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Și în acest an, de sărbătoarea Înălțării
Domnului, comemorăm eroii neamului
românesc. Și de această dată, un sobor de
preoți a oficiat slujba de comemorare și
pomenire a Eroilor Neamului românesc. În-
treg programul s-a desfășurat la monumen-
tul Eroilor amplasat în fața Casei de Cultură
din localitatea Vladimirescu. 

La acest eveniment au mai luat parte și
elevii Școlii Generale din localitate, care au
susținut un program artistic interpretând
imnuri de slavă la adresa celor „căzuți la da-
torie”. Pe lângă preoți, elevi, profesori și
locuitori din Vladimirescu, a fost prezent și
primarul comunei, Mihai Mag care a spus
câteva cuvinte despre acest eveniment:
„Odată cu Sfânta Sărbătoare a Înălțării
Domnului, comemorăm și Eroii Neamului!
Preoții din parohia Vladimirescu au săvârșit
slujba de pomenire a acestora iar elevii școlii
generale ne-au delectat cu un program artis-
tic! Cinste Eroilor! Hristos s-a Înălțat!”

Înălțarea Domnului 
și Ziua Eroilor: Prilej 
de mare sărbătoare

Ziua de 28 mai a.c. a fost
un prilej de sărbătoare pen-
tru comunitatea de germani
din comuna Vladimirescu.
Cu prilejul hramului bisericii
catolice din localitate s-a
desfășurat Kirchweih-ul.
Locuitorii comunei și mai
multe perechi de dansatori
au sărbătorit cu acest prilej. 

Au fost prezenți și
cetățeni care s-au stabilit cu
ani în urmă în Germania dar
care s-au întors „acasă”, unii
special pentru această
frumoasă sărbătoare. „Biser-
ica Catolică din Vladi mi -
rescu își sărbătorește
hramul, Kirchweih-ul! 

Alături de perechile de dansatori și locuitori ai comunei
stabiliți în Germania am primit și vizita viceconsului Ger-
maniei în țara noastră, dl Siegfried Geilhausen. Le mulțumim
tuturor pentru participare și le dorim din inimă să se simtă
acasă aici, la Vladimirescu!”, a declarat Mihai Mag, primarul
comunei, fiind prezent la acest eveniment, ținând și o
alocuțiune în calitate de gazdă.

Viceconsulul 
Germaniei a fost

prezent la Kirchweih,
la Vladimirescu  

Slujba religioasă, oficiată de un sobor de preoți de la Bisericile Ortodoxe din comuna Vladimirescu

Programul de cântece patriotice ale Corului Școlii Gimnaziale din Vladimirescu

Primarul comunei Vladimirescu, MIHAI MAG,
a evocat importanța sacrificiului Eroilor 
Neamului și le-a mulțumit tuturor celor

prezenți la acest eveniment

Viceconsulul Germaniei, 
SIEGFIRED GEILHAUSEN

Primarul MIHAI MAG (în centrul imaginii), împreună cu 
viceprimarul IOAN PLAVEȚI, au reprezentat administrația locală

la slujba de la Biserica Catolică din Vladimirescu

Formațiile de dansuri ale comunității germane au prezentat un 
frumos spectacol artistic pe platoul din fața Bisericii Catolice
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l Vând casă în Vladimirescu
(grădină de 1.350 mp), pe str. Re-
formei 10, preț convenabil; tel. 0756-
301.942.

l Vând uși și geamuri comandate,
congelator Fram cu sertare; tel. 0772-
298.715.

l Vând grâu în Vladimirescu, str.
Eminescu nr.15; tel. 0357/411.182.

l Angajăm 2 manipulanți și un
operator telescop frontal, pentru
bază de cereale din Vladimirescu; tel.
0745-106.165.

l Ofer servicii pentru îngrijire
copil, inclusiv dus și adus de la
Grădiniță sau Școală, în funcție de

necesități; ofer seriozitate; tel. 0741-
456.127.

l Execut lucrări de arat și frezat
grădini, cu utilaje mici, la prețuri ne-
gociabile, tel. 0758-333.105.

l Execut diverse lucrări de confecții
metalice: porți, garduri, balustrade, etc.
Telefon: 0723-587.046.

l Ofer servicii de re parații radio-TV.
Telefon: 0745-210.268.

l Execut orice lucrări de confecții
metalice (garduri, porți, balustrade,
etc). Telefon: 0722-587.943.

l Formare coroană pomi fruc-
tiferi, tip vas, etc, tăieri rodire, tel.
0727-786.186.

MICA PUBLICITATE
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Comuna Vladimirescu, atra -
ge an de an tot mai mulți in-
vestitori. Recent s-a inaugurat și
noua fabrică de pavele și pre-
fabricate din beton. Cu o
investiție de peste zece milioane
de euro, Florea Grup este a treia
fabrică ca mărime din România. 

Datorită amplasării și de-
schiderii acestei noi fabrici, au
fost create șaptezeci de locuri
noi de muncă din care în mo-
mentul de față sunt ocupate
aproximativ patru zeci și cinci
de posturi. Este îmbucurător
faptul că o fabrică de asemenea
dimensiuni își desfășoară acti -
vitatea aici. Pe lângă faptul că
generează locuri de muncă
aceasta aduce un aport consid-
erabil la bugetul local o parte
din taxe și impozite revin co-
munei. 

