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S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* Două evenimente fericite în comunitate.
Două sărbători. Două hramuri, ținute la două
biserici ortodoxe: Vladimirescu II și Mândruloc.
Și încă una, la Biserica Penticostală: Sărbătoarea
Recoltei cu mulțumiri pentru roadele ce ni sau dat.
Toți ne bucurăm, toți ne rugăm, toți mulțumim.
Pentru toate și pentru tot. Și, sper eu, toți ne iubim,
pentru că toți suntem CREȘTINI. Să ne tolerăm, să
ne respectăm și să ne iubim, că-i mai necesar ca
orișicând. Cu vremurile de acum… În pagina de spiritualitate, veți găsi fotografii de la evenimentele
consemnate mai sus.
* De la Biserica Penticostală nu vom publica
fotografii în acest număr de ziar, pentru că la
momentul tipăririi ziarului, sărbătoarea este în plină
desfășurare. Și cum ziarul se tipărește la ClujNapoca... nu-i timp. Promitem, însă, ca în momentul în care vom primi fotografiile de la acest eveniment, să le publicăm în numărul viitor al ziarului.
Poate și împreună cu un articol pe această temă,
scris de cei implicați în organizarea acestui eveniment!
* Nu voi putea, însă, trece cu vederea un
aspect pe care vă rog să-l apreciați din fotografiile
atașate. Tinerii părinți își duc copiii la Biserică. Nota
bene: lor, ca părinți, dar și preoților parohi. Îi priveam pe micuții noștri urmași cu câtă smerenie primeau sfânta cuminecătură și anafura, și cu câtă
bucurie întindeau mânuța pentru mica ciocolată pe
care o primeau de în biserică. De la Domnul Isus
am primit-o, mi-a răspuns, mândru, un flăcău de
vreo trei ani.

* Același lucru la Mândruloc, unde, după slujbă, urmașii noștri, adolescenți de această dată, au
arătat că știu și să frecventeze Biserica, dar și să
păstreze tradiția, prin portul popular în a cărui straie sau îmbrăcat, dar și prin jocurile populare pe care
le-au jucat în chiar curtea Bisericii. Bravo, tuturor
celor care nu ați uitat credința, ființa, tradiția
neamului românesc!
*****

* Și pentru că
vorbirăm de tradiție și de neam,
iată, stimați locuitori
ai
comunei
Vladimirescu, deci din
toate localitățile, că
ne-am mai înzestrat
cu ceva costume tradiționale. O precizare: pentru că localitățile noastre toate
patru sunt locuite de
oameni din toate
colțurile țării, ne-am
gândit așa să facem
și costumele. Pe
zone. Priviți-le în
fotografii, și cât de
curând vom avea
ocazia să le priviți și
în realitate. Avem și
șube din județ. De
Crăciun, dacă ne veți
primi cu colinda, o să vă colindăm.
*****
* Pe strada Libertății, în curtea blocului
este șantier. Încet, dar sigur, ne ținem de cuvânt.
Înființăm un parc. Nu-i mare, mare dar va fi frumos.
Asta dacă și dumneavoastră, stimați locatari, ne
ajutați... păstrând curățenia și - mai important! luând atitudine față de cei care distrug. Și cum în
acaastă zonă se mai întâmplă și lucruri neplăcute,
sprijinul Dumneavoastră ne este foarte necesar. Noi
am iluminat locul pentru sprijinul dvs. și lipsirea de
întuneric a celor... necivilizați! După cum vedeți,
șantierul e-n toi. Și va mai urma apa pluvială și
asfaltul. Un fapt care, sincer să fiu, mi-a făcut plăcere: aceia dintre Dumneavoastră care ați construit
garaje, mi-ați dat semnalul că ați înțeles și veți veni
la Primărie, pentru a intra în... legalitate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă așteptăm!

*****
* Trotuarulpistă până la Pădure (la intrare)
este
gata.
Se
poate circula, deja,
pe el. Dacă timpul
este îngăduitor cu
noi, atunci și îmbinarea dintre carosabil (asfalt) și
pistă se termină în
patru-cinci
zile.
Argumentăm spusele noastre cu
fotografia alăturată. Dar la acest
drum mai avem de
așezat asfaltul pe
400-500 de metri.
Îl facem în această
toamnă.

*****

* Stimați locuitori ai străzii Gării. Vă redăm
mai jos fotografii cu aspectul din teren, care aspect
nu spun că este urât, dar produce multe situațiilimită. Să mă explic: strada Gării duce la Școala
Gimnazială. Traficul pietonal este dens. Dar pietonii
circulă pe carosabil. Asta datorită vegetației. Cum
copiii sunt cei mai mulți pietoni, și cum copiii sunt
cei mai neatenți la circulație, ei sunt primii care
riscă să se accidenteze. De aceea, noi, administrația și eu, primarul, am luat hotărârea de a construi
un trotuar suficient de lat, pentru a se putea circula în voie, ba chiar și cu bicicleta, pentru cei care
aleg acest mijloc de a se deplasa către Școală.
Vrem, nu vrem, vom defrișa vegetația. Dacă nu o
faceți Dumneavoastră, o vom face noi, administrația. Cu tot respectul, deci, vă rog tăiați-o dumneavoastră!
*****
* Un fapt trist
care m-a necăjit.
Priviți și spuneți-vă
părerea,
stimați
horieni. M-am lăudat
că
am
renovat
Căminul! Am promis
acolo mese pentru
100 de locuri, la
evenimente.
Scaune. Dar, unii
oameni, lipsiți de
bun simț și civilizație, dau foc. Da, au
pus foc la ușa din
spate. Și nimeni nu
știe, nu vede... nu-l
interesează! Norocul
nostru a fost că acel
material din care
este făcută ușa nu
se aprinde. ATENȚIONEZ pe tinerii
care folosesc Sala
de Haltere (forță), că riscă să... o piardă. Vom pune
sub lacăt totul. Cine știe ceva, îl rugăm să ne spună
la telefonul Primăriei și al Biroului de Poliție. Nu vom
tolera astfel de abateri, mai ales că cei care distrug
riscă sancțiuni... penale, pentru distrugere de
bunuri publice!
*****
* Mereu avem reclamații cu iluminatul
public. Vă transmitem două numere de telefon,
care sunt ale societății ce este obligată, prin contract, să schimbe și să repare becurile iluminatului
public: 0773.85.43.73 și 0722.57.25.44 (domnul
Muntoiu Daniel). Sunați-l, că nu se supără. Ne
supărăm noi pe dânsul, dacă nu schimbă becurile!
Cu tot respectul pe care vi-l port,
primarul comunei, IOAN CRIȘAN
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