
18 02 - 08 decembrie 2019www.jurnaluldeilfov.roEVENIMENT

Ca în fiecare an, 
momentul aniversării 
Marii Uniri de la 1918 
a fost cinstit cum 
se cuvine în orașul 
Măgurele. Cei care au 
venit să-i omagieze pe 
eroii neamului căzuți 
pentru întregirea Țării 
au putut fi martorii unei 
ceremonii impresionante, 
în care cei care s-au 
jertfit pentru înfăptuirea 
României Mari au fost 
omagiați și cinstiți alături 
de măgurelenii căzuți în 
Primul Război Mondial.

 Andrei DUMITRU

Duminică, 1 decembrie, la 
monumentul din centrul ora
șului au fost prezenți sute de 
cetățeni veniți săși cinstească 
strămoșii care șiau dat viața 
pentru ca urmașii lor să trăias
că întro Românie liberă și pu
ternică.

Manifestarea a fost prefa
țată de un moment emoționant: 
10 tineri au defilat prin fața nu
meroasei asistențe purtând un 
tricolor cu dimensiuni impresio
nante. 

Un mesaj fierbinte  
pentru unire

În deschiderea ceremo
niei, un sobor de preoți a ofi
cit o slujbă de pomenire a celor 
căzuți la datorie în luptele din 
Primul Război Mondial. 

Apoi, a luat cuvântul pri
marul orașului Măgurele, Nar
cis Constantin, care a transmis 
comunității un mesaj și un apel 
la unire.

„Văd că ziua de 1 Decembrie 
se transformă, din ce în ce mai 
mult, întrun eveniment mare, 
la Măgurele, și pentru asta vă 
felicit. Doresc să mulțumesc Ar
matei Române și Jandarmeri
ei că sunt alături de noi și fac 
din acest eveniment unul spe
cial. De asemenea, vreau să 
le mulțumesc invitaților noștri, 
dlui. Victor Bînzari, vicepreșe
dintele Raionului Ialoveni, dnei. 
primar al comunei Dănceni, Vic
toria Butuc, dnei. consilier lo
cal în comuna Dănceni, Angela 
Săndulescu, dlui. consilier Chi
ril, tot din Ialoveni.

Maș fi bucurat ca Româ
nia de azi să fie cea de la 1918, 
adică România Mare, cu tot cu 

Basarabia. Dar pentru că isto
ria a fost să fie altfel, astăzi, ca 
și în anii trecuți, încercăm, prin 
prezența fraților noștri de pes
te Prut, să continuăm și să dăm 
noi startul acelei Mari Uniri de 
care avem nevoie.

1918 înseamnă, de fapt, în
ceputul României moderne, o 
Românie pe care vrem so con
struim și astăzi – o Românie eu
ropeană pe care neo dorim cu 
toții. Eu fac apel la dumnea
voastră, ținând cont că vremu
rile pe care le trăim îndeamnă 
mai mult la dezbinare, la uni
tate în comunitatea noastră și 
miaș dori din tot sufletul ca și 
în anii care urmează să fim cu 
toții uniți, pentru că orașul Mă
gurele are nevoie de această 
unitate. Gândițivă că proiecte
le începute sunt unele de foar
te mare anvergură. Orașul se 
schimbă pe zi ce trece. De ace
ea, eu am nevoie de înțelegerea 
și susținerea dvs. Am lân
gă mine o echipă administrati
vă excepțională, am lângă mi
ne consilieri extraordinari, am 
în persoana viceprimarului un 
om de toată isprava. (...) Vreau 

să le mulțumesc tuturor pen
tru modul în care se desfășoară 
activitatea noastră, pentru 
înțelegerea și înțelepciunea 
dvs., pentru ca Măgurele să de
vină un oraș european adevă
rat”, lea spus primarul Narcis 
Constantin celor prezenți.

Primarul comunei 
Dănceni: „Marea 

Unire se va produce 
în curând!”

Primarul Narcis Constantin 
a invitato apoi pe Victoria Bu
tuc, primarul comunei Dănceni, 
raionul Ialoveni, să transmită 
un mesaj din partea românilor 
aflați, vremelnic deocamdată, 
dincolo de Prut.