Administrația locală urează
bun venit fabricii de pavele și
prefabricate din beton, în co-
muna noastră. „Am participat
la recepția uneia dintre cele mai
mari investiții făcute în comuna
Vladimirescu. Societatea Florea
Grup, producătoare de pavaje și
produse destinate construcțiilor
marca «Petra pavaje», a finalizat
construcția fabricii într-o
investiție de peste 10 milioane

euro. S-au creat astfel, 70 de
locuri de muncă destinate în
special locuitorilor comunei,
din care, momentan, 48 sunt
ocupate. Noi le dorim mult suc-
ces, îi asigurăm de întreaga

noastră colaborare iar pe
dumneavoastră vă invităm să le
călcați pragul în calitate de
clienți sau pentru a vă găsi un
loc de muncă”, a specificat
Mihai Mag, edilul comunei.

Florea Grup: cea mai mare investiție
privată din comuna VladimirescuPrimarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag, a fost ales prim-

vicepreședinte al Ligii Aleșilor Locali, reprezentând comunele, alături
de Răzvan Cadar (vicepreședinte Consiliului Județean Arad), Lazăr
Faur (viceprimar al municipiului Arad) și Flavius Chereji (primarul
orașului Chișineu-Criș). Președinte al Ligii Aleșilor Locali a fost ales
Călin Abrudan (primarul orașului Ineu). Dorim succes întregii echipe,
iar colaborarea lor să fie în folosul tuturor comunităților!

Liga aleșilor locali

La Cicir, pe strada Mihail Jora, administrația locală a
construit o noua pistă pentru biciclete. Aceasta leagă dru-
mul național DN-7 de cartierul nou-înființat. Cu o
lungime de aproximativ 500 de metri, construită din as-
falt, noua pistă are o lățime de 2,5 m, făcând posibilă ast-
fel circulația în ambele sensuri de mers. 

„Am reușit să asfaltăm această pistă care, cred eu, că
este de un real folos celor care și-au construit case în
cartierul nou și sunt iubitori de mișcare și ciclism. Mi-am
dorit ca aceasta să fie sufcient de lată încât să permită ac-
cesul deodată în ambele sensuri de mers, astfel încât să
nu mai existe varianta de cedare a trecerii. De acum
înainte toate pistele de biciclete care vor fi construite pe
raza comunei noastre, vor fi din asfalt iar acolo unde este
posibil vom păstra lățimea standard de 2,5m, pentru sen-
suri de mers dus – întors”, a spus edilul comunei, Mihai
Mag.

Cicir: Pistă pentru biciclete finalizată
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Strada Libertății din locali-
tatea Vladimirescu a primit o
nouă înfățișare. 

Până nu de mult pe această
stradă s-a finalizat proiectul
de amenajare a unei parcări
de 14 locuri. Iată că lucrările
pe această stradă au continuat
iar zilele trecute a fost turnat
un nou strat asfaltic, strada
primind un aspect civilizat. 

„Am reabilitat str.
Libertății din Vladimirescu, o
stradă extrem de circulată.
Riveranii acestei străzi au
simțit din plin disconfortul
creat pentru reamenajarea și
pregătirea străzii pentru a
putea fi asfaltată. Pe această
cale, administrația locală le
mulțumește pentru înțelegere.
Lățimea covorului asfaltic este
de 5,2 m plus acostament,

lucru ce permite circulația în
ambele sensuri în condiții de
siguranță, fără a mai fi nevoie
ca unul dintre  participanții la
trafic să cedeze trecerea din
sens opus. 

Din toamna trecută, pe
această stradă s-au desfășurat
mai multe lucrări de reabil-
itare, printre care și o parcare,
iar datorită acestora, strada a

fost un șantier. Acum însă,
strada Libertății a primit un
aspect civilizat, cu un sistem
inovativ de ,,rigole” din piatră
spartă, care drenează apa
pluvială. Astăzi, pe strada
Libertății se poate circula în
condiții normale și în
siguranță”, spunea Mihai
Mag.

Vladimirescu: Strada Libertății
are o nouă îfățișare

În localitatea Horia, administrația locală a mai dat în folosință
500 de metri de pistă destinată bicicletelor, trotinetelor și mope-
delor. 

Lățimea de 2,5m a pistei permite ca circulația pe aceasta să se
desfășoare în ambele sensuri. „Mă bucur că am finalizat acești 500
m de pistă. Situată pe strada Miron Cristea, aceasta va face
legătura dintre drumul principal al localității și cartierele noi care
se află în plină dezvoltare în zonă. Și aici am reușit să păstrăm
lățimea standard pentru fiecare dintre sensurile de circulație. 

După cum am mai spus, tot ce va însemna construcții noi de
piste, se vor realiza doar din asfalt. Nu vom mai construii piste
pentru biciclete din pavaj, deoarece acest tip de construcție
diminuează eficiența mersului cu bicicleta, ba chiar mai mult,
necesită reparații frecvente datorită deni velărilor care se produc
în urma tasării în timp a solului. 

În urmă cu ceva vreme, când s-au construit pistele vechi, era
mult mai ușor să scoți câteva rânduri de pavele, atunci când tre-
buia făcută o branșare, fie ea la apă, canalizare, gaz ori electricitate
și să readuci apoi pista la forma inițială. Acum tehnologia ne ajută
foarte mult și consider că este mult mai eficient să recurgem la
subtraversare atunci când vom avea acțiuni de genul celor
menționate mai sus”, spunea Mihai Mag.

