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Ziua Nașterii Sfintei 
Fecioare Maria este prile-
jul ca perișenii să-și săr-
bătorească locul în ca-

re s-au născut și trăiesc 
de veacuri. Localnicii din 
satul Buriaș s-au bucurat 
de sărbătoarea comunei 

sâmbătă, 7 septembrie, 
iar cei din satul de reșe-
dinţă, Periș, au avut și 
ei parte de spectacole și 
surprize duminică, 8 sep-
tembrie. Și putem spune 
cu mâna pe inimă că a 
fost distracţie mare și de 
foarte   bună calitate în 
Periș, în primitoarea co-
mună situată la 30 de ki-
lometri de Capitală.  Așa 
cum ne-a obișnuit edilul 
Anghel Albu în ultimii ani, 
de când, ajutat de Consi-
liul local, oferă acest dar 
frumos cetăţenilor săi, 
și anul acesta, la cea de 
a zecea ediţie, toată lu-
mea s-a bucurat de o at-
mosferă de relaxare și 

bună dispoziţie. Printre 
petrecăreţi am văzut și 
mulţi oameni veniţi și din 
alte localităţi sau chiar 
din Capitală, ca se bu-
cure de frumosul eveni-
ment devenit tradiţie, un-
de distracţia și voia bună 
ating cote maxime.

Spectacolul pregă-
tit de primarul comunei 
Periș și echipa sa din pri-
mărie a fost gândit pen-
tru cetăţenii de toate vâr-
stele, astfel că artiștii ca-
re au fost invitaţi la eve-
niment au fost aleși ţi-
nând cont, pe cât posibil, 
de preferinţele celor mai 
mulţi dintre locuitorii co-
munei.

În ambele zile, pe 
scenele din Buriaș și Periș 
au urcat nume cunoscute 
și îndrăgite publicului, de 
la artiști de muzică popu-
lară și de petrecere și pâ-
nă la interpreţi de muzică 
modernă.

Distracția a 
început la Buriaș 

Ca și în anii trecuţi, 
primarul Anghel Albu, a 
organizat sărbătoarea 
de ziua comunei în două 
acte, pentru că distanţa 
dintre Buriaș și Periș este 
destul de mare și greu de 
străbătut, mai ales pen-
tru burieșenii mai în vâr-

stă. Practic, la Buriaș, în 
curtea Casei de Cultu-
ră „Veronica Pricop”, es-
te organizată o „avan-
premieră” a sărbătorii, 
care continuă a doua zi 
la Periș. Burieșenii dor-
nici de o petrecere de zi-
le mari s-au putut bucu-
ra de programul oferit lor 
de artiști talentaţi precum 
Neluţu Măgurean, Taraful 
Ștefan Iordache, Irina Lo-
ghin, Ilie Măndoiu, Aurel 
Moga și Julia Jianu, fosta 
solistă a trupei „Sexxy”.

Am asistat la o pe-
trecere ca în familie, inti-
mă, cu artiștii cântând în 
mijlocul dansatorilor, cu 
energia specifică satelor 
românești, cu bunici zâm-
bitori și fericiţi, alături de 
nepoţi, o tradiţie frumoa-
să care, iată, este reînvi-
ată an de an la Buriaș, de 
ziua comunei. Distracţia a 
continuat sâmbătă la Periș 
cu la fel de multă muzică 
de calitate, vedete de top 
și voie bună, în parcarea 
sălii de sport din comună. 

La Periș au revenit o 
parte dintre artiștii care-i 
încântaseră, cu o zi înain-
te, pe burieșeni, dar pri-
marul Anghel Albu, aju-
tat de Alin Oprea de la 
Talisman, a oferit câteva 
momente speciale în plus 
cetăţenilor comunei sale.

Două zile de petrecere 
organizată perfect Sărbătoarea comunei Periş, la cea de-a zecea ediţie

O organizare perfectă care a făcut pe 
toată lumea să se simtă ca acasă, la 
petrecerea organizată timp de două zile 
de către administraţia locală a comunei 
Periş, pentru membrii comunităţii sale.  
Ionuţ Dolănescu, Irina Loghin, Julia Jianu, 
Vali Viljelie şi formaţia Talisman, sunt 
numai câteva dintre numele care au 
încins atmosfera weekendul trecut la 
sărbătoarea comunei Periş.

Cristina NedelCu

Astfel, Alin Oprea ca-
re a avut și rolul de MC, 
a invitat pe scenă la ma-
rea sărbătoare a Perișului 
pe Aurel Moga, Doiniţa 
și Ionuţ Dolănescu, Ta-
raful Ștefan Tudorache, 
Cristian Rizescu, Vali Vi-
jelie, Julia Jianu, Deep-
side DeeJays&Nadir, iar 
spectacolul s-a încheiat 
cu un emoţionant recital 
de pop-rock oferit de Alin 
Oprea și formaţia Talis-
man. Aceștia au venit în 

faţa perișenilor cu melodii 
de referinţă din reperto-
riul formaţiei, iar specta-
torii au cântat împreună 
cu ei, demonstrând că în-
drăgesc această formaţie 
unică în muzica româ-
nească contemporană.

Pe lângă momente-
le artistice, nu au lipsit, 
evident, micii comerci-
anţi cu produse specifice 
unor astfel de manifestă-
rii tradiţionale, iar copiii 
au fost cei mai încântaţi 

de jucării și dulciuri, dar 
și de foarte multă joacă. 

În ambele zile, grăta-
rele au sfârâit, încărcate 
cu mititei, iar berea rece, 
a stins setea dansatorilor 
care, așa cum îi șade bine 
unei petreceri românești, 
au încins hore și sârbe 
până seara târziu. 

Să nu uităm să men-
ţionăm că pentru a asigu-
ra liniștea și siguranţa pe-
trecerii, au fost permanent 
la datorie angajaţii Jan-

darmeriei cât și cei ai Ser-
viciului de Ambulanţă.

Sărbătoarea comunei 
Periș s-a încheiat, dumi-
nică, târziu în noapte, cu 
mult așteptatul și splendi-
dul foc de artificii, care a 
luminat cerul minute în-
tregi.

Un spectacol cu mul-
te surprize artistice și cu-
linare, pentru toate gus-
turile și pentru toate vâr-
stele! La mulţi ani, Periș! 
Felicitări organizorilor! 

Artiști renumiți pe scena de la Periș

Primarul Anghel Albu a stat 
permanent alături de cetățenii săi

Julia Jianu, la Buriaș Ilie Măndoiu, la Buriaș
Aurel Moga, în miijlocul 
petrecerii, la Buriaș

Cristian Rizescu Aurel Moga Ștefan Tudorache Ilie Măndoiu, la Periș

Vali Vijelie Doinița și Ionuț Dolănescu

Julia Jianu și dansatoarele ei 
sexy, la Periș

Deepside DeeJay&Nadir

Alin Oprea și Talisman

Distracția a continuat duminică 
la Periș
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