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De după Sfântul Ion, când iarna a început să facă uz de tot
arsenalul pe care îl are în dotare, am băgat de seamă, cu
totul întâmplător, că în grădina personală au dat iama
fazanii. Fapt cu totul neobişnuit, pentru că în cei douăzeci
de ani de când scrutez şi veghez moşioara nu s-a mai
petrecut asemenea minune. Au fost ierni cu mult mai grele,
dar cu toate acestea frumoasele şi greoaiele păsări s-au
ţinut la distanţă chiar şi de gospodăriile celor mai lătureni
dintre noi. Am încercat să înţeleg care este motivul acestei
bruşte apropieri şi am luat-o logic, metodic adică. 
De câţiva ani buni, Raiul s-a mutat în grădina vecină. Este
paradisul păsărilor, pe care, din pricina protecţiei pometului
mare şi mic, a ierburilor înalte şi a liniştii, la două veri, îl
caută o respectabilă şi inconfundabilă, prin tril, pasăre:
privighetoarea. Sigur că desişul atât de benefic de care
vorbeam nu a scăpat nici altor aripate. Şi, prin urmare, nici
domniile lor fazanii nu aveau motive să îl evite. Noaptea
somn protejat pe crengile cele mai înalte. Ziua păpică din
ierburi, că doar sunt vegetarieni, şi zbenguială în siguranţă
deplină. Dimineaţa, însă, după ce se luminează, din pură
curiozitate sau poate dornici să anexeze şi alte teritorii,
pentru a diversifica/ îmbunătăţi meniul cu plante suculente
(salată, spanac etc) ori chiar concentrate (grâu, porumb) se
strecoară în grădinile din vecini.
Categoric, se întâmplă ceva cu fazanii în această iarnă. La
Chişoda, de câteva zile, am putut număra şapte, zece şi
chiar şaptesprezece masculi, cu penajul lor roşcat, ce şi-au
luat zborul, cu zgomot, din grădina mea ce nu le oferă decât
foarte puţină protecţie.
Dar lucrurile s-au repetat, chiar a doua zi, însă la vecinul
din stânga, de unde şi-au luat zborul 21 de zburătoare, din
care trei găinuşe.
Cum aveam să aflu, nu sunt singurul care se bucură de
acest spectacol. La vicele Popazie îmbulzeala este cu mult
mai mare pentru că, mai cu dare de mână, doamna le dă
porumb de două ori pe zi. Şi le numără. Într-una din zile
s-au adunat 38 (!), în majoritate femele, însă media
depăşeşte 20.
Am rămas cu gura căscată, aşa cum au rămas şi meşterii
vânători din comună, care, cum ne-am aşteptat, le-au pus
gând rău şi au jurat că nu se lasă până nu o pun de-o zupă.
Îi avertizăm şi pe această cale că de dă mister Sarsailă şi
mişcă în front dau de belea. Cum fazanul la fazan trage,
bănuiţi, toate drepturile îmi sunt rezervate.
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Ziarul „Timişoara“
– o necesitate

Prin căderea dictaturii ceauşiste, în Decembrie ‘89,
am câştigat prima mare bătălie împotriva hidrei
comunisto-securiste. Cum bine ne-am imaginat,
însă, această victorie nu însemna că am câştigat şi
războiul. Prin urmare, trebuia să ne pregătim pentru
bătălii cu mult mai perfide, întrucât duşmanul s-a
regrupat în noile instituţii ale statului, chipurile,
democratic alese.
Această schimbare a teatrului de operaţiuni ne obliga
la o nouă abordare a situaţiei. Am înţeles rapid că
singura şansă de a torpila constant comuniştii din linia
a doua şi a treia, căţăraţi la Putere ca să îşi apere pri-
vilegiile, era înfiinţarea unei gazete aprige. Societatea
civilă trebuia trezită la realitatea care nu prevestea
nimic bun şi cineva trebuia să o facă.
După ce decenii în şir ni s-au pus lacăte la gură sau
ni le-am pus singurei (dintr-un condamnabil instinct
de autoconservare) aveam, în sfârşit, libertatea să
spunem răspicat ce gândim despre cei ce, cu viclenie
perfidă, au confiscat Puterea în România. Dar şi des-
pre slugoii şi lingăii acestora din presa comunistă,
aservită instantaneu şi năimită să le ţină hangul, să-i
apere, printr-o intoxicare masivă, constantă şi meto-
dică a populaţiei încă netrezită din somn. Atâtea câte
erau, cuceririle Revoluţiei trebuiau apărate, iar crimi-
nalii pedepsiţi.
În aceste condiţii, devine limpede că ziarul
„Timişoara“ a apărut ca necesitate.
Despre echipa care şi-a asumat acest rol spunem că
era formată, în majoritate, din tineri scriitori, par-
ticipanţi la Revoluţie. Au înţeles momentul istoric şi, în
bătălia cu miliţienii, securiştii, procurorii şi ceilalţi
slujitori ai Puterii neocomuniste, s-au adunat laolaltă,
cu toate riscurile: Ion Monoran (†), cpt. Ghiţă
Sînmărtinean (†), Lucian Vasile Szabo (primul
redactor-şef), Vasile Popovici, Ioan Crăciun,
George Lână, Viorel Marineasa, Mircea Pora,
Daniel Vighi, Marcel Sămânţă, Dan Popovici,
Harald Zimmerman, Daniel Kenst, Florian
Mihalcea, Remus Jurca, Mihai Elian, Dorin
Davideanu, George Şerban (†), Iosif Costinaş (†),
dar şi alţi câţiva amici ale căror nume, din nefericire,
îmi scapă.
După lansarea Proclamaţiei de la Timişoara, ziarul
„Timişoara“ şi întreaga Opoziţie din România au intrat
în posesia unui program cu ţinte precise pe termen
lung.
Port-stindard al Democraţiei, ziarul „Timişoara“ a
devenit o armă de temut în mâna societăţii civile şi
spaima Puterii.

O întrebare pentru 
Pri-Marele comunei

– Domnule Primar, în media tot mai des se vehiculează
ideea că Ionuţ Pascotă, din anul acesta, va participa la
competiţiile naţionale şi internaţionale sub egida
numelui Comunei Giroc, pe care o conduceţi. Care este
implicarea dumneavoastră?
– Da, este o dorinţă comună, atât a mea, cât şi a multiplului
campion naţional, balcanic şi european, la cele mai grele
clase din competiţie, respectiv 600 cc şi 1000 cc. Ionuţ
Pascotă se întoarce de fapt în cadrul clubului pe care, cu mult
entuziasm şi cu multă recunoştinţă, l-a înfiinţat tatăl său, şi
anume MotoClubul Pascotă Racing Team Giroc, în amintirea
bunicului acestuia, Ilie Pascotă, care, la rândul său, a fost
unul dintre campionii României şi un promotor al sportului cu
motor. Dacă e să vorbim despre familia Pascotă ca iubitori ai

sportului cu motor, este neapă-
rată nevoie să amintim că şi tatăl
acestuia, Ionel Pascotă, precum
şi unchiul acestuia, Petrică
Pascotă, au fost multipli cam-
pioni naţionali la diferite clase de
concurs.
Atât eu, cât şi mulţi locuitori ai
Comunei Giroc, ne amintim cu
mare drag şi cu emoţie, în ace-
laşi timp, de cursele care se
desfăşurau, pe atunci, pe un cir-
cuit ad-hoc, pe străzile munici-
piului Timişoara. De asemenea,
emoţiile acestea erau cu atât mai
mari atunci când celebra cunună
cu lauri, a învingătorilor, era aşe-

zată pe umerii celor amintiţi, iar Ionuţ Pascotă, pe atunci
având doar doar 6-7 anişori, defila în faţa acestora pe o mini-
motocicletă construită pentru vârsta şi talentul său precoce.
Cine s-ar fi gândit, la vremea respectivă, că acel copil curajos
şi plin de dorinţă de a conduce minimotocicleta va fi cel mai
cunoscut şi cel mai des amintit atunci când se vorbeşte
despre sportul cu motor. Practic, Ionuţ Pascotă a deschis
seria multiplilor campioni ai României pe circuitele din afara
ţării, adunând mai multe titluri de campion european, balcanic
şi naţional. Cu siguranţă, Ionuţ Pascotă este cel mai adevărat
sportiv în acest domeniu şi cel mai iubit dintre toţi cei care, de-
a lungul anilor, au practicat acest sport. Iată de ce, venirea
acestuia pe meleagurile natale ale Comunei Giroc creează
clipe de emoţie, atât pentru mine, cât şi pentru toţi cei care îi
cunosc şi îi urmăresc evoluţiile pe circuitele din ţară şi din
Europa.
Dorinţa mea şi a lui Ionuţ Pascotă este aceea de a vedea mai
multe trofee importante, de data aceasta în vitrina clubului
Pascotă Racing Team Giroc. Sunt convins că marele sportiv
al tututor timpurilor a lăsat un regret în rândul acelora pe care
i-a părăsit şi care i-au fost alături timp de cinci ani de zile,
UCM Reşiţa. Dar şi aceştia, ca şi toţi cei care îl iubesc pe
marele campion Ionuţ Pascotă, vor găsi clipe să se bucure,
în continuare, de rezultatele lui spectaculoase.
Sunt convins că, alături de toţi locuitorii Comunei Giroc,
iubitorii sportului cu motor din toată ţara, vor fi alături de el şi
îl vor sprijini în marile concursuri ce urmează să debuteze în
luna martie. Cu privire la implicarea mea, vă asigur că este
una personală, care să nu aducă atingeri veniturilor bugetului
local sau altor venituri ale Primăriei, aşa cum s-ar putea
crede.Cu toţii îi dorim success lui Ionuţ Pascotă! 

George LÂNĂ 

George LÂNĂ

Invazie de fazani la Chişoda

George LÂNĂ

Prin dorinţa şi implicarea domnului Iosif Ionel Toma, primarul comunei Giroc,  Maestrul Sportului Ionel
Pascotă revine la MotoClubul Pascotă Racing Team Giroc, după frumoasa şi fructuoasa colaborare
cu UCM Reşiţa, care a durat cinci ani.
Ţinând cont că, în sezonul 2009, Ionel Pascotă a concurat sub licenţa emisă de către Federaţia
Austriacă (OeAMTC), reîntoarcerea sa în viaţa sportivă românească a fost primită cu braţele deschise
de către oficialii Federaţiei Române de Motociclism. Dat fiind faptul că Ionel Pascotă este şi cetăţean de
onoare al comunei Giroc, domnul primar Iosif Ionel Toma s-a arătat deosebit de bucuros să îl poată
ajuta, încât să aducă noi Titluri de Campion în comuna noastră.
„Pentru sezonul competiţional 2010, încă suntem în faza de construcţie a echipei şi în acest
moment Moto Clubul are înscrişi şase piloţi, care vor concura la clasele supersport şi superbike,
dintre care cel mai valoros este Ionel Pascotă“ , ne-a declarat Vali Delianis, team managerul echipei.