Horia: încă 500 de metri de pistă pentru biciclete

În localitatea Horia, în momentul de față nu mai există
nicio stradă aflată în proprietatea Primăriei Vladimirescu,
care să nu fie asfaltată. Administrația locală a finalizat de as-
faltat și ultimele străzi rămase neasfaltate în această locali-
tate. Astfel, în proiectul de asfaltare a fost cuprinsă o partea
din strada Alexandru Averescu, care a rămas până acum
neasfaltată dar și strada Vasile Lucaciu, care este prima
stradă, pe partea dreaptă, cum se vine dinspre Șiria, la in-
trarea în localitate, ambele străzi aflându-se în Cartierul
Nou. 

De asemenea a mai fost asfaltată și strada Constantin
Stere, iar în partea de sud a localității s-a turnat covor as-
faltic și pe str. Romul Boilă, arteră care face legătura între
cinci străzi. Aceasta este strada paralelă cu șoseaua
principală și care duce la cimitirul din localitate. 

„În cele din urmă, aici la Horia, au fost asfaltate și ul-
timele străzi. Desigur că mai sunt câteva străzi care nu au
drumuri de asfalt dar acestea, în momentul de față nu se află
în administrarea primăriei, ele sunt proprietatea dezvolta-
torilor imobiliari care au construit aici locuințe în ultimii ani.
Astfel, noi ca administrație locală nu putem investii bani
publici în sectoare private. În aceste momente pe străzile
proaspăt asfaltate se lucrează la accesul auto către locuințele
oamenilor”, a declarat primarul comunei, Mihai Mag.

Horia: Străzi asfaltate
în procent de 100% !
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Noua pistă de pe strada
Libertății din Vladimirescu
este finalizată. Aceasta face
legătura între Școala Gimna -
zială de pe str. Horia și str.
Progresului. 

Pista facilitează deplasarea
între centrul localității și
școala cu clasele I–IV de pe
strada Horia. Riveranii zonei

dar și iubitorii de ciclism o pot
folosi cu încredere, aceasta
permite accesul pe două sen-
suri de mers. Întreg proiectul
este finanțat și susținut prin
intermediul GAL – fonduri
nerambursabile. „Am final-
izat și această lucrare, cu
această pistă avem peste 11
km de pistă pentru biciclete

pe raza comunei noastre. 
Aceasta este ultima lucrare

de acest gen la care am folosit
pavele de acum înainte, toate
pistele pentru biciclete care se
vor construi vor fi din asfalt.
Le doresc tuturor acelora care
le vor folosi să circule pe aces-
tea fără evenimente neplă -
cute”, a specificat Mihai Mag.

În Cicir, pe strada Sergiu
Cilibidache, a fost reabilitată
porțiunea cea mai afectată. 

Deoarece este o stradă in-
tens circulată iar în urma trafi-
cului excesiv au survenit
deteriorări masive ale stratu-
lui asfaltic, s-a decis că este
esențial ca această stradă să fie
reabilitată. 

„Pentru că starea deplo -
rabilă a străzii necesita o
intervenție la nivelul covoru-
lui asfaltic, am reușit să
reparăm și să reabilităm
strada, întrucât este una ex-
trem de circulată. Tot aici

există și un proiect prin care
urmează să extindem și ilumi-
natul public. Îmi doresc ca lu-
crurile să evolueze și să se
materializeze cât mai curând

posibil și sunt optimist că vom
realiza lucrări durabile și în
folosul tuturor cetățenilor
localității”, spunea Mihai
Mag, edilul comunei.

Cicir: Reabilitarea
străzilor deteriorate 

Și la Mândruloc au avut loc lucrări de reabilitare și as-
faltare. Aici a venit rândul străzii Henri Coandă, aceasta
fiind și extrem de circulată. Deoarece este principala cale de
acces către baza sportivă din localitate, către cartierul nou
înființat dar și spre cartierul privat care s-a construit nu de
mult pe raza localității, administrația locală a decis că este
nevoie aici de o reabilitare totală. 

„După ce au fost realizate lucrările de reabilitare a terasa-
mentului străzii, extrem de deteriorat datorită traficului in-
tens din zonă, s-a turnat un nou strat de asfalt. Ne vom
strădui să continuăm să reabilităm pe cât mai mult posibil
și celelalte străzi aflate într-un stadiu avansat de degradare,
avem proiecte depuse spre autorizare și finanțare. Deși lu-
crurile nu evoluează așa cum mi-aș dori eu, timpii de
așteptare după avize și finanțări sunt uneori foarte lungi,
totuși, sunt încrezător că împreună cu aparatul Primăriei
vom reuși să realizăm cât mai multe proiecte care să
sporească confortul și siguranța cetățenilor comunei noas-
tre”, spunea primarul Mihai Mag.

Mândruloc: Asfalt
proaspăt pe strada

Henri Coandă

Vladimirescu: Pistă pentru
biciclete finalizată
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Dragi elevi, stimați părinți și bunici, distinși colegi,
domnule primar Mihai Mag, domnule viceprimar Ioan
Plaveți.

A mai trecut un an de muncă, de emoţii, de așteptare și
de împliniri. Anul școlar care tocmai se încheie a însemnat
încă un pas spre viitorul vostru: un an în care aţi mai crescut,
v-aţi mai îmbogăţit cunoștinţele, aţi aflat răspunsuri la multe
întrebări. 

Voi trăiţi niște vremuri pe care noi, părinţii și bunicii
voștri, nu am le-am mai trăit niciodată: pandemie și iată, un
război aproape de noi. A trebuit să învăţaţi de mici ce e frica,
să știţi că nu puteţi veni la școală, deoarece în aer e un virus
periculos. Aţi stat în case, când aţi fi vrut să vă întâlniţi și să
vă jucaţi împreună. Sunteţi puternici, unii aţi trecut cu bine
prin boală, nu aţi uitat să vă bucuraţi de copilărie și nu aţi
uitat să râdeţi! Felicitări părinţilor pentru felul în care au
avut grijă de voi!

