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Purtând eșarfa trico-
loră de edil al localității, 
primarul Mihai Dobre a 
asistat emoționat la sluj-
ba de pomenire oficia-
tă de preoții de la bise-
ricile din satele comu-
nei - Vânători, Surlari, 
Măineasca, Petrăchioaia 
și Stoenoaia. La finalul 
ceremonialului, părinte-
le Petre Marius Georges-
cu a vorbit celor prezenți 
despre însemnătatea zi-
lei, despre eroii țării, ca-
re grație curajului și jert-
fei lor au creat România 
de azi. Momentul a fost 
încheiat cu ”un cântec is-
toric care aduce amin-
te că frații în veci vor fi 
frați”, intonat cu putere 
de bărbații din comună.

La pas, localnicii au 
plecat apoi spre sediul 
casei de cultură din apro-
piere, unde primarul i-a 
invitat la tradiționala fa-
sole la ceaun, un vin fiert 
sau o țuică cu multe gra-
de, la propriu! Și aici, bo-
xele au răsunat de cânte-
ce patriotice, iar localni-
cii au încins câteva hore 
ale unirii. Însă, înainte de 
petrecere, la invitația pri-
marului, un tânăr local-
nic doctorand în Istorie, 
Ștefan Rădulescu, a ofe-
rit celor prezenți câteva 
repere istorice legate de 
momentul în care Marea 

Adunare de la Alba Iulia 
a votat Unirea Transilva-
niei cu România, în anul 
1918.

Petrăchioaia şi-a comemorat eroii

În comuna Petrăchioaia, manifestările 
dedicate Zilei Naționale a României au 
început în jurul orei 12.00 cu depunerea 
de către reprezentanții autorității locale 
a unei impresionante coroane de flori, 
realizată în culorile drapelului național, 
la Monumentul Eroilor căzuți în Primul 
Război Mondial, amplasat pe Șoseaua 
Măineasca, în parcul comunal. 

Carmen Istrate

Potrivit site-ului marelerazboi-ilfov.ro, monumentul eroilor din Petrăchioaia a fost 
ridicat ”în memoria eroilor din comună căzuţi pe câmpul de luptă în Primul și al Doilea 
Război Mondial”. Acesta este amplasat ”pe un soclu format dintr-o treaptă, un 
paralelipiped dreptunghiular pus pe verticală, ca o coloană, care are deasupra un alt 
paralelipiped așezat pe orizontală, ca un capitel. Pe acest soclu este așezat un cub 
deasupra căruia este poziţionat un vultur cu aripile deschise, deasupra unei stânci. 
Sub placa de marmură pe care scrie: ”În memoria eroilor din comuna Petrăchioaia 
căzuţi pe câmpul de luptă în Primul și al Doilea Război Mondial” scrie ”Cehoslovacia” și 
sunt trecuţi eroii căzuţi acolo în Al Doilea război mondial. Apoi: ”Eroii din Petrăchioaia 
și Stoenoaia 1916-1919” și sunt enumeraţi, ”Eroii satului Vânători 1941-1945”, ”Eroii 
satului Surlari 1940-1945”, ”Eroii satului Măineasca - tineri eroi 1941-1945”, ”Eroii din 
1916-1918” și menţiunea ”Dumnezeu să-i odihnească!”. Deasupra, pe capitelul coloanei, 
este o placă de marmură pe care scrie ”NIHIL SINE DEO (Nimic fără Dumnezeu)”, scris 
încadrat între două frunze de laur. Pe laterale soclului sunt două portdrapele”, în care, 
la zi de sărbătoare, sunt puse steagurile României și Uniunii Europene.

”Nimic fără Dumnezeu”

Mihai Dobre, primar Petrăchioaia


