CMYK

PERIODIC AL COMUNEI DEVESELU • JUDEŢUL OLT

Deveselu News

SE DISTRIBUIE GRATUIT

NR. 2 • IUNIEIULIE 2013 • EDITAT DE SC OBSERVATOR SRL

EDUCAŢIA ŞCOLARĂ LA
DEVESELU BENEFICIAZĂ DE
ALTITUDINEA MORALĂ ŞI
PROFESIONALĂ A
Pag.
CADRELOR DIDACTICE 4-5

Editorial
Strângere de semnături pentru
unirea României cu Basarabia
atriot desăvârşit, fostul comandant de navă, Ion Aliman, face o
campanie firească şi de bun-simţ, pentru unirea României cu
Basarabia. În acest sens, domnia-sa strânge semnături, această
acţiune de fraternizare cu moldovenii de peste Prut fiind determinată de o
scenă pe care a trăit-o pe vremea când conducea cea mai frumoasă navă
de pasageri a României „Steaua Deltei”, care făcea croaziere între România
şi Germania.
„Când eram pe Dunăre, mă întâlneam deseori cu un navigator
moldovean de peste Prut. Îl chema Jenia Vasile (de fapt, numele lui
românesc, din moşi strămoşi, era Ion Vasile), iar povestea lui tristă
m-a determinat să militez, din toate puterile, pentru Unirea Basarabiei
cu România. După ce s-a destrămat imperiul URSS, părinţii prietenului
meu, cel care conduce şi astăzi o navă sub pavilion elveţian, au rămas
în Republica Moldova, socrii lui – în Rusia, iar el – în Ucraina, acolo
unde îşi desfăşurase, pe vremea URSS, activitatea de navigator.
Imaginaţi-vă ce era în inima lui Jenia şi cum putea el să treacă peste
aceste despărţiri sufleteşti? Ce credeţi că simţea un marinar ca el,
căruia îi trebuie viză pentru a merge acasă ca să-şi vadă părinţii şi o altă
viză ca să-şi vadă socrii!? Răscolitoarea tristeţe a prietenului meu
m-a determinat ca să strâng semnături pentru Unirea României cu
Basarabia. Acest ideal a cuprins cred pe toţi românii din România şi din
Basarabia, care simt şi gândesc româneşte”, ne-a spus primarul Ion
Aliman.
Dumitru SÂRGHIE
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APELUL
PRIMARULUI ION
ALIMAN CĂTRE
LOCUITORII
COMUNEI
DEVESELU
Dragi prieteni,
u toţii ştim că ţara noastră se află într-un
moment de cumpănă, cauzat de criza
economică şi financiară instalată de
ceva timp în toată lumea. Cunosc necazurile şi
suferinţele de toate felurile cu care vă confruntaţi
şi, de asemenea, ştiu că – în ciuda tuturor acestor
greutăţi – aţi rămas oameni de bună-credinţă. La
rândul meu, sunt conştient de faptul că, după ce
m-aţi ales să vă reprezint, eu m-am angajat să fiu
subordonatul dumneavoastră şi nu voi pretinde
niciodată ca dumneavoastră să fiţi în serviciul meu
şi la ordinul primăriei.
Fiecare dintre noi ştim care ne este locul şi ştim
ce avem de făcut. Ideea pe care vreau să v-o transmit este cea de bună colaborare şi de înţelegere
reciprocă. Iar în acest sens, aş putea spune că
localitatea Deveselu este privilegiată. Este privilegiată şi datorită efortului pe care-l face
Guvernul României, cu privire la parteneriatul
româno-american, care are la bază Scutul
Antirachetă, ce se va instala pe teritoriul comunei
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noastre. Rugămintea mea către dumneavoastră,
şi aici mă refer la persoanele fizice, la cele
autorizate, la societăţile comerciale şi firmele care
funcţionează pe raza comunei noastre să facă în
aşa fel încât să-şi plătească taxele şi impozitele
către Primărie. Ştiu că, din motive politice, unii
dintre dumneavoastră aţi fost încurajaţi să nu vă
plătiţi datoriile. Apelez, pe această cale, la
bunăvoinţa dumneavoastră, pentru a vă achita
datoriile, pentru ca – împreună – să putem face
lucruri frumoase, pentru noi şi pentru copiii noştri.
Fiind partenerul dumneavoastră în acest proiect
de redare a demnităţii comunei Deveselu, vă
amintesc că racordarea la apă şi branşarea la
canal pentru fiecare gospodărie se va face pe
gratis.
Această gratuitate nu este un cadou din partea
mea, ci reprezintă un merit al dumneavoastră
pentru eforturile zilnice pe care le faceţi de a fi la
înălţimea comunităţii din care faceţi parte.
Fiţi, în continuare, buni cetăţeni, plătiţi-vă
taxele şi impozitele, iar noi vom fi, ca şi până
acum, la dispoziţia dumneavoastră.
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APROAPE
D E A E RODROM
de Gheorghe GEANTĂ

Ca fiu de cadru militar, am avut şansa să-mi
petrec copilăria, adolescenţa şi o parte din
prima tinereţe aproape de câteva foste
aerodromuri militare, la Ianca de Brăila,
Craiova, Siliştea-Gumeşti şi Deveselu, printre
aviatori, oameni de caracter şi puternici, care
au contribuit esenţial la formarea mea ca om.
Astăzi, când sunt în pragul vârstei a treia,
rememorez, pentru copiii şi nepoţii mei,
pentru cunoscuţi şi prieteni, câteva momente
din clipele trăite aproape de aerodrom,
axându-mă pe perioada petrecută la Deveselu.

