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Și, într-adevăr, seara 
de 6 decembrie și-a me-
ritat epitetul de „magi-
că”. Mai ales că, toți co-
piii, sosiți în număr ma-
re însoțiți de părinții și 
bunicii lor, în ciuda unui 
frig pătrunzător, au fost 
întâmpinați de Moș Nico-
lae, în carne și oase! Dar 
asta nu a fost totul! De-
îndată ce s-a lăsat întu-
nericul în întreaga zonă a 
promenadei, primarul co-
munei, Marian Oancea, a 
aprins luminițele de Săr-
bători, în exclamațiile de 
uimire al celor mici, dar 
nu numai. Pentru că, zeci 
de umbreluțe, globuri au-
rii, oameni de zăpadă, cu-
tii de cadouri și, nu în ul-

timul rând, un brad scân-
teietor i-au scăldat pe cei 
prezenți într-o atmosferă 
de poveste.

Și pentru ca toa-
tă lumea să se simtă mi-
nunat, edilii le-au oferit 
oaspeților lor și vin fiert, 
clătite uriașe și aromate 
sau gogoși fierbinți.

Promenada, o 
zonă superbă

Edilul Snagovu-
lui, Marian Oancea, s-a 
aflat tot timpul în mijlo-
cul concetățenilor săi, ca-
re l-au felicitat pentru 
acest proiect. Primarul a 
stat de vorbă îndelung cu 
aceștia și le-a împărtășit 

multe dintre viitoarele sa-
le proiecte menite să facă 
din Snagov o localitate la 
standarde europene. El i-a 
anunțat în special de fap-
tul că a obținut finanțarea 
necesară pentru recon-
struirea clădirii Liceului 
„Mihail Kogălniceanu” și a 
campusului școlar în care 
acesta este cuprins. 

„Am reușit să inau-
gurăm zona de prome-
nadă a Snagovului, ca-
re nu este terminată încă 
în totalitate, mai avem de 
muncă, dar nu am putut 
să le răpim copiilor bu-
curia zilei de Sfântul Ni-
colae. Sperăm că le-am 
făcut o surpriză și le-am 
produs copiilor o bucurie 
deosebită, dar și tuturor 
locuitorilor din satul Sna-
gov, care sunt foarte uniți 
și, încă o dată, s-a văzut 
acest lucru prin prezența 
lor numeroasă la inaugu-
rarea acestei zone. Pro-
mitem că vom merge pâ-
nă la capăt și vom fina-
liza lucrările în întregime. 
Va fi o zonă superbă, uni-
că în comuna noastră. Ea 
va fi închisă pentru tra-
ficul auto și va fi desti-
nată numai și numai pi-

etonilor. Așa cum se ve-
de, luminițele de Cră-
ciun sunt foarte frumoa-
se și spectaculoase, dar 
cea mai importantă pen-
tru noi este bucuria co-
piilor, care astăzi au fost 
 de-a dreptul minunați”, 
ne-a spus primarul Mari-
an Oancea.

Sărbătoarea a 
continuat și în 
zilele următoare

Vinul fiert, dulciuri-
le și clătitele au fost ofe-
rite din partea consilieri-
lor locali și a primarului, 
iar surprizele pe care  le-a 
oferit Moș Nicolae copiilor 
au fost din partea Primă-
riei. Același eveniment a 
fost organizat a doua zi, 
sâmbătă 7 decembrie, și 
la Ghermănești, în par-
cul din preajma Primări-
ei și a Casei de Cultură 
„Antim Ivireanul”, unde 
au fost invitații toți copiii 
din comuna Snagov, așa 
cum a dorit să precize-
ze primarul Marian Oan-
cea, iar duminică, 8 de-
cembrie, sărbătoarea s-a 
mutat în noul parc din sa-
tul Tâncăbești, unde, de 

asemenea, organizatorii 
i-au invitat pe toți locuito-
rii comunei, indiferent din 
ce localitate au venit ei.

Snagovul, un alt 
„Balaton”!

La un moment dat, 
primarul Marian Oancea 
s-a întâlnit cu o veche 
cunoștință de-ale sale, 
doamna Geta Chiric, care 
l-a felicitat călduros pen-
tru modul în care a orga-
nizat evenimentul și care 
a ținut să ne spună câte-
va cuvinte despre activi-
tatea edilului, din ultima 
perioadă.

„Dacă domnul pri-
mar va continua în același 
mod, cred că va rămâne 
să păstorească această 
comună până când Sna-
govul va deveni un tânăr 
Balaton. Pentru că avem 

resurse, pentru că avem 
infrastructură și pentru 
că avem voință și trebuie 
să punem și noi, la rândul 
nostru, și suflet și un umăr 
pentru a sprijini proiecte-
le domnului primar, care, 
iată, a făcut multe lucruri 
bune în localitatea noas-
tră. Și cred că ne mai tre-
buie susținere și din par-
tea Guvernului, a Consi-
liului Județean, care pot 
aloca mai multe fonduri 
pentru această așezare 
deosebită care este Sna-
govul”, ne-a spus doamna 
Geta Chiric, încântată de 
această inițiativă a prima-
rului Marian Oancea.

Lucru de altfel confir-
mat și de mulți dintre cei 
care veniseră la aceas-
tă dublă sărbătoare, 
încântați de modul în ca-
re fusese împodobită zo-
na viitoarei promenade.

Seară feerică în comuna 
Snagov, de Sfântul Nicolae

 Primăria a inaugurat promenada de pe strada Zambilelor, în prezența a sute de snagoveni
Moș Nicolae le-a făcut celor din satul 
Snagov din comuna cu același nume 
o mare surpriză, chiar de ziua lui. 
Mai exact, primarul Marian Oancea, 
împreună cu consilierii locali, i-a invitat pe 
locuitorii localității, dar mai ales pe copiii 
acestora, să petreacă o seară magică 
pe promenada amenajată pe străzile 
Zambilelor, Liliacului și Bujorului, din satul 
Snagov.

Andrei Dumitru


