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ÎNVĂȚĂMÂNT

S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* Toamnă. Chiar trecut de mijlocul ei. Blândă cu noi, nefiind foarte
răcoroasă și nici foarte ploioasă (până în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie!). Să
sperăm că atunci când va veni, nu va fi pentru prea multă vreme, pentru că
mai avem de lucru. Și nu stăm. Până ce se poate, nu lăsăm pentru la anu‘,
cum spun alții: Lasă pe vremea alegerilor, ca să nu te uite oamenii. Eu
zic: Nu-i așa, că din experiența mea, vorba din popor a rămas valabilă: «fă-i
omului bine de 99 ori și a 100-a oară nu, că de-atunci nu te va uita». Nicodată.
Dar să vă informăm, că de povestit alții spun povești, noi nu...
*****
* Cicir. Un
șofer-cascador a
avut un accident.
La urma urmei,
pentru el fericit că
i-a surâs norocul.
Deoarece nu a
venit nici mașină
din sens invers și
nici tramvai peste
linia căruia a trecut, lovind gardul
cimitirului.
Noi,
Primăria, am promis că reparăm
gardul și dacă tot
ne-am apucat de
gard, am decis să
finalizăm ce neam propus la cimitir.
* Nu vă spunem, stimați cicireni, decât doar
Se nivelează aleea din Cimitirul Cicir
atât: se poate circula cu cortegiul
mortuar prin spate, nu pe șosea DN-7. Accesul în cimitir este asigurat cu alee
din criblură, nu din pământ, cum a fost pe toată lungimea cimitirului. Cred căi util, nu numai frumos și civilizat.
* De comemorarea celor dragi, Paștele celor morți, aveți acum o parcare, despre care primarul zice că-i încăpătoare. Bineînțeles și la deplasarea cu
mașinile, la priveghi sau înmormântări. Și cum totu-i gata, vă zic: Să “hăznăliți” (folosiți) sănătoși totul!
* Și acum dați-mi voie să mulțumesc Familiei Igreț pentru înțelegerea de
a accepta ca intrarea la Capelă să se facă pe locul pe care dumnealor au avut
rezervate locurile de veci ale familiei. Domnule Igreț, așa cum am promis vă
oferim ca aceste locuri să le aveți pe marginea aleii, spre Capelă. Dacă nu este
bine, atunci unde alegeți, împreună cu administratorul cimitirului.

clete. Și plăcut-îi să nu ți se taie prunii, care
produc țuica cea de toate zilele! Nu-i bai că-i
bine, util și frumos. Important este să le
păstrăm, că nu se pot face în fiecare zi.

Lucrările la pista de biciclete din Cicir sunt în fază avansată

*****
* De la Cicir, venim la Pădure. La Vladimirescu. Am trecut cu asfaltul de
cabană și de baltă, drumul duce la Mureș și la pescărie. De asemenea, la iarbă
verde, pomi și mici, dacă-i avem când mergem la pădure. Că nu-i acum? O fi
la vară. Da, dar mai vezi, din când în când, câte o mașină în locuri retrase.

Porțiunea pietruită a drumului spre Pădurea Vladimirescu a fost acoperită
cu un covor asfaltic

*****
* Și acum, la Horia. Ați văzut cât gunoi am acoperit în groapă. Vedeți cum
arată? Și curat și... curat-murdar! Așa înțeleg unii dintre noi să respecte comunitatea. Și munca noastră, plătită din banii tuturor. Păcat! Deja au apărut
“movile”, provenite din descărcările din remorcile auto. Rușinos! Nu avem ce
face și vom monta camere de supraveghere.

În fața Cimitirului din Cicir se va amenaja o parcare auto

*****
* Astăzi avem vești bune din Cicir. Pistă de biciclete lungă, drum frumos, cu bițigla și pe jos. Plăcut-îi să mergi cu bicicleta printre pomi, la umbră.
Plăcut-îi să vezi, în calitate de locuitor la șosea, și cu trotuar și pistă de bici-

La groapa de gunoi din Horia, s-a făcut curățenie, dar, așa cum se vede
din imagine, au apărut, deja, mici “insulițe” cu gunoaie
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