„AL NOUĂLEA SAT DE LA DUNĂRE”
upă aproape doi ani ne-am mutat la „Blocurile MAN”,
aşa cum se chema oficial aşezarea de la Deveselu,
în urma repetatelor cereri ale tatălui meu, în care
reclama condiţiile mizerabile în care trăiam, într-o mahala a
Caracalului, cu chirie, într-o casă insalubră. Ba, pentru a se
convinge de realitatea lucrurilor, într-o zi, a venit în inspecţie o
comisie de la unitate.
Mulţi ani mai târziu, aveam să aflu faptul că „Deveselu” vine
de la cuvântul sârbesc „deveselo” care înseamnă „al nouălea
sat de la Dunăre”. După desfiinţarea bazei aeriene de la Deveselu, în anul 2002, din publicaţiile şi de pe site-urile de profil,
am cules o serie de informaţii despre această unitate militară
de aviaţie, altele decât cele ştiute şi trăite de mine, ca fiu de
cadru militar, şi la care, oricum, anterior, nu aveam acces.
A fost construită în anul 1952, pe o suprafaţă de circa 700
de hectare, cu suport sovietic, aproape toate echipamentele şi
logistica fiind livrate pe toată durata funcţionării de statul comunist rus. Instruirea multor cadre militare s-a realizat la baze
aeriene din fosta URSS, iar specialiştii ruşi poposeau frecvent
la Deveselu, unde asigurau asistenţă tehnică şi consultanţă.
Primele avioane din dotare, reactoarele de vânătoare
MIG-15, au aterizat pe noul aerodrom în primăvara anului 1952
şi primul pilot care a încercat puterile păsării de metal argintiu
a fost căpitanul Daniel Mălăiescu. În anul 1958, au fost aduse
12 avioane de tipul MIG-19P, constituindu-se prima escadrilă
din ţară de avioane de vânătoare supersonice. De altfel, cu un
asemenea aparat, în 1960, s-a realizat în România primul zbor
al unei aeronave cu viteză mai mare decât cea a sunetului. În
iarna anului 1962, regimentul a fost dotat cu prima escadrilă
de avioane de vânătoare MIG-21 F13, aparat performant care
a necesitat modernizarea echipamentelor logistice, dar şi o
nouă generaţie de piloţi, personal tehnic şi navigant.
În anii ’80, se efectuau la această bază aeriană zboruri de
noapte şi zboruri de zi, cu patru escadrile, deservite de o sută
de piloţi, iar ulterior, până în anii ’90, misiunea aviatorilor
deveseleni se limita doar la apărare aeriană, cu o singură
unitate care opera pe timpul nopţii…
CONTINUARE ÎN NUMĂRUL VIITOR
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Gospodarii comunei
Azi: Cristi Ianculescu – fermier şi Luminiţa Niţescu –
administrator la Blocurile MApN, Cartierul Aviatorilor
Cristi Ianculescu este un
mic întreprinzător
agricol, în vârstă de
35 de ani, căruia îi place
mai mult să muncească
decât să vorbească. Este
de meserie fermier şi are
în arendă 60 de ha de
pământ agricol. Oamenii
care şi-au lăsat pământurile pe mâna lui declară că sunt mulţumiţi
de modul cum îşi desfăşoară acesta activitatea
şi de cantitatea de
produse pe care o
primesc la schimb.
DAR, HAI SĂ PUNEM
PUNCT ACESTUI
INTERVIU, FIINDCĂ MĂ
AŞTEAPTĂ OAMENII PE
CÂMP!
m reuşit să-i smulgem
câteva cuvinte tânărului
întreprinzător. Iată ce ne-a
spus: „Lipsa irigaţiilor îşi spune cuvântul
în activitatea pe care o desfăşor.
Fertilizările şi igienizările pe care le
facem, pe bani grei, nu duc neapărat la
o producţie mare, dacă nu avem irigaţii.
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Un sistem de irigaţii ne-ar ajuta foarte
mult pe toţi cei care mai avem curajul
să ne ocupăm de agricultură. Sunt
mulţumit că nu am datorii şi că am
reuşit să accesez nişte fonduri europene (circa 18 000 de euro), pentru a
cultiva grâu, floarea-soarelui şi rapiţă.
Ne descurcăm greu – repet – în lipsa
apei. Mai nou, ne batem şi cu preţurile
stabilite, incorect, de undeva de… sus.
Dacă n-ar fi subvenţiile de 6-7 milioane
lei vechi pe hectar, am închide
afacerea… Dacă ar fi să cer ceva actualului guvern, i-aş spune acestuia să
pună sistemele de irigat la punct, să
vină cu subvenţii mai mari, ca în ţările
civilizate, şi să determine preţul la grâu,
prin Bursa de Cereale, cu trei luni
înainte de recoltare. Şi i-aş mai spune
ceva: să stârpească mafia cerealelor…

Dar, hai să punem punct acestui
interviu, fiindcă mă aşteaptă oamenii pe
câmp!”

LUMINIŢA NIŢESCU ŞI
MODUL EXEMPLAR ÎN
CAREŞI DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA

Luminiţa Niţescu, pe care nu am
găsit-o în ziua respectivă, a fost nominalizată de oameni pentru titlul de
Gospodar al comunei, datorită modului
exemplar în care domnia-sa îşi desfăşoară activitatea, ca administrator al
Asociaţiei Blocurilor MApN. Într-un
număr viitor, Deveselu News va reveni
cu amânunte în privinţa activităţii
domniei sale.
Damian POPESCU

Bancuri

– Soţul meu se va întoarce de
la
vânătoare
azi cu mâna goală.
Editat de SC OBSERVATOR SRL, Slatina, str. Ec.
– De unde ştii? A plecat fără
Teodoroiu nr.1
cartuşe?
E-mail: deveselunews@yahoo.com
– Nu. Şi-a uitat portofelul
Telefon: 0749.105.729, 0249 415 839 acasă.
__________________________________________
Director: Dumitru Sârghie
Bunicul vânător povesteşte nepotului:
Redactori: Ionuţ Dumitrescu, Dragoş Sîrghie,
– Sus în munţi am fost atacat de o haită de opt lupi!
Damian Popescu
– Bunicule, dar anul trecut când mi-ai povestit erau numai
Tehnoredactare: Dragoş Sîrghie
patru lupi!
– Anul trecut, dragă, erai prea mic pentru a afla adevărul!
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MINISTRUL APĂRĂRII, MIRCEA DUŞA 
A DOUA VIZITĂ LA DEVESELU
iua de marţi, 18 iunie a.c., când
ministrul Apărării, Mircea Duşam a
vizitat Deveselu, avea să fie una
importantă pentru comunitatea acestei
localităţi, care – printr-un joc al istoriei –
găzduieşte Scutul american antirachetă,
operaţiune militară aflată în plină desfăşurare.
„În urmă cu o lună şi jumătate eram la
Deveselu şi eram nemulţumit complet de ce se
întâmplă aici, de soluţia adoptată pentru
securizarea zonei, despre acest gard pe care
îl vedeţi şi care astăzi arată foarte bine.
Întorcându-mă la minister, am dispus o analiză
şi am schimbat soluţiile tehnice, astfel încât
investiţia care se realizează aici, una dintre
cele mai mari din România, să fie una de
calitate şi să satisfacă standardele NATO.
În momentul de faţă, deşi am dispus reluarea lucrărilor şi pe porţiunile deja realizate,
avansăm foarte bine, deşi lucrăm cu forţe proprii, cu batalioanele noastre de geniu, astfel
încât lucrările legate de securizare a zonei să
se desfăşoare conform graficului asumat.
Avem chiar un avans de cinci luni”, a declarat
ministrul Mircea Duşa.
Autorităţile locale, reprezentate cu cinste,
de primarul Ion Aliman, n-au stat cu mâinile în
sân, aflându-se în grafic cu investiţiile privind
staţia de epurare, alimentarea cu apă şi
canalizarea.