Să-I mulţumim Lui D-zeu pentru fiecare zi în care am
fost împreună!

După un an de strădanii iată că a sosit și mult așteptata
vacanţă la care vă gandiţi de câteva săptămâni și pe care o
meritaţi pe deplin. Ea vă aduce bucuriile verii, acest anotimp
minunat care este prin excelenţă anotimpul vacanţelor. 

Felicitări pentru absolvirea claselor primare, le spunem
elevilor din clasele a IV-a! Începutul vostru a avut succes și
vă doresc aceeași continuare ușoară pe drumului tău școlar.
Vă doresc să vă aștepte noi obiecte interesante care vă vor
dezvălui secretele și tainele omenirii, lumii, culturii și isto-
riei! 

Sper să aveţi o vacanţă de vis, în care să vă relaxaţi, să vă
bucuraţi de soare, de jocurile copilăriei și de tot ce înseamnă
vară. 

Rămas bun școala, spun astăzi absolvenţii promoţiei
2022  de la Școala Gimnazială Vladimirescu și de la Școala
Gimnazială Horia. Aţi încheiat un capitol din romanul vieţii
voastre. Să începeţi însă un alt capitol care să vă aducă în
viaţă multe satisfacţii și bucurii. Au fost patru ani de adevă-
rate prietenii, bucurii, excursii și uneori chiar și mici certuri.
Totuși finalul l-aţi încheiat așa cum trebuia, cu fruntea sus.

Într-o festivitate specială, vă simţiti absolvenţi cu acte în
regulă. Ultima oră de dirigenţie tinută de dirigentele voastre
prof. Gligor Ramona (VIII A),  prof Csergo Evelina (VIII B)

și prof. Matei Mihaela (VIII Horia), sunetul ultimului clopo-
ţel, florile, aplauzele și predarea cheii vor rămâne pentru voi
niște amintiri plăcute.

Nu pot să închei, fără a mulţumi părinţilor de sprijinul
și înţelegerea de care au dovadă în acest an școlar. 

De asemenea vreau să mulţumesc tuturor cadrelor di-
dactice pentru întreaga activitate depusă în acest an școlar,
muncă care se vede în rezultatele obţinute cu elevii la dife-
rite concursuri și competiţii școlare.

Toţi premianţii, cu rezultate deosebite la învăţătură și
purtare, dar și pentru rezultate deosebite obţinute la diferite
concursuri, de pe raza comunei Vladimirescu primesc cărţi
și diplome, iar lucrul acesta a fost posibil datorită Consiliului
local și Primăriei comunei Vladimirescu care au alocat o
sumă de bani pentru premierea celor mai buni. 

Vă dorim vacanţă plăcută dragi elevi!
Director Școala Gimnazială Vladimirescu,

prof. RUS DANIELA-IOANA

Elevii Clasei a VII-a Horia după primirea Cheii
de la elevii Clasei a VIII-a

De la stânga: primarul MIHAI MAG, MANUELA BĂLTAN (director-adjunct),
DANIELA RUS (director), prof. CSERGÖ EVELINA (Clasa a VIII-a B) și prof.

GLIGOR RAMONA (Clasa a VIII-a A) la festivitatea de la Vladimirescu

Elevii Claselor a VIII-a A și a VIII-a B, în timpul festivității ocazionate de încheierea
anului școlar la Școala Gimnazială din Vladimirescu

De la stânga: MANUELA BĂLTAN (director-adjunct), DANIELA RUS 
(director), prof. MATEI MIHAELA (diriginte Clasa a VIII-a) și primarul MIHAI
MAG, la festivitatea de încheie a anului școlar pentru Clasa a VIII-a la Horia

Elevii clasei a VIII-a, înainte de momentul predării Cheii, 
către elevii din Clasa a VII-a

Final de an școlar, la Școala Gimnazială Vladimirescu
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Grupa Pregătitoare A (prof. înv. primar SAS ELENA) Grupa Pregătitoare B (prof. înv. primar ȚOP LUCIANA)

Clasa I A (prof. înv. primar IANCU LUCIA) Clasa I B (prof. înv. primar CHIȘ ALINA)

Clasa a II-a A (prof. înv. primar PICU ALINA)

Clasa a III-a A (prof. înv. primar MARIȘ COSMINA)

Clasa a IV-a A (prof. înv. primar ACHIM MARIANA) Clasa a IV-a B (prof. înv. primar BACIU LOREDANA)

Clasa a III-a B (prof. înv. primar COȚOLAN MIHAELA)

Clasa a II-a B (prof. înv. primar CĂPRARIU CRISTINA)
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Clasa a V-a A (prof. HĂLMĂGEAN CRISTIAN)

Clasa a VI-a A (prof. BUGARIU MIRELA)

Clasa a VII-a A (prof. ZLĂGNEAN ARTEMIZA) Clasa a VII-a B (prof. MICH NICOLETA)

Clasa Pregătitoare 
(prof. înv. primar TRIFAN MIHAI)

Clasa a II-a (prof. înv. primar STURZA MIHAELA) Clasa a III-a (prof. înv. primar CABA SIMONA)

Grădinița din Mândruloc
(prof. înv. preșcolar PERJARIU PAULA)

Clasa a VI-a B (prof. FOCȘA ȘTEFAN)

Clasa a V-a B (prof. BOROȘ ADELA)

