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S‐au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* Stimați cititori și cetățeni ai comunei, marți 17 mai 2016,
Consiliul Local Vladimirescu a avut ultima ședință în compo‐
nența actuală. Mandatul Consiliului Local putem spune că s‐a
încheiat. Din luna iulie, un nou Consiliu va depune jurămân‐
tul. Acesta va avea componența pe care Dumneavoastră o veți
decide, la data de 5 iunie, la alegerile locale.
*****
* Prezența consilierilor a fost redusă. Motivat, însă, aceștia
fiind ocupați cu campania electorală la noile partide unde acti‐
vează și unde candidează. Au fost, însă, întâmplări care eu zic
că merită să fie cunoscute de noi toți. Deci, vă voi reda o întâm‐
plare care pe mine m‐a revoltat, ca și creștin, român și arde‐
lean.
*****
* Pe un punct de pe Ordinea de zi a fost introdusă, de sub‐
semnatul, “Rectificare Bugetară”. În cuprinsul rectificării un
subpunct clar: am solicitat aprobarea plății, de la buget, a
sumei de 24.000 lei noi, pentru proiectul construirii unei bise‐
rici ortodoxe în Cartierul Glogovăț din Vladimirescu.
Solicitarea vine din partea Consiliul Parohial al Parohiei
Ortodoxe Vladimirescu nr. 2.
* Supus la vot, proiectul a fost
votat cu 10 voturi, din 11 prezențe.
Un vot “abținere”, ceea ce, în con‐
tabilizare, înseamnă “contra”.
Surpriza este mare. Consilierul
PSD Ardelean Oltean Ioan (foto),
DE MESERIE PREOT, nu a fost de
acord. Un preot român, e‐adevărat
greco‐catolic, să se opună la con‐
strucția unei Biserici ORTODOXE
PENTRU ROMÂNI? Nu credeam
că se poate! Se întorc în mormânt
corifeii Marii Uniri! România
Mare, domnule consilier PSD și
preot! România Mare au făurit‐o împreună.
* La Alba‐Iulia, la Marele Sfat, în fruntea poporului au fost
preoții români și episcopii lor, Greco‐catolici și Ortodocși. AU
fost TOȚI ROMÂNI, domnule preot! Vasile Goldiș, arădeanul,
a citit o Proclamație la Alba‐Iulia.
* Nu interzicând construirea unei biserici ortodoxe veți
determina creștinii să vă urmeze, ci făcând PASTORAȚIE și
NU POLITICĂ! Ați mai văzut preot sau conducător de biseri‐
că neoprotestantă sau protestantă cum ziceți dvs. în politică?
Numai dvs. POLITICA‐I POLITICĂ și dvs. faceți POLITICĂ
ÎMPOTRIVA CELOR LA CARE SE PARE CĂ MERGEȚI CU
CRUCEA DE BOBOTEAZĂ, DEȘI SUNT ORTODOCȘI! ȘI EI
VĂ PRIMESC. Și vă plătesc, c‐așa‐i românul! FACEȚI PASTO‐
RAȚIE, domnule Ardelean Oltean Ioan! V‐ați angajat față de
Cel‐de‐Sus.
*****
* Un alt eveniment de notat a fost retragerea Domnului Ioan
Pantoș din viața politică a comunității. Pentru următorii patru
ani, spune domnia sa. Despărțirea a fost cu strângeri de mână
și, de notat!, fără reproșuri. Au fost și drumuri line, au fost și
asperități și contraziceri, dar nu a fost ură, patimă și răzbuna‐
re. A fost o despărțire așa cum trebuie să fie între oameni. Între
bărbați.
*****
* Și încă o întâmplare. Doamna Gângă Elena a venit la pri‐
mar (foto), și și‐a prezentat părerea de rău pentru greva foamei
și, curios, de față cu patru‐cinci persoane a afirmat că un domn,

pe numele lui ORĂDAN, a rugat‐o să‐i facă poză ca s‐o dea pe
FACEBOOK! Domnule Orădan, ți‐ai bătut joc de o mamă și ai
terfelit numele meu și al viceprimarului. Noi nu‐ți cerem soco‐
teală în justiție. Știm că numai în acte locuiești în Vladimirescu.
Și mai știm că cineva te premiază cu o pereche de ciorapi roșii
pentru ce ai făcut. Dar numele părinților tăi, cel de ORĂDAN,
l‐ai blamat. Sigur.
*****
* Stimați cetățeni ai localității Vladimirescu, ați observat
încă din urmă cu doi ani că vegetația sălbatică dintre Cimitirele
Catolic și Ortodox (foto) a fost defrișată. Deoarece cele două
parohii au căzut de acord să construiască un gard din plasă de
sârmă pe granița despărțitoare ale cimitirelor vă comunicăm
faptul că ACCESUL PRIN CIMITIRUL CATOLIC, PE
SCURTĂTURĂ SPRE CIMITIRUL ORTODOX, NU VA MAI
FI POSIBIL!