Z

Partea americană, la rându-i, a demarat
lucrările organizării de şantier, preferând o
firmă românească, generând astfel 25 de locuri
de muncă, la această investiţie de amplasare
a scutului antirachetă. Oamenilor angajaţi de
partea americană le este asigurată hrana, de
asemenea, de o firmă românească din
proximitatea respectivei baze militare.
„Drumul şi gardul care asigură securitatea
zonei vor fi finalizate în această toamnă,
urmând ca iluminatul să fie funcţional anul
viitor”, a spus ministrul.
Urmează, bineînţeles, o altă etapă de
realizare a pavilioanelor, în care vor locui
militarii români, alimentarea cu apă şi
canalizarea în interiorul bazei militare.

DEMERSURI PENTRU
ÎNCĂ UN MILION DE LEI
Primarul comunei, Ion Aliman a făcut
Guvernului o solicitare pentru încă un
milion de lei, ministrul Duşa asigurându-l
de rezolvarea acestei cereri, pentru ducerea
la îndeplinire a acestui important obiectiv.
„Ar mai fi nevoie, peste finanţarea
deja aprobată, de încă un milion de lei,
ajungându-se, astfel, la 18 milioane investiţi,
pentru ca militarii din baza Deveselu, iar cu

această ocazie, şi locuitorii comunei să poată
ajunge la bază pe drumuri practicabile, să
aibă apă sigură şi canalizare. Şi în comună
investiţiile sunt în grafic, staţia de epurare fiind
achiziţionată şi urmează să fie pusă în
funcţiune, iar în toamnă apa va ajunge în toată
comuna”, a mai spus Mircea Duşa.

În aceeaşi zi, ministrul Duşa a vizitat, în
Municipiul Caracal, un alt obiectiv, fost cămin
pentru militari, pe care ţara noastră este
dispusă să-l pună la dispoziţia părţii americane,
pentru a fi transformat într-un nou spaţiu de
cazare.
DEVESELU NEWS

şi trecute deja”, ne spune cu tristeţe experimentatul pilot.

operaţie la ochi, ca să aibă vederea mai bună,
în rest este la fel de neputincios din punct de
vedere al dezvoltării tehnicii de aviaţie…
Este un simbol al acestui cartier… Aceste
avioane au fost foarte des folosite, mai ales în
Războiul din Vietnam. Erau foarte rapide,
veneau, loveau şi plecau…”

MIG-21 este simbolul
cartierului de blocuri MApN!
Cartierul de blocuri MAPN, din comuna Deveselu, este un loc trist, care
ne arată că istoria s-a oprit subit în
loc… Dacă înainte de Revoluţie aici era
o efervescenţă caracteristică tuturor
obiectivelor militare româneşti, de
dinainte de 1989, acum locul
aşteaptă… miracolul american. Scutul
antirachetă de la Deveselu, conceput
de autorităţile româno-americane, a
creat în mintea oamenilor de aici un
fel de El Dorado, care ar putea să-i
scoată din inerţia în care i-au ţinut
toate guvernele din 1989 încoace…

Acest cartier a reprezentat şi
reprezintă, din 1983, de când sunt
eu aici, un punct important al
comunităţii Deveselu
Am stat de vorbă cu un vechi locatar al
acestui cartier, pe numele său Octavian
Marghescu, căpitan comandor în rezervă, care
a ieşit la… pensie, la vârsta de 40 de ani.
Imaginaţi-vă, dragi cititori, ce simte un pilot de
aviaţie, neînfricat, şcolit şi instruit la cele mai
înalte standarde, pe avioane de vânătoare
MIG-21, pe care statul român îl pensionează la
vârsta de 40 de ani! L-am rugat pe d-l comandor să ne spună câteva cuvinte despre acest
cartier.

„Acest cartier a reprezentat şi reprezintă,
din 1983, de când sunt eu aici, un punct
important al comunităţii Deveselu. Înainte aici
era un loc plin de cadre militare, acum însă am
mai rămas doar câţiva, care suntem în
rezervă… Foarte puţini mai sunt activi…
Din punct de vedere juridic, teritoriul acestui
cartier aparţine Primăriei Caracal. La vremea
respectivă a fost singura variantă pentru ca
aceste locuinţe de serviciu să le putem transforma în locuinţe proprietate personală. A fost
o neînţelegere la nivelul autorităţilor locale…
Primarul de atunci şi, eventual, comandanţii
noştri de atunci au considerat că avem mai
multe avantaje, dacă acest teritoriu este
administrat de către Primăria Caracal.
În timp, s-a dovedit că avantaje din punctul
acesta de vedere sunt doar din punctul
administrării serviciilor locale, în rest taxele şi
impozitele tot la Primăria Deveselu le plătim.
Pe undeva, nici cal, nici măgar…
Toate apartamentele sunt proprietate personală… Sunt toate ocupate dar, din păcate,
nu sunt toate locuite. Mai sunt colegi de-ai mei
care sunt proprietari şi încă sunt activi, încă mai
activează ca ofiţeri ai Aviaţiei Române, dar ei
s-au mutat la alte unităţi… Sunt persoane ca
mine care s-au pensionat şi, deşi au această
proprietate aici, stau la părinţi, la socri, în alte
regiuni ale ţării. Ei păstrează aceste apartamente, probabil ca o amintire a vremurilor bune

MIG-21 a rămas un simbol
Ideea că, în sfârşit, au venit americanii
nu-l prea entuziasmează pe fostul ofiţer. Toţi
cei care mai stau în acest cartier, 5-6 piloţi şi
vreo 10 foşti maiştri militari şi subofiţeri se străduiesc, în ciuda tuturor lipsurilor, să trăiască în
demnitate şi să menţină această zonă la un
anumit standard. “Este o zonă care poate să
prezinte un anumit interes turistic, la un moment dat”, ne spune Octavian Marghescu.
Simbolul acestui cartier este un MIG-21,
aşezat ca o statuie în zona blocurilor, iar
despre acest simbol Octavian Marghescu ne
vorbeşte cu nostalgie.
„Acest MIG-21 a rămas un simbol… Nici
măcar MIG-21 Lancer nu-l egalează. Pentru
că, din punctul meu de vedere, MIG-21 Lancer
este ca un om în vârstă pe care-l iei şi îi faci o

