
Scurt portret: un om pentru oameni
Despre realizarile si FAPTELE primarului orasului Saliste, dr. ec. Dumitru Teodor Banciu, ziarele,
televiziunea si radioul local si nu numai, au scris si vorbit cu diferite prilejuri...
  
  intre timp, zestrea edilitara a vetrei strabune a Salistei s-a imbogatit cu noi obiective foarte utile obstei
salistenilor si din localitatile apartinatoare orasului Saliste.
  
  "OMUL SFINŢEŞTE LOCUL" sau "OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT" sunt doua zicale
romanesti, pline de intelepciune si adevar. Primarul orasului Saliste, dr. ec. Dumitru Teodor Banciu, nu
numai ca nu dezminte aceste proverbe, ci mai mult, le DOVEDEŞTE si le argumenteaza. Aceia care-l
cunosc, indiferent ca-l simpatizeaza sau nu nu-i pot nega buna-credinta si tenacitatea cu care pune in fapt
CONCRET gandurile si proiectele sale.
  
  Aceste realizari ale actualului edil ne aduc in memorie actiunile de pionierat ale unui alt vrednic si
ilustru OM, notarul Nicolae Hentiu, personalitate cu multa invatatura, ce-si avea obarsia in Ţara Motilor.
  
  Notarul de odinioara Nicolae Hentiu a fost un OM providential pentru Salistea de acum un veac si mai
bine.
  
  Iata ca peste timp, pentru salisteni si NU numai, modelul Nicolae Hentiu este reiterat de actualul primar
Dumitru Teodor Banciu, omul care si-a transformat inteligenta in intelepciune, intelepciunea in fapte
alese, FAPTELE in ZESTRE adevarata si de necontestat, ce se poate onora pe sine si pe noi cu un
palmares deosebit.
  
  Pentru cinstirea memoriei si a FAPTELOR fostului notar Nicolae Hentiu, duminica, 27 mai 2012, la
Biserica din Grui, primarul Teodor Dumitru Banciu a organizat oficierea unui parastas, la care
comemorare au participat o multime de credinciosi din Saliste si din alte localitati.
  
  Cu o rabdare desavarsita si cu un talent original, adesea a batut la UŞI numai de domnia sa cunoscute
(care NU intotdeauna au fost deschise), insa hotarat, daruit, darz si statornic pe proiectele sale, n-a cedat
pana ce planurile si dorintele sale n-au dobandit sorti de izbanda.
  
  Acesta a fost, este si va fi OMUL si Primarul care ne-a onorat si ne onoreaza cu vii argumente si FAPTE
care SE VĂD si SE SIMT la tot pasul atat in oras, cat si in toate localitatile apartinatoare, care daca le-am
nominaliza acum, am ocupa pagini intregi...
  
  Aflandu-ne in prag de alegeri locale, ne exprimam dorinta ca acestea sa decurga intr-un mod onorabil si
NU cu galceava si false acuzatii din cauza invidiilor.
  
  Mai dorim sa judecam cu mintea limpede FAPTELE PRIMARULUI... fara presiuni si fara
PROMISIUNI si AMĂGIRE... ce NU se vor putea realiza... fara STUFOASE ILUZII... si FĂRĂ URĂ.
  
  FIE CA TOŢI ACEIA CARE NE EXPRIMĂM VOTUL LA 10 IUNIE - SĂLIŞTENI ŞI LOCUITORI
AI LOCALITĂŢILOR LIMITROFE - SĂ VOTĂM iNTR-O ATMOSFERĂ CALDĂ, LINIŞTITĂ,
DECENTĂ...
  
  Sa votam increzatori pentru NOI, sa fim mandri de realizarile unui OM al OAMENILOR, pentru un OM
devotat, destoinic si deosebit al FAPTELOR ce se vad si vor ramane exemplu ca mostenire si zestre
pentru urmasii nostri...
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  NOI SUCCESE!!! VICTORIE! (V.B.)

Cuvinte cheie: saliste  alma  romanesti  biserica  biserica din  radio  televiziune  memorie  teodor banciu
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