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Afumățenii, dar și 
cetățeni din localitățile 
învecinate sau chiar din 
București, au venit în nu-
măr foarte mare, pentru a 
participa, sâmbătă și du-
minică, la Zilele comunei 
Afumați, un eveniment al 
revederii și al bucuriei oa-
menilor de a se (re)întâlni 
cu cei dragi, de a se dis-
tra și de a privi cu încre-
dere în viitor. Într-o orga-
nizare perfectă, cetățenii 
au putut participa, timp 
de două zile, la un spec-
tacol deosebit, oferit de 
numeroșii artiști de muzi-
că dance, dar și de muzi-
că tradițională româneas-
că.

Aurelian Temișan a 
fost prezentatorul eve-

nimentului, un artist în-
drăgit și un participant 
obișnuit la evenimente-
le afumățene, din ultimii 
ani. Alături i-a fost în nu-
meroase momente, însuși 
primarul localității, Gabri-
el Dumănică, o gazdă per-
fectă, care le-a oferit tu-
turor artistelor invitate câ-
te o frumoasă orhidee.

Tocmai pentru că 
acest eveniment a fost în-
trerupt, timp de doi ani 
de pandemie și restricțiile 
aferente, primarul Gabri-
el Dumănică, cu spriji-
nul lui Aurelian Temișan, 
a făcut o rememorare a 
artiștilor care, de-a lun-
gul edițiilor anterioare, au 
urcat pe scenă, la Zilele 
Afumațiului.

Un weekend 
perfect, plin de 
distracție

De această dată, la 
sărbătoarea afumățenilor 
din comuna istorică Afu-
mați, atestată documen-
tar încă din anul 1510, a 
fost un weekend plin de 
distracție și voie bună! Au 
fost două zile de recitaluri 
artistice, dintre cele mai 
diverse, cu muzică de ca-
litate și numeroase surpri-
ze. Ediția a 14-a a Zilelor 
comunei Afumați a avut 
loc pe platoul din curtea 
Școlii Gimnaziale Nr. 1, de 
pe Șos. Petrăchioaia, Nr. 
10.

Prima zi de sărbătoa-
re, sâmbătă, 30 aprilie, a 
fost dedicată artiștilor de 
muzică ușoară. Spectaco-
lul a debutat cu talente lo-
cale: Doinița Chiurciu și Le-
onard Vișan, expert în re-
zolvarea cubului rubic, La-
ura Ion, artistă deja consa-
crată și Raluca Jercea, ba-
lerină la Opera Națională. 
Ziua de sâmbătă a mai in-
clus și prezentarea com-
pletă a clubului de fotbal.

În continuare, au în-
cântat publicul artiști în vo-
gă la acest moment: Ani-
sia Gafton, Mandinga, Ioa-
na Ignat, Mario Fresh, Mi-
ra, Ami și Carla’ Dreams. 
Spectacolul de sâmbătă 
s-a încheiat cu o ploaie de 
confetti.

Primarul Gabriel Du-
mănică și-a exprimat bu-

curia revederii unui pu-
blic atât de numeros, fi-
ind înregistrat un record 
de prezență. ”Este nu 
doar un eveniment al co-
munei Afumați, ci unul zo-
nal, la care vin oameni din 
București, Urziceni, din ju-
rul comunei. S-au făcut 
eforturi mari de organizare 
și trebuie să le muțumim 
și tuturor sponsorilor, per-
soane fizice și juridice, ca-
re au fost alături de noi și 
ne-au ajutat. Să mulțumim 
și Consiliului Local, anga-
jaților Primăriei și volun-
tarilor, pentru că avem o 
ediție atât de bine orga-
nizată. S-a colaborat foar-
te bine și cu forțele de or-
dine - Jandarmerie, Poliție 
și cu Salvarea. Organiza-
rea este ireproșabilă, sun-
tem pregătiți și avem toa-
te aprobările necesare. Iar 
vremea a ținut cu noi, ce-
ea ce a permis o partici-
pare atât de mare, ală-
turi de numele îngrăgi-
te de pe afiș. Am avut și 
secțiunea de ”Talente Lo-
cale”, copii foarte buni din 
Afumați, precum Laura Ion 
și Doinița Chiurciu, dar și 
balet afumățean, cu Ralu-
ca Jercea, care este bale-
rină la Opera Națională”, a 
spus primarul.

Pe 1 mai, pe scenă au 
fost invitați și alți sportivi 
afumățeni care practică 
tenis și karate, dar și tru-
pa de dans modern con-
dusă de Simona Vasile, 
care lucrează cu două gru-

pe de copii. ”Ne străduim 
să promovăm acești copii 
și dacă avem oameni ca-
pabili să ofere ceva, încer-
căm să îi promovăm și să 
îi sprijinim. Meritul princi-
pal este, evident, al famili-
lor, dar Primăria și Consiliul 
Local le sunt alături. Noi 
doar încercăm să ridicăm 
ștacheta cât mai mult”, a 
mai spus primarul Gabriel 
Dumănică.

