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Chiar dacă iarna nu 
a pus încă stăpânire pe 
Buftea, iar zăpada se lasă 
mult așteptată, Primăria 
Buftea și Consiliul Local, 
împreună cu Moș Crăciun 
și spiridușii săi, au cre-
at din nou peisajul de po-
veste care, odată inaugu-
rat, semnifică practic des-
chiderea  Sărbătorilor de 
Iarnă în acest oraș. 

Vineri, 20 decem-
brie, patinoarul din fața 
Primăriei Buftea și-a des-
chis porțile, acesta fiind 
tradiționalul loc de întâl-
nire al tuturor copiilor 
cuminți cu Moș Crăciun. Ca 
și anul trecut, însă, porțile 
patinoarului s-au deschis 
cu demonstrația de ho-
chei oferită de aproape 20 
de copii ai echipei de ju-
niori Steaua Rangers. Micii 
hocheiști au jucat un meci 
demonstrativ, spre încân-
tarea copiilor bufteni, care 
de abia așteaptă să încea-
pă antrenamentele și pen-
tru orașul lor. 

Moș Crăciun se 
simte foarte bine 
la Buftea

Imediat, spre bucuria 
celor mici, a apărut Moș 
Crăciun, înconjurat de per-
sonaje de poveste,  în vre-
me ce alte ajutoare ofe-
reau cu dărnicie ceai fier-
binte. ”Moșul este foar-
te bucuros că a venit aici, 
la voi. Sunt plăcut suprins 
de faptul că în Buftea a ve-
nit iarna. Aveți acest minu-
nat patinoar și văd că sa-
nia Moșului a putut să vi-
nă pe această gheață fru-
moasă. Moșul știe că voi, 

toți copiii de aici, ați fost 
foarte cuminți. De Cră-
ciun, trebuie să fii mai 
bun, dar moșul vă spune 
haideți să fim mai buni și 
în timpul anului! Voi, copii, 
aveți puterea să schimbați 
lumea. Dacă învățați, 
sunteți cuminți, aveți pu-
terea să faceți lumea să 
fie mai bună. De aceea, 
moșul a adus daruri care 
sunt împărțite cu sprijinul 
spridușilor Primăriei Buf-
tea și al primarului Ghe-
orghe Pistol”, le-a spus 
Moș Crăciun tuturor celor 
prezenți.

Primarul a împărțit ca-
douri din partea Moșului și 
micilor hocheiști de la Clu-
bul sportiv de hochei ACCS 
Steaua Rangers, antrenați 
de Răzvan Lupașcu. ”Co-
piii din orașul Buftea vă 
așteptau, le-ați făcut o 
mare surpriză și ar dori să 
veniți din ce în ce mai des. 
Mulțumim părinților că și-
au făcut timp. Știu că aveți 
meciuri. Sunt sigur că veți 
câștiga. Trebuie să știți că 
voi faceți parte din echipa 
Buftea și noi vă iubim”, le-a 
spus edilul micilor sportivi.

Copiii, nerăbdători 
să îl vadă pe Moș 
Crăciun

Copiii bufteni, parcă 
mai curajoși ca niciodată, 
au stat la coadă cuminți 
și, când le venea rândul, 
răspundeau cu curaj cum 
îi cheamă, spuneau o po-
ezie, ba unii chiar cântau. 
Moșul a stat răbdător la 
poze și a răspuns tuturor 
întrebărilor celor mici.

Primarul Gheorghe 

Pistol ne-a spus că pen-
tru evenimentul de vineri 
au fost pregătite 3.000 
de cadouri, pentru că 
au fost anunțați toți co-
piii din școlile generale, 
grădinițe. ”Ne așteptam 
la un număr foarte ma-
re de participanți, având 
în vedere că și vremea 
a fost frumoasă.  Acești 
minunați  copii și-au do-
rit să fie însoțiți de echi-
pa de hochei Steaua Ran-
gers, care a  venit și a fă-
cut o demonstrație înainte 
de venirea Moșului. Ei deja 
s-au împrietenit, fac parte 
din familia bufteană. Moșul 
ne-a  încântat și de data 
aceasta, pentru că a  știut 
să ridice această sărbătoa-
re la rang de poveste. Co-
piii au știut poeziile, s-au 
pregătit  și Moșul a fost în-
cântat și ne-a promis că va 
veni și anul viitor. Este cel 

Sărbătoare ridicată la 
rang de poveste, pe 
patinoarul din Piața 
Mihai Eminescu

Moş Crăciun a venit la Buftea

cu 3.000 de cadouri

Moș Crăciun a venit anul acesta pe 
patinoarul din fața Primăriei Buftea 
cu 3.000 de cadouri. El le-a împărțit 
cu dărnicie tuturor copiilor bufteni, cu 
ajutorul spiridușilor, al personajelor 
de poveste, dar mai ales cu sprijinul 
primarului Gheorghe Pistol care, ca de 
fiecare dată, a fost mâna dreaptă a lui 
Moș Crăciun.

Cristina NedelCu

de-al șaptelea an cu pa-
tinoar, care va funcționa 
până la sfârșitul lunii mar-
tie, iar toții copiii își pe-
trec orele de sport pe pa-
tinoar. Copiii care fac parte 
din clubul sportiv sau an-
samblul de dans au gratu-
itate. Noi am participat la 
toate serbările din școlile 
și grădinițele orașului. Co-
piii au fost surprinși de ca-
dourile oferite de Moș, nu 
doar păpuși și mașinuțe, ci 
și cărți, pentru că noi ne 
dorim ca ei să și studieze 
în vacanță. Iar marea fe-
ricire este că toată săptă-
mâna aceasta, colegii din 
primărie au fost colindați 
de copii. Ei  ne-au adus o 
bucurie, pentru că a fost 
inițiativa lor, inițiativă la 
care au ținut foarte mult. 
A fost, ca să zic așa, un 
răspuns al bunurilor pe 
care le-au primt de la Moș 

Crăciun”, ne-a spus prima-
rul Gheorghe Pistol.

Patinoarul din Buf-
tea, amenajat în Piața 
Mihai Eminescu nr. 1, va 
funcționa până în luna 
martie, fiind deschis zilnic 
între orele 9.00 și 22.00. 
Toți copiii sub 14 ani și 
care fac sport la Grupul 
Sportiv Voința Buftea be-
neficiază de intrare gra-
tuită. De altfel, pe lângă 
cadourile oferite împreu-
nă cu Moș Crăciun, prima-
rul a împărțit vineri câteva 
zeci de vouchere pentru 
accesul pe patinoar copi-
ilor veniți la întâlnirea cu 
Moș Crăciun.

Frumoasa poveste de 
vacanță a buftenilor con-
tinuă și după Crăciun. Pri-
măria Buftea promite mo-
mente speciale pentru 
noaptea de Revelion și 
numeroase suprize
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