DANIELA RUS (în centru), împreună cu 
MANUELA BĂLTAN și viceprimarul IOAN PLAVEȚI, 

la festivitatea de la Școala Primară din Mândruloc
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Clasa a IV-a (prof. înv. primar BULZAN MONICA)
Festivitatea ocazionată de finalul de an școlar 

la Școala Gimnazială din Horia

Clasa Pregătitoare 
(înv. CRISTI FLORICA) Clasa I (înv. HOȘTIUC ANA)

Clasa a II-a și Clasa a IV-a (prof. înv. primar ROMCEA SANDA) Clasa a VI-a (prof. ZDREMȚAN PATRICIA)

Clasa a V-a (prof. KURUNCZI OFELIA)

Felicitări tuturor elevilor și preșcolarilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar din Școlile 
și Grădinițele de pe raza comunei Vladimirescu, pentru desfășurarea în condiții foarte bune 

a anului școlar 2021/2022! Vacanță plăcută tuturor, și să ne revedem cu bine și sănătoși 
în ziua de 5 Septembrie, la începutul anului școlar 2022/2023!

Clasa a VI-a (prof. MURG ADELA)

Clasa a III-a (înv. CRISTI PETRU)
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Zilele Comunei Vladimirescu, 
la ediția a XV-a, jubiliară

Slujba de binecuvântare, oficiată 
de preoții Cosmin Șimonca-Oprița 

și Dacian-Emilian Nan

Mesajul de bun-venit la ediția jubiliară a Zilelor Comunei
Vladimirescu, adresat de primarul comunei Vladimirescu, 

MIHAI MAG

Programul prezentat de preșcolarii de la
Grădinița P.N. 2 din Vladimirescu

RĂZVAN NUȚIU

RĂZVAN SCULICI DALIA GIURGIU

ADRIAN PETCU

Programul prezentat de preșcolarii de la
Grădinița P.N. 1 din Vladimirescu

Programul prezentat de preșcolarii de la
Grădinița P.P. din Vladimirescu

NICOLETA PAVEL, 
de la TV Arad, a fost

prezentatoarea 
programului
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Grupa de copii Ballroom Dance Ansamblul „Florile Mureșului” Vladimirescu (Grupa Piticilor)

DACIAN-RĂZVAN
ȘOCAȚI LUCIAN ZADIC

MARIA AIFTINCĂI IOAN POPA

NATALIA 
ALEKSANDROVA DJ NINHO

Programul prezentat de preșcolarii 
de la Grădinița P.N. din Horia

Programul prezentat de elevii 
de la Școala Primară Mândruloc

Programul prezentat de elevii de la Școala Gimnazială din Horia

Programul prezentat de elevii de la Corul Școlii Gimnaziale din Vladimirescu
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Instrumentiștii Ansamblului „Florile Mureșului” Vladimirescu, conduși de prof. IOJI NAGHI

Ansamblul „Florile Mureșului” Vladimirescu - Joc de Craiva

Ansamblul „Florile Mureșului” Vladimirescu - Joc de Ineu

NICOLETA PAVEL

DIANA-GIORGIANA
MIHUȚ

ANDREI GURĂU
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RALUCA POP

GIULIA CHIȘ

Ansamblul „Florile Mureșului” Vladimirescu - Joc de Someș

Ansamblul „Florile Mureșului” Vladimirescu - Joc de Oaș

Ansamblul „Crișana” din Oradea
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VASILICĂ PUȘTIU și formația ELLIE WHITE

THE MOTANS PROGRESIV A

Ansamblul „Florile Mureșului” Vladimirescu - Joc din Moldova

CORINA SZATMARI și TARAFUL „ZBICIU”
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Zilele Comunei Vladimirescu: Imagini 
ale succesului de organizare și de public

Primarul MIHAI MAG (în prim-planul imaginii), alături de consilierii locali
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Casă de
piatră

Băluță Raul-Alexandru & 
Calinovici Camelia-Viorica

Popa Aurel-Andrei &
Tămaș Lidia-Damaris

n Liga a IV-a, faza a doua a competiției – Etapa a II-a (30 Apri-
lie 2022): Sântana – Felnac 4-2, Socodor – Ineu 1-0 (Grupa Campio-
nat); Pâncota – Glogovăț 4-0, Șimand – Beliu 2-3, Păuliș – Zăbrani
2-0 (Grupa Retrogradare); etapa a III-a (7 Mai): Ineu – Sântana 2-2,
Felnac – Socodor 2-1 (Grupa Campionat); Zăbrani – Pâncota 1-1,
Glogovăț – Șimand 1-3, Beliu – Păuliș 2-2 (Grupa Retrogradare);
etapa a IV-a (14 Mai): Felnac – Ineu 0-3, Sântana – Socodor 2-1
(Grupa Campionat); Pâncota – Beliu 5-2, Șimand – Păuliș 2-4,
Glogovăț – Zăbrani 0-0 (Grupa Retrogradare); etapa a V-a (21 Mai):
Felnac – Sântana 3-3, Ineu – Socodor 7-2 (Grupa Campionat); Ză-
brani – Șimand 1-2, Beliu – Glogovăț 1-0, Păuliș – Pâncota 2-0
(Grupa Retrogradare); etapa a VI-a (28 Mai): Sântana – Ineu 4-1, So-
codor – Felnac 3-2 (Grupa Campionat).

