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O frumoasă inițiativă a administrației locale le-a oferit dansatorilor
din Ansamblul folcloric «Florile Mureșului Junior»

O excursie la Căsoaia
În zilele de vineri, 29, sâmbătă, 30 și duminică, 31
august 2014, copiii din
Ansamblul folcloric «Florile
Mureșului
Junior»
din
Vladimirescu au avut parte de
o excursie minunată la Căsoaia
(județul Arad). Situat într-o
minunată depresiune a Munților
Zărandului, Complexul Turistic
este înconjurat de păduri de
foioase, fiind situat pe malurile
râului Arăneag. Frumusețea
peisajului conferă o atmosferă
de relaxare și oferă numeroase
posibilități turistice și de agrement.
Pe lângă oaza de liniște și
fumusețea peisajului, copiii au
avut parte de multă distracție,
jocuri și surprize, care le-au
făcut șederea, pe cât de plăcută, pe atât de instructivă.
Nu a fost trecută cu vederea
ziua de 31 August, când a fost
sărbătorită, ca de altfel pe
întreg teritoriul țării și în
Republica Moldova, «Ziua
Limbii Române», prilej cu
care copiii au interpretat piesa
de teatru «Domnul Goe»,
scrisă de Ion Luca Cara-

Grupul de dansatori, însoțiti de câțiva dintre părinții acestora, în fotografia de grup,
ca amintire a excursiei de la Căsoaia

giale. Micii “actori” au interpretat rolul personajelor cu multă
seriozitate, având bucuria să
descopăr printre aceștia reale
talente în ceea ce privește
interpretarea scenică a pieselor
de teatru, nu numai în ale dansului popular.
Surpriza neașteptată, dar
care a fost primită cu multă
bucurie de copii, a fost focul de
tabără, în jurul căruia aceștia
au încins o horă, alături de
Maria Aiftincăi și au avut ocazia
să le transmită colegelor lor,

Seara, depănând impresii lângă focul de tabără

Anca Baidoc și Larisa
Câmpean, cu ocazia aniversării zilei de naștere, cele mai
frumoase și calde urări.
Întregul grup de copii, părinți
și însoțitori ai acestora doresc
să-i mulțumească domnilor
IOAN CRIȘAN (primarul
comunei Vladimirescu) și SILVIU LAZA (de la Centrul
Cultural Arad), pentru sprijinul
material și moral acordat pentru efectuarea acestei excursii,
o ocazie foarte bună pentru
copii de a se relaxa, înainte de
începerea unui nou an școlar.
Punerea în scenă a piesei de teatru «Domnul Goe» a evidențiat talentele actoricești ale copiilor

