Scrisoare deschisă către Primăria orașului Otopeni

Stimate D-le Primar, țin să vă aduc cele mai sincere mulțumiri din partea mea și a soției mele
pentru toate momentele plăcute pe care le-ați creat pensionarilor din oraș, unde fiind noi
locuitori ai orașului, ne-am integrat perfect prin activitatea din Clubul Pensionarilor.
Ținem să menționăm frumoasele momente petrecute la excepționalele spectacole organizate în
aer liber, la piesele de teatru din cadrul Centrului Cultural, la spectacolele date în cadrul
Clubului Pensionarilor.
În mod expres pot menționa frumoasa vizită din 11.07.2015 la Muzeul Transmisiunilor unde a
fost o manifestare grandioasă.
Vizitarea Muzeului (unic în țară), defilarea micilor grupuri de militari în uniforme ce au amintit de
istoria armatelor, depunerea de coroane pentru a-i omagia și respecta în continuare pe eroii
noștri căzuți la datorie, vizitarea tehnicilor de transmisiuni moderne și a gustoasei mese
militărești, toate ne-au impresionat.
O mare plăcere mi-a făcut mersul pe platoul unității 01668, pe jos, unde acum 46 de ani mi-am
satisfăcut serviciul militar timp de un an și patru luni.
Am fost lăsat la vatră cu gradul de „Caporal” clasa a III-a.
Țin să vă felicit pentru frumoasele proiecte realizate:
Înfrumusețarea orașului, curățenia, acțiunile artistice, grija pentru copii prin amenajarea multor
spații de joacă, artă prin panouri și statuile din parcuri, fântânile arteziene, formația muzicală a
copiilor, sport - concursuri diverse și în mod special concursurile de ciclism și altele.

Prin modesta mea contribuție vreau să îmi aduc și eu un mic aport (datorită calificării de
Regizor film) la acțiuni artistice, fotografice și turistice.
În perioada cât am lucrat la marea Întreprindere „23 August”, fostă „Malaxa”, actuala S.C. Faur,
în funcția de proiectant, am colaborat la ziarul întreprinderii (1962-1978) ca redactor economic
și sport-turism, iar în 1966 am fost pentru o lună fotoreporter la „Agerpres”.
Terminând la Șc. Pop. de Artă secția Regie-Imagine Film, am înființat ministudioul de film „Faur
- film”, unde am realizat 240 de filme și am obținut 90 de premii interne și internaționale.
În anii 1980-1981 am terminat cursurile de ghizi turistici B.T.T. și am organizat și condus 60 de
excursii în Bulgaria.
Din anul 1983 am trecut la O.N.T. colaborator și am condus grupuri în U.R.S.S., R.D.G., R.P.
Ungară și iar Blugaria.
Datorită pregătirii profesionale, întreprinderea m-a trimis în Irak la un mare șantier, unde
România construia o fabrică de ciment, ca reprezentant F.G.I. (Furnizor General Intern).
Din ianuarie 1993 am organizat pentru copiii din școlile din zonă un „Foto-Cineclub” unde au
activat până în 2007 aproape 300 de elevi din care 2 copii au ajuns profesioniști și în prezent
lucrează în două televiziuni ca operatori.
Fac și eu o propunere - să înființăm un „Foto-Cineclub” la Centrul Cultural sau la liceu pentru
copii și adulți, cu predare de cultură și tehnică foto-cinema și relizare film de amatori.
Mai propun, dacă va fi posibil, organizarea unui concurs de film pentru amatori.
Organizarea unei excursii la Ruse în zona Bisericii din piatră Basarabov și vizitarea zonei
turistice Iovanovo și Cerveno (la 16 km de Ruse). Pentru cei interesați, să se facă și un cost
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minim. Eu cunosc zona și excursia poate dura o zi și vă stau la dispoziție cu mare plăcere.
D-le Primar, încă o dată, vă aduc mulțumirile mele și ale soției mele pentru frumoasele
momente petrecute la Clubul Pensionarilor, la centrul cultural cât și la spectacolele în aer liber.

Cu multă stimă,
Victor și Nina Colonelu
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