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În după-amiaza ace-
leiași sărbătoriri, doam-
nele și domnișoarele din 
comună au fost invitate 
să participe la o excelentă 
petrecere, organizată în 
două saloane, al elegan-
tului „Compex Belvedere”, 
din Clinceni. 

Muzică, dans și 
distracție

Invitatele de onoa-
re au sosit acolo în jurul 
orei 18:00. Și au fost pes-
te 400. La intrare, sărbă-
toritele au primit flori și 
cadouri. 

Fondul muzical a fost 
întreținut de formația in-
strumentală, condusă de 
Ion Cercel. La mese au 
fost servite fripturi la ta-
vă, salate, băuturi răcori-
toare.  

Debutul scenic l-a fă-
cut apreciatul solist Grigo-
re Gherman. La începutul 

repertoriului său, i-a avut 
alături pe primarul Adri-
an Budeanu, pe vicele Ion 
Simion și iubita interpretă 
de muzică folclorică – Mă-
rioara Man Gheorghe. Îm-
preună cu toată asistența 
ridicată de pe scaune au 
cântat „Mulți ani trăias-
că”! A fost unul dinte mo-
mentele emoționante ale 
serii. 

Recitalurile care au 
urmat au constituit un 
adevărat periplu printre 
preferințele auditoriului 
și au cules aplauze, din 
belșug.

A urmat la microfon 
solista Alina Nițu, apoi, 
adolescenta Mihaela Pe-
trache, care a obținut tro-
fee importante pe scenele 
spectacolelor la care par-
ticipat. Cezar Vișinescu a 
impresionat asistența cu 
piesele lui muzicale mo-
derne, pline de antren.  

Pe toată durata in-

terpretărilor, doamnele și 
domnișoarele au încins 
hore, sârbe și au profitat 
de oricare ritm care putea 
fi dansat.

Marele tort, 
luminat de artificii

Nici nu se putea con-
cepe o apariție mai spec-
taculoasă. Cu o mulțime 
feminină adunată în ju-
rul său, acesta a consti-
tuit un alt moment 
emoționant. A urmat 
tăierea lui simbolică, 
iar, mai apoi,  fieca-
re dintre invitate 
și invitați au pri-
mit câte o porție 
din această exce-
lentă prăjitură. 

La Clinceni, 8 
Martie a fost o adevă-
rată sărbătoare.   

Toată suflarea

FEMININĂ,

De ziua sărbătoririi feminității, cuvintele 
tipărite pe felicitările care au însoțit 
trandafirii și celelalte cadouri au 
demonstrat prețuirea și respectul celor 
care le-au oferit. „Primiți primăvara în 
sufletul vostru și fie ca acest anotimp să 
aducă în viața voastră împlinire și noroc, 
fericire și iubire - și nu în ultimul rând 
căldura sufletească de la cei dragi. Vă 
doresc o primăvară frumoasă”! Semnează, 
primar Adrian Budeanu.

Eugen DICHISEANU

aniversată cu drag, respect şi preţuire

...şi seara - invitate la petrecere, cu muzică şi dans

Grigore 
Gherman

Alina Nițu Mihaela Petrache

Mărioara Man Gheorghe


