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EDITORIAL

Să fim optimiști!
De fiecare dată când m-așez în fața calculatorului, pentru a
scrie la ziar, primul gând îmi zboară la întâmplările negative produse în comunitate. Spre marea mea satisfacție, acestea sunt,
încet-încet, tot mai puține! Se observă asta și pe stradă: ambalaje tot mai puține, iar dacă acestea există, atunci se află pe
lângă șosea, unde și șoferii le aruncă, de pe geamul mașinii.
Sunt și ei cu obiceiul aproape tradițional la NOI. Dar nu numai
ei… Și noi suntem. Dar suntem pe cale de a ne lepăda această... tradiție!
Dacă în urmă nu cu mult timp eram sunați la telefon și, cu un
anumit ton de reproș, ne întreba câte un cetățean: Când are
Primăria de gând să cosească iarba de la stradă, că eu vreau
să-mi culeg prunele?, astăzi aproape au dispărut asemenea
întâmplări. Și-i bine. E bine, că astăzi cel puțin un procent de
60-70% dintre noi cosim sau tundem iarba la stradă, fără a mai
fi nevoie de intervenția Primăriei. Pentru aceasta și pentru
multe altele vă mulțumesc, concetățenii mei!
Unii dintre noi, mai în glumă, mai în serios, vor spune, poate:
Hai, lasă-ne dom’le cu mulțumirile că asta-i... abureală! Vrei să
ne câștigi simpatia. Vine campania și-ncepe circul. Și da, și nu.
Faptele, lucrurile concrete, nu pot fi ascunse. Bune sau rele.
Există, se văd, se pot pipăi ca să spun așa. Le utilizăm. Asta
nu-i abureală.
De aceea, țin să vă mulțumesc! De ce? Pentru că ne-am consultat și acum știm mai bine ce ne dorim. Da, știm. Noi toți știm.
Împreună. Pentru binele comunității.
Și mai știu, dacă Dumneavoastră considerați că ce s-a
făcut, s-a făcut bine. Sau rău. Sau greșit. Și, foarte
important, ȘTIM CE TREBUIE SĂ FACEM ÎN VIITOR.
Continuare în pagina 2
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Sâmbătă, 8 august 2015, în localitatea Ineu a avut loc Finala
ediției a VI-a a Festivalului-concurs județean de folclor «La
Izvoare» (fost «Autentic Fest»), unde Ansamblul folcloric
“Florile Mureșului Junior” (fotografia de sus) a ocupat locul II la
categoria “formații de dansuri” (obținând trei note de 9,75 și
patru note de 9,50, cu un total de 9,61), iar Ansamblul folcloric
“Florile Mureșului Senior” a ocupat locul I și trofeul la categoria “ansambluri folclorice” (obținând patru note de 10 și trei
note de 9,75, cu un total de 9,89).
În paginile 4 și 5 vă prezentăm un amplu articol, precum
și fotografii de la această manifestare cultural-artistică.

Au părăsit țara cu decenii în urmă, dar
inima le-a rămas aproape de România !
Vizita unui grup de foști etnici germani din Vladimirescu a fost prilejul
de a readuce în atenție momente ale perioadei petrecute în țara noastră

În pagina 2, câteva fotografii luate din locurile pe care oaspeții noștri (reuniți în
această imagine pentru fotografia de grup) le-au vizitat în localitatea Vladimirescu
e-mail: contact@primariavladimirescu.ro * internet: http://www.primariavladimirescu.ro

