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Ionela CHIRCU 

Ziua Națională a fost, așadar, o 
zi sfântă, plină de recunoștință în co-
muna 1 Decembrie. După ceremo-
nia religioasă care a fost oficiată de 
preoți în biserică, spre prânz, la mo-
numentul comemorativ care păstrea-
ză vii amintirile sfâșietoare ale Răz-
boiului de Întregire a Țării, domnea 
deja o atmosferă de pioșenie. Se în-
tărea și mai mult credința că respec-
tul și onoarea pentru ostașii căzuți în 
misiune, în teatrele de operații, con-
tinuă să facă parte din conștiința și 
din sufletul de român al fiecărui lo-
calnic al comunei 1 Decembrie. Pen-
tru câteva momente, copiii străbuni-
lor martiri s-au închinat și s-au rugat 
în fața monumentului, vărsând lacri-
mile recunoștinței. Apoi au aprins lu-
mânări, pentru a aduce eroilor lumi-
nă veșnică. Iar pentru a le face som-
nul tot mai lin, au depus coroane de 
flori. Iată, cultul eroilor și pomenirea 
acestora din generație în generație 
se păstrează cu adâncă emoție în 

localitatea 1 Decembrie! Cu mâini-
le duse către inimă, în ziua celei mai 
mari sărbători istorice ale acestui ne-
am, sub îndemnul imperativ al Imnu-
lui Național, preoții și autoritățile lo-
cale au adus un pios omagiu tutu-
ror celor care au căzut ca secerați 
pe front, salvând onoarea țării. După 
ceremonialul militar-religios, au ur-
mat prezentări a ceea ce s-a întâm-
plat la 1 Decembrie 1918, cuvântări 
ale oficialităților și depuneri de coroa-
ne. Apoi, s-au bucurat împreună de 
un spectacol superb, care s-a dovedit 
a fi o pledoarie pentru pace, liniște, 
unitate și sensibilitate. 

„Ca de fiecare dată, în memoria 
ostașilor noștri, la Monumentul Ero-
ilor s-au depus coroane de flori din 

partea Primăriei Comunei 1 Decem-
brie, a Consiliului Local, al Școlii, a 
cadrelor militare în retragere și în re-
zervă. Părintele Didel Stroe și Dani-
el Mârșolea au oficiat o slujbă de co-
memorare. Ca în fiecare an, come-
morarea solemnă a eroilor este ur-
mată de un spectacol în aer liber. 
Pe scena din fața Primăriei vor ur-
ca artiști din toate zonele țării care 
ne vor încânta cu melodii din toate 
genurile muzicale, pentru toate vâr-
stele și gusturile. Fiind ziua comunei 
noastre și sărbătoarea tuturor ro-
mânilor, totodată, aducem publicu-
lui nostru legende ale muzicii autoh-
tone care ne fac mândri că suntem 
români. Magia muzicii ne va încân-
ta până aproape spre miezul nopții, 
când vom încheia ziua festivă cu un 
superb foc de artificii. Ore bune vom 
asculta o parte din cântecele de pa-
trimoniu ale folclorului românesc și 
tot felul de melodii care iau o turnu-
ră modernă și care îndeamnă la iubi-
re, onoare și unitate. S-a început cu 
un superb program artistic susținut 
de elevii noștri. Ne dorim ca toți oa-
menii să petreacă frumos, pentru că 
ne-am străduit să le oferim o petre-
cere cu stil și bun gust. Ne bucurăm 
și de o vreme splendidă, care ne dă 
posibilitatea să ne simțim cu ade-
vărat bine. Cu acest prilej, localni-
cilor comunei 1 Decembrie le urez 
multă sănătate, putere și să fie uniți 

