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PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE GOVORA

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR DEDICATE
ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
1 Decembrie 2019
PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE GOVORA
1200 – 1215

Primirea oficialităților și deplasarea spre monumentul eroilor

MONUMENTUL EROILOR DIN CENTRUL ORAȘULUI
1215 – 1220

Ceremonia de deschidere - Primarul orașului Băile Govora

1220 – 1230

Te Deum susținut de Parohia orașului Băile Govora

1230 – 1240

Alocuțiuni ale invitaților

1240 – 1250

Înmânarea atestatelor de cetățeni cu drepturi depline tinerilor
care au împlinit vârsta majoratului în anul 2019

1250 – 1300

Depunerea de coroane

1300 – 1310

Defilarea trupelor aparținând Ministerului Apărării Naționale și
Ministerului Afacerilor Interne

1310 – 1330

Program artistic susținut de elevii Liceului Tehnologic
Băile Govora

AMFITEATRUL DIN PARCUL CENTRAL
1330

Oferirea unei mese calde tuturor participanților

Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României și,
totodată, realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei
cu România. Ziua de 1 Decembrie a devenit după evenimentele din decembrie 1989 Ziua
Națională a României.
Fiecare națiune, fiecare țară din constelația politică a lumii își are propriile momente de
strălucire istorică pe care le rememorează ca elemente de reper și idealuri sacre din generație
în generație. Unele sărbătoresc independența, instituirea regalității, reușite religioase, căderea
unui sistem, descoperirea geografică etc. Alte națiuni – printre care și cea românească – au
sfințit în calendarul propriu ziua când, cu toți membrii lor, au devenit cetățeni ai aceleiași țări,
parte ai aceleiași comunității, după o dezbinare seculară. În cazul românesc, realizarea unității
a fost considerată a fi actul de căpătâi care a stat la baza formării națiunii române.
La 1 decembrie nu sărbătorim doar unirea Transilvaniei cu România, această memorabilă zi
reprezintă clipa finală a înfăptuirii marelui ideal național al tuturor românilor, se aniversează
deopotrivă revenirea în granițele istorice a românilor din Basarabia și Bucovina, împreună cu
rememorarea primei etape unificatoare prin care Muntenia și Moldova au dat naștere statului
român la 24 ianuarie 1859. Este ziua când fiecare suflare românească nealterată trebuie să-și
manifeste recunoștința față de toți eroii cunoscuți și necunoscuți care au contribuit pas cu pas
la nașterea României Întregite. Înflorirea României Mari a fost întreruptă brutal în anul tragic
1940 când, ignorându-se voința liber exprimată a tuturor românilor și recunoașterea
internațională a unirii, Statul Român a fost supus unor rășluiri teritoriale arbitrare cu
urmările cunoscute. De aceea, sărbătorirea zilei de 1 decembrie, clipa desăvârșirii Marii Uniri
ca Zi Națională a României, este incompletă purtând mereu un suspin pentru teritoriile
românești răpite iar pentru acestea un indiciu clar că nu sunt abandonate din proiectele țăriimamă. De aceea, sărbătoarea Unirii păstrează o vie speranță de viitor iar acest sfânt deziderat
nu ne-a rămas în grijă doar pentru a-l perpetua și transmite altor generații, ci să depunem
eforturi – pe măsura fiecăruia – astfel încât bucuria și spiritul României Întregite să reînvie
odată și pentru totdeauna.
Dorim ca tot ceea ce înseamnă unitatea tuturor românilor și respectul pentru înaintași să fie
validat prin prezența dumneavoastră și prin dragostea pe care fiecare român ar trebui să o
arate valorilor sale adevărate. Sunt onorat să vă invit la sărbătorirea Zilei Naționale a
României, să ne bucuram împreună de tot ceea ce înseamnă România.
Ziua Națională trebuie să ne găsească împreună iar prin manifestările special pregătite cu
această ocazie să aducem o pioasă recunoștință, tuturor acelora care prin faptele lor au
contribuit la împlinirea năzuințelor neamului nostru.

Vă mulțumesc tuturor că veți fi alături la această manifestare de suflet și istorică a
neamului românesc, duminică 1 decembrie 2019, ora 1200, la Monumentul Eroilor din
centrul orașului și Amfiteatrul din parcul central.
Mihai MATEESCU
Primarul Orașului Băile Govora

