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Dup  ce ne-a torturat mult peste toate a tept rile
noastre, sunt semne c , peste câteva zile, iarna va ceda
pe cale nervoas i îi va face loc, în sfâr it, prim verii.
De bucuria acestei re-întoarceri, ce aduce cu ea, cu
sfin enie,  re-na terea firii ne scoate din amor irea i
griul ce ne-au înv luit/dominat câteva luni i,  refor-
mula i emo ional, mai ales, îi venim în întâmpinare.
Deodat  cu firele de iarb  ce se ridic , triumf toare,din
moarte cu gâzele înviate de  lumina binecuvântat  de
martie, sufletele noastre, cristalizate i mai grele cu
câteva grame în fiece iarn , trec, aproape instantaneu,
din aceast  stare în cea liturgic , singura ce înlesne te
comuniunea cu Divinitatea.
Dar i fizic i spiritual datele problemei se schimb .
Sub soarele prim ratec, pofta de via  polimerizeaz
i cre te vertiginos, trecem pe urzici i spanac i prin

sânge, în locul hematiilor foarte cumin i, trec, în vitez ,
armate întregi de furnici. Este momentul s  sc m de
teroarea multiplelor kilograme în plus, depuse,
scandalos, pe burt  & unci i relu m jogging-ul pus în
cui în urm  cu patru luni bune.
Dac  nu tia i, prim vara este, din totdeauna,
anotimpul marilor reforme l untrice. Sau, mai exact, al
marilor re-formul ri ideatice personale. Cu mult mai
preocupa i de ceea ce vom fi i vom face, nu renun m
niciodat  la principiile, pe care le-am adoptat în
adolescen  sau tinere e. Îns , cunoscându-ne limitele

i puterile, ne stabilim intele i încerc m s  g sim
variante optime i eficiente de gândire, comunicare i
ac iune pentru a le putea atinge, pentru a ne dezvolta i
pentru a ne împlini, într-un fel sau altul, dac  ne-am
permis s  vis m pân  într-acolo. Stimulat de ie irea din
iarn i de perspectivele noului anotimp, sistemul
nostru nervos central este g tit s  fac  minuni i
începe prin a ne comunica aceast  formidabil  dis-
ponibilitate. Trebuie doar s  îl i s  ne lu m în seam ,
dar asta, din p cate, nu prea se întâmpl  decât rar sau
foarte rar.
Pentru c , mai tare decât noi, anotimpul ne trozne te în
moalele capului i ne s geteaz  sufletele cu, a i ghicit,
astenia de prim var . N ucitoare!
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O întrebare pentru
Pri-Marele comunei

George LÂN

George LÂN

Vine prim vara, domnilor cre tini...

George LÂN

O sintez  inspirat  a vizionarismului post-revolu ionar timi orean, Proclama ia de la Timi oara
este singurul document programatic, consistent i lucid al epocii. Cele 13 inte precise
puse în slujba societ ii civile au dat fiori reci i nop i de nesomn neocomuni tilor i secu-
ri tilor c ra i la vârful Puterii prin v rsare de sânge.
Reac ia tovar iilor lor a fost rapid i vehement , de înfierare a documentului i de
discreditare a Societ ii mum  „Timi oara”.
Intra i în joc la comand , securi tii din Televiziunea lui Ceau escu, devenit , brusc,
Televiziunea Român  Liber , au orchestrat i dezl uit o ac iune de intoxicare i
manipulare masiv i metodic  a popula iei.

Proclama ia de la Timi oara, la 20 de ani



continuare din pag.1
Mizând pe ignoran a moldo-
venilor, oltenilor i muntenilor de la
sate, dar nu numai, i exploatând
confuzia i mai ales sentimentele
patriotice primare ale acestora au
reu it o manevr  uria .
Punctul 11 al Proclama iei, prin
care cerea descentralizarea
economic  a României, a fost

st lm cit la modul mizerabil,
încât în mintea nelimpede a
unei semnificative p i a
românilor a încol it ideea c
Timi oara, Banatul i b enii
vor s  se rup  de ar . Cum
spuneam, o manevr  uria i
odioas , care a prins 100%  la
norodul-n rod i a împ it
România în dou . O Românie
vertebrat i cefalic , cu Timi-
oara, Banatul, Bucure tiul,

Transilvania, plus câteva mari

ora e din ar , al turi de
Proclama ia de la Timi oara. i
o Românie nevertebrat , ace-
falic (f  cap, adic ), sus i-

toare a lui Ion Iliescu i a clicii
sale, ce i-a asigurat hârcii
comuniste dou  mandate conse-
cutive în fruntea rii, pentru
lini tea lor i nelini tea noastr .
În ciuda gherilei urbane anti-
comuniste, concretizat , în anii
urm tori, în zeci de mitinguri de
mari dimensiuni, în care se cerea

spicat aplicarea celebrului
Punct 8 de la Timi oara, clica
lui Iliescu a uzat de toate mij-
loacele pentru a p stra Puterea
(vezi mineriadele) i a- i proteja
privilegiile mo tenite i nou
create.
Speran ele legate de scoaterea
definitiv  pe tu a politic  a
securi tilor i comuni tilor din

linia a doua i a treia s-au n ruit
definitiv în guvernarea CDR-ist
i vina îi apar ine, în egal

sur , jalnicului pre edinte
Constantinescu.
Asalturile „la baionet ”, date de
Ticu Dumitrescu i George

erban în Parlamentul României

pentru a impune o Lege a
lustra iei mân amintiri dure-
roase. Iar zbaterile domniilor lor
– pilde de consecven i
devotament politic.
Când i-au v zut d sagii în
Parlament i la Cotroceni,
oamenii Conven iei, plus dom’

eMilic , ce p reau p trun i i în
minte i în inim  de necesitatea
aplic rii Punctului 7,62 au
tr dat cu neru inare.
Document de importan  epocal
pentru România post-decem-
brist , Proclama ia de la Timi-
oara, creionat  de un grup de

tineri scriitori i sintetizat
magistral de George erban,
aduce sub lup , în vremuri
moderne, câteva metehne deve-
nite blazon pentru acest sinu-
ciga  de popor: incapacitatea de
a în elege la timp realitatea,
incapacitatea de a ac iona, lim-
pede i tran ant, pentru modifi-
carea ei, capacitatea binecu-
noscut  de a tr da...
Cu voia sau f  voia noastr ,
Proclama ia de la Timi oara
este deja istorie.

Proclama ia de la Timi oara, la 20 de ani

Societatea Timi oara a fost cre-
at  în primele zile ale lunii ia-
nuarie 1990 în jurul unui grup de
scriitori care – condi ie esen ial
– aveau încredere unii în al ii
înc  dinainte de c derea
regimului i s-au aflat în strad
– alt  condi ie esten ial  – în

pt mâna decisiv  15-22 de-
cembrie. Este important s
revenim la acea list  a fondato-
rilor ca la o list  a încrederii, fi-
indc  a a a început totul.
Trebuie s  spunem foarte clar:
exista atunci o Timi oar , imens
majoritar , angajat  în r stur-
narea regimului, i o Timi oar
ro ie. Prima nu avea în ajutorul
ei decât vocea str zii, fiind îns
lipsit  de un organ de pres ,
cealalt  avea de partea ei toat
presa local i aproape toat
presa central . Cum s  impui o
schimbare în Timi oara spri-
jinindu-te pe presa ro ie? i, mai
ales, cum s i reg se ti mor ii i
pe c ii lor cu oamenii care pub-

licaser  cu câteva zile înainte ar-
ticole despre huliganii i agen ii
str ini de pe str zi?
Aveam urgent  nevoie de Socie-
tatea Timi oara fiindc  aveam
nevoie de ziarul omonim. Socie-
tatea Timi oara i ziarul ei erau
vocea str zii chemate s  p s-
treze leg tura cu timi orenii i

 men in  ini iativa civic  atâta
vreme cât era necesar.
Ulterior, la dou  luni dup  lan-
sare, Societatea i ziarul au
cooptat în rândul lor al i membri,
între care i pe George erban.
Schi a – repet – schi a Procla-
ma iei a fost elaborat  de c tre
George erban. Timp de dou

mâni, textul ini ial, care

cuprindea mai pu ine puncte, a
suferit ajust ri i modific ri de
esen i de detaliu, atât în cerc
restrâns, cât i în Consiliul Socie-

ii. Unele modific ri au fost
operate inclusiv în cadrul Con-
siliului Local Timi oara i celui
Jude ean, care au adoptat Pro-
clama ia: doar în felul acesta
documentul putuse primi o legi-
timitate real , devenind Procla-
ma ia de la Timi oara.
Pentru ca s  însemne ceva,
Proclama ia trebuia s  r mân
anonim : ea se voia o sintez  a
celor clamate pe str zile ora u-
lui în s pt mâna sa de eroism i
trebuia s  fie expresia Socit ii
Timi oara i a institu iilor locale.