pentru că, de fapt, sărbătoarea as-
ta este sărbătoarea unirii și toți lo-
cuitorii noștri trebuie să fie uniți. Mai 
ales că urmează un an foarte încăr-
cat pentru noi. În anul care urmea-
ză avem de construit o nouă școală, 
avem de modernizat un pachet de 
20 de străzi, de construit un after-
school, mai avem și un proiect pe 
fonduri europene care cuprinde vreo 
400 de persoane. De asemenea, în-
cepând de anul viitor, 150 de copii 
din localitatea noastră vor primi hra-
nă gratuită pentru o perioadă de trei 
ani și rechizite timp de trei ani. Și 
mai avem multe alte proiecte pe ca-
re intenționăm să le derulăm înce-
pând de anul viitor. Tot ce fac, fac 
pentru că iubesc și respect comu-
na 1 Decembrie și oamenii ei. Asigur 
cetățenii noștri de toată susținerea 
mea. Nu în ultimul rând, urez echi-
pei Jurnalului de Ilfov să fie alături 
de noi și de localnicii noștri și anul 
viitor și în toți anii care vor veni. La 
mulți ani, români! La mulți ani, 1 De-
cembrie!”, ne-a spus primarul Ghe-
orghe Petre. 

Superpetrecere  
în ziua Marii Uniri 
Primăria și Consiliul Local au or-

ganizat, așadar, încă o petrecere cu 
gust și stil, care a venit ca un dar de 
suflet din partea autorităților loca-

le pentru cetățeni, de ziua comunei. 
Ore bune, piațeta din vecinătatea Pri-
măriei s-a transformat într-un adevă-
rat tărâm al distracției. Respectând 
obiceiurile și tradițiile locului, edilul 
și-a întâmpinat localnicii, la ziua festi-
vă, cu tot felul de surprize, de la cele 
muzicale, până la cele culinare. Artiști 
valoroși au urcat pe scena amenajată 
în fața Primăriei, au cântat și i-au în-
cântat până și pe cei mai pretențioși 
invitați, într-un spectacol de excepție, 
care a început în jurul orei 14.00 și 
a ținut până spre miezul nopții. Ghe-
orghe Turda, Adriana Antoni și ban-
dul său, trupa Talisman, Vali Vijelie 
și bandul său, Neonela Duplei, Lino 
Golden și Taraful Tudorache au făcut 
un spectacol de excepție și au trans-
format spațiul din preajma scenei, 
într-un ring de dans. Spectacolul a 
fost prezentat de îndrăgitul actor și 
umorist Florin Petrescu, alias Axinte. 
Fasolea cu ciolan și vinul fiert au fost, 
de asemenea, la discreție, pe tot par-
cursul zilei festive. 

Eroii nu se uită 
niciodată 

„M-am bucurat de o zi specia-
lă. Întâi am retrăit acele emoții de 
tristețe, spaimă și furie pe care le 
aveam atunci când bunicii îmi po-
vesteau despre ororile din timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, 

la care s-au aflat în prima linie. Am 
plâns de durere pentru sfârșitul tra-
gic al moșilor și strămoșilor noștri 
care au pierit pe câmpurile de lup-
tă dar, în același timp, m-am bucu-
rat că nu au fost uitați și au fost 
omagiați așa cum se cuvine. Eroii 
nu se uită niciodată. Apoi, am as-
cultat cu atâta plăcere cântece-
le interpreților, încât am fredonat 
odată cu ei și am dansat pe mul-
te dintre melodiile lor nemuritoare. 
Le mulțumim primarului Gheorghe 
Petre și consilierilor locali că s-au 
gândit la noi, și de data aceasta”,  
ne-a spus vizibil emoționată Maria 
P., o localnică a comunei 1 Decem-
brie, mândră că este româncă. 

COMUNA 1 DECEMBRIE, PESTE UN SECOL DE ISTORIE TRĂITĂ

Glorie ostașilor căzuți pentru  înfăptuirea României Mari!

Localnicii din comuna 1 Decembrie, singura localitate ilfoveană ce 
poartă numele Zilei Naționale, au avut întâlnire cu istoria. Prunci 
ce deschid ochii în triumful libertății, tineri însetați de cunoașterea 
adevărului istoric, părinți și bunici prin venele cărora încă mai curge 
sângele celor ce au cultivat, prin jertfă, darul libertății și unității de 
credință și de neam, s-au reunit la monumentul dedicat eroilor din 
localitate și au înălțat rugăciuni la Ceruri pentru eterna lor odihnă. 

“Iubesc și respect comuna 
1 Decembrie și oamenii ei

Gheorghe Petre
primarul comunei 1 Decembrie


