1 Decembrie 2012, Alba Iulia
Solii din Cetăţile de Scaun ale României şi-au transmis mesajele către autorităţi, la Sala
Unirii din Alba Iulia, de 1 Decembrie 2012.

Ca în fiecare an, Sala Unirii i-a primit înăuntrul său pe solii din Cetăţile de Scaun ale
României, care au venit la Alba Iulia pentru a-şi transmite mesajele patriotice către autorităţile
albaiuliene şi naţionale. În prezenţa primarului Mircea Hava, a tuturor reprezentanţilor instituţiilor
din Alba şi a ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, trimişii Sucevei, Târgoviştei, Basarabiei
şi Alba Iuliei au amintit tuturor semnificaţia Marii Uniri de la 1918.
Ansambluri folclorice din Alba şi mai multe judeţe ale ţării au susţinut un spectacol de
muzică populară, cu cântece tematice pentru Ziua Naţională a României, iar în final, în încăpereagazdă a Unirii s-a încins, aşa cum era de aşteptat, Hora Unirii.
Mesajul beiuşenilor, transmis prin intermediul reprezentanŃilor lor,
prof. Ana Popa, Florina Gavriş (IX A), Cornelia Popa (X C)
Venim aici, în străvechea cetate a Bălgradului istoric, astăzi când sărbătorim Ziua
NaŃională a României şi împlinirea a 94 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, act prin
care românii transilvăneni au încetat să mai fie o naŃionalitate, ei ridicându-se la statutul de
naŃiune în cadrul statului naŃional unitar român .
Ziua de întâi Decembrie a fost şi la Beiuş o zi de mare sărbătoare. MulŃimea de români în
straie de sărbătoare cu steaguri naŃionale, în dangăt de clopote se adunase în centrul oraşului unde
marele profesor doctor Constantin Pavel a Ńinut un discurs înălŃător în care spunea „În Bălgradul
Ardealului în cetatea durerilor noastre de ieri şi a nădejdilor noastre de mâine, să spunem lumii
întregi ca voim să fim liberi,… că voim să fim un suflet întreg şi nedespărŃit de marele suflet al
neamului românesc.”
Noi tânăra generaŃie ne plecăm cu pioşenie şi adâncă emoŃie frunŃile în faŃa măreŃelor fapte
ale înaintaşilor pe care vrem să le continuăm, să fim demni de moştenirea pe care ne-au lăsat-o să
contribuim la dezvoltarea României democratice şi la afirmarea ei pe plan internaŃional, aducând
cu noi şi mesajul de „Unire-n cuget şi-n simŃiri!”.
Trăiască Tricolorul!
Trăiască România Mare!

