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Cristina NEDELCU

Creștinii au sărbătorit joi, 17 mai, 
Înălţarea Domnului, cunoscută, la 
ortodocși, și ca Ispasul sau Paștele 
Cailor, ultima zi în care se pot înroși 
ouă până la Paștele viitor, în care se 
taie mieii, iar în unele zone oamenii 
se „bat” cu leuștean, ca să fie feriţi de 
rele și de boli. De sărbătoarea Înăl-
ţării Domnului este și Ziua Eroilor, în 
toate catedralele, bisericile, mănăs-
tirile, cimitirele, la troiţele și monu-
mentele închinate acestora fiind fă-
cute praznice de pomenire. Pome-
nirea eroilor la sărbătoarea Înălţării 
Domnului a fost hotărâtă de Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 
1920. Această decizie a fost consfinţi-
tă prin alte două hotărâri sinodale din 
anii 1999 și 2001, prin care această zi 
a fost proclamată ca sărbătoare naţi-
onală bisericească.

Ziua Eroilor a fost marcată, la 
Buftea, ca în fiecare an, printr-o cere-
monie emoţionantă, programul ma-
nifestărilor dedicate acestei sărbători, 
incluzând toate elementele solemne 
specifice activităţilor comemorative. 

Bufteni, simpli cetăţeni, ti-
neri și bătrâni, veterani de război, 
oficialităţi, împreună cu primarul 
Gheorghe Pistol, vicepreședintele 
Con siliului Judeţean Ilfov, Petre Po-
peangă, primarul comunei Corbean-
ca, Valeriu Anton, viceprimarul Ale-
xandru Vaida, administratorul public 
al judeţului Ilfov Irinel Scrioșteanu, 
reprezentanţi ai Jandarmeriei, ai Po-
liţiei și mulţi alţii, s-au adunat, joi,  în 
jurul Crucii eroilor, pentru a-și oma-
gia  strămoșii căzuţi la datorie. 

Ceremonia de Ziua Eroilor, or-
ganizată de Centrul Cultural Buftea, 
sub atenta coordonare a directoru-
lui Robert Nagy, a început la Buf-
tea cu intonarea solemnă a Imnului 
Naţional al României, urmată de o 
slujbă religioasă de pomenire a ce-
lor căzuţi în luptă, oficiată de preoţii 
din parohiile buftene.

 
”Noi nu cinstim astăzi 

doar țărâna eroilor 
noștri, ci opera lor”
Primarul orașului Buftea, 

Gheor  ghe Pistol, a ţinut un scurt 

discurs emoţionant, pe care l-a des-
chis cu tradiţionala urare Hristos s-a 
Înălţat: ”Astăzi, celebrăm Ziua Ero-
ilor, o zi importantă pentru noi toţi, 
pentru cei care au căzut pentru li-
bertatea noastră. Astăzi, în toate 
bisericile din ţară, dar și din afara 
ţării, se face pomenirea celor care 
au căzut  pe câmpul de luptă și se 
sărbătorește înălţarea la cer a Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos. Se 
sărbătorește trecerea Sa la viaţă 
veșnică, după ce a învins moartea 
prin patimile crucii. Este o zi în ca-
re vorbim despre puterea de a în-
vinge moartea prin curaj, demnita-
te, sacrificiu pentru binele omenirii. 
Noi nu cinstim astăzi doar ţărâna 
eroilor noștri, ci opera lor, care es-
te ţara și sufletul lor nemuritor, ca-
re este la Dumnezeu. Dar nu-i de 
ajuns să îi cinstim doar cu respect 
și recunoștinţă. În această zi sfân-
tă, ei cer de la noi schimbarea firii 
prin înnoirea minţii, o schimbare a 
mentalităţii și o reînnoire a suflete-
lor noastre, de a deveni mai buni, 
mai cinstiţi, mai muncitori și plini 
de înţelegere și dăruire. Cred că ar 
trebui să ne aducem aminte despre 
idealurile pentru care au luptat ei, 
pentru a le transmite și urmașilor 
noștri. În această situaţie, tinerei 
generaţii îi este greu, aproape im-
posibil de a-și căuta și găsi modele 
de urmat printre conducători care 
sunt direct responsabili pentru des-
tinele noastre și trebuie să apele-

CINSTIREA EROILOR, O OPERĂ DE DEMNITATE NAȚIONALĂ

ze la cei care s-au jertfit pen-
tru ca noi să trăim mai bine. Se 
apropie cu pași repezi centena-
rul Marii Uniri, de la Alba Iulia, 
de la 1 Decembrie 1918. Cin-
stirea, omagierea eroilor, re-
staurarea monumentelor, îngri-
jirea mormintelor și punerea 
lor în valoare reprezintă o ope-
ră de demnitate naţională. În 
numele Primăriei orașului Buf-
tea, alăturându-ne astfel între-
gii comunităţi, doresc să îmi ex-
prim recunoștinţa pentru bravii 
eroi ai neamului românesc ca-
re au căzut pe câmpul de bă-
tălie, păstrând pentru totdeau-
na în memorie exemplul lor de 
dăruire. Dumnezeu să îi odih-
nească pe eroii noștri! Hristos 
s-a Înălţat!”, a spus primarul  
Gheorghe Pistol.