a a început o mi care civic ,
azi înc  vie. Fondatorii i conti-
nuatorii ei, care nu sunt mereu
aceia i, mi se pare c  formeaz
totu i un singur lan  uman: la un
cap t se afl  cei din strad , din
luna decembrie, din care unii au
pierit acolo, la cel lalt sunt cei
ce azi înc  formeaz  Socie-
tatea. Pe unii dintre cei r ma i
în Societate îi cunosc bine, fi-
indc  am fost împreun  de la
bun început, pe al ii nu-i tiu
deloc, dar îi simt aproape. Pre-
simt îns  c  Societatea Timi-
oara va supravie ui tuturor fon-

datorilor ei, atâta vreme cât e
nevoie de o Românie ie it  din
orbita comunismului, cât e nevoie
de cur enie moral  în societatea
româneasc .

Vasile POPOVICI

George LÂN

Un lan  continuu

Centrul Jude ean Timi  al
Agen iei de Pl i i Interven ie
pentru Agricultur  (APIA)
prime te, de la 1 martie- pân  în
17 aprilie ac, cererile fermierilor
pentru pl ile directe pe
suprafa a de teren, în cadrul
campaniei SAPS 2010.

Beneficiarii m surilor de sprijin
pe suprafa  pot fi persoanele
fizice i/sau juridice care ex-
ploateaz  terenul agricol pentru
care solicit  plata, în calitate de
proprietari, arenda i, concesion-
ari, administratori ai asocia iilor
în participa iune etc. Dac  pro-
prietarul a dat terenul în aren-

, l-a concesionat sau l-a în-
chiriat, sprijinul financiar pe
suprafa a respectiv  va fi acor-
dat celui care lucreaz  terenul.
Preciz m c  sunt eligibile la
plat  exploata iile cu suprafa a
de cel pu in un hectar, formate
din parcele agricole de cel putin
0,3 hectare. În cazul viilor,
livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor pomicole, pepi-
nierelor viticole, arbu tilor fruc-

tiferi, suprafa a minim  a
parcelei trebuie s  fie de cel
putin 0,1 hectare. De aseme-
nea, solicitantul trebuie s  re-
specte Bunele Condi ii Agricole
i de Mediu (GAEC) pe toat

suprafa a fermei. Pentru depu-
nerea cererilor de plat  dup
data de 18 mai, se vor aplica pe-
nalit i de 1% pentru fiecare zi
lucr toare de întârziere. Dup
11 iunie 2010, cererea de sprijin
nu mai este admis  la calculul
pl ii pentru anul în curs.
Produc torii agricoli care nu

i lucreaz  suprafe ele de
teren nu vor mai primi sprijin
la hectar din fondurile na io-
nale. Totodat , pentru ca fer-
mierii s  primeasc  fonduri
europene la hectar, ace tia vor
trebui s  îndeplineasc  bunele
condi ii agricole i de mediu. Fer-
mierii vor primi anul acesta,
din fonduri europene, un spri-
jin de 81 de euro la hectar, la
care se adaug  un sprijin din
fonduri na ionale în valoare de
85 de euro la hectar.

Fermierii pot depune online
cererile de plat  pe suprafa

Aplica ia de depunere online a
cererilor de plat  pe suprafa  –
IPA online – este disponibil
pentru fermieri. Pe baza unui
nume de utilizator i a unei pa-
role de acces furnizate de APIA,
fermierul acceseaz  IPA on-
line i completeaz  electronic
declara ia de suprafa .
„Unul dintre avantajele utiliz rii
IPA online este c  fermierul nu

mai are nevoie de h i pe hâr-
tie. Mai mult, în urma digitiz rii
parcelei, sistemul m soar i
afi eaz  suprafa a digitizat , i,
pentru a verifica localizarea
corect  a parcelei, solicitantul
poate utiliza un instrument de

surat”.
Dac  fermierul nu este sigur de
localizarea parcelei, se poate
deplasa în teren pentru a identi-
fica anumite elemente de reper.
Ulterior, cu aceast  declara ie
de suprafa , completat  elec-
tronic i tip rit , fermierul se
prezint  la Centrele APIA pentru
depunerea cererii de plat . De
asemenea, al turi de declara-
ia de suprafa , fermierul tre-

buie s  completeze un formu-
lar cu date de identificare ale
exploata iei i o anex  în care
bifeaz  schemele/m surile de
sprijin solicitate.
Pentru fermierii care au depus
cereri în anii preceden i, formu-
larul de identificare este pre-
tip rit, fiind actualizat doar dac
au ap rut modific ri fa  de
datele anterioare.

APIA a început campania pentru depunerea
cererilor SAPS 2010



Andra COSTA

Rela ia de colaborare cu admin-
istra ia local  s-a integrat strate-
giei de descentralizare, conform

reia autorit ile publice locale
trebuie s  joace un rol important
profesional i tehnic, datorit  an-
gajamentelor fa  de cet eni.
Prim ria i Consiliul Local al co-
munei Giroc sprijin  activitatea
din unit ile scolare.

Gr dini a cu program
prelungit Giroc:

La începutul anului colar
2008/2009 în gr dini  au fost
înscri i un num r de 143 copii,
împ i în cinci grupe astfel:
- grupa mic  50 copii,
- grupa mijlocie 31,
- grupa mare 30,
- grupa mare preg titoare 32
copii.
Frecven a în gr dini  a fost
foarte bun , copiii lipsind doar
din motive medicale.  La în-
ceputul anului colar 2009/2010
num rul copiilor cuprin i în gr -
dini  a crescut la 172, din care
33 sunt într-o grup  de program
normal i 139 copii în grupe cu
program prelungit.
Activit ile extracurriculare au
cuprins o serie de spectacole,
serb ri i alte activit i specifice
vârstei, activit i educative des-

urate de toate colectivele de
elevi de la ciclul primar, precum
i 10 parteneriate cu diferite in-

stitu ii.

În cadrul colii cu clasele I-VIII
Giroc, în anul 2008-2009 au
fost înscri i 202 elevi din care:
la clasele I-IV – din 106 elevi, au
promovat 104, doi elevi au fost
declara i repeten i, procentul de
promovabilitate fiind de 98,11%.
La clasele V-VIII – din 96 elevi
cu situa ia încheiat  au promo-
vat 96, procentul de promovabil-
itate fiind de 100%.
Urmarea rezultatelor bune
ob inute, la sfâr itul anului co-
lar trecut trebuie s  men ion m
încadrarea absolven ilor clasei a
VIII-a în licee: 6 elevi la Colegiul
Na ional B ean, 3 elevi la
Colegiul Economic „F.S. Nitti“, 1
elev la Colegiul „Ana Aslan“, 1
elev la Liceul teoretic „Vlad

epe “, 4 elevi la Grup colar
„E. Ungureanu“, 1 elev la
Colegiul tehnic „H. Coand “, 1
elev la Colegiul tehnic „Ion
Mincu“, 1 elev la Liceul cu pro-
gram sportiv „Banatul“, 1 elev la
Grup colar transporturi auto, 3
elevi la Colegiul tehnic, 1 elev la
Grup colar „Azur“ i 1 elev la
Grup colar Electrotimi .