Ionel Pascotă aleargă din nou pentru România 
şi se împacă cu Federaţia de Motociclism

George LÂNĂ
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Calea Girocului, Calea
Martirilor

A trebuit să vină Decembrie
1989 pentru ca noi cei care
stăteam în Calea Girocului să
ajungem să ne mândrim cu
zona noastră. Pentru că, dacă
locuitorii de aici nu ar fi ieşit în
stradă atunci, poate şi soarta
Revoluţiei timişorene ar fi fost
alta. Oricine poate să zică orice
despre evenimentele de atunci,
dar ce ştiu cert este că nimeni
nu m-a manipulat să ies în stra-
dă şi să strig „Jos comunismul!”.
Asemenea mie, sunt convins că
majoritatea timişorenilor au ieşit
să manifeste pe străzi fiindcă nu
au mai suportat regimul roşu,
care aducea mai mult cu o
monarhie absolutistă din feu-
dalismul Evului mediu, decât
cu un regim al sfârşitului de se-
col XX. Despre ce s-a întâmplat
după 22 decembrie, însă,
permiteţi să mă abţin. Aceasta
deoarece, ca mulţi alţi timişoreni
de vârsta mea, consider că ni
s-a furat o Revoluţie.
Acum Calea Girocului a devenit
Calea Martirilor. Nu ştiu dacă
mai e vreun alt cartier cu atât de
mulţi martiri. Străzile copilăriei
mele nu mai sunt. Poeziei, Na-
turii, Albac, Intrarea Ursului,
aparţin trecutului. Acum poartă
numele celor ce şi-au dat viaţa
pentru libertate pe străzile din
jurul Spitalului Judeţean:
Claudiu Vârcuş, Ioan Stanciu,
Dumitru Jugănaru, Slobodanca
Ewinger. Şi blocul în care stă-
team eu şi-a dat obolul Revolu-
ţiei. Unul din cei mai buni
prieteni ai mei, cu care am copi-
lărit, a fost împuşcat în picior pe
strada Naturii de atunci. Ajuta un
alt rănit să se ascundă din faţa
gloanţelor. Nu a murit atunci, dar
a fost împuşcat în cap şi în inimă
la Spitalul Judeţean, încât stra-
da Balanţei, unde stăteam eu, a
luat numele Martir Marius
Ciopec.

O problemă de conştiinţă

Cei ce s-au jertfit pentru ţară ne-
au înnobilat blazonul. Datorită
lor Timişoara este mai mult de-
cât un oraş, este o stare de spirit
căci pentru timişoreni Revo-
luţia nu s-a încheiat. Se va sfârşi
doar atunci când adevărul de-
spre evenimentele care au dus
la înlăturarea lui Ceauşescu va
fi dezvăluit. Doar condamnarea
celor vinovaţi pentru crimele din
perioada 16-30 decembrie 1989
ne va face să credem că s-a
obţinut ceea ce scandau mulţi-
mile mărşăluind pe străzile
oraşului nostru în acele zile de
neuitat.
Una din marile probleme de
conştiinţă ale românilor este
cum ne raportăm la eveni-
mentele din decembrie şi ce
facem pentru ca jertfa acelor
martiri să nu fi fost inutilă. Câte
din cererile celor ce au ieşit în
stradă sunt acum îndeplinite?
Dacă de Ceauşescu am scăpat,

de comunism şi mentalitatea
fricii, caracteristică regimului to-
talitar, se pare că încă nu ne-am
vindecat.
Zilele trecute, am intrat într-un
depozit de materiale al firmei la
care lucrez, Elba Timişoara. Cei
care lucrau şi atunci în fabrică
se mândresc cu contribuţia lor la
căderea cuplului de dictatori. Am
văzut unul din multele steaguri
tricolore cu gaură, pe care le agi-
tau demonstranţii în acel de-
cembrie sângeros. Oare am
reuşit să scăpăm de stema
comunistă din mintea şi sufletul
nostru? Cei care au fost la
manifestaţii în acele zile pot con-
firma că nu au trăit, şi, cu
siguranţă, nu vor mai trăi
niciodată momente la fel de spe-
ciale ca acum 20 de ani. Pentru
că adevărata libertate am simţit-
o atunci şi doar atunci.
Două decenii este un interval
suficient de mare pentru un
bilanţ. Fiecare dintre noi va
obţine un alt rezultat, funcţie de
capa-citatea de a înţelege tim-
purile pe care le trăim şi de
modul în care a acţionat pentru
supravieţuirea în tranziţie.

Manifestul Frontului
Democratic

Vreau să fac o prezentare a
cererilor pe care le aveau cei din
Balconul Operei, grupaţi în
Frontul Democratic Român, şi
ce s-a obţinut în anii post-comu-
nism. La capitolul II al Manifes-
tului „A căzut tirania”, tipărit la
Timişoara în 22 decembrie
1989, erau sintetizate cererile
celor mulţi strânşi în Piaţa Ope-
rei. Se constituise deja Frontul
Democratic Român, iar liderii
acestuia au conceput un docu-

ment adresat conducerii pcr la
vârf (în facsimil).
La punctul 1 se cerea organi-
zarea de alegeri libere. În două
decenii alegerile au devenit un
fel de concurs „Cine minte mai
mult şi mai bine”, urmat, invari-
abil, de „Cine fură mai multe
voturi”. Parlamentul astfel ales
domină topul corupţiei şi al
incompetenţei. Nici celelalte
instituţii ale puterii nu sunt altfel.
Următorul punct cerea liber-
tatea cuvântului (a presei
scrise, radioului şi televiziu-
nii). Dacă acum poţi să vorbeşti
liniştit orice doreşti, fără frica
securităţii omniprezente, media

românească nu se poate spune
că este cu adevărat liberă. Doar
că s-au schimbat stăpânii. Banii
magnaţilor îmbogăţiţi peste
noapte îi însufleţesc pe ziariştii
momentului mai tare decât îi in-
spira pe activiştii de partid orice
raport al Congreselor PCR.
A treia revendicare era „de-
schiderea imediată a gra-
niţelor de stat”. Poate fi unul
din punctele rezolvate, prob-
lema este cum am reuşit să
gestionăm libertatea de a
călători. Mulţi dintre conaţionalii
noştri au adus prejudicii mari
imaginii noastre în lume,
înţelegând gre-şit ideea de liber-
tate, odată ajunşi în
Occident. Următoarea cerere:
„integrarea României în rân-
dul statelor care garantează şi
respectă drepturile funda-
mentale ale omului”. Mulţi din-
tre noi am ajuns scârbiţi de
cuvântul integrare când am
văzut că europenii ne-au jefuit
de tot ce au putut ca să ne
primească într-o Europă unită,
dar plină de probleme şi
contradicţii. Dacă nu suntem
deja, cu siguranţă vom deveni în
scurt timp cetăţeni europeni de
mâna a doua, ce nu mai pot pro-
duce, ci doar să consume.
Deţinuţii şi dizidenţii politici, de-
spre care se pomeneşte la
punctul cinci, au fost eliberaţi,
fiind poate singura cerere
împlinită întru totul. Problema
cea mare este că întregul aparat
represiv, care avea drept co-
loană vertebrală temuta Securi-
tate, nu a dat socoteală pentru
cele mai bine de patru decenii
de teroare dezlănţuită. Mai mult,
câinii de pază ai sistemului co-
munist au ajuns cei mai prosperi
oameni de afaceri ai României
de după ‘89.
Manifestul continua cu „Revita-
lizarea economiei naţionale”. Nici
după 20 de ani nu am ajuns să
producem măcar cât am realizat
la sfârşitul perioadei comuniste.
Industria a fost decimată, Româ-
nia transformându-se din ţară
predominant exportatoare în im-

portator, după ani în şir în care
fabricile au fost distruse sau
vândute la preţuri derizorii. Agri-
cultura, cu un potenţial invidiat
de toată Europa, are probleme
din ce în ce mai mari, nefiind în
stare să asigure decât foarte
puţin din necesarul nostru de
hrană, marea majoritate a ali-
mentelor fiind aduse din
străinătate.
Parcă intuind ce avea să
urmeze, liderii Revoluţiei au
cerut reforma învăţământului.
Din păcate, acesta a rămas unul
din cele mai nevralgice puncte
ale societăţii de azi. O parte din
neîndeplinirea revendicărilor
din Manifest se datorează bat-
jocoririi constante a educaţiei
naţionale la toate nivelele. Este
încă un aspect cu care nu ne
putem mândri, pentru că, din
ţară cu potenţial excepţional, am
ajuns printre ţările europene cu
cei mai mulţi analfabeţi.
Mai departe, documentul con-
ţine două dintre aspiraţiile noas-
tre, despre care nu putem spune
că nu s-au realizat. Astăzi avem
dreptul să manifestăm liber, iar
cultele religioase au libertate
deplină. Problemele legate de
aceste aspecte ar fi lipsa de
acţiune a societăţii civile şi pro-
centul mic, sub 10%, de
practicanţi ai religiei, adică acei
oameni care şi frecventează bi-
sericile.
Ultima revendicare vizează alte
două probleme cu care conti-

nuăm să ne confruntăm.
Reforma sistemului sanitar se
lasă în continuare aşteptată, iar
spitalele sunt într-o stare jalnică,
lipsite de medicamente şi per-
sonal calificat. Suntem cobaii di-
verselor mari companii farma-
ceutice şi cei pe care fac
experienţe diverşii miniştri com-
plet rupţi de realitatea din sec-
torul sănătăţii. Cât despre
alimentaţie, am devenit con-
sumatori de E-uri şi alimente din
plante modificate genetic, încât
suntem mai bolnavi şi mâncăm
mai prost decât înainte de ‘89.

Bilanţ cu întrebări deschise

Fiecare din cei care au trăit şi
zilele comunismului în România
poate să facă un bilanţ şi să
pună în balanţă aspectele pozi-
tive cu cele negative. O dificul-
tate ar fi că majoritatea aspec-
telor nu sunt comparabile. În ce
mă priveşte, apreciez că elibe-
rarea de frica cu care trăiam în
ultimii ani ai dictaturii comuniste
şi posibilitatea de a merge,
nestingheriţi, să ne rugăm în bis-
eri-că sunt cele mai importante
cuceriri ale Revoluţiei anticomu-
niste. De aceea, poate, ar trebui
ca toţi să declarăm că bilanţul

ultimelor două decenii este po-
zitiv. Dar este posibil ca toţi acei
ce au trăit drama pierderii locului
de muncă sau a proprietăţilor în
dauna băncilor să nu îmi dea
dreptate.
Lumea în care trăim ne obligă
să gândim şi la cum ar fi fost ul-
timii douăzeci de ani dacă nu
am fi făcut atâtea greşeli. De
asemenea, cum ar fi arătat
România secolului XXI fără Re-
voluţia din 1989. E o temă de
meditaţie pentru toţi românii, iar
răspunsurile noastre ar trebui să
acopere gaura din tricolorul nă-
zuinţelor noastre, decupată, is-
toric, prima oară la Timi-
şoara.

