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La fel ca în anii 
precedenți, Primăria Vo-
luntari, cu sprijinul prima-

rului Florentin Pandele și 
Consiliul Local Voluntari, 
prin Direcția Educație Cul-
tural-Sportivă și Identita-
te Comunitară i-au invi-
tat pe localnici să se bu-
cure de festivitățile orga-
nizate în Parcul Central 
din localitate, care au cu-
prins ceremonialul depu-
nerii de coroane de flori 
la Monumentul Eroilor, in-
tonarea Imnului de Stat, 
alocuțiuni, program artis-
tic de colinde și dansuri 
populare. De la ora 17.00, 
în oraș au fost aprin-
se luminițele de Crăciun, 
dându-se astfel startul 

Sărbătorilor de iarnă.
”Patria o face limba 

și istoria, religia și tradiții-
le. A da cu piciorul în toa-
te acestea este a se lepă-
da cineva de patria sa”, 
 le-a reamintit edilul locu-
itorilor orașului Voluntari 
vorbele lui Spiru Haret. Și, 
a adăugat că ”Nicio zi din 
an nu mă face mai mân-
dru de țara mea decât Zi-

ua Națională. Am fost din-
totdeauna un patriot, iar 
anii în care m-am format 
ca om au fost și cei în care 
acest sentiment a crescut 
și a prins rădăcini traini-
ce, pe viață. Am fost edu-
cat ca militar român. Am 
privit cum se înălța trico-
lorul pe catarg, am cân-
tat imnul alături de cole-
gii mei, am simțit cum îmi 

bate inima să-mi spargă 
pieptul și cum, alături de 
ei, puteam înfrunta orice. 
Este un sentiment pe ca-
re nu l-am uitat niciodată. 
Tricolorul românesc, im-
nul nostru și inimile cole-
gilor mei de atunci, unita-
tea și mândria noastră de 
militari, pe toate le văd, le 

aud și le simt și acum, du-
pă atâția ani și atâtea va-
luri ale vieții. Vă doresc să 
trăiți veșnic românește, 
să iubiți românește, să vă 
creșteți sănătoși copiii, să 
vă cinstiți părinții, să râdeți 
și să plângeți românește!”, 
le-a urat cetățenilor urbei, 
primarul Florentin Pandele.

La monumentul dedi-
cat eroilor neamului, din 
orașul Pantelimon, pe so-
clul căruia este așezată o 
placă din bronz pe ca-
re este înscris: “Fii co-
munei Pantelimon căzuți 
în războiul pentru între-
girea neamului…”, după 
care sunt enumerate nu-
mele acestora, s-au de-
pus coroane de flori, pe 
1 Decembrie, de către 
reprezentanții autorității 
locale, în semn de oma-
giere ”a celor care au 
luptat pentru unirea 
noastră și pentru liberta-
tea de care ne bucurăm 
astăzi”.

”Ne rămâne să pro-

tejăm ceea ce eroii noștri 
ne-au lăsat moștenire și 
să respectăm memoria lor 
și jertfele plătite cu propi-
ile lor vieți. 

De Ziua Națională a 
României suntem recu-
noscători, suntem mân-
dri și suntem uniți! Săr-
bătorim valorile noastre 
naționale: curajul, patrio-
tismul și omenia! Sunt 3 
dintre atributele care ne 
caracterizează pe fiecare 
dintre noi, cei care ne-am 
născut români! 

Aducem omagiu și 
înaintașilor noștri care 
au înfăptuit Marea Uni-
re din 1918 și datori-
tă cărora, astăzi, Transil-

vania, Crișana, Banatul și 
Maramureșul fac parte din 
România, prin Proclamația 
de la Alba Iulia”, a spus 
primarul orașului, Marian 
Ivan.

”Este important ca în 
această zi plină de însem-
nătate, în această zi de 
sărbătoare, să ne amin-
tim de sacrificiul făcut de 
toți cei care au luptat fă-
ră frică pentru a apăra va-
lorile noastre naționale, 
pentru a ne apăra liber-
tatea, a ne reîntregi nea-
mul și a ne asigura nouă, 
urmașilor lor, un trai mai 
bun într-o Românie libe-
ră și unită”, a completat 
acesta.
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Ziua Națională a venit și cu aprinderea luminițelor 
de Crăciun, la Voluntari

Pe 1 decembrie, orașul Voluntari a 
îmbrăcat haina festivă pentru o dublă 
sărbătoare: Ziua Națională a României și 
aprinderea luminițelor de Crăciun!

Orașul Pantelimon
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