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moasă prin prezența dvs. 
Vreau să vă urez sănă-
tate, bucurii, noi împli-
niri, clipe frumoase ală-
turi  de oameni dragi. Din 
inimă vă doresc La mulți 
ani!, un 8 Martie fericit și 
distracție  plăcută”,  le-a 
urat primarul Gheorghe 
Pistol invitatelor sale.

Aproape 1.500 de 
invitate, la dans

Mai apoi, îndrăgitul 
MS Cătălin Dezbărcatu 
i-a invitat pe scenă, unul 
câte unul, pe artiștii ca-
re au reușit să antrene-
ze cele aproximativ 1.500 
de doamne la dans și 
distracție. Un program ar-
tistic apreciat de toată lu-
mea deoarece, ca de obi-
cei, a fost conceput pen-
tru  toate preferințele, 
aco perind toate palierele 
muzicale. 

Pe parcursul serii au 
alternat momentele de 
folclor, muzică ușoară și 
dans. Pe scenă au urcat 
trupa De la Fun cu Șarpe 
(alias Dan Șipoteanu), 
grupul vocal-instrumen-
tal de muzică armânească 
“Pindu” în premieră cu su-
permelodii, Pepe, cu me-
lodiile sale renumite de 

dragoste sau trupa Fla-
mingo Boys, care a făcut 
senzație cu trupurile sexy 
ale membrilor săi. Tine-
rii de la Flamingo Boys au 
încins imaginația specta-
toarelor și chiar au con-
vins câteva petrecărețe să 
participe pe scenă la câ-
te o mică demonstrație 
de dans, după regulile 
arătoșilor băieți. În spec-
tacol au cântat și Con-
stantin Enceanu, Gipsy 
Casual și Daniel Turică, 
care a încheiat cu multe 
hore petrecerea.

Doamnele nu s-au lă-
sat prea mult invitate și 
chiar de la primele acor-
duri oferite de trupa Fun 
ringul de dans s-a umplut 
până la refuz, mai ales că 
sârbele au fost la ele aca-
să, pe adaptări de ”Ma-
rie și Mărioară”, ”Con-
stantine, Constantine” ori 
”Cântă cucu-n Bucovina”. 
S-a dansat fără întreru-
pere atât pe ritmurile mu-
zicii populare, cât și pe 
cele moderne. Ca de obi-
cei, horele și sârbele au 
fost în topul preferințelor, 
dar și muzica machedoni-
lor din grupul “Pindu” a 
umplut ringul.  Chiar da-
că pașii nu erau foarte bi-
ne cunoscuți, faptul că 

invitatele au avut ocazia 
de a asculta sau dansa 
pe interpretarea origina-
lă a melodiei ”Un tranda-
fir crește la firida mea” a 
făcut senzație. Constan-
tin Enceanu a venit cu în-
demnul ”Hai la hora ma-
re, că e sărbătoare/Hai 
cu toți în horă, haideți nu 
mai stați!”.  Oricum, edi-
lul Gheorghe Pistol le-a 
fost mereu alături dan-
satoarelor și, așa cum 
obișnuiește la toate eve-
nimentele de amploare, a 
dansat fără întrerupere în 
horă cu invitatele sale. 

”Sper că surprizele 
din această seară le-au 
încântat pe doamnele din 
orașul nostru și le urăm 
toate gândurile bune, îm-
pliniri și să auzim de cli-
pe minunate. Ca nouta-
te, anul acesta am oferit 
un spectacol de lasere, un 
aranjament cu mult mai 
multe baloane decât în 
anii trecuți”, ne-a declarat 
Primarul Gheorghe Pistol. 

Șarpe, alias Dan 
Șipoteanu de la Fun, a 
spus, glumind: ”Iubesc 
toate femeile din lumea 
aceasta. Am venit cu câ-
teva piese specifice, dar și 
cu piese antrenante pen-
tru acest frumos eveni-

ment la care participăm 
de fiecare dată cu foarte 
mare plăcere.” 

Tortul, un 
spectacol aparte

Evident că doamnele 
au avut la dispoziție pro-
duse de patiserie, prăji-
turi și sucuri. În jurul orei 
22.00, a sosit tortul, în 
acorduri de ”La mulți ani”. 
De remarcat că aducerea 
tortului a fost amplifica-
tă anul acesta de un mo-

ment oferit în premieră 
într-un montaj special, cu 
un joc de lasere sincroni-
zat pe muzică care a du-
rat trei minute. Atmosfera 
de sărbătoare a fost între-
gită de o piniotă cu zeci 
de baloane colorate.

Pepe a venit cu un 
program de dragoste: 
”Le urez doamnelor și 
domnișoarelor primăva-
ră în suflet, dragoste fru-
moasă și să zâmbeas-
că. Cred că este impor-
tant să se simtă frumoa-

se și înfloritoare în fieca-
re zi, nu doar astăzi. Am 
venit cu mărțișoare mu-
zicale. Fiind vorba de Zi-
ua Femeii, luna martie și 
dedicație pentru doamne 
și domnișoare,  am venit 
cu piese potrivite. O piesă 
peste care nu am cum să 
trec este dedicată mame-
lor. Mai departe, am pie-
se celebre de iubire și cu 
primăvară în suflet, de la 
«Numai iubirea» până la 
«Tu ești primăvara mea». 