Gabriel TOMESCU

GAURA DIN TRICOLOR20 de ani de la Revoluţia
din Timişoara
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O continuare firească 
a Revoluţiei

Primul număr al ziarului
Timişoara avea să apară în 23
ianuarie 1990. Al doilea apărea în
24 ianuarie. Acestea aveau să fie
editate în locul Drapelului roşu,
după ce redactorii şi ceilalţi lucră-
tori ai acestei publicaţii fuseseră
evacuaţi din sediu. Apoi, din 26
ianuarie, publicaţia avea să apară
în paralel cu Renaşterea bănă-
ţeană, timp de aproape un an, de
trei ori pe săptămână, în zilele de
marţi, joi şi sâmbătă. De-a lungul
timpului, au existat numeroase
discuţii cu privire la acţiunea de
evacuare a drapeliştilor din sediu.
S-a spus că era un fapt nedemo-
cratic. Fals! Era o continuare
firească a Revoluţiei, în condiţiile
în care ziariştii comunişti ar fi tre-
buit să se retragă singuri, ruşinaţi
că ani de zile au susţinut regimul
comunist. Mai mult, în zilele
Revoluţiei au privit pe geam cum
oamenii erau ucişi şi maltrataţi şi
nu au luat niciun fel de atitudine.
Au şi scos un număr despre „huli-
gani” şi „elemente declasate”, în
21 decembrie 1989, deşi atunci
Timişoara era un oraş liber... Cu
toate ezitările celor care au făcut
primile numere din publicaţia
Timişoara, susţin cu tărie că
acţiunea de înlocuire a drape-
liştilor a dat un semnal puternic (şi
radical!) de înnoire şi de adevărată
libertate a cuvântului. Chiar şi aşa,
evoluţia paralelă a publicaţiilor
Renaşterea bănăţeană şi Timi-
şoara a făcut să se nască şi să se
regăsească spiritul Timişoarei, un
concept şi o metaforă, dar mai
ales un sentiment profund de li-
bertate, de aer tare, purificator într-
o ţară nedesprinsă nici astăzi din
compromisuri şi mici învârteli.
Unde totul se poate negocia.

Recurs la memorie

Luni, 22 ianuarie 1990, ne-am re-
grupat la Casa Universitarilor şi
am discutat ce este de făcut. Ion
Monoran şi Vasile Popovici au
fost pentru o acţiune directă. Ion
Monoran a mobilizat masele de

revoluţionari (avea Mono acest
dar special!). În fruntea a sute,
poate mii de oameni, am ajuns la
sediul ziarului. La poartă au fost
ceva discuţii, căci militarii aflaţi de
gardă nu ne lăsau să intrăm. S-a
convenit să se formeze o
delegaţie, care să negocieze cu
cei dinăuntru. Apoi l-am auzit pe
Vasile Popovici strigând lista:
Daniel Vighi, Ion Monoran,
Viorel Marineasa, Lucian-Vasile
Szabo, George Lână, Ioan

Crăciun, Florian Mihalcea... Ne-
am întâlnit cu ceilalţi în sala de
sindicat de la parterul clădirii.
Eram faţă în faţă, noi în picioare,
iar ei aşezaţi. Se vedea că le este
teamă, aveau vocile stinse. Când
au încercat să argumenteze pe un
ton mai ridicat, s-a stârnit furtuna.
Vasile Popovici a izbucnit furios
şi era gata să răstoarne masa
peste ei. Le-am cerut să plece.
Ion Monoran a mai calmat spiri-
tele, organizând în stilu-i caracte-
ristic evacuarea ziariştilor drape-
lişti. Repede, ne-am trezit stăpâni
pe sediul ziarului, dar aceasta nu
însemna că şi puteam să-l facem.
Se însera, iar noi nu ştiam prea
bine nici ce o să publicăm, în ce
condiţii, ba chiar nu ştiam nici cum
o să se cheme publicaţia! În
aceste condiţii, un comitet res-
trâns, constituit ad-hoc, s-a de-
plasat la sediul judeţean al F.S.N.
Era, mai degrabă, un gest de

protecţie făcut de prietenul nostru,
Claudiu Iordache. Aici, într-o sală
destul de mică, s-a pus lumea la
cale. S-a discutat mult pe titlu. Au
fost diferite propuneri. Mircea Pora
insista pe Gazeta de Timişoara
sau ceva cu Timişoara. Le-am
sugerat celor prezenţi să ne oprim
doar la Timişoara şi, după o
pauză de gândire, Daniel Vighi a
tranşat problema, considerând că
este un titlu potrivit. Am plecat spre
tipografie. A fost nevoie de tenaci-

tatea lui Ion Monoran pentru a-i
mâna pe tipografi de la spate ca
să-şi facă treaba. Deşi mai multe
persoane au lucrat efectiv la edi-
tare, primul număr al publicaţiei
avea să fie girat de un comitet, din
care făceau parte Nicolae Bădi-
lescu, Ion Monoran, Gheorghe
I. Sînmărtinean şi Lucian-Vasile
Szabo.

Numărul trei: 
60.000 exemplare!

În 24 ianuarie 1990 redactorii de
la Drapelul roşu revin în sediu,
aşa că aventura ziarului Timi-
şoara în acest loc ia sfârşit. A fost
un moment de cumpănă, însă am
ştiut că publicaţia îşi va continua
misiunea abia începută. Era
seară, frig şi moină când am ple-
cat cu Ion Monoran şi Daniel
Vighi să căutăm sprijin. Mono
ducea sub braţ, sub palton, ma-
nuscrisele pe care le aveam. Am
mers atunci la Casa Universitarilor
şi am conceput numărul trei al
ziarului. Avea să apară în 26 ia-
nuarie 1990. Dar ce aventură a
fost această apariţie! În 25 ia-
nuarie 1990, colectivul avea să se
reunească, fiecare aducând pro-
punerile de articole. Ne-am de-
plasat în tipografie. De la Vasile
Popovici am primit suma de 5000
de lei, bani luaţi de la Viorel
Oancea. Banii aceştia au fost
necesari pentru a-i mitui efectiv pe
tipografi. Acest număr avea să
primească girul unui comitet for-
mat din Ion Monoran, Marcel Să-
mânţă, cpt. Gheorghe Sânmăr-
tinean şi Lucian-Vasile Szabo. În
fapt, lucraseră mai multe per-
soane la el, dar aşa se decisese
să fim reprezentaţi. Se lumina de
ziuă când ziarul a fost gata tipărit.
Şi erau 60000 de exemplare, un
tiraj fabulos chiar şi pentru acea

perioadă, în care cererea de publi-
caţii era insaţiabilă! Teancurile de
ziare au fost transportate în Piaţa
Victoriei (Operei) şi puse în vân-
zare. Repede, de aceste dificile
operaţiuni de distribuţie a început
să se ocupe George Lână.

„Timişoara” – arma 
societăţii civile

Numărul trei avea să fie mult mai

bine făcut. Era un ziar în toată pu-
terea cuvântului. Este numărul în
care George Şerban scrie cele-
brul articol Aceeaşi Mărie, cu altă
pălărie, unde arată că faţă de
Frontul Salvării Naţionale, con-
fundat atunci cu puterea politică,
trebuie menţinută distanţa, iar
acţiunile acestuia se cer privite
critic, căci „nu trebuie să uităm:
POPORUL A FĂCUT REVO-
LUŢIA ŞI NU F.S.N.! Deceau-
şizarea ţării nu este un merit
propriu al F.S.N. Este voinţa mare
şi unică a întregii naţiuni, pe care
oricare alţi oameni, treziţi ca şi ei,
din pură întâmplare, la Putere, ar fi
fost siliţi să o îndeplinească fără
întârziere”. Frontul refuza să-şi
precizeze culoarea politică, fiind
suspectat de oamenii oneşti că
doreşte să ducă ţara pe calea unui
socialism uşor cosmetizat.
George Şerban afirmă răspicat
aici credinţa sa că România are
nevoie de reforme radicale. 
În ziar sunt inserate şi trei articole
cu referire directă la cele petrecute
în Revoluţie, de fapt, la victimele
consemnate în acele zile şi despre
a căror soartă nu existau decât
puţine informaţii. Medicul stagiar
George Radu declară că a parti-
cipat, în noaptea de 17 spre 18
decembrie 1989, la trierea cada-
vrelor celor decedaţi. A constatat
că erau opt de sex feminin (printre
care o fetiţă de doi ani) şi 34 de
bărbaţi, deci 42 de trupuri în total.
Toate au dispărut, iar procurorii,

miliţienii şi securiştii au ridicat şi
documentele întocmite cu acea
ocazie. Alăturat, este prezentat un
material semnat „Soţul”, apar-
ţinându-i lui Ioan Bânciu. Soţia,
Leontina Bânciu, fusese
împuşcată în 17 decembrie 1989,
în zona Podului Decebal, şi şi-a
dat ultima suflare chiar în braţele
soţului, în drum spre Spitalul
Judeţean. Trei copii minori au
rămas orfani de mamă, al cărei

trup nu a mai fost găsit niciodată.
Se apreciază că ar fi fost în lotul
celor arse la crematoriul „Cenuşa”
din Bucureşti. Ioan Bânciu are şi
astăzi îndoieli în această privinţă,
întrucât reprezentanţii justiţiei nu
au reuşit să găsească dovezi in-
dubitabile. Există o teorie cum că
a existat şi un al doilea transport
de cadavre, iar cenuşa ar fi fost
deversată-n câmp, lângă Slatina. 
Concluzia care se desprinde de
aici este că Timişoara a putut avea
încă de la început şansa unei
publicaţii verticale şi contondente
în afirmarea principiilor democra-
tice. Radicalismul său a fost ca-
racterizat în epocă execesiv pe
anumite segmente. Trecerea a
două decenii de la apariţia primu-
lui număr arată că ziarul Timi-
şoara putea fi şi mai ferm, iar cei
ce trudeau la apariţiile sale zilnice
nu aveau de ce să arate prea mult
bun simţ în relaţie cu cameleonii
ce-l susţinuseră pe Ceauşescu şi
deveniţi apoi câinii de pază, nu ai
democraţiei, ci ai unui sistem coe-
rent doar în păstrarea de privilegii
pentru cei din liniile a doua sau a
treia ale Partidului Comunist
Român. Meritul Timişoarei este
de a fi intrat în mecanismele mis-
tificării şi de a fi deconspirat
încimentările perfide stropite cu
sângele martirilor.
Ziarul Timişoara devenea astfel o
armă în mâna Timişoarei...