Clsamentul final al ediției 2021/2022:
Grupa Campionat:
1. C.S. Acad. Brosovszky Ineu (23p) 6   3-1-2   17-  9   30p
2. C.S. Socodor (21p) 6   3-0-3   11-14   30p
3. Unirea Sântana (16p) 6   3-2-1   16-12   27p
4. Victoria Felnac (17p) 6   1-1-4     9-18   21p

Grupa Retrogradare :
5. Podgoria Pâncota (13p) 5   3-1-1   12-  5   23p
6. Păulișana Păuliș (8p) 5   4-1-0   13-  5   21p
7. C.S. Beliu (8p) 5   2-2-1   10-11   16p
8. Victoria Zăbrani (12p) 5   0-3-2     4-  7   15p
9. C.S. Glogovăț 2013 (13p) 5   0-1-4     2-11   14p

10. Șoimii Șimand (2p) 5   2-0-3     9-11     8p
Între paranteze este trecut punctajul cu care echipele au intrat în a doua

fază a competiției. C.S. Academia Brosovszky Ineu va juca barajul de
promovare în Liga a III-a, cu Recolta Dănceu (câștigătoarea Ligii a IV-
a Mehe dinți). La egalitate de puncte, departajarea s-a făcut pe baza re-
zultatelor din meciurile directe ale fazei a doua a campionatului (Ineu –
Felnac 7-2 și 1-3). Nu retrogradează nici o echipă, din ediția viitoare
Liga a IV-a va avea 14 echipe.

n Liga a VI-a (Seria A) – Etapa a XVIII-a, ultima din prima fază
a competiției: Horia – Atletico Arad 6-1, Mândruloc – Mailat 2-6,
Păuliș II – Vinga 2-0, Turnu – Zăbrani II 3-0 (omologare), Dorobanți
– Banatul Arad 2-1.

Clasamentul primei faze a competiției:
1. Păulișana Păuliș II 18   14-1-  3   66-21   43p
2. C.S. Real Horia 18   13-2-  3   46-18   41p
3. C.S. Athletico Vinga 18   10-3-  5   49-26   33p
4. Banatul Arad 18     9-3-  6   45-36   30p
5. Speranța Turnu 18     9-3-  6   38-29   30p
6. Victoria Zăbrani II 18     8-0-10   33-56   24p
7. C.S. Dorobanți 18     6-2-10   32-48   20p
8. Voința Mailat 18     5-1-12   22-49   16p
9. C.S. Atletico Arad 18     3-5-10   37-62   14p

10. C.S. Mureșana Mândruloc 18     1-3-14   16-66     6p
La egalitate de puncte, departajarea s-a făcut pe baza rezultatelor din

meciurile directe (Banatul – Turnu 5-2 și 0-1).
A doua fază a competiției – Etapa I: Horia – Atletico Arad 4-1,

Păuliș II – Mândruloc 13-0, Vinga – Mailat 6-0, Turnu – Dorobanți
4-4, Banatul Arad – Zăbrani II 9-3; etapa a II-a: Dorobanți – Bana-
tul Arad 1-4, Mailat – Turnu 1-1, Atletico Arad – Vinga 0-7, Mân-
druloc – Zăbrani II 3-2, Păuliș II – Horia 1-3; etapa a III-a: Horia
– Mândruloc 6-1, Vinga – Păuliș II 1-2, Turnu – Atletico Arad 4-4,
Banatul Arad – Mailat 4-1, Zăbrani II – Dorobanți 0-1; etapa a IV-
a: Mailat – Zăbrani II 1-1, Atletico Arad – Banatul Arad 1-3, Horia
– Vinga 4-2, Mândruloc – Dorobanți 3-1, Păuliș II – Turnu 5-2;
etapa a V-a: Dorobanți – Mailat 0-1, Vinga – Mândruloc 6-1,
Turnu – Horia 1-6, Banatul Arad – Păuliș II 2-3, Zăbrani II – Atle-
tico Arad 3-0; etapa a VI-a: Atletico Arad – Dorobanți 1-1, Horia
– Banatul Arad 2-0, Mândruloc – Mailat 5-1, Păuliș II – Zăbrani
II 4-0, Vinga – Turnu 3-2; etapa a VII-a: Dorobanți – Păuliș II 1-9,
Mailat – Atletico Arad 0-0, Turnu – Mândruloc 9-3, Banatul Arad
– Vinga 0-0, Zăbrani II – Horia 0-0 (meci întrerupt în min 65).

Clasamentul la zi:
1. Păulișana Păuliș II 7   6-0-1   37-  9   61p
2. C.S. Real Horia 6   6-0-0   25-  6   59p
3. C.S. Athletic Vinga 7   4-1-2   25-  9   46p
4. Banatul Arad 7   4-1-2   22-11   43p
5. Speranța Turnu 7   1-3-3   23-26   36p
6. Victoria Zăbrani II 6   1-1-4     9-18   28p
7. C.S. Dorobanți 7   1-2-4     9-22   25p
8. Voința Mailat 7   1-3-3     5-17   22p
9. C.S. Atletico Arad 7   0-3-4     7-22   17p

10. C.S. Mureșana Mândruloc 7   3-0-4   16-38   15p
Clasamentul nu cuprinde rezultatul meciului Zăbrani II - Horia (în-

trerupt), care urmează a fi decis la „masa verde”.
Mai sunt de jucat două etape: C.S. Real Horia – C.S. Dorobanți

și Mureșana Mândruloc – C.S. Atletico Arad (etapa a VIII-a, Mier-
curi, 22 Iunie 2022), respectiv Voința Mailat – C.S. Real Horia și
Banatul Arad – Mureșana Mândruloc (etapa a IX-a, Duminică, 26
Iunie 2022). Primele trei echipe din Seriile A și B ale Ligii a VI-a
promovează în Campionatul Județean Liga a V-a.