La un pas de Liga II
Despre echipa de fot-

bal CS Afumați a vorbit și 
Aurelian Temișan, care a 
povestit că aceasta evolu-
ează din 2011 în ligile su-
perioare a II-a și a III-a, 
acum fiind cu patru me-
ciuri înainte de barajul de 
promovare în liga a II-a”, 
a spus Aurelian Temișan.  
Echipa, portarul și antre-
norul principal Vasile Nea-
gu, au fost invitați pe sce-
nă. ”O echipă valoroasă, 
cu un angrenaj foarte bun 
între jucătorii mai tineri și 
cei mai vechi”, a mai spus 
Temișan, menționând că 

își dorește foarte mult 
ca echipa de fotbal din 
Afumați să joace un meci 
cu echipa de fotbal a 
artiștilor, înființată chiar 
de artist în 1991, unde 
evoluează cu succes pe 
postul de portar.

Așa cum spuneam 
mai sus, ziua de duminică 
a fost dedicată muzicii po-
pulare românești. Au ur-
cat pe scenă Giulia Rizea, 
Andrei Gherasim și Bianca 
Gheor ghe, o artistă loca-
lă, de aproape 11 ani, dar 
cu un talent deosebit, ca-
re este deja o cântăreață 
consacrată. Tânăra a 
cântat alături de Taraful 
Aventurierii din Afumați, 
care, la rândul lor, au în-
cântat publicul partici-
pant. Pentru prima oa-
ră pe scena din Afumați a 
fost Ștefania Rareș, care a 
spus că a venit cu deose-

bită plăcere și i-a invitat la 
horă pe toți cei prezenți.

Viorica Chiurciu, 
”Cetățean de 
onoare” al comunei

Directorul general al 
ROMVAC, Viorica Chiurciu, 
care este și o obișnuită a 
scenei din Afumați, da-
torită talentului său ar-
tistic, a primit o plache-
tă din partea edilului din 
Afumați, anunțând că 
i-a fost conferit titlul de 
”Cetățean de onoare” 
al comunei, în semn de 
prețuire și recunoștință 
pentru excepționala acti-
vitate economică și ma-
nagerială, ca lider al com-
paniei cu impact deosebit 
în creșterea economică a 
județului Ilfov și cu aport 
în susținerea și promo-
varea valorilor românești 

și implicit a localității 
Afumați. Niculina Stoican 
s-a bucurat, la rândul său, 
de întâlnirea cu publicul 
afumățean și a spus că în 
perioada de restricții am 
învățat, probabil, toți, că 
nu putem trăi singuri. ”Es-
te foarte important să fim 
aproape unii de ceilalți”, a 
spus artista. Și, tot pen-
tru prima oară în Afumați 
a fost și Vlăduța Lupău. 
”Am venit cu voie bună, 
să petrecem împreună!”, a 
strigat aceasta. A mai ur-
cat pe scenă vestitul taraf 
”Mirela și Elvis Năsturică”, 
iar finalul, marcat de un 
impresionant foc de artifi-
cii, i-a aparținut artistului 
român de origine elenă, 
Ionuț Galani, care de fie-
care dată electrizează pu-
blicul prin evoluția sa ar-
tistică și energia pe care o 
transmite.

După cum am men-
ționat, primarul Gabri-
el Dumănică a conside-
rat că este foarte impor-
tant ca cetățenii comu-
nei să cunoască munca 
pe care o depune în spriji-
nul comunității, alături de 
angajații Primăriei și Con-
siliul Local. Edilul a vorbit 
despre mai multe investiții 
pentru dezvoltarea comu-
nei, cu fonduri din buge-
tul local, județean sau cu 
bani de la Guvern, iar la fi-
nalul evenimentului a con-
cluzionat că această ediție 
- a  XIV-a – a fost una din-
tre cele mai reușite, me-

ritul fiind în principal al 
cetățenilor care au ve-
nit la eveniment și ca-
re, întrebați dacă sunt de 
acord să se organizeze în 
2023 ediția a XV-a a zile-
lor comunei au răspuns, 
din tot sufletul: ”DA”!

actualitate actualitate

Zilele comunei 
Afumați, la cea de a 
XIV-a ediție Cel mai mare eveniment artistic din Ilfov, de la începutul anului

 Pe 27 mai, se împlinesc 512 ani de la atestarea documentară a localității

După doi ani de restricții, la Afumați a avut 
loc, weekend-ul trecut, unul dintre cele mai 
mari și mult așteptate evenimente din Ilfov: 
Zilele comunei Afumați. Manifestarea s-a 
desfășurat cu puțin timp înainte de data de 
27 mai, când se împlinesc 512 de la atestarea 
documentară a localității.

Cristina NedelCu
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