
Parlamentarii de Sibiu au fost cuminti. Mos Nicolae a venit si la ei
Daca in cazul unora dintre politicieni Mosul a fost generos, aducandu-le dulciuri, bunatati si chiar un
laptop, pe unul dintre senatori Mos Nicolae l-a cam ocolit anul acesta. Este cazul liberalului Sorin Iliesiu
(PNL), care considera ca a cam depasit varsta la care vine Mos Nicolae. "N-am primit nimic. Am cam
depasit varsta", a marturisit, razand, Sorin Iliesiu, care insa nu si-a pierdut cu totul speranta, pentru ca ieri
nu excludea posibilitatea ca sotia sa sa se fi "intalnit" cu Mos Nicolae. "N-ar fi exclus sa primesc ceva de
la sotia mea in cursul zilei de azi", a mai spus senatorul liberal. 
  
  Mosul s-a dovedit a fi mai generos cu colegul sau de partid, deputatul Ioan Tamaian, care a primit un
laptop din partea familiei, dar care isi doreste sa se transforme chiar el in personajul aducator de daruri,
pentru copiii saraci din zona Viile Sibiului. "Am primit un laptop din partea familiei, pentru a fi in pas cu
tehnologia, dar astazi voi merge intr-o comunitate din Viile Sibiului, pentru a vedea care sunt nevoile
acelor oameni. Le voi duce si acum dulciuri copiilor, iar miercuri (n.r. in 11 decembrie) voi trece din nou
pe la ei, pentru a le oferi cadouri mai consistente", a spus Ioan Tamaian.
  
  
  
  Din nou copii
  
  
  
  Ca un copil s-a bucurat deputatul Raluca Turcan de darurile lui Mos Nicolae. A primit fructe si dulciuri,
dar, cel mai important, Mosul i-a adus politicianului sotul acasa. "Mosul mi-a adus, in primul rand, sotul
acasa, ca fusese intr-o delegatie in strainatate. Şi mi-a adus si dulciuri ca la copilul mic ", a marturisit
Raluca Turcan. 
  
  Mos Nicolae a fost darnic si cu micul Eric. Copilul familiei Turcan a primit o varguta in ghetute, pentru
ca nu a fost prea cuminte, apoi Mos Nicolae s-a gandit sa ii mai acorde o sansa. "Eric a primit o varguta.
Ulterior, Mosul s-a gandit ca merita o incurajare si intr-o alta pereche de ghetute a primit jocul preferat ",
a mai spus Raluca Turcan.
  
  Deputatul liberal Mircea Cazan s-a transformat el insusi in Mos Nicolae, "cadorisindu-se" cu o seara
frumoasa, alaturi de sotia sa, in inima luminata a Sibiului. "Pentru ca in acest an am ramas acasa de
Sfantul Nicolae doar eu cu sotia, am mers in Piata Mare, am cumparat 
  
  dulciuri si ne-am bucurat ca niste copii de atmosfera de sarbatoare. Cel 
  
  mai frumos cadou pe care il poti primi este dragostea celor din familie. Le doresc sibienilor sa aiba
parte, la randul lor, de tot ce e mai bun si mai frumos", 
  
  a spus, pentru Tribuna, deputatul Mircea Cazan.
  
  
  
  Deputatul PSD Ioan Axente spune ca:
  
  
  
  "Mosul mi-a adus mie si familiei mele cele mai de pret daruri: sanatate, liniste sufleteasca si impliniri.
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Eu la randul meu doresc ca aceste daruri sa se regaseasca in familiile tuturor sibienilor. 
  
  Sarbatori fericite!".

Cuvinte cheie: piata mare  raluca turcan  sanatate  sibiul  pnl  mircea  turca  cazul  psd  viile sibiului
cadouri  deputatul raluca turcan  mircea cazan  raluca turca  1 decembrie  raluca  ioan tamaian  saraci
ioan axente
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