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Sărbătoarea Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918 a fost 
întotdeauna pentru locuitorii 
orașului Buftea un moment 
emoționant, o adevărată 
dovadă de profund patriotism, 
chezășie a dragostei față de 
glia strămoșească. De fiecare 
dată, buftenii au știut să-și 
aducă prinosul de recunoștință 
față de marii lor înaintași 
care le-au lăsat moștenire o 
Românie reîntregită, cu oameni 
bravi și plaiuri ca „o gură de 
Rai”. Cu atât mai mult, anul 
Centenarului a fost prilejul 
ca buftenii să-și manifeste 
dragostea față de țară și față 
de strămoșii lor, am putea 
spune, însutit, la unison cu 
veacul care a trecut de la 
marele eveniment al făuririi 
„României dodoloațe”.

Andrei DUMITRU 

Spunem asta, pentru că eve-
nimentele organizate cu oca-
zia sărbătoririi Centenarului Ma-
rii Uniri au fost, de departe, de 
o măreție și bogăție sufletească 
pe măsura acestui moment isto-
ric de grație al națiunii române. A 
fost o sărbătoare pe care cei trăi-
tori în urbea ilfoveană nu-l vor ui-
ta până la adânci bătrânețe, săr-
bătoare care i-a făcut să se sim-
tă mândri de națiunea din care 
fac parte.

Și, pentru ca unirea celor de 
același cuget să fie deplină, la 
manifestările prilejuite de Cen-
tenarul României Mari a partici-
pat și o delegație din orașul Ialo-
veni, Republica Moldova, înfrățit 
cu orașul ilfovean, condusă de 
primarul Sergiu Armașu. Frații 
de peste Prut au sosit la Buftea 
la invitația primarului Gheorghe 
Pistol pentru a sărbători împre-
ună împlinirea a 100 de ani de 
la Marea Unire de la 1 Decem-
brie 1918. Oficialitățile din Ia-
loveni au fost însoțite și de An-
samblul „Haiducii”, din Costești-
Ialoveni, împreună cu îndrăgi-
tul interpret de muzică ușoară și  
populară Anatol Chiaburu, care 
au participat la spectacolul orga-
nizat în Piața Mihai Eminescu, din 
fața sediului Primăriei Buftea.

Oaspeți de 
seamă, momente 

emoționante
La orele 11.00, în piața Mo-

numentului Eroilor din Buftea, îm-
podobită pentru marea sărbătoa-
re, se aflau deja mii de bufteni de 
toate vârstele, sosiți la ceremonia 
atât de dragă lor, dedicată Zilei 
Naționale a României – Centena-
rul Marii Uniri de la Alba Iulia. Lor 
li s-au alăturat primarul orașului, 
Gheorghe Pistol, viceprimarul Ale-
xandru Vaida, membrii Consiliu-
lui Local, însoțiți de oaspeți de 
seamă din Ilfov - deputatul Mi-
hai Culeafă, secretarul de stat  
MApN și șeful Departamentu-
lui pentru Relația cu Parlamen-
tul și Calitatea Vieții Personalu-
lui, Nicolae Nasta, prefectul Ma-
rius Cristian Ghincea și subpre-

fectul Laurenția Georgeta Tor-
tora, președintele CJ Ilfov, Mari-
an Petrache și vicepreședintele 
CJ Ilfov, Rizia Tudorache, și mulți 
alți reprezentanți ai instituțiilor 
județene, ai Jandarmeriei, Poliției, 
ISUBIF, SABIF, ISJ, ai direcțiilor 
deconcentrate și, bineînțeles, 
oaspeții din Republica Moldova. 

Garda de onoare alcătuită 
dintr-un detașament de jandarmi 
comandat de lt.col. Dumitru Du-
mitriu a prezentat onorul repre-
zentantului MApN, secretarul de 
stat Nicolae Nasta, apoi Fanfa-
ra „Electrecord” a intonat Imnul 
Național. A urmat un moment 
de reculegere în memoria eroilor 
neamului, iar un sobor de preoți 
alcătuit din reprezentanți ai paro-
hiilor din Buftea au oficiat o sluj-
bă de pomenire a celor care s-au 
jertfit pentru ca Marea Unire să se 
înfăptuiască și să dăinuiască de-a 
lungul veacurilor. 

