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1 Decembrie a fost 
declarată Ziua Națională 
a României în anul 1990 
și are o însemnătate apar-
te în istoria țării noas-
tre. La Buftea, de Ziua 
Națională, de fiecare da-
tă, manifestarea de cin-
stire a eroilor neamu-
lui era marcată printr-un 
protocol desăvârșit, so-
lemnitatea evenimentu-
lui fiind susținută de nu-
merose momente cultu-
rale și tradiții specifice 
românești. 

Ziua de 1 Decembrie 
2020 a fost și anul aces-
ta una deosebită pentru 
bufteni, pe drumul deve-
nirii istorice a națiunii ro-
mâne, dar, din păcate, din 
cauza restricțiilor impuse 
de contextul pandemic, 
evenimentul de cinstire și 
protocolul au fost reduse 
la minimum. 

Depuneri de 
coroane în cinstea 
eroilor neamului

În jurul orei 11.00, la 
Monumentul Eroilor din 
Cartierul Centru a început 
ceremonialul militar-re-
ligios. Manifestările s-au 
rezumat la intonarea Im-
nului Național, slujba de 
pomenire a eroilor nea-
mului oficiată de preoții 
parohiilor din Buftea și, 
în final, depunerea de co-
roane. 

La eveniment au par-
ticipat primarul Gheor-
ghe Pistol, alături de o 
delegație de oficiali ai 
județului Ilfov, formată 

din prefectul județului Il-
fov, Daniel-Tudorel Zam-
fir, președintele Consiliu-
lui Județean Ilfov, Hubert 
Thuma, viceprimarul Ale-
xandru Vaida, șeful de ca-
binet al președintelui CJ 
Ilfov, George Tuță, consi-
lieri județeni și locali. Ce-
remonia a fost dominată 
de depunerea de coroa-
ne, jerbe, și buchete de 
flori întru cinstirea eroi-
lor neamului, din partea 
Prefecturii Județului Ilfov, 
a Consiliului județean Il-
fov, a Inspectoratului de 
Jandarmi Ilfov, a Inspec-
toratului General pen-
tru Situații de Urgență, 
Poliției locale Buftea, a 
Centrului Cultural Buf-
tea, a Spitalului Buftea, 
din partea Asociației Cru-
cea Roșie Română – Filia-
la Ilfov, a Liceului Tehno-
logic ”Dumitru Dumitres-
cu”, a Liceului Tehnologic 
„Barbu Știrbey”, a Școlilor 
gimnaziale nr. 1, 2, 3 și 4, 
a Asociației Club Sportiv 
de Sănătate Voința Buf-
tea, din partea Partidului 
Național Liberal, a Parti-
dului PRO România.

”Să fim solidari, 
să trecem cu 
bine peste 
această perioadă 
nedorită!”

”Astăzi este Ziua 
Națională a României, un 
eveniment ce marchează 
102 ani de la întregirea pa-
triei noastre. Se cuvine ca 
în această zi să ne aducem 

aminte de toți cei care au 
căzut pe câmpurile de bă-
tălie și au luptat pentru bi-
nele nostru, al poporului 
român. Să fim în această 
zi mare, Ziua Națională a 
României, cu gândul la lu-
crurile care contează cu 
adevărat în viața noastră, 
la lucrurile care ne unesc 
și nu la cele care ne dezbi-
nă. Să fim solidari, să tre-
cem cu bine peste aceas-
tă perioadă nedorită și 
abia așteptăm să refa-
cem acea paradă militară 
pe care obșnuiam să o fa-
cem aici la Buftea, în fie-
care an. Mulțumesc bufte-
nilor că au înțeles ca anul 
acesta, de Ziua Națională 
a României, să punem ac-
cent mai mult pe sănătate, 
decât pe bucurie. Va veni 
și momentul bucuriei. Îmi 
aduc aminte, anul trecut 
de 1 decembrie, când cân-
tam cu toții  într-un singur 
glas, la mulți ani, Româ-
nia, la mulți ani, români, la 
mulți ani, bufteni! ”,  ne-a 
declarat primarul Gheor-
ghe Pistol.

Ceremonia  a 
respectat 
protocolul semnat 
cu Jandarmeria 
Română

Edilul ne-a mai spus 
că a fost respectat proto-
colul semnat cu Jandar-
meria Română, în privința 
restricțiilor impuse din ca-
uza COVID-19. 