Despre binele acestei ţări
La sfârşit, i-am mai adresat protagonistului
nostru o singură întrebare: „Dacă ar veni
primul-ministru, pe această alee, ca să vadă
acest cartier, împreună cu suita lui, ce i-aţi
transmite pe scurt?
Răspunsul a sunat într-un mod altruist, aşa
cum îi stă bine unui fost ofiţer al aviaţiei
române: „Să facă orice îi stă în putinţă pentru
binele acestei ţări, nicidecum pentru cartierul
nostru sau pentru comuna Deveselu.”
DEVESELU NEWS
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ădăcinile adânci ale acestui Neam, crescut în frica lui Dumnezeu, se datorează – în primul
rând – apostolilor şi învăţătorilor săi, fără de care veacurile ar fi rămas mute şi întunecate.
Dacă românii n-ar fi avut astfel de luminători de cale, Întunericul ar fi învins Lumina, iar noi
am fi rătăcit bezmetici prin istorie, căci fără înfiorarea Doinei şi fără ritmata dăltuire a spiritului şi,
apoi, a scrisului, nu am fi fost astăzi decât unelte şi vite de povară, sub comanda altor naţii…
Ne-a fost dat, deci, şi nouă românilor să beneficiem de-a lungul veacurilor de profesori şi dascăli
adevăraţi care au perpetuat românismul, adică inteligenţa, meşteşugul şi Spiritul nativ al acestei
naţii, însuşiri alese care – în timpul comunismului, dar şi după Revoluţie – au mai degenerat niţel…
Şi totuşi, în ciuda tuturor vicisitudinilor politice, oamenii de la catedră (în marea lor majoritate)
şi-au păstrat verticalitatea şi şi-au îndeplinit datoria către discipolii lor, din rândul cărora nu puţini
au recitat Mioriţa la Berlin, Roma, Washington…
Bătut şi biciuit de toate vânturile şi ideologiile, din Est şi din Vest, dascălul român pulsează prin
veacuri, hrănindu-ne fiii şi fiicele cu miracolul cuvântului scris sau vorbit, descifrându-ne taina
cerului, a cifrelor şi numerelor, şi obligându-ne să sorbim puritatea izvoarelor limbii şi istoriei
româneşti. El ne-a învăţat şi rostuirea pe acest pământ şi tot El face parte astăzi, din una dintre
categoriile defavorizate – culmea – chiar în această eră a libertăţii şi democraţiei. El ne-a dat nouă,
ca şi conducătorilor vremii, împlinirea şi ne-a curăţat de spaimele neştiinţei.

Manifestare de înaltă simţire
apostolică
u aceste gânduri, am participat la evenimentele de înaltă simţire apostolică, când
elevii clasei a VIII-a ai Şcolii Deveselu
şi-au luat rămas bun de la educatorii lor. Ce extraordinară întâmplare şi ce miracol se desfăşoară în faţa
ochilor oricărui discipol la întâlnirea lui cu mentorul şi
cu ce sentimente se desparte el de acesta, simt
numai cei implicaţi în acest fenomen al educaţiei. Ce
satisfacţie şi ce lume a tainelor se derulează în mintea
şi sufletul acestor învăţăcei care pornesc, cu
speranţă, la… Drumul fără întoarcere al vieţii.
Mai emoţionate decât elevii lor, doamnele
profesoare care-au luat cuvântul la această frumoasă
şi sentimentală manifestare şi-au arătat dragostea şi
respectul pentru cei care şi-au luat zborul, în căutarea
unui zeu, urându-le succes şi drumuri bune în
continuarea învăţăturii şi a vieţii.
La eveniment au fost prezenţi părinţii copiilor,
primarul şi viceprimarul comunei, directorul şcolii –
d-na Oltiţa Ramona Urâtu, prof. Elisabeta Istrătescu
(diriginta clasei a VIII-a), prof Cristina Nicoliţă şi
Magdalena Fota – consilier educativ…

C

OLTIŢA RAMONA URÂTU,
DIRECTOR LA ŞCOALA
GIMNAZIALĂ DEVESELU
ŞI COMANCA:

Noi suntem mândri de voi!
“Aprecierea elevilor este unul dintre motivele pentru care iubesc faptul că sunt profesor. Nu există satisfacţie mai mare decât
cuvintele de apreciere care vin de la voi, elevii. Ceea ce facem noi, dascălii, facem cu
mult drag, tocmai pentru că voi meritaţi.
Meritaţi să fiţi iubiţi, meritaţi să fiţi îndrumaţi,
meritaţi, câteodată, chiar să fiţi certaţi, dar
nu meritaţi niciodată să fiţi ignoraţi.
Se încheie gimnaziul… Am fost împreună opt ani. Am mai copilărit şi noi odată cu
voi, ne-am bucurat de succese împreună,
ne-am întristat atunci când rezultatele nu au
fost pe măsura aşteptărilor, am râs împreună, ne-am mai luat şi de urechi, dar acum
a venit vremea să ne despărţim. Din septembrie, veţi fi elevii altei unităţi şcolare.

ION ALIMAN,
PRIMARUL COMUNEI:

Eternitatea
spiritului
românesc…

Primarul Ion Aliman,
alături de viceprimarul Dorel
Gorcea

Prezent la manifestare,
primarul Ion Aliman a sintetizat, în câteva cuvinte, ceea
ce înseamnă dascălul pentru o naţiune:
„O ţară care nu-şi
iubeşte dascălii, doctorii şi
preoţii nu poate să fie –
oricât s-ar proclama ea pe
hârtie – o ţară civilizată şi cu
speranţă de viitor. Educatorii
noştri lansează copiii în…
Eternitatea spiritului românesc!”

Privind înapoi, eu mă declar mulţumită.
Se putea şi mai mult, se putea şi mai bine.

Vă doresc să treceţi peste toate greutăţile
vieţii, să le învingeţi, să aveţi tăria de a trece
peste! Să fiţi sănătoşi, să vă bucuraţi de
aceşti ani frumoşi, care trec aşa de repede.
Să ne revedem cu drag şi poate veţi fi voi
prima generaţie care-şi va dori ca peste 10
ani să ne revedem. Revederea după 10
ani… Vă mulţumesc pentru toate lucrurile
frumoase pe care le-am făcut împreună. Să
fiţi mândri că sunteţi din Deveselu, elevi ai
Şcolii Deveselu, şi acolo unde veţi merge să
ne reprezentaţi cu cinste. Noi suntem mândri de voi!”

PROF. ELISABETA ISTRĂTESCU, DIRIGINTA CLASEI A VIII-A:

Să fiţi oameni!
“Ultima săptămână de şcoală
este una specială pentru elevii de
clasa a VIII-a. Este un moment de
sfârşit şi, totodată, un nou început.
Este un moment emoţionant pentru
mine şi cred că şi pentru voi. A fost
un privilegiu şi o bucurie pentru
mine să fi avut asemenea elevi.
Sper să fie valabilă şi reciproca!
Pentru noi, profesorii, această
etapă, 2009-2013, nu a însemnat
o acumulare de vechime în plus, ci
o nouă acumulare de experienţe,
de emoţii, de împliniri trăite alături
de voi. V-am condus patru ani paşii
de-a lungul drumului pe care noi îl numim educaţie. Unii dintre voi s-au mai împiedicat,
dar am fost acolo, la timp, să ridicăm, să-i îndrumăm spre înainte. Alţii au mers mai
încet, mai stângaci, am fost acolo şi i-am făcut să sporească ritmul. Dar cei mai mulţi
dintre voi aţi mers hotărâţi şi fermi până la capăt şi suntem cu toţii mândri de acest
lucru.
Noi, profesorii, v-am fost alături şi ne-am străduit să vă facem parcursul acesta mai
uşor, mai frumos, mai interesant şi mai pe înţelesul vostru. Dacă am reuşit, înseamnă
că am lucrat cu nişte viitori oameni mari despre care, la un moment dat, cu mândrie,
putem să spunem că au fost elevii noştri…
În acest timp cât v-am fost profesor şi diriginte, sper să fi învăţat nu numai
cunoştinţe de specialitate, fizică-chimie. Pe hârtie am scris cu litere mari:
SĂ FIŢI OAMENI!”

