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Așadar, și anul aces-
ta, autoritățile comunei, 
dar și copiii și cei trăi-
tori în Snagov, s-au adu-
nat în jurul monumente-
lor, patru la număr, care 
stau mărturie sacrificiului 
suprem al înaintașilor lor, 
pentru a aduce un prinos 
de recunoștință faptelor 
lor de vitejie.

Ceremoniile de oma-
giere a eroilor din Comu-
na Snagov au început în-
că de dimineață, de la 
ora 9.00, la monumen-
tul din Tâncăbești aflat 
pe DN1. Aici s-au adunat 
primarul comunei, Ma-
rian Oancea, viceprima-
rul Toma Nichita, consili-
eri locali, dar și un grup 
de elevi de la școala Gim-
nazială „Gheorghe Băico-
ianu”, din Tâncăbești, ca-
re au depus coroane de 
flori din partea Primăriei 
și a Consiliului local Sna-
gov. La rândul lor, co piii 
au venit cu buchete de 
flori, pe care le-au depus, 
în semn de cinstire și de 
mulțumire, la monument. 
A urmat un moment artis-
tic, în care copiii au into-
nat Imnul României și au 
recitat poezii patriotice.

Următorul popas a 
fost la monumentul din 
Ciofliceni, unde, și aici, 
autoritățile locale au de-
pus coroane de flori.

Glorie eternă 
dragilor eroi!

În Ghermănești, la 
troița și monumentul de-

dicat eroilor din aceas-
tă așezare, primarul, vi-
ceprimarul și consilie-
rii au fost întâmpinați 
de elevii Școlii gimnazia-
le „Mihai Eminescu”, 
îndrumați de profesoa-
rele Ana-Maria Calangiu 
și Alina Florișteanu. Du-
pă depunerea coroane-
lor omagiale, și elevii din 
Ghermănești le-au ofe-
rit celor prezenți un pro-
gram artistic în care au 
intonat Imnul de Stat, au 
recitat din poeziile „Pui de 
lei”, de Ioan Nenițescu, și 
„Dragilor eroi”, de Iulian 
Adrian Pereteanu, și au 
cântat cunoscutul marș 
militar pe versurile lui Va-
sile Alecsandri – „Drum 
bun”.

Primarul Marian Oan-
cea le-a adresat câteva 
cuvinte copiilor, subliniind 
dubla semnificație a aces-
tei zile, și le-a mulțumit 
pentru spectacolul artis-
tic pregătit de ei.

Monumentele 
eroilor, simbol al 
dăinuirii neamului 
românesc

Ultimul loc de cinstire 
a amintirii celor căzuți în 
luptele duse pentru apă-
rarea și întregirea nea-
mului a fost cel aflat în 
curtea bisericii „Buna 
Vestire”, din Snagov. Era 
deja 10.00 dimineața, iar 
părintele paroh Dan Pa-
naite oficia slujba dedi-
cată Înălțării Domnului 
Iisus Hristos. Ajuns aici, 

edilul Snagovului s-a ală-
turat credincioșilor aflați 
la slujbă, dar nu înainte 
de a depune o coroană 
de flori la Pomelnicul vite-
jilor din satul Dobroșești 
(fosta denumire a satu-
lui Snagov, până în anul 
1938 – n.r.) căzuți în Răz-
boiul de Reîntregire a Pa-
triei, aflat pe unul dintre 
pereții bisericii cu hramul 
Buna Vestire, din Snagov.

După slujbă, toți cei 
aflați în biserică  s-au adu-
nat în jurul troiței aflate în 
curtea lăcașului de cult, 
la baza căreia se află cele 
două plăci comemorati-
ve cu numele celor căzuți 
în lupte, din satul Sna-
gov. Lor li s-au alăturat 
și elevii din clasa a IV-a 
a Liceului Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu”, însoțiți de 
prof. Mihaela Toma.

Părintele Dan Panaite 
a oficiat o slujbă de po-
menire și s-a rugat pen-
tru „odihna veșnică a su-
fletelor adormiților robi-

lor lui Dumnezeu - ostași, 
eroi și martiri români, 
știuți și neștiuți, căzuți pe 
toate câmpurile de lup-
tă, în lagăre, în închisori, 
pentru apărarea patriei, a 
credinței străbune, între-
girea neamului, pentru li-
bertatea și demnitatea 
noastră”.

La rândul său, pri-
marul Marian Oancea s-a 
adresat celor prezenți, 
și a amintit de jertfa 
înaintașilor snagoveni.

„Omagiem astăzi, în 
comuna noastră, în țara 
noastră, două evenimen-
te deosebite: Înălțarea 
Domnului Iisus Hristos la 
Ceruri și Ziua Eroilor. Cei 
care au dat jertfa supre-
mă pentru patria noas-
tră, pentru ca noi să tră-
im uniți, în libertate și 
demnitate, în această va-
tră strămoșească. Cinstire 
veșnică eroilor și să adu-
cem numai cuvinte de la-
udă și recunoștință pen-
tru sacrificiul său! Hristos 

S-a Înălțat!”, le-a spus pri-
marul Marian Oancea ce-
lor prezenți la ceremonie.

Apoi, eleva Lorena 
Maria Cioacă a dat citire 
unei scurt eseu referitor 
la jertfa eroilor, în care a 
subliniat faptul că, „mor-
mintele și monumentele 
eroilor (...) reprezintă un 
simbol al dăinuirii noastre 
în timp, a sacrificiului su-
prem pentru înfăptuirea 

idealului național”. 
A urmat un moment 

artistic, în care copiii au 
interpretat cântece și au 
recitat versuri patriotice, 
îndelung aplaudate de 
cei strânși în jurul plăcilor 
comemorative și a troiței 
din curtea bisericii.

Au fost momente 
înăl țătoare, pline de fior 
patriotic și de mândria de 
a fi român.

eveniment

În ziua Înălțării la Ceruri a Domnului Iisus Hristos

Vrednic este poporul care nu-și uită 
înaintașii, dar mai ales pe cei care s-au 
jertfit pentru ca românii să trăiască uniți în 
vatra patriei lor. Și iată, an de an, această 
vrednicie este dovedită și de snagoveni, 
cu prilejul Înălțării Domnului Hristos, când 
sunt pomeniți și omagiați eroii neamului 
românesc, din toate veacurile.

Andrei Dumitru
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