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MOȘ HI-TECH, ÎN "LASER VALLEY"

A fost ”Crăciun de poveste”, la Măgurele

Carmen ISTRATE

Primul artist care a urcat 
pe scena străjuită de două 
ecrane imense a fost Fuego, 
care a dat semnalul că ”Este 
vremea colindelor”. Timp de o 
oră, a cântat melodii îndrăgi-
te de public, iar la final a fost 
de acord să se fotografieze cu 
fanii săi. Spectacolul a conti-
nuat cu un show unic de vide-
omapping. Pe clădirea Institu-
tului de Fizică Atomică au fost 
proiectate, mai întâi, imagini 
de iarnă cu steluțe, clopoței, 
îngerași, fulgi de nea, cado-
uri și zeci de acadele. Mai târ-
ziu, însuși Moș Crăciun a ”în-
cercat”, chiar pe clădirea IFA, 
o coborâre cu sania trasă de 
reni. La mijlocul drumului, în-
să, ostenit, s-a oprit să facă 
cu mâna celor din public, ca-
re au început să-i cânte colin-
de, ca să-l determine să co-
boare mai repede. Iar ”bătrâ-
nul” a fost convins și, cu sa-
cul plin de bomboane, a ajuns 
pe scenă, de unde a urat tutu-
ror ”Sărbători fericite!” și ”La 
mulți ani cu bucurii și sănă-
tate!”. A fost momentul în ca-
re alături de el au venit pri-
marul orașului Măgurele, Nar-
cis Constantin și președintele 
Consiliului Județean Ilfov, Ma-
rian Petrache.

”Aduc tuturor gânduri-
le mele bune și urarea: ”Să-L 
aveți pe Dumnezeu în casă!”. 
Au fost trei ani grei pentru 
Măgurele, dar frumoși. Pen-
tru că orașul este într-o per-
manentă transformare în bi-
ne! Nu s-au făcut în 40 de 

ani, câte s-au făcut în acești 
trei ani de zile. Și asta pen-
tru că ați avut încredere în mi-
ne și pentru că ați avut răbda-
re. Și, am în continuare mul-
te proiecte frumoase și vreau 
ca, în primăvară, unele din-
tre ele să fie gata. Am avut în 
permanență sprijinul Consiliu-
lui Județean Ilfov, iar o mare 
parte din finanțări au venit de 
la bugetul local al județului!”, 
a spus Narcis Constantin, invi-
tându-l la microfon pe Marian 
Petrache. La rândul său, aces-
ta a făcut urări de ”La mulți 
ani” și ”Sărbători Fericite” tu-
turor celor prezenți și le-a re-
comandat să petreacă cu ve-
selie întreaga seară.

Oficialii și Moș Crăciun au 
coborât de pe scenă și au ră-
mas să facă fotografii cu lo-
cuitorii orașului, în Piața Cen-
trală sau la cabina foto spe-
cial amenajată de organi-
zatori, unde cei mici au pri-
mit bomboane direct din sa-
cul Moșului. Pe lateralele 
Pieței Centrale, au fost pre-
gătite căsuțe cu vin fiert, po-
rumb fiert, gogoși fierbinți sau  
mici delicioși.

În acest timp, venit direct 
de la Chișinău, a urcat pe sce-
nă Ion Paladi, care a încins at-
mosfera, la propriu, cu hore 
și sârbe. Spre ora 20.00, ex-
centrica Giulia și DJ Project au 
anunțat că ”unele iubiri nu se 
uită niciodată” și au continuat 
spectacolul cu un show extra-
ordinar. Finalul le-a aparținut, 
iar seara s-a încheiat în apla-
uze prelungite și urări de ”La 
mulți ani!”.

Primăria orașului Măgurele și Consiliul Județean Ilfov au 
organizat vineri, 20 decembrie, începând cu ora 18.00, 
”Crăciun de poveste”, un spectacol de Sărbători ajuns 
la cea de-a V-a ediție, prezentat de Cristina Mihaela 
Dorobanțu, emoționată peste măsură de revenirea în 
orașul copilăriei sale. ”Rădăcinile, educația și atașamentul 
față de familie și comunitate ne definesc pentru toată 
viața. Vă doresc din toată inima să vă bucurați de oamenii 
și lucrurile care contează. Asta înseamnă pentru mine 
Magia Crăciunului”, a spus tânăra vedetă TV, în debutul 
spectacolului.
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