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Cu ocazia zilei de 
1 Decembrie, Ziua 
Națională a României, 
comuna Mogoșoaia a 
organizat un eveniment 
de comemorare a 
eroilor care s-au jertfit 
pentru întregirea 
neamului românesc. 

Cristina NedelCu
Ceremonia a  constat 

în arborarea drapelului 
României, după binecu-
vântarea și sfințirea de că-
tre preoții comunei și into-
narea Imnului de Stat. De 
asemenea, a fost oficiat 
un serviciu religios pentru 
comemorarea eroilor care 
s-au jertfit pentru întregi-
rea neamului românesc. 
În final, în acordurile mu-
zicii militare interpretate 
de Fanfara Metropolitană 
”Iosif Ivanovici”, au fost 
depuse coroane de flori la 
Monumentul Eroilor căzuți 
în Primul Război Mondial, 
situat la intrarea în Par-
cul Mogoșoaia, din par-
tea comunei Mogoșoaia, 
secretarului de stat în 
Ministerul Transportu-
rilor Irinel Scrioșteanu, 
fost administrator public 
al județului Ilfov, Con-
siliului Local al comunei 
Mogoșoaia, din partea 
Consiliului Județean Ilfov, 
Inspectoratului de Poliție 
al Județului Ilfov, Inspec-
toratului de Jandarmi 
Județean Ilfov ”Lascăr Ca-
targiu”, cât și a membrilor 
parohiilor Sf.  Gheorghe 
și Sf. Efrem cel Nou din 
Mogoșoaia, a Centru-
lui de Promovare și Con-
servare a Culturii Ilfov, a 
Școlii Gimnaziale nr. 1 din 
Mogoșoaia. 

La depunerea de co-
roane, primarul comu-
nei Mogoșoaia, Paul Pre-
cup, a fost însoțit de Ro-
dica Agrici, primarul co-
munei Mileștii Mici din ra-
ionul Ialoveni - Republica 
Moldova, în urma înfrățirii 
celor două localități.

”Să ne gândim ce 
am făcut pentru 
a cinsti memoria 
eroilor”

Secretarul de stat Iri-
nel Scrioșteanu a decla-
rat: ”Am ales să fiu aca-
să, la Mogoșoaia, de  Ziua 
Națională a României, și 
vă transmit un cald La 
mulți ani! Atunci când săr-
bătorim Ziua Națională, 
aș vrea să ne gândim 
cu toții ce am făcut fie-
care dintre noi în ultimul 
an pentru a cinsti memo-
ria eroilor noștri, pentru a 
întări unitatea națională, 
pentru a întări demnita-
tea națională, pentru a 
întări această țară care 
astăzi împlinește 101 ani. 
Și avem Ziua Națională 
de 1 Decembrie, ziua în 
care strămoșii noștri au 
înțeles ce înseamnă Ro-
mânia Mare și cu jertfă, 
cu îndârjire, unii cu pa-
timă, au reușit să o con-
struiască. La mulți ani, 
România!” 

Primarul comunei 
Mogoșoaia, Paul Precup, 
ne-a declarat că 1 De-
cembrie 1918 este punc-
tul de referință în veacuri 
al reunirii tuturor româ-
nilor în același stat. Isto-
ria din acel moment ne 
învață că putem să răz-
bim în momente grele 
numai cu solidaritate și 
coeziune. ”Trebuie să cin-
stim memoria înaintașilor 
noștri, nu trebuie să ui-
tăm sacrificiul lor, pentru 
că un popor care nu își 
cunoaște istoria nu poate 
progresa. Avem datoria 
să respectăm și să tratăm 
așa cum se cuvine fapte-
le făcute și să încercăm și 
noi, prin ce facem în acti-
vitatea noastră, să ne ri-
dicăm la înălțimea aces-
tor momente. La mulți 
ani, România! La mulți 
ani, tuturor românilor!”, 
a transmis edilul comunei 
Mogoșoaia.

”1 Decembrie, ziua în care strămoșii au înțeles ce înseamnă România Mare”

Omagiu, eroilor care s-au jertfit 
pentru întregirea neamului 
românesc, la Mogoșoaia


