
Înălţătoare momente de patriotism la sfinţirea Tricolorului 
 

Drapelul Naţional – Tricolorul, alături de celălalt simbol naţional – Imnul 
Naţional,  îşi au zilele lor de cinstire în calendar. Ieri, 26 iunie 2015, pe întreg 
teritoriul ţării, inclusiv al judeţului Maramureş, fost sărbătorită Ziua Drapelului 
Naţional.   

 
Binecuvântarea Drapelului Naţional 

 
Este deja încetăţenit obiceiul ca Tricolorul, de Ziua Drapelului Naţional, să 

fie binecuvântat de PS Dr. Justin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului. Lucru care s-a petrecut şi ieri, la biserica „Sfântul 
Nicolae” din Baia Mare, str. Crişan nr. 1, în prezenţa preoţilor şi credincioşilor care 
tocmai şi-au încheiat ruga de la Sfânta Liturghie. Toţi cei prezenţi, oficialităţi 
judeţene şi municipale, preoţi, militari şi credincioşi, au trăit clipe de profund 
patriotism şi respect faţă de cel mai cunoscut simbol naţional, care ne reprezintă 
ţara pe propriul teritoriu, dar şi în afară, cu ocazia diferitelor evenimente, precum şi 
pe vârfurile cele mai înalte ale munţilor din lume, unde nu poate ajunge oricine, 
cucerite de temerari alpinişti români. Rânduiala sfinţirii Drapelului Naţional se 
face de fiecare dată de Ziua Drapelului, după ce acesta este coborât, în seara din 
preziua sărbătorii, de pe catargul din Piaţa Tricolorului din Baia Mare, din faţa 
Prefecturii, şi este dus într-o biserică, de obicei biserica cu hramul „Sfântul 
Nicolae”, unde rămâne peste noapte, iar a doua zi este binecuvântat de arhiereu. 
Ceremonialul religios se întâmplă în prezenţa Gărzii de Onoare, constituită în acest 
scop, care desfăşoară Tricolorul pe orizontală, în biserică, pentru a putea fi 
binecuvântat şi stropit cu aghiazmă.  Garda îl duce apoi în Piaţa Tricolorului, unde 
se continuă ceremonia special dedicată acestei zile, încheiată cu înălţarea pe catarg. 
 

Ceremonialul militar 
 

În Piaţa Tricolorului, ceremonialul militar, a început cu prezentarea onorului 
reprezentantului Guvernului în teritoriu, prefectul Anton Rohian, care a vorbit 
despre semnificaţia acestei zile şi istoria acestui simbol naţional, după care şi-au 
prezentat consideraţiile lor despre Drapelul Naţional, cu respect şi emoţie, 
preşedintele Consiliului Judeţean, Zamfir Ciceu, şi primarul Cătălin Cherecheş al 
Băii Mari. În sunetul Fanfarei Millenium, Drapelul Naţional a fost dus în faţa 
catargului şi pregătit pentru înălţare, unde a fost sărutat de prefect, preşedintele 
Consiliului Judeţean, primarul Băii Mari şi PS Justin Sigheteanul, după care, în 
faldurile făcute de vânt care adia parcă în acest scop, s-a ridicat spre înălţime. Deşi 
era o zi ploioasă, cu mulţi nori, pe tot parcursul ceremoniei ploaia a stat.  
 
Material scris de Andrei FĂRCAŞ, 
jurnalist la ziarul „Graiul Maramure şului” 
 