Lucian-Vasile SZABO

Ziarul „Timişoara” – 20 de ani de la apariţie
lsau despre radicalizarea simţirii

Vizitaţi noul site al comunei noastre
www.comunagiroc.ro  

Cetățenii comunei Giroc merită să fie informați! Ei vor fi la curent
cu noutățile din comună şi prin intermediul noului site www.co-
munagiroc.ro . Comuna Giroc şi-a schimbat conţinutul şi aspec-
tul site-ului, lansând o variantă mai dinamică şi mai bine
structurată. 
Site-ul Primăriei este construit de promotorul instituţiei şi va
conţine următoarele informaţii de interes public: activitatea
Primăriei, a Consiliului Local, informaţii publice despre taxe şi
impozite, istoric, învăţământ, sănătate, cultură, sport.  
În acest moment, site-ul administraţiei locale este în construcţie,
dar accesul este public pentru paginile deja finalizate. 
Până nu demult, site-ul Primăriei era găzduit la adresa
www.giroc.ro. Pentru facilitarea accesului utilizatorilor, s-a făcut
o redirecţionare de la vechiul site, astfel încât accesând
www.giroc.ro veţi fi trimişi automat la www.comunagiroc.ro . 
Vă dorim navigare plăcută! Așteptăm părerea dumneavoastră
precum şi alte recomandări la primaria@comunagiroc.ro

Ioana Toma
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Vestea. Pregătirile

Mulţi din cei care au auzit că edilii
comunei Giroc au hotărât să
premieze Corul Bisericii Orto-
doxe Române „Sfântul Dimitrie“
cu o excursie la Paris, pentru cei
120 de ani de la înfiinţare, au
crezut că este o glumă. 
Dumnezeu a rânduit ca prima-
rele, cum îi spunem noi, să se
întâlnească cu părintele Târziu
de la Paris chiar la Timişoara şi
să pună la punct detaliile cântării
noastre în Oraşul Luminilor. Nu
vom putea da răspunsurile la
liturghie, pentru că ei au cântare
psaltică, dar vom putea cânta
vreo trei sferturi de oră colinde.
Vestea minunată în acest an era,
pe lângă naşterea Hristosului
nostru, că vom putea cânta lui
Dumnezeu şi în Biserica Orto-
doxă Română din Paris.
La repetiţii, colindele curgeau
parcă într-un concurs de frumu-
seţe. La fiecare nouă colindă
auzeam de la cei din cor „asta e
frumoasă“. Una peste alta, timpul
a trecut şi în seara zilei de 9
decembrie autocarul de la
Giroceana avea să pornească
într-o aventură la care cea mai
mare parte dintre noi nici n-am
visat. Plini de bagaje, mâncare şi
costume, cu cravate brodate cu
numele corului nostru, am um-
plut Setra, maşina de care urma
să fim legaţi pentru aproape o
săptămână. 
Prima graniţă am trecut-o fără
probleme. Amintirile despre co-
zile infernale şi aroganţa vame-
şilor şi poliţiştilor de frontieră au
rămas un vis urât. Cea mai mare
parte dintre noi a trecut cu cărţile
de identitate o frontieră pe care
regimul comunist o „apăra“
înainte de ’89 cu sârmă ghim-

pată. Următoarea schimbare
notabilă a fost trecerea la auto-
stradă. Faptul că de la Szeged şi
până la Paris puteam merge
numai pe drumuri impecabile,
ne-a adus aminte, cu strângere
de inimă, de suta de kilometri de
autostradă, realizate în România,
în ultimii 20 de ani. 

Ungaria, ascunsă de perdeaua
nopţii şi de pusta nesfârşită ce
însoţea autostrada ca un câine
credincios, nu ne-a arătat mai
nimic. Doar luminile Budapestei
şi dealurile de la Tatabanya mai
schimbau panorama şoferilor şi
a celor câţiva dintre noi certaţi cu
somnul. Marea majoritate a celor
din autocar n-au văzut nici
Austria, somnul fiind mai dulce
decât umbrele peisajului nocturn.
Cei mai mulţi ne-am trezit când
vameşii nemţi ne-au oprit, unde-
va lângă Passau, să ne ceară o
taxă turistică de care nu a auzit
nimeni. Oare dacă am fi fost
turişti din ţările vechii Uniuni

Europene tot aşa ar fi stat lucru-
rile? Răspunsul este cam amar
şi am preferat să nu mă mai
gândesc la el, ca să pot admira
dimineaţa acoperită de brumă de
pe marginea Autobahn-ului. Încă
o dată Germania îmi demonstra
că este deosebită şi că nu de-
geaba a vrut să cucerească

lumea întreagă. Iar Bavaria este
printre landurile cele mai bogate
şi mai frumoase ale Federaţiei. 

Prima destinaţie: München

Acest oraş superb este capitala
Bundeslandului Bavaria (Bayern)
şi al treilea oraş ca mărime din
Germania, după Berlin şi Ham-
burg, cu o populaţie de peste 1,2
milioane de locuitori. Metropola
s-a dezvoltat de o parte şi de alta
a râului Isar. Pentru cei pasionaţi
de fotbal, faptul că drumul ne-a
purtat pe lângă Alianz Arena,
stadionul ultramodern pe care
joacă Bayern, a fost încă unul din
visele împlinite în această excur-
sie. Cartierul nou prin care am
trecut, este unul cu arhitectură
modernă, bazată pe asocierea
dintre metal şi sticlă şi de panouri
solare, mi-a dat senzaţia că am
fost proiectaţi în viitorul prog-
nozat de literatura SF.
După o noapte de mers, după nu
ştiu câte filme văzute pe moni-
toarele autocarului, am ajuns, în
sfârşit, la hotelul Meininger de
pe Landsberger Straße 20. Un
hotel cochet, cu condiţii deo-
sebite, situat în apropierea Gării
Principale. Pentru că la neamţ
două stele înseamnă chiar două
stele. Cu preţuri mai mici decât
cea mai mare parte a hotelurilor
din România, acest gen de
locaţie permite multor turişti ca
noi, fără dare de mână, să se
bucure de frumuseţile oraşelor
europene. 
Pentru cei mai mulţi dintre noi a
fost prima dată când am mâncat
într-o berărie din Bavaria, renu-
mită pentru licoarea de hamei şi
orzoaică. Chiar dacă au fost
scumpe, cum s-au plâns ăi
bătrâni, blondele de „juma’ dă
litră“ au fost foarte bune. Şi
mâncarea. Dar foamea de a

vedea minunăţiile oraşului parcă
a fost mai mare. Cu mic cu mare
ne-am năpustit să vedem pieţele
împodobite de Crăciun în cel mai
pur stil nemţesc. În orice direcţie
mergeam München-ul parcă nu
se mai termina. O reţea de
Schnell-Bahn şi U-Bahn, adică
două variante de metrou, unul la
suprafaţă şi unul ascuns în pân-
tecele oraşului, te transportau cu
punctualitatea specific germană.
Chiar dacă nu ne verifica nimeni
de bilet, de ruşine ne-am cum-
părat bilete colective, pentru cinci
persoane, pentru o zi întreagă.
La ei se poate, pentru că turismul
este văzut ca o sursă importantă
de venit. O altă dovadă în acest
sens a fost că am putut să cum-
părăm bilete pentru transport şi
pentru principalele obiective ale
oraşului chiar de la recepţia hote-
lului. Lucruri simple, pe care ar
trebui să le învăţăm dacă vrem
să fim în rândul lumii. 
Grupuri, grupuleţe, am început
să descoperim împrejurimile.
Împreună cu patru din cei mai
tineri din grup, am ales să vedem
acvariul Sea Life de lângă Parcul
Olimpic. După două metrouri

schimbate şi zeci de staţii am
descoperit că Sea Life era închis.
Norocul nostru că foarte aproape
se înălţa turnul din Complexul
Olimpic. Abia când am văzut
metropola noaptea, de la înălţi-
mea celor 190 de metri ai lui
Olympia Turm, ne-am dat sea-
ma cât de mare este capitala
Bavariei. De acolo am văzut şi
explozia de culori de la Alianz
Arena şi vestita roată din Parcul
de Distracţii. Liftul cu care am
urcat este unul din cele mai
moderne şi ne-a dus cu şapte
metri pe secundă până sus. Am
mai vizitat şi expoziţia cu cele
mai noi modele de BMW, des-
chisă într-un centru ultramo-
dern, cu un design deosebit.
Seara, când toate magazinele
erau închise, ne-am plimbat pe
străzile frumos luminate din
cartierul unde stăteam. 

Spre Franţa, birjar…

După o cină şi un mic dejun
sănătoase am luat calea Franţei.
Pe drum m-au impresionat numă-
rul de instalaţii de obţinere a
energiei solare şi eoliene, pre-
cum şi preocuparea lor pentru o
agricultură ecologică. Am rămas
mirat că pe foarte multe parcele
încă mai erau plante verzi în
decembrie. Dar văzând tractoa-
rele care arau şi băgau sub
brazdă acest îngrăşamânt natu-
ral şi ecologic am înţeles de ce
mâncarea lor are gust mai bun şi
este mai sănătoasă.
Cu modificările venite după
acordul Schengen, nici nu ne-am
dat seama când am intrat în
Franţa. Multe denumiri aveau tot
iz nemţesc şi doar semnele de
circulaţie cu „Cédez le passage“
ne anunţau în ce ţară suntem.
Intrând mai adânc, am văzut că
nici pământurile nu erau la fel de
frumos lucrate ca în Germania.
Şi curăţenia era mai latină, ca să
nu spun altfel. De asemenea,
dacă la nemţi pe autostrăzi am
mers gratis, la fraţii noştri latini
ne-am oprit de nenumărate ori

să plătim taxă de drum. Un drum
de peste 850 de kilometri în care
Autobahn-ul, şi apoi autoroute-ul,
nu ne-au lăsat să vedem oraşele
decât la distanţă. Notabilă a fost
şi trecerea peste cele vreo cinci
braţe ale Rinului din apropiere de
Rheinstetten. 

