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Programul organi-
zat de Primărie și Con-
siliul Local cu ocazia Zi-
lei Naționale a Români-
ei a început în jurul orei 
10.00, cu ceremonia de-
punerii de coroane. Pri-
marul comunei Balotești, 
Cristian Pretorian, le-a 
vorbit cetățenilor despre 
sărbătoarea de 1 Decem-
brie, plină de însemnăta-
te pentru neamul româ-
nesc. „Mulțumesc tuturor 
celor prezenți, cetățeni ai 
Baloteștiului, preoți, con-
silieri locali, reprezentanți 
ai administrației locale și 
colegi din Primărie! Pen-
tru mine este o onoare 
să vă pot saluta astăzi. Le 
mulțumesc oamenilor ca-
re gândesc că uniți avem 
o șansă mai mare de a fi 
o țară puternică și mân-
dră. Mă aflu aici, ca în fi-
ecare an, pentru a adu-
ce un omagiu celor care 
au avut curajul să ia de-
cizii, au avut curajul să ne 
unească. Avem 101 de 
motive să ne bucurăm, 
să acționăm ca o localita-
te demnă pentru viitorul 
țării. Astăzi, Baloteștiul se 
află pe un drum al moder-

nizării, al investițiilor în in-
frastructură, al eficientiză-
rii serviciilor publice. Aces-
te lucruri se dezvoltă co-
rect, în timp. Și nu este un 
lucru simplu, dar este obli-
gatoriu! Astăzi, poate mai 
mult ca niciodată, nu este 
ușor de îndurat momen-
tul în care ne aflăm. Ura și 
dezbinarea, prăpastia din 
societate, dezinformarea 
sunt arme ce pot fi opri-
te. Și astăzi, printre noi 
sunt oameni ce seamănă 
aceste instrumente, dar 
trebuie să înțeleagă, du-
pă 101 ani, că tot unirea 

este cea care ne face să 
depășim aceste momen-
te. Eu am încredere în ca-
pacitatea întregii societăți 
că va urma exemplul celor 
care au crezut în viitorul 
țării noastre și am 101 de 
motive să cred că reușim 
să transmitem țara, locali-
tatea noastră unite și să le 
lăsăm moștenire copiilor 
noștri. Sunt sigur că, de-
a lungul celor 101 ani, am 
avut ce învăța! Unirea în-
seamnă o gândire comu-
nă, proiecte comune, ne-
voi comune și dorințe co-
mune! Le urez românilor 

să reziste, să treacă pes-
te toate momentele gre-
le și să lupte pentru vii-
tor! De 101 ani, România! 
La mulți ani, România! La 
mulți ani, Balotești!” le-a 
urat edilul localnicilor co-
munei. 

Monument 
reabilitat şi 
cântece patriotice

Cum este firesc pen-
tru cinstirea memoriei 
eroilor, la Balotești a avut 
loc o slujbă religioasă, iar 
preoții au sfințit cu aceas-

tă ocazie și Monumentul 
Eroilor, proaspăt reabilitat 
în cursul acestei toamne.

Prefectul județului Il-
fov, Mihai Sandu Niță, 
s-a alăturat celor din 
Balotești în această zi de 
sărbătoare și le-a spus că 
„Ziua de 1 Decembrie es-
te ziua noastră, a tuturor 
românilor, este ziua în ca-
re trebuie să ne cinstim 
în primul rând eroii, de-
oarece datorită lor sun-
tem liberi astăzi, datori-
tă lor România este uni-
tă! Datorită sacrificiilor 
făcute de ei noi ne aflăm 
acum în această minuna-
tă țară numită România! 
Din punctul meu de vede-
re, la 101 ani de la Uni-
rea Principatelor Româ-
ne comemorăm un mo-
ment unic, este ceva ca-
re ține de natura sufle-
tească a românului pur. 
Astăzi, sărbătorim cel 
mai important lucru, ziua 
noastră, a tuturor româ-

nilor. Am urat astăzi tutu-
ror românilor la mulți ani! 
Le doresc și le urez să ai-
bă parte de cât mai mul-
tă fericire, sănătate și de 
multă înțelepciune, pen-
tru a putea gândi pozitiv 
pentru viitorul țării noas-
tre! Să sărbătorim și să 
ne bucurăm din toată ini-
ma pentru ziua sfântă de 
astăzi!”, a spus prefectul. 

După ceremonia de 
depunere a coroanelor și 
urările invitaților, locuito-
rii comunei au luat par-
te la un spectacol pregă-
tit de membrii Ansamblu-
lui „Săftica“, sub îndruma-
rea prof. Marius Florescu, 
care au interpretat cânte-
ce patriotice.

Tradiționala mânca-
re românească - fasole 
cu cârnați - evident, nu a 
lipsit nici în acest an, în 
comuna Balotești. Fieca-
re localnic a fost invitat în 
cortul special amenajat, 
pentru degustare.

La fel cum s-a 
obișnuit în fiecare an, 
de Ziua Națională a 
României locuitorii 
comunei Balotești 
s-au adunat, cu 
mic cu mare, la 
Monumentul Eroilor 
de pe Șoseaua Unirii, 
monument dedicat 
jertfei strămoșilor 
uciși în cele două 
Războaie Mondiale. 
La depunerea 
coroanelor de 
flori au participat, 
alături de locuitorii 
comunei, primarul 
Cristian Pretorian, 
viceprimarul Ionuț 
Țigănașu și membrii 
Consiliului Local 
Balotești. 

Bianca Șandru

101 motive 
de sărbătoare şi bucurie!

Parada maşinilor clasice
În cadrul sărbătorii de 1 Decembrie a avut loc, la 

Balotești, și o paradă de mașini clasice, colecție apăr-
ținând lui Gheorghe Mehedințu. De asemenea, a avut 
loc și o expoziție de costume populare.


