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De Ziua Eroilor şi Înălţare, gruienii şi-au comemorat înaintaşii

 Cu această ocazie, a fost inaugurat și noul parc din centrul comunei
Sărbătoarea Înălțării la Ceruri a Domnului
nostru Iisus Hristos a fost întotdeauna,
pentru întreaga suflare a comunei Gruiu,
un prilej de bucurie, dar și un moment de
reculegere și cinstire a înaintașilor care
s-au jertfit pentru apărarea țării și pentru
ca urmașii acestora să trăiască în pace
și libertate. Pentru că anul trecut datina
aceasta nu a putut fi respectată pe deplin
din cauza epidemiei de COVID-19, cu atât
mai mare a fost acum bucuria gruienilor
care au venit la Monumentul Eroilor
pentru a aduce un prinos de recunoștință
strămoșilor lor.
Ceremonia de cinstire a eroilor din Gruiu care
au căzut în luptele din cele două Războaie Mondiale s-a împletit în mod fericit cu cea de inaugurare a parcului amenajat pe
locul unde se afla vechiul
sediu al Primăriei Gruiu.
Se poate spune că
această investiție, realizată la inițiativa primarului
Ion Samoilă, este o mică
„bijuterie”, prin arhitectura sa unică și fântâna arteziană din centrul parcului.
Am avut dovada acestei afirmații joi, 10 iunie,
prin bucuria nemăsurată
a copiilor veniți împreună
cu părinții lor la inaugurarea acestui obiectiv și la

Andrei Dumitru
ceremonia de comemorare a eroilor din Gruiu.
Micuții nu se mai săturau
să-și
bălăcească mânuțele în jeturile de
apă jucăușe, scoțând chiote de bucurie când acestea își schimbau forța și
înălțimea. Pentru că fântâna, trebuie să precizăm, este una dinamică,
cu momente surprinzătoare în evoluția ei ciclică, cum a fost și cel în care s-a oprit complet pentru zece secunde, fapt care i-a nedumerit enorm pe
cei mici care, imediat ce
apa a rețâșnit în forță, au
izbucnit în strigăte pline de
entuziasm, iar joaca lor cu
apa „buclucașă” părea să
nu se mai termine.

Dar, a venit și momentul solemn al ceremoniei de comemorare a celor
căzuți în luptă, și micuții
au asistat cuminței la acest
eveniment.

Cinstire și
recunoștință
eroilor gruieni
Evenimentul de la
Gruiu a început odată
cu sosirea înalților oas
peți – președintele Consiliului Județean Ilfov,
Hubert Petre Thuma,
vicepreședintele CL Ilfov
Ștefan Rădulescu, prefectul județului Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir, însoțit
și de subprefectul Andrei Scutelnicu. Lor li sau alăturat primarul comunei Snagov, Mihai Anghel, predecesorul acestuia, Marian Oancea, dar
și directorul general adjunct al RNP Romsilva,
Cezar Răduță.
În deschidere, un sobor de preoți alcătuit din
slujitorii parohiilor gruiene, părinții Ioan Șuțu, Parohia Lipia, Marian Trușcă,
Parohia Bojdani, Daniel Avram, Parohia Siliștea
Snagovului, Gabriel Darie, Parohia Gruiu și Adrian Ioniță, preot coslujitor
la Parohia Gruiu a oficiat o
slujbă de pomenire a eroilor din Gruiu.

Apoi, oficialitățile prezente au tăiat panglica inaugurală a noului parc din
Gruiu și au rostit scurte
alocuțiuni.
„Bună ziua tuturor
celor de față și Hristos
s-a-Nălțat! Mulțumim lui
Dumnezeu pentru că nea ajutat să ducem la bun
sfârșit tot ceea ce ne-am
propus. Mai avem multe proiecte de înfăptuit și
sper că nu ne ne vom opri
aici, cei care gospodărim
comuna în prezent și cei
care ne vor urma, dar și
cei care diriguiesc destinele județului.
În primul rând, doresc să mulțumesc pentru
ajutorul pe care ni l-a dat
președintele
Consiliului
Județean, să-i de Dumnezeu sănătate, și să respecte toate promisiunile
pe care ni le-a făcut!

Mulțumim domnului
prefect, Daniel Zamfir, care este întotdeauna alături de noi. Le mulțumesc
și tinerilor care se află
la conducerea județului,
domnului subprefect Andrei Scutelnicu și domnului vicepreședinte al
Consiliului Județean Ilfov
Ștefan Rădulescu.
Avem onoarea să fie
prezent astăzi și domnul director general adjunct al RNP Romsilva,
Cezar Răduță, căruia îi
mulțumesc că a venit la
acest eveniment important pentru comuna Gruiu.
Și vreau, de asemenea, să-i mulțumesc domnului inginer care a vegheat ca lucrările la acest
parc să se desfășoare cât
mai bine, și domnia sa,
aici, de față. Mulți spuneau, atunci când am de-

molat primăria, că vreau
să-mi fac cârciumă în locul ei! N-am nevoie de
cârciumă, pentru că am o
vârstă!
Le
mulțumesc
și
preoților aici de față, care au fost mereu alături
de mine și de comunitate!
De asemenea, mulțu
mesc și colectivului primăriei, unul de invidiat ca pregătire și profesionalism!”,
le-a transmis primarul Ion
Samoilă celor prezenți.
La rândul său, pre
ședintele Consiliului Jude
țean Ilfov l-a felicitat pe
edilul din Gruiu pentru realizările sale.
„Vreau să-l felicit
pe domnul primar pentru acest obiectiv. El este început de predecesorul meu, Marian Petrache,
care, împreună cu domnul primar are tot meritul pentru această realizare! Ce pot să promit, la
rândul meu, este ca peste
trei ani, la finalul mandatului, să fi inaugurat un alt
obiectiv propus de domnul primar și sprijinit de
mine”, a spus președintele
Consiliului Județean Ilfov,
Hubert Thuma.
În continuare, primarul Ion Samoilă și viceprimarul George Ghiulea au
depus o coroană de flori la
Monumentul Eroilor, aflat
la intrarea parcului proaspăt inaugurat.
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