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Şi cei din Glina au 
marcat cum se cuvine Zi-
ua Națională și Centena-
rul României, un moment 
de excepție în afirma-
rea identității și tradițiilor 
naționale. „Această săr-
bătoare de suflet a tutu-
ror celor care simt și tră-
iesc românește îmi oferă 
prilejul de a vă adresa ce-
le mai frumoase gânduri. 
La mulți ani, români! La 
mulți ani, România!”,  le-a 
urat edilul Marin Tudor, 
locuitorilor comunei.

Alături de conduce-
rea Primăriei, la Popești-
Leordeni, de 1 Decem-
brie, s-a aflat și deputatul 
Cătălin Zamfira.

Oficialii, dar și locu-
itorii orașului au parti-
cipat, începând cu ora 
10.00, la biserica din car-
tierul Leordeni, la depu-
nerea de coroane și jerbe 
de flori în memoria eroi-
lor neamului, totul în ca-
drul unei slujbe oficiate 
de preoții parohi ai bise-
ricilor din localitate. A ur-
mat apoi un program ar-
tistic oferit de elevii Liceu-
lui “Radu Popescu”. Parti-
cipanții la ceremonie s-au 
mutat apoi la Monumen-
tul din Piața Sf. Maria, un-
de a fost ținută o slujbă în 
memoria eroilor neamului 

și unde elevii școlii gim-
naziale “Ioan Bădescu”, 
îmbrăcați în port popu-
lar, au recitat poezii patri-
otice. De la orele prânzu-
lui și până a doua zi, sea-
ra, cei din Popești-Leor-
deni au petrecut în incin-
ta parcării situată vis-a vis 
de Primărie. Artiști de re-
nume au încântat publicul 
- Ansamblul Doina, ”Hai-
ducii”, din Republica Mol-
dova, Fanfara ”Muzică de 
promenadă”, Cabron, Do-
rian Popa, Mandinga, Li-
dia Buble, Alina Eremia și 
dansatori de muzică po-
pulară. Duminică, sce-
na a revenit Mărioarei 
Man Gheorghe, lui Grigo-
re Gherman și ”Mlădițelor 
ilfovene”, Tarafului Clean-
te, Lorei, Deliei, lui Kar-

men și Conect-R. Cele do-
uă zile de petrecere  s-au 

încheiat cu foc de artificii 
în centrul orașului.

“Trecutul e trecut, dar vii-
torul noi ni-l facem!”, a apreci-
at conducerea autorității loca-
le cornețene, cu ocazia sărbă-
toririi Zilei Naționale a Româ-
niei și a împlinirii a 100 de ani 
de la Marea Unirea. 

Popeşti - Leordeni

Uniţi în Marea Unire!

Cornetu Glina

”Trecutul e trecut, 
dar viitorul noi ni-l 
facem!”

Sărbătoare de suflet