CU COLINDUL 
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Parisul – oraşul luminilor

În puterea următoarei seri am
pătruns în Paris, amfitrionul nos-
tru pentru trei zile. Aglomeraţia de
pe autoroute şi laserele puternice
ce răzbăteau de la Disneyland ne
anunţau că suntem aproape de
destinaţia finală. În oceanul de
maşini rulând nebuneşte, doar
GPS-ul ne mai dădea speranţe
că vom ajunge, în cele din urmă,
la unul din cele 22 de hoteluri
Etap din capitala Franţei.Turnul
Eiffel ne-a dat senzaţia de vis că
în sfârşit am ajuns acolo unde
mulţi dintre noi nici nu au crezut
că vom putea ajunge în această
viaţă. Timpul nu mai conta şi ne
întreceam în a găsi nume de
străzi sau de monumente de care
până atunci auzisem doar la
şcoală sau la televizor. Sena, râul
ce străbate metropola, parcă e
peste tot, de multe ori nici nu-ţi
dai seama dacă eşti pe malul ei
sau pe o insulă.
Parisul este capitala şi cel mai
mare oraş al Franţei. Dacă
această frază pare banală, să ştiţi
că aglomeraţia din Bucureşti este
o glumă pe lângă furnicarul
imens prin care ne strecuram cu
autocarul nostru. Oraşul propriu-
zis (intra muros) are o populaţie
de peste două milioane de
locuitori, dar în periferii mai adă-
posteşte peste 10 milioane, dintre
care majoritatea au servici în
miezul urbei. Ca să realizaţi cât
sunt de mulţi, gândiţi-vă că
Parisul are mai mult de 60% din
populaţia României, pe o supra-
faţă mult mult mai mică. Aceasta
explică străzile înguste de cartier
şi blocurile cu mai mult de 10
etaje, prezente cu nemiluita.
Oboseala drumului a fost
curmată de crucile ce ni le-am
făcut că am ajuns cu bine în
Oraşul Luminilor şi de senti-
mentul plăcut că următoarea zi
vom vizita toate acele frumuseţi.
Încă o noapte de somn în paturi
comode, de hotel, era răsplata că
am rezistat eroic la drumul de
sute de kilometri făcut în acea zi. 
Am ajuns şi, în sfârşit, am fost
cazaţi rapid într-un hotel la fel de
cochet şi ultrafuncţional, ca şi cel
din München. Mai cu răchie, mai
cu vin, mai cu glumele lu’ ceacea
Aurică, am încheiat o zi obosi-
toare, miraţi că totuşi nu ni s-au
umflat picioarele aşa de tare cum
credeam la plecarea din Giroc.
A doua zi, după un mic dejun
frugal, în purul stil franţuzesc, am
început să colindăm împreju-
rimile. Ne aflam în zona Meudon,
nu departe de Quai de Stalingrad
şi Avenue de Verdun, denumiri
istorice, chiar pe Rue de Paris.
Am vizitat două bisericuţe
catolice, una modernă, Sainte
Lucie şi una clasică, închinată
Ioanei D’Arc, tânăra ciobăniţă
care a salvat Franţa de ocupaţia
engleză, acum sanctificată. 
Parisul, în sine, este un obiectiv
turistic, fiindcă fiecare străduţă
are farmecul ei. Oamenii sunt
liniştiţi şi răspund bucuroşi la

întrebările, de multe ori naive, ale
trecătorilor străini. Mulţi dintre noi
regretau că n-au învăţat aşa cum
trebuie la orele de franceză. Am
văzut şi una dintre pieţele mobile,
în care vânzătorii, la expirarea
programului, îşi iau produsele
rămase şi structura pe care
expun, le urcă în maşină şi se
îndreaptă către alt spaţiu de
expunere. Într-o jumătate de oră
nici nu îţi mai dai seama că pe
acel loc a fost o piaţă. Încă una
din lecţiile despre un oraş modern
pe care trebuia să o învăţăm.
Prânzul, luat la Restaurantul
Doina, ne-a dat ocazia întâlnirii
pe viu cu turnul Eiffel. Asta
pentru că micul local românesc
este la o aruncătură de băţ de
hardughia metalică. A fost reîntâl-
nirea cu ciorba, după două zile de
peregrinări. După masă am putut,
în sfârşit, să ne ducem la turn.
Elanul ne-a fost repede curmat
de coada impresionantă de la
cele trei picioare deschise. Era
sâmbătă şi perioada de dinainte
de Sărbători. Dacă am fi stat la
rând ne lua câteva ore să
ajungem să urcăm în lift. Aşa că
am vizitat împrejurimile şi am
făcut poze din toate poziţiile cu
monstrul de metal. 

Istorie, Capodopere, Magie

Am fost la Palais Chaillot şi
Trocadero, după ce am trecut
Sena pe faimosul pod de la
poalele turnului. Peste tot târ-
goveţi originali, care de care mai
coloraţi, te îmbiau să cumperi
suveniruri cu capodopera lui
Eiffel, la preţuri de câteva ori mai
mici decât la magazinele din turn.
A urmat un tur magic al inimii

Parisului, în care am văzut, din
autocar, toate acele minunăţii
care au făcut oraşul celebru. Am
colindat bulevardul Champs-
Élysées – cea mai faimoasă
stradă din lume, de la Arcul de
Triumf la Obelisc, uimiţi de
magazinele de lux, de la care au
ajuns la noi mai ales copiile con-
trafăcute de parfumuri, îmbrăcă-
minte, încălţăminte şi alte mărun-
ţişuri după care se dau în vânt
cucoanele. Am trecut pe lângă
Palatul Élysées, unde stau pre-
şedinţii Hexagonului, pe lângă
Domul Invalizilor, unde îşi doar-
me somnul de veci Napoleon,
prin faţa Muzeului Luvru, cu cozi
interminabile la umbra Piramidei
de sticlă. Notre-Dame de Paris
ne privea semeaţă şi rece de pe

Île de la Cité, nucleul istoric al
Parisului, o insulă mică locuită în
antichitate de tribul parisiior.  Am
văzut şi Conciergerie, închisoa-
rea unde mulţi membri ai regi-

mului monarhic au stat înainte de
a fi ghilotinaţi în timpul revoluţiei
franceze, Palais Garnier,  sediul
Operei din Paris, clădirea Sa-
maritaine, cu galerii comerciale
de la începutul secolului XX,
Sorbona, universitatea fai-
moasă, fondată în Evul Mediu,
Statuia Libertăţii, sora mai mică
a celei din New York, pe care
Franţa a dăruit-o Statelor Unite în
1886, Pantheonul din Paris,
biserică şi mormânt al celor mai
mari personalităţi ale Franţei,
Église de la Madeleine, o bise-
rică monumentală şi multe altele.
Grădinile au fost şi ele impre-
sionante. Tuilleries, Luxembourg
sau Jardin de Plantes, grădina
botanică din mijlocul Parisului,
uimeau chiar şi în decembrie. La
aşa o revărsare de minunăţii ne
întreceam în blitzuri, parcă dorind
să păstrăm vii în amintire acele
momente unice.

Biserica Ortodoxă Română

Momentul mult aşteptat a venit
următoarea zi. Am cântat pentru
românii din Paris. În inima
Cartierului Latin, cartierul şcolilor,
cu Sorbona şi Collège de France,
se găseşte Biserica Ortodoxă
Română. Dacă dinafară nu
impresionează cu mai nimic,
odată ce ai intrat simţi fiorul
ortodox şi sufletu-ţi de român
începe să rezoneze. Situată nu
departe de Notre-Dame de
Paris, la câţiva paşi mai sus de
Saint Julien le Pauvre, cea mai
veche biserică a Parisului, şi puţin
mai jos de Sfânta Genoveva,
ocrotitoarea parizienilor, are hra-
mul „Sfântul Evanghelist Ioan
şi Sfinţii Arhangheli Mihail,
Gavriil şi Rafail“. Acest lăcaş de
cult este, alături de cel rusesc, din
strada Daru şi de cel grecesc, din
strada Bizet, una din cele trei
catedrale ale Ortodoxiei în Oraşul
Luminilor. Cu slujbe în limba
română şi un cler român, a fost,
timp de mai bine de o sută de ani,
un fel de a doua ambasadă
culturală şi spirituală, a României

în capitala Franţei, şi reprezintă,
până astăzi, o oază de români-
tate şi ortodoxism pentru toţi
românii, fie că sunt exilaţi, refu-
giaţi politic ori social, fie studenţi,

ori simpli turişti, trecători prin
Paris.
Piatra de temelie a catedralei a fost
pusă la 30 ianuarie 1374, de însuşi
regele Franţei, Charles V. Arhitectul
edificiului este Raymond du
Temple, celebru deoarece contri-
buise la edificarea palatului
Luvru şi a catedralei Notre-
Dame de Paris. Prima slujbă
publică nu a avut loc, însă, abia la

29 noiembrie 1382, de sărbătoarea
Sfântului Arhanghel Mihail. Ca o
mişcătoare coincidenţă, exact 500
de ani mai târziu, în 1882, biserica
este cumpărată de Regatul Româ-
niei. Proiectul de cumpărare pri-
meşte susţinerea deplină a
Guvernului regelui Carol I al
României (încoronat cu doar un an
în urmă) şi a mai tuturor familiilor
boiereşti ale vremii. O subscripţie
publică este de asemeni deschisă.
Astfel, biserica de pe strada Jean
de Beauvais, numărul 9 bis, este
cumpărată de Guvernul Regatului
României, în septembrie 1882, cu
participarea financiară şi morală a
tuturor românilor, ca o profeţie a
ceea ce ea avea să devină: o
punte în schimbul spiritual între
România şi Franţa.
În 1948, când comunismul s-a
instalat în România postbelică,
comunitatea decide să se separe
administrativ de Patriarhia Româ-
nă, înţelegând că Sfântul Sinod al
Bisericii-mamă nu mai are liber-
tatea deplină a propriilor decizii.
Începe o perioadă dificilă de
rezistenţă creştină activă faţă de
invazia comunistă, cu susţinerea
unor mari personalităţi: Mircea
Eliade, Emil Cioran sau Eugen
Ionesco şi sub oblăduirea cano-
nică a Mitropolitului Visarion
Puiu.
Pe 10 Mai 2009, Adunarea Gene-
rală extraordinară a parohiei Sfinţii
Arhangheli Mihail, Gavriil şi
Rafail din Paris aprobă, în
unanimitate, trecerea parohiei
sub omoforul IPS mitropolitului
Iosif al Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale
şi Meridionale, în sânul Bisericii-
mame.

Gabriel TOMESCU

LA PARIS 1 şi 2

continuare în nr. următor
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Trecând patruzeci de zile după Naşterea
Domnului Iisus Hristos, împlinindu-se
vremea curăţiei celei legiuite, Fecioara
Maria pleacă din Betleem cu Sfântul Iosif,
logodnicul, şi venind la Ierusalim, în Bi-
serica lui Dumnezeu, au mers să
împlinească Legea Domnului şi să se
curăţească după naştere, prin aducerea
jertfei celei cuviincioase lui Dumnezeu şi
prin rugăciunea preotului şi să pună
înaintea Domnului pe Pruncul cel întîi
născut  precum s-a poruncit lui Moise de
către Domnul, în Legea Veche.           
Împlinind Legea Domnului, Maica lui
Dumnezeu a venit acum în bi-serică, cu
Dătătorul Legii. A venit să se curăţească,
deşi nu-i trebuia curăţire, fiind neîntinată
şi Preacurată. Dar ea, ca să nu se arate
potrivnică Legii, ci mai ales să fie
ascultătoare, a venit să se cură-ţească,
aducând jertfă, nu ca cei bogaţi, care
aduceau un miel de un an fără prihană, ci
ca acei săraci, care aduceau două tur-
turele sau doi porumbei, arătând în toate
smerenie şi iubind sărăcia. Deci,
cumpărând păsările, cele zise după
Lege, le-a adus jertfă şi cu acelea a adus
şi pe Pruncul său cel întâi născut, cum se
spune:        „… şi au dus părinţii pe Prun-
cul Iisus, în Ierusalim, ca să-L pună înain-
tea Domnului, precum este scris în legea
Domnului, că toată partea bărbătească,
ce deschide pîntecele, sfânt Domnului se
va chema.”               
Purtându-se de Duhul lui Dumnezeu, în
biserică a venit, Sfântul Simeon, bătrânul,
om drept şi credincios, pentru că ştia că
acum se apropie Mesia Cel aşteptat. Pe
lângă aceasta, lui Simeon era făgăduit de
la Duhul Sfânt că nu va vedea moartea
mai înainte de a-L vedea pe Hristos Dom-
nul.

