
18 21 - 27 mai 2018www.jurnaluldeilfov.roEvEnimEnt

Ostaşii şi luptătorii 
români, din toate timpu-
rile şi din toate locurile, 
care s-au jertfit pe câm-
purile de luptă, în lagă-
re şi în închisori, pentru 
apărarea patriei şi a cre-
dinţei strămoşeşti, pen-
tru întregirea neamu-
lui, libertatea şi demnita-
tea poporului român, nu 
au fost uitaţi nici de cei 
din Dobroeşti. Și, chiar 
dacă vremea a fost mo-
horâtă, primarul Ștefan 
Condu, îmbrăcat pentru 
zi de sărbătoare şi pur-
tând eşarfa tricolor peste 
costum, a venit însoţit de 
consilieri locali şi judeţeni 
la biserica din Funde-
nii Doamnei, unde a fost 
întâmpinat de enoriaşi. 

Lăcaşul de cult cu hramul 
”Sf. Eftimie cel Mare”, de 
pe Șos. Fundeni, pe par-
tea dreaptă în sensul din-
spre Șos. Pantelimon că-
tre Șos. Colentina, aflat 
în capătul unei grădini 
de trandafiri, cu intrarea 
ascunsă după un pâlc de 
brazi bine îngrijiţi, a fost 
plin. Primarul a primit bi-
necuvântarea preoţilor 
şi, împreună cu toţi cei 
veniţi la slujbă, ală-
turi de membrii fanfarei 
Band Bucureşti, condu-
să de saxofonistul Toma 
Ion, de copiii îmbrăcaţi 
în port popular şi pur-
tând baloane roşii, gal-
bene şi albastre, s-a în-
dreptat spre monumen-
tul din apropierea bise-

ricii, închinat ”eroilor din 
Fundenii Doamnei - Co-
lentina, morţi pe câmpul 
de onoare pentru reîntre-
girea neamului”. Aici, din 
cauza ploii care a început 
între timp, toate pregăti-
rile iniţiale s-au restrâns 
la depunerea unei coroa-
ne de flori, lumea adu-
nându-se, din nou, la 
adăpost, în incinta bise-
ricii. La finalul slujbei în-
chinate memoriei ero-
ilor, ploaia s-a mai do-
molit, iar cei prezenţi au 
plecat din Fundeni spre 
Dobroeşti, către monu-
mentul din faţa Sălii de 
Sport ”Unirea Dobroeşti”, 
pentru ”evenimentul 
principal”. Soclul monu-
mentului din str. N. Băl-

cescu a fost acoperit cu 
o pânză ţesută cu moti-
ve populare româneşti, 
au fost amplasate mesh-
uri uriaşe cu domnitori ai 
României, iar apariţia co-
loanei conduse de prima-
rul Ștefan Condu şi invi-
tatul său, deputatul de Il-
fov, Cătălin - Constantin 
Zamfira a fost una spec-
taculoasă. Doi cai albi, de 
la Centrul de echitaţie Hi-
pika, din Slatina, au mers 
la trap, în fruntea coloa-
nei, pe tot traseul dintre 
Fundeni şi Dobroeşti, iar 
fanfara a cântat melodii 
patriotice. Imediat du-
pă sosirea oficialităţilor, 
a fost intonat Imnul de 
Stat al României, iar ve-
teranul comunei, Ilie 

Ștefan, în vârstă de 97 de 
ani, a fost declarat (prin 
hotărârea  Consiliului 
Lo cal Dobroeşti nr. 
50/14.05.2018) cetă ţean 
de onoare al comunei. 
”Ne bucurăm să avem as-
tăzi, lângă noi, o mărtu-
rie vie a acelor vremuri, 
un simbol al curajului şi 
dârzeniei în faţa războiu-
lui. Ne mândrim că sun-
tem contemporani cu Ilie 
Ștefan - veteranul nostru 
din Cel  de-al Doilea Răz-
boi Mondial, pe care ne-
am gândit să-l cinstim 
cum se cuvine, declarân-
du-l cetăţean de onoa-
re al comunei”, a spus 
primarul Ștefan Condu, 
îmbrăţişându-l cu multă 
căldură pe „nea Fane”. La 

microfon au vorbit apoi, 
pe scurt, despre însem-
nătatea istorică, dar şi re-
ligioasă a zilei, deputatul 
Cătălin Zamfira şi părin-
tele paroh Daniel Fruji-
nă. Deşi ploaia nu a con-
tenit decât pentru scur-
tă vreme, oamenii au ră-
mas la slujba de pomeni-
re a eroilor, la depunerea 
de coroane, dar şi pentru 
a urmări momentul artis-
tic pregătit de copiii din 
şcolile comunei. Sînziana 
Ștefan a venit de la Su-
ceava pentru a le cânta 
celor prezenţi câteva me-
lodii populare, iar, la final, 
toată lumea a primit, din 
partea autorităţii locale, 
pachete cu ouă roşii şi 
cozonaci.

 Ploaia nu i-a ținut departe de cei care au dorit să aducă un omagiul înaintașilor morți în lupte 
 Veteranul Ilie Ștefan, de 97 de ani, a fost declarat ”cetățean de onoare” al comunei

Prin Legea 379/2003 privind regimul 
mormintelor şi operelor comemorative 
de război cea de-a patruzecea zi de la 
Sfintele Paşti, în ziua de mare sărbătoare 
a Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, 
a fost proclamată Ziua Eroilor, ca 
sărbătoare naţională a poporului român. 
Anul acesta, Ziua Eroilor a fost pe 17 mai, 
iar clopotele bisericilor ortodoxe din ţară 
şi străinătate au fost trase în semn de 
recunoştinţă faţă de aceştia!

Carmen Istrate

Eroii, niciodată uitaţi, 
la Dobroești

Părintele paroh Daniel Frujină se adresează enoriașilor

Nea Fane, veteranul 
comunei

Ilie Ștefan (centru), declarat ”cetățean 
de onoare” al comunei Dobroești

Depunerea de coroane de către primarul 
Ștefan Condu și deputatul Cătălin Zamfira


