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«Toamna - Anotimpul
bogăției»
Trăim într-o ţară cu patru
anotimpuri. Frumoasă şi ţara,
frumoase şi ele. Anotimpurile ne
arată chipul fiecărei zile, ne oferă
bogăţiile şi frumuseţile “raiului de
pe pământ”, ne îndulcesc inima
cu bucurii nespuse. Pentru că
avem atâta bogăţie şi culoare în
jurul nostru, ne încărcăm permanent cu energia şi emoţia naturii.
În cadrul proiectului tematic
«Toamna - Anotimpul bogă-

ției», desfășurat la Grădinița
P.N. din Mândruloc, copiii au
avut ocazia să descopere tainele
naturii și dărnicia ei, precum și
diverse aspecte ale toamnei,
cum ar fi activităţile oamenilor,
dar și frumuseţile şi bogăţiile
anotimpului. Preșcolarii au fost
îndrumați să-și exprime sentimentele în desene, să învețe
cântece, poezii și jocuri, prin
toate activităţile desfăşurate

Este bine de știut...

Serviciului Public
Comunitar de Evidență
a Persoanei Vladimirescu

PRELUĂRI
DOSARE:

fiind, astfel, stimulați în vrednicia
lor şi motivați pentru mândria că
trăiesc într-o ţară frumoasă şi
bogată.
În încheierea proiectului, copiii
s-au bucurat de un “Carnaval al
Toamnei”,
cu
personaje
îndrăgite, cântec, joc și voiebună.
Prof. înv. preșcolar
PAULA PERJARIU
Grădinița P.N. Mândruloc
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Momentul de spiritualitate
l Evanghelia în Duminica a 27-a după Rusalii - 6
decembrie 2015, Sfântul Ierarh Nicolae
În vremea aceea a stat Iisus la loc şes, unde erau mulţi dintre
ucenicii Săi şi mulţime multă de popor din toată Iudeea, din
Ierusalim şi de pe lângă marea Tirului şi al Sidonului, care veniseră să-L asculte şi să se tămăduiască de neputinţele lor. Şi cei
bântuţi de duhuri necurate se vindecau, şi tot poporul căuta să se
atingă de Dânsul, căci ieşea din Dânsul o putere, care vindeca pe
toţi. Atunci El, ridicându-şi ochii spre ucenicii Săi, le-a zis: fericiţi
sunteţi voi, cei săraci, căci a voastră este împărăţia lui Dumnezeu.
Fericiţi sunteţi voi, care flămânziţi acum, căci vă veţi sătura.
Fericiţi sunteţi cei care plângeţi acum, căci veţi râde. Fericiţi veţi
fi când vă vor urî pe voi oamenii, şi când vă vor izgoni dintre ei,
şi vă vor batjocori, şi vor lepăda numele voastre ca un rău din
pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi, căci iată,
plata voastră multă este în ceruri (Luca 6,17-23).
l Evanghelia în Duminica a 28-a după Rusalii - 13
decembrie 2015
Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare a făcut cină mare
şi a poftit pe mulţi; şi a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său
să zică celor poftiţi: veniţi, căci totul este acum gata. Dar toţi au
început să-şi ceară iertăciune, ca şi cum ar fi fost înţeleşi. Cel dintâi a zis: am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; te
rog să mă ierţi. Un altul a zis: am cumpărat cinci perechi de boi
şi mă duc să-i încerc; te rog să mă ierţi. Al treilea a zis: mi-am
luat femeie, şi pentru aceasta nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se,
stăpânul casei a zis slujitorului său: ieşi degrabă în pieţele şi
uliţele oraşului: şi săracii, şi betegii, şi orbii, şi şchiopii adu-i aici.
Şi, întorcându-se, slujitorul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai
poruncit şi tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor: ieşi
la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi să intre, ca să se umple
casa mea. Căci vă spun: nici unul din oamenii aceia care au fost
poftiţi nu va gusta din cina mea (Luca 14,16-24).
Sursa bibliografică: Biblia Ortodoxă Română,
aprobată de Sfântul Sinod

Sală cu o capacitate de 150 locuri.
Bucătărie modernă, dotată cu
aparatură performantă, de calitate.
BENEFICIAȚI DE ACCES
ȘI PARCARE AUTO

Luni-Joi:
8:30-12:30

ELIBERAREA
ACTELOR:
Luni, Miercuri și Joi:
14:30-15:30
Marți: 14:30-16:30

La aniversarea Majoratului !
AGOTICI CĂLIN-DAN (2 decembrie), BALAȘ CAMELIA-NICOLETA, DOBOȘ
BENIAMIN-DAVID, FRANȚ RAREȘ-VLĂDUȚ, PIUIANU NATHALY (4 decembrie), SĂBĂU NORBERT-GABRIEL (5 decembrie), COLCER ALEXANDRUNICOLAE (6 decembrie), DĂMĂCUȘ ANDREEA (8 decembrie), DANKO ENIKÖ
(10 decembrie), HÎNȚARI TEODORA-FLORINA (13 decembrie), LUCACI
ADINA (14 decembrie), DIGERATU ROXANA-DIANA (22 decembrie),
POPESCU PAUL-SORIN (23 decembrie), VÎTCĂ BOGDAN-NICOLAE (26
decembrie), POP ADELINA-LILIANA (28 decembrie)

Un număr de 15 tineri din
comuna Vladimirescu pășesc
pragul maturității, în luna
DECEMBRIE 2015, aniversând cel de-al 18-lea an de
viață.
Primarul comunei dorește
ca acest moment al vieții lor
să le aducă bucurii, împlinirea dorințelor și multă
sănătate!

LA MULȚI ANI!

Informațiile ne-au fost furnizate prin amabilitatea Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Vladimirescu.
ATENŢIE! Tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani, au obligaţia să se prezinte la Serviciul de Buletine din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu,
deoarece vechiul act de identitate expiră odată cu împlinirea vârstei majoratului.
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