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S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
Întâmplatu-s-au multe. Plăcute și fericite. Sărbători cu bine. Cu bine au trecut și privind liniștea și
ordinea publică. Mulțumim și agenților de la Biroul de Poliție Vladimirescu! Desigur, și șefului lor dnul Alin Drăgan. Și iată-ne că avansarăm și în 2016. Să fie întrun ceas bun!
* Timpul a ținut cu noi și am mai și lucrat câte
ceva. În curtea blocurilor de pe str. Libertății am asfaltat. Și nu numai atât. Dacă va mai ploua, nu se va mai
aduna apă la baza blocului. Apa se scurge la locul destinat pentru aceasta. Ne-au mai rămas circa 7% neasfaltat, adică două alei, dar se vor face și acestea.

Intrarea dinspre str. Libertății; se poate observa că
s-au montat borduri pentru a se evita ca, pe viitor,
apa să se scurgă spre fundația blocurilor

mai mult de trei sute de colindători. Bucurie imensă.
Au fost colindători de toate vârstele, din toate cultele
și asta-i o extraordinară bucurie. Le mulțumesc tuturor! Îi mai aștept.

*****
* Se lucrează de zor la finisajele de la viitorul
sediu al SMURD Vladimirescu. Nu spun mai multe, dar
las fotografiile să o facă. Și mai vorbim. Dar avem, din
februarie, SMURD la Vladimirescu!

Părintele dr. Dacian Nan (fotografia de sus) și primarul
Ioan Crișan i-au felicitat pe dansatorii Ansamblului
“Florile Mureșului Senior” și le-au mulțumit pentru
interpretarea colindelor tradiționale românești

Finalizarea lucrărilor la viitorul sediu SMURD din
Vladimirescu se apropie cu pași repezi de punctul
culminant, pentru ca din februarie 2016 să se poată
da în folosință

Este asfaltată calea de acces la garaje...

... dar și cea care dă spre parcul amenajat în curtea
interioară a blocurilor din zonă

*****
* Și acum trebuie să mă laud! Dar mai mult să
mulțumesc părintelui Berceanu și doamnei preotese,
pentru cuvintele spuse de sărbătoarea de Sfântul
Ioan. Vă mulțumesc tuturor enoriașilor din biserică și
celor are nu ați fost prezenți, pentru urările făcute
Ionilor, Ioanelor și la toți cu rădăcina numelui Ioan! În
numele Ionilor, vă zic: ASEMENEA ȘI VOUĂ, stimați
creștini! Icoana primită cadou, spre amintire, se află
expusă în biroul primarului. O vedeți în poza alăturată
și ori de câte ori veți călca pragul acestui birou.

*****
* Am avut și două evenimente neplăcute. În
această perioadă, de după Anul Nou, am condus pe
ultimul drum un coleg, pe domnul Iancu Marius și pe
socrul domnului consilier Dorel Horga (fost viceprimar). Primarul și colegii din Primărie au depus coroane cu panglica tricoloră. Dumnezeu să-i odihnească,
iar pe familii să le mângâie și întărească!

*****

Frumoasele colinde românești cântate de și mai
frumoasele dansatoare din Ansamblul “Florile
Mureșului Senior” din vladimirescu

* De Nașterea Domnului nostru Isus Cristos,
Ansamblul “Florile Mureșului Senior” a colindat creștinii Bisericii parohiei Vladimirescu II. Părintele Nan a
primit colindătorii cu atâta dragoste, că i-a provocat
(iar ei au promis!) să facă parte dintr-un cor, ca la anul
să bată la porțile credincioșilor Parohiei II. În ceea ce
îl privește pe primar, acesta se poate lăuda ca în Seara
de Ajun și în aceea de Crăciun a fost colindat de ceva
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