coala cu clasele I-VIII „Iosif
Ciorogariu“ Chi oda

La începutul anului scolar 2008-
2009 au fost înscri i 147 elevi, la
finalul anului au r mas 144, din
care au promovat 141, promo-
vabilitatea fiind de 97,91%. La
clasele l-lV, din 81 de elevi au
promovat 79, iar doi elevi au fost
declara i repeten i, la clasa a III-
a, procentul de promovabilitate
atingând  97,53%. La clasele V-
Vlll, din 63 de elevi cu situa ia
încheiat  au promovat 62, pro-
movabilitatea fiind de 98,41 %.
În anul colar trecut la nivelul
colii nu s-au ridicat probleme

disciplinare grave, dar, pentru
num rul  mare de absen e, unor
elevi din clasele  a V-a, a VI-a, a
VII-a i a VIII-a li s-a sc zut nota
la purtare.
To i absolven ii clasei a VIII-a au
participat în prima etap  la
repartizarea computerizat i au
fost admi i to i 15 la liceu. Din-
tre liceele la care înva  absol-
ven ii no tri amintim: „Colegiul
Na ional B ean“, Colegiul
Na ional „Ana Aslan“ Colegiul
Tehnic de Vest, Grup colar de
Po   i Telecomunica ii i al-
tele.
Ca fiecare an i 2009 a fost un
an rodnic în ceea ce prive te ac-
tivit ile extracurriculare, partici-

parea la diferite concursuri, pre-
cum i la diferite parteneriate i
proiecte încheiate cu alte insti-
tu ii. Beneficiind de importante
fonduri alocate de Prim ria
Giroc în coal  s-au realizat :
- repara ii, igieniz ri;
- achizi ionare de mobilier, mij-
loace de înv mânt;
- au fost asigurate  materialele
necesare: cataloage, carnete de
elev;
- s-au procurat materiale de în-
tre inere i igienizare, produse
de birotic i consumabile;
- s-au cump rat cadouri de Cr -
ciun pentru elevi;
- premierea elevilor la sfâr it de
an colar;
- extinderea gr dini ei cu un alt
corp de cl dire.

În 2009, Gr dini a cu Program
Prelungit Chi oda a func ionat
cu un efectiv de 95 de copii în-
scri i i  repartiza i la cele trei
grupe cu program prelungit:
Grupa mic : 24 copii
Grupa mijlocie: 22 copii
Grupa preg titoare: 26 copii
i Grupa combinat : 23 copii cu

program normal.
Toat  activitatea didactic  din
gr dini  a fost pres rat  cu
peste 25 de ac iuni extracurricu-
lare,  i activit i desf urate în
parteneriat, menite s  l rgeasc

orizontul cunoa terii copiilor.
Copiii sunt inclu i în programul
educa ional „Genera ia Pre”,
beneficiind de reviste „Pipo”,
specifice nivelului pre colar.
Începând cu luna mai 2009, prin
grija Consiliului Local, gr dini a
beneficiaz  de asisten  medi-
cal  permanent  asigurat  de
doamna Mihaela Jug naru.
În luna martie 2009, a început
construc ia corpului nou de
cl dire pentru gr dini . Într-un
an de criz  economic  mondi-
al , Prim ria Giroc ne-a demon-
strat, înc  o dat , c  obiectivele
propuse trebuie finalizate. Con-
struc ia s-a realizat în timp
record. În septembrie 2009, anul
colar a început în clasele noi,

spre uimirea p rin ilor i a
doamnelor metodiste de la ISJ
Timi  care ne-au inspectat. Con-
struirea noului spa iu a presupus
i dotarea lui cu mobilier,

lenjerie, saltele i sc unele.
Toate aspectele men ionate
conduc la buna desf surare a
activit ii în Gr dini a PP
Chi oda, la dezvoltarea ei în
concordan  cu normele eu-
ropene i cu cerin ele secolului
în care tr im.

Raportul Primarului: Înv mântul

Pentru al doilea an, consecutiv,
planul de activit i extracurricu-
lare al colii din Giroc a inclus o
excursie la Arie eni. În 26 febru-
arie, copiii ner bd tori î i luau

mas bun de la p rin i i bunici
i porneau spre plaiurile mo ilor

cu speran a c  acolo vor g si
pad  pentru practicarea spor-

turilor de iarn . Autobuzul ne-a
purtat, pe drumuri pline de ser-
pentine spre inima Apusenilor.
Pe la cinci dup -masa am ajuns
la destina ie: Vila Sarra, situat
la 6 km de pârtia Vârtop, a fost
locul nostru de cazare. O vil
nou-nou , cu camere care mai
de care mai frumoase, dotate cu
televizor i internet wireless.

Dup  o cin  consitent , ne-am
adunat în sala de mese pentru o
sear  de dans i jocuri.
Sâmb  diminea a, o ploaie
moc neasc  p rea s  ne dea
planurile peste cap, iar în c u-
tarea unei activit i pl cute pen-
tru to i, profesorii înso itori au
hot rât s  vizit m Ro ia Mon-
tan , localitatea unde se afl
singura min  din România des-
chis  circuitului turistic.
Dup  ce ghidul ne-a explicat
regulile de siguran , am cobo-
rât cele 157 de trepte care du-
ceau la mina propriu-zis ,
situat  la o adâncime egal  cu o
cl dire de 10 etaje. Mina da-
teaz  din secolul II d. H., de pe

vremea romanilor, iar tunelul ab-
solut extraordinar: o form  tra-
pezoidal , s pat  cu dalta i
ciocanul timp de sute de ani.
Plini de emo ie am ascultat ex-
plica iile ghidului despre filonul
de aur i argint i despre toate
bog iile extrase din acest loc
înc rcat de istorie.
Ie irea din min  a fost mai difi-
cil  pentru c  nu aveam lift (coli-
vie), dar am revenit la suprafa
i ne-am continuat vizita. În

incinta Muzeului Mineritului ne-
am holbat la ma inile folosite
pentru alegerea minereurilor, de
la cele mai rudimentare, pân  la
cele utilizate în epoca modern .
Ghidul ne-a prezentat o ma-

chet  a muntelui i o schem  a
tuturor tunelelor. Mun ii din jurul
Ro iei Montane sunt ca un
vai er, g uri i de tunele de la un

cap t la altul.
Totu i, excursia noastr  viza
sporturile de iarn , iar la în-
toarcerea la vil  am primit cu bu-
curie vestea c  pe pârtie era

pad . Dup  ce am luat
prânzul, ne-am echipat core-
spunz tor i am pornit spre pâr-
tia Vârtop, plini de ner bdare,
am închiriat s niu e i boburi
(cei care nu- i aduseser  de
acas  saci) i ne-am îndreptat
spre derdelu . Am g sit o pârtie
mai ferit , unde z pada nu era

a b torit i s niu a mergea

mult mai bine. Aici ne-am mutat
cartierul general, atât dup -
masa, cât i diminea a urm -
toare. Vocile zglobii ale copiilor

sunau prin p dure i veselia
era purtat  de vânt. tiam c  nu
avem mult timp la dispozi ie, a a

 am profitat la maxim de el,
pentru ca amintirile s  ne in
companie timp de un an.
Duminic , la prânz, dup  o nou
tur  de s niu , am pornit spre
cas . Nu se mai auzea zarva de
la sosire, nici micile chicoteli.
Bucuro i, îns  obosi i, a teptam
cu to ii s  ajungem acas , s
povestim despre lucrurile minu-
nate pe care le-am v zut i f cut
în excursie.

tori în Apuseni



„Din inimi pentru inimi”
Parteneriat între Gr dini a
Giroc i C minul de b trâni
Timi oara

În perioada pre colar , copilul
tr ie te  o  amplificare  i  o
diversificare a st rilor afective.
El experimenteaz  emo ii din ce
în ce mai complexe i mai

nuan ate. În acest context, unul
dintre obiectivele importante ale
gr dini ei este educarea copiilor
în sensul omeniei, generozit ii,
receptivit ii la durerile i bucu-
riile celor din jur.
Preocupa i la toate acestea am
conceput un Proiect care s
implice copiii în ac iuni social-
umanitare: Din inimi pentru
inimi. Ac iunile i activit ile

nostre s-au concentrat înspre
persoanele de la C minul de

trâni din Timi oara. tiind
cât  nevoie au b trânii de
afec iune i aten ie, am fost
convin i c  prezen a cald  a
copiilor le va aduce o imens
bucurie în suflete.
Calendarul ac iunilor desf u-
rate pe durata proiectului a
cuprins „Ziua femeii”, activitate

la care au participat 25 de femei
i s-a derulat, în 8 martie, la

Gr dini a PP din Giroc. La
momentul respectiv au fost, de
asemenea, prezente doamna
Anca G in , directorul c mi-
nului i  psihologul.
Copii din grupa preg titoare au
încântat invitatele cu un
program de cântece i poezii,
dedica ie special i le-au oferit,

cu c ldur i emo ie, specifice
vârstei, m oare i felicit ri
confec ionate cu mânu ele lor.
Activit ile cuprinse în acest
Proiect continu i în lunile
urm toare i partenerii vor fi
aceia i.

