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Cu mare bucurie în 
suflet, primarul Mihai Do-
bre, a invitat pe toată lu-
mea, duminică, 26 iu-
nie, începând cu orele 
15.30, la o manifestare 
importantă pentru întrea-
ga comunitate pe care o 
gospodărește cu drag: Zi-
ua comunei Petrăchioa-
ia, eveniment care a avut 
loc pe Str. Stadionului, du-
pă o pauză de doi ani, din 
cauza pandemiei. Comu-
na ocrotită de sfinții Pe-
tru și Pavel a trecut însă 
peste multe greutăți, iar 
administrația a reușit să 
ofere din nou cetățenilor 
săi momente unice, care 
să îi facă să se simtă mai 
aproape de obiceiurile și 
tradițiile așezării și să pe-
treacă ore frumoase mai 
aproape de cei dragi.

Conform  obiceiului lo-
cului,  manifestarea este 
deschisă de fiecare dată 
cu o slujbă de mulțumire, 
săvârșită de preoții comu-
nei, care  le-au urat spec-
tatorilor o zi binecuvânta-
tă, ani mulți, în pace.

Odată ce startul oficial 
al petrecerii a fost dat, pe 
scenă au urcat în aplauze-
le și spre bucuria publicu-
lui, artiști îndrăgiți precum 
Bogdan de la Ploiești, Oa-
na Radu, Emilia Ghinescu, 
Doinița Flutur & Tomis Ju-
nior, Georgiana Lăpădat, 
Gore Belanschi, Taraful 
Emil Poke, Mari Baboi. 

Și chiar dacă ultimii 
doi ani au dat peste cap 
viața multor oameni, Zi-
ua comunei Petrăchioa-
ia, ajunsă la cea de-a no-
ua ediție, a fost organiza-
tă, conform tradiției, în ul-
tima duminică a lunii iunie, 
de Primăria Petrăchioaia și 

Consiliul Local, sub aten-
ta îndrumare a impresa-
rului Silviu Lăpădat, care a 
și invitat artiștii pe scenă, 
în calitate de prezentator, 
alături de îndrăgita Geor-
giana Lăpădat, dar și de 
edil, care, ca de fiecare da-
tă, înveselește atmosfera 
cu glumele sale și îndeam-
nă oamenii la distracție.

Deși ploaia a vrut să 
strice veselia, până la ur-
mă, norii au fost învinși și 
trimiși să își facă de cap pe 
alte meleaguri. La Petră-
chioaia, petrecerea nu a 
putut fi înfrântă, iar singu-
rul beneficiu al ploii a fost 
acela că a răcorit atmosfe-
ra și le-a permis oamenilor 
să se simtă bine și să nu 
fie afectați de căldură. 

După cum am 
menționat, comuna Petră-
chioaia este ocrotită de Sf. 
Petru și Pavel, prăznuiți pe 
29 iunie, acesta fiind moti-
vul pentru care, în fiecare 
an, în ultima duminică din 
iunie, aici se face mare pe-
trecere,  iar nouă ne place 
să spunem, de ceva vre-
me, că asistăm la un ade-
vărat festival al comunei. 
De altfel, nu suntem de-
parte de adevăr, pentru că 
organizatorii ne-au mărtu-
risit că anul viitor, își do-
resc să declare acest eve-
niment festival și să îl or-
ganizeze timp de două zile.

Zona de petrecere a 
fost amenajată, ca de fie-
care dată cu locuri de joa-
că pentru copii, cu spații 
generoase pentru adulți, 
iar toată lumea a avut la 
dispoziție terase unde gră-
tarele sfârâiau, bunătățile 
fiind udate din belșug cu  
sucuri și bere. Copiii, du-
pă ce se jucau în mini-par-

actualitate actualitate

cul de distracție, fugeau să 
își cumpere dulciurile prefe-
rate: înghețată, clătite, kür-
tos, gogoși, dar și pop-corn 
sau să bea diverse sucuri.

