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Editorial

Gând la gând cu bucurie

Ansamblul „Doina Mischiului“, la serbarea de sfârşit de an
În numărul trecut al ziarului nostru, vă îndemnam să
mergeţi la vot cu inima deschisă şi cu mintea limpede. Acum,
după ce am trecut împreună
peste alegerile europarlamentare şi peste cele prezidenţiale,
vreau să vă mulţumesc că
mi-aţi ascultat rugămintea şi
îndemnul. Sunt mândru că
sunt primarul unei comune cu
oameni gospodari şi cu mintea ascuţită! Aţi ales pentru
un viitor mai bun, pentru o
schimbare. Prezenţa la urne în
comuna noastră a fost destul de
mare, ceea ce mă face să cred că

aţi înţeles importanţa votului
vostru. Vreau să vă informez că
atunci când s-a tras linie şi au
fost numărate voturile exprimate, reprezentantul de dreapta, actualul preşedinte Klaus
Iohannis, a învins în comuna
noastră cu patru voturi. Acele
patru voturi au făcut diferenţa.
Aţi fost alături şi de fraţii
noştri români de peste hotare,
care au îndurat frigul şi oboseala, stând la coadă ore-n şir
pentru a vota. La fel ca şi voi, am
urmărit şi eu cu sufletul la gură
ştirile de la televizor în care am
văzut acea dorinţă arzătoare din

diaspora de a schimba ceva în
România. Printre acei români
plecaţi departe se află şi rude,
prieteni sau cunoştinţe de-ale
noastre, din Mischii. În semn
de respect pentru ei, voi aţi lăsat
comoditatea, treburile şi grijile
deoparte şi aţi mers la vot. Atât
pentru românii din străinătate,
cât şi pentru noi, cei care locuim
şi trăim aici, România este „acasă“. Şi noi toţi trebuie să avem
grijă de casa noastră.
În viitorul apropiat, veţi
vedea că faptul că un reprezentant de dreapta a învins în
cursa electorală reprezintă un

lucru bun pentru comunitatea
noastră. Doctrina de dreapta de
care aparţin şi eu mizează pe
punerea în valoare a cetăţeanului şi a realizărilor acestuia.
Dreapta politică presupune
existenţa unei economii de piaţă necontrolată de stat şi bazată
pe progres şi libera concurenţă.
Totodată, doctrina pe care o
reprezint şi eu îşi propune să
menţină o naţiune unită, recunoscând însă meritele şi munca
fiecăruia.
Şi nu în ultimul rând, pentru că ne aflăm la sfârşit de an,
un an plin de evenimente în

toate domeniile vieţii noastre,
aş vrea să vă urez ca 2015 să ne
găsească sănătoşi şi cu putere
de muncă! Acum, că Sfintele
Sărbători bat la uşă, vă doresc
tuturor să vă bucuraţi de clipele petrecute alături de familie,
rude şi prieteni! De cum va
începe noul an, mă voi apuca
de lucru, căci mai sunt multe de
făcut în comuna noastră şi ştiţi
bine că în timpul mandatului
meu, nu-i vreme de pierdut!
Al dumneavoastră
prieten şi primar,
Gheorghe Popa

