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Primarul Gheorghe 
Pistol și-a întâmpinat in-
vitatele, alături de câțiva 
domni aleși pe sprân-
ceană și îmbărcați la pa-
tru ace, cu trandafiri și 
felicitări. Doamnele și 
domnișoarele erau apoi 
conduse spre spațiul ge-
neros, amenajat ca la 
carte pentru sărbătoare, 
cu sute de baloane colo-
rate, în cinstea venirii lor.

Liviu Vârciu a dat 
startul petrecerii, la ora 
18.00, observând, cu 
mult umor, că reprezen-
tantele sexului frumos 
sunt gata de distracție și 
par că se simt excelent, 
dacă nu sunt însoțite de 
soți sau de iubiți. Cum era 
de așteptat, Vârciu a fost 
asaltat de admiratoarele 
dornice să se fotografie-
ze împreună cu el.  ”Mă 
bucur că organizato-
rii s-au gândit la mi-
ne. Ce poate fi mai 
frumos decât să 
fii printre puținii 
bărbați care se 
distrează alături 
de atât de mul-
te femei, cât 
și faptul că le 
pot spune ”La 
mulți ani!”. 
Dacă ur-
când pe sce-
nă aduc bu-
curie și bună 
d ispoz i ț ie , 
î n s e a m n ă 
că sunt un 
om noro-
cos. Ziua de 
8 martie ar 
trebui să fie 
în fiecare zi”, 
ne-a mărturi-
sit simpaticul 
MC.

P r i m a r u l 
ora șului Buftea, 
Gheorghe Pistol, 
a adresat un cu-
vânt de bun ve-
nit invitatelor sale 
și le-a transmis cor-
diale felicitări, apreci-
eri, recunoștință și res-
pect. ”Mar tie este pri-
ma lună a primăverii. Pu-
ră întâmplare sau nu, la 
începutul acestei luni se 
sărbătoresc doamnele și 
domnișoarele. Ziua de 8 
Martie este o zi specia-
lă, pe care o meritați din 
plin. Să aveți parte de tot 
ce este mai bun în aceas-
tă lume, să fiți sănătoase 
și fericite alături de fami-
lie și să credeți în visele 
dumneavoastră minuna-
te!”

Și, uite așa, a înce-
put spectacolul. Trupa 
 Cobo a făcut practic in-
troducerea în lumea dan-
sului. În acordurile vese-
le, petrecărețele au ple-
cat de la mese luând în 
stăpânire ringul de dans. 

”Suntem la cel de-
al șaselea eveniment de 
acest gen. Ne dorim ca, 
în această zi, toate doam-

nele și domnișoarele să 
simtă cât mai puțin apă-
sarea grijilor și să se dis-
treze, pentru că este o zi 
dedicată lor. Le dorim să 
fie sănătoase, fericite ală-
turi de familie, să li se îm-
plinească toate dorințele 
și să fie iubite pentru că 
merită din plin!”, ne-a mai 
declarat Gheorghe Pistol.

Dans, dans, dans...
C o n n e c t - R , 

unul dintre cei 
mai bine 
v â n  d u ț i 
a r t i ș t i 

d e 
h i p -
hop și 
dance din 
România a 
incendiat atmo-
sfera cu hiturile sa-
le supercunoscute.

Cum să stai așezat, 
când sala răsuna de pie-
se precum ”Bagă mare”, 
”Dă-te-n Dragostea Mea” 
sau ”Vara nu dorm”?  Fe-
meile din Buftea au mai 
primit de la Connect-R și 
câteva cadouri muzica-
le în ritmuri de etnie ro-
mă, sala răsunând, prin-
tre alte acorduri specifice 
artistului și de notele biju-
teriei muzicale românești 
”Șaraiman”, a atât de iu-

bitei Romica Puceanu. 
  

Multă căldură din 
partea publicului

Relu & Zuralia Or-
chestra au făcut un spec-
tacol de excepție, deși se 
aflau pentru prima oară 
la Buftea. ”Es-
te pri-

ma dată 
când am venit 
la Buftea, ne simțim foar-
te bine pentru că publicul 
a reacționat exact ca la 
festivalurile internaționale 
la care participăm, adică 
ne-a primit cu multă căl-
dură. Noi cântăm foarte 
mult partea de gipsy. Dar 
playlist-ul îl schimbăm în 
funcție de oameni, iar aici 

Doamnele și domnișoarele din Buftea s-au distrat la o superpetrecere în cinstea lor

Vineri, 10 martie, doamnele și domnișoarele din Buftea au fost invitate să 

petreacă de ziua lor, în incinta Bucharest Film Studios  - Mediapro. La ora 

18.00, MC-ul Liviu Vârciu a dat startul distracției, o superpetrecere cu mulți 

artiști frumoși, dans, mâncare și băutură. Ca de fiecare dată, Primăria Buftea și 

Centrul Cultural, în calitate de organizatori, au oferit o mulțime de surprize, într-

un maraton de voie bună.
Cristina NEDELCU
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Primarul Gheorghe Pistol, 
alături de mama sa

Primarul Gheorghe Pistol 
și echipa de la Centrul 
Cultural Buftea

Liviu Vârciu


