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COMUNICAT DE PRESĂ
-cel mai vârstnic cetățean al municipiului Alexandria -

Doamna Ecaterina GHIȚĂ, în vârstă de 101 ani, a fost declarată în data de 27.08.2020, 
cel mai vârstnic cetățean al Municipiului Alexandria, potrivit datelor emise de către Direcția 
pentru Evidența Persoanelor Alexandria. 

În fiecare an, conform tradiției, Victor Drăguşin - Primarul Municipiului Alexandria, 
celebrează acest eveniment prin înmânarea titlului de cel mai vârstnic cetățean al municipiului 
Alexandria, însoțit de un buchet de flori în semn de respect pentru etate. 

A fost o onoare pentru noi să fim alături de doamna Ecaterina, care s-a născut la numai 
un an după Marea Unire. 

Cu emoție, printre zâmbete și lacrimi ne-a insuflat tăria de a continua să luptăm, să 
trecem triumfători prin problemele cotidiene doar pentru a fi alături de copiii noștri, părinți și 
bunici, de cei dragi nouă. "Nu este nimic mai important în viață decât familia. Din sânul 
familiei poți lupta cu problemele pe care le întâmpini zilnic și poți depăși problemele de 
sănătate dacă ai sprijin emoțional. Întotdeauna viața te readuce în sânul familiei să îți poți 
reîncărca bateriile. Familia este ca un copac. Îi tai rădăcinile, copacul moare! Prețuiți-vă 
părinții și bunicii, fiți alături de cei dragi vouă pentru că astăzi sunt, mâine poate casa este 
goală (...)"

Deși ridurile și slăbiciunea corpului exprimă etatea, sufletul său se menține în 
continuare tânăr și dornic de a aduce un aport vieții noastre prin sfaturi și vorbe înțelepte.

Vă dorim tuturor, pe această cale, multă sănătate și, fie ca și noi, să ajungem la anii 
doamnei Ecaterina!

Întocmit,
Vîrban Liliana
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