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La eveniment au 
participat, împreună cu
concetățenii lor, primarul
Cristian Pretorian, vicepri-
marulIonuțȚigănașu,Ale-
xandra Mărgărit, consilier
județean, membrii Consi-
liului local al comunei, ve-
teraniderăzboi,alăturide
câteva sute de locuitori ai
localității. Festivitățile au
beneficiat de o organizare
deoînaltăținută,pringrija
cunoscutului impresar Sil-
viuLăpădat,carei-ainvitat
săsusținămomenteleartis-
ticealesărbătoriipemem-
briifanfareiBrassOrchestra
Bucureștișipeîndrăgitulin-
terpretdemuzicăpopulară
VasileTrandafirVădan.

Și,bineînțeles,nupu-
tea lipsi nici tradiționala

fasole cu cârnați, pe ca-
re participanții la eveni-
mentauputut-odegusta
 într-un cort cu o capacita-
tede400depersoane.

Pomenire 
veșnică pentru 
jertfa eroilor din 
Balotești

Ceremonia de cinstire 
acelorcareși-audatviața
pentru înfăptuirea Marii
Uniri și pentru apărarea
neamului românesc a în-
ceputcuintonareaImnu-
luiNațional,interpretatde
Denisa Snagoveanu, ele-
vă înclasaaX-a laLice-
ul Teoretic „Ioan Petruș”,
dinOtopeni,acompaniată
de fanfara Brass Orches-

traBucurești.Apoi,unso-
bordepreoțidinparohiile
Baloteștiului, alcătuit din
sfințiipărințiIulianPopes-
cu,MirceaIoniță,George
Stoian și Constantin Du-
mitrescu,asăvârșitosluj-
bădepomeniresăvârșită
deunsobordepreoți.

A urmat apoi depu-
nerea unor coroane de 
floridinparteaPrimărieiși
Consiliului local Balotești
și din partea Consiliului
JudețeanIlfov.Petotpar-
cursulacestuimomentso-
lemn, doi militari ai Uni-
tății de aviație 01802 au
datonorul.

Puterea stă în 
Unire!

În continuare, prima-
rulCristianPretorian le-a
vorbit celorprezenți des-
pre semnificația acestui

eveniment,subliniindfap-
tulcăunireaaduceputere
uneinațiuni.

„Ziuadeastăzitrebu-
iesăneaminteascătutu-
rorcăputereastă înuni-
re.ZiuaNaționalăaRomâ-
nieieste,înfiecarean,un
moment unic, marcat de 
speranță, de recunoștință
și solidaritate. Românii,
astăzi, se mândresc cu
țara lor și spun lumii în-
tregi că vor fi o națiune
puternică și demnă. As-
tăzi, românii celebrează
trecutulșicinstescmemo-
ria înaintașilor, luptă pen-
tru prezent și privesc cu
încredere către viitor. As-
tăzi,Baloteștiulseaflăpe
undrumalmodernizăriiși
al eficientizării serviciilor
publice. Este un drum la
careauvisat toțiceicare
s-au jertfitpentruunstat
naționalunitarromân.Ro-

mânia,Baloteștiul,aune-
voiedestabilitateși lideri
politiciresponsabilicaresă
ducămai departe proiec-
tul de construcție și dez-
voltare.Dezbinareanudu-
cedecâtlasărăcieșieste
un instrument de distru-
gereaidentitățiinaționale
și locale. Unirea este po-
sibilă doar dacă intere-
sul național estepus îna-
intea oricărui interes par-
ticular.Lamulțiani,Româ-
nia,lamulțiani,Balotești”,
a spus primarul din
Balotești, în cuvântul său
adresatconcetățenilor.

Larândulsăupărinte-
leIulianPopescuaținuto
adevăratălecțiedeistorie
cuprivirelamareleeveni-
mentcareaduslaînfăp-
tuireaRomânieiMari șia
caracterizatanul1918ca
peun„an-miracol”pentru
țaranoastră,darșipentru
întreaga Europă, când în
urma unui sângeros răz-
boi s-au prăbușit impe-
rii și s-aunăscut state și
națiunidesinestătătoare.

Așa-i românul!
Iar cum la orice ma-

re sărbătoare cântecul nu
trebuiesălipsească,cere-
monia a continuat cu un 
program artistic susținut
de corul Școlii nr. 1 din
Balotești, condus de prof.

IonuțValentinAstanei,ca-
reainterpretatunprogram
de cântece patriotice, prin-
trecares-aunumăratcu-
noscutele „Așa-i româ-
nul!”, „Cântă cucu-n Bu-
covina”, „Doamne, ocro-
tește-i pe români!”, „Tre-
ziți-vă români!”, „Noi sun-
temromâni”etc.

Copiilor de la școala
dinBaloteștilis-aalăturat
și rapsodul, așa cum l-a
prezentat impresarul Sil-
viu Lăpădat, Vasile Tran-
dafirVădan,careainter-
pretat, larândulsăume-
lodiipopularecucaracter
patriotic, adecvate aces-
tui moment solemn, dar
șiunansambluartistical
elevilordelaSăftica,con-
dus de prof. Marius Flo-
rescu, al cărui fiu, Rareș
Florescu,lanumai13ani,
s-adoveditafiunadevă-
ratvirtuozalviorii.

La finalul evenimen-
tului, cei prezenți au
fost invitați să guste din
tradiționala și delicioasa
fasole cu cârnați, asezo-
natăcumurături,iarVasile
Trandafir Vădan și-a con-
tinuat recitalul de melodii
populare.Putemspunecă
afost,într-adevăr,ozide
neuitatpentrulocuitoriidin
Balotești,careși-aucinstit
cum se cuvine înaintașii
cares-aujertfitpentruide-
alurilenaționale.

 Comuna Balotești, la zi de mare sărbătoare

Ca în fiecare an de 1 Decembrie, locuitorii 
comunei Balotești s-au strâns, cu mic 
cu mare, la monumentul dedicat jertfei 
strămoșilor lor în cele Două Războaie 
Mondiale, aflat pe strada Șoseaua Unirii, 
pentru a-i pomeni pe cei care și-au 
dat viața pentru împlinirea idealulului 
întrupării României Mari. Și, așa cum 
ne-au obișnuit trăitorii în această 
așezare ilfoveană, ceremonia a fost una 
emoționantă și plină de fior patriotic, 
demnă de sacrificiul înaintașilor lor.

Andrei Dumitru

Cinstire eroilor neamului românesc, 
de Ziua Marii Uniri

Ansamblul muzical din Săftica

Primarul Cristian 
Pretorian

Denisa Snagoveanu 
și Brass Orchestra 
București au intonat 
Imnul României

Primarul și viceprimarul 
comunei, alături de 
membrii Consiliului local

Corul Șc. nr.1, din 
Balotești

Interpretul Vasile Trandafir Vădan, 
alături de copii corului din Balotești


