ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

Mesajul adresat de prefectul Costică Macaleţi de Ziua Drapelului Naţional
Stimată audienţă, dragi botoşăneni,
Sărbătorim astăzi Ziua Drapelului nostru. Tricolorul românesc împlineşte astăzi peste 180 de ani
de când este martor al momentelor cruciale prin care a trecut acest popor. Am împărţit împreună pacea,
războaiele, revoluţiile, dar şi cele mai înălţătoare victorii.
Steagul ţării ne reprezintă pe fiecare dintre noi, aşa cum şi fiecare român îi recunoaşte şi îi
respectă valorile. Stindard care a însufleţit ostaşii de pe fronturi, tricolorul este cel pentru care s-au jertfit
mii şi mii de români. Este însemnul naţional sub care militarii noştri îşi îndeplinesc misiunile şi în prezent,
arătând întregii lumi că România este un stat modern, puternic şi prezent în toate deciziile luate la nivel
mondial.
Ca prefect al judeţului Botoşani, am ţinut cu sfinţenie ca Drapelul naţional să fie afişat cu respect
şi consideraţie în toate locaţiile unde legea impune acest lucru. La sediile instituţiilor publice, în clasele
elevilor botoşăneni, în zonele centrale ale localităţilor, alături de drapelul Uniunii Europene, marea
familie din care facem parte. Tricolorul şi stema României trebuie să fie prezente la fiecare pas al nostru,
ca elemente de identitate, să arătăm astfel că suntem mândri de noi şi de România. De toate valorile şi
personalităţile pe care această ţară le-a dat lumii în cele mai diverse domenii. Vreau să le mulţumesc astăzi
tuturor celor care au ridicat steagul românesc întru recunoaşterea lui de către celelalte state, care au arătat
lumii că ceea ce e românesc înseamnă „valoros”.
Le mulţumesc celor care au făcut ca România să fie privită cu admiraţie şi, chiar cu invidie, aşa
cum mulţumesc botoşănenilor care ne-au făcut mândri de acest judeţ.
Roşul, galbenul şi albastrul au fost simbolurile a trei idealuri ce ne-au însoţit de-a lungul istoriei:
frăţie, dreptate şi libertate. Să dea Dumnezeu ca acestea să ne fie şi de acum încolo valorile de căpătâi, pe
care nimeni şi nimic să nu ni le poată afecta, în vreun fel.
Vă adresez acest mesaj cu gânduri bune, de sănătate şi binecuvântare de la Dumnezeu, pentru toţi
românii şi pentru tot ceea ce este românesc. La Mulţi Ani Drapelului naţional!
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