Cunoscînd, cu duhul, că Acela este
Mesia cel aşteptat, s-a apropiat cu
sârguinţă şi, primind în mîini cu bucurie
negrăită şi cu frică cucernică, cel albit de
cărunteţe a dat mare mulţumire lui Dum-
nezeu, înaintea sfîrşitului său, zicând:
„Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne,
după Cuvântul Tău, în pace, căci văzură
ochii mei mîntuirea Ta cea pregătită tu-
turor popoarelor, lumină spre descope-
rirea neamurilor şi slavă poporului Tău
Israel”.
Atunci era acolo şi Ana proorociţa, de
optzeci şi patru de ani, care, rămânând
văduvă, tot restul vieţii ei l-a petrecut cu
dumnezeiască purtare, nedepărtându-se
de bi-serică, ci cu postul şi cu rugăciunile
slujind lui Dumnezeu ziua şi noaptea.
Aceea, apropiindu-se într-acel ceas,
multe proorociri spunea despre Pruncul
cel adus în Biserica Domnului, tuturor
celor ce aşteptau izbăvirea în Ierusalim

(Luca 2,36-38). 
Prin mesajul său, Întâmpinarea Domnului
este o provocare şi o invitaţie în acelaşi
timp la un examen de conştiinţă, la reîn-
noirea cre-dinţei noastre în Iisus Hristos.
Credem noi, oare, cu toată fiinţa că El
este Fiul lui Dumnezeu făcut Om, pentru
ca noi să fim mântuiţi? Dintre cei prezenţi
în templul din Ierusalim doar doi oameni
simpli îl recunosc pe pruncul Iisus, Mesia
cel aşteptat: bătrânul Simeon şi prorociţa
Ana. Oare nu erau în templu şi alţii care,
cunoscând foarte bine Scripturile, să-l fi
recu-noscut pe Mesia? Cu siguranţă
erau, însă tainele lui Dumnezeu nu pot fi
pătrunse nici de agerimea minţii, nici de
lumina învăţăturii acestei lumi, dar numai
de lumina credinţei. Dumnezeu se
descoperă cu predilecţie celor umili,
deoarece aceştia, fără prefăcătorie, îşi
pun în El întreaga lor spe-ranţă şi în-
credere. Asemenea ce- lor doi oameni
simpli, dar care               s-au lăsat conduşi
de inspraţia Duhului Sfânt, şi noi avem
nevoie de credinţă pentru a mărturisi că
Isus este Mesia, scopul aspiraţiilor
umane şi împlinirea speranţelor istoriei. 
După cum dreptul Simeon a întâmpinat
pe Dumnezeiescul prunc în Templu, tot
astfel şi noi creştinii avem prilejul să
primim pe Hristos în Biserică, la Sfânta
Liturghie. Aici primim cuvântul lui Dum-
nezeu, aici primim, cum spune Paul
Evdokimov, „harul supraabundent, care
şterge orice limită”, aici primim pe Hristos
Însuşi în Sfânta Împărtăşanie, învred-
nicindu-ne de bucuria şi fericirea pe care
Iisus ne-a câştigat-o prin moartea şi
Învierea Lui. 

Mircea STURZA

Întâmpinarea Domnului 

PROGRAM DE CATEHIZARE
PENTRU COPIII DIN CHIŞODA

Nici un om nu se naşte creştin, ci devine creştin”.
Deşi acest fapt a lăsat de dorit în regimul trecut, acum,
datorită naşterii unei generaţii libere de prejudecăţi şi
inhibiţii psihologice şi spirituale generate de o politică
atee, nevoia unei catehizări care să se desfăşoare
pentru toate categoriile de vârstă se face tot mai
simţită. Acest fapt este cu atât mai necesar cu cât po-
pulaţia majoritară a României este de religie ortodoxă.
Plecând de la acest punct, Patriarhia Bisericii Ortodoxe
Române a demarat un program naţional de catehizare,
Hristos împărtăşit copiilor, ce urmăreşte ca toţi co-
piii din întreaga ţară să beneficieze de acces direct la
învăţătura de credinţă  ortodoxă.
În acest context, biserica din Chişoda va aplica la nivel
local, acest program copiilor preşcolari cu vârsta
cuprinsă între 4 şi 7 ani prin proiectul „Genesis”. În-
tâlnirile vor avea loc la biserica ortodoxă din Chişoda,
în fiecare sâmbătă, de la 10 la 12, începând cu data de
20 februarie. Aici copiii vor primi Sfânta Împărtăşanie şi
vor urma un plan de catehizare interactivă, unde
veselia şi joaca se vor împleti armonios cu o mulţime
de cunoştinţe religioase, pentru formarea unei

verticalităţi morale şi spirituale. Plecând de la cuvintele
Mântuitorului Iisus Hristos în care spunea „Lăsaţi
copiii să vină la Mine” s-a considerat necesar ca
acest program de catehizare să înceapă cu cei mai
mici pentru ca mai apoi, progresiv, să ajungem şi la
vârste mai mari.
În cadrul acestui Proiect de catehizare a copiilor s-a ini-
ţiat un parteneriat între Biserica Ortodoxă din Chişoda,
Primăria Comunei Giroc şi Grădiniţa cu program pre-
lungit din Chişoda. Pe lângă instituţiile amintite avem şi
sprijinul doamnei director Marieta Deneş de la
Şcoala Iosif Ciorogariu din Chişoda, al doamnelor
educatoare Adelina Stoian, Simona Cheie, Ileana
Cionca, Camelia Donoiu şi Oana Simion, iar din rân-
dul tinerilor din Chişoda un sprijin deosebit vine de la
Rodica Matinca, Claudia Rus, Denisa Jianu, Lora
Sere, Mihaela Minciună şi Anamaria Debucean. Un
rol deosebit în acest proiect îl are domnul primar Iosif
Ionel Toma, de al cărui sprijin am fost încredinţaţi, cu
entuziasm, încă de la început, în ceea ce priveşte achi-
ziţionarea mobilierului necesar, a unui videoproiector,
precum şi sprijinirea cu materiale de birotică şi
papetărie.
Pe această cale, invităm prin părinţi pe toţii copiii cu
vârsta cuprinsă între 4 şi 7 ani să vină alături de noi pen-
tru a se întâlni cu Hristos prin Sfânta Împărtăşanie şi ca
prin rugăciune să înveţe să vorbească cu Dumnezeu.
Putem spune cu siguranţă, că oamenii care de mici
L-au cunoscut pe Dumnezeu şi prin Acesta pe ei înşişi,
sunt oameni mai buni şi mai virtuoşi. 
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze şi să
răsplătească jertfa fiecărui om, care prin faptele lui
aduce oamenii mai aproape de Dumnezeu şi îi face
mai buni.                        

Preot Dragoş DEBUCEAN

Sărbătoarea Unirii

Ziua de 24 ianuarie a fost sărbătorită la Şcoala
cu clasele I-VIII Giroc printr-un mic spectacol li-
terar-muzical.
Domnul profesor Octavian Gruiţa a prezentat,
pentru elevii claselor V-VIII, importanţa eveni-
mentului şi condiţiile istorice în care s-a înfăptuit
Unirea Principatelor Române, evocând şi perso-
nalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 
Apoi corul şcolii, pregătit de doamna profesoară
Lenuţa Oprea, a interpretat câteva cântece patri-
otice. Între cântece, elevii clasei a V-a: Dacian Fi-
limon, Sebastian Mihai, Andreea Nicula şi Bianca
Radulov, îndrumaţi de doamna profesoară Vio-
leta Liseţchi au recitat poezii patriotice. 
În încheiere, toţi participanţii au intonat Hora
Unirii.

Prof. Melentina COSTA

Perioada Triodului   
Anul bisericesc se împarte în trei mari perioade al
căror început este cu dată variabilă, în funcţie de
data Sfintelor Paşti: perioada Triodului, a Penti-
costarului şi a Octoihului.      
Anul acesta Triodul a început duminică, 8 februarie.
Primele trei săptămâni ale acestei perioade sunt
pregătitoare pentru Postul Sfintelor Paşti, urmând,
apoi, cele şapte săptămâni ale Postului Mare.
În prima săptămână din Triod nu se posteşte.
Această rânduială este prevăzută în Biserica
noastră ca o pregătire treptată pentru vremea Pos-
tului cel Mare. Aşadar, miercuri şi vineri din această
săptămână nu sunt zile de post.
Săptămâna a doua este una obişnuită, cu postire
miercurea şi vinerea, iar cea de-a treia săptămână
a Triodului, care precede intrarea în perioada Pos-
tului Mare, este cunoscută ca Săptămâna brânzei,
atunci fiind dezlegare la lapte, brânză, ouă şi peşte
în toate zilele, inclusiv miercurea şi vinerea.
Tot ca specific acestei perioade pregătitoare din
Triod, în duminica Înfricoşatei Judecăţi va fi lăsata
secului de carne, iar în Duminica Izgonirii lui Adam
din Rai, lăsata secului de brânză. Ca specific al
săptămânii care va precede Postul cel Mare este
aceea că zilele de miercuri şi vineri sunt zile alitur-
gice, zile în care nu se săvârşeşte Sf. Liturghie.
Triodul, al cărui nume vine de la „trei ode”, se ca-
racterizează prin slujbe şi cântări specifice, care
îndeamnă la pocăinţă în vederea unei adevărate
curăţii sufleteşti şi trupeşti, absolut necesare mân-
tuirii. Toate duminicile din perioada Triodului au peri-
cope evanghelice adecvate care - prin pilde sau
exemple de comportament - îndrumă pe
credincioşii Bisericii noastre pe „calea mântuirii“.
În cadrul Laudelor mari şi mici întâlnim foarte multe
lecturi biblice ale Vechiului şi Noului Legământ, mai
ales din Vechiul Testament, pasaje care fac referire
directă la persoanele şi actele de pocăinţă din isto-
ria mântuirii. În această perioadă a Triodului se
întâlneşte cel mai amplu şi mai vechi post al Bis-
ericii şi anume postul Sfintelor Paşti sau Postul
Mare şi tot în această perioadă a Triodului, mai cu
seamă în perioada Postului Mare, se întâlnesc
toate cele trei Liturghii ale Bisericii Ortodoxe. Este
singura perioadă din anul liturgic când se întâlnesc
toate cele trei Liturghii ale Bisericii.
La sfintele slujbe în care se foloseşte cartea numită
Triod, predomină cântările ce îndeamnă pe om la
pocăinţă, iar credincioşii se pregătesc, atât trupeşte,
dar mai ales sufleteşte, să fie vrednici a se închina,
în cele din urmă, şi Sfintei Învieri a Domnului nos-
tru Iisus Hristos.                                                (MS)
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Canonizarea lui Mihai Eminescu

Concursul iniţiat anul trecut de redac-
ţia noastră continuă!