CMYK
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Vă mulţumim pentru toate
lucrurile bune pe care le-am
învăţat de la dvs., de-a lungul
celor patru ani
La rândul lor, copiii şi-au
manifestat preţuirea pentru cei
care le-au îndrumat paşii în viaţă,
oferindu-le grijă şi înţelegere,
umor şi căldura lor sufletească…
„Stimaţi domni profesori,
Vă mulţumim pentru toate lucrurile bune pe
care le-am învăţat de la dvs. de-a lungul celor
patru ani. Dvs. aţi fost mai mult decât înţelegători cu noi, chiar dacă de multe ori nu meritam
acest lucru. Ne-aţi scufundat în apele mărilor şi
oceanelor, ne-aţi făcut cunoştinţă cu Tales şi

Pitagora, a fost până şi chimie între noi, ne-aţi
învăţat care este bucătăria unei flori, am început al III-lea Război Mondial, alături de dumneavoastră. Vă mulţumim pentru clipele
frumoase pe care le-am petrecut împreună! Vă
rugăm să ne iertaţi pentru că am greşit!
Cu drag, dirigintei noastre,
Ne gândim de ceva timp să vă scriem şi,
astăzi, am găsit a fi o zi potrivită! Începem prin
a vă mulţumi pentru sprijinul şi atenţia dvs., pe
care ni le-aţi arătat nouă, pe parcursul anilor în
care ne-aţi fost dirigintă şi cea de-a doua
mamă, în acelaşi timp.
Am avut atâtea lucruri de învăţat de la dvs.,
v-am admirat în taină, pentru toată energia,
exigenţa şi personalitatea puternică de care aţi
dat dovadă, pentru faptul că aţi arătat că vă
pasă, pentru faptul că aţi vrut să ne cunoaşteţi,
pentru că nu ne-aţi lăsat să adormim în banca

în care eram „condamnaţi” să stăm şase ore,
în fiecare zi, pentru că ne-aţi suportat ifosele
de adolescenţi necopţi şi acri, uneori chiar
obraznici, alteori prea „deştepţi” pentru secolul
acesta şi prea grăbiţi, nici noi nu ştim unde.
Nu suntem rebeli şi nici nu ne-am propus vreodată să vă ţinem piept, doar pentru
că am avut tendinţa să fim independenţi şi
nu reuşeam întotdeauna să ne supunem
tiparelor.
Vă mulţumim pentru lecţiile de viaţă,
pentru energia dumneavoastră, dăruirea şi
implicarea de care aţi dat dovadă. Nu dorim
să consideraţi cele scrise aici ca pe nişte
complimente ieftine sau gratuite, ci ca pe o

pagină de apreciere a efortului de a fi fost
diriginta noastră. Sperăm să auzim mereu de
dumneavoastră tot aşa energică şi cu sufletul
tânăr, la fel ca şi acum…
Pentru doamna de română
Aţi avut grijă şi înţelegere, umor şi căldură
sufletească, reuşind nu numai să ne lărgiţi vocabularul şi să ne îmbunătăţiţi sintaxa, ci şi să
ne susţineţi în timida noastră încercare de a
desluşi „corola de minuni a lumii”. Vă mulţumim
pentru că ne-aţi iertat toate temele nefăcute şi
lecţiile neînvăţate şi pentru că ne-aţi fost alături
mereu.”
Dumitru SÂRGHIE

ELEVII PREMIANŢI
2012-2013
EI SUNT VIITORUL
Medalii şi premii obţinute de elevii Şcolii Gimnaziale Deveselu!
Şi ca să nu creadă cineva că aprecierile noastre, ale celor care scriem
aceste rânduri, sunt doar vorbe-n vânt, iată tabloul personalizat al elevilor
Şcolii Gimnaziale Deveselu cu rezultatele pe acre le-au obţinut la diferite
întreceri naţionale, în anul şcolar 2013-2014:
1. TRIFU AUREL-ALEXANDRU: CLASA A IV-A
Primul elev al unităţii noastre care este înscris la Centrul de Excelenţă Olt;
A câştigat 4 medalii de aur, 2 de argint şi una de bronz la concursuri naţionale la disciplinele:
matematică, limba engleză;
2. PĂUNESCU DANIELA CLASA A III-A
A câştigat 4 medalii de aur, 2 de argint la concursurile nationale desfăşurate la disciplinele limba
română şi matematică. A obţinut punctajul maxim la concursul naţional ,,FII INTELIGENT!;
3. ANDREI CRISTIAN – Şc. Comanca, clasa a V-a – locul I, etapa judeţeană,
Olimpiada de geografie;
4. PAVEL DANIELA – LOCUL I, etapa judeţeană, Olimpiada de Limba română şi menţiune
la faza naţională;
5. PAVEL NICOLETA – LOCUL II, Olimpiada judeţeană de Lb. Română
6. IGNAT DANIELA (CLASA A III-A) – 2 medalii de aur şi una de bronz la matematică;
7. ŞTEFAN DENIS – medalie de aur la Lb. Română, locul I la concursul naţional
Comunicare-Ortografie şi medalie bronz la matematică;
8. IONCEA CRISTIAN – medalie de aur – Lb. Română ;
9. GHEORGHE BIANCA (CLASA A III-A) medalie de aur – matematică, medalie de bronz –
Lb. Română
10. OPREA IULIAN (CLASA A II-A) – medalie de aur la matematică;
11. ILIN LUCIANA (CLASA A II-A) – medalie de aur la limba română;
12. CIOBANU LAVINIA (CLASA A II-A) – medalie de bronz la matematică;
13. RADU CODRUŢ (clasa a III-a) – medalie bronz la matematică;
14. ENE ANDREEA (clasa a III-a) – medalie de aur la disciplina matematică;
15. PREDA DANIELA (clasa a III-a) – medalie de bronz la matematică;
16. GHEORGHE MARIA – PREMIUL III la Concursul Naţional Evaluare în Educaţie,
Limba Română
17. BACIU ANDRA – PREMIUL III la Concursul Naţional Evaluare în Educaţie.

