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strui ”Ambasada orașului 
Ialoveni” și Centrul Cul-
tural Ialoveni!

Ilfov are cu ce să 
se mândrească

În cadrul Festivalu-
lui, în prima zi, ”caravana 
meșteșugurilor”, condusă 
de sculptorul Virgil Scripca-
riu, a organizat la Strășeni, 
ateliere de olărit, fierărie, 
pictură, ceramică sau li-
nogravură. Activitățile au 
atras public numeros, dor-
nic să afle tainele vechilor 
îndeletniciri.

A doua zi, pe sce-
na mare au evoluat 

artiști susținuți de Con-
siliul Județean Ilfov, re-
prezentat aici prin Cen-
trul Județean pentru Con-
servarea și Promova-
rea Culturii Tradiționale 
(CJCPCT) - Eugenia 
Șerban, din Clinceni, Fue-
go și Irina Loghin, iar dan-
satorii de la ”Doina Ilfovu-
lui”, ansamblul Centrului 
Cultural Buftea, condus 
de Daniela Mîndroc, s-au 
prins în ”hora înfrățirii” 
și au prezentat un co-
laj de dansuri din Munte-

nia, Dobrogea, Moldova, 
Maramureș (Oaș), Banat, 
Ardealul cu ”Sucitoarele” 
sau Oltenia. De altfel, pri-
marul din Buftea, Gheor-
ghe Pistol, și cel din Ialo-
veni, Sergiu Armașu, s-au 
aflat permanent printre 
participanții la Festival. Și, 

tot pe lista oaspeților de 
seamă, s-au aflat actorul 
Florin Piersic și renumitul 
compozitor Eugen Doga.

În ”poiana mi-
că”, copiii ilfoveni ca-
re au obținut premii și la 
Olimpiada Națională a 
Meșteșugurilor, de la Si-

biu, și-au prezentat lu-
crările într-o expoziție. 
Sub îndrumarea Marianei 
Badea, ei au pictat și au 
confecționat, pentru pu-
blic, măști. Inclusiv ”în-
spăimântătoarele” măști 
de ”cuci”, devenite brand 
ilfovean.

actualitateactualitate

Românii de pretu-
tindeni s-au adunat la 
Strășeni pentru a-și da 
mâna și a se cunoaște 
mai bine. Pentru a petre-
ce și pentru a face cunos-
cut tuturor tezaurul isto-
ric și cultural al neamu-
lui; pentru a crea punți de 
comunicare și solidarita-
te atât între generații, cât 
și între localitățile înfrățite 
din Republica Moldova, 
România, Ucraina și Ser-
bia, prin promovarea și 
conservarea valorilor cul-
turale autentice; pen-
tru promovarea bucate-
lor tradiționale, pregăti-
te după rețete autentice; 
pentru organizarea unor 
zone de expoziții pentru 
produse artizanale auten-
tice românești și elemen-
te ale portului tradițional 
din tot spațiul româ-
nesc și stabilirea unui re-
cord internațional privind 
organizarea celei mai 
 mari parade a portului 
tradițional românesc din 
toate județele, municipii-
le și orașele României, cât 
și din raioanele, orașele și 
satele Republicii Moldova.

Promisiune 
onorată

Ilfovul a fost pre-
zent la eveniment pen-
tru a doua oară, cu artiști 

cunoscuți și îndrăgiți și cu 
oficiali ai administrației lo-
cale. Din partea orașului 
Buftea, primarul localității, 
Gheorghe Pistol s-a de-
plasat în Moldova pen-
tru a participa la Festi-
val, dar și pentru a ono-
ra o promisiune mai ve-
che făcută ”fraților” din 
Ialoveni. Copiilor din loca-
litatea înfrățită cu Buftea 
 le-a fost dăruit un trenuleț 
de agrement, de care s-
au bucurat peste măsu-
ră. De altfel, la momentul 
dăruirii trenulețului, pe 16 
septembrie, imediat după 
Festival, artiștii de la ”Doi-
na Ilfovului”, din Buftea, și 
cei din Ialoveni au pregă-
tit un spectacol, după care 
cei mici au făcut o plimba-
re cu trenulețul. ”În zile-
le de sărbători naționale, 
copiii vor putea călători 
gratis cu trenulețul, iar 
în alte zile, conform unui 
grafic aprobat de Consi-
liul Orășenesc Ialoveni. 
În cadrul acestei colabo-
rări au fost alocate și mij-
loace financiare pentru 
construcția boxei pentru 
trenuleț”, a anunțat pri-
marul din Ialoveni, Ser-
giu Armașu. Iar Gheor-
ghe Pistol a precizat că, 
după votul favorabil al 
consilierilor locali, în Buf-
tea se va repartiza un te-
ren pe care se va con-

Românii de pretutindeni s-au prins 
în hora înfrăţirii, la Străşeni

Timp de două zile, între 14 și 15 
septembrie a.c., la Festivalul Cultural al 
Românilor de Pretutindeni, organizat 
pe platoul complexului etno-cultural 
Vatra, din Strășeni, Republica Moldova, 
a avut loc un spectacol cultural plin de 
obiceiuri, port popular și folclor, comori 
inestimabile ce definesc poporul român, 
făcându-l unic, statornic și nemuritor.