Pentru participare, trimiteţi/depuneţi
la redacţia Ziarului „Dialog cu cetă-
ţenii”, din Sediul Primăriei, camera 2,
sau la cutiile poştale „DCC” din Giroc
şi Chişoda, o fotografie a copilului
dumneavoastră (portret 9x13), însoţit
de nume, prenume, data şi locul naş-
terii, adresa părinţilor. Pentru a putea
fi contactaţi, obligatoriu se va preciza
un număr de telefon.
Vârsta maximă pentru participare este
de şapte ani.

Redacţia

Ba, al meu e mai frumos!

Iolanda Elisabeta Ercsei
4 ani şi 9 luni, Giroc

Printr-o scrisoare, Liga Scriitorilor din
România a cerut, recent, Patriarhului
Daniel canonizarea poetului Mihai Emi-
nescu ca sfânt în Calendarul ortodox
român.
Surprinzătoarea solicitare (despre care
credem că avea menirea de a scoate
Liga din anonimat!) are, cum ne-am
aşteptat, şi o motivaţie. Este invocată
credinţa ortodoxă a familiilor genitorilor
săi, însă accentul cade pe operă (cele 46
caiete ce însumează 14.000 file!). Prin
limba română, pe care, printr-o încordare
titanică, a trecut-o, de mânuţă, în rândul
celor moderne, din scrieri răzbate, între
altele, fibra morală şi religioasă, spiritul
nostru naţional îngemănat cu ortodoxia.
În faţa acestui demers, Patriarhia dă un
răspuns doar aparent diplomatic. Se
sugerează, cu fineţe, că propunerea
pentru canonizarea poetului Mihai
Eminescu trebuie înaintată, ierarhic,
Arhiepiscopiei Clujului. Şi abia după ce
se analizată temeinic de către Sinodul
mitropolitan, acesta înaintează propu-
nerile sale Sfântului Sinod. Dar se
precizează, tranşant, că trecerea în rân-
dul sfinţilor presupune o procedură
aparte, îndelungată, în care contează
evlavia, nu doar reputaţia culturală şi
patriotică.
Oricât ne-ar fi de drag şi oricât l-am iubi,
Bădia Mihai Eminescu, se ştie, nu a
dus o viaţă de sfânt. Pentru că viaţa de
sfânt nu dă aripi Poetului, iar sfinţii,
atunci când se manifestă, au alte înde-

letniciri decât cea poeticească.
Deocamdată, Patriarhia a fandat elegant
şi pe bună dreptate. În momentul de faţă,
o asemenea decizie ar putea fi taxată
drept caraghioasă şi din acest motiv îşi
asumă alte priorităţi. Dar, să nu uităm,
precedentul există deja, lucrează tacit,
exercită aceeaşi fascinaţie asupra noro-
dului, şi el se numeşte Ştefan cel Mare.
Până când se va găsi momentul cel mai
potrivit, în care să facem, de voie sau de
nevoie şi din nou, caz de românitate şi
dreaptă credinţă, poetul Mihai Emi-
nescu rămâne în rezerva de cadre ne-
muritoare ale acestui neam.
Primul pe listă!

George Lână

Sonet în negru

Să ies dîn iarnă, asta mi-am propus
Cum pot şi cred, aşa ca un bătrân,
Deşi pe viaţă nu mai sunt stăpân
Nu vreau să mor ca prostul, indispus.

Dac-aş putea un veac să mai rămân
Pe-acest pământ, cu fruntea spre
apus,
Să beau orice, de la petrol în sus,
Uitând de spaima ce o port în sân.

Îmi bate moartea-n geamul termopan
Şi-mi face semn, că încă nu-s în plan,
Dar s-o aştept c-o să-mi aducă veşti.

Atunci i-am zis cu voce tremurată:
- Pofteşte-n casă, doamnă-ndoliată,
C-afară-i frig şi poţi ca să răceşti!

Sonet cenuşiu

Am terminat cu gripa aviară,
Dar s-a porcit şi iată că îi bai,
Ne urmăreşte-n trenuri şi tramvai
Şi face-ntr-una capul să ne doară.

Aşa cum e, de noi se ţine scai,
Fie că-i iarnă, ori că-i primăvară,
Că-i frig ori cald, nu uită să apară
Când nu te-aştepţi din nou de rău să
dai.

Mă vizitase moartea într-o luni
Să stăm de vorbă ca şi prieteni buni
Şi să servim şi câte un pahar…

Dar fiind bolnav, cu ferbinţeală mare,
Ea a fugit cu coasa în spinare
Când mă-auzi tuşind ca un măgar.

Sonet portocaliu

Maestre, dragă, a trecut vacanţa,
Un lung antract la nu ştiu care piesă
Ce-a apărut ca o reclamă-n presă,
Cu titlul şters, pierzându-şi importanţa.

M-am rătăcit la nu ştiu ce adresă,
Şi mor uitat, prea mare e distanţa
Ce îmi separă visul şi speranţa
Ca orice ins ce n-are nici o tresă.

Dar mă fălesc c-un nas bine crescut
Ce îi pătruns de simţuri olfactive
Şi deviat c-un grad spre azimut.

Oricum ar fi, eu, totuşi, am miros
C-aşa cum scriu n-aş prea avea motive,
Nici să-l ridic, nici să îl las în jos.

Sonet purpuriu

Iubita mea din vremile apuse
Câţi ani s-au dus, nici naiba nu-i mai ştie,
Pe-atunci n-aveam nici barbă nici chelie
Şi nici la C.A.R.P. finanţele depuse.

Muşcam hulpav, felie cu felie,
Privirea ta prin gene suprapuse
Şi-ţi recitam din „odele” impuse
La un concurs zonal de poezie.

Acuma-ţi chemi iubirile trecute,
Din efemerul clipelor pierdute,
Cu nostalgie-braţe să le-aduni.

Ţi-aş da şi eu iubirea în păstrare
Cu taxă adăugată la valoare,
Dar mi-e c-o-mparţi, cu vremea la
nebuni.

Sonet violet

În jurul meu mai totu-i violet
Întinsul zării, cerul şi pământul,
Văzduhul, ploaia, stelele şi vântul
Şi tot ce mişcă în acest sonet!

În violet mi-am îmbrăcat cuvântul,
Înghesuit şi strâns ca-ntr-un corset,
Mi-am colorat şi creerul, încet,
În violet, la fel ca şi veşmântul.

N-aş fi crezut culoare mincinoasă
Să fii de-un timp aşa periculoasă
Încât să faci o seamă de minuni.

Sub apăsarea treburilor grave,
În cenuşiul minţilor bolnave,
Tu să produci atâtea leziuni!

Cinci sonete de Petru Chira

Dornic să urmeze ştiinţele umaniste,
după liceul de profil veterinar la Lugoj şi
cătănia la zi, Viorel Dorel Cherciu
termină Facultatea de Teologie de la
Sibiu, în ‘80. Este hirotonisit preot, în
‘82, şi, timp de 13 ani, mănâncă pită
albă ca popă în parohiile Măureni şi
Gherteniş (Caraş-Severin). Pofta de
carte şi de afirmare îl aduce, prin trans-
fer, în ‘94, la Centrul Eparhial
Timişoara, unde funcţionează ca bib-
liotecar şi arhivist. Din acelaşi an, devine
profesor asociat la catedra timişoreană
de Teologie Ortodoxă, unde, în ‘97, se
titularizează ca lector. În 2002, obţine
doctoratul la Universitatea „Babeş
Bolyai” din Cluj cu teza: „Biserică şi
societate. Eparhia Caransebeşului în
timpul episcopului Ioan Popasu
(1865-1889)”. Iar din 2008 devine şeful
catedrei de Teologie Ortodoxă de la
Universitatea de Vest din Timişoara.
Cum spuneam, pofta de afirmare creşte
mult după venirea la Timişoara şi studiul
individual se concretizează într-o activi-
tate ştiinţifică extrem de laborioasă. În
intervalul 1995-2009, prof. dr. Viorel
Dorel Cherciu publică zece recenzii,
38 de studii şi articole şi participă la
19 sesiuni de comunicări ştiinţifice
naţionale şi alte 15 internaţionale şi
publică 38 de studii şi articole. Aces-
tora li se adaugă prezenţa cu lucrări în

18 volume colective şi patru cărţi de
autor.
Două dintre acestea: „Biserica în Isto-
rie. Administraţie bisericească şi
Drept Canonic Ortodox” şi „Identi-
tatea şi alteritatea în Istorie, Filosofie
şi Teologie”, apărute, în 2009, la Edi-
turile timişorene „Marineasa” şi „Nespis”
şi au fost sponsorizate de două familii
girocene. Prima de familia primarului
Iosif-Ionel Toma, iar cea de-a doua de
către Ofelia şi Petrişor Marincu.
În aceste condiţii, dubla lansare, săvâr-
şită în restaurantul girocean „Trio”, la
finele lui ianuarie, s-a constituit într-un
eveniment menit să aducă o nouă bilă
albă imaginii comunei.
Cele două volume, dar şi autorul, au
avut parte de o garnitură selectă de
prezentare, alcătuită din: Ioan
Munteanu (istoric), Petru Bona
(teolog), Ioan Viorel Boldureanu
(filolog), Viorel Marineasa (filolog), toţi
patru dascăli universitari, cărora li s-a
adăugat poetul Eugen Dorcescu.
Cum bănuiţi, la final, gazdele au pus pe
masă tot ce au avut mai bun.

Eveniment la Giroc:
Teologul Viorel Dorel Cherciu a lansat două cărţi

Ioana Vâlceanu
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„Sunt în stare de mai multe proprii maniere”
lpretinde plasticianul Attila Bajko

Semnalul de „ALARMĂ AERIANĂ” are
15 sunete a 4 secunde fiecare, cu
pauză de 4 secunde între ele. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compune din 15 sunete a 2 se-
cunde fiecare, cu pauză de 2 secunde
între ele.

Semnalul de „ALARMĂ LA DEZAS-
TRE” constă în 5 sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauză de 10 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat,
semnalul se compune din 5 sunete a 8
secunde fiecare, cu pauză de 5 se-
cunde între ele.

„PREALARMĂ AERIANĂ” are 3
sunete a 32 de secunde fiecare, cu
pauză de 12 secunde între ele. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 3 sunete a 16
secunde fiecare, cu pauză de 6 se-
cunde între ele.

„ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet
continuu, de aceeaşi intensitate, cu
durata de 2 minute. Pentru sirenele cu
aer comprimat, semnalul se compune
dintr-un sunet continuu, de aceeaşi in-
tensitate, cu durata de 1 minut. 

Semnale de alarmă

Nu pierdeţi niciun număr al ziarului nostru. Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi! A fi corect informat înseamnă a fi puternic.

