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A venit şi rândul lor. Timp de trei ore, locuitorii 
cartierului „Studio”, cel mai mare din oraşul Buftea, 

au primit în ospeţie artişti îndrăgiţi, interpreţi ai 
frumoaselor noastre tradiţii folclorice. Totul s-a 
petrecut vineri, 31 august, spre seară. Muzica, 

dansul, buna-dispoziţie au evocat căldura din suflete 
şi au însoţit-o pe cea a sfârşitului de vară. 

Eugen DICHISEANU 

Evenimentul - finanţat de 
Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, în cadrul Proiectului 
Centenar – a fost organizat de 
autorităţile locale şi Centrul Cul-
tural al oraşului, cu participarea 
minunatului său Ansamblu de 
Dansuri „Doina Ilfovului”. 

 
Simboluri  
esențiale

Titlul evenimentului „Hai 
să-ntindem Hora Mare”! s-a 
vrut şi un apel, atât de  ne-
cesar acum, către înţelegere 
şi pace socială. Semnificaţia 
horei este elocventă pen-
tru comunicarea colectivă, 
între membrii comunităţii. 
Specialişti etnografi reduta-
bili susţin că prin cercul dan-
satorilor, înlănţuiţi în dinami-
ca jocului, ea solidarizează 
emoţional şi armonizeză legă-
tura celor trăiesc şi se distrea-
ză împreună.

În plus, la 31 august am 
aniversat şi Ziua Limbii Româ-
ne, eterna pecete a fiinţei noas-
tre naţionale.  

Sintetizând aceste repe-
re, primarul Gheorghe Pistol 
a subliniat: „Trebuie să avem 

tot timpul în suflet cei trei 
piloni importanţi în via-
ţă: şcoala, şi mă refer 
la cultură şi educa-
ţie, credinţa în Dum-
nezeu şi în Biserica 
noastră şi, nu în ul-
timul rând, dragos-
tea pentru neam şi 
pentru ţară”.  

Spectacol 
în vervă, cu 

artiști prețuiți
Invitaţii ediţiei au fost 

artiştii Constantin Enceanu, 
Fuego, Doiniţa şi Ionuţ Dolă-
nescu. Sutele de spectatori i-au 
aplaudat din plin. Între ei, şi vi-
cele Alexandru Vaida.    

Robert Nagy, dir. Centru-
lui Cultural, i-a prezentat pe 
intepreţi, amintind cariera de 
succes a fiecăruia, cu par-
ticipări meritorii la con-
cursuri şi festivaluri. 
Iar dansatorii ansam-
blului amintit - în 
frumoasele lor cos-
tume naţionale - au 
însufleţit atmosfe-
ra, împreună cu toţi 
spectatorii care s-au 
prins în hore, brâuri sau 
sârbe.

Hai să-ntindem  
Hora Mare!

An Centenar, 
Buftea.  

Un minunat 
spectacol 
folcloric

Edilul orașului gazdă,  
Gheorghe Pistol,  se adresează 
celor prezenți. Și nu numai...

Vicele Alexandru Vaida
Robert Nagy

În Hora Mare, de la Buftea

Succes și apreciere

Constantin Enceanu

Fuego

Doinița și Ionuț 
Dolănescu


