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„În spiritul tradiţi-
ei europene, în Româ-
nia, Zilei Eroilor i s-a con-
ferit prin lege statutul 
de «sărbătoare naţiona-
lă a poporului român» şi 
s-a stabilit a fi sărbători-
tă în cea de-a patruzecea 
zi de la Sfintele Paşti, Zi-
ua Înălţării, potrivit tradi-
ţiei româneşti”, arăta Gu-
vernul României în mo-
mentul adoptării acestei 
sărbători la nivel oficial. 
Sinodul Bisericii Ortodo-
xe Române hotărâse, în-
că din anii 1999 şi 2001, 
ca sărbătoarea Înălţă-
rii Domnului să fie con-
sacrată ca Zi a Eroilor şi 
Sărbătoare Naţională Bi-
sericească. 

Autorităţile adminis-
traţiei publice locale au 
organizat programe spe-
ciale, iar aşa s-a întâm-
plat şi la Buftea, unde de 
Ziua Eroilor şi Înălţarea 
Domnului au fost cuprin-
se, cu fast, toate elemen-
tele solemne specifice 
activităţilor comemorati-
ve.

Buftenii s-au întâl-
nit astfel, şi în acest an, 
joi dimineaţă, la Crucea 
Eroilor din oraşul Buf-
tea, pentru a-şi omagia 
strămoşii căzuţi la da-
torie. Le-au fost alături, 
oficialităţile oraşului Buf-
tea, respectiv primarul 
Gheorghe Pistol, vice-
primarul Alexandru Vai-
da, cât şi reprezentanţi ai 
administraţiei  judeţului 
Ilfov, precum Mihai Sandu 
Niţă - prefectul judeţului 
Ilfov, Vincenţiu Voicu - 
subprefectul judeţului Il-
fov, Marian Petrache - 
preşedintele Consiliu-
lui Judeţean, Rizia Tu-
dorache - vicepreşedinte 
al CJI, consilieri lo-
cali, şefi ai instituţiilor 
din administraţie, con-
silieri judeţeni şi locali, 
reprezentanţi ai partide-
lor politice.

Ceremonia de Zi-
ua Eroilor, organizată de 
Centrul Cultural Buftea, a 
fost coordonată cu foarte 
multă atenţie de directo-
rul Robert Nagy, şi a înce-
put cu intonarea solemnă 

a Imnului Naţional al Ro-
mâniei, urmată de o sluj-
bă religioasă de pomeni-
re a celor căzuţi în luptă, 
oficiată de preoţii din pa-
rohiile buftene.

”Să îl rugăm pe 
bunul Dumnezeu 
să le dea odihnă și 
fericire  veșnică”

Primarul oraşului Buf-
tea, Gheorghe Pistol, gaz-
dă a evenimentului, a în-
ceput discursul dedicat 
manifestării  subliniind 
că Ziua Eroilor coinci-
de în mod tradiţional cu 
Înălţarea Domnului. ”Se 
cuvine ca în această zi  
mare să ne înălţăm şi noi 
gândurile şi sentimentele 
noastre către Tronul Ce-
resc, reamintindu-ne cu 
duioşie despre acei eroi 
ai neamului care şi-au dat 
viaţa pentru patrie. Deşi 
nu au beneficiat de jert-
fa lor sfântă, aceştia pu-
trezesc în mormânt, fără 
a avea la cap, mulţi din-
tre ei, o cruce simplă de 
lemn. Noi cei de astăzi 
beneficiem de toată jert-
fa lor şi  de toată oste-
neala lor. De aceea, tre-
buie să le dăruim veşnică 
recunoştinţă tuturor ero-
ilor noştri, celor care au 
vărsat în toate timpuri-
le sângele pentru neamul 
şi ţara noastră. Amintirea 
acestor eroi trebuie să ne 
fie scumpă şi dragă, du-
pă cum ne este scumpă 
şi dragă şi ţara pe care 
dânşii ne-au lăsat-o drept 
moştenire. Fapta lor ero-
ică trebuie să ne îndem-
ne pe toţi pentru a adu-
ce cu bucurie pe altarul 
patriei noastre jertfele ce 
ni se cer, pentru că numai 
aşa putem deveni fii dragi 
ai neamului românesc. La 
acestea ar trebui să ne 
gândim noi în Ziua Eroi-
lor. Să sărbătorim aceas-
tă zi mare nu numai cu 
parade solemne, cu dis-
cursuri frumoase, să săr-
bătorim această zi mare 
cu inimile noastre în ca-
re să evocăm sentimen-
te de recunoştinţă pentru 
cei care şi-au jertfit viaţa, 

 numai ca să avem noi o 
ţară mare şi liberă  în ca-
re să putem trăi în pace 
şi fericire. Să îi avem tot-
deauna în inimile noastre 
şi  să îl rugăm pe bunul 
Dumnezeu să le dea odih-
nă şi fericire  veşnică. Fie 
ca toate gândurile noas-
tre bune să se îndrep-
te pentru realizarea bine-
lui acestui popor. Aşa să 
ne ajute Dumnezeu. Hris-
tos s-a Înălţat”, a declarat  
primarul Gheorghe Pistol. 

