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”Vă mulțumesc pen-
tru că ați ales să celebrăm 
împreună Ziua Națională, 
una dintre cele mai 
emoționante sărbători 
ale românilor de pretutin-
deni, pentru că ați ales să 
ne comemorăm împreună 
eroii, să ne cinstim împre-
ună tradițiile, obiceiurile, 

cultura și istoria. 
Vă mulțumesc pen-

tru că ați demonstrat încă 
o dată că noi, cei de aici, 
din Măgurele, împărtășim 
aceleași idealuri precum 
strămoșii noștri în 1918 și 
punem pe primul loc uni-
tatea, empatia, grija față 
de ceilalți, responsabilita-

tea, dorința de a fi ÎMPRE-
UNĂ. La mulți ani, dragii 
mei! La mulți ani, Măgu-
rele! La mulți ani, Româ-
nia!”, le-a spus edilul, ce-
lor din Măgurele.

În Piața Centrală a 
orașului, evenimentele 
prilejuite de marcarea Zi-
lei Naționale a României 
au început la ora 12.00, 
cu o paradă militară, și au 

mai cuprins defilarea Jan-
darmeriei călare, depu-
nere de coroane, muzica 
Ansamblului Etnofolcloric 
Plăieșii din Chișinău, dan-
suri populare ale copiilor 

de la clubul din localita-
te – Ansamblul ”Drag de 
Măgurele” și corul Liceu-
lui ”Horia Hulubei”, dar și 
o masa tradițională pen-
tru toți cei prezenți.

Așadar, un motiv în 
plus pentru ca localni-
cii să-și arate respectul 
și prețuirea pentru ostașii 
care și-au pierdut viața pe 
fronturile de luptă, pen-
tru eroii care au murit în-
cercând înfăptuirea Marii 

Uniri. Pentru cinstirea me-
moriei bravilor înaintași, 
părintele paroh Cățoi 
Ovidiu Mihail și părinte-
le coslujitor Daniel Vasile 
Mârșolea au ținut o sluij-
bă de pomenire la monu-
mentul eroilor din imedia-
ta vecinătate a Primăriei 1 
Decembrie. Lângă soclul 
monumentului reprezen-
tând un soldat care stă pe 
o stâncă, cu arma la pi-
cior, echipat complet de 

luptă și cu casca încunu-
nată cu frunze de laur, vi-
ceprimarul comunei, Ro-
bert Feraru, a depus, din 
partea autorității locale, o 
coroană de flori. Și, la fel 
au făcut și reprezentanții 
Poliției locale a comunei 1 
Decembrie și ai școlii din 
localitate.

”Glorie eroilor din co-
muna 1 Decembrie 1941-
1945”, este mențiunea de 
pe una dintre laterale-

le trunchiului de pirami-
dă pe care este amplasa-
tă statuia ostașului, după 
care sunt trecute numele 

eroilor care nu vor fi uitați 
niciodată de comunitatea 
din 1 Decembrie. Și nici 
nu ar avea cum, pentru 

că aici, mândria națională 
se poartă zilnic, la modul 
concret, în actele de iden-
titate!

La Măgurele, de Ziua Marii Uniri, s-au aniversat cultura, 
obiceiurile și tradițiile moștenite de la străbuni

Primarul orașului Măgurele, Narcis 
Constantin a mulțumit locuitorilor care, 
în ciuda ploii și a temperaturii scăzute, 
au ales pe 1 Decembrie să participe la 
evenimentele organizate de Primărie, 
în Piața Centrală, pentru marcarea Zilei 
Naționale a României.

1 Decembrie, 
o sărbătoare la ea acasă!

Comuna ilfoveană 
care a purtat mai 
multe denumiri, în 
funcție de perioada 
istorică traversată 
de România la 
momentul respectiv 
(Copăcenii de sus, 
Copăceni-Carada, 
Regele Ferdinand 
sau 30 Decembrie) 
are, începând cu 
anul 1996, numele 
Zilele Naționale 
a României - 1 
Decembrie.
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