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VLADIMIRESCU

săptămână de săptămână
Se distribuie GRATUIT în localitățile Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir
‐ conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate) și H.G. 1723/2004 ‐

Editorial

Neologismele...
Secretarele nu‐și mai spun decât manager assistant.
Cizmarii și chiloțarii sunt designeri.
Mă așteptam să fie vorba de crize de aclimatizare și de micile noastre sno‐
bisme de cetățeni ai unei țări mici, dar vioaie. Nici gând! S‐a ajuns la un nou
limbaj de lemn, neologistic, întrebuințat pe la posturi de radio și de televi‐
ziune, iar cuvintele românești, cât se poate de utile, sunt înlocuite, prosteș‐
te, de persoane care stau prost și cu vocabularul Limbii Române, și cu
Gramatica ei.
Tot soiul de absolvenți și absolvente de Spiru Haret, cărora li se adaugă
politicieni inepți și comentatori care par să‐și fi luat doctoratul la un șpriț,
înainte de a lua notă de trecere la Română în liceu, se dau în bărcile neolo‐
gismelor, cu dezinvoltura prostului fudul.
Potrivit lor, nu mai avem prilejuri, avem doar oportunități.
Nu mai suntem hotărâți să facem ceva, ci determinați.
Nu mai realizăm, ci implementăm.
Nu mai avem cazuri, ci spețe.
Nu ne mai ducem într‐un loc, ci într‐o locație.
Nu mai luăm în considerare, fiindcă anvizajăm.
Nu mai consimțim, ci achiesăm.
Serviciul de întreținere a devenit mentenanță.
Ceva care ți se pare obligatoriu este un must have!!!
Nu mai avem speranțe, deoarece am trecut la expectațiuni.
Nu ne mai concentrăm, pentru că ne focusăm.
Și nu mai așteptăm un răspuns, ci un feedback.
Nu mai avem frizeri și croitorese, avem hair stiliști și creatoare de fashion.
Cu alte cuvinte, deținem o oportunitate pe care suntem determinați să o imple‐
mentăm într‐o locație pe care am anvizajat‐o, achiesând la o mentenanță care este
un must have și asupra căreia ne focusăm în expectațiunea unui feed‐back pozitiv.
Altfel, când ies din rol, îi auzi cu câte un neaoș și superior “Hai să‐mi
bag...” sau cu concluzia absolut academică: “Un căcat!!!”.
ANDREI PLEȘU
Articol apărut în revista “Lumea” (nr.5/2016)
(sursa: adevărul.ro/blogs/andrei.plesu)
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PROGRAMUL ZILELOR COMUNEI
VLADIMIRESCU ‐ EDIȚIA 2016
SÂMBĂTĂ, 28 MAI 2016

DUMINICĂ, 29 MAI 2016

14:30 Parada portului popular (cu plecare de la Școala Gimnazială Vladimirescu)
15:50 Deschiderea spectacolului (la Baza Sportivă din Vladimirescu)
16:00 Programul prezentat de ansamblurile folclorice: SPICUL din Olari, ZESTREA din Șagu,
HORIENII din Horia, MUREȘANA din Mândruloc, FLORILE MUREȘULUI JUNIOR din
Vladimirescu, PĂSTRĂTORII TRADIȚIEI din Pecica, ȚARINUȚA din Bocsig, CRĂIȘORII
MOȚILOR din Tisa‐Nouă, LILIACUL din Vinga, EDERA din Macea, Formația de dansuri
țigănești ROMA FLORES din Pecica și Ansamblul folcloric al Liceului “Iuliu Maniu” din Arad.
19:00 Recital susținut de MARIA AIFTINCĂI (rapsod popular)
19:15 Program muzical prezentat de soliștii și formațiile de muzică ușoară: MELISA ȚOLEA,
HG‐8, CARMEN, ALINA EREMIA, LORA și ANDREEA BĂNICĂ

(Întregul program al zilei se va desfășura
la Baza Sportivă din Vladimirescu)
17:00 ‐ Ansamblul folcloric CRIȘANA (Oradea)
19:00 ‐ Ansamblul RAPSODIA (Arad), împreună cu invitații: IOANA
LUGUZAN, IOAN SURDU, DANIELA HAN și PETRE DRAGOȘ
20:15 ‐ Recital susținut de OVIDIU HOMORODEAN
21:15 ‐ Recital susținut de LILIANA LAICHICI
22:00 ‐ Ansamblul folcloric FLORILE MUREȘULUI SENIOR (Vladimirescu)
23:00 ‐ Recital susținut de IONUȚ FULEA și CODRU DE ROMÂNIA

Prezentator: NICOLETA PAVEL
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