
                   Ziua Internatională a Pensionarilor  … 

                                                           tributul oraşului Videle faţă de bătrânii săi!

                                                   “Săru'mâna mamaie , Săru'mâna tataie!”

  

          Vineri 30 septembrie 2011 , în oraşul Videle a avut loc una din cele mai frumoase manifestări  ale 

toamnei , dedicate  persoanelor de vârsta a treia , cu ocazia  Zilei Internaţionale a Pensionarilor.

         Ca în fiecare an , această formă de a ne sărbători bătrânii a avut un succes răsunător şi nu numai 

datorită   organizării  impecabile  ci  şi  ambianţei  plăcute  create  chiar  de  sărbătoriţi  în  jurul  acestui 

eveniment.

         În discursul său ,   Primarul  oraşului Videle  şi Preşedintele Organizaţiei Partidului Democrat 

Liberal Teleorman , Lucian Militaru ,  a salutat receptivitatea pensionarilor faţă de această sărbătoare , le-

a mulţumit pentru activitatea îndelungată şi modul în care au avut grijă de  educaţia generaţiilor din 

prezent şi nu în ultimul rând  pentru înţelepciunea cu care au tratat evenimentele din ultima perioadă , 

deoarece au dovedit încă odată că România  este o moştenire preţioasă pe care trebuie să o păstrăm  aşa 



cum ne-au lăsat-o , şi că iubirea de semeni şi de ţară trebuie să fie reper pentru oricare cetăţean român .

                                                        Primarul oraşului Videle ,  Lucian Militaru

          În aceeaşi notă i-a asigurat că măsurile luate în ultimul an pentru a preveni derapajul economic al 

ţării , nu au fost îndreptate din rea voinţă şi către această categorie a societăţii , ci dimpotrivă  , a fost o 

decizie greu de luat  pentru sustenabilitatea economiei şi cel mai important , pentru a asigura orizontul  

noilor generaţii , deoarece din păcate  , impasul prin care trece umanitatea astăzi , ne putea restrânge 

implicit şi  dreptul suveran dacă nu se acţiona la timp şi cu fermitate (a se vedea exemplul altor state 

dezvoltate care indicau cu degetul România pentru politica preventivă , apoi cu mâhnire aplicau aceleaşi 

măsuri dar destul de târziu în contextul global) . 

          



      Din acest motiv , cu deosebit respect faţă de cei care şi în trecut s-au sacrificat pentru existenţa 

noastră , Primarul oraşului Videle face un apel către toţi tinerii teleormăneni să îi respecte pe bătrâni şi să 

exclame din suflet indiferent de ocazie :“Săru'mâna mamaie , Săru'mâna tataie!” , întrucât acestora le 

datorăm reuşita în această viaţă  

      Odată cu sosirea tuturor invitaţilor şi integrarea în climatul bunei dispoziţii , un alt aspect foarte  

important a putut fi confirmat: sărbătoarea a adus împreună marea familie a  pensionarilor oraşului Videle 

oferind acestora un prilej anual de socializare , un moment de bucurie şi veselie întocmai ca pe vremuri ,  

redându-le sclipirea tinereţii şi dreptul la noi sfârşituri pentru povestirile spuse odinioară la un ospăţ cu 

prietenii.



                                         Reîntregirea marii familii a pensionarilor videleni

                                              

                                                        Personalităţi de seamă în Teleorman 



                                                Horele şi sârbele … aşa cum se jucau  odată.

            Alături de invitaţi de seamă  printre care s-a numărat şi senatorul Alexandru Mocanu (un bun 

prieten al oraşului Videle) , pensionarii s-au prins în hore  stârnind ropote de aplauze datorită energiei şi 

priceperii  în  tradiţiile  populare româneşti  ,  atmosfera fiind întreţinută de un ansamblu de lăutari  din 

Videle , care i-a încântat cu melodii specifice plaiurilor Teleormanului.

                                                                         
            Însă unul din cele mai emoţionante momente a fost  selectarea celor mai bătrâni pensionari pentru 

a tăia  din Tortul Pensionarilor , o premieră în acest an atât datorită conceptului cât şi masivităţii (peste  

60kg) ,  un dar  oferit din suflet  , pentru a sărbători vârstele onorabile precum şi a impune o nouă formă 



de respect faţă de bătrânii comunităţii locale , prin acest simbol al recunoaşterii meritelor deosebite. 

      

       

          După atâtea ore petrecute împreună şi cu o atmosferă  feerică , în care vârstnicii au dovedit că încă 

mai au farmecul de altădată , ziua se încheie cu zâmbete pe buzele tuturor invitaţilor … şi cu promisiunea 

că la anul vor fi şi mai petrecăreţi , vor veni cu poveşti noi , şi poate  cu noi sugestii. 

     

         Ziua Internaţională a Pensionarilor a avut succes şi în acest an în Videle, acest orăşel din nord-

estul judeţului Teleorman  care de fiecare dată dovedeşte că nu este neapărat nevoie ca oraşele mari să fie 

repere pentru evenimente mondene , ci dimpotrivă ,  spaţii urbane precum acesta şi  locuitorii săi ,  vor 



rămâne întotdeauna în centrul atenţiei , deoarece există respect şi tradiţie , unicitate şi iniţiativă , grijă şi 

înţelegere.

         Iată aşadar , se confirmă ca de fiecare  dată  că  în familie trecem mai uşor peste greutăţi !

                                                                                                                             Alexandru STAMATE  