Carmen Istrate

Pe 15 septembrie a avut 
loc și Reuniunea Aleșilor 
Locali din Moldova și 
România, eveniment care 
s-a bucurat de prezența 
ambasadorului României 
în Republica Moldova, 
Daniel Ioniță. Alexandrina 
Niță, directorul CJCPCT 
Ilfov, a subliniat rolul pe 
care îl are patrimoniul 
cultural în păstrarea 
identității naționale și 
cât de multe elemente 
comune ne leagă de-a 
lungul veacurilor.
Momentul a marcat și 
lansarea a două volume 
- ”Patrimoniul UNESCO 
din România pe înțelesul 
tuturor” (vol I), aparținând 
istoricului de artă Adriana 
Scripcariu (creația și 
tipărirea cărții au fost 
susținute de Ordinul 
Arhitecților din România 

din timbrul de arhitectură, 
Consiliul Județean Ilfov, 
prin Centrul Județean 
pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ilfov și 
Școala de la Piscu) și 
”România - în top” autor 
conf. univ. dr. George V. 
Grigore (care, pornind 
de la un articol din presa 
americană ”Este România 
cea mai frumoasă țară a 
Europei? Chiar ar putea 
fi!” - a realizat o colecție 
de recorduri românești, 
în anul Marelui Centenar 
al Unirii de la 1 Decembrie 
1918. Regăsim în carte 
Canalul Dunăre - Marea 
Neagră, Casa Poporului, 
Catedrala Mântuirii 
Neamului Românesc, 
Clisura Dunării, Delta 
sau Salina Turda, unicul 
Hotel de Gheață din S-E 

Europei, singurul cimitir 
”vesel” din lume sau cea 
mai înaltă cruce din lume 
amplasată pe un vârf 

montan. Cea mai mare 
statuie de piatră din 
Europa (cea a lui Decebal, 
din Cazanele Dunării), 

Transfăgărășanul, 
Mănăstirea Voroneț, 
Muzeul aurului de la Brad 
etc.).

”A luat sfârșit un mare eveniment cultural al tuturor românilor, iar Centrul Cultural 
Vatra exprimă sincere mulțumiri, în semn de înaltă apreciere și considerație, 
pentru că ați dat curs invitației noastre și ați participat cu dăruire deplină la 
organizarea unei întruniri de suflet - la cea de-a doua ediție și cea mai de amploare 
manifestare culturală dedicată tuturor românilor - Festivalul Cultural al Românilor 
de Pretutindeni. Ținem să vă mulțumim pentru implicarea personală în organizarea 
Festivalului - punerea la dispoziție a echipelor de meșteri populari bine pregătiți din 
localitate, formațiilor folclorice, artiștilor - care a avut finalitatea asigurării bunului 
mers al evenimentului, spre bucuria publicului basarabean. Este un excelent prilej 
prin care putem arăta că suntem uniți, iar bogăția noastră culturală și spirituală, 
demonstrată în cadrul acestei ediții a Festivalului complementează de o manieră 
fericită și potrivită acest lucru. Cultura ne unește sufletele (…). Și pentru că toată 
lumea bună și-a dat întâlnire în două zile la Festivalul Cultural al Românilor de 
Pretitindeni de la Vatra Strășenilor, unde românismul a pulsat ca o inimă mare, 
nobilă, plină de dragoste și înțelepciune, vă asigurăm de întreaga disponibilitate în 
cultivarea, îmbunătățirea și promovarea în continuare a valorilor noastre spirituale 
care ne unesc”, se precizează în scrisoarea de mulțumire adresată de președintele 
Centrului Cultural Vatra, Nicolae Avram, Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

Valori spirituale care ne unesc

Reuniunea aleșilor locali și lansare de carteEveniment cultural de excepție

Gheorghe Pistol, primar Buftea, 
Bogdan Cristian Călin, primar 
Ciolpani, Alexandrina Niţă, director 
CJCPCT Ilfov şi Sergiu Armaşu, 
primar Ialoveni

Adriana Scripcariu şi 
George G. Grigore

Ateliere meşteşugăreşti

Fuego şi Irina Loghin au atins 
inimile românilor

Un trenuleţ de agrement dăruit de 
bufteni copiiilor moldoveni

Primari de localităţi înfrăţite – 
Gheorghe Pistol, Buftea şi Sergiu 
Armaşu, Ialoveni
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