Echipele noastre de fotbal 
în Campionatul Județean

Gemanariu Ioan &
Ivancea Felicia-Georgeta Enci Ilie & Sali Maria

Dănilă Florin-Roberto &
Hajas Anamaria

Han Tamas-Hamdi &
Popelea Sara

Gogonel Andrei &
Suciu Carmen-Mihaela

Fițiu Abel & Rus Andreea

Stoian Mihai-Cosmin &
Mihai Grațiana-Luciana

Militaru Viorel & 
Dodan Lenuța

Ciobanu Samuel-Alin &
Stoian Ronela-Simona

Dobra Daniel-Viorel &
Buftea Florentina-Izabela

Sicoe Eduard-Crauniu &
Mihai Diana-Cosmina

Moț Sebastian-Daniel &
Debrenti Emanuela-Crina

Săndulescu Sorin &
Iacoboaea Daniela

Achiței Claudiu-Mircea &
Lochman Daniela-Nadia
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La Campionatul Național de karate WUKF (Under 12), care a avut loc la
Cluj-Napoca (8 Mai 2022), au participat 620 de sportivi de la 44 de cluburi. C.S.
Glogovăț 2013 a fost reprezentat de 11 sportivi (în fotografia de sus), care au
avut prestații foarte bune, obținând 8 medalii (4 de Aur, 2 de Argint și 2 de
Bronz), clubul clasându-se pe locul 16. Rezultatele detaliate sunt următoarele:
Pap Claudia: medalie de Aur (campioană națională in proba de kihon; 12
sportivi/categorie, 4 tururi) și medalie de Argint (vicecampioană națională în
proba de kata; 19 sportivi/categorie) l Biriș Casian: medalie de Aur (campion
național în proba de kumite; 21 sportivi/categorie, 4 meciuri) l Vîrciu Cătălin:
medalie de Aur (campion național în proba de kumite; 37 sportivi/categorie, 5
meciuri) l Dascălu Iza bella: medalie de Aur (campioană națională în proba
de kihon; 8 sportive/cate gorie, 3 tururi) l Codorean Iarina: medalie de Argint
(vicecampioană națională în proba de kumite; 23 de sportive/categorie, 4 me -
ciuri) și medalie de Bronz în proba de kihon (8 sportive/categorie, 2 tururi)
l Varga Andreea: medalie de Bronz (în proba de kata; din 15 sportive/cate-
gorie) și locul 4 în proba de kumite (din 20 sportive/categorie, 3 meciuri)
l Nistor Andrei: locul 4 în proba de kumite (din 32 sportivi/categorie, 4 meci-
uri) l Radu Cristian: locul 4 în proba de kata (din 25 sportivi/categorie) l Vîr-
ciu Eliza: locul 6 în proba de kumite (din 23 sportivie/categorie, 2 meciuri)
l Băldău Rebeka și Stoica Arthur: locul 7 în proba de kata (din 29 sportive/ca -
tegorie, respectiv 25 sportivi/categorie). 

Mulțumim pentru susținere Primăriei Comunei Vladimirescu, domnului
primar Mihai Mag, domnului viceprimar Ioan Plaveți, întregii administrații
locale și, nu în ultimul rând, domnului Ciprian Mocan și părinților acestor
sportivi! Antrenoare, LAVINIA MORARU

La Campionatul Național de Karate WUKF (+13 ani), care a avut loc
la Brașov (28 Mai 2022), la care au participat aproximativ 450 de sportivi,
C.S. Glogovăț 2013 a fost reprezentat de 8 sportivi (în fotografia de sus),
care au reușit să obțină 5 medalii de Argint și o medalie de Bronz, astfel
că clubul s-a clasat pe locul 37 (din 57 de cluburi participante). Iată cine
sunt medaliații noștri: Bugi Maria: dublă vicecampioană națională în pro-
bele de kata și kumite individual, 2 medalii de Argint l Dan Diana:
vicecampioană națională în proba de kata, o medalie de Argint l Herlo
Flavia: vicecampioană națională în proba de kata, o medalie de Argint
l Zlăgnean Ștefan: vicecampion național în proba de kata, o medalie de
Argint l Kuncz Erik: locul 3 în proba de kata, o medalie de Bronz
l Jurca Gabriel: locul 4 în proba de kumite 21-35 ani (categorie
superioară) l Rieger Giulia și Iștoc Florin: locul 4 în proba de kumite. 

Cu sau fără medalie, prestațiile sportivilor noștri au fost foarte bune,
aceștia având de înfruntat sportivi la fel de valoroși! Mulțumim pentru
susținere domnului primar Mihai Mag, domnului viceprimar Ioan
Plaveți, întregii admnistrații locale, președintelui de club, Ciprian Mocan
și, nu în ultimul rând, părinților acestor sportivi minunați!

Antrenoare, LAVINIA MORARU

Comportare foarte bună la
competiția de la Cluj-Napoca

O nouă comportare merituoasă!

Competiția de karate „Open Vladi-
mirescu”, aflată la prima sa ediție, a
adunat la Sala de Sport din localitatea
Vladimirescu, în ziua de Sâmbătă, 18
Iunie 2022, un număr de 191 de spor-
tivi, de la 13 cluburi din țară. Com -
petiția s-a bucurat și de prezența a doi
oficiali din Federația Română de Ka-
rate, iar meciurile, jucate pe trei tatami-
uri au fost conduse de arbitri federali.