Lenu a TERTECI, educatoare

Ofensiva copiilor din Giroc

Cupa Girocului la ah

În data de 20 februarie a.c., la
coala General  din Giroc, s-a

desf urat Concursul de ah
Rapid pentru Copii „CUPA
GIROCULUI”, eveniment orga-
nizat de Prim ria i Consiliul
Local Giroc, coala cu clasele
I-VIII Giroc, Gr dini a Giroc i
Clubul de ah din cadrul colii
i Gr dini ei Giroc, cu sprijinul

Asocia iei Jude ene de ah
Timi i a Inspectoratului co-
lar Jude ean Timi .
Trebuie s  amintim c  înfiin area
Clubului de ah, în octombrie
anul trecut, se datoreaz , în
egal  m sur , atât ini iativei
Comitetului de P rin i din

coala i Gr dini a Giroc, cât
i sus inerii financiare venit  din

partea Prim riei i Consiliului
Local Giroc. Obiectivul urm rit a
fost înscrierea Girocului în calen-
darul ahist timi ean, obiectiv
atins, dup  p rerea noastr , con-
cursul bucurându-se de partici-
parea a 110 tineri ahi ti.
În buna desf urare a concursu-
lui s-au implicat activ domnii Cor-
neliu Pa cal u, pre edintele
Asocia iei Jude ene de ah
Timi , Mihai Partenie – arbitru
ah i membru în Comisia ah în
coal , Copii, Juniori i Tineret

din cadrul Federa iei Române de
ah, Ut  Ilie, Zamfir Moldovan,

instructori ah, al turi de instruc-
torul clubului din Giroc, Geor-

geta Ercsei.
Nu putem s  nu amintim suportul
i sus inerea domnului primar

drd. Iosif Ionel Toma, a doam-
nei director Melentina Costa i
a doamnei educatoare Lenu a
Terteci, de la coala cu clasele
I-VIII Giroc, respectiv Gr dini a
Giroc.
Concursul s-a desf urat pe trei
sec iuni, însumând tot atâtea
turnee, i anume:
Turneul A pentru b ie i cu vârste
cuprinse între 7 i 15 ani,
Turneul B pentru fete cu vârste
între 7-15 ani,
Turneul C pentru copii pre colari.
Câ tig torii celor trei turnee au
fost:
Turneul A - b ie i 7-15 ani

Grupa de vârst  7-8 ani: Cotuna
Cosmin, Samfirescu Alexandru,
Homone Daniel.
Grupa de vârst  9-10 ani: Cio-
rîc  Vlad, Manea Radu, Matic
Deian
Grupa de vârst  11-12 ani: Hîncu
Andrei, Alexin Daniel, Mati
Robert
Grupa de vârst  13-15 ani:
Neaga Iustin, Szijarto Norbert,
Ghi oiu Luigi
Turneul B - fete 7-15 ani
Grupa de vârst  7-8 ani: Julia
Hamati, Amalia Szavu, Cristina
Minnich
Grupa de vârst  9-10 ani: An-
dreea Szijarto, Andrada Bogdan
Ciorb , Ercsei Estera Alexandra
Grupa de vârst  11-12 ani: Diana

Corolea, Debora Szavu, An-
dreea Pa cu
Grupa de vârst  13-15 ani: An-
dreea Fluture,
Turneul C - copii pre colari
Mihai Bucur, Bogdan tefan
Dr ghici, Patrik Toma Rujan
Câ tig torii au fost premia i cu
cupe, medalii i literatur  de spe-
cialitate, iar tuturor participan ilor
le-au fost acordate diplome de
participare i premii de motivare,
i nu de consolare, deoarece s-a

considerat c  numai prin faptul
ahi tii au participat la

concurs i-a propulsat pe treapta
câ tig torilor.

Andra COSTA

Serbare de ziua mamei

Ziua mamei a fost întotdeauna
marcat  la coala din Giroc prin
evenimente deosebite. i anul
acesta, dup  preg tiri temeinice,
elevii clasei a III-a, sub îndru-
marea doamnei înv toare
Zorina Ciolac, au preg tit în
data de 7 martie o frumoas  ser-
bare dedicat  Zilei Femeii.
Evenimentul a debutat cu un

omagiu adus mamei, urmat de o
suit  de dansuri populare. Cele
opt perechi de copii de la
Ansamblul „Ghiocelul” au
încântat publicul, la fel de
emo ionat ca i micu ii dan-
satori, elevi ai clasei a III-a, a IV-
a i a V-a.
În continuare, elevii clasei a III-a
au sus inut sceneta „Bine a i
venit la serbare!”, compus
dintr-o serie de cântece i

schimburi de replici având ca
tem  Ziua Mamei, dar i dintr-un
moment comic ce sublinia im-
portan a aten iei la ceea ce ne
spune mama.
Apoi, micu ii colari, sub îndru-
marea doamnei profesoare Mi-
haela Cr ciun, au încântat au-
dien a cu o serie de cântece în
limba francez . A urmat un mo-
ment coregrafic deosebit, în pa i
de balet, interpretat de talentata

Andreea Gothart.
Ultima parte a serb rii a fost un
montaj literar-muzical închinat
mamei ce a debutat cu o
scenet  având ca tem  anotim-
purile, dup  care au fost recitate
poezii i interpretate cântece.
Serbarea a fost primit  foarte
bine de c tre public, acesta r s-
pl tind micu ii arti ti cu aplauze
din bel ug. Totu i, surpriza a
venit în final când fiecare

mic  sau bunic  a primit câte
o floare de la micu ul s u.

rb toarea a continuat i luni,
8 martie, când elevii clasei a II-a,
preg ti i de domnul institutor
Sorin Ersegean, au prezentat
un alt moment literar-muzical.
Prin cântece i poezii, copiii au
adus un minunat omagiu m mi-
cilor i cadrelor didactice pre-
zente la serbare.

Andra COSTA



Efectele tutunului,
alcoolului, drogurilor

În cadrul Proiectului na ional „Mai
informat, mai s tos”, la

coala cu clasele I-VIII „Iosif
Ciorogariu” din Chi oda s-au
luat în discu ie „Efectele
tutunului, alcoolului, drogu-

rilor”. Organizat  de elevii clasei
a IV, sub îndrumarea doamnei
înv toare Gabriela Condrea,
întâlnirea a avut drept scop
cunoa terea efectelor nefaste
asupra organismelor tinere
provocate de consumul de
substan e toxice: alcool, tutun,
droguri.

S-au folosit seringi, ace, ig ri
normale, un computer, bro uri,
iar cu ajutorul videoproiectorului
au fost vizionate o serie de
filmule e:
- motiva ii ale unor persoane ce
au devenit fum toare sau se
drogau;
- substan ele toxice din com-

ponen a ig rilor;
- efectele fumatului i al con-
sumului de alcool i de droguri
asupra organismului.
Pentru a demonstra modul în
care este afectat pl mânul de
fumul de igar i pentru a
provoca reca ii de respingere
fa  de fumat s-a efectuat o

experien  cu „seringa fum -
toare”.
Pe baza celor v zute i auzite, s-
au purtat discu ii cu elevii, cu
accent pe efectele nefaste a
celor trei toxice i necesitatea
evit rii lor.

Prof. Marieta DENE

Ofensiva copiilor din Chi oda

Tombola m orului
i semnifica ia lui

La început de martie, în sala
multifunc ional  a colii cu
clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu”
din Chi oda, elevii, cu sprijinul
dasc lilor, au organizat mult-

teptata tombol  a m oru-
lui.
De la profesorul Liviu Râm-

neam u, cei prezen i au aflat
semnifica ia m orului la
români, obicei mo tenit de la
daci i romani i inexistent la
alte popoare. Dup  vechiul ca-
lendar roman, 1 martie era
prima zi din an ce însemna reîn-
vierea naturii. În aceast  zi se
desf urau serb rile închinate
lui Marte, zeul r zboiului, dar i
al for elor naturii, al prim verii i
agriculturii.

