Frâncu, Cîlea și Vlădoiu s-au prins
în horăla Pietrari

Pentru a perfecta noua axăde Putere din România
„Hora Costumelor” a ajuns la cea de-a – XXXVI – a aniversare ” politicienii locali șiau etalat talentele de dansatori

La sfârșitul săptămânii trecute, în ziua în care toți românii sărbătoresc Floriile,
localitatea vâlceanăPietrari a fost gazda cele de a-XXXVI-a ediții a festivalului
„Hora Costumelor”. Festivalul, unic în județul nostru, este foarte cunoscut pe plan
local. An de an, la acest concurs participăreprezentanți ai localităților cu renume în
confecționarea portului național tradițional. Dacă anii trecuți la manifestare
participau 5-6 comune anul acesta prezența a fost mai numeroasă. Ediția a adunat
participanți din 12 localități (Prundeni, Lungești, Racovița, Valea Mare, Pesceana,
Vaideeni, Costești, Bărbătești, Pietrari, Mihăiești, Măciuca, Ghioroiu) care au etalat
în fața publicului costumele naționale din zonele de proveniență. Cuvântul de
deschiderea l-a avut Nicolae Moraru, primarul din Pietrari care, După un scurt istoric
al semnificației festivalului, a ținut sămulțumească tuturor celor care au participat
la acest eveniment cultural. Printre invitații care au dorit săspunăcâteva cuvinte
despre actul cultural săvârșit s-a numărat și Ion Câlea, vicepreședintele Consiliului

Județean Vâlcea, „Sunt bucuros ca în această zi frumoasăde primăvară săvăd aici atât
de multălume. Este bine că nu ne uităm originile și portul pe care îl aveau strămoșii
noștri. Comuna Pietrari este renumităpentru confecționarea de costume naționale și
cred că festivalul trebuie sădemonstreze că suntem un neam de oameni ce iubesc
frumosul”. Nici deputatul liberal Emilian Frâncu nu a pierdut prilejul de a se adresa
oamenilor: „Sunt impresionat săvăd că vechile obiceiuri nu se uită. Trebuie săContinuă
m săpromovăm aceste tradiții și pe plan internațional. toată lumea trebuie săvadăce
costume și tradiții frumoase avem”. Deputatul PSD Aurel Vlădoiu l-a felicitat pe
primarul din Pietrari pentru inițiativă: „Obiceiurile și tradițiile românești sunt
primele lucruri care ne-au făcut cunoscuți în Europa. Îin să-l felicit pe primarul
Moraru pentru efortul pe care l-a făcut pentru

organiza acest festival și îi doresc

săaibăocazia săajungăla 50 de aniversări a acestui frumos eveniment”. La manifestare,
au mai participat Valentin și Vetuța Ciocan din partea Partidului Conservator,
senatorul Dorel Jurcan, Samoil Vâlcu și Romulus Bulacu din partea PD și subprefectul
Mircea Nadolu. După discursuri, toți participanții au încins o horăîn curtea că
minului din localitate. La Pietrari, politicienii, indiferent de partidul din care
provin, și-au etalat talentele de dansatori și au intrat și ei în horă. Spectacolul a
continuat cu dansuri și cântece populare. În plus, un juriu de specialitate a ales cel
mai frumos costum popular. Sarcina celor din juriu a fost destul de grea, având în
vedere că au avut de ales un singur câștigă tor din rândul celor 12 echipe
participante. După mai bine de 6 ore, premiul pentru cel mai frumos port popular
tradițional i-a fost înmânat Elenei Folta, din Mihăiești. „Întreaga manifestare a fost
un succes. Toate comunele participante au fost răsplătite cu bani și diplome. Sunt
încântat pentru că am reușit sămulțumim pe toată lumea. Toți cei care au participat la
această ediție ne-au promis că vor veni și anul viitor alături de noi. Vreau
sămulțumesc încă o datătuturor celor care au onorat invitația făcutăde mine și au
venit în comuna Pietrari” – a spus încântat Nicolae Moraru, primarul localității.