La finalul competiției, clasamentul
final arată astfel (clasificare pe baza nu-
mărului de medalii de Aur):

1. C.S. Tiger Karate Arad 56  (26-15-15)
2. C.S. GLogovăț 2013 58  (21-14-23)
3. C.S. Samurai Turda 59  (19-17-23)
4. C.S. Record Oradea 26  (14-  6-  6)
5. C.S.M. Reșița 37  (13-  9-15)
6. C.S. Banzai Karate Club Arad 21  (  8-  7-  6)
7. C.S. Juvenes Tg. Mureș 17  (  6-  5-  6)
8. C.S. Haru Timișoara 12  (  6-  5-  1)
9. C.S. Hara Sighișoara 6  (  2-  2-  2)

10. Karate Club Sandan Brad 10  (  1-  6-  3)
11. Cobra Arte Marțiale Arad 6  (  1-  4-  1)
12. C.S. Shinto Petroșani 4  (  1-  2-  1)
13. New Victoria București 8  (  0-  5-  3)
După cum se poate vedea, într-un clasament al nu-

mărului total de medalii, echipa C.S. GLOGOVĂȚ 2013
VLADIMIRESCU ocupă tot locul 2 (cu 58 de medalii). 

Iată rezultatele orbținute de sportivii noștri (prezentați
în ordine alfabetică): Băldău Rebeka: Bronz (kumite),
Bronz (kata) l Biriș Casian: Aur (kata) l Bugi Maria:
Aur (kata) l Ciornei Andrei: Bronz (kumite) l Codorean
Iarina: Aur (kuite), Aur (kihon), Bronz (kata) l Dan
Diana: Aur (kata) l Gaidoș Ionela: Bronz (kata), Bronz
(kumite) l Hărșan Victor: Bronz (kata) l Herlo Flavia:
Aur (kata) l Iștoc Florin: Argint (kata), Bronz (kumite)
l Jurcă Gabriel: Argint (kata), Bronz (kumite) l Kuncz
Erik: Aur (kata) l Mechno Alessia-Ioana: Aur (kumite),
Bronz (kata), Bronz (kihon) l Mechno David: Bronz
(kata), Bronz (kihon), Bronz (kumite) l Nistor Andrei:
Aur (kata), Argint (kihon), Bronz (kumite) l Pap Clau-
dia: Aur (kata), Bronz (kumite) l Radu Cristian: Argint
(kata), Bronz (kumite) l Salanț Mathias: Argint (kihon),
Bronz (kata) l Stoica Arthur-Valentin: Bronz (kata)

l Terheș Alexandru: Argint (kata) l Trif Remus: Aur
(kata) l Varga Andreea: Aur (kata), Argint (kumite)
l Vasiu Fabrizio: Bronz (kumite) l Vîrciu Cătălin: Aur
(kumite), Argint (kata), Bronz (kihon) l Vîrciu Eliza: Aur
(kihon), Aur (kumite), Bronz (kata) l Zlăgnean Ștefan:
Aur (kata), Aur (kumite) l Zsigmond Bianca: Aur (kata),
Argint (kumite).

Pe echipe, bilanțul sportivilor de la C.S. Glogovăț
2013 este următorul: echipa 1 (Dan Diana, Varga Andreea
și Pap Claudia): Argint (kata) l echipa 2 (Vîrciu Cătălin,
Varga Eric și Nistor Andrei): Aur (kumite) l echipa 4 (Biriș
Casian-Claudiu, Kuncz Erik și Trif Remus): Aur (kumite)
l echipa 7 (Radu Cristian, Terheș Alexandru și Vasiu Fabri-
zio): Argint (kumite) l echipa 8 (Codorean Iarina, Mechno
Alessia-Ioana și Vîrciu Eliza): Aur (kumite) l echipa 9 (Băl-
dău Rebeka, Zsigmond Bianca și Varga Andreea): Bronz (ku-
mite) l echipa 10 (Dan Diana, Varga Andreea, Pap Claudia):
Argint (kumite) l echipa 11 (Zlăgnean Ștefan, Iștoc Florin
și Kuncz Erik): Argint (kumite) l echipa 12 (Jurcă Gabriel,
Vigh Zoltan și Tonța Adrian): Argint (kumite).

Mulțumim pe această cale celor care au ajutat la or-
ganizarea competiției: Mihai Mag (primarul comunei),
Ioan Plaveți (viceprimarul comunei), Ciprian Mocan
(președintele clubului) și Călin Dehelean (administratorul
Sălii de Sport), precum și părinților sportivilor de la clubul
nostru, pentru ajutorul dat pentru ca această primă ediție
să se desfășoare ca la carte! De asemenea, sportivii de la
C.S. Glogovăț 2013 merită felicitări pentru dăruirea și
efortul depus pe întreg parcursul competiției și pentru
bilanțul foarte bun, medaliile de Aur, Argint și Bronz
obținute la „Open Vladimirescu” adaugându-se salbei
impresionante a clubului.

Antrenoare, LAVINIA MORARU

Un debut încununat de succes !

Cei doi reprezentanți ai Federației Române de Karate (în stânga imaginii, 
încadrându-l pe primarul Mihai Mag), împreună cu cei opt arbitri, la festivitatea 

de deschidere a primei ediții a competiției „Open Vladimirescu”

Primarul MIHAI MAG (al doilea din dreapta), urează
succes sportivilor la competiția de la Vladimirescu

Sportivii de la C.S. GLOGOVĂȚȘ 2013 Vladimirescu, în fotografia de grup, 
de la finalul competiției, împreună cu antrenoarea LAVINIA MORARU


