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Apoi, miercuri, pe 18 
decembrie, copiii au avut 
parte de încă un rând 
de daruri dulci, de da-
ta aceasta oferite chiar 
de Moș Crăciun, ajutat 
de echipa de conducere 
a Primăriei Vidra. Pentru 
a le oferi cât mai multe 
surprize, Primăria Vidra, 
Consiliul Local și Consiliul 
Județean Ilfov, prin Cen-
trul Județean pentru Cul-
tură Ilfov, i-au invitat pe 
copii, alături de părinți și 
bunici, la sala de sport 
din Crețești, în jurul unui 
uriaș brad împodobit. O 

echipă de animatori, for-
mată dintr-o Crăciuniță 
și doi spiriduși, de la Ar-
tist Party, a avut grijă 
de întreținerea atmosfe-
rei de joc și voie bună. 
Și, s-a dansat mult și s-a 
râs mult. Primarul Mari-
an Tudor s-a prins în jo-
cul copiilor, a participat la 
trenuleț, a schimbat pere-
chile pe ”Cotton Eye Joe” 
și i-a felicitat din toată ini-
ma pe dansatorii trupei 
Synchronos Dance, din 
localitate. El a recunos-
cut că, la început, când 
i s-a solicitat sprijin pen-

tru ca această activitate 
să fie susținută în localita-
te a fost sceptic, mai ales 
pentru că Ruxandra Cătă-
lina Dragne, coordonatoa-
rea talentaților copii, este 
foarte tânără. Însă, acum, 
văzând progresele copii-
lor, bucuria lor și rezulta-
tele bune obținute la di-
ferite concursuri de dans, 
- este foarte mândru! Și 
chiar are de ce, pentru că 
dansatorii de la Synchro-
nos au încântat peste mă-
sură audiența.

Pe marginea terenu-
lui de sport, s-au pregă-

tit pentru cei mici ateliere 
de pictură pe față sau de 
confecționat figurine din 
baloane. Pe hol, ceai cald 
și apă. Lângă brad, pen-
tru Moș a fost pregătit un 
scaun, pe care acesta s-a 
odihnit cât timp a împărțit 
daruri. Din nou, multe și 
gustoase!

Copiii s-au fotografiat 
cu Moșul și au plecat aca-
să fericiți că nici în acest 
an nu au fost uitați, chiar 
dacă unii dintre ei au fost 
mai năzdrăvani.

La copiii din Vidra, 
Moş Crăciun a 
venit de două ori!
Pentru toții elevii din Vidra și pentru copiii de la grădinițele din 
comună, Moș Crăciun și-a trimis cu daruri mai întâi ajutoarele, 
pe 16 decembrie. Primarul Marian Tudor și angajați ai Primăriei 
au trecut încărcați cu pungi cu dulciuri pe la toate școlile, 
grădinițele și chiar și pe la Liceul ”Alexandru Rosetti”, din 
localitate, și au oferit cadourile din partea Moșului, care și în 
acest an a fost extrem de generos.

Primarul Marian Tudor a împărţit daruri pentru 
toţi elevii şi picii de grădiniţă, din Vidra 

Primarul comunei Vidra, Marian 
Tudor, Moş Crăciun şi o fetiţă 
bucuroasă de daruri!