”O datorie morală, 
comemorarea în 
fiecare an a celor 
care au pierit 
pe câmpurile de 
luptă”

Prof. de istorie Cla-
udia Ichim, de la Școala 
gimnazială nr. 3, a vorbit 
despre însemnătatea is-
torică a acestei zile, sem-
nalând că România a fost 
primul stat din lume ca-
re a decretat această  zi 
ca sărbătoare naţională. 
”Mormintele şi monu-
mentele eroilor la ca-
re depunem flori, aprin-
dem  lumânări, ne re-
culegem, reprezintă  un 
simbol al dăinuirii noas-
tre în timp, al sacrificiului 
suprem pentru înfăptui-
rea idealului naţional. Zi-
ua  Eroilor este un minu-
nat prilej de a cinsti aşa 
cum se cuvine memo-
ria ostaşilor noştri jertfiţi 
în lupta pentru apăra-
rea ţării, credinţei şi nea-
mului. Pierderile de vieţi 
omeneşti din anii primei 
conflagraţii mondiale, ne-
maintâlnite până atunci, 
au fost enorme. Româ-
nia a pierdut un milion de 
militari şi civili. De aceea, 
pentru supravieţuitori s-a 
impus, ca o datorie mora-
lă, comemorarea în fieca-
re an a celor care au pie-
rit pe câmpurile de luptă”, 
a subliniat profesorul.

Depuneri de 
coroane 

În acordurile ”Imnu-
lui eroilor”, au fost depu-
se coroane de flori în ju-
rul monumentului dedicat 
eroilor din Buftea din par-
tea Instituţiei Prefectu-
lui Judeţului Ilfov, a Con-
siliului Judeţean Ilfov, a 
Primăriei oraşului Buftea, 
a Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă Il-
fov, a Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Ilfov, 
a Poliţiei oraşului Buf-

tea, a Poliţiei Locale a 
oraşului Buftea, a Cen-
trului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promova-
rea Culturii Tradiţionale 
Ilfov, a Agenţiei pentru 
Ocuparea Forţei de Mun-
că, cât şi din partea Spi-
talului Buftea, a Partidu-
lui Naţional Liberal, a Par-
tidului Social Democrat, 
a Alianţei Liberalilor şi 
Democraţilor organizaţia 
Buftea, din partea Parti-
dului Mişcarea Populară, 
a Asociaţiei Crucea Roşie 
Română Filiala Ilfov, a 
Asociaţiei Voinţa Buftea, 
a Centrului Cultural Buf-
tea, din partea Agenţiei 
Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare, a Grupului 
Școlar ”Dumitru Dumi-
trescu”, a Liceului Tehno-
logic ”Barbu A. Știrbey”, 
Buftea, a Asociaţiei Vete-
ranilor de Război.  Au mai 
fost depuse coroane de 
flori şi din partea Școlilor 
Gimnaziale nr. 1, 2, 3 şi 4, 
din partea Palatului Copi-
ilor şi Elevilor Ilfov, a Clu-
bului Sportiv Școlar Ilfov 
şi a Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi, filiala Ilfov.

Program artistic 
dedicat eroilor 
neamului

Programul artis-
tic dedicat acestei zile 
a debutat cu drăgălaşii 
preşcolari de grupa mijlo-
cie, de la Grădiniţa ”Ra-
ză de Soare”, care au 
dansat ”Acasă-i Româ-
nia”. Copiii de grupa ma-
re de la Grădiniţa nr. 5 
au interpretat ”În memo-
ria strămoşilor noştri”, o 
dramatizare după ”Scri-
soarea a III-a” de Mi-
hai Eminescu. Corul Ar-
monia al Școlii gimna-
ziale  nr. 2 a interpretat 
cântecul ”Ștefan, Ștefan, 
Domn cel Mare”, iar Tru-
pa de teatru ”Bastion”, a 
Centrului Cultural Buftea, 
a recitat poezia ”Bocetul 
lui Ion cel fără mormânt”, 
de Adrian Păunescu. Gru-
pul vocal - instrumental 
”Sânzienele”, al Școlii nr. 
3, a interpretat un colaj 
de piese patriotice. An-
samblul de dansuri Doina 
Ilfovului, al Centrului Cul-
tural Buftea, a completat, 
sub îndrumarea Danielei 
Mândroc, programul ar-
tistic, printr-un colaj de 
jocuri din Muntenia, Do-
brogea, Oltenia şi Moldo-
va, încheind evenimentul 
dedicat ”Zilei Eroilor” cu 
”Căluşul oltenesc”.

Ziua Eroilor şi Înălţarea Domnului, sărbătorite cu fast, la Buftea 

Primarul Gheorghe Pistol:
”Amintirea acestor eroi trebuie să ne f¡e scumpă și dragă”

Creştinii au serbat joi, 6 iunie, Înălţarea 
Domnului, la 40 de zile de la Înviere, zi 
în care în toate bisericile, mănăstirile şi 
catedralele din ţară şi străinătate sunt 
pomeniţi eroii români, un praznic al 
bisericii române adoptat din 2003 ca 
Sărbătoare Naţională.

Cristina NedelCu
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