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Vladimirescu, spre Europa

«Nu îmi voi schimba convingerea
că suntem aleşi să facem
administraţie, înainte de orice
raţionament politic»
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Casă de piatră

Primarul Comunei Vladimirescu, Ioan Crişan, este mulţumit
că are un viceprimar, Mihai Mag, care vine din mediul privat
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Una dintre realizările pe care primarul
Comunei Vladimirescu, Ioan Crişan, le
consideră foarte importante este drumul
asfaltat care face legătura cu Pădurea
Vladimirescu, respectiv cu Zona de
Agrement. Când l-am vizitat la Primărie,
era gata de plecare, împreună cu viceprimarul Mihai Mag, spre “şantier”, pentru a
vedea stadiul lucrărilor. “unt convins că, în
perioada următoare, pădurea Vladimirescu
va fi asaltată de vizitatori, fiind un loc de
atracţie excelent pentru agrement şi relaxare. Un mediu natural foarte apreciat de
către oamenii care vor să elimine stresul
provocat de viaţa şi activitatea tumultoasă
de la oraş. Mai avem încă 600 de metri de
realizat şi suntem în grafic, spune Ioan
Crişan. Vicele, Mihai Mag, adaugă un element important, precizând că se caută
soluţii pentru ca în zonă să se realizeze un
parc de aventură. Un grup de tineri cu iniţiativă ne-au solicitat să identificăm soluţii
pentru ca aici să să fie un parc de aventură, cu tiroliană, căţărări şi toate celelalte.
Ne-am bucura foarte mult ca turiştii care
vin la pădure să beneficieze de sporirea
mijloacelor de agrement, iar tinerii, în loc
să umble prin baruri sau alte destinaţii de
«distracţie» să prefere mişcarea în aer
liber. Toată lumea spune că tineretul
reprezintă viitorul ţării, iar dacă tinerii sunt
sănătoşi şi viguroşi, cu atât mai bine”.
CAMPION MONDIAL
Primarul îl întrerupe: Vicele meu este un
om modest, nu vrea să se laude, dar apropo de ce spunea vizavi de tinerii care este
bine să practice sportul, el este cel mai bun
exemplu. Mihai Mag are patru titluri naţionale la karate, a fost vicecampion mondial,
vicecampion european şi campion mondial
cu echipa României. Sportul l-a călit, l-a
făcut un luptător, în sport şi în viaţă. Este
lucru dovedit că sportivii cu adevărat mari
sunt şi oameni de caracter. Caracterul a
fost primul lucru pe care l-am apreciat la
el, iar după aceea m-a impresionat seriozitatea şi hărnicia. Când termină un lucru mă
întreabă: ce mai avem de făcut? Iar lucruri
de făcut, slavă Domnului, sunt întotdeauna, dacă şi vrei să faci. În grija lui sunt
toate elementele care ţin de sport şi cultură, iar Comuna Vladimirescu, putem spune,
«musteşte» de cultură şi sport. Gândiţi-vă
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numai la faptul că avem trei cluburi de fotbal şi unul de karate. Pe deasupra, se
ocupă şi de ceea ce înseamnă igienizarea
comunei.
MUNCĂ VOLUNTARĂ
După schimbarea majorităţii în Consiliul
Local al Comunei Vladimirescu, Mihai Mag
a fost ales de către consilieri viceprimar,
Mag Mihai & Bălaș Cristina-Laura
dar atât prefectul cât şi fostul viceprimar
au atacat în instanţă Hotărârea de Consiliu
privind desemnarea sa, prin vot. Procesele
au durat mai bine de nouă luni, iar în tot
acest interval Mihai Mag a venit la serviciu,
îndeplinind sarcinile viceprimarului, fără a
putea fi plătit pentru aceasta. De curând,
când s-a dat sentinţa definitivă, am răsuflat
uşurat că, în sfârşit, lucrurile revin la normal, iar Comuna Vladimirescu are din nou
viceprimar şi în acte. Peste nouă luni nu lam putut plăti decât ca şi consilier. Atunci
când a fost ales prin votul consilierilor, mam bucurat că a fost ales un om care, pe
lângă calităţile pe care le-am enumerat mai
sus, venea din mediul privat, astfel că integrarea s-a făcut foarte rapid şi la modul
profesionist. Din păcate, aşa cum am spus,
a durat mult până când a devenit şi oficial
viceprimar, să aibă drept de semnătură, să
mă poată înlocui la nevoie. Pe parcursul
celor nouă luni, de exemplu, nu a putut să
Ziua de Dragobete (sărbătorită în afecțiune sau simpatie, acestea sunt
mă înlocuiască nici măcar la oficierea unor
fiecare
an în ziua de 24 februarie) este “etichete” sub care copiii pot învăța
căsătorii, spune Ioan Crişan.
atât sărbătoarea dragostei la comportamente de grijă, atenție, proromâni, cât și începutul primăve- tecție, pot descoperi bucuria de a se
ÎN ECHIPĂ
bucura împreună cu alți copii și de a
Aşa stând lucrurile, l-am întrebat dacă şi rii.
Semnificația dragostei a fost înțele- împărți lucruri, iar aceste comportadupă alegerile din iunie va merge mai
departe în tandem cu viceprimarul Mihai asă de către preșcolarii Grădiniței cu mente nu fac decât să-l ajute pe copil
Mag. Categoric, doresc să mergem mai Program Normal din Mândruloc, să se transforme într-un adolescent și
departe în echipă, dacă vom fi aleşi de prin procesul de educație emoțională, ulterior într-un adult care să știe cum
către cetăţeni şi sper ca aceştia să înţelea- care i-a ajutat să experimenteze nu să dezvolte o relație armonioasă de
gă, aşa cum au înţeles întotdeauna, că pri- doar emoțiile clasice, ci și varianta de cuplu și să fie atent la nevoile sale, dar
marul, pentru a-şi putea duce la îndeplini- a învăța să cultive durabilitatea și și la nevoile celuilalt.
re sarcinile şi promisiunile are nevoie de intensitatea unor legături de afecțiune
Prof. înv. preșcolar,
echipă, de consilieri de aceeaşi parte a cu cei din jur, încă de la cea mai
fragedă
vârstă.
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baricadei, indiferet despre ce partid politic
iubire
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că
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ar fi vorba. Pentru că nu am şi nu avem de
gând să ne schimbăm convingerea că suntem aleşi ca să facem administraţie înainte
de orice raţionament politic, ne-a asigurat
primarul Ioan Crişan.
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