Fetele i femeile primeau diferite
cadouri i nelipsitul m or.
Acest simbol al prim verii, ce se
poart  toat  luna, era con-
fec ionat din fire de cânep  sau
lân , albe i ro ii,  care se legau
în form  de 8. De acest nur se
atârnau monede de aur sau
argint, dar i fire de iarb ,
muguri i flori. Între 1 i 9 mar-
tie, în zilele babelor, prim vara
se lupt  cu iarna, alungând-o în

cele din urm . În cele nou  zile
baba Dochia ap rea torcând pe
lâng  oile sale, îmbr cat  în
nou  cojoace.
În ultima zi a lunii martie, înainte
de r ritul soarelui, avea loc
ritualul scoaterii m orului i
predarea lui c tre natur . În lo-
calit ile de câmpie m orul
se punea pe un pom înflorit sau
în crengile vi inilor i cire ilor.
Exista credin a c  m orul era

ridicat de rândunele i purtat
spre soare, binecuvântundu-l cu
noroc pe cel ce l-a pus în pom.
Dup  acest excurs ini iatic, s-a
dat startul tombolei i puzderia
de copii s-a bucurat de puzderia
de obiecte i juc rii câ tigate.
Marele premiu a fost un tort.

Prof. Marieta DENE

La Mul i Ani, m mico!

a a început serbarea organi-
zat  chiar în data de 8 Martie de

tre elevii clasei I, coala cu
clasele I-VIII Chi oda. Îndruma i
de înv toarea Olga Burz, ele-
vii au reu it cu adev rat, s  fac
o surpriz  mamelor. Cu mari
emo ii i sentimente deosebite,
copiii au oferit mamelor cele mai
frumoase ur ri de bine, s tate
i multe mul umiri pentru grija

care le-o poart . N-au lipsit
poeziile, recitate cu mult

ruire, dansurile, precum i

aplauzele ce i-au incurajat mult
pe dragii lor copii. i-a l udat
mama fiecare cum a tiut mai
bine.  Iar mesajul „Mami, te
iubesc!“, scris pe felicitarea f -
cut  de mânu ele lor le-a umplut
inimile e bucurie.
Nimic mai frumos i mai scump
pe lume decât mama!
Minuna i copii, lâng  mame mi-
nunate…

Prof. Marieta DENE

Excursie la M stirea
Bodrog

Un num r de 45 de mame, buni-
cu e i elevi de la coala cu cls.I-
VIII „Iosif Ciorogariu“ au f cut o
vizit  la stirea Bodrog din
jude ul Arad. Cu acest prilej s-a vi-
zitat biserica m stirii, dar i mu-
zeul unde au fost admirate
obiecte biserice ti, cât i manu-
scrise din secolele XIV-XVIII, iar
un c lug r le-a prezentat istoricul

stirii. Dup  ce au vizitat in-
cinta m stirii, cei prezen i i-au
achizi ionat diferite obiecte de cult

i c i religioase. Aceast  excur-
sie a fost un cadou oferit mamelor
cu prilejul zilei de 8 Martie. Din
partea cadrelor didactice au parti-
cipat prof. Miloranca Golban i
prof. Liviu R mnean u.      (M.D.)

Spectacol la Gr di
Noi, copiii de la gr dini a din
Chi oda ne-am str duit s  ne
exprim m dragostea pentru m -
mici prin cântec i poezie. Cei
de la grupa mic , îndruma i de
educatoarele Cosmina M rgu

i Andreea Ghibirdic au recitat
poezii i au cântat. Doamnele
educatoare Oana Simion i
Simona Cheie au preg tit un
montaj de poezii i cântece în-
chinate mamei. La grupa mare,
educatoarele Ileana Cionca i
Camelia Donoiu au preg tit sce-
neta „ ase pui i-o biat
mam “. D-na înv toare Ga-
briela Condrea, împreun  cu d-
na educatoare Adelina Stoian,
de la grupa preg titoare, au co-
laborat pentru a realiza un mon-
taj de cântece i poezii.

A. STOIAN



Concertul

Odat  intra i în catedral  au în-
ceput surprizele. Primul oc l-
am avut când p rintele paroh
ne-a cerut s  cânt m “De -
teapt -te, române!”, în deschi-
derea concertului de colinde.
Nu-l mai cântasem niciodat ,
majoritatea nu-i tiam nici ver-
surile, dar gra ie telefoanelor
mobile am aflat toate cuvintele.
Acordurile Imnului Arhieresc ne-
au indicat c  nu particip m la o
slujb  obi nuit . Episcopul locu-
lui nu a mai g sit bilete la
avionul cu care trebuia s
zboare spre România i a venit

 slujeasc . Obi nui i, ca la
Giroc, am început i noi s  cân-

m, al turi de cantori “Pe
st pânul”. Episcopul Marc ne-
a remarcat i a cerut s  d m

spunsurile la liturghie. O
onoare pentru noi, dar nu eram
to i, nu aveam partituri i nu mai
cântaser m la o liturghie
arhiereasc  decât odat , la
sfin irea bisericii noastre. Era
exact ceea ce rintele Târziu
ne spusese c  nu putem s
facem. Doamna Codru a
Tomescu, dirijorul, a trebuit s
se lupte o vreme cu cei care
doreau s  cânte, totu i, chiar i
în aceste condi ii. Dar pân  la
urm  i-a convins i aveau s  se
conving , pe parcurs, i singuri

 trebuie s tim pân  unde ne
puteam întinde. Cu timpul, am

observat c  r spunsurile erau la
fel ca ale noastre i am inter-
venit i noi cu Heruvicul i alte
câteva r spunsuri. Pe toat  du-
rata Împ rt aniei am cântat
colinde din tot sufletul, trecând
peste tracul momentului. Dup  o
predic  frumoas , demn  de un
episcop al locului, a venit i vre-
mea concertului. În timp ce cre -
tinii, prezen i în num r foarte
mare la slujb , î i luau anafura
i erau mirui i de preo ii slujitori

am reluat irul cânt rilor.
Ca un tat  sever, dar iubitor,

rintele Târziu îi certa pe cei
care nu cântau cu noi
“De teapt -te, române!”. Nicio-
dat  nu am sim it mai intens c
bate în mine o inim  de român

ca în acele momente. i ca mine
cred c  erau to i românii ce as-
cultau. Nu cred c i-a dat
seama cineva c  era prima oar
când îl cântam. Dup  aceea am

continuat cu colindele. De la
„Mo Cr ciun cu plete dalbe”,
pân  la „La poart  la tefan
Vod ” am smuls lacrimi de bu-
curie din ochii celor prezen i. To i
se uitau cu admira ie c tre bal-
conul de unde r sunau cânte-
cele ce vesteau Na terea
Mântuitorului.
Cum s-ar spune punct ochit,
punct lovit. Nu ne-am f cut de
râs i i-am f cut pe cei situa i la
mai mult de 2.000 de kilometri
de România s  se simt  ca
acas . Lacrimile lor ne-au inut
loc de aplauze.

Catedrala Notre-Dame

Elibera i de stresul cântatului la
liturghie i cu foamea astâm-

rat  de bucatele preg tite de
gazdele noastre, ne-am îndrep-
tat pe jos c tre Notre Dame de
Paris. Chiar dac  era duminic ,
toate magazinele din împre-
jurimi erau deschise. Când am

zut mul imea ce st tea la
coad  ca s  intre în biseric  am
în eles i de ce.
Catedrala Notre-Dame înseam-

 în român  Catedrala Doam-
na Noastr , fiind ridicat  întru
cinstirea Maicii Domnului. Prima

mid  de funda ie a fost pus
în anul 1163. V zând cât e de
mare am în eles de ce a durat
ridicarea ei aproape o sut  de
ani, pân  în 1250. Cu toate c
desenele ini iale i strana evo-
cau înc  stilul romanic, aici s-au
aplicat pentru prima oar  solu ii
arhitecturale specifice goticului.
Intrarea în edificiu se face prin
trei por i bogat ornamentate,
care, cât am stat noi, au fost tot
timpul asaltate de turi ti. i nu
numai pentru c  intrarea era
gratis. Impresia spa ial  în inte-
riorul bisericii este cople itoare.
Cu zidurile ei ce se înal  pe trei
rânduri de coloane, sim i c  e ti

pierdut, înconjurat din toate
ile de statui i picturi care de

care mai mari i mai frumoase.
De propor ii impozante, 130 m
lungime,  45  m  l ime,  35  m

