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Ca în fiecare an de 1 
Decembrie, şi de aceas-
tă dată primarul Marian 
Oancea împreună cu re-
prezentanţi ai Consilului 
Local, Poliţiei Române şi 
Poliţiei Locale şi alături de 
snagoveni, au depus co-
roane de flori la Monu-
mentul Eroilor din curtea 
Bisericii ”Buna Vestire”, 
începând cu ora 10.00. 
Primarul Marian Oancea 
a declarat că „1 Decem-
brie este cea mai impor-
tantă zi a românilor, o zi 
cu o încărcată însemnăta-
te emoţională şi istorică, 
o zi pentru toţi românii, în 
care noi, snagovenii, mer-
gem şi depunem coroane 
la toate monumentele din 
comună ridicate în cin-
stea eroilor neamului”.

Un grup de elevi ta-
lentaţi ai Şcolii din Sna-
gov, pregătiţi de dirigin-
tele lor, Alina Mihaela Flo-
rea, a cântat Imnul Româ-
niei, „Doamne, ocroteşte-i 
pe români!”, „Treceţi bata-
lioane române Carpaţii” şi 
„Acasă-i România!”. 

Înainte de a pleca 
spre Monumentul Eroilor 
din Ghermăneşti, toată 
lumea prezentă s-a prins 
în Hora Unirii, împreună 
cu Marian Oancea şi Vic-
toria Butuc-Guranda, in-
vitatul de onoare felici-
tându-i pe toţi românii de 
pe ambele maluri ale Pru-
tului şi urându-le „o Ro-
mânie cât mai frumoasă, 
cât mai prosperă”. „Sunt 
mândră că sunt român-
că şi sunt mândră de fap-
tul că aceste comune ale 
noastre sunt înfrăţite!”, 
a spus primarul moldo-
vean. 

Mai târziu, edilul 
din Snagov împreună cu 
reprezentanţi ai Consiliu-
lui Local şi Poliţiei Loca-
le au depus coroane de 
flori la Monumentul Ero-
ilor din Ghermăneşi, la 
Monumentul Eroilor din 
Ciofliceni şi la Monumen-
tul Eroilor din Tâncăbeşti. 

O troiţă nouă în 
curtea Bisericii din 
Ghermănești

Înainte de slujba 
de sfinţire a noii troiţe 
din curtea Bisericii din 
Ghemăneşti, edilul comu-
nei, Marian Oancea, a de-
clarat: „Astăzi, este cel 
mai important eveniment, 
Ziua Naţională a Româ-
niei, încep prin a vă spu-
ne La mulţi ani, români! 
La mulţi ani, snagovenii 
mei! La mulţi ani, Româ-
nia! Preoţii noştri s-au în-
grijit ca astăzi să sfinţim, 
o troiţă cu o însemnăta-
te deosebită, care va ră-
mâne peste ani în cadrul 
comunităţii noastre, în 
curtea bisericii noastre. 
Felicitări părintelui Iarinca 
şi părintelui Marian pen-
tru tot ceea ce fac pentru 
comunitate, dar, nu în ul-
timul rând, felicitări consi-
lierilor locali care aprobă 
proiecte benefice comuni-
tăţii şi bisericii. Încă o da-
tă, vreau să mulţumesc 
angajaţilor din Primă-
rie, care sunt alături de 
mine şi dau suflet aces-
tei comunităţi. Minunaţii 
noştri copii ne vor încânta 
şi astăzi. Vă mulţumim că 
sunteţi alături de comu-
nitatea noastră. Doamne 
ajută şi la mulţi ani!”

Slujba de sfinţire a 
troiţei a fost săvârşită de 
sfinţii părinţi ai Bisericii 
din Ghermăneşti, Alexan-
dru Iarinca şi Ştefan Dan 
Marian, dar şi de invitaţii 
speciali - părintele Ale-
xandru Ioniţă şi Nicolae 

