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Revelionul 2020 a în-
semnat la Buftea un spec-
tacol deosebit, ce a încu-
nunat cu succes seria ma-
nifestărilor organizate de 
primărie pentru comuni-
tatea acestui oraș, în pe-
rioada Sărbătorilor de Iar-
nă.

Pentru că era cu-
noscută drept un pol al 
distracției, în perioada 
vacanței de iarnă, piața 
”Mihai Eminescu” a deve-

nit și anul acesta un punct 
de atracție important de 
Revelion, fiind decorată 
ca un tărâm de basm pen-
tru a-și primi oaspeții la 
spectacolul organizat de 
Primăria orașului Buftea 
și Centrul Cultural Buftea, 
pe 31 decembrie. O pe-
trecere de neuitat pentru 
care, pe scena amplasată 
în Piața ”Mihai Eminescu”, 
au urcat mai mulți artiști 
renumiți și îndrăgiți, care 
au reușit să ofere în dar 
foarte multă distracție și 

voie bună tuturor oame-
nilor care au vrut să uite 
de grijile de peste an, în 
speranța că va urma unul 
mai bun. 

Bună dispoziție și 
vedete îndrăgite

Frigul nu a mai con-
tat, iar atmosfera a fost 
de-a dreptul incendiară, 
buna dispoziție fiind între-
ținută ore în șir de vede-
tele invitate, cât și de de-
corul de poveste, un bun 

prilej pentru cei prezenți 
să facă milioane de po-
ze și filmulețe, mărturii 
ale unei manifestări deo-
sebite, ce au fost trimise 
tuturor celor dragi, peste  
mări și țări...

Au încântat publicul 
Raluka, Alex Velea, Lavi-
nia, Daniel Turică și Buftea 
Band Company sau, altfel 
spus, a fost muzică pentru 
toate gusturile și vârstele, 
umorul fiind întreținut în-
treaga seară de MC Cătă-
lin Dezbrăcatu.

Petrecăreții, veniți 
mulți și din alte localități 
învecinate sau chiar de 
la București, s-au arătat 
extrem de încântați de 
evenimentul organizat 
la trecerea dintre ani în 
orașul Buftea, mai ales 
că sosirea Anului Nou a 
fost marcată printr-un 
impresionant foc de ar-
tificii ce a putut fi ad-
mirat minute în șir,  mai 
ales de copiii care pri-
veau fascinați feeria de 
lumini.

Petrecere de neuitat
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Buftea,  
la trecerea dintre ani

Anul Nou a fost întâmpinat cu o 
superpetrecere la Buftea, sute de oameni 

sărbătorind trecerea dintre ani în aer 
liber, cu multă muzică și dans, dar și cu un 

spectaculos foc de artificii.