în ime, monumentul arhitec-
tural poate primi pân  la 10 000
de persoane f  probleme.
Notre-Dame este considerat
cea mai întunecat  dintre marile
catedrale gotice, dar, pe bun
dreptate, lumina care se fil-
treaz  prin vitraliile impresionant
colorate te face s  te sim i într-
un alt univers. Biserica este viz-
itat  de peste un milion de
persoane lunar, ceea ce
înseamn  o medie zilnic  de
aproximativ 30.000 de oameni.
În zilele cu afluen a ridicat ,
pricinuit  de s rb tori sau eveni-
mente importante, se poate
ajunge chiar i la 50.000 de viz-
itatori. Vorbind despre vitralii,
trebuie s  amintim de cele trei
roze ale catedralei, care reprez-
int  una din marile opere de art
ale cre tin ii.
Ini iativa de a ridica o catedral ,
cu aproximativ 900 de ani în
urm , a apar inut lui Maurice de
Sully, episcop de Paris, datorit
cre terii num rului de credin-
cio i. Oamenii secolului XIII nu
tiau s  citeasc , nici m car cei

boga i. Mai mult, toate scrierile
din Biserica Catolic  erau în lat-
in , a a c  s-a dorit un l ca  de
cult conceput ca o Biblie în
imagini. De aceea, cei ce au
în at edificiul s-au str duit s
prezinte într-un mod cât mai
plastic scenele i personajele
Scripturii. Astfel, Notre-Dame
este Cartea Sfânt  prin por-
talurile, picturile i vitraliile ce im-
podobesc pere ii somptuo i.
Fa ada vestic , cea cu intr rile,
este de-a dreptul spectacu-
loas , i este practic, imaginea
cea mai frecvent  legat  de
Notre-Dame, cu cele dou  tur-
nuri maiestuoase.  Turnul din
partea de sud, clopotni a cate-
dralei, în care se afl  celebrul
clopot Emmanuel, ref cut ultima
dat  tocmai în 1631, este legat

de turnul din partea de nord de
celebra galerie a Himerelor sau
Marea Galerie, în care sunt
sculptate figuri apocaliptice în-
frico toare, inspirate din vechi
legende cre tine. Nivelul inferior
include celebra fereastr  ro-
tund , o roz  care are un di-
ametru de 10 metri, având în
fa a sa statuia Maicii Domnului
cu Pruncul în bra e, între cei doi
arhangheli, Mihail i Gavriil.
Multe din elementele de vitraliu
dateaz  chiar de la construc ia
catedralei, din secolul al XIII-lea.
Ultimul nivel, cel inferior, numit i
Galeria Regilor, prezint  o linie
de 28 de statui ale regilor lui
Iuda i Israel, ref cute dup  ce
au fost decapitate de rev-
olu ionarii de la 1789, care cre-
deau c  sunt regii Fran ei.
Sculpturile au o puternic  influ-
en  naturalist , fapt ce le con-
fer  o expresie aproape uman .
În partea de jos exist  trei por i:
în nord Poarta Fecioarei
Maria, în centru Poarta
Judec ii Ultime i în sud
Poarta Sfintei Ana cu scene din
via a mamei Sfintei Fecioare.
Secolul în care a fost construit
catedrala a fost i perioada în
care Parisul s-a impus drept cel
mai important centru cultural al
lumii. Interiorul acesteia este
enorm. În inima bisericii se ridic

rea  o sculptur , Fecioara
din Paris. Obiectele din cate-
dral  sunt de o valoare i o
vechime considerabil , strânse
în timp de francezi. Relicvarul
con ine, astfel, inelul sfintei
coroane de spini a Mântuitorului
i alte relicve ale Patimilor Dom-

nului, cump rate de singurul
rege francez sanctificat, Louis
sau Ludovic cel Sfânt, în 1238.
De asemenea, orga, datând din
1730 i restaurat  în 1962, este
cea mai mare din Fran a.
Catedrala Notre-Dame din Paris
este chintesen a artei franceze
medievale. Este i motivul pen-
tru care a inspirat multe opere
literare sau artistice, precum
Coco atul de la Notre-Dame a
lui Victor Hugo sau comedia
muzical Notre-Dame de Paris
a lui Luc Plamadon i Richard

Cocciante. Actualmente, acest
simbol al istoriei religioase i
artistice al Frantei este în propri-
etatea statului francez, dar sub
jurisdic ia Bisericii catolice, în ea

var indu-se slujbe religioase.
La poza de grup f cut

din fa a Catedralei Notre Dame
de Paris am sim it col ii reci ai
gerului de pe culoarul Senei. Cu
pa i mari ne-am îndreptat spre
autocarul ce ne-a adus din nou
la micul local românesc care ne-
a hr nit vreme de trei zile. Aici
le-am cântat colinde i amfitri-
onilor no tri, r spl tite cu man-
darine i vin.

De la în imea Turnului Eiffel

Dup  mas , program de voie. i
fiindc  era ultima ans  de a
urca în Turnul Eiffel nu am pier-
dut-o. Împreun  cu cei mai tineri
membri ai grupului am urcat cele
trei etaje ale construc iei de o el.
Erau cozi mult prea mari i am
decis s  urc m primele dou
etaje pe sc ri. Proast  decizie.
Pentru c  mai cumplit  decât
frigul era senza ia de r u de
în ime, care se accentua cu
cât urcam mai mult. Priveli tea
sumbr , cu sc ri de metal nes-
fâr ite, a p lit brusc când am
ajuns la platforma de la etajul II.
Parisul ni se dezv luia în toat
frumuse ea, sc ldat de ultimele
raze ale soarelui cu din i de de-
cembrie. Am uitat de frig i am
început s  facem poze, disper-

i, de parc  cineva ne-ar fi
anun at c  celebra priveli te ar
disp rea subit. Eram la peste
150 de metri în ime i sim eam
cum ni se taie picioarele.
Vedeam Parisul ca o hart
imens  mi toare. Colinele
celebre Montmartre i Mont-
parnasse, cu falnica Sacre
Coeur, arhitectura modern i
destul de kitsch a cartierului nou
La Defense, Arcul de Triumf,
Obeliscul i Sena, atot-
prezent , forma un puzzle com-
pletat în istoria milenar  a
Metropolei.

ci i de priveli te i de
pre urile de la suvenirurile din
magazinele din turn, am c utat
destul de mult casa de bilete
pentru lifturile ce aveau s  ne
duc  pân  sus de tot. Nu tiu
cum, dar am nimerit chiar când
vânz toarele de bilete aveau
schimb de tur . Rezultatul: 15
minute de frig intens în a tep-
tarea biletelor i alte 15 minute
de îmbulzeal , tipic latin , ca s
urc m în lift. Noroc c  s-a f cut
or  fix i m oaia de fier s-a
îmbr cat în lumin , oferind un
spectacol unic. Mii de becuri
scânteietoare se aprin-deau i
se stingeau într-o coregrafie ma-
jestuoas , supra- vegheate de
cele dou  raze laser care
scruteaz  tot timpul nop ii în-
tunericul Parisului. i, în cele din
urm , am ajuns la peste 300 de
metri.

Gabriel TOMESCU

CORUL BISERICII DIN



DIVERTISMENT BANCURI, BANCURI...

Concursul ini iat acum doi ani de
redac ia noastr  continu !

Pentru participare, trimite i/depune i la
redac ia Ziarului „Dialog cu cet enii”,
din Sediul Prim riei, camera 2, sau la
cutiile po tale „DCC” din Giroc i
Chi oda, o fotografie a copilului
dumneavoastr  (portret 9x13), înso it
de nume, prenume, data i locul na -
terii, adresa p rin ilor. Pentru a putea fi
contacta i, obligatoriu se va preciza un
num r de telefon.
Vârsta maxim  pentru participare este
de apte ani.

Redac ia

Ba, al meu e mai frumos!

Oliver-Petru Albu, 11 luni, Giroc

Molia
parodie dup Maria Ni u

Molia mi-a ros cotumul,
Rochia i tot goblenul

i acum î i caut  drumul
Ca s -mi road  sutienul.

Geaba dau cu naftalin
Pe ciorapii de m tase,
Molia, ca o felin ,
Cu cruzime mi-i descoase.

