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MC-ul Andrei Ștefănescu,
glumind cu invitatele

Florin Ristei

Primarul Gheorghe Pistol
a întâmpinat doamnele și
domnișoarele cu trandafiri

Primăria orașului Buftea, prin primarul,
Gheorghe Pistol și Centrul Cultural
Buftea, organizează, în fiecare an, ”Ziua
Internațională a Femeii”. Și anul acesta,
doamnele și domnișoarele au avut parte
de un eveniment memorabil, ce a fost
organizat special pentru ele vineri, tocmai
pentru ca toată lumea să se poată relaxa
și distra fără stresul că a doua zi trebuie să
meargă la serviciu.
Cristina Nedelcu
Doamnele și domni
șoarele din Buftea au fost
invitate să petreacă de ziua lor, vineri, 9 martie,
în incinta Bucharest Film
Studios – Mediapro, fiind
întâmpinate de primarul
Gheorghe Pistol și de mai
mulți domni eleganți, cu
trandafiri și felicitări. Invitatele au fost apoi conduse spre zona de petre-

cere, special amenajată
cu mii de baloane colorate și flori, într-o temă veselă, de primăvară. Totul
a fost de altfel organizat
până la cel mai mic detaliu, astfel încât toată lumea să se simtă extraordinar de bine, să se distreze, să se relaxeze și să
nu uite această petrecere cel puțin un an, până

Edilul din Buftea a
dansat alături de
sărbătorite

Petrică Mîțu Stoian și
Constantin Enceanu

La Buftea, în cinstea ”Zilei Internaţionale a Femeii”,
organizare de excepţie, până în cel mai mic detaliu
Greek Band

la următoarea sărbătoare.

”Din inimă, vă
doresc la mulți
ani!”
La ora 18.00, MC-ul
Andrei
Ștefănescu
a
anunțat că se dă startul
distracției. Deschiderea oficială a petrecerii, așa cum
îi stă bine unui eveniment
major, i-a aparținut primarului Gheorghe Pistol: ”8
Martie este ziua când, dintr-o margine în alta a lumii, se sărbătorește femeia, simbolul vieții, al iubirii,
purității și frumuseții spirituale, al gingășiei, al jertfei
și dăruirii de sine. Primăvara, anotimpul renașterii,
al trezirii la viață, face ca
această zi să fie cea mai
plină de feminitate, de
zâmbete, de căldură sufletească. Martie este luna
în care, mai mult ca oricând, noi, bărbații, ar trebui să arătăm soțiilor, fiicelor noastre, mamelor
noastre, cât de mult le iubim, cât de mult le pre
țuim. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile
să vă însoțească pretutindeni. Din inimă, vă doresc,
la mulți ani! Vă doresc să
aveți în suflete minunatele culori ale primăverii,
de care să vă bucurați! La
mulți ani și distracție plăcută!”.
Simpaticului MC Andrei Ștefănescu a avut
grijă să anunțe fiecare
moment artistic al serii
presărând cu numeroase
glume toate prezentările,

dar și cu explicații serioase și importante ce merită
să fie cunoscute de toată lumea, privind însemnătatea evenimentului în
sine. ”Ziua Internațională
a femeii, denumită generic Ziua Femeii, este sărbătorită anual la 8 martie, pentru a comemora atât realizările sociale, politice și condițiile
economice ale femeilor, cât și discriminarea și
violența care își fac încă
simțită prezența, din păcate, în multe părți ale
lumii”, a precizat Andrei
Ștefănescu. Anul 1975 a
fost declarat „Anul Internaţional al Femeii” de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Începând cu
acest an, Ziua Internaţională a Femeilor a fost
adoptată de multe dintre
guvernele ţărilor care pâ-

nă atunci nici nu aflaseră
de existenţa ei.

rite tot timpul anului. De
8 Martie este o sărbătoare mai specială, de fapt
o aducere aminte că femeile trebuie sărbătorite
tot anul. Cine are impresia că sărbătorește femeile de 8 Martie și a scăpat,
se înșală amarnic”.

Program artistic
pentru toate
gusturile
Orice seară frumoasă începe, evident, cu
dans, motiv pentru care MC-ul a invitat pe scenă trupa Teodor Balet, din
Chișinău, care și-a deschis
reprezentația cu un tangou argentinian. Au urmat, însă, pe tot parcursul
serii, mai multe coregrafii
spectaculoase ale trupei
Teodor Balet, fiind oferite publicului diferite stiluri de dans, ce au încântat asistența, mai ales că,
alături de talentații dansatori și dansatoare, a urcat
pe scenă și solista Alexandra Shine, o tânără fascinată de dulcele grai ro-

Peste o mie de
sărbătorite s-au
distrat de ziua lor

Primarul Gheorghe Pistol a
deschis oficial petrecerea
mânesc, pe care a mărturisit că l-a învățat cu mare plăcere, de dragul muzicii noastre, deși de origine ea este rusoiacă.
Robert Nagy, directorul Centrului Cultural Buftea, ne-a declarat: ”Astăzi
sărbătorim tot de aparține
de sexul slab, care sub nicio formă nu este slab,

mame, bunici, mătuși,
verișoare, soții. Printr-un
efort conjugat al primăriei
și al centrului cultural, cu
deosebitul sprijin al domnului primar Gheorghe
Pistol, și anul acesta, ca
și anii trecuți, am reușit să
facem o sărbătoare. Din
punctul meu de vedere,
femeile ar trebui sărbăto-

Programul a fost diferit față de anii anteriori și
a avut invitați în mod special bărbați, mergând pe
ideea că, într-o astfel de
zi de sărbătoare, bărbații
vor munci și doamnele se
vor distra. Nu a lipsit tortul adus în acorduri de
”La mulți ani”. Iar seara
a fost ”udată” din belșug
cu muzică pentru toate
gusturile. S-a dansat fă-

ră întrerupere, doamnele
și domnișoarele umplând
ringul de dans până la refuz. Horele și sârbele au
fost de departe preferatele sărbătoritelor din Buftea, mai ales că de foarte multe ori le-a fost alături la dans și edilul Gheorghe Pistol.
Invitatele au avut posibilitatea să danseze după pofta inimii atât pe
acorduri de muzică modernă, pop-dance, prin
acordurile muzicii inter
pretate de îndrăgitul cân
tăreț Florin Ristei, ritmuri grecești oferite de
Greek Band, formație
aflată pentru a doua oară
la Buftea, muzică populară ale cărei ritmuri vesele au mobilizat aproape
toate doamnele la hore
și sârbe, datorită artiștilor
Petrică Mîțu Stoian, Constantin Enceanu și Dumitru Turică sau acorduri
fascinate ale unui stil gipsy-balcanic adus pe scenă de trupa Gipsy Casual.
Și a fost o petrecere
pe cinste, la care au venit peste 1.000 de doamne și domnișoare. Organizatorii au fost atenți
până la cel mai mic detaliu în privința spațiului,
a decorurilor cu specific
de primăvară, realizate
cu foarte multe baloane
și flori. Buftencele nu vor
uita cu siguranță această
sărbătoare ce a devenit o
tradiție frumoasă de care se bucură de câțiva ani
și pe care își doresc să o
poată păstra cât mai mult
timp de acum înainte.

Trupa Teodor Balet

Sosirea tortului, unul dintre
momentele mult așteptate ale
petrecerii

Gipsy Casual

Constantin Enceanu

Dumitru Turică