E mult? E puţin? Numai părinţii şi dascălii acestor copii minunaţi, care fac
cinste comunei lor, vă pot răspunde la această întrebare…

Festivitatea de premiere de la sfârşitul acestui bogat an şcolar
(miercuri, 19 iunie a.c.) avea să marcheze, de asemenea, rezultate
pe măsura profesionalismului acestor profesori de excepţie, dar şi
de conştiinţa, buna creştere şi aptitudinile şcolarilor cu care se
mândreşte întreaga comunitate.
De menţionat faptul că toate premiile au fost sponsorizate cu bani
proprii de către primarul comunei Ion Aliman (care a contribuit cu
suma de 7 000 lei) şi de prof. Violeta Andreescu (care a pus
„la bătaie” suma de 2000 lei). Iată rezultatele:
CLASA A V-A, ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEVESELU
PREMIUL I: ŞTEFAN DENIS IULIAN – media generală 10 şi
IONCEA MIHAI CRISTIAN – 10
PREMIUL II: NICOLA ALEX CRISTIAN – 9,89
PREMIUL III: GLIŞCĂ MIHAI – 9,67
CLASA A V-A, ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMANCA
PREMIUL I: RADU ANDREEA ALEXANDRA – 9,89)
PREMIUL II: MĂCEŞANU IONUŢ ALBERTO – 9,78 şi
ANDREI CRISTIAN GHEORGHE – 9,75
PREMIUL III: PODARU BOGDAN MARIAN – 9,34
CLASA A VI-A
PREMIUL I: BACIU ANDRA – 10
PREMIUL II: TRIFU ALEXANDRU – 9,83 şi GLIŞCĂ MIHAELA – 9,80
PREMIUL III: PREDA DIANA – 9,53, GIUREA ALEXANDRA – 9,50 şi
PAVEL ANA MARIA – 9,43
CLASA A VII-A
PREMIUL I: PAVEL DANIELA MIHAELA – 10, ŞULUMBERCHIAN DANIEL – 10,
BUINEA MIHAI GABRIEL – 9,94, PĂUN IONELA LARISA – 9,94 şi
FLOREA MARIUS – 9,90)
PREMIUL II: TĂRĂBAN MIHĂIŢĂ – 9,58 şi NEMOIANU OLIMPIA – 9,55
PREMIUL III: ŞERBAN FLORINA LARISA – 9,41
CLASA A VIII A
PREMIUL I: PAVEL NICOLETA – 10, PÎRVU ALONDRA – 10,
URÎTU ANDREI – 9,97, PÎRVAN EDUARD – 9,94,
PĂUN MARIA CREMONA – 9,91
PREMIUL II: CONSTANTINESCU ALIN – 9,75
PREMIUL III: PÎRVU CORNEL – 9,58
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OLTIŢA RAMONA URÂTU,
director la Şcoala Gimnazială Deveselu şi Comanca:

CA SĂ VORBIM DESPRE VIITOR,
TREBUIE SĂ AVEM COPII EDUCAŢI!
D-na directoare, se încheie un an
şcolar cu multe greutăţi dar şi cu succese
până la urmă…
Da. Am avut un an în care am muncit foarte
mult. Munca se vede şi în rezultate… Avem un
campion judeţean la Olimpiada Judeţeană de
Geografie, Andrei Cristi de la Şcoala Comanca, clasa a V-a. Avem un elev la Centru
de Excelenţă la matematică, primul elev al nostru la Centru de Excelenţă. A fost elevul care
s-a calificat direct, n-a mai fost nevoie de portofoliu, de interviu. S-a calificat direct pe baza
rezultatelor. Este vorba despre Aurel Trifu…
Acelaşi elev a obţinut cinci medalii de aur la
diferite concursuri naţionale. Mai este Daniel
Păunescu, de la clasa a III-a, cu foarte multe
premii. Avem, în total, 15 elevi cu medalii… Ne
mândrim cu ei. A fost un an în care s-a
muncit mult, dar ne şi bucurăm de rezultate
deosebite.
Cu ce v-aţi confruntat pe plan
administrativ?
În perioada 2002-2006, am fost director la
Şcoala Comanca. Din septembrie, sunt director aici. Au fost multe probleme, dar toate şi-au
găsit rezolvarea. Inspectoratul Şcolar şi
Primăria Deveselu ne-au ajutat şi au încercat
să ne rezolve toate problemele. O mare realizare a acestui an sunt grupurile sanitare,
toaletele, care sunt în incinta şcolii. Am reuşit şi
alimentarea cu apă la Şcoala Comanca. Deci,
acum avem la toate cele patru unităţi apă
curentă, autorizaţii sanitare… Suntem aproape
aşa cum ar trebui să fie o şcoală în secolul XXI.
Nu întru totul… Mai avem nevoie… Aşteptăm
reabilitarea, prin anumite proiecte cu
Ambasada Americii.

Ce activităţi extraşcolare aţi avut?
Unul dintre proiectele importante, care a
avut şi un mare succes în rândul elevilor, este
proiectul „Spiritul olimpic, punte peste veacuri”.
Sunt implicate foarte multe şcoli şi instituţii, cum
ar fi: Şcoala Grădinile, Şcoala Vlădila, Palatul
Copiilor Caracal, Clubul Sportiv Şcolar Craiova
şi Şcoala Gimnazială „Anton Pann”
Râmnicu-Vâlcea. Proiectul este pe patru ani şi
vrem să promovăm valorile olimpismului, nu
neapărat competiţiile sportive. Pentru că
olimpismul înseamnă nu doar competiţii
sportive, ci înseamnă multe alte valori care
pornesc, în primul rând, de la fairplay.
Am derulat patru activităţi anul acesta.
Cupa „Iancu Jianu”, eveniment ce s-a desfăşurat la Caracal, pe terenul Monteverde. Manifestarea a fost sponsorizată de Primăria
Deveselu şi de cei de acolo. Ne-au ajutat foarte
mult şi Asociaţia „Iancu Jianu”.
Apoi, la Şcoala Vlădila am avut un eveniment privind spiritul olimpic. Am discutat despre ceea ce înseamnă spiritul olimpic, am mai
discutat şi despre Festivalul Olimpic de Iarnă al
Tineretului European, care a avut loc anul
acesta la Braşov.
Am mai desfăşurat o activitate, la RâmnicuVâlcea, care s-a numit „Antrenamentul
invizibil”, unde d-l primar ne-a ajutat inclusiv cu
transportul.
Cum staţi cu calificarea cadrelor
didactice? Aţi avut ceva probleme, în
acest sens?
Aceste rezultate pe care vi le-am enumerat
mai sus sunt rodul muncii unui colectiv de
cadre didactice toate calificate. Majoritatea
suntem titulari. În general, profesorul titular se