credință, dar care, informați intenționat greșit, de către răspân‐
daci electorali fără pic de respect față de adevăr. Recunosc,
aveam așa o amărăciune despre demnitatea și caracterul unor
oameni!
* Domnilor, cei care ați fost în biroul primarului, vă întreb:
Vi s‐a clintit din loc o pavelă? Vi s‐a tăiat o salcie? Asfaltul mai
are gropi, care, la trecerea mașinilor, să facă să vă tremure
paharul pe masă? Sunt sigur că răspunsul este NU! Dumnezeu
să ne dea sănătate, înțelepciune și să nu ne lase să ne mințim
semenii cu scopuri ascunse. Și fiecare dintre noi să ne facem
datoria: zidarul să zidească, inginerul să construiască, doctorul
să doftoricească, cântăreții să cânte (și să țină bine microfonul
în mână să nu‐l scape când îl duc la gură!), iar cei care admi‐
nistrează să administreze cu cap și cu hotărâre. Că pe placul
tuturor nu se poate sută‐n sută. În ce ne privește, ne străduim.
Și iată că dacă în numărul trecut vă prezentam Strada 15 (care
leagă strada Gării cu strada Prieteniei) că era în plină lucrare,
acum, în imaginile de mai jos, așa arată strada după asfaltare...

* Și consider că este corect. Au dispărut unele piese de pe
morminte, din ambele cimitire, s‐a călcat pe morminte, până s‐
a format cărare, ba au dispărut și flori! Și de ce să nu spunem
și asta: haideți, să‐i lăsăm pe morții noștri să se odihnească în
pace. Vă rugăm să ne înțelegeți!
*****
* Am continuat lucrările pe
care le‐am început. Ne apro‐
piem de final la trotuarul și
pista (dacă se poate spune
așa), care duce de la DN‐7 în
Cartierul Glogovăț (foto). S‐a
comentat și s‐a manifestat
opoziție, cu amenințări cu
folosirea bâtei. N‐a fost așa.
Au fost perdele de fum care au
făcut fâs. Iar noi am ajuns la
capăt, așa cum am promis! Ba
am mai asfaltat, și vom finali‐
za, o mică dar importantă
bucată din Strada 3, pentru
CFR‐iști. Oameni pe care nu‐i
pot uita niciodată.
* Pentru o informare corectă, vom continua cu trotuarul pe
Strada nr. 12. Rog riveranii acesteia să ne întrebe, să se informe‐
ze de la noi, Primăria (Biroul Urbanism sau de la primar și
viceprimar). Alte persoane pot să dea informații care derutea‐
ză, adică incorecte.
*****
* Și pentru că fu vorba de CFR (fostul, că actualul mă cam
dezamăgește!), am mai asfaltat un drum, de la Gară la drumul
județean care duce la Horia. Iată‐l, în imaginea de mai jos...

*****
* În ultimul număr de ziar îmi exprimam regretul pentru
protestele nejustificate (electorale) ale unor cetățeni de bună

*****
* Două evenimente la comunitatea catolică: mai întâi, a fost
Hramul Bisericii Catolice (Kirweich), luni, 16 mai 2016, a doua
zi de Rusalii, apoi a fost sâmbătă, 21 mai 2016, Parada Portului
Popular Șvăbesc, la care locuitorii comunei au putut vedea
tineri îmbrăcați în frumoasele costume ale etnicilor germani. În
pagina 6 puteți vedea imagini realizate de la această frumoasă
manifestare pe care o dorim a fi una permanentă, iar în fiecare
an să ne amintim de istoria acestei comune...
* La invitația părintelui Balogh (de la Biserica Catolică din
Vladimirescu), primarul a participat la slujba de Hram a
Biericii din localitate, după care a fost invitat să participe la o
agapă.
A consemnat pentru Dumneavoastră,
Primarul Comunei,
IOAN CRIȘAN
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