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Mos Craciun
a adus la Jilava  

distractie si daruri minunate
Copiii de la Școala gimnazială nr. 1 și Școala 
gimnazială din Jilava au petrecut, săptămâna 
trecută, două zile de vis. Edilii din comună, 
primarul Ilie Petre Elefterie și membrii 
Consiliului local le-a pregătit prichindeilor 
o mare surpriză. S-au distrat de minune la 
cele două spectacole organizate cu prilejul 
Sărbătorilor de Iarnă și s-au întâlnit cu Moș 
Crăciun, care le-a adus daruri minutate, 
dulciuri și jucării.
Andrei DUMITRU

Sala de festivități a Școlii nr. 1 din Jilava era 
marți, 12 decembrie, arhiplină de copii, părinți, 
bunici și profesori, dar și de reprezentanții 
administrației locale – primarul Ilie Petre Elef-
terie, viceprimarul Mariana Dumitrescu și mem-
brii Consiliului local. Toți fremătau de nerăbdare 
să vadă spectacolul pregătit special pentru ei. Și 
distracția a început! Pe scenă a venit cunoscutul 
magician George FunBoy, finalist al concursului 
„Românii au talent”, care a prezentat numere de 
magie comică interacționând cu copiii. Mărturi-
sesc că am râs cu lacrimi de năzdrăvăniile magi-
cianului, care a împletit magia prestidigitației cu 
un umor de o calitate excepțională. Apoi, magi-
cianul i-a prezentat pe membrii Fanfarei lui Moș 
Crăciun, care i-a încântat pe micuți cu melodii 
și colinde internaționale interpretate cu virtuozi-
tate, așa cum le șade bine unor adevărați Moși 
Crăciuni.

Să dansăm salsa cu Wilmark,  
să cântăm cu Nadir

A urmat un minunat curs de dans susținut 
de „micuțul” Wilmark și asistentele sale, care 
i-a invitat pe toți cei din sală să învețe dansuri 
sud-americane, cum ar fi merengue sau salsa. El  
le-a explicat, cu talent și răbdare, mișcările și i-a 
invitat să danseze împreună. Nu a durat mult pâ-
nă când toți copiii dansau de mama focului, în-
cât aveai impresia că te aflai la Carnavalul de la 
Rio. După această distractivă lecție de dans, pe 
scenă a urcat Nadir, interpret care și-a câștigat 
notorietatea la emisiunea „X Factor”. El a des-
chis recitalul cu melodia „Prietena mea”, pe care 
a interpretat-o împreună cu copiii din sală, care 
știau perfect versurile, spre încântarea acestora.

Momentul culminant, însă, a fost produs de 
sosirea lui Moș Crăciun, încărcat cu daruri pen-
tru toți cei 550 de copiii de la Școala nr. 1.

Copiii, prioritatea  
 autorităților locale

Spectacolul a fost reluat, a doua zi, la Școala 
nr. 2. Profitând de ziua primăvăratică, acesta a 
fost susținut de aceeași artiști, cărora li s-a adă-
ugat și Adriana Rusu, care a interpretat un pro-
gram de colinde, pe scena în aer liber a școlii. 
A fost o idee excelentă, pentru că spațiul a fost 
mai generos, iar copii au putut dansa în voie, îm-
preună cu Wilmark. Au dovedit-o și primarul Ilie 
Petre Elefterie și viceprimarul Mariana Dumitres-
cu, care au dansat laolaltă cu copii salsa și me-
rengue. Bineînțeles, nu a lipsit nici Moș Crăciun, 
cu darurile sale pentru cei 180 de elevi ai școlii.

„Primăria Jilava, împreună cu Consiliul lo-
cal, a dorit să vină în sprijinul copiilor, pentru 
ca aceștia să se bucure cu adevărat de Sărbă-
toarea Crăciunului. Deoarece, pentru noi, copi-
ii reprezintă prioritatea numărul 1”, ne-a mărtu-
risit primarul.