Noile grupuri sanitare moderne, din incinta
şcolii, încă un pas spre civilizaţie

implică mult mai mult în activitatea şcolii. Până
la urmă, suplinitorul vine un an, nu ştie dacă
mai are continuitate. Nu am avut niciun fel de
probleme, suntem o echipă foarte bine
închegată. De loc sunt din Caracal, lucrez din
1999 în mediul rural şi niciodată nu mi-am dorit
să plec de aici. Vin cu drag la serviciu… Toate
problemele care se ivesc se discută şi apoi se
rezolvă. Există dialog…
Majoritatea cadrelor didactice au gradul
didactic I. Avem şi patru sau cinci profesori
suplinitori, dar sunt calificaţi, sunt tineri, se
implică. Nu am avut niciun fel de problemă.
Disciplina şi relaţia cu Poliţia…
Avem o relaţie apropiată… Au şi dânşii tot
felul de probleme, dar de câte ori i-am invitat să
participe la activităţi, au răspuns prezent. Lucrăm foarte bine şi cu cabinetul medical, mai
ales pe partea aceasta cu sportul. Avem
nevoie de vize medicale pentru concursurile
sportive. Lucrăm extraordinar cu primăria… Se
implică foarte mult şi d-l primar ştie că bazele
viitorului unei comunităţi se pun în şcoală. Ca
să vorbim despre viitor, trebuie să avem copii
educaţi care vor deveni adulţi, pioni importanţi
în societate.
Care este mesajul dvs., la sfârşit de
an, către copii, către părinţii copiilor şi
către administraţia locală?
Mesajul către părinţi. Au înţeles că educaţia
nu se face doar în şcoală. Educaţia se face în
parteneriat. Comitetele de părinţi pe clase
s-au implicat. Mai avem şi părinţi care nu
răspund întotdeauna prezent, dar majoritatea
ştie ce vrea. Noi nu-i chemăm la şcoală doar
când sunt mustraţi sau că a făcut elevul o
anumită boroboaţă. Îi chemăm la şcoală să-i şi
felicităm, când copiii au rezultate deosebite.
Există o relaţie bună şi au înţeles că suntem în
sprijinul lor.

Despre elevi. Se poate şi mai mult, dar
acum le urez o vacanţă plăcută. Îi aşteptăm cu
drag în septembrie, cu o dorinţă mai mare de
carte.
Cât despre administraţia locală, v-am mai
spus: d-l primar Ion Aliman este prea legat
sufleteşte de această comunitate şi, de aceea,
pentru domnia-sa, Şcoala este una dintre
verigile fundamentale ale construirii viitorului.
Ce ne puteţi spune despre Şcoala
Comanca?
Majoritatea profesorilor care predau aici
predau şi acolo. Avem doar câteva cadre didactice care sunt doar pe Şcoala Comanca şi
acelea suplinitoare. Nu avem dispute… Acolo,
la Şcoala Comanca, avem o mare problemă
cu numărul de elevi. Mai pleacă câţiva către
Caracal, dar nu s-au mai născut copii. Natalitatea este o problemă mare a noastră şi a tuturor. Chiar dacă avem doar patru clase acolo,
oamenii din Comanca au simţit că nu-i neglijăm… Ca să nu facem simultan, pentru că nu
se face învăţământ de calitate la simultan, i-am
adus aici la Deveselu. Iar aici ne-a ajutat, din
nou, d-l primar Aliman, cu microbuzele pe care
ni le-a pus la dispoziţie.
Aveţi presiuni politice?
Sub nicio formă. La noi în şcoală nu se
discută politică. Cu d-l primar discutăm toate
problemele administrative şi nici nu se pune
problema de politică. Nici de la judeţ nu sunt
niciun fel de presiuni. Relaţia cu Inspectoratul
nu mai este ca înainte. Înainte simţeam
senzaţia aceea de reproş tot timpul. Acum nu
mai este acest lucru, acum conlucrăm. La
şedinţe suntem îndrumaţi şi ni se spune, cu
claritate, ce se aşteaptă de la noi şi ce ar trebui
să mai facem.
Dumitru SÂRGHIE
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SĂNĂTATE
Dr. Doina Iacobescu:

Dacă aţi şti ce părere de
rău am, atunci când semnez
câte-un certificat de deces!
şa cum v-am arătat în numărul trecut al publicaţiei Deveselu News,
sănătatea oamenilor din comună
este asigurată de cadre specializate, care sunt
legate profesional, dar şi sufleteşte, de pacienţii
lor. În satul Comanca, din anul 1988,
funcţionează cu absolută responsabilitate d-na
doctor Doina Iacobescu, din Caracal. Alături de
domnia-sa, începând cu anul 2007, stă Laura
Mirea, asistent de medicină generală.
„Sunt legată de pacienţii mei, încă din anul
1988. Sunt legată, în general, de oamenii de
aici. Deşi puteam să rămân la Caracal sau să
plec în altă parte, am preferat Deveselu, mai
precis satul Comanca. Sunt legată psihologic
de bătrâni, de tineri, de elevi, de cadrele didactice, de mamele care nasc. Că eşti la Deveselu
sau la Bucureşti, cazuistica e aceeaşi. Colaborez foarte bine cu farmacia din Deveselu şi

A

cu farmacia nou-înfiinţată de la Comanca. Îl
felicit pe d-l primar actual că a menţinut şcoala
de la Comanca, unitate cu care am o colaborare foarte strânsă, ca şi cu grădiniţa, efectuând în timp optim acele controale de bilanţ

Laura Mirea

NICOLAE BARBU 
cetăţean cu handicap sever:

periodice, precum şi vaccinările necesare,
respectând schema SANEPID-ului. Un fapt
care ne arată că ne facem treaba aşa cum
trebuie, cu toate greutăţile inerente actualelor
vremuri, este acela că la dispensarul nostru vin
paciente gravide şi de la oraş. Convieţuim aşa

în pace, ordine şi bună-înţelegere de ani
buni… Dacă aţi şti ce părere de rău am, atunci
când semnez câte-un certificat de deces!”,
ne-a spus, cu tristeţe, dr. Doina Iacobescu.

La Comanca, s-au inaugurat o
farmacie şi un magazin

Oare doctorul Alexandru
Penea crede că-mi va creşte
piciorul la loc?

u puţin timp în urmă, administraţia locală i-a pus la dispoziţie unui investitor privat un spaţiu
pentru un local de farmacie. O iniţiativă salutară, care vine în prelungirea dispensarului
medical, aflat în proximitate şi care era necesară precum oxigenul. Andreea Ion, farmacist
cu studii superioare şi Ionela Găleşanu – asistent, sunt la dispoziţia oamenilor din comună, la orice
oră din zi şi din noapte. „Am părinţii din Deveselu şi sunt ataşată de consătenii părinţilor mei.
Consider că am perspective bune pentru farmacia pe care am înfiinţat-o aici, cu sprijinul
Primăriei Deveselu”, ne-a declarat, cu optimism, farmacista Andreea Ion.
De menţionat faptul că localul pus la dispoziţie de primărie era unul pe care vechea administraţie
îl abandonase, lăsându-l în ruină.
Într-o altă latură a clădirii respective, sub auspiciile Primăriei Deveselu, a fost amenajat un micuţ
magazin (prin societatea Deves Prest a primăriei), valorificându-se astfel, în condiţii civilizate, spaţiul
respectiv renovat şi, creându-se un loc de muncă pentru o fiică a satului Comanca, pe numele său
Lacrămioara Bulea.
(Pagină de Dragoş Sîrghie)