Cred c  are i pereche
 de-o vreme îi pr d:

Mi-a ros bulbul la ureche
i de-atuncea nu mai v d.

Decât g uri odioase,
Prin bichini i prin furou,
De tr iesc cu frica-n oase

i m  scarpin de birou.

Simt acum invadatorii,
Pretutindeni prin saloane,
Coloniile de molii,
Ron ind pe silicoane.

Molia-mi produce stressuri
i nu pot s  m  decid

Ca s  fac mereu demersuri
Zilnic, pe la Sanepid!

Las la naiba i orgolii,
Sucne cu încre ituri,
Ca s  scap cumva de molii

 îmbrac doar în armuri.

LAUDA

Lingu eal  str vezie
Prin cerin e, f  rost.

i-un prilej de fudulie
Pentru fiecare prost.

RAVUL

Fil  rupt  din poveste,
 nici un viitor,

Care pentru unii este
Opera vie ii lor.

Cana de fier
parodie dup Daniel Ilie

Fântâna mea de-o vreme seac ,
St  tot acolo, f  rost,
Din când în când spre ea se-apleac
Vreun corb ce n-are ad post.

Cana de fier ce-am pus-o-n toamn
O ruginit de-atâta stress

i m  gândesc c  asta-nseamn
 nu prezint  interes.

S-o sparg nu pot de-a  vrea oricum,
ci fieru-i dur i nu cedeaz ,

Mai bine o cl tesc cu rum
Cât rumul e, oricând, de baz .

Apoi cu mult  r utate,
Am s-o slobod în jos cu gaica,
Ca din izvoarele secate

 curg -n râuri rum Jamaica.

 simt, de-o vreme, atât de fiert
i m  gândesc de-o s pt mân
-mi mut fântâna în de ert,

De fric  s  n-o sece Lân !.

BÂRFITOAREA

Ea sufer  de-o boal  veche,
Ce-ntrece ori ice m sur ,

 tot ce-i intr  pe ureche
Îi iese-a doua zi pe gur .

RESPECTUL

Un gest mai rar i demodat,
O joac  simpl  de copil.
Din ce în ce mai ignorat,
Din ce în ce mai inutil.

ONOAREA

Un cuvânt interesant
De iluzii nuan ate,
Folosit ca un girant:
În afaceri necurate.

Acum priveli tea era îmbr cat
în straiele str lucitoare ale
nop ii. Am mul umit lui Dum-
nezeu c  cineva s-a gândit s
închid  spa iul de la etajul III.
Ap ra i de frigul nocturn am

cut fa  îmbulzelii ce aducea
cu Turnul Babel. Nu pot s  uit

 la orice col  erau afi e ce ne
cereau s  avem grij  la ho ii de
buzunare. Cu toate acestea
tr iam acea senza ie c  fac
unul din lucrurile cele mai
însemnate din via a mea, cu
care, probabil, c  am s -mi en-
ervez nepo ii. C toria pân
jos s-a înscris în nota de pân
atunci. Îmbulzeal i r u de
în ime.
Tour Eiffel, cum îi zic francezii,
este simbolul rii lor cel mai

spândit la nivel mondial. A
fost conceput de c tre Émile
Nouguier, Maurice Koechlin i
Stephen Sauvestre, angaja i la
Eiffel i Co. Gustave Eiffel, in-
ial reticent asupra proiectului,

a devenit ulterior un mare
sus in tor al s u i a cump rat

brevetul. Turnul, care poart
numele s u, este una dintre
principalele destina ii turistice
ale lumii, cu mai mult de 5,5 mil-
ioane de vizitatori anual. Turnul
a primit în timp mai mult 250 de
milioane de vizitatori.
Am fost mândri s  afl m c
structura a fost construit , între
anii 1887 i 1889, din o el pro-
dus la Re a, în România.Ne-a
crescut inima de români s
afl m i c  are în compozi ie

el de la furnalul din Gov dia,
localitatea Ghelar din jude ul
Hunedoara. Acesta urma s
serveasc  drept arc de intrare
la Expozi ia Universal  (1889),
un târg mondial ce s rb torea
centenarului Revolu iei fran-
ceze. A fost inaugurat pe 31
martie 1889 i deschis pe 6
mai. Trei sute de muncitori au
asamblat 18.038 de piese de

el, folosind dou  milioane i
jum tate de nituri. Luând în con-
siderare standardele de sigu-
ran  este remarcabil c  doar
un singur muncitor a murit în

construc ia turnului, în timpul ins-
tal rii lifturilor. Cele originale
func ionau cu ajutorul unui sis-
tem hidraulic, iar cele actuale
sunt electrice.

Turnul are 300 m în ime, ex-
cluzând antena din vârf, ce mai
adaug  20 de metri, i o greu-
tate de peste 10.000 de tone.
Când a fost construit, era cea

mai mare cl dire din lume. În-
tre inerea turnului include 50 de
tone de vopsea maro închis, la
fiecare 7 ani. Depinzând de tem-
peratura aerului, Turnul Eiffel î i
schimb  în imea cu câ iva
centimetri datorit  contrac iei i
dilat rii aliajului de metale.
Cel pu in la începuturile sale,
publicul a întâmpinat cu mult
reticen  aceast  construc ie,
considerând-o inestetic . As-

zi, îns , este considerat drept
simbolul ora ului i una dintre
cele mai frapante piese de art
arhitectural  din lume. Unul din-
tre cli eele hollywoodiene este
priveli tea de la o fereastr
parizian , care întodeauna in-
clude Turnul Eiffel. La început,
Eiffel a primit permisiunea de a

sa monumetul în via  timp de
20 de ani, dar, inând cont c
oferea o serie de beneficii în
domeniul comunica iilor, s-a re-
nun at la demontarea sa.

Gabriel TOMESCU
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Într-o zi, la u a unei b trâne bate un domn, elegant îmbr cat, cu un aspirator în
mân . Nici n-apuc  b trâna s  deschid , c  tipul începe:
– A  dori s  v  prezint cel mai performant aspirator...
În timp ce vorbea, arunc  pe covorul din hol o cantitate considerabil  de b legar,
explicând:
– Sta i lini tit , dac  acest aspirator nu cur  TOT ce se afl  pe covor, promit c

nânc eu ce r mâne!
Dup  ce ascult  toat  povestea, tremurând de nervi, b trâna îi r spunde:
– Sper s  ai poft , c  nu am curent de azi-diminea !

Un medic î i aduce studen ii în vizit  la un ospiciu. Se opresc la un salon unde era
un b rbat cu privirile r cite.
– Vede i, acest b rbat i-a pierdut min ile fiindc  femeia cu care trebuia s  se c -
toreasc  l-a refuzat. În urm toarea rezerv  îl vom vizita pe cel care a luat-o de so ie.

O familie de tineri merge în vizit  la ni te prieteni mai în vârst . Se pun la mas .
trânul îi zice so iei:

– Luceaf rul meu, adu felul întâi.
Dupa ce termin , b trânul zice:
– Frumoasa mea, adu felul doi.
Din nou, b trânul îi zice so iei:
– Iubirea mea, adu desertul.
Dup  mas  femeile merg la buc rie iar b rba ii r mân singuri. Tân rul îl întreab
pe b trân:
– Cum de reu ti dup  atâ ia ani s -i spui cuvinte a a frumoase?
– S  mor de mai tiu cum o cheam .

Care este diferen a dintre un psihopat i un nevropat?
Psihopatul crede c  1+1=3; nevropatul tie c  1+1=2, dar îl enerveaz !

Petru CHIRA



tefan Popa Popa’s
la un nou record

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

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

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

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

Semnale de alarm

Nu pierde i niciun num r al ziarului nostru. Citi i-l constant pentru a fi corect informa i! A fi corect informat înseamn  a fi puternic.