Pescovici. „Duminica, es-
te ziua Domnului, iar 1 
Decembrie, în fiecare an, 
este ziua Învierii neamu-
lui românesc. 1 Decem-
brie este legată de ocro-
titorul ţării noastre şi nu 
este întâmplător acest lu-
cru, prin voia Prea Sfin-
tei Treimi şi prin faptul că 
Sfântul Apostol Andrei a 
fost sărbătorit cu o zi în 
urmă. 1 Decembrie este 
de aproape 3 decenii Zi-
ua Naţională a Români-
ei, ziua în care noi, româ-
nii, ne aducem aminte cu 
recunoştinţă de sacrificiul 
şi înţelepciunea cu care 
înaintaşii noştri au înfăp-
tuit România Mare, dar şi 
de jertfa ostaşilor români 
prin care s-a înfăptuit Ma-
rea Unire de la 1918. În 
amintirea acestei jertfe, 
am ridicat în curtea biseri-
cii din comunitatea noas-
tră, a germăneştenilor, o 
frumoasă troiţă de pia-
tră, cu ajutorul familiei 

Stoica şi a domnului pri-
mar. Mulţumim, de ase-
menea, cadrelor didactice 
şi copiilor care ne-au spri-
jinit la acest eveniment, 
mulţumim comandantului 
pompierilor, care ne es-
te alături. La fel cum noi, 
preoţii, ne luptăm cu fo-
cul cel veşnic, aşa şi pom-
pierii se luptă în fieca-
re zi cu focul lumesc. Vă 
mulţumesc tuturor pentru 
că aţi venit la acest eve-
niment, iar Bunul Dumne-
zeu să vă binecuvinteze şi 
să fie ca toţi românii de 
pretutindeni să se uneas-
că  într-un suflet şi într-un 
cuget. La mulţi ani, ro-
mâni! La mulţi ani, Ro-
mânia!”, le-a spus părin-
tele Alexandru Iarinca ce-
lor prezenţi la săvârşirea 
slujbei de sfinţire a troiţei. 

Depunerea coroanei 
de flori la noua troiţă a 
fost realizată de pompierii 
români împreună cu pri-
marul comunei şi alături 

de Rareş Stoica - acesta 
din urmă contribuind fi-
nanciar la realizarea mo-
numentului. Rareş Stoi-
ca a vorbit despre bucuria 
de a ajuta comunitatea 
ghermăneştenilor, finan-
ţând acţiunile de binefa-
cere iniţiate de părintele 
Iarinca. „Este o zi sfântă 
pentru români, o zi mare, 
este o troiţă care va rezis-
ta în timp pentru comuni-
tate, fapt ce mă bucură 
enorm de mult şi de ace-
ea am făcut totul pentru 
a-i ajuta pe cetăţenii din 
Ghermăneşti”, a comple-
tat Rareş Stoica.

Finalul evenimentu-
lui a fost marcat cu poe-
zii, cântece şi voie bună. 
Sub îndrumarea profe-
soarei de limba şi literatu-
ra română, Iuliana Roxa-
na Niţu, de la Şcoala Gim-
nazială „Mihai Eminescu”, 
din Ghermăneşti, copiii au 
recitat poezii cu notă pa-
triotică, scrise de Geor-

ge Coşbuc şi Mihai Emi-
nescu. Corul de copii con-
dus de profesoara de mu-
zică Alina Florişteanu a în-
chis spectacolul aşa cum 
se cuvine în zi de sărbă-
toare, cu melodia „Româ-
nia, România”.

Apoi, în spiritul bu-
nei tradiţii româneşti, toţi 
cetăţenii comunei Sna-
gov au fost invitaţi la o 
mâncare tradiţională, ofe-
rită în mai multe loca-
ţii - la Pizzeria Lions, din 
Snagov, în Parcul Primă-
riei, din Ghermăneşti, în 
Parcul din Cioflinceni şi 
la Căminul Cultural din 
Tâncăbeşti. „De când 
sunt primarul comunei, 
în fiecare an întâmpinăm 
cetăţenii cu tradiţionala 
fasole cu cârnaţi, pregă-
tind peste 1.000 de porţii, 
iar vinul fiert şi ţuica au 
fost oferite de oamenii 
gospodari de la noi din 
comună”, a mai spus pri-
marul.

1 Decembrie - în f¡ecare an este 
ziua învierii neamului românesc!

Snagovenii au sărbătorit Ziua Națională a 
României alături de frații lor moldoveni, 
reprezentați de primarul Victoria Butuc-Guranda 
și câțiva consilieri locali din Republica Moldova, 
sosiți tocmai din comuna Dănceni, Raionul 
Ialoveni, pentru a se bucura împreună de 
momentul istoric plin de emoții pentru români. 

Bianca Șandru