C

n faţa micuţului dispensar din Comanca am întâlnit un cetăţean, în cărucior, cu
un handicap destul de serios: adică fără un picior! A ţinut, respectuos, să ne
întrebe: „Domnilor ziarişti, dvs. ce ziceţi de faptul că eu trebuie să merg
periodic la Slatina, la control, să mi se confirme dacă merit sau nu pensia asta
amărâtă de handicapat? Oare doctorul Alexandru Penea, cel la care mă prezint
periodic, crede că-mi va creşte piciorul la loc?, ne-a întrebat retoric, cu lacrimi în
ochi, bătrânul Nicolae Barbu.
Comentariile sunt de prisos, dragi cititori. Nici noua orânduire politică nu a rezolvat
această problemă a românilor cu handicap sever, aceştia fiind purtaţi pe drumuri, în
bătaie de joc, de către cei responsabili care invocă legea strâmbă, în astfel de cazuri,
a statului român.
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Deveselu News
Ion Aliman, primarul comunei Deveselu:

NIMENI NU VINE
SĂ INVESTEASCĂ
200 MILIARDE DE
LEI VECHI ŞI SĂ NU
FACĂ NIMIC
Iată, d-le primar, aţi avut vizita
ministrului Apărării Naţionale, d-l Duşa, în
comuna dumneavoastră. Ce a reprezentat
această vizită pentru dvs. şi pentru
locuitorii comunei?
Vreau să precizez faptul că d-l ministru
Duşa este la cea de-a doua vizită în comuna
noastră. A fost o vizită de bun augur… Venirea
dânsului în Unitatea Militară de la Deveselu şi
apoi în localitatea noastră a fost foarte
benefică, având în vedere că, prin această
vizită, am reuşit să transmit Guvernului
României stadiul lucrărilor din Deveselu şi cu
ce probleme ne mai confruntăm. Am avut
destule să-i arătăm… În data 17 iunie, am făcut
recepţia drumului militar, am făcut contractul
de achiziţie pentru staţia de epurare şi, în
aproximativ 30 de zile, urmează să ne vină
componentele necesare, iar alimentarea cu
apă, a văzut şi d-l ministru, se află într-un stadiu
foarte bun.
Cum aţi reuşit să-i transmiteţi
ministrului ideea de a suplimenta aceste
fonduri pentru comuna Deveselu?
Noi avem un program strict şi termene de
execuţie destul de stricte, care trebuie respec-

tate. Dânsul a văzut cu ce ne confruntăm, care
sunt problemele, a văzut seriozitatea noastră şi
anume că cele spuse de noi s-au reflectat în
realitate. Propunerea mea a fost să ne mai
ajute cu încă 1 milion de lei, pentru a putea respecta termenele stabilite. Este vorba de staţia
de epurare care la 1 noiembrie trebuie să fie
pusă în funcţiune şi de alimentarea cu apă
care, sperăm noi, la 1 septembrie, cel târziu
1 octombrie, să fie pusă în funcţiune. Sunt receptivi la cererile şi doleanţele noastre,
bineînţeles dacă acestea au o fundamentare
foarte serioasă, pentru respectarea acestor
termene. Să vadă americanii că şi noi putem
să fim oameni serioşi şi să ne ţinem de cuvânt.
Ce urmează, d-le primar?
Pot să spun că luna iunie a fost o lună
destul de încărcată. În această lună, am
finalizat proiectul de racorduri la canalizare
pentru populaţie. Proiectul de branşare la alimentarea cu apă către populaţie este finalizat
şi avem în execuţie studiu de fezabilitate pentru
gazele naturale, un proiect pe care l-am
demarat şi îl demarez pentru introducerea
gazelor naturale în comuna Deveselu. Am un
mare sprijin şi din partea Unităţii Militare, având

în vedere că şi dumnealor au nevoie de aceste
gaze. Cred şi sper să fiu înţeles în aşa fel încât
aprobările să vină cât se poate de repede.
Care este starea de spirit a oamenilor
din comună, după această vizită şi după
ceea ce se vede, cu ochiul liber, că s-a demarat şi că se face în localitate. Ce le
transmiteţi oamenilor?
Problema stă în felul următor. Probabil că
s-au săturat să fie minţiţi, s-au săturat să vadă
lucrări nefinalizate, s-au săturat să nu mai aibă
încredere în cei care-i conduc, în cei pe care-i
votează, în cei în care odată au avut încredere.
Astfel, o parte dintre oameni sunt destul de
rezervaţi în ceea ce priveşte viitorul acestor
lucrări.
Chiar un localnic din Comanca îi spunea
unui coleg de-al meu din echipa cu care am
venit în primărie, că – dacă dumnealui va
vedea că vom avea canalizare şi apă pe
aceste conducte pe care noi le introducem
acum în comună – o să ne pupe... undeva (mă
scuzaţi!). Îi transmit că vom câştiga pariul, însă
îi vom anula… pedeapsa respectivă.
Eu cred în aceste proiecte. Nimeni nu vine
să investească 200 de miliarde lei vechi şi să
nu se finalizeze nimic. Adică am fi ca nişte jucă-

tori de fotbal care alergăm până în faţa porţii,
dar nu dăm niciodată gol. Nu sunt omul de aşa
ceva, orice mi-am pus în plan, orice am început
am şi finalizat.
De-a lungul timpului am văzut primari
foarte destoinici care nu aveau echipă.
Am văzut şi primari incapabili care aveau
o echipă profesionistă. La dvs. cum e?
Sunt în formarea unei echipe. Am găsit aici
persoane din echipa fostului primar care nu au
fost pe aceeaşi lungime de undă cu gândirea
mea. Şi aici vă rog să aveţi în vedere că am
venit din Occident, unde am stat 30 de ani.
Sunt conştient de faptul că doar cu o floare nu
se face primăvară. Dacă primarul nu ştie să-şi
aleagă echipa, nu se face nimic… Caut să îmbunătăţesc această echipă. Noi suntem deja
în formare… Unii dintre ei au plecat, alţii au ieşit
la pensie. Cred că cei pe care i-am adus sunt
oameni de bună credinţă. Mă bazez pe faptul
că au cei şapte ani de acasă şi că lucrează în
interesul comunităţii. Dacă simt că nu se
întâmplă lucrul acesta, avem altă discuţie,
începând de la acel moment. Deocamdată am
încredere în ei şi, în continuare, suntem în
formare.
Dumitru SÂRGHIE

Deveselu News a primit o informaţie de ultimă oră: primarul Ion Aliman este
invitat joi, 4 iulie a.c., la Ambasada Americii din Bucureşti, cu ocazia Zilei
Naţionale a Statelor Unite ale Americii.