La finalul evenimen-
tului, Cătălin Dezbrăcatu 
ne-a declarat: ”Petrece-
rea este super Ok. Oame-
nii se distrează, doamnele 
sunt fericite. Am un senti-
ment de prietenie cu toate 
doamnele, pentru că am 
fost și anul trecut și mi-
e drag să mă reîntâlnesc 
cu oameni cu care mă văd 
o dată pe an. Îmi doresc 
din tot sufletul să devin 
cetățean al acestei urbe, 
pentru că aici există cea 
mai mare suprafață de 
verde pe cap de locuitori 
în comparație cu Europa”.   

actUalitateactUalitate

Ziua Internaționa-
lă a Femeii este marca-
tă în fiecare an la 8 mar-
tie. Potrivit Organizației 
Națiunilor Unite, sărbă-
torirea acestei zile este 
un moment pentru a re-
flecta asupra progreselor 
înregistrate, de a solici-
ta schimbări și de a ce-
lebra actele de curaj și 
determinare ale femeilor 
obișnuite, care au jucat 
un rol extraordinar în is-
toria țărilor și comunități-
lor lor. Dacă în 2019 mar-
carea zilei internaționa-
le a femeii a avut în ve-

dere celebrarea unui vii-
tor în care inovația și teh-
nologia creează oportuni-
tăți fără precedent pentru 
femei și fete să joace un 
rol activ în construirea de 
sisteme mai cuprinzătoa-
re, servicii eficiente și in-
frastructură durabilă pen-
tru a accelera realizarea 
strategiilor de dezvoltare 
durabilă și a egalității de 
gen, tema zilei în 2020, „I 
am Generation Equality: 
Realizing Women’s Ri-
ghts”, este aliniată la no-
ua campanie ONU, „Ega-
litatea generațiilor”, care 

marchează 25 de ani de 
la adoptarea Declarației 
de la Beijing și a Platfor-
mei de acțiune, cea mai 
progresivă foaie de par-
curs pentru emanciparea 
femeilor și fetelor de pre-
tutindeni. Consensul glo-
bal este că, în ciuda unor 
progrese, schimbarea re-
ală a fost lentă pentru 
majoritatea femeilor și 
fetelor din întreaga lu-
me. Astăzi, nicio singură 
țară nu poate pretinde că 
a atins egalitatea de gen. 

”O zi specială, 
la fel ca 
dumneavoastră!”

La Buftea a devenit o 
tradiție ca femeile să fie 
sărbătorite de 8 Martie 
printr-o petrecere de ne-
uitat. Primăria și Consi-
liul Local Buftea fac efor-
turi semnificative, în fie-
care an, pentru a orga-
niza și un spectacol care 
să le ofere doamnelor și 
domnișoarelor câteva ore 
de bună dispoziție, să le 
facă să se simtă prețuite 
și admirate, uitând pen-
tru scurt timp de grijile 
zilnice.

Sâmbătă seara, înce-
pând cu ora 18.00, doam-
nele și domnișoarele din 
Buftea au fost întâmpi-
nate de primarul Gheor-
ghe Pistol și de echipa sa 
de domni eleganți și zâm-
bitori cu trandafiri și feli-
citări. Le-a fost alături și 
cunoscutul actor Codruț 
kegheș, alias Cătălin Dez-
brăcatu, care a avut rolul 
de moderator al specta-
colului, deja un prieten al 
evenimentului, care a fost 
sufletul petrecerii și le-a 
făcut pe invitate să se re-
laxeze și să intre în spiritul 
sărbătorii, cât mai repede. 

Și anul acesta, eve-

nimentul a fost organizat 
prin Centrul Cultural Buf-
tea cu sprijinul impresa-
rei Andra Teodorescu, ca-
re s-a întrecut pe sine în 
amenajarea zonei de pe-
trecere printr-un decor 
colorat de primăvară, un 
decor de poveste. 

Conform tradiției, 
deschiderea oficială a pe-
trecerii i-a aparținut pri-
marului orașului Buftea, 
Gheorghe Pistol, invitat 
pe scenă de Cătălin Dez-
brăcatu, care le-a urat 
doamnelor ”La mulți ani” 
și ”Petrecere frumoasă!”. 
”Astăzi  este o zi specială, 
la fel ca dumneavoastră. 

8 martie este o zi în ca-
re noi vă sărbătorim, o zi 
plină de feminitate. Ziua 
de 8 martie este un prilej 
în plus de a onora femeia, 
oricare îi este numele ca-
re o definește: mamă, fii-
că, soție, bunică. Femeia 
este cea care ne inspiră, 
ne încurajează, ne alină 
și creează. Este gingașă 
și puternică, fragilă și cu-
rajoasă. Vă mulțumesc 
pentru  dăruirea, pentru 
sentimentul cu care  ne 
sunteți alături de fiecare 
dată. Vă mulțumesc pen-
tru că existați, pentru că 
sunteți alături de noi și 
ne faceți lumea mai fru-

O seară 
magnif¡că, 
pentru 
doamnele şi 
domnişoarele 
din Buftea

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, 
Primăria și Consiliul Local Buftea au 
oferit doamnelor și domnișoarelor, în 
dar, o frumoasă petrecere, care a avut 
loc sâmbătă, în incinta Bucharest Film 
Studios – Mediapro. Conform tradiției, 
reprezentantele sexului frumos din 
Buftea au avut parte, începând cu ora 
18.00, de un eveniment organizat perfect, 
un spectacol cu artiști îndrăgiți și foarte 
mult umor ”împrăștiat” de MC Cătălin 
Dezbrăcatu, astfel că distracția a fost la ea 
acasă și toată lumea s-a simțit minunat.

Cristina NedelCu

de 8 Martie,Petrecere cu ștaif 
de Ziua Internațională a Femeii
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