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Prin urmare, de zeci și 
zeci de ani, locuitorii comu-
nei ilfovene și autoritățile 
locale vin la monumen-
tul dedicat jertfelor stră
moșilor lor să le aducă 
un prinos de recunoștință 
pentru sacrificiul pe care 
 lau făcut pentru țară.

Și anul acesta, în ciu-
da unor restricții impuse 
de pandemie, câteva zeci 
de locuitori ai Afumațiului, 
în frunte cu primarul Ga-
briel Dumănică, au venit 
la Monumentul Eroilor din 
centrul comunei pentru 
a păstra această tradiție 
sfântă de comemorare a 
eroilor căzuți pentru apă-
rarea gliei strămoșești.

„Ca în fiecare an, de 
Ziua Națională a Româ-

niei, 1 Decembrie 1918, 
sărbătorim împreună cu 
întreaga națiune acest 
eveniment epocal al isto-
riei noastre. Astăzi, și noi, 
aici la Afumați, am orga-
nizat un moment festiv în 
cinstea eroilor din comu-
na noastră care sau jert-
fit pentru țară și care prin 
sacrificiul lor au împli-
nit visul de veacuri al ro-
mânilor, de a fi o națiune 
unită în cuget și simțiri, 
cum spunea poetul. As-
tăzi, în cadrul acestei 
festivități, vom depune o 
coroană de flori din par-
tea comunității noastre, a 
Primăriei și Consiliului Lo-
cal, la Monumentul Eroi-
lor aflat în centrul comu-
nei noastre. Pe una din-

tre panglicile coroanei es-
te scris «În cinstea eroilor 
neamului românesc care 
sau jertfit pentru țară».

Sunt prezenți repre
zentați ai administrației lo-
cale, membri ai Consiliului 
Local, angajați ai Primări-
ei Afumați, precum și ca-
dre didactice și cetățeni 
ai localității noastre. Nu-
mărul acestora nu es-
te foarte mare, din cauza 
restricțiilor impuse de pan-
demie, dar inima și sufletul 
afumățenilor sunt mereu 
alături de jertfa strămoșilor 
lor. Alături de noi este și 
părintele Ioniță, parohul 
Parohiei Afumați II, ca-
re ne-a dat binecuvânta-
rea duhovnicească pentru 
acest eveniment.

Vreau să vă mai spun 
că eu, în calitate de pri-
mar, voi demara un pro-
iect în anul ce urmează, 
și anume, voi propune în 
bugetul comunei, din anul 
viitor, reabilitarea Monu-
mentului Eroilor din locali-
tatea noastră. Este un mo-
nument simbolic pentru 
comuna noastră, care me-
rită să fie reabilitat pentru 
partea culturală, spirituală 
și istorică a Afumațiului”, 
nea spus primarul Gabri-
el Dumănică. 

Biserica, mereu 
alături de eroii 
României

Preotul Ioniță Flo-
rin, paroh al Parohiei 

Afumați II, numit recent de 
Patriarhul României, Prea-
fericitul Daniel, în funcția 
de inspector eparhial, aflat 
la ceremonia de cinstire a 
eroilor afumățeni și nu nu-
mai, ne-a vorbit despre 
semnificația evenimentu-
lui din punct de vedere al 
credinței strămoșești, la fi-
nalul ceremoniei: „Ne bu-
curăm de faptul că, iată, 
și anul acesta am prăznuit 
așa cum se cuvine frumoa-
sa Zi Națională de 1 De-
cembrie, în amintirea ero-
ilor neamului românesc, 
care sau jertfit în Pri-
mul Război Mondial pen-
tru apărarea țării și a gliei 
românești. De aceea, iată, 
noi, cei tineri, trebuie să 
continuăm, ca generație 

tânără cele ce leam 
moștenit de la generațiile 
anterioare, părinții și bu-
nicii noștri. De aceea, iată, 
am venit alături de dom-
nul primar, de enoriașii pa-
rohiei noastre, de membrii 
Consiliul Local și ai Consi-
liului Parohial cu o coroa-
nă, în semn de prețuire și 
recunoștință pentru ero-
ii neamului românesc. Eroi 
pe care noi, preoții, sluji-
tori ai Sfântului Altar al Bi-
sericii Ortodoxe Române îi 
prăznuim în fiecare Sfântă 
și Dumnezeiască Liturghie, 
în Taina Sfântului Maslu și 
în celelalte ierurgii ale Bi-
sericii noastre. Dumnezeu 
săi binecuvânteze pe toți 
românii, pentru mulți și 
binecuvântați ani!”.

actualitate

Afumați, o localitate încărcată de istorie

De Ziua Naţională, afumăţenii și-au cinstit eroii 
căzuţi în luptele pentru reîntregirea ţării

Și nici nu se putea altfel, dacă ne gândim că 
așezarea ilfoveană a dat Țării Românești unul 
dintre marii voievozi ai istoriei naționale, Radu 
de la Afumați. Mai mult, Afumați are o istorie pe 
peste 5 veacuri, anul trecut localitatea împlinind 
510 ani de atestare documentară. Prin urmare, 
aici trecutul nu este uitat, iar afumățenii sunt 
mândri că au dat țării mulți eroi, care s-au jertfit 
pentru ca România să-și recapete teritoriile 
rupte samavolnic din trupul țării.

Andrei Dumitru

Monumentul, al cărui 
autor este sculptorul Ion 
Iordache este constituit 
dintr-un grup statuar. 
Elementul central 
este format dintr-o 
reprezentare alegorică a 
Victoriei, printr-o statuie 
cu siluetă feminină care 
sună dintr-o goarnă și 
ține în mâna dreaptă o 
cunună de lauri. Ea este 
așezată pe un piedestal 
în formă de trunchi 
de piramidă evazată 
la partea inferioară, 
cu o profilatură la 
partea superioară și 
cea inferioară. Acest 
piedestal are ca bază o 
prismă dreaptă, cu baza 
pătrată, care la rândul 
ei este flancată pe două 
laturi opuse de alte 
prisme, care generează 
pante ascendente către 

piedestalul pe care se 
află amplasate, pe latura 
de NE un grup statuar, iar 
pe latura de SV se găsesc 
efecte militare.

Monumentul din Afumaţi, unul dintre 
cele mai frumoase din judeţul Ilfov


