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Cu ocazia zilei de 1 
Decembrie, locuitorii 
comunei Chiajna 
au fost invitați de 
administrație, de la 
cei mai mici la cei mai 
mari, în Parcul Dinamic, 
începând cu ora 11:00, 
pentru a sărbători cu 
toți, împreună, Ziua 
României.

Primarul Mircea Minea le-a 
propus cetățenilor comunei sa-
le să participe la marea sărbă-
toare din Parcul Dinamic, aceas-
ta fiind o bună ocazie de a depă-
na amintiri, dar și pentru a gusta 
din mâncarea tradițională româ-
nească, pregătită special pen-
tru această ocazie. Îndemnân-
du-i pe cetățenii urbei sale să 
se înconjoare de multă voie bu-
nă, primarul comunei Chiajna a 

precizat că ”ziua de 1 Decem-
brie este ziua care ne amintește 
identitatea noastră, a românilor, 
a chiejnenilor, este acel moment 
din istoria țării noastre care ne-a 
pecetluit destinul ca națiune, ca 
țară, ca neam”.

”Acestă zi ne aduce împreu-
nă din generație în generație, ne 
îndeamnă să uităm grijile și su-
părările și ne amintește de cultu-
ra noastră, de obiceiurile noastre 

și nu în ultimul rând de tradițiile, 
atât de dragi, moștenite de la 
străbuni. La mulți ani, Chiajna! 
La mulți ani, România! La mulți 
ani, români de pretutindeni!”, a 
mai transmis edilul.

Nu întâmplător, primarul a 
ales Parcul Dinamic din Chiaj-
na pentru sărbătorirea Zilei Na-
ți onale, deoarece acesta este un 
spațiu de relaxare și distracție 
care a devenit popular, încă din 

vara anului trecut, când a fost in-
augurat. Este un spațiu al vese-
liei și petrecerii de calitate a tim-
pului în aer liber, prin intermediul 
a numeroase activități antrenan-
te, mai ales pentru cei mici.

Parcul Dinamic are zonă de 
Bistro, hidrobiciclete, tobogane 

gonflabile, tiroliană peste lac, 
zonă de pescuit sportiv, balon cu 
aer cald și biciclete în tandem. 
Așadar, cât timp copiii se bucură 
de joacă, adulții se pot delecta și 
ei cu sucuri sau bere, dar și cu 
produse gastronomice, într-un 
spațiu foarte modern și primitor.
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Administrația comunei 
Afumați i-a onorat, ca de 
fiecare dată, pe strămoșii 
care au luptat pentru 
reîntregirea neamului, 
oferind respect și prețuire 
tuturor celor care s-au 
jertfit ca România să fie 
țara de astăzi, unită și 
puternică.

În ciuda vremii nefavora-
bile și în mod special a ploii 
torențiale, numeroși afumățeni 
au răspuns pozitiv chemării pri-
măriei de a participa la sărba-
toarea Zilei Naționale a Româ-
niei.

Pe 1 Decembrie, la ora 
12.00, după oficierea unei sluj-
be religioase, a fost depusă o 
coroană de flori la monumentul 
închinat „în amintirea eroilor din 

comuna Afumați, ce și-au jertfit 
viața pentru întregirea neamu-
lui”, din Primul Război Mondial, 
cuvinte înscrise în piatra grupu-
lui statuar ridicat în centrul co-
munei.

Sărbătoarea a continuat în-
tre orele 13.00 – 16.00 la Școala 
Mare, de pe Șos. Petrăchioaia 
nr. 10, unde Primăria Afumați a 
organzat o masă festivă la care 
au fost invitați toti locuitorii co-
munei, pentru a se înfrupta din 
mâncarea tradițională a aces-
tei sărbători: ”fasole cu ciolan”, 
asortată cu murături, țuică fiar-
tă sau vin fiert, după preferințe 
și evident, foarte multă bună 
dispoziție.

Evenimentul a avut loc la 
inițiativa primarului Gabriel Du-
mănică, cu sprijinul  consilieri-
lor locali, pentru ca astfel, toți 
afumățenii, tineri și bătrâni să 
se poată bucura de ziua care a 

marcat împlinirea a 104 ani de 
la Marea Unire, zi importantă în 
care trebuie să îi cinstim și să îi 
pomenim pe eroii noștri, pentru 
că datorită lor avem astăzi o Ro-
mânie Mare.