”Nu am depășit mai 
mult de 100 de persoane, 
am încercat să le expli-
căm celor care au depus 
coroane să nu vină într-un 
număr mai mare de 6 per-
soane, la depunere și le 
mulțumesc că au respec-
tat acest protocol. Din pă-
cate, nu au mai avut loc 
manifestările culturale ca-
re susțineau evenimentul 
organizat în cinstea Zilei 
Naționale. Am fost sunați 
de foarte mulți părinți, de 
foarte mulți copii, care își 
doreau măcar să asiste la 
ceremonie. Au fost foar-
te multe solicitări, dar am 
fost nevoiți să îi refuzăm 
pentru a respecta reguli-
le”, a mai recizat primarul 
orașului Buftea.

La rândul său, prefec-
tul județului Ilfov, Daniel 
Tudorel Zamfir, ne-a de-
clarat: ”Noi, românii, sun-
tem un popor credincios. 
Ne-am pus întotdeau-

na, în momentele grele, 
speranța în Dumnezeu... 
Și ar fi bine ca așa cum 
ne iubește Dumnezeu, să 
ne iubim noi patria și să 
o respectăm. Să încercăm 
să fim mai buni cu cei din 
jurul nostru, să fim mai 
buni cu noi și să nu ui-
tăm să spunem adevărul. 
Așteptăm de la ceilalți lu-
cruri bune și uităm să le 
facem noi pentru ceilalți. 
Astăzi, îmi este greu să 
vorbesc pentru că este un 
moment deosebit, ne-am 
cinstit eroii și îi vom cin-
sti mereu. Să nu uităm ni-
ciodată că avem un trecut 
glorios, un trecut care a 
fost construit cu jertfă de 
sânge și cu munca a mii și 
milioane de oameni ca noi 
să ajungem astăzi aici și 
să sperăm că lucrurile vor 
fi mai bune. Astăzi avem 
libertatea de a gândi, li-
bertatea de a ne expri-
ma, libertatea de a spe-
ra, libertatea de a crede 
și libertatea de a ne mani-
festa așa cum ar trebui să 
facem toți, gândindu-ne 
ceea ce putem să facem 
noi. Cum spunea preșe--
dintele Kennedy la înves-
titură «nu vă gândiți ce-
ea ce poate face țara pen-
tru voi, ci gândiți-vă ceea 
ce puteți face voi pentru 
țară!». Trebuie să ne cin-
stim eroii, să ne respec-
tăm patria, să fim mândri 
că suntem români și să fa-
cem numai bine și să gân-
dim numai bine. Doamne 
ajută!”.

”În fiecare an, de 1 
Decembrie ne bucurăm 
pentru că suntem împre-
ună, ocazie prin care le 
cinstim jertfa eroilor din 
trecut, ce au făcut posi-
bilă această bucurie. În-
să anul acesta, a fi unit 
a căpătat categoric alte 
valențe! Ne-au unit pe toți 
necunoscutul, îngrijora-
rea, teama, speranța! De 
aceea, anul acesta trebu-
ie să îi cinstim și pe eroii 
prezentului, medicii și tot 
personalul medical, cei 
care ne-au ajutat să săr-
bătorim în continuare îm-
preună. Azi, în zi de săr-
bătoare națională, le do-
resc tuturor românilor să-
nătate, să poată fi îm-
preună cu cei dragi, mai 
liniștiți și privind cu încre-
dere spre viitor! La mulți 
ani, România! Sănătate, 
România!”, ne-a declarat 
președintele CJI, Hubert 
Thuma.
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De 1 Decembrie, cinstire eroilor neamului, 
la 102 ani de la întregirea patriei noastre

Buftea. Ziua Națională a României
Primarul Gheorghe Pistol: 
”Să fim în această zi mare, cu gândul 
la lucrurile care contează cu adevărat 
în viața noastră!”

Românii de pretutindeni sărbătoresc, în 
fiecare an, pe 1 decembrie, Ziua Națională 
a României, ocazie cu care, în anii trecuți, 
erau organizate numeroase evenimente 
și manifestații. Ziua de 1 decembrie 
2020 marchează anul acesta împlinirea 
a 102 de ani de la Unirea Principatelor 
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu România, eveniment 
care a avut loc la 1 decembrie 1918. 

Cristina NedelCu
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