Iosif Ionel TOMA – director fondator
George LÂN  – redactor- ef

Traian ABRUDA – grafician & redactor; Daniel ILIE – redactor- ef adjunct; Claudia CÂNDEA,
Valentina BERARIU – juridic, administra ie; Ileana SZABO – cultur , Lavinia DAVID– social,

Ioana VÂLCEANU – economic, David – tineret, divertisment
Daniel Ciurel – tehnoredactare computerizat

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

Tipar executat la:
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Timi oara, str. Brându ei, nr. 17
0256.422.247; 0722.328.672

Colectivul de redac ie

20 de ani de c snicie
Deodat  cu Proclama ia de la Timi oara, colegii
no tri de redac ie Mihaela i George Lân  au îm-
plinit 20 de ani de c snicie.
Cu acest prilej, le dorim mult  s tate, dublul
acestor ani s -i g seasc  tot împreun i în
aceea i armonie, nepo i cât o vrea Dumnezeu i
articole la fel de bine scrise.

i, în final, o necesar i, credem, binevenit  pre-
cizare pentru to i acei care – cunoscându-i – au
intrat la idei v zând fotografiile de pe coperta a
treia a Almanahului „Dialog cu cet enii” pe 2010.
Mihaela, fost  Vâlceanu, este c torit  cu
George Lân , cu acte în regul i îi poart  nu-
mele de 20 de ani. Doar c , pentru ca acesta s
nu se repete obsesiv, semneaz  cu pseudonimul
Ioana VÂLCEANU.
O practic  gazet reasc  ce îi d  colegei noastre
acest drept.

Redac ia

Ruga girocean
În buna i frumoasa tradi ie a ultimilor ani, Consiliul local
Giroc a disponibilizat i în acest an o sum  important
pentru organizarea Rugii girocene. Chiar i în condi ii
de criz , cei 400 milioane lei vor asigura participarea
unor nume presigioase din muzica popular  b ean
i nu numai.

În prima zi, 4 aprilie, o vom asculta pe Lumini a Jucu,
de-acum tr itoare în Giroc, i Taraful Ansamblului
„Ghiocelul”, dirijat de maestrul Adrian Scorobete.
Dar i pe alm janul Nicu Novac, slujit de taraful s u.
În cea de-a doua zi, mare surpriz  pentru ardeleni, dar
i pentru ceilal i iubitori ai folclorului autentic. Pe scena

Gr dinii de var  a C minului Cultural va urca nimeni
altul decât craiul mo ilor, Nicolae Furdui-Iancu, care
nu mai are nevoie de nicio prezentare. Celebrul artist va
fi înso it i acompaniat de Taraful „Crai-Nou”.
Dumnezeu s  fie al turi  de noi  i  de invita i  încât  s
avem vreme bun .

Ioana VÂLCEANU

Vizita i noul site al comunei
noastre www.comunagiroc.ro

Cet enii comunei Giroc merit  s  fie informa i! Ei vor fi
la curent cu nout ile din comun i prin intermediul
noului site  www.comunagiroc.ro . Comuna Giroc i-a
schimbat con inutul i aspectul site-ului, lansând o vari-
ant  mai dinamic i mai bine structurat .
Site-ul Prim riei este construit de promotorul institu iei i
va con ine urm toarele informa ii de interes public: ac-
tivitatea Prim riei, a Consiliului Local, informa ii publice
despre taxe i impozite, istoric, înv mânt, s tate,
cultur , sport.
În acest moment, site-ul administra iei locale este în con-
struc ie, dar accesul este public pentru paginile deja fi-
nalizate.
Pân  nu demult, site-ul Prim riei era g zduit la adresa
www.giroc.ro. Pentru facilitarea accesului utilizatorilor,
s-a f cut o redirec ionare de la vechiul site, astfel încât
accesând www.giroc.ro ve i fi trimi i automat la www.co-
munagiroc.ro.

 dorim navigare pl cut ! A tept m p rerea dumnea-
voastr  precum i alte recomand ri la adresa web:
primaria@comunagiroc.ro.

Caricaturistul tefan Popa Popa’s fig-
ureaz  în Guiness Book drept cel mai
rapid caricaturist de pe mapamond, cu un
num r de 131 de desene pe or . Celebrul
caricaturist are în jur de 60 de premii inter-
na ionale i este considerat primul om de
pe planet  capabil s  realizeze o cari-
catur  mai rapid decât computerul. La
Festivalul de la Saint-Esteve, Fran a, a
realizat, în decursul a zece zile, un num r
de 1527 de portrete, record doborât tot de
el, cu 2772 de caricaturi, în  1995.
Maestrul POPA’S vrea acum s  doboare
un nou record, respectiv, cel mai mare tiraj
de caricaturi pe ambalaje. Între deplas rile
la summituri interna ionale, întâlniri cu efi
de state i oameni importan i ai planetei,

tefan Popa Popa’s i-a f cut timp, pen-
tru un proiect aparte. El a semnat un con-
tract cu o firm  de pufule i din B icoi,

celebr  localitate din seria Curtici,
Sulina etc., pentru realizarea de carica-
turi pe ambalaje. Dorin a lui Popa’s este
doborârea uni nou record mondial. Vechiul
record din Guiness Book este de ase
milioane de caricaturi printate i vândute,
dar i acesta a fost deja doborât. Ideea i s-
a p rut interesant , mai ales c  tirajele
ziareleor, în care, de obicei, ap reau cari-
caturi a sc zut mult, iar deverul vânz rii de
pufule i a crescut mult în ultima vreme.
Popa’s trimite pachete de câte 100 de
caricaturi, din care firma prahovean
„Gusto” selecteaz  câte zece. Cu aces-
tea se schimb  lunar desenul de pe am-
balaj. Firma are deja 10 milione de
pachete vândute în 12 ri i este foarte
încântat  de colaborarea cu celebrul cari-
caturist.

Acum se a teapt  omologarea de la Gui-
ness Book, de i este posibil ca POPA’S
& „GUSTO” i  doboare propriul
record, mai ales c  vânz rile sunt în
cre tere.

Cornel RACZ

PS: tefan Popa Popa’s a de inut recor-
dul de desen vitez /or , îns  în anul
2005, la Saint Just le Martel, a fost în-
vins, într-o confruntare direct  des-

urat  în Fran a, tot de un timi orean.
Este vorba de Radu Cle iu, desenator,
caricaturist i pictor, care, într-o or , a
reu it 137 de portrete, adic  cu ase
mai multe decât maestrul Popa’s, fapt ,
bien sur, omologat  de domnii de la
Guiness Book.

Ca tot ceea ce este nou, interesant i face fal  comunit ii, Concursul frumu eilor, aplau-
dat de p rin i i bunici este deja adoptat ca tradi ie.
Pentru cei ce nu tiu, spunem c , atât preg tirea pentru premiere, cât i premierea, în
sine, se desf oar  dup  pa i preci i, aproape ritualici.
La ini iativa primarului Toma, Consiliul Local aprob  o sum  îndestul toare pentru pre-
mierea concuren ilor (anul acesta 10 milioane lei). Se reface lista participan ilor i, cu
grafia-i inconfundabil , burgmaistorul scrie diplomele de îngera . Apoi se concepe textul
i  designul pentru invita ii, care, tip rite, sunt expediate în timp util. Urmeaz  stabilirea lis-

tei comune de cump turi, dar i a celor diferen iate, pentru feti e & b ie i i shoppingul.
Fiecare dintre aceste momente, în care, se implic , de regul , câteva colege, are sem-
nifica ie emo ional  special . Iar atmosfera, nu poate fi decât de bucurie i mul umire. În
diminea a evenimentului, sala de Consiliu îmbrac oale festive. Baloanele de toate culo-
rile i florile aduc un aer s rb toresc.
Anul acesta, trepida ia emo ional  a p rin ilor a fost mai mare i mai timpurie. În num rul
din februarie a ap rut, ca supliment, Calendarul pe 2010, cu cele 16 fotografii ale copiilor
din concurs. i asta s-a sim it i în ziua mult a teptat .
Cu mult mai f lo i, i-au echipat vedetele de s rb toare i au venit s -i soarb  din ochi i

 fixeze, pentru eternitate, momentul în care primarul Toma le înmâna prima diplom  din
via .
Spectacolul a fost unul total, de culoare, chicoteli i gestic , în care primarele – topit – i-a
jucat impecabil rolul, de prieten, t tic i bunic, simultan. Dup  ce le-a oferit micu ilor
diplome, iepura i imen i de plu i dulciuri, iar m micilor  câte o floare, a primit succesorii
în propriul birou, i-a smotocit, a f cut poze, aproape cu to i, i le-a promis c  le va oficia i

toriile. Sa dea Dumnezeu!

Premiere – „Ba, al meu e mai frumos!“
edi ia 2009

George LÂN
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