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Deoarece aproape că 
nu există localnic prin ve-
nele căruia să nu  curgă 
sângele unui ostaș care 
și-a dat viața pe câmpu-
rile de luptă apărând li-
bertatea poporului și a 
patriei, de Înălțare, clo-
potele bisericilor din 
Ștefăneștii de Jos au ră-
sunat, la unison, pen-
tru eroii neamului. Du-
pă slujbele speciale din 
biserici, cu mic cu mare, 
oamenii din vatra satu-
lui  s-au reunit în fața mo-
numentului istoric și i-au 
purtat pe eroi în rugăciu-
nile lor, alături de preoți, 
de edilul și viceprimarul 
comunității, de cadrele 
didactice, consilierii locali 
și mulți alți reprezentanți 
ai autorităților locale. În 
cinstea ostașilor căzuți 
pe front, preoții au ofici-
at un ceremonial religios 
la monument, iar prima-
rul a depus o coroană de 
flori din partea Primăriei 
Ștefăneștii de Jos. Apoi, 
ceremonia de omagiere a 
continuat cu un moment 
cu o profundă încărcătu-
ră emoțională. Îmbrăcați 
în frumoasele costume 
populare care amintesc 
de trecutul istoric al fie-
cărei regiuni a țării, ele-
vii din clasele primare 
au spus “România, te iu-
besc!”, prin versurile po-
eziilor patriotice pe care 
 le-au rostit cu ardoare.  

“Comemorarea ce-
lor trecuți la cele veșnice 
pentru binele țării este o 
tradiție pentru comuni-
tatea noastră. Nu există 
an în care, de Înălțarea 
Domnului, să nu le adu-
cem un pios omagiu tu-
turor celor care au apă-
rat, cu prețul vieții lor, 
tot ceea ce avem noi as-
tăzi mai important: pă-
mântul, limba, credința 
și libertatea. Astăzi, du-
pă slujbele de pomeni-
re care s-au ținut în toa-
te cele trei biserici pe ca-
re le avem, a urmat ce-
remonialul de la monu-

mentul eroilor, am dat și 
pachete cu alimente din 
partea Primăriei și Con-
siliului Local. Mi-am do-
rit foarte mult ca oame-
nii din comuna noastră 
să se unească și de data 
aceasta și să arătăm că 
avem un dezvoltat spirit 
civic. Copilașii care  ne-au 
impresionat cu poezii-
le închinate eroilor sunt 
elevi din clasele  I-IV, de 
la ambele școli, cărora 
noi, Primăria, le-am cum-
părat tradiționalele cos-
tume populare pentru a 
fi în ton cu marea sărbă-
toare a creștinătății și a 
comunității noastre. În 
amintirea eroilor, și elevii 
mai mari au susținut pro-
grame artistice, în școli. 
Și ei au fost costumați 
în portul popular, pentru 
că le-am achiziționat și 
lor straiele populare. Pâ-
nă acum avem 60 de cos-
tume naționale popula-
re cumpărate. Monumen-
tul în fața căruia ne aflăm 
acum a fost ridicat în 

2007-2008. Până atunci, 
în comuna noastră nu a 
existat un monument de-
dicat eroilor. Eram singu-
ra comună din Ilfov care 
nu aveam o construcție 
cu o valoare deosebită, 
prin care să ne dăm în-
tâlnire cu istoria. Pentru 
că trecerea timpului și-a 
pus amprenta serios asu-
pra lui, anul trecut l-am 
restaurat complet. Spre 
bucuria și onoarea noas-
tră, încă mai avem vete-
rani de război în localita-
te, peste 20 la număr. Îi 
cinstim și-i sprijinim cu 
ce putem. În semn de 
recunoștință, anul trecut 
am aprobat acordarea 
unei sume din bugetul lo-
cal pentru sprijinul lor fi-
nanciar. Faptul că suntem 
liberi și ne putem exprima 
liber, se datorează lor. E 
cinstea lor și le mulțumim 
pentru acest sacrificiu su-
prem! Ne înclinăm în fața 
lor”, a spus Ionel Robert 
Ștefan, primarul comunei 
Ștefăneștii de Jos. 

Ștefăneștii de Jos

Localnicii şi-au înălţat gândurile către eroi
În ziua Înălțării Domnului la Ceruri, în comuna Ștefăneștii de Jos 
localnicii și-au înălțat gândurile către toți înaintașii lor care s-au 
ridicat la Ceruri luptând pentru pământul, libertatea și credința 
acestei așezări. Cu dragoste în suflete, numeroși localnici, în 
frunte cu primarul Ionel Robert Ștefan și viceprimarul Mircea 
Virgiliu Gheorghiță, i-au omagiat și le-au adus neprețuită 
recunoștință. 

Ionela ChIrCu

Suntem liberi 
datorită lor. 
Le mulțumim 
pentru 
sacrificiul 
suprem!”

primarul comunei 
Ștefăneștii de Jos

Ionel Robert 
Ștefan

Primarul Ionel Robert Ștefan (dr.) și viceprimarul Mircea Virgiliu 
Gheorghiță (stg.) au depus o coroană de flori la monumentul care 
amintește de faptele de vitejie ale eroilor de la Ștefănești 

Elevii au recitat poezii 
patriotice 

Și copiii au adus flori la 
monument 


