Serbarile iernii la Geoagiu
Având în vedere Sfintele sărbatori de iarnă şi obiceiul ca în jurul datei
Naşterii Domnului, copiii să primească cadouri, ca o răsplată pentru sârguinţa şi
ascultarea manifestate în cursul anului, între priorităţile instituţiei noastre s-a
aflat şi pregătirea celor două oraşele ale copiilor din Geoagiu si Geoagiu Bai şi
montarea ghirlandelor luminoase.
Programul acţiunilor care s-a desfăşurat în luna decembrie 2015, cu
prilejul sărbătoririi Sf. Nicolae şi Crăciunului, a fost aprobat de Consiliul Local
al oraşului Geoagiu prin Hotararea nr. 114/2015, alocandu-se suma de 25.000
lei, astfel:
 în data de 04.12.2015 au fost oferite un număr de 381 pachete cu dulciuri
pentru copiii înscrişi la grădiniţele şi şcolile primare de pe raza oraşului
Geoagiu,
 în seara zilei de 04.12.2015, cu ocazia deschiderii „Orăşelului Copiilor”
din Geoagiu si Geoagiu Bai vor fi oferite un număr de 180 pachete cu
dulciuri pentru toţi copiii prezenţi în orăşel, urmat de un concert de
colinde.
 în perioada premergătoare Crăciunului, la sediul Primăriei oraşului
Geoagiu, au fost primite grupuri de colindători anunţate şi au fost oferite
un număr de 110 pachete cu dulciuri pentru toţi copii prezenţi,
 în seara zilei de 18.12.2015, a avut loc o seară de colinde in Geoagiu pe
strada Muzicantilor, si au fost oferite un număr de 240 pachete cu dulciuri
pentru toţi copiii prezenţi .
În cursul zilelor de 25-26 decembrie angajaţii Primăriei Oraşului Geoagiu,
împreună cu domnul Primar Ioan Vălean au participat alături de săteni in
Geoagiu Băi şi Aurel-Vlaicu la concertele de colinde din orăşelele copiilor. După
ce au luat parte la slujba religioasă, cei prezenţi au ascultat un frumos spectacol
de colinde, care vestesc Naşterea Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, au colindat
împreună cu colindătorii în jurul bradului frumos împodobit şi au împărţit celor
mici dulciuri şi bomboane.
La finalul spectacolului domnul Primar Ioan Vălean a felicitat atât grupele
de colindători cât şi organizatorii şi mai ales, a adresat cuvinte de apreciere la
adresa preoţilor Avram Daniel şi Florin Oltean care s-au aflat în fruntea cetelor
de colindători copii şi adulti şi le-a urat tuturor locuitorilor, Sărbători Fericite
alături de cei dragi sufletelor lor, Un an nou fericit si plin de prosperitate.