Cuvinte pline de 
înflăcărare, iubire și 

recunoștință
În continuare, maestrul de 

ceremonie, cpt. Șerban Bistri-
ceanu i-a dat cuvântul primarului 
orașului Buftea, Gheorghe Pistol.

„Aniversăm azi o sută de ani 
de la Marea Unire. Este o zi ca-
re, prin voia lui Dumnezeu, vi-
ne imediat după Sf. Andrei, ocro-
titorul românilor. Este o zi ca-
re a încununat lupta poporului 
pentru Independență. Adresez 
mulțumiri ofițerilor și subofițerilor 
Armatei Române, ai Jandarme-
riei, ai Poliției, ai ISUBIF, tuturor 
soldaților, tuturor cadrelor active 
și din rezervă, precum și vetera-
nilor de război, continuatori ai ce-
lor care au luptat ca noi să exis-
tăm ca stat național. Mulțumesc 
Bisericii Ortodoxe Române pen-
tru că a insuflat ostașilor credința 

aducătoare de izbândă! Unirea 
a fost o formă de credință, de 
speranță, de iubire creștină! În 
acest an unic pentru România, îi 
omagiem pe cei care, acum 100 
de ani, au reușit să realizeze un 
vis aparent imposibil – Unirea tu-
turor românilor. Au reușit pen-
tru că au acționat împreună, iar 
moștenirea pe care ne-au lă sat-o 
nu este un cadou, ci și o dato-
rie. Ar trebui, cu siguranță, fă-
cut un efort și un bilanț al ultimei 
sute de ani, la care să ne rapor-
tăm la ceea ce noi, ca popor, am 
făcut bine, la ce am greșit, la ce 
putem îndrepta și continua, un-
de suntem, ce am reușit și ce nu 
am reușit și ce vom face pe viitor. 
Dezbaterea privind proiecția vii-
torului este cea mai importantă! 
Ce fel de țară vom lăsa moștenire 
urmașilor noștri? Cum va fi Ro-
mânia următoarei sute de ani? 
Sigur, este greu de răspuns... Se 

pare că societatea noastră este în 
derivă din cauza lipsei unui pro-
iect național, a unui ideal național 
care să conjuge energiile crea-
toare ale poporului român, ri-
sipite astăzi în dispute sterile. 
De aceea, consider că marcarea 
Centenarului ar trebui să aibă ur-
mătoarele dimensiuni: ale edu-
cării, ale modernizării, ale patri-
moniului și ale elaborării unor lu-
crări științifice fundamentale pen-
tru România. Prima dimensiune a 
Centenarului – cea a educării – 
pentru ca tânăra generație, soci-
etatea românească, în ansamblu, 
să-și însușească valorile, atitudi-
nile și convingerile patriotice și 
să înțeleagă mesajul și sacrificiul 
generației Marii Uniri. Dimensiu-
nea modernizării este esențială, 
căci fără o țară modernă cu 
instituții moderne care să lucre-
ze pentru cetățean, cu obiective 
culturale și sociale care să educe 

am rămâne o țară săracă, cu re-
surse nevalorificate. Conservarea 
patrimoniului are o dimensiune 
foarte importantă și este nevoie 
ca toate comunitățile să-și ono-
reze eroii și jertfele lor. Nici până 
acum nu avem o istorie a Primu-
lui Război Mondial, nu avem o is-
torie a Marii Uniri, nu avem o en-
ciclopedie a României, iar acestea 
sunt doar câteva exemple de ma-
ri lucrări științifice care definesc o 
națiune europeană. Frați români, 
frați moldoveni, în numele Pri-
măriei orașului Buftea, alăturân-
du-ne astăzi întregii comunități 
și invitaților noștri, le mulțumim 
fraților de peste Prut, delegației 
de la Ialoveni, pentru participa-
rea la Sărbătoarea Centenarului, 
la Sărbătoarea Națională a Ro-
mâniei, le mulțumim pentru sen-
timentul de mare familie pe ca-
re ni l-au insuflat astăzi, aici, 
prin prezența dânșilor și nu uitați 

că unirea stă în puterea și forța 
noastră! La mulți ani, frați moldo-
veni, la mulți ani, români, la mulți 
ani, România!”, a fost mesajul 
plin de simțire patriotică transmis 
de primarul Gheorghe Pistol ce-
lor prezenți.