MIHAELA BEDELEAN

MICA PUBLICITATE
262@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu;
tel. 0730-333.161.
262@ Vând loc de casă în Mândruloc (Cartierul Nou),
500 mp, curent, apă, drum asfaltat, toate utilitățile plătite
la zi, 4.500 euro; tel. 0751-043.238
262@ Vând urgent: 2 fotolii, mobilă de sufragerie
Regence, trandafir japonez (foarte mare) și mobilă de
bucătărie 3 metri, la prețuri foarte negociabile; tel. 0257514.648.
262@ Vând pui și ouă de prepeliță: pui (de la o zi la 2
săptămâni), la 2,50 - 4 lei (în funcție de vârstă); ouă de
prepeliță pentru tratament, consum și incubație: peste
100 ouă, la 2 lei/bucată, caserolă de 24 bucăți la 7,50 lei
(0,30 lei/bucată); informații suplimentare la tel. 0742132.230.
262@ Vând casă în Oradea: 3 camere, 2 holuri,
bucătărie, baie și grădină; tel. 0756-511.488.
262@ Vând 2 case în aceeași curte (una cu 3, alta cu 2
camere), în loc. Șumal (jud. Bihor), cu grajd, cotețe, fântâmă în curte, grădină mare cu livadă; tel. 0756-511.488.
262@ Vând purcei de carne; tel. 0751-159.514.
262@ Vând casă mică cu grădină 2.800 mp, gaz în
casă, canalizare în curte, str. V. Țepeș 31, Vladimirescu;
tel. 0740-962.312. sau 0257-267.491.
262@ Schimb (vând) casă compusă din 2 corpuri
(1954, 2004) cu ap. 2 camere la bloc (parter sau etajul
1) și casă cu 3 camere+garaj în Grădiște; Vladimirescu,
str. V. Roaită 96; tel. 0257-514.048.
261@ Vând casă în Vladimirescu, str. Gh. Doja 7, cu 3
camere, coridor închis, baie, bucătărie, apă, canalizare,
gaz, pivniță și alte utilități; tel. 0257-514.347.
261@ Vând casă în Vladimirescu, pe str. Vasile Roaită
nr. 113.
261@ Vând albine; pot fi văzute zilnic, în Vladimirescu,
str. V. Țepeș 27; tel. 0752-116.422.
260@ Vând 2 căței rasa Yorkshire-Terrier, masculi, 3
luni, talie medie, 150 euro (negociabil); tel. 0748903.150.
260@ Vând garsonieră în Vladimirescu, cf.1, 30 mp,
îmbunătăţită, încălzire pe gaz, 11.500 euro (neg.); str.
Gării bl.G36, tel. 0741-735.083.
260@ Vând slănină; str. M. Eminescu 15, tel. 0257514.965.
260@ Vând casă în Vladimirescu, cu preț acceptabil,
deoarece plec din țară. Casa este frumoasă, în zonă bună
(spatele Poliției, str. Împroprietăriților 33), tot confortul:
3 camere, bucătărie, baie, antreu, pivniță, geamuri și uși
termopan, gresie, faianță, încălzire cu termotecă pe gaz,
teren 530 mp; tel. 0257-250.866 sau 0745-681.191.
260@ Vând garsonieră pe str. Gării, uşă metalică, parchet, gresie, faianţă, termopan; tel. 0741-051.455.
260@ Vând Opel Zafira, 7 locuri, 2.000 cmc, diesel,
anul 2001, înmatriculată, culoare roșie, IT 2015, stare
impecabilă; tel. 0753-306.259 sau 0357-402.779.
260@ Vând bolțari; str. V. Milea 99.
260@ Vând: ladă frigorifică (5 sertare), mașină de
cusut Ileana, sobă încălzit-gătit din fontă emailată
(nefolosită), aragaz cu butelie, mașină electrică de tocat
carne (nouă), cuptor microunde pentru pizza (nouă),
butoaie plastic, banc lăcătușerie cu sertare, diverse scule
și unelte, tricicletă copii, căsuță plastic pentru copii, 3
corpuri vitrină, tv color, la prețuri rentabile; tel. 0751160.812.
260@ Vând casă cu 2 camere, bucătărie și anexe, în
Vladimirescu, str. Progresului 43, 25.000 euro; tel. 0745500.977.
260@ Vând: menghine lăcătuș, instalator, fierar;
baroase și ciocane mai mici; foarfeci de tablă (max. 3
mm); chiuvete bucătărie din inox (1 sau 2 cuve); chiuvete baie; dulăpioare baie (sub chiuvetă sau suspendate); covoare persane; alte accesorii pentru baie,
toate second-hand; tel. 0740-032.719.
262@ Execut diferite lucrări de confecții metalice de orice tip: porți, garduri, terase și balustrade; tel. 0722-587.943.
262@ Angajez ajutor de bucătar și cameristă. Rog seriozitate; tel. 0745-654.434.
262@ Electrician autorizat ANRE proiectez și execut
instalații electrice; tel. 0749-556.406.
261@ Ofer servicii de reparații radio-TV, în Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir, la domiciliul meu; mă
deplasez la domiciliul clienţilor, pentru preluarea aparatelor; tel. 0745-210.268.
261@ Închiriez garsonieră în Vladimirescu și vând ușă
balcon; tel. 0751-228.533.
261@ Caut femeie pentru menaj în Mândruloc (Motel
Ioanis); tel. 0744-565.554.
261@ Caut casă pentru închiriat; tel. 0724-003.989.
260@ Închiriez porumbei albi, pentru diferite evenimente (nunți, botezuri, banchete, etc); informații la tel.
0745-988.750.
260@ Angajăm cameristă la pensiune; rugăm seriozitate; tel. 0745-245.715.
260@ Aduc cărbuni, lignit pentru centrale, la comandă;
tel. 0748-797.235.
260@ Transport: nisip, balast, lemne, moloz; tel. 0743939.748.
260@ Transport material de construcţie (nisip, balast)
şi lemne de foc; tel. 0724-266.318 sau 0745-216.984.
260@ Transport nisip, balast, lemne; tel. 0740363.102.
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