
20 21 - 27 mai 2018www.jurnaluldeilfov.roactualitate

Ca în fiecare an, 
la sărbătoarea 
Înălţării Domnului, 
îi omagiem cu 
pietate pe cei 
care s-au jertfit 
pentru apărarea 
pământului 
strămoşesc. Iar în 
anul Centenarului, 
această dublă 
însemnătate pune 
în lumină cele mai 
adânci semnificaţii 
ale sacrificiului. 
De Ziua Eroilor, 
la Ştefăneştii 
de Jos, încinta 
monumentului 
dedicat lor 
a devenit un 
spaţiu sacru al 
comemorării 
contemporane. 
Comunitatea 
locală i-a celebrat 
cu gratitudine pe 
cei căzuţi pentru 
ţară, credinţă şi 
unitate naţională, 
în confruntările 
ultimelor Războaie 
Mondiale.   

Eugen DichisEanu
Festivitatea zilei de 

joi, 17 mai, a adunat o 
numeroasă asistenţă.  Iar 
programul  bine alcătuit a 
conturat o stare de spirit, 
minunat evocatoare a re-
cunoştinţei datorate eroi-
lor neamului.    

Ceremonie 
specială

La întreaga desfăşura-
re a comemorării au parti-
cipat locuitori ai comunei, 
familii cu bunici, nepoţi 
şi copii, preoţi, profesori, 
şcolari, instrumentişti de 
fanfară. Primăria, condu-
să de edilul Ionel Robert 

Ştefan, şi-a onorat rolul 
de principal organizator 
al solemnităţilor şi întrea-
ga lor desfăşurare.  Vice-
le Mircea Gheorghiţă s-a 
alăturat consilierilor lo-
cali, administratorului pu-
blic Andreea Gafton şi al-
tor colegi. 

La loc de cinste, s-au 
aflat prezenţi veterani şi 
urmaşi ai acestora. 

Evenimentul a debu-

tat cu intonarea Imnului 
Naţional. 

A urmat o ceremo-
nie religioasă deosebi-
tă, de veşnică pomenire, 
susţinută de preoţii Mar-
cel Matache - Parohia „Sf. 
Nicolae” – Ştefăneştii de 
Sus, Aurel Mateescu - Pa-
rohia „Sf. Arhangheli Mi-
hail şi Gavriil” – Ştefă-
neştii de Jos şi Dumitru 
Florea - Parohia Boltaşu, 

Ştefăneştii de Jos. 

Din cuvântul 
edilului

Primarul comunei a 
rostit un discurs în care a 
conturat valoarea de sim-
bol a evenimentului. Iată, 
succint, câteva din ideile 
exprimate: 

„Azi, 17 mai, avem 
trei motive de sărbătoa-

re a credinţei şi izbânzi-
lor naţionale: Înălţarea 
Domnului Iisus Hristos 
la Ceruri, comemorarea 
Eroilor Neamului şi bucu-
riile împlinirii celor 100 de 
ani de la Marea Unire. În-
chinăm acest omagiu tu-
turor celor căzuţi pe fron-
turi de luptă, ca noi să ne 
bucurăm astăzi de liber-
tate, să transmitem pa-
trimoniul credinţei stră-

bune, care a contribuit 
de cisiv la dobândirea şi 
păstrarea independenţei 
ţării. Pentru toate aces-
tea ne exprimăm preţu-
irea şi recunoştinţa faţă 
de bravii veterani de răz-
boi ai comunei noastre, 
păstrându-i pentru tot-
deauna în memoria ge-
neraţiilor. 

Vă mulţumesc tu-
turor pentru prezenţă şi 
susţinerea pe care ne-
aţi oferit-o şi ne-o daţi în 
continuare. 

Doamne ajută şi Hris-
tos s-a înălţat!”

Un excelent 
program artistic

 Peste 70 de elevi ai 
Şcolii Gimnaziale nr. 1, 
condus de dir. Ştefan Cris-
tian,  au susţinut recita-
luri artistice,  program in-
titulat sugestiv „Pe lespe-
dea eroilor”. Înveşmântaţi 
în costume naţionale şi 
dirijaţi de prof. Gabriel 
Anghel, ei au interpretat 
cu însufleţire cântece ero-
ice de luptă, piese cora-
le de neuitat. Iar  colajul 
de poezii patriotice a adă-
ugat un plus de expresi-
vitate artistică. S-au ocu-
pat de îndrumarea recita-
torilor prof. Ioana Grigo-
re, Vasilica Birjaru şi Si-
mona Gheorghe. Iar fan-
fara a completat armonia 
evocatoare a omagiului 
eroilor.

Respect și ocrotire
Coroanele de flori, 

aşezate la frontispiciul 
Mo  numentului Eroilor 
au fost depuse din par-
tea Primăriei, Consiliului 
Local şi a primarului co-
munei, în nume perso-
nal. După care, conform 
tradiţiei, au fost împărţite 
coşuri cu alimente şi aju-
toare materiale, oferi-
te veteranilor comunei şi 
urmaşilor acestora. 

Omagierea de la Şte-
făneştii de Jos a demon-
strat cât de importantă e 
păstrarea memoriei celor 
căzuţi pentru credinţă, 
neam şi ţară.

Ştefăneştii de Jos. Închinare eroilor neamului

Omagiu celor căzuţi pentru ţară și credinţă

Edilul localității - respect față de 
familiile veteranilor

Primarul Robert Ștefan 
(dr.) și vicele Mircea 
Gheorghiță depun 
coroana de flori

Oficialități ale comunei, 
între veterani și urmașii 
acestora


