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Nelipsit, de la eveni-
mentele importante pen-
tru comunitatea buftea-
nă, ansamblul de dan-
suri „Doina Ilfovului” al 
Centrului Cultural Buftea 
 ne-a prezentat ”Ciulean-
dra” și „Suita mixtă din 
Oltenia”, sub îndrumarea 

profesorului-coregraf Da-
niela Mândroc.                      

Aimee Ștefan, ele-
vă în clasa I C la Școala 
Gimnazială nr. 1, sub în-
drumarea învățătoarei 
Valentina Ioniță, a recitat 
poezia „Nu-s vinovat față 
de țara mea”, de Andrei 

Ciurunga.  Ritmurile mo-
derne au revenit pe sce-
nă cu grupa mare a Școlii 
„Honey Dans Studio”, ca-
re a interpretat un dans 
plin de energie pozitivă.                                      
Alexandra Dumitru, din 
clasa a Vl-a a Școlii Gim-
naziale nr. 3, a recitat 

poezia ”Acolo  este țara 
mea”,  de Ioan Nenițescu.                                             
Spectacolul a continu-
at cu formația de dansuri 
”Lucky Stars,” de la Pala-
tul Copiilor, care a încân-
tat publicul cu un dans 
popular stilizat pe melo-
dia ”Lie Ciocârlie”, sub în-
drumarea profesorului-
coordonator Livia Oprea.

Corul „ANGHELOS’’, 
compus din elevi ai 
Școlilor Gimnaziale nr.1 

și 3, coordonați de pro-
fesor Cristian Tănase, a 
interpretat un colaj de 
cântece patriotice, com-
pus din „Cântec de liber-
tate”, ”Cântă  cucu’n Bu-
covina” și „Basarabie fru-
moasă”. A recitat Andre-
ea Lăcătușu, elevă în cla-
sa a V-a a Școlii Gimnazi-
ale nr. 3, din Buftea.   Nu 
în ultimul rând, surori-
le Erika și Rebeka Chivu, 
de la „Honey Dance Stu-

dio”, au oferit spectatori-
lor un dans modern des-
pre care am aflat că a dus 
la câștigarea a numeroa-
se premii la concursurile 
de profil, iar frații Ruxan-
dra și Bogdan Dinu, elevi 
în clasa a Vll-a și a  Vlll-a 
la Școala Gimnazială nr.1 
și membri ai Corului de 
Copii Radio, au înche-
iat frumoasa manifestare 
cu „Pe al nostru steag” și 
„Eroi au fost”. 
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Unirea Principate-
lor Române a fost cele-
brată joi, 23 ianuarie, la 
Buftea, printr-un specta-
col omagial care a adunat 
la Centrul Cultural Buf-
tea zeci de artiști tineri 
și entuziaști de la toate 
instituțiile de învățământ 
ale orașului și un public 
ce a umplut până la re-
fuz atât sala de specta-
cole, cât și foaierul, unde 
a fost pornit un monitor 
special pentru a permite 
tuturor să vadă ce se în-
tâmplă pe scenă.

”De obicei, Buftea 
are o revărsare de tinere 
talente, care vin  dintr-un 
izvor nesecat. Nu știu câți 
au văzut «Ciocârlia...pu-
ră ca entelehia», cum 
zicea Lucian Blaga. Eu 
am văzut-o astăzi, aici, 
și am încredere că viito-
rul națiunii române unite, 
care a început la 24 ianu-
arie 1859, are perspecti-
ve de împlinire și în mile-
niul trei. Mesajul orașului 
Buftea prin copiii săi, cu 
ocazia zilei de 24 ianua-
rie ar fi: energie și purita-
te”, ne-a spus viceprima-
rul Alexandru Vaida.

Spectacol devenit 
tradiție  

”Ca în fiecare an, 
cu această ocazie, am 
strâns copii de la toate 
instituțiile de învățământ 
din orașul Buftea. Este o 
sărbătoare a tuturor ro-

mânilor. Noi am extrapo-
lat și am făcut-o sărbă-
toarea tuturor bufteni-
lor. Sala a fost arhiplină. 
Noroc cu monitorul de pe 
hol, care a fost plin, iar 
astfel oamenii s-au putut 
bucura de spectacol și nu 
au plecat supărați că nu 
au încăput în sală. Copi-
ii au fost extraordinari și 
au venit cu drag la eve-
niment. Pe această cale, 
mulțumesc cadrelor di-
dactice care s-au impli-
cat în organizare”, ne-a 
declarat Robert Nagy, di-
rectorul Centrului Cultu-
ral Buftea.

O explozie de 
talente

Spectacolul a început 
cu corul Liceului Tehnolo-
gic ”Barbu Știrbey” și co-
rul ”Vis împlinit” al Pala-
tului Copiilor, sub baghe-
ta profesoarei și dirijoa-
rei Gabriela Pieptea. Ti-
nerii au interpretat pie-
sele ”Cântec de Unire” 
și ”Doamne, ocrotește-i 
pe Români!”. Pe scenă au 
urmat elevii clasei l de la 
Școala Gimnazială nr.1, 
din Buftea, sub îndruma-
rea doamnei învățătoare 
Stroe, care ne-au încân-
tat privirile cu un dans 
din Moldova. 

Roșu Matei, de la Gră-
dinița ”Raza de Soare”, a 
interpretat poezia „Ce-ți 
doresc eu ție dulce Româ-
nie”, de Mihai Eminescu. 

Băiețelul este înscris la 
grupa mare coordona-
tă de educatoarea Viori-
ca Dumitru. Cei mai mici 
membri ai Școlii de dans 
modern  „Honey Dance 
Studio”, sub atenta îndru-
mare a instructoarei Dia-
na Soare, fostă campioa-

nă națională la gimnasti-
că ritmică, ne-au încân-
tat privirile cu un dans te-
matic plin de energie. Ele-
vii clasei a lV-a D, de la 
Școala Gimnazială nr. 1, 
din Buftea, sub îndruma-
rea învățătoarei Laura Fe-
raru, au interpretat cânte-

cul „Avem o țară”, iar ele-
vele au recitat poezia ”Ro-
mânia mea”. Elevii cla-
sei a lV-a a Școlii Gimna-
ziale nr. 1, coordonați de 
învățătoarea Andreea Bur-
tea, au dansat pentru pu-
blicul entuziasmat de spec-
tacol, ”Călușul”, primind, 

ca de altfel toți artiștii, 
aplauze furtunoase.

Corul „Armonia” al 
Școlii Gimnaziale nr. 2, 
din Buftea, dirijat de pro-
fesoara Geovana Boca, 
a interpretat cântecele 
„Hora la români” și „Cât 
trăim pe acest pământ”. 

Energie și puritate, la Buftea

Spectacol omagial, de Ziua Unirii Principatelor Române
La 24 ianuarie este sărbătorită în întreaga 
țară Ziua Unirii Principatelor Române. 
În acest an, se împlinesc 161 de ani de 
la unirea Moldovei cu Țara Românească 
sub conducerea domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza (1859-1866), fiind considerat 
primul pas important pe calea înfăptuirii 
statului național unitar român, înainte de 
1 decembrie 1918, când țelul comun de 
unire a românilor într-un singur stat a fost 
atins prin Unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crișanei și Maramureșului cu România.

Cristina NedelCu
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