Iosif Ionel TOMA – director fondator
George LÂNĂ – redactor-şef

Traian ABRUDA – grafician & redactor; Daniel ILIE – redactor- şef adjunct; Claudia CÂNDEA,
Valentina BERARIU – juridic, administraţie; Ileana SZABO – cultură, Lavinia DAVID– social,

Ioana VÂLCEANU – economic, David ŢUŢ – tineret, divertisment
Daniel Ciurel – tehnoredactare computerizată

Adresa: Giroc, str. Semenic, nr. 54, Timiş
Tel. 0256-395.648, Fax: 0256-395.798, 0732-600.455; e-mail ziaragiroc@yahoo.com

Tipar executat la:

editură şi tipografie

IS
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30
68

Timişoara, str. Brânduşei, nr. 17

0256.422.247; 0722.328.672

Colectivul de redacţie

George LÂNĂ

Beneficiari
În conformitate cu Legea nr. 448/2006,
republicată, şi cu modificările şi comple-
tările ulterioare (HG nr 268/2007 şi Ordi-
nul 223/2007), persoanele cu handicap
sunt acelea cărora, datorită unor afecţiuni
fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc
abilităţile de a desfăşura, în mod normal,
activităţi cotidiene şi necesită măsuri de
protecţie în srijinul recuperării şi integrării
sociale. În această categorie intră copiii
şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, ai
altor state sau fără de ţară, pe perioada
în care au domiciliul sau reşedinţa în
România.

În conformitate cu prevederile Cartei So-
ciale Europene, revizuite, adoptată, la
Strasbourg, în 3 mai 1996, orice
persoană cu handicap are dreptul la au-
tonomie, la integrare şi la participare
activă la viaţa comunităţii.

De dispoziţiile Legii beneficiază
următoarele categorii:

- copii cu Certificat de handicap, eliberat
prin hotărârea Comisiei pentru Protecţia
Copilului
- adulţi cu Certificat de handicap, eliberat
de Comisia de evaluare sau, după caz,
Decizie de la Comisia superioară de spe-
cialitate (exemplu: persoane cu handicap
puse sub interdicţie, persoane ce nu se
pot deplasa singure etc.), situaţie stabilită
de Biroul de Asistenţă Socială şi din an-
cheta socială.

Eliberarea cardului-legitimaţie

Pentru obţinerea cardului-legitimaţie, per-
soanele cu domiciliul în comuna Giroc vor
depune la Primărie o cerere tip (luată de
la Biroul de Asistenţă Socială) însoţită  de
următoarele acte doveditoare:

- copie xerox după documentul care
atestă gradul de handicap, plus originalul
- copie după actul de identitate, plus orig-
inalul;
- copie xerox după actul doveditor că este
reprezentantul legal al persoanei cu han-
dicap sau o declaraţie din partea acesteia
prin care se confirmă acest fapt;
- 2 fotografii în format 3x4 cm.

Perioade de valabilitate 

- grad uşor – valabilitate a cerificatului
sau 4 ani
- grad mediu – valabilitate a cerificatului
sau 4 ani
- grad accentuat – valabilitate a cerificat-
ului sau 4 ani
- grad grav – valabilitate a cerificatului
sau 4 ani

Precizări: 
La expirarea valabilităţii cardului-
legitimaţie, după re-evaluarea gradului de
handicap, pentru obţinerea unui card se
vor depune aceleaşi acte. În caz de de-
teriorare, cardul-legitimaţie poate fi
schimbat.

Modelul cardului-legitimaţie 

Pentru toate locurile de parcare gratuite,
cardul-legitimaţie are aceleaşi caracteris-
tici: 106 mm x 148 mm, de culoare al-
bastru deschis. În caz de fotoliu rulant
acesta va fi albastru închis. Şi pe faţă şi
pe dos, cardul este împărţit vertical în
patru părţi, fiecare cu un conţinut precis.
Elberarea cardurilor se face de către
Primăria Giroc, în termen de 30 de zile
lucrătoare de la solicitarea în scris, prin
cerere însoţită de actele doveditoare.

Ioana VÂLCEANU

În atenţia persoanelor cu handicap:  Card-legitimaţie pentru parcare gratuită

Stabilit de zece ani în capitala comunei
noastre, despre plasticianul Attila Bajko,
cu rădăcinile în secuime, putem spune că
este girocean. În 2000 cumpără o bucătărie
de vară, îi consolidează zidurile vechi, de
văiugă, şi pe structura de lemn îşi durează
casa cu atelier la mansardă, cu bănuţi
câştigaţi din picturile vândute. Tot atunci şi
aici se căsătoreşte cu Alina (oltencuţă
absolventă de design vestimentar) şi tot aici
vin pe lume Aron (6 ani) şi Tabita (4 ani),
odoarele familiei. Dinamici şi comunicativi,
soţii Bajko s-au integrat, binişor, în colec-
tivitate. Au cumpărat teren, au construit şi
au vândut case, dar mai ales s-au făcut
cunoscuţi prin arta lor. Destui dintre
consăteni le-au devenit clienţi, dar lovitura
de imagine au dat-o prin cele două Premii
I obţinute la faza judeţeană a Festivalului
„Lada cu zestre”.
Să revenim, însă, la monseur Attila, pen-
tru că dumnealui stă în centrul acestui ma-
terial. Termină Liceul de arte din Miercurea
Ciuc şi apoi secţia grafică la Facultatea de
Arte din Timişoara, promoţia 1999. Urmea-
ză clasa profesoarei Adriana Lucaciu.
Aprofundează cu un an studiile de grafică,
apoi urmează masteratul, timp de un an şi
jumătate, însă - nevăzându-i rostul –
renunţă. Ca liber profesionist, pe contract,
câştigă un ban din fotografie şi scenografie
la Teatrele din Târgu Mureş şi Timişoara.
De la grafică trece la pictură, pictură pe
sticlă şi pictură miniaturală, pergamente şi
expune la Casa „Kriterion” şi Saloanele
de la Miercurea Ciuc, Student Fest-urile
timi-şorene, Galeria Orizont” din Bucureşti
(împreună cu colegii de grupă şi profe-

soara Lucaciu), Art Cafe din Timişoara,
Golden Art Gallery (Hotel Hilton), Centrul
Cultural Maghiar, Cinematograful de
Artă „Joseph Bem”, toate trei din Bu-
dapesta. Este prezent, de asemenea, la
Gyula şi Micherec (Ungaria) cu icoane şi
la Bienala de pictură miniaturală de la
King Art Gallery Toronto (Canada), unde
obţine o Menţiune şi intră în Catalogul Bie-
nalei.
Pentru cei ce nu ştiu, pictura miniaturală se
realizează în ulei, pe lemn, pe suprafeţe de
la 1 la 8-10 cm2, tematica fiind extrem de
diversă. Cât priveşte crezul artistic, Attila
apreciază că arta nu poate exista fără
meserie.
În şcoală te perfecţionezi în primul rând ca
meseriaş şi abia apoi te pregăteşti să ajungi
artist. Ca tânăr aspirant la acest titlu, par-
curgi experienţele marilor maeştri, pe care,
însă, pentru a deveni tu însuţi pe pânză, tre-
buie să le uiţi foarte rapid. Altfel zis, filtrezi tot
şi rămâne doar traseul înspre care aspiri.

Din cauza aceasta – susţine artistul – a
învăţat mai multe tehnici şi în grafică şi în
pictură. Prin ele poate acoperi o plajă mai
mare ce îi permite să îşi aplice ideile. Vari-
anta aceasta îl păzeşte de a cădea într-o
singură şi, de multe ori, sinucigaşă proprie
manieră. Şi, mai mult, îi oferă şansa să se
convingă că este în stare de mai multe
proprii maniere.
Cât despre problema compromisului în
artă, în general, şi în arta sa, Attila Bajko
are un punct de vedere interesant. Crede
cu tărie în importanţa comenzilor în de-
venirea sa ulterioară şi din acest motiv,
încearcă să îşi convingă contemporanii de
meseria şi arta sa pentru că numai ele îi pot
aduce comenzi.
Secuio-giroceanul nostru apreciază că
există o prăpastie între public şi artist şi
crede că, în general, artiştii sunt cei care se
îndepărtează de public, în sensul că pub-
licul nu are capacitatea să digere arta
modernă servită de artist. Nu îl contrazicem
pe domnul artist, dar îi reamintim două
proverbe româneşti: „Fiecare doarme
după cum îşi aşterne” şi „Fiecare pasăre
pe limba ei piere”, întrucât sunt valabile şi
în artă.
În viitor, Attila Bajko va merge pe grafică,
dar vrea să revină, mai viguros, la pictură.
Cel mai mult, însă, îl preocupă să găsească
noi locuri de întâlnire cu publicul. Îi pare ne-
firesc că într-un oraş de talia Timişoarei
există doar trei-patru galerii de artă mai
răsărite. După cum ne-a mărturisit, un cir-
cuit de pensiuni ar face mai mult bine
artiştilor plastici decât galeriile. Omul vine,
se odihneşte, şi, eliberat de stressul zilnic

oboseala acumulată şi limpezit, se des-
chide şi pentru artă. Încercând să ex-
ploateze acest context, şi gândind la şansa
comunicării dintre artist şi consumatorul de
artă, adică finalmente la a-l cuceri pe
acesta, Attila re-trece în revistă toate argu-
mentele: materialul, tehnicile, mergând
chiar până la titlul lucrării.
Cum vă spuneam, soţia artistului este şi
dumneaei artistă şi, olteancă fiind, are o
personalitate puternică. Cu toate acestea
relaţiile dintre cei doi soţi artişti sunt bune.
De cele mai multe ori se revitalizează unul
pe celălalt. Dar, aşa cum bănuim, există şi
situaţii în care unul dintre ei trebuie să se
abţină pentru că altfel pot ieşi scântei.
Fiecare are personalitatea şi visele proprii
şi respectul reciproc ţine lucrurile în echili-
bru.
Attila Bajko îşi iubeşte copiii şi nevasta, dar
are o slăbiciune comparabilă şi pentru ani-
male. Cu o grădină de 1200 mp, în 2007 a
crescut doi ponei, spre bucuria puştilor. Iar
în 2009 o armată de 180 de iepuri, de toate
rasele, pe care, însă, în toamnă, i-a „lichi-
dat” (ca să nu îi mănânce pânzele şi ure-
chile!), păstrând doar zece exemplare de
ornament şi prăsilă. Tot la capitolul slăbi-
ciuni intră şi lemnăria, ca dulgherie tradiţio-
nală. Meşterind de copil, ştie să abordeze
lemnul şi o probă în acest sens sunt stâlpii
răsuciţi din structura mansardei.
Casa din piatră, de la Socolari, cumpărată
în 2007, a fost un refugiu. Acum nu îl mai
atrage. A rămas acolo cu sufletul, dar vrea
înapoi la artă. Şi speră ca Dumnezeu, ce
l-a ajutat întotdeauna, să îi lumineze calea.