„Este o onoare să fiu astăzi 
alături de dvs. împreună cu co
legii mei din raionul Ialoveni, 
pentru a sărbători această fru
moasă sărbătoare națională. Vă 
mărturisesc că de mică miam 
dorit să simt acest frumos eve
niment împreună cu frații mei 
de peste Prut. Ceți doresc eu 
ție, dulce Românie, țara mea de 

suflet, țara mea de dor? Eu vă 
doresc dvs., eu ne doresc no
uă, românilor de pretutindeni, 
să avem acea Românie norma
lă pe care neo dorim și pe care 
o merităm. Vă urez la mulți ani 
și să știți că aveți frați buni din
colo de Prut care vă așteaptă! 
Și sunt convinsă, dle. primar, că 
acea Mare Unire se va produ
ce în curând!”, au fost cuvinte
le pline de căldură sufletească 
a primarului comunei Dănceni, 
Victoria Butuc. 

„Fraților, nu uitați! Noi uni
rea am începuto în 2015! Nu 
doar prin vorbe, ci prin fapte! 
Noi suntem prezenți în Răzeni 
și Ialoveni prin faptele noas
tre și prin ceea ce facem aco
lo. Încercăm să ajutăm cât mai 
mult și să dăm startul acestei  
Mari Uniri”, a adăugat Narcis 
Constantin. 

Omagiu adus eroilor 
din Măgurele

Un alt moment emoționant 
la constituit omagierea lui Tu
dor Mihalache, unul dintre cei 
doi veterani de război pe care îi 

mai are orașul Măgurele.
„Îl avem lângă noi pe dl. 

Tudor Mihalache, veteran de 
război, cel deal doilea pe care 
îl mai avem în Măgurele, pe lân
gă dl. Bugoi, nea Călăiță, cum 
îl știm noi. El are 99 de ani, la 
anul va împlini 100, și pe care 
vreau săl aplaudați din tot su
fletul, pentru că merită aplau
zele unui oraș întreg, cu ocazia 
acestei Zile Naționale! De ace
ea, vreau săi înmânăm o diplo
mă de recunoștință”, a explicat 
edilul din Măgurele.

Totodată, primarul Narcis 
Constantin ia înmânat o diplo
mă „în semn de mulțumire și 
aleasă prețuire pentru anii în 
care a fost slujitor al lui Dum
nezeu și îndrumător spiritual al 
comunității din Aluniș” și pre
otului Paul Stănescu, parohul 
parohiei Gherman, precum și 
un steag al orașului Măgurele. 
Acest moment a fost prilejuit de 
avansarea părintelui Stănescu, 
după 21 de ani de vrednică slu
jire în parohia din Aluniș, la pa
rohia Sf. Ilie, din Ghencea. 

Aceste momente au fost ur
mate de omagierea eroilor din 
Măgurele, prin depunerea de 
coroane de flori la monumen
tul ridicat în centrul orașului, 
de către Consiliul Local și Pri
măria orașului Măgurele, Poliția 
orașului Măgurele, Poliția Loca
lă, Liceul Teoretic „Horia Hulu
bei”, Grădinița Măgurele, Clubul 
Sportiv Măgurele, Utilități Publi
ce Măgurele, Serviciul Apă Ca
nal Ilfov, precum și de către alte 
organizații și numeroși cetățeni 
din Măgurele. 

Spectacol  
și expoziții în cinstea 

Marii Uniri
Emoționanta ceremonie a 

fost urmată de o impresionantă 
Horă a Unirii, în care sau prins, 
alături de oficialitățile orașului, 
zeci de măgureleni.

Momentul a fost urmat apoi 
de un spectacol artistic de mu
zică populară susținut de Con
stantin Lătărețu și Taraful său, 
căruia i sau alăturat apoi Lavi
nia Goste și Taraful Valahia.

De asemenea, pentru a 
marca evenimentul, în incin
ta primăriei din Măgurele a 
fost organizată una dintre ce
le mai impresionante colecții de 
costume populare din țară și o 
expoziție de tablouri mozaic din 
coji de ouă realizate de Niculi
na Poșan printro tehnică unică 
nu doar în România, ci și în lu
me, concepută și brevetată de 
aceasta.

Ceremonie impresionantă la Măgurele, 
cu ocazia Zilei Naționale a României