Primarul Mihai Do-
bre a stat și el în mijlo-
cul cetățenilor din comună 
pe tot parcursul petrecerii, 
a interacționat cu oame-
nii, bucuros că a reușit să 
organizeze cu bine acest 
eveniment și să se revadă 
cu localnicii.

Petrecerea de la 
Petrăchioaia, un 
adevărat brand

”Din păcate, doi ani 
nu s-a putut organiza 
acest eveniment,  din ca-
uza restricțiilor și a pande-
miei, ne cerem scuze pen-
tru aceasta, dar din feri-
cire, ne-am întors la nor-
malitate. Mulțumesc Con-

siliului Local pentru că a 
fost de acord să continu-
ăm acest eveniment. Am 
reușit să aducem bucu-
rie  în sufletul cetățenilor. 
Organizarea este simila-
ră cu cea din anii trecuți, 
aceasta deoarece, pe lân-
gă activitățile care țin de 
administrarea comunei, 
ne preocupă și partea de 
divertisment, care a lipsit 
ceva timp. Dar, acum, în 
sfârșit, ne putem relaxa 
alături de cei dragi”,  ne-a 
spus primarul comunei 
Petrăchioaia, menționând 
că programul a fost astfel 
construit încât să fie pe 
toate gusturile publicului. 

”Avem o creștere a 
numărului de spectatori, 
de la an la an. Am înce-
put cu 3-400 și am ajuns 
în câțiva ani la aproape 
4.000 de oameni.  De la 
anul, vrem să transfor-

măm evenimentul în Fes-
tivalul de la Petrăchioaia, 
să țină două zile, nu doar 
o zi, pentru că a devenit 
neîncăpător și am  creat 
un brand, aici, la Petră-
chioaia. Va fi unul din-
tre cele mai mari și mai 
frumoase festivaluri din 
județul Ilfov. La cea de a 
noua ediție, alături de pri-
marul comunei Mihai Do-
bre, am încercat să di-
versificăm evenimentul 
cu toate genurile muzica-
le, de la folclor, la muzi-
că de petrecere, taraf lă-
utăresc, muzică ușoară și 
bineînțeles manele, dar 
cele trap. Pentru aceasta 
l-am invitat de Bogdan de 
la Ploiești, care este nr. 1 
în România la ora actua-
lă, și cântă doar în orașe 
mari și pe litoral. Eveni-
mentul se încheie cu Oa-
na Radu, una dintre artis-

tele care se află în topuri-
le muzicii ușoare”, a spus 
Silviu Lăpădat. 

Interpreta de muzică 
populară Emilia Ghițescu 
ne-a spus că s-a întors cu 
mare drag la Petrăchioa-
ia și îl felicită pe primar 
pentru organizare și pen-
tru că are mulți artiști pe 
afiș. Artista a venit cu pie-
sele sale, aranjate într-un 
colaj pentru ca oamenii să 
poată juca și să se poată 
bucura de moment. 

Sărbătoarea, care 
a ținut ca de fiecare da-
tă până seara târziu, s-a 
încheiat cu un frumos 
foc de artificii, așa cum îi 
șade bine oricărui eveni-
ment cu ștaif.

La mulți ani, 
Petrăchioaia!

Ziua comunei Petrăchioaia, la cea de a 9-a ediţie, 
bucuria revederii, alături de familie şi prieteni

 Sărbătoarea așezării ilfovene ar putea deveni festival, de anul viitor

Primăria și Consiliul Local al comunei Petrăchioaia 
au organizat o petrecere, pe cinste, duminică, 26 
iunie, de Ziua comunei Petrăchioaia. Locuitorii 
așezării ocrotite de Sf. Petru și Pavel au avut 
bucuria de a fi invitați la cea de a noua ediție a 
sărbătorii comunei, alături de familie, prieteni 
și vecini, cu muzică bună, dans și bunătăți ce 
sfârâiau pe grătare.

Cristina NedelCu
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