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”Dragi locuitori ai orașului 
Bragadiru, 1 Decembrie 
reprezintă un moment de culme 
în dezvoltarea istorică a României 
și, în același timp, un moment în 
care avem răgazul să reflectăm la 
motivele mândriei de a fi român, 
de a aparține acestei națiuni, 
acestei comunități. Este important 
ca astăzi, de Ziua Națională, să 
nu ne uităm originile, tradițiile, 
obiceiurile, să ne respectăm 
înaintașii și istoria și să ne gândim 
la viitor și la ceea ce ne dorim cu 
adevărat pentru copiii și tinerii 
noștri. La mulți ani, România! 
La mulți ani, români! La mulți 
ani, Bragadiru!”, le-a transmis 
locuitorilor, primarul orașului, 
Gabriel Lupulescu.

Evenimentul festiv care a mar-
cat sărbătoarea Zilei Naționale a Ro-
mâniei, în Bragadiru, a început la ora 
12.30, cu o scurtă trecere în revistă 
a celor mai importante momente is-
torice, care au condus la înfăptuirea 
Marii Uniri, în 1918, prezentare făcu-
tă de actrița Diana Radu Stan, șefa 
Serviciul Cultură din cadrul Primăriei. 
Localnicii s-au adunat pe platoul din 
fața Primăriei și au asistat emoționați 
la ceremonia religioasă oficiată de 
preoții Gheorghe Cheran și Dorin 
Gheorghe Nicolae, la intonarea Im-
nului Național și la depunerea de co-
roane de flori la monumentul ampla-
sat chiar în parcul din fața Primăriei. 
Și, am remarcat aici inscripțiile “Eroii 
căzuți la datorie în Războiul din 1916-
1918 din Comuna Bragadiru”, cu 
menționarea numelor acestora, dar 
și înscrisul din chenarul din ramuri 
de laur: ”Spuneți generațiilor viitoa-
re că noi am făcut suprema jertfă pe 
câmpurile de bătălie pentru întregi-
rea neamului”. Copiii din localitate au 
adus crizanteme albe și le-au așezat, 
de asemenea, la baza monumentu-
lui. A urmat defilarea Fanfarei Metro-
politane ”Iosif Ivanovici”, dirijată de 
Florin Ciofică, iar pe scena amenaja-
tă special pentru această zi de sărbă-
toare au urcat artiștii invitați pentru 
spectacolul de muzică populară - Gri-
gore Gherman, Andreea Haisan, tru-
pa Haiducii și Ionică Moroșanu.

Nu a lipsit Hora Unirii și, cum se 
obișnuiește de ceva vreme în ziua 
de 1 Decembrie, și Primăria orașului 
Bragadiru și Consiliul Local Braga-
diru au oferit publicului gustarea de-
ja tradițională - fasole cu ciolan!

Sărbătorirea Zilei Naționale a României, pe 1 
decembrie, a reprezentat, pentru locuitorii comunei 
Vidra, un bun prilej de revedere, la un pahar de vin 
fiert și o porție zdravănă de fasole, răspunzând astfel 
invitației primarului Tudor Marian de a participa la 
inaugurarea noului sediu al Primăriei Vidra.

Așadar, joia trecută, de 
la ora 12.00, cei din Vidra  
s-au adunat în fața clădirii noi 
din Str. Principală nr. 106, ca-
re va adăposti întreg aparatul 
de specialitate al Primăriei Vi-
dra. Mai sunt mici lucrări de fi-
nisare și amenajare interioară 
și exterioară de terminat, iar 
debutul anului 2023 va fi, pen-
tru autoritatea locală, în sediu 
nou, un spațiu generos, mo-
dern, funcțional.

Edilul Tudor Marian ne-a 
povestit că, deși cererea de 
finanțare a investiției a fost avi-
zată de acum patru ani de Mi-
nisterul Lucrărilor Publice, a 
preferat ca eforturile admi-
nistrației locale să se concen-
treze cu prioritate pe proiecte 
urgente și de mare necesitate 
pentru comunitate - drumuri, 
iluminat, rețele edilitare, infra-
structura școlară. Așa că, lu-
crările la noul sediu adminstra-

tiv al UAT Vidra au început mai 
târziu, însă de anul viitor, ce-
tățenii vor fi plăcut impre-
sionați să descopere noua pri-
mărie și se vor mândri cu reali-
zarea. Cum se mândresc, de 
altfel, cu înaintașii, pe care i-au 
amintit la ceas de sărbătoare 
națională. Și, așa cum în mod 
tradițional, pe 1 Decembrie, ro-
mânii se prind în Hora Unirii, 
dansul nu a lipsit de la Vidra. Și 
nu au lipsit nici vinul sau țuica 
fiartă, covrigii, ceapa roșie, fa-
solea, cârnații, murăturile, po-
mana porcului și tocana de oa-
ie preparată de invitați veniți 
de la Corbii de Piatră, Argeș. A 
fost multă mâncare și, de ace-
ea, primarul a decis să li se du-
că acasă și celor mai nevoiași 
locuitori ai comunei, care nu au 
putut să ajungă la eveniment, 
dar și la centrul de copii din lo-
calitate.

Primăria Vidra, în casă nouă  
în zi de Sărbătoare!

Respect pentru înaintași  Respect pentru înaintași  
și pentru istoria neamului!și pentru istoria neamului!
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