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dornici să facă un gest 
frumos de Mărțișor, cât 
și de 8 Martie, au oferit, 
timp de patru zile, pes-
te 5.000 de cadouri de 
primăvară doamnelor și 
domnișoarelor din comu-
nă, mai precis flori, dul-
ciuri și o felicitare semna-
tă de primarul comunei 
Afumați.

Evenimentele 
comunei au 
devenit tradiții

”Femeile din Afumați 
merită un mic cadou, 
un gest frumos în fieca-
re an, în semn de apre-
ciere, respect și prețuire. 
Suntem o comună cu oa-
meni harnici, iar femeile 
sunt foarte bune gospo-
dine”, ne-a spus primarul 
Gabriel Dumănică, cu ca-
re  ne-am întâlnit pe stră-
zile din Afumați încă de la 
primele ore ale dimineții, 
când împărțea cadourile 
alături de ajutoarele sale 
și de viceprimarul Alexan-
dru Marius Pascu. 

Un efort 
remarcabil  al 
Primăriei comunei 
Afumați, al 
Consiliului Local și 
al sponsorilor.

”Oamenii mă cu-
nosc, noi facem eveni-
mente în fiecare an, iar 
această acțiune de pri-

măvară a căpătat conti-
nuitate de mai bine de 10 
ani. Se întâmplă în fieca-
re an, dinainte de a ve-
ni eu în funcția de primar. 
Nu sunt evenimente elec-
torale, ci tradiții. Vrem să 
ajungem la toate doam-
nele și domnișoarele din 
comună, cu flori și dul-
ciuri. Având experiența 
anilor trecuți am orga-
nizat mai multe echipe 
și am întocmit liste pen-
tru a fi siguri că toată lu-
mea primește cadouri-
le. S-au oferit să ajute 
peste 100 de persoane, 
atât angajați ai Primări-
ei Afumați, dar și foarte 
mulți voluntari care și-au 
dorit să sprijine această 
frumoasă acțiune de su-
flet. Faptul că ai posibi-
litatea să oferi ceva fru-

mos îți și dă o stare de bi-
ne”, ne-a spus edilul. 

Gestul  primarului 
 Gabriel Dumănică și al 
Consiliului Local Afumați 
a avut o profundă sem-
nificație. Doamnele și 
domnișoarele au primit 

cu bucurie micile cado-
uri din partea primarului 
și nu au schimbat subiec-
tul momentului, chiar da-
că întâlnirea la poartă, cu 
primarul, ar fi putut fi un 
bun prilej pentru ”o mică 
audiență”. 

actuaLItatEactuaLItatE

Sosirea primăverii a 
fost un bun prilej pentru 
primăria și Consiliul Lo-
cal din Afumați să-și ara-
te dragostea și aprecie-
rea pentru mame, soții, 
fiice, surori, iubite, prie-
tene sau colege de servi-
ciu. Însoțit de peste 100 
de ajutoare care purtau 
în cutii cadouri simbol, 
Jurnalul de Ilfov l-a sur-
prins pe primarul  Gabriel 
Dumănică într-o acțiu-
ne menită să evidențieze 
grija și aprecierea pentru 
cetățenii comunei sale.

În prima zi a Dochi-
ei, și totodată în întâia zi 
de primăvară, ca un obi-
cei autohton, se obișnu-
iește ca fiecare fată sau 
femeie să primească câ-
te un mărtișor, un fel de 
calendar simbolic repre-
zentat de un șnur bicolor, 
care adună zilele, săptă-
mânile și lunile anului în 

două anotimpuri, iarnă și 
vară. Generalizat astăzi la 
sate și orașe, Mărțișorul 
este confecționat din do-
uă fire colorate alb și ro-
șu, de care se prinde un 
obiect artizanal, pentru a 
fi dăruit fetelor și femei-
lor care îl poartă agățat 
în piept una sau mai mul-
te zile. Deși nu se știe cu 
exactitate de când datea-
ză acest obicei, se știe că 
prima zi a primăverii era 
celebrată încă de acum 
aproximativ 8.000 de ani, 
iar Mărțișorul își are origi-
nea în credințele și practi-
cile agrare de atunci.

Un gest plin de 
semnificație

Mai departe, la înce-
put de primăvară, chiar 
dacă nu este o sărbătoa-
re tradițională, trebuie să 
amintim că pe 8 Martie se 

sărbătorește Ziua Femeii. 
Totul a pornit de la dorin-
ța femeilor de a fi ega-
le în drepturi cu bărbații, 
de a avea dreptul la vot 
și condiții mai bune de 
muncă. În 1910 a apă-
rut ideea unei zile dedica-
te exclusiv femeii. Abia în 
anul 1977 ziua de 8 Mar-
tie este recunoscută ofi-
cial ca Ziua Internaționa-
lă a Femeii, fiind adopta-
tă imediat de majoritatea 
țărilor din întreaga lume.  

Păstrând tradiția de 
mai bine de zece ani a 
acestor frumoase obice-
iuri, primăria și consiliul 
local din Afumați a orga-
nizat și în acest an o am-
plă acțiune menită să ex-
prime respectul pe care îl 
poartă față de doamnele 
și domnișoarele din co-
mună.

Începând cu ziua de 
1 martie, echipe formate 
din angajați ai Primăriei 
Afumați, dar și voluntari 

Flori, dulciuri și felicitări, în semn de apreciere, respect și prețuire

Primarul Gabriel Dumănică a oferit cadouri de primăvară doamnelor și domnișoarelor din Afumați

Luna martie nu înseamnă doar prima 
lună de primăvară din calendar, când 
toată natura renaște și razele soarelui 
încep să ne încălzească sufletele, ci și luna 
femeii. În această lună, atât de frumoasă 
și totodată atât de capricioasă, obiceiurile 
și tradițiile aduc un strop bucurie și 
împlinire doamnelor și domnișoarelor, în 
special în zilele de 1 și 8 martie. 

Cristina NedelCu

Primarul Gabriel Dumănică, alături de viceprimarul Alexandru 
Marius Pascu și de o parte a echipei de voluntari, înainte de 
a porni să împartă cadourile pregătite pentru doamnele și 
domnișoarele comunei Afumați
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