Presărați pe-a lor 
morminte, ale laurilor 

flori! 
În acordurile „Imnului Ero-

ilor”, a urmat ceremonia depu-
nerii coroanelor de flori la Cru-
cea comemorativă ridicată în 
centrul orașului la cererea Regi-
nei Maria, pentru a cinsti amin-
tirea eroilor căzuți în Războiul de 
Independență și în Războiul În-
tregirii Neamului.

Au fost depuse coroane, jer-
be și buchete de flori din par-
tea Parlamentului României, a 
Ministerului Apărării Naționale, 

Prefectura Județului Ilfov, Con-
siliului Județean Ilfov, a Primă-
riei orașului Buftea, din partea 
orașului Ialoveni – Rep. Moldo-
va, a Inspectoratului de Jan-
darmi Ilfov „Lascăr Catargiu”, a 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență București-Ilfov, a IPJ Il-
fov, a Poliției Locale Buftea, a 
Școlii de Aplicație pentru Logis-
tică „Gen. C-tin Zaharia”, a Ser-
viciului de Ambulanță București-
Ilfov, a Centrului Județean pen-
tru Promovarea și Conservarea 
Culturii Tradiționale, a IȘJ Ilfov, 
a ANIF, a AJOFM, Centrului Cul-
tural Buftea, a Spitalului Buftea, 
a Crucii Roșii Române - Filiala Il-
fov, CECCAR Ilfov, a Palatului Co-
piilor și Elevilor Ilfov, CSS Ilfov, 
ACSS „Voința” Buftea, a liceelor, 
școlilor și grădinițelor din Buftea, 
a Asociației Columbofililor Buf-
tea, și a partidelor politice PNL, 
PSD, PMP, ALDE și USR.

Paradă militară,  
în premieră, la Buftea

Festivitățile au fost încheiate, 
în premieră pentru orașul Buftea, 
de o paradă militară la care au 
participat detașamente de mili-
tari ai Jandarmeriei Ilfov, ai Școlii 
de Aplicație pentru Logistică și ai 
ISU B-IF. Lor li s-au alăturat vo-
luntarii Crucii Roșii, echipaje ale 
IPJ Ilfov.

Un moment impresionant l-a 
constituit defilarea copiilor de la 
Centrul Cultural Buftea, care au 
adus un drapel al României cu o 
lungime de 100 de metri, simbo-
lizând cei 100 de ani ai Centena-
rului. Ei au fost urmați de tine-
rii sportivi ai ACSS Voința care au 
purtat, la rândul lor, un drapel si-
milar.

Parada a fost încheiată cu 
defilarea călăreților din cadrul 
Clubului Sportiv „Shagya”, Buf-

tea și ai Centrului de echitație 
„Hippo-Hippy”, Târgoviște.

Unirea, sărbătorită 
prin cântec, dans și 

voie bună
În partea a doua a acestei 

zile de neuitat, buftenii s-au bu-
curat de un spectacol cultural-
artistic de excepție, deschis de 
Corala bărbătească „Cantus Do-
mini”, care a interpretat cunos-
cute cântece patriotice ale vre-
mii, dar și „Hora Unirii” care i-a 
făcut pe bufteni, împreună cu pri-
marul și invitații săi, să se prindă  
într-o horă asemănătoare cu cea 
de acum un veac, de la Alba Iulia.

Le-au urmat artiști îndrăgiți, 
precum Paul Surugiu – Fuego, An-
samblul „Haiducii”, din Costești-
Ialoveni, Trupa „Provincialii”, An-
samblul „Doina Ilfovului”, din Buf-
tea, sub coordonarea Danielei 
Mândroc, care a prezentat o suită 
de dansuri populare din toate zo-
nele folclorice ale țării, apreciatul 
interpret maramureșean Gheor-
ghe Turda și, în final, solistul de 
muzică ușoară și populară din Ia-
loveni, Anatol Chiaburu.

Și iată cum, în ciuda gerului 
tăios care a „domnit” toată ziua, 
buftenii au dovedit că sunt buni 
români și știu să-și cinstească 
eroii, dar și că se pot bucura de 
frumusețile culturale a patriei lor, 
întregită în ziua minunată a istori-
ei românilor de marii lor înaintași. 
La mulți ani, România!

CEREMONIE IMPRESIONANTĂ, LA BUFTEA, CU PRILEJUL SĂRBĂTORII MARII UNIRI

Buftenii, uniți în cuget și simțiri, de Ziua Națională a României