”Mii de vieți  
s-au jertfit pentru  

un ideal”
Prof. Amalia Marin, de la 

Liceul Tehnlogic ”Dumitru Du-
mitrescu”, a vorbit despre în-
semnătatea istorică a aces-
tei comemorări: ”În această zi 
de sfântă sărbătoare, trebu-
ie să ne amintim de bunicii, de 
străbunicii noștri care au mu-
rit, care s-au sacrificat, ale că-
ror nume le cunoaștem sau 
poate nu, ale căror rămășiţe 

le cunoaștem, sau poate nu, 
dar care au realizat ceea ce 
noi numim astăzi «România 
dodoloaţă», România noastră, 
România Mare. Un moment so-
lemn, în care și cerul a plâns, 
de rememorare a câmpurilor 
de luptă, în care mii de vieţi  
s-au jertfit pentru un ideal, în 
care mii de tineri au pierit, și-
au făcut datoria pentru un vii-
tor mai bun. Turtucaia, Mărăști, 
Mărășești, Oituz, Sorica, Buzău 
și multe altele. Și azi, în ziua 
Înălţării Domnului, ne amin-
tim de cei care au devenit eroi, 
dar care au căzut pe front și nu 
am apucat să îi cunoaștem. În 
semn de recunoștinţă pentru 
sacrificiul suprem al sutelor de 
mii de ostași căzuţi  la datorie, 
avem obligativitatea întreţinerii 
mormintelor lor pe teritorii-
le statelor în care au pierit. În 
România, care a pierdut în ma-
rele război aproape un milion 
de soldaţi și de civili, s-a adop-
tat în 1920 un decret, prin ca-
re am devenit primul stat ca-
re și-a onorat soldaţii și care, 
și astăzi, în această sfântă zi 
de sărbătoare, Înălţarea Dom-
nului nostru Iisus Hristos le 
onorează memoria prin îngriji-
rea mormintelor și a celor sfin-
te. Tuturor le datorăm un gând 
bun, un gând pios și o plecă-
ciune”.

Pe ”Imnul eroilor” au fost 
depuse coroane de flori în jurul 
monumentului dedicat eroilor 
din Buftea din partea Instituţiei 
Prefectului Judeţului Ilfov, a 
Asociaţiei Veteranilor de Răz-
boi, a Consiliului Judeţean Il-
fov, a Primăriei orașului Buftea, 
a Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă Ilfov, a Inspectora-
tului de Jandarmi Judeţean Il-
fov, a Poliţiei orașului Buftea, 
a Poliţiei Locale a orașului Buf-
tea, a Centrului Judeţean pen-
tru Conservarea și Promova-
rea Culturii Tradiţionale Ilfov, 
a Agenţiei pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cât și din par-
tea Spitalului Buftea, a Partidu-
lui Naţional Liberal, a Partidu-
lui Social Democrat, a Alianţei 
Liberalilor și Democraţilor 
organizaţia Buftea, din partea 

Partidului Mișcarea Populară, 
a Asociaţiei Crucea Roșie Ro-
mână Filiala Ilfov, a Asociaţiei 
Voinţa  Buftea, a Grupu-
lui Școlar ”Dumitru Dumitres-
cu”, a Liceului Tehnologic ”Bar-
bu A Știrbey”, Buftea. Au mai 
fost depuse coroane de flori și 
din partea Școlilor Gimnaziale 
nr. 1, 2, 3 și 4, din partea Pa-
latului Copiilor și Elevilor Ilfov, 
a Clubului Sportiv Școlar Ilfov 
și a Corpului Experţilor Conta-
bili și Contabililor Autorizaţi, fi-
liala Ilfov. 

Program  
artistic dedicat 

solemnei zile
Deși ploaia ameninţa să 

strice momentele solemne, vre-
mea s-a îmbunat brusc și a per-

mis celor prezenţi să urmă-
rească programul artistic de-
dicat acestei zile. Grupa ma-
re a Grădiniţei ”Raza de Soare” 
a prezentat ”Hora românilor”, 
sub coregrafia Danielei Mân-
droc. Copiii de la Grădiniţa nr. 5 
au prezentat un moment literar 
coregrafic, Corpul Școlii gimna-
ziale  nr 2 a încântat audienţa 
cu ”Marșul lui Iancu”, iar Trupa 
de teatru ”Bastion”, a Centrului 
Cultural Buftea, a prezentat un 
moment literar coregrafic, reci-
tator Tiberiu Pancu. 

Ansamblul de dansuri Doi-
na Ilfovului, al Centrului Cultu-
ral Buftea, a încheiat programul 
artistic printr-un frumos mo-
ment folcloric compus din dan-
surile ”Ciuleandra”, ”Suita mixtă 
din Oltenia” și ”Hora la 10”, sub 
îndrumarea Danielei Mândroc. 

BUFTEA

Primarul Gheorghe Pistol: “Să ne aducem aminte despre idealurile 
pentru care au luptat ei, pentru a le transmite și urmașilor noștri!”
”Nu plânge, maică Românie, că am să mor neîmpărtășit/Un glonț 
spre pieptul tău, cu pieptul meu l-am oprit/ Nu plânge, maică 
Românie, pentru dreptate noi pierim/ Copiii noștri, peste veacuri, 
onoare ne vor da, o știm”, fragment dintr-o poezie găsită în ranița 
unui sodat necunoscut undeva în Munții Făgărașului, citit de prof. 
Amalia Marin, de la Liceul Tehnlogic ”Dumitru Dumitrescu”, în 
sfânta zi de Înălțare, joi, 17 mai, la Buftea.

Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol


