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De Pa ti, „Ghiocelul“ pe dou  televiziuni
Doamna Niculina Merceanu, distins  realizatoare de emisiuni folclorice la TVR, nu scap  nici un prilej de a invita
Ansamblul „Ghiocelul“ la manifest rile de anvergur  pe care le gireaz  ca produc tor i prezentator.
Ultimul mare spectacol la care ghioceii au fost aplauda i la scen  deschis  a fsot cel de la Bucure ti, din 2 aprilie,
ce urmeaz  a fi transmis pe TVR în ziua de Pa ti.
Într-o companie mai mult decât select , din care au f cut parte Ansamblul „Ciocârlia“ i „Doina Oltului“, precum

i o serie de mari vedete ale muzicii populare (Angela Buciu, Florica Zaha, Mariana Anghel, Daniela Condurache,
Steliana Sima, Mariana Ionescu-C pit nescu, Zorica Savu, Constantin Enceanu, Vasilica Dinu, Nelu B oiu i
Cornel Borza), „Ghiocelul“ a prezentat un montaj muzical coregrafic de Pa ti.
Aceia i str lucitori ghiocei au sus inut un spectacol de Florii, pe scena Filarmonicii „Banatul“ din Timi oara,
preluat i transmis de Televiziunea „Europa Nova“, tot  de Pa ti.
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Fra ii mai mari
dormeau du i al turi de câini

mirosea profund a orbit  invers
de o mie de ani conform în elegerii

eram schimbul întâi
i noapte de noapte tot de o mie de ani

Îl a teptam
zvârlind crengi de brad

în focul ce nu trebuia s  se sting .

Cuc iam mi se sleiser  puterile
întunericul î i strivea icrele sub propria greutate

izvorul din vale la care-am plecat
 îmi r coresc capul greu de nesomn

disp ruse ca prin minune
am dat fuga la foc s  îmi trezesc companionii

nimeni c -n palm
 lu  cu fiori i instinctiv

vrui s  apuc cu itul din old

În loc fier neted i rece
electrizat  mâna întâlni piele de gâsc

George LÂN

În acest num r, toate materialele sunt
importante.

 dorim s tate i prosperitate!
Hristos a înviat!

Redac ia

Hristos a înviat!

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos s  ne aduc  aminte
i în acest an de nem rginita iubire pe care Dumnezeu o are

pentru fiecare dintre noi. Având în fa a noastr  un asemenea
exemplu divin, putem încerca i noi s  fim mai buni i mai
iubitori fa  de aproapele nostru i fa  de Dumnezeu. S
deschidem fereastra inimii noastre pentru a l sa s  intre în
suflet lumina învierii lui Iisus. Lumina dumnezeiasc  ce
aduce s tate trupului, lini tire min ii i pace sufletului.
În aceast  mare s rb toare a eliber rii omului de sub robia
mor ii, putem s  punem un nou început vie ii noastre. Putem

 alegem în acest moment calea care duce la Hristos i,
implicit, la fericirea cea ve nic . Învierea lui Iisus Hristos
este un moment în care întreaga omenire rena te având în
fa  o nou  speran , speran a nemuririi i a fericirii. Dou
deziderate care sunt râvnite de fiecare dintre noi. Dou
dorin e care pot fi îndeplinite dac  vom dovedi c  într-adev r
i iubirea noastr  fa  de semeni i fa  de Dumnezeu este

car cât o f râm  fa  de iubirea lui Iisus fa  de cei ce
L-au r stignit. i dac  Iisus Hristos a murit i a înviat pentru
to i oamenii, atunci ne mai r mâne un singur lucru de f cut.

 Îl c ut m pe Hristos în fiecare dintre noi i astfel vom
putea g si nemurirea.

Preot Drago  DEBUCEAN

Ioana VÂLCEANU

Îl a teptam

Fie ca S rb toarea În-
vierii Domnului nostru
Iisus Hristos s  v

deasc  în suflete i
în casele voastre pace
i armonie. Iar lumina

sfânt  s  v  c u-
zeasc  pa ii înspre iu-
birea aproapelui i
înspre prosperitate.
Hristos a Înviat!

Ionel POPAZIE,
viceprimarul comunei Giroc

rb toarea Sfânt  a Învierii Domnului s  re-
verse asupra voastr  s tate, bel ug i bucurii,

iar Lumina din Noaptea
Sfânt  s  v  ridice su-
fletele spre noi trepte spi-
rituale i s  v  înso easc
pa ii pe drumul vie ii.
Hristos a Înviat!

Fie ca s rb toarea Învierii
Domnului s  v  aduc  în
case numai fericire i bu-
curii, iar în suflet s  v  re-
nasc  speran a de mai
bine.
Pa te fericit!

Marieta Dene ,
director coala „Iosif Ciorogariu” Chi oda

Învierea Domnului
Nostru Iisus Hristos
ne îndeamn , cu sigu-
ran , la credin ,
speran , iertare, în-
credere i r bdare.

 ne  amintim  în
aceste clipe de bun -
tatea pe care ne-a
ar tat-o Dumnezeu,
îng duind toate schim-

rile în bine din co-
munitatea noastr i s -i mul umim neîncetat.
În aceste Zile Sfinte ne întâlnim cu ansa unui
nou început, a unei vie i inedite, pline de cre-
din . S  nu o l m s  treac  pe lâng  noi f

 o oprim!
 ar m bun tate celor nevoia i i celor bol-

navi sau celor care, prin anumite împrejur ri, au
ajuns în pragul disper rii.
Sfânta S rbatoare a Pa telui s  aduc  în casele
voastre s tate i bucurii depline, s  v
ocroteasc  de cel r u i s  v  binecuvinteze
fiecare pas pe calea mântuirii!
Hristos a înviat!

Hristos cel viu – adev rata s rb toare

Cel mai minunat eveniment care a
marcat istoria omenirii i istoria
fiec rui credincios este învierea Dom-
nului Iisus Hristos. Acest fapt ne-a
descoperit nem rginita dimensiune a
puterii lui Dumnezeu, reflectat  în
dragoste, sculându-L pe Hristos din
mor i i a ezându-L la dreapta Sa. În-
vierea ne-a oferit o identitate, o pozi-
ie i, mai presus de toate învierea

ne-a oferit temelia credin ei noastre în Dumnezeu, în Cu-
vântul S u i în promisiunile Sale.
Privind la dragostea lui Dumnezeu, la sacrificiul enorm care
a fost pl tit pentru nevrednicia noastr , s rb toarea învierii
reprezint  motiva ia tr irii curate, motiva ia rug ciunii de

in i îndreptare i motiva ia adev ratei bucurii.
rb toarea adev rat  este Iisus Hristos cel viu, El este

adev rata bucurie i Cuvântul S u Sfânt, adev rata hran
pentru sufletele noastre. Dumnezeu s  v  umple inimile i
casele de pace, fericire i binecuvântare.
Din partea comunit ii baptiste din Giroc i Chi oda,
Hristos a înviat! Pastor, Victor Viorel

Lumina Sfintei Învieri s  p trund  în
sufletul i în inimile voastre, bucu-
rându-v  de minunea Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos!

rb tori fericite!

Prof. Octavian Grui a,
Directorul colii cu cls. I-VIII Giroc

Inspector Florin HULU ,
ef Poli ie Comunal

Giroc

Drd. IOSIF-IONEL TOMA
Primarul comunei Giroc

Iubi ii mei fra i i surori în Domnul,

Ast zi este s rb toarea Pa tilor Domnului. Ast zi Hristos,
Via a noastr , a biruit moartea, iadul i pe diavolul. Ast zi ni
s-au deschis por ile raiului i ale Împ iei Cerurilor. Ast zi
îngerii se bucur  împreun i pream resc pe Dumnezeu. De
aceea, iubi ilor, s  nu încet m niciodat  a l uda i a prosl vi
pe Cel Înviat, ca s  putem s  ajungem la bun ile cele
ve nice i negr ite, prin harul i prin iubirea de oameni ale
Domnului nostru Iisus Hristos.Veni i,
oameni, s -i cânt m i s  ne
închin m lui Hristos, s  sl vim
Învierea Lui din mor i!

 dorim tuturor s  tr i, în aceste
zile pline de lumin , bucuria cea
adev rat  a Sfintei Învieri, potrivit
rânduielilor noastre sfinte.
Îmbr ându-v  p rinte te, v
vestesc tuturor adev rul mântuitor:
Hristos a înviat!
Cu dragoste i bucurie, al vostru
întru Domnul smerit p stor i
rug tor,

Preot Adrian CHERMELEU



Ctitorit  în urm  cu 250 de ani (1759), Biserica Or-
todox  „Sfântul Dimitrie“ din Giroc este unul
dintre cele patru monumete istorice cu care se
poate f li comuna noastr . Ea figureaz  pe lista
Monumentelor Istorice (actualizat ) i va fi sem-
nalizat , conform uzan elor, cu dou  pl ci de
bronz 20 x 20 cm i altele dou  20 x 50 cm.
Ansamblul celor patru pl ci, însumând  40 x 70
cm, este opera sculptorului timi orean tefan
Varga i cost  51,6 milioane lei. Suma destinat
pentru aceast  lucrare (schi e, machete, mate-

riale, manoper i fixarea
pl cilor pe zidul cl dirii) a
fost aprobat , la ini iativa
primarului Toma, în edi-

a Consiliului Local.
Apreciem c  de Pa ti pl -
cile de bronz vor da str lu-
cire acestui l ca  de cult,
care, iat , s rb tore te un
sfert de mileniu de fiin are, precum i sfin irea sa.

Ioana VÂLCEANU

S PT MÂNA PATIMILOR

Cea de-a doua edi ie a Festivalu-
lui cultural-spiritual „În glas de
toac ”, s-a desf urat la Giroc, în
14 aprilie a.c.
Rod al ini iativei primarului Toma
i al profesoarei de percu ie Alina

Cuibaru-Jumug , dar i al co-
labor rii dintre Consiliul Jude ean,
Centrul de Cultur i Art i

Mitropolia Banatului, glasul de
toac , ce a r sunat prelung la
Giroc, ne-a înfrisonat i emo ionat
în chiar S pt mâna Patimilor i
de aceast  dat .
Am nunte în num rul viitor al
ziarului nostru.

Ioana VÂLCEANU

Ajutoare materiale de Pa ti
în valoare de 100 milioane lei

Ca i în anii anteriori, primarul Toma a ini iat un proiect de
hot râre privind acordarea de ajutoare materiale persoanelor cu
situa ie material  precar , asisten i personali, înso itori, benefi-
ciari de ajutor social, precum i altor categorii aflate în dificultate.
Iar Consiliul Local a aprobat suma de 100 milioane lei pentru ca
de Sfintele S rb tori ale Pa telui cei mai nevoia i decât noi s
poat  pune pe masa domniilor lor un ou ro u i un cozonac. Con-
form listelor, anul acesta se vor preg ti 294 pachete, ceea ce
înseamn  c  valoarea medie a produselor dintr-un pachet se
ridic  la 340 mii lei.

Ioana VÂLCEANU

Dup  Sâmb ta lui Laz r (în care
se face pomenirea învierii lui
Laz r de c tre Hristos i f -
duin a învierii tuturor), se intr  în
ultima s pt mân  a Postului
Pa tilor, S pt mâna Mare sau

pt mâna Patimilor, timp în care
în slujbele biserice ti se face
pomenirea ultimelor zile ale lui
Hristos pe p mânt, înainte de

stignirea i Învierea Lui. În tim-
pul acestei s pt mâni, slujbele
utreniei se s vâr esc în seara
zilei dinainte (sub form  de
Denie), conform obiceiului vechi
care spune c  ziua începe la
apusul soarelui i se sfâr te la
apusul din ziua urm toare.

pt mâna Patimilor este pe-
rioada de maxim  tensiune a
preg tirii suflete ti, pe care tr ind-
o prin post, rug ciune, citirea Sfin-
tei Scripturi, spovedanie i împ r-

irea cu Sfântul Trup i Sânge
al Domnului, particip m cu ade-

rat la suferin a lui Hristos, luat
asupra Lui spre a ne d rui nou
oamenilor ansa de a ne putea
reapropia de Dumnezeu. S p-

mâna Mare e plin  de în elesuri
duhovnice ti rânduite în slujbele
Bisericii noastre spre a ne mijloci
participarea duhovniceasc  la ul-
timele zile din via a Mântuitorului.
Luni, prima zi a S pt mânii Pa-
timilor, ne înf eaz pilda smo-
chinului neroditor.
„Diminea a, a doua zi, pe când se
întorcea în cetate, a fl mânzit; i

zând un smochin lâng  cale,
S-a dus la el, dar n-a g sit nimic în
el decât numai frunze, i a zis lui:
De acum înainte s  nu mai fie rod
din tine în veac! i smochinul s-a
uscat îndat .“
Iat  un lucru pe care Hristos nu
l-a f cut niciodat  cu oamenii: a
blestemat! Prin aceasta El î i
arat  puterea de a pedepsi într-
adev r orice pom care nu aduce

road , prin aceasta se arat  drep-
tatea i r splata lui Dumnezeu
fa  de neascultarea f pturii Sale,
fie ea însufle it  sau neînsufle it .
Mar ea cea Mare
Aceast  zi ne preg teste, cu dou
parabole strict eshatologice –
parabola celor zece fecioare i
parabola talan ilor.
Cele cinci fecioare în elepte sunt
personificarea tuturor oamenilor
care, ascultând cuvântul lui Dum-
nezeu, se îngrijesc de lumina cea
sufleteasc  (candela). Aceast  lu-
min  sufleteasc  nu se poate
aprinde decât prin dragostea fa
de aproapele nostru. Cele cinci
fecioare nebune reprezint  su-
fletele care au dat uit rii faptele iu-
birii de Dumnezeu i de oameni.
Pilda talan ilor este în leg tur  di-
rect  cu pilda celor zece fecioare.
Dumnezeu a d ruit fiec ruia anu-
mite posibilit i, dup  Voia Lui cea
sfânt  a rânduit fiec rui om anu-
mite daruri (talan ii), pentru ca s
le foloseasc  spre slujirea aproa-
pelui i prin aceasta spre dobân-
direa mântuirii.
Miercurea cea mare, ziua
tr rii. Iuda Iscarioteanul slu-
je te satanei prin vânzarea Mân-
tuitorului. Pentru treizeci de argin i
Iuda Îl vinde pe Hristos i devine
astfel prizonier al iadului. Zi de
adânc  întristare pentru fapta cea
necugetat  a celui care, de i

zând minunile i dragostea cea
 margini a lui Hristos, a r mas

de piatr . Zi de adânc  întristare
pentru fiecare suflet care Îl
tr deaz  pe Hristos, devenind pri-
zonierul p catului.
Miercurea cea mare este îns i
o zi de n dejde pentru tot sufletul
care se poc ie te. Este ziua de
pomenire a femeii p toase.
Sfânta i marea zi de Joi. Ziua
Cinei cele de Tain , ziua înte-
meierii celei mai mari Taine de pe

mânt: Sfânta Euharistie prin
care Hristos se d ruie te întregii
lumii cu adev rat Trupul S u i cu
adev rat Sângele S u.
Hristos împreun  cu ucenicii S i
petrece ultimele clipe de dinaintea
Patimilor Sale. Sear  tainic ,
trist , plin  de durere. Ast zi,
Domnul le d  ucenicilor exemplu
des vâr it al slujirii, sp lându-le
picioarele, înv ându-i c „Cel
care vrea s  fie întâiul s  fie sluji-
torul tuturor“. Este de asemenea
sear  de adânc  rug ciune. Mân-
tuitorul se roag  pentru to i
ucenicii S i i pentru to i cei care
vor crede în Cuvântul Lui  i le în-
credin eaz  porunca cea mai
mare: porunca iubirii. S-a rugat
în Gr dina Ghetsimani. Iuda
cuno tea locul si, luând câtiva sol-
da i, a venit s -L prind . A fost
prins i dus la Ana, la Caiafa, i
în cele din urm  la Pilat. Acum
Petru se va lep da de trei ori de
Hristos, t duind c -L cunoa te.
Pentru a ne reaminti de toate
acestea, seara se scoate în mij-
locul bisericii Sfânta Cruce.
Vinerea Patimilor
Vinerea Neagr , ziua cea mai
dureroas  din istoria cre tinismu-
lui, ziua înfrico toarelor Pa-
timi. Hristos este judecat i
condamnat pe nedrept la moarte,
El Dumnezeul Adev rului, El
Domnul iubirii. Spre Golgota,
purtând crucea cea mântuitoare,
cu r nile batjocoririi. Maica Sfânt
prive te cople it  de durere c tre
Fiul ei r pus de r utatea i toate

catele oamenilor, care îl oc rau
pân  în ultima clip .
Ast zi înceteaz  orice jertf  pen-
tru c  Hristos devine Jertfa cea
de-a pururea mântuitoare. Ast zi
nu se s vâr te Sfânta Liturghie,
ci este ziua slujbei de înmor-
mântare a Domnului Iisus. Ast zi
to i credincio ii p trun i de

dragostea pentru Hristos i de
suferin a Lui se strâng în jurul
epitafului a ezat pe mas  în mij-
locul bisericii, închipuind mormân-
tul Domnului i dau glas tânguirii
îngrop rii, cântând laolalt Pro-
hodul.
Zi de post negru, Vinerea Mare
este prilej de profund  medita ie
i adâncire a con tiin ei.

Sâmb ta Mare. Hristos st
ezat în mormânt nou prin str -

dania lui Iosif din Arimateea. Cu
trupul în mormânt fiind, Hristos
coboar  cu sufletul în adâncul
iadului, îi sfar  por ile i în-
cuietorile i îi scoate pe Adam i
pe Eva i împreun  cu ei pe to i
ce ce au adormit în n dejdea
mântuirii. Pogorârea la iad a Mân-
tuitorului este icoana prin exce-
len  a Învierii în tradi ia icono-
grafic  bizantin , pentru c  prin
zdrobirea împ iei mor ii, cu
moartea pe moarte c lcând,
Hristos deschide por ile raiului
tuturor celor ce i-au pus n dej-
dea mântuirii în El.
Iat  deci o s pt mân  plin  de
durere, plin  de întristare su-

fleteasc . O s pt mân  în care
Biserica ne mijloce te retr irea
acelor momente i în elegerea
sensurilor acestei înalte jertfe a lui
Hristos prin slujbele din aceste
zile. Prin aceste slujbe avem
ansa s  particip m direct la taina

mântuirii noastre, care s-a realizat
prin Iisus Hristos, Cel Care a luat
asupra Sa p catele noastre i
moartea pe care noi o meritam.
Prin participarea noastr  la sufe-
rin a lui Hristos m rturisim cu
inima udat  de lacrimile poc in ei,

 p catele noastre devin ast zi
cuiele r stignirii i durerile
cumplite ale Domnului i Mântui-
torului nostru Iisus Hristos. i într-
o astfel de stare, m rturisi i Dom-
nului prin Taina cea mântuitoare a
Sfintei Spovedanii i prin Îm-

rt irea de Trupul i Sângele
Lui, putem i noi s -L înso im pe
Hristos pe Calea suferin ei Crucii
spre bucuria Învierii, de care s  ne
umplem sufletele în ziua cea minu-
nat  a Sfintelor Pa ti.

Mircea STURZA

„În glas de toac ” – edi ia a doua Ruga girocean
Cum spuneam, s rb toarea sfin irii bisericii girocene are loc chiar în ziua de Pa ti prin Praznicul de
Rug , la care subscrie toat  suflarea ortodox  girocean i nu numai.
Cu bucate i ud tur , dup  tradi ie i din bel ug, gazdele î i primesc i î i omenesc go cii i îi scot la
jioc, la C minul Cultural.
De câ iva ani buni, a devenit obi nuin  ca toate cheltuielile ocazionate de Ruga girocean  intre în
sarcina Consiliului Local i a Prim riei. Lucrurile nu stau nici anul acesta altfel, întrucât autorit ile lo-
cale au alocat, prin Hot râre de Consiliu, suma de 400 milioane lei pentru sus inerea acestei mani-
fest ri, la care intrarea, la Gr dina de var  a C minului, va fi liber .
Preciz m c în prima zi vor cânta cunoscutele i apreciatele soliste de muzic  popular Andreea
Voica i Carmen Popovici-Dumbrav , acompaniate de la fel de cunoscu ii lor consor i Dean Galetin
(acordeon) i Sorin Dumbrav (torogoat ). În timp ce într-a doua zi, pe 20 aprilie, atmosfera va fi în-
tre inut  de Doru Moldovan, Denisa & Remus V lungan i Carmen & Sorin Dumbrav .
Al turi de domniile lor, î i vor da sufletul pr  bin instrumenti tii din tarafurile dirijate de Dean Galetin,
Fra ii Milo i prof. Aurel Scorobete al „Ghiocelului“ girocean.

Ioana VÂLCEANU

BISERICA ORTODOX  DIN GIROC
un sfert de mileniu de fiin are



Moartea mor ii
Gestul de neîn eles al lui Iisus de a se urca singur pe cruce, este una
dintre dilemele care m-a m cinat, în vreme. În ciuda puterilor extraor-
dinare pe care le avea, Hristos refuz  s  se apere. Î i asum  destinul
i duce la extrem teoria iubirii. O teorie care, în opinia mea, face dife-

ren a dintre via i moarte, la propriu.
Pasul curajos f cut din iubire c tre moarte este îns i moartea mor ii.
Crucea devine doar un monument închinat vie ii i nu o poart  c tre
moarte. Nici nu se poate altfel. Obligatoriu, iubirea înseamn  via .
Când stai între doi tâlhari, ca între r u i r u, nu func ioneaz  liberul ar-
bitru. Iubirea presupune lipsa celei mai mici urme de r utate. i atunci
arbitrul nu mai este liber. Te oblig  s  fii bun. S  tr ie ti. S  fii viu.
Lumea crede c  e greu s  faci bine. Nu-i adev rat! E greu s tii ce e
bine s  faci. Dac  via a noastr  ar fi guvernat  de iubirea pe care o
propov duie te Iisus, probabil c  nu am mai avea asemenea ap ri.
Altfel, fiecare dintre noi avem câte o cruce, pe care ne urc m de
bun voie ( i nesilui i de nimeni), f  s  avem nici cel mai mic câ tig.
Ce mult ar însemna, dac  am pricepe, c  urcarea pe crucea iubirii
înseamn  nu numai Înviere, ci i Mântuire.

Daniel ILIE

Dup Sf Grigorie de Nyssa,
moartea – ca desp ire a sufle-
tului de trup – apare drept ur-
mare a desp irii omului de
Dumnezeu, a adar ca rezultat al
dep rt rii voluntare i nes buite
a omului de centrul s u. Dum-
nezeu fiind principiul de coezi-
une universal , nici perechea
trup/ suflet nu e ocolit  de
aceast  preeminent  esen ial .
Prin revenirea omului la Dumne-
zeu, Acesta restabile te unitatea
pierdut , dar aceasta se poate
întâmpla doar prin Hristos, care,
în ipostasul lui, ine laolalt  atât
Dumnezeirea cât i omenitatea.
Hristos, asumându- i integral
moartea (stavila, piedica ce se-
par  pe om de “casa” sa) i-a luat
acesteia vigoarea i demnitatea
ontologic , omorând-o i degra-
dând-o metafizic. D ruindu-se
lui Dumnezeu – i prin El, ne-a
dat i pe noi to i Lui – în singurul

mod care putea restabili coere-
a tainic  a leg turilor pierdute.

Dumnezeirea hristic  întâmpin
i preia jertfa omenit ii hristice,

în care suntem absorbi i cu to ii
printr-o generozitate infinit i de
negr it. Omul poate s  moar i

 învie altul, deoarece Hristos
a murit i înviat cuprinzându-ne
pe to i în moartea i învierea lui.
Dumnezeu s-a f cut om ca s
înghit  el moartea în  moartea
lui. i cu aceasta a deschis tutu-
ror drumul vie ii care duce din-
colo de moarte. Moartea nu mai
e situa ia care ne a teapt  ine-
xorabil la “cap tul” vie ii; o a -
teptare funebr  care ne
coloreaz i  limiteaz  meschin
via a. De acum înainte putem
experimenta moartea în interio-
rul vie ii i în felul acesta s  o eli-
min m cu încetul.
Dar cum facem acest lucru?
Salvarea exist , traseul e prefi-

gurat, mâna e intins ...ce tre-
buie s  facem? Înainte de a în-
cerca s  r spundem trebuie s
preciz m c  încerc rile i oste-
nelile “omului nou”nu sunt ceva
exterior i str in firii sale auten-
tice; nu-s poveri i penalit i im-
puse arbitrar în perspectiva
premiului cel mare. Ca s -l pri-
measc  pe Dumnezeu, ca s  fie
“capax dei”(cuprinz tor de Dum-
nezeu), fiin a lui trebuie c  este
conform  cu El, dovedind o si-
militudine funciar  cu Acesta. E
în ordinea firii lui constituive s
fie dup  chipul i asem narea
cu Dumenezeu. Omului nu-i r -
mâne decât s  fie ceea ce este
în cel mai autentic chip, s  nu
tri eze...nu pare foarte dificil....
Dar omul “post peccatum”(cel
de dup  c derea în p cat) are
eul învârto at, gonflat i gros la
în elegere...iar “p catul învechit
cere nevoin  îndelungat ”(Tala-

sie librarul).Pricina acestei alie-
ri esen iale a fost nefericita

op iune de a da întâietate, în
economia vie ii lui, pl cerilor i
patimilor, celor aservite trupului
i slavei proprii (“Sufletul învâr-

to indu-se, s-a lipit de lucrurile
de aici, ca de ni te idoli”), iar nu
“omului ascuns al inimii”, cel ce

streaz  integritatea urmei
dumnezeie ti în el i e unica
ans  a reabilit rii lui ontolo-

gice...(“Trupul e al sufletului, iar
nu sufletul al trupului”- Maxim

rturisitorul).
Adev rata moarte este înstr i-

narea de eul nostru profund, abi-
sal  unde inima i mintea sunt
perfect întrep trunse, creând
astfel premisa unei receptivit i
i disponibilit i maxime întru

Duhul; pentru c  “abbysus ab-
bysum invocat”(adânc pe adânc
cheam  – psalmi 41, 9). Mântui-
rea deplin  e eliberarea trupului

de stric ciuni i de moarte prin
înviere, datorit  umplerii lui de
Duhul Sfânt.Numai Duhul te
poate ajuta s  cuno ti ceea ce
po i deveni i deci s i f ptuie ti
în acest scop. El e “cârj ”, “une-
alt i reper i i se d  dup  m -
sura vredniciei tale i a dorului

u dup  întregimea fiin e tale,
dup  cât ai reu it s  omori în
tine pe “omul cel vechi”, cel de-
dicat exclusiv scopurilor i pl -
cerilor inferioare i la îndemân .
Darul lui Dumnezeu e des vâr it
în sine, dar, pentru c  noi nu-l
putem primi dintr-o dat , el ni se

 pe m sura treptei noastre de
cur ie. Iar cur ia se ob ine prin
decizia noastr i cu ajutorul Du-
hului, dup  ce Hristos, prin jerfa
sa exemplar , ne-a dat acest
nesperat prilej de r scump rare.
Ca moartea s  fie inghi it  de
via !

Dan ZGÂR

„Omul a vrut s  fie om f  Dumnezeu, îns  Dumnezeu nu a vrut s  fie Dumnezeu f  om i de aceea s-a f cut Om el însu i” (Fr. Von Baader)

HRISTOS – MÂNTUITORUL NOSTRU
vânzare crucificare înviere mântuire

În economia povestirii biblice, dar
mai ales în existen a p mântean
a lui Iisus Hristos, apostolul Iuda
joac  un rol cheie.

arnicul î i vinde Înv torul
pentru numai 30 de argin i i ne
pune pe gânduri. Luând în dis-
cu ie nivelul simbolic al recom-
pensei, vânz torul poate fi jude-
cat în dou  modalit i diferite. Mai
întâi ca diletant / novice  într-ale
vânz rii, ca geamba  de ocazie,
adic , putea fi str in de cererea i
oferta pie ei. Varianta aceasta,
îns , nu st  în picioare. Pentru c ,
discipol al lui Iisus i, mai apoi,
apostol al Înv turilor Sale, Iuda
cuno tea prea bine valoarea i
noutatea ideilor Sale, cât i pre ul
pus de st pânirea roman .
Iuda îl vinde pe Iisus, dar se pare

 gestul s u are la baz  „ra iuni
speciale”.
Actul propriei Sale vânz ri, pe
care, culmea, Iisus îl intuie te i îl

rturise te în Cina cea de tain ,
prin acel, senin, „unul dintre voi

 va vinde”, Îi modific  ire-
versibil Destinul. Fapt cunoscut i
aprobat cât  vreme nu schi eaz
nici cel mai mic gest pentru a se
proteja.
Ca vânz tor, Iuda î i împline te

 s  cârteasc i s  clipeasc ,
propriul destin i, extrem de im-
portant, pe cel al Înv torului.
Condamnat la moarte prin crucifi-
care, acesta î i duce cu demni-
tate crucea, îns , în fapt, î i
preg te te trecerea de la exis-
ten a / ipostaza p mântean  la
cea ve nic  / divin . Pentru c ,
cel ce refuz  moartea, refuz  În-
vierea.
De i nu ne plac vânz torii, apre-
ciem totu i, c , din acest temei,
Iuda, cel stigmatizat, în vecii ve-
cilor, de aceast  vânzare a
vânz rilor merit  / poate fi privit i
în eles altfel.

 Iuda, poate c  Iisus nu i-ar
fi dobândit definitiv dimensiunea
divin i nici pe cea de Mântuitor.

Iuda – vânzarea vânz rilor
E timpul s  recunoa tem c ,
pân  acum, noi,cre tinii cei mai
mul i n-am fost cu luare-aminte la
Dumnezeu, ba, mai mult, am
respins sfaturile Sfin ilor P rin i
insuflate de Tat l Ceresc,
cuprinse ori nu în Filocalie, sfaturi
date pe marginea acestei teme
cruciale a mântuirii.
Dac  am fi tiut dintotdeauna c
aceasta depinde de starea noas-
tr  sufleteasc , atunci ar fi fost cu
totul altfel comportamentul nostru
fa  de credin i fa  de tot ceea
ce este sfânt.
Ar fi trebuit s  alerg m toat  via a
noastr  la Domnul Nostru Iisus
Hristos, s  c dem în genunchi i

 facem orice este cu putin
pentru mântuirea noastr .
Nu am tiut niciodat , din lipsa
unei culturi în acest sens, despre
purificarea sufletului, crezând c
rugându-ne în t cere, în cele mai
tainice l ca uri, venim în întâmp-
inarea mântuirii noastre.
N-am tiut c  doar m rturisindu-
ne credin a i devotamentul de
neclintit fa  de Dumnezeu i fiul
acestuia, Iisus Hristos, ne-am
apropiat cu un pas. C in a i
credin a, reunite, al turi de alte
fapte duhovnice ti, pot s  fie de
ajutor celuilalt pas, adic  celui
mai-nainte amintit.
Nu ne-am întrebat niciodat  de
ce p rin ii no tri ne-au botezat,

când prin aceasta o leg tur
vie cu Mântuitorul Nostru Iisus
Hristos i nu am luat niciodat
vreo hot râre de a sc pa de gân-
durile rele ale celui viclean i de
unele fapte necru toare fa  de
semenii no tri.
Poate, uneori, prin discu iile pur-
tate, am g sit în noi dorin a spre
o conduit  duhovniceasc , pen-

tru c , n scu i din p rin i cre tini,
aceast  flac  pâlpâia în noi.
Ar trebui s  vin  un „cutremur” cu
adev rat în via a noastr i,
brusc, s  ne trezim c  suntem
cre tini i c  ne dorim s  mergem
pe calea mântuirii al turi de
Domnul Nostru Iisus Hristos, ur-
mând înv turile lui i legând
via a noastr  de Sfânta Biseric .
Împlinind rânduielile biserice ti,
realiz m o trainic i adev rat
rela ie cu Mântuitorul, p zind în
suflet sentimentul smereniei.
Putem, cu un mic act de voin ,

 avem grij  de sufletul nostru.
 ne punem toat  n dejdea în

Dumnezeu i, cu siguran , el va
hot rî ce e bine pentru noi. S  ne
aducem aminte de Sfânta Cruce
i s  ne lipim astfel de Crucea lui

Hristos, primind puterea ei întru
cur irea inimilor noastre,
dureroase atât amar de vreme.
În toat  aceast  lucrare a mân-
tuirii, trebuie s  fim con tien i c

ea nu poate fi dobândit  decât
dac  sufletul nostru este preg tit,
face ceva în acest sens i, mai
ales dac  ascult  de chemarea
fiec ruia, în elegând prin aceasta
îndreptarea noastr  spre ceea ce
este pl cut lui Dumnezeu.
Este atât de simplu, ast zi, în
zilele noastre, s  ne îndrept m,

car în perioada postului di-
naintea Învierii Domnului, gân-
durile spre o adânc  poc in ,
spre rug ciuni în ate i pentru
du manii no tri, s  iubim t cerea
i osteneala i s  împr tiem

gândurile rele.
Con tien i fiind de Mântuitorul cel
Prea-În elept i Atotputernic, nu
ne r mâne decât s  ne îndrep-

m gre elile i judec ile care se
sfrâng asupra oamenilor i s

nu uit m c  Dumnezeu însu i ne
va înv a ceea ce trebuie s
facem.

Drd. IOSIF-IONEL TOMA

MÂNTUIRE

Darul hristic

George LÂN



– La sfâr itul s pt mânii trecute, un post local
de televiziune a prezentat o situa ie a cimitirului
din Chi oda, precum i punctele de vedere ale
preotului Traian Debucean i a doi-trei cet eni.
Dumneavoastr  v-au adus o serie de acuze...
– Ca orice ortodox practicant am a teptat cu ner b-
dare perioada postului ce precede Învierea Dom-

nului, post pe care îl
respect i îl traver-
sez integral i cano-
nic de ani de zile.
Din acest motiv, nu
este potrivit ca r s-
punsul la întrebarea
dumneavoastr  s
îl dau acum. Dar fac
promisiunea ca în
chiar num rul urm -
tor al ziarului s  fac
o serie de preciz ri

cu privire la respectivele comentarii.
 mul umesc pentru în elegere.

George LÂN

O întrebare pentru Pri-Marele comunei

Din taxele de p unat, stabilite pe specii de animale i
categorii de vârst , în 2008 s-au încasat doar 42,6 mi-
lioane lei.
Diferen a neîncasat , de 133,6 milioane lei, este de trei
ori mai mare i intr  în sarcina neonorat  a apte cresc -
tori de ovine, cu turme cuprinse între 60 i 700 de capete,
ce totalizeaz  laolalt  o mega-turm  de 1930 de bârsane.
Domniile lor, bacii împricina i, nu au catadicsit s i achite
obliga iile c tre Prim rie, de i taxa/cap/an este una deri-
zorie, de numai 70 000 lei, adic  echivalentul unui juma’
de kil de brânzic  de la mama ei.
În condi iile crizei actuale i, probabil, ca s  nu-i streseze
pe, onor, b ciu ii din comun , Consiliul Local a decis ca
taxele de p unat pe 2009 s  r mân  acelea i ca i în
2008, adic :
- ovine pân  la 25 capete – 60 000 lei/cap/an
- ovine peste 25 capete – 70 000 lei/cap/an
- bovine adulte – 230 000 lei/cap/an

- bovine tineret – 130 000 lei/cap/an
Taxa de p unat se achit  pentru perioada de p unat,
aceea i din b luc: 1 mai – 1 noiembrie.

Ioana VÂLCEANU

Aten ie, „calmatoare” de vitez !

Asfaltarea str zilor din cele dou  localit i ale co-
munei i a scurt turii spre Calea agului, dar i
cre terea num rului de autoturisme puternice, a

cut ca viteza cu care se circul  s  fie foarte mare,
încât s-a ajuns la producerea unor accidente rutiere,
unele cu consecin e foarte grave.
Ca s  mai taie din elanul (cite te incon tien a) unor
conduc tori auto, primarul Toma a ini iat un proiect
de hot râre pentru montarea unor „calmatoare“ de
vitez . Aceste sisteme, pe care automobili tii le mai
numesc i „poli ti orizontali“, au fost aprobate de

tre Consiliul Local i vor fi montate, dup  cum
urmeaz :

Chi oda
Str. Cooperatorilor, col  cu Caraiman (For )
Str. Cooperatorilor, col  cu Oituz (Dene)
Str. Prim verii, col  cu Some  (Mânzat nr. 9)
Str. Prim verii, col  cu Bucegi (S mân )
Str. N. Firu, col  cu Oituz (Avicola)
Str. N. Firu – coal
Str. Bucegi, col  cu Caraiman

Giroc
Str. Trandafirilor în dreptul nr. 22 (Cerbu)
Str. Trandafirilor în dreptul Farmaciei (biserica)
Str. Trandafirilor – coal  (înainte de intrarea sala
de sport) – S tmari
Str. Trandafirilor, col  cu Dun rea (Butan)
Str. Semenic în dreptul nr. 63
Str. Semenic cu Timi  (înainte de Riciu)
Str. Semenic (Casa Parohial )
Str. Muncitorilor, col  cu Timi  (Aga)
Str. Muncitorilor, col  cu Carpa i (dup  cons. Aga)
Str. Dun rea, col  cu Gloria (Buh lniceanu)
Str. colii nr. 10 – Gr dini
Str. Timi  nr.3-5 (în apropiere de cimitir)

De amplasarea lor, în punctele stabilite, r spunde
cu capul vicele Popazie.

Prima cofet rie din Chi oda
• „Burc  Rosi”, str. Islaz, nr.3

În Chi oda, pe strada Islaz, la nr.3, într-un spa iu
comercial mic, îns  foarte cochet, elegant i curat,
func ioneaz  COFET RIA „BURC  ROSI” S.R.L.
Aici ve i g si o gam  foarte diversificat  de pr jituri,
întotdeauna proaspete, la pre uri foarte accesibile,
pe care le pute i consuma pe loc sau s  le lua i „la
pachet”. Cofet ria se aprovizioneaz  de la renumitul
laborator al cofet riei timi orene KROTZ –
TRANDAFIRUL, ceea ce constituie o garan ie real
a calit ii i aspectului produselor comercializate.
Deasemenea, se preiau comenzi pentru torturi,
pr jituri de cas  ori patiserie. O dat  cu înc lzirea
vremii, cofet ria va func iona cu o teras , unde ve i
putea servi, într-un spa iu intim i elegant, b uturi

coritoare, o gama foarte variat  de înghe at i
renumita cafea GENOVESSE. Nu se servesc

uturi alcoolice de nici un fel.
 a tept m cu drag!

„COSMETICA ADRIANA”
Strada „Nicolae Firu” din Chi oda g zduie te de la 1
iunie, la num rul 29, Cabinetul de Cosmetic
„COSMETICA ADRIANA”.
Aici pute i beneficia de tratamente cosmetice
adecvate tipului de ten cu produse cosmetice
elve iene „Floritene”, epilare cu cear  de unic
folosin , vopsit gene & sprâncene, masaje faciale
etc.
Orarul cabinetului: mar i, miercuri, joi i vineri
între  10-13 i 15-20, iar sâmb ta între orele 9-16.

De i înscris pe ordinea de zi în pozi-
ia 23, Proiectul de Hot râre privind

aprobarea documenta iei de intabu-
lare în proprietatea comunei a par-
celei de 20.477 mp, din perimetrul
cimitirului din Chi oda, a fost luat  în
discu ie de c tre Consiliul Local în
regim de urgen , adic  chiar la în-
ceputul edin ei. V  pute i întreba de
ce atâta grab , iar noi v  vom r s-
punde simplu. Pentru c  la acest
punct Traian Debucean, parohul Bise-
ricii din Chi oda, avea i domnia sa
un interes pe care s -l apere, evi-
dent. Discutându-se doar aprobarea
documenta iei de intabulare a celor
dou  hectare, preotul nu î i putea le-
gitima prezen a în sal , din acest
punct de vedere. Dar te po i pune cu
popa Debucean senior? Nici vorb !
Informat c  se încearc  a se lovi, di-
rect i indirect, în interesele domniei
sale, care, aten ie, se confund  întot-
deauna cu cele ale comunit ii pe
care o p store te, slujitorul Domnului

a luat-o piepti i mult avant la lettre.
În spiciul inut în fa a consiliului, preo-
tul a încercat s  induc  îngrijorarea
personal . Am aflat cu surprindere c
nu mai sunt decât 375-400 de locuri
în  cimitir.  i  c  în  zece  ani,  noi,
chi ozenii, nu vom mai avea unde s
ne îngrop m mor ii. Cât  vreme

rintele face o asemenea estimare,
e semn c  nu în elege mare lucru din
ceea ce suntem i ne desconsider .
Dac  timp de peste ase sute de ani
am avut ritmul nostru în care am dat
ortul popii, de ce crede domnia sa

 ne-am schimba în urm torii, chiar
bicisnici, 10-15 ani.
Îngrijorarea real  a domnului Traian
Debucean are, îns , o alt  cauzali-
tate. În viitorul apropiat sau chiar
foarte apropiat, suprafa a în discu ie,
de dou  hectare, va primi o destina ie
precis . Cincisprezece mii de metri

tra i se vor parcela în vederea con-
struirii de locuin e pentru tineri, iar
diferen a de cinci mii vor fi destinate

cimitirelor (neoprotestant i ortodox),
precum i capelei.
Din acest motiv, capul bisericii
chi ozene va pierde, dup  estim rile
noastre, 15-20 tone tiule i, care

nu i nu se dau, ci se încaseaz .
În aceste condi ii, în elegem demer-
sul i sup rarea preotului. Dar deza-
vu m/dezaprob m gâlceava media-
tic  total nejustificat , pornit  de
domnia sa, în chiar Postul Pa telui.
Se pare c  doar în alte localit i,
preo ii sunt „instrumente ale comu-
nic rii cu Dumnezeu“.

George LÂN

P.S. Nu vrem s  p tuim, dar dac
un loc de veci cost  acum ase mi-
lioane lei, putem aprecia c  în inter-
valul pomenit suma se va dubla. i
atunci mai-mai c  pricepem gâlceava
cu cimitirul.

Gâlceava cu cimitirul

Un autogreder pentru „Giroceana”

La ini iativa primarului Toma, prin Hot rârea Consiliu-
lui Local Giroc, S.C. „Giroceana“ S.R.L. a închiriat de
la Prim ria Giroc un utilaj de tip autogreder.
Societate comercial  în care ac ionar unic este Con-
siliul Local, „ Giroceana“ are angajat personal calificat
pentru deservirea acestui utilaj ce execut  diverse lu-
cr ri gospod re ti  în comun . Chiria este simbolic ,
de doar un milion de lei pe an, iar contravaloarea ser-
viciilor prestate în folosul comunit ii vor fi suportate
din Bugetul local.

Ioana VÂLCEANU

Taxele de p unat pe 2009
• identice cu cele din 2008

Ritmul în care s-a construit în ultimii ani în Giroc a f cut
ca în „Plani te“, (între calea ferat i unitatea militar ), s

sar  un cartier de vilu e, vili oare, viloace i mastodon i,
care nu prea aveau ce c uta, printre celelalte, în peisaj.
Multe dintre locuin e au fost luate deja în st pânire, la
unele lucr rile sunt în diverse faze. Cert este c  str zile
sunt de mult creionate i ele, musai, trebuie s  poarte
fiecare câte un nume. Pentru ca familiile de noi giroceni

 fie g site de po ta , prieteni i, când este nevoie, de

slujba ii de la Prim rie, „Giroceana“ i diverse institu ii,
pe care nu le mai în ir m, Consiliul Local a aprobat nu-
mele str zilor, n scute, dar nebotezate.
Prin urmare, la zestrea str zilor girocene s-au mai ad u-
gat înc  dou sprezece: Cosmos, Visului, Gândului, Pinu-
lui, Independen ei, Krypton, Viilor, Cire ului, tiin ei,
Curcubeului i Muzicescu (în prelungirea str zii Muzi-
cescu din Timi oara) i, aten ie, Bulevardul Avia iei.

Ioana VÂLCEANU

Str zi noi în Giroc



Dispari ia prematur  a dasc lului
Ioan Mihai T tucu ne-a umplut inimi-
le de durere. Campion na ional, la
rugby, cu „Politehnica Timi oara“, i
ales în reprezentativa Europei, dis-
tinsul profesor a slujit catedra de edu-
ca ie fizic  din comun  timp de peste
30 de ani. Blând, modest i princi-
pial, Ioan Mihai T tucu va r mâne
pentru mul i dintre noi o pild  de
omenie i devotament, un model
demn de urmat.
Îndr git de copii, pre uit de p rin ii
acestora i de colegi i stimat de au-
torit ile locale, numele s u va

inui cât va pulsa via i omenie în
zon .
La scurt timp dup  ce frumoasa sal
de sport din Chi oda i-a preluat nu-
mele, a debutat, iat , Memorialul
„Ioan Mihai T tucu“.
Organizat  de coala „Iosif Ciorogariu“
i girat  de Gra ian Tonea, colegul ce

i-a urmat la catedr , prima edi ie a
acestei manifest ri a adus în prim-

plan fotbalul. Între cele patru echipe
prezente, dup  sistemul fiecare cu
fiecare, s-au disputat opt meciuri. Pe
locul I s-a clasat coala din M ureni.
Au urmat, în ordine, organizatorii din
Chi oda, girocenii i copiii de la
coala din Jebel.

Din cele 10 milioane de lei, disponi-
bilizate de Consiliul Local Giroc,
s-au decernat Diplome i Cupe.
Competi ia s-a încheiat cu o mas
ca-n pove ti.
Daniel ILIE

Elevi performan i premia i
Cu stof  de veritabili campioni, elevii de pe raza comunei noastre ce înva  la coli
din ora  nu rateaz  nici un prilej pentru a dobândi câte un premiu.
Este cazul fra ilor Roxana i Denis Chifan i al Adrianei Pop, tustrei din Chi oda, de
la Colegiul Na ional de Art  „Ion Vidu“. coleri într-a cincea, Adriana i Denis au
ob inut Premiul II la fagot, în etapa zonal  a Olimpiadei de Muzic . Iar Roxana, într-
a zecea, la acela i liceu, Premiul la muzic  de camer  (duo), la Concursul Na ional
de Muzic , etapa jude ean .
Trecând în lumea sportului, o figur  frumoas  au f cut i sportivii giroceni Alexandru
Chiri escu i R zvan Mecia, care, la „Cupa Banatului“ (Lugoj, 21 martie), au ob inut
Locul I la lupte greco-romane.
Performan ele lor au fost apreciate de Consiliul Local, iar campionii, conform tradi iei,
au fost recompensa i. Cu câte un milion de lei, fiecare.

Ioana VÂLCEANU

COALA CU PERFORMAN ELE EI
Desf urat  în 26 martie, la S laz, „Olimpiada M orului” a reunit un total de
172 elevi, proveni i de la 14 coli generale. Cei 23 de olimpici care au reprezentat
comuna: 12 de la Giroc i 11 de la Chi oda, au ob inut, per ansamblu, rezultate
foarte bune, pe toate clasele, la toate disciplinele de concurs i o groaz  de premii.
Concursul de anul acesta a fost dominat, categoric, de elevii giroceni, care au reu it

 se plaseze în primele trei locuri la fiecare clas i s  adjudece locurile frunta e
la toate disciplinele de concurs. Înscriind o pagin  glorioas  în instoria colii
girocene, am apreciat c  este de datoria noastr  s  v  prezent m rezultatele
ob inute de fiecare dintre ei:
Clasa a V-a, Giroc
Premiul I – Darian Cr ciun – media 9,36 (Ro – 10; Ma – 10; Is – 8; Ge – 9,8; Bi –
9)
Premiul II – Diana Avr mu  – media 9,16 (Ro – 9; Ma – 10; Is – 8; Ge – 8,8; Bi –
10)
Premiul III – Adelina Enuic  – media 8,76 (Ro – 9,6; Ma – 9; Is – 8; Ge – 8,2; Bi
– 9)
Clasa a VI-a, Giroc
Premiul I – Roxana Rotariu – media 9,83 (Ro – 9,5; Ma – 10; Is – 10; Ge – 10;

Bi – 10; Fi – 9,5)
Premiul II – Casian Perescu – media 9,75 (Ro – 10; Ma – 9; Is – 10; Ge – 10; Bi
– 10; Fi – 9,5)
Premiul III – Ana – Maria Avr mu  – media 9,50 (Ro – 9,5; Ma – 8; Is – 10; Ge –
10; Bi – 10; Fi – 9,5)
Rezultate notabile la aceast  clas  au ob inut i concuren ii din Chi oda:
Locul IV – Daniela Ple a – media 8,87 (Ro – 9,5; Ma – 8; Is – 9; Ge – 10; Bi – 9;
Fi – 7,75)
Locul V – Bogdan Golban – media 8,70 (Ro – 8; Ma – 9; Is – 9; Ge – 10; Bi – 9;
Fi – 7,25)
Locul VI – Ana Maria Jeflea – media 8,66 (Ro – 8,5; Ma – 7; Is – 9; Ge – 10; Bi –
10; Fi – 7,5)
Locul VIII – Alexandru Gheorghe – media 8,45 (Ro – 9; Ma – 9; Is – 9; Ge – 9,5;
Bi – 8; Fi – 6,25)

Clasa a VII-a, Giroc
Premiul I – Alexandra Venter – media 8,87 (Ro – 9; Ma – 9; Is – 10; Ge – 10; Bi
- 10; Fi – 6,5; Chi – 7,6)
Premiul II – R zvan Gherghel – media 8,79 (Ro – 7; Ma – 10; Is – 10; Ge – 9; Bi
- 10; Fi – 8,25; Chi – 7,3)
Locul IV – Bianca Antal – media 8,70 (Ro – 7; Ma – 9; Is – 10; Ge – 9; Bi - 10; Fi
– 7,75; Chi – 8,2)
Clasa a VIII-a, Giroc
Premiul I – Andreea Fedor – media 9,56 (Ro – 10; Ma – 9; Is – 10; Ge – 10; Bi -
10; Fi – 10; Chi – 7,95)
Premiul II – M lina Surdu – media 8,86 (Ro – 9,5; Ma – 10; Is – 10; Ge – 8,75;
Bi - 10; Fi – 8,5; Chi – 5,3)
Premiul III – Andreea Lauren  – media 8,67 (Ro – 9; Ma – 10; Is – 7; Ge – 10; Bi
- 10; Fi – 9; Chi – 5,7)
Urmare a acestor rezultate, la propunerea directorului Octavian Grui a, Consiliul
local a aprobat premierea elevilor cu: 300 lei pentru Premiul I la toate disciplinele,
200 lei pentru Premiul II, 150 lei pentru Premiul III i 30 lei pentru locul I la câte
o disciplin  pentru fiecare clas .
Dup  acest sistem elevii din Giroc au fost premia i cu 2390 lei, iar cei din Chi oda
cu 330 lei.
Dar, în subsidiar, în aceast  competi ie au intrat i dasc lii care au preg tit elevii la
aceste discipline. Pentru c  rezultatele ob inute de olimpici sunt i rodul muncii dom-
niilor lor. Ca s  v  pute i face i dumneavoastr  o imagine, v  prezent m Topul
dasc lilor implica i în Olimpiada M orului, în func ie de media general  ob i-
nut  de elevii din toate clasele, la fiecare disciplin , pe localit i, dar i cu precizarea
num rului de note de zece încasate.
Locul 1 – profesor biologie Giroc – 9,83 cu 10 x 10, Locul 2 – profesor ge-
ografie Giroc – 9,46 cu 6 x 10; Locul 3 – profesor matematica Giroc – 9,41 cu
6 x 10; Locul 4 – profesor istorie Giroc – 9,25 cu 8 x 10; Locul 5 – profesor
român  Giroc – 9,09 cu 3 x 10; Locul 6 – profesor istorie Chi oda – 9,00 cu 2
x 10; Locul 7 – profesor fizic  Giroc – 8,72 cu 1 x 10; Locul 8 – profesor bio-
logie Chi oda – 8,18 cu 1 x 10; Locul 9 – profesor geografie Chi oda – 7,95 cu
3 x 10; Locul 10 – profesor român  Chi oda – 7,65 cu 0 x 10; Locul 11 – pro-
fesor matematic  Chi oda – 7,54 cu 0 x 10, Locul 12 – profesor chimie Giroc
– 7,00 cu 0 x 10; Locul 13 – profesor fizic  Chi oda – 6,96 cu 0 x 10; Locul 14
– profesor chimie Chi oda – 6,06 cu 0 x 10.
Onor profesorii de la Giroc au fost premia i fiecare cu 300 lei (excep ie d-na Angela
Cristescu, care a primit doar 100 lei), i un total de 1600 lei. Iar cei de la Chi oda,
cu medii mai mici, cu 200 lei fiecare i 800 lei în total.

George LÂN

Olimpiada M orului Memorialul „Ioan Mihai T tucu”

La Chi oda am cunoscut un copil cu
ochii mari i alba tri. Un copil care este
îndr gostit de Mihai Eminescu, cite te
basme i scrie poezie. Probabil c  asta
ar trebui s  fie defini ia copilului normal.
A terminat clasa a V-a cu media zece i
se apropie cu pa i mari de aceea i
medie i în clasa a VI-a. La Olimpiadele

orului de la S laz, din ultimii doi
ani, a ob inut note cuprinse între opt i
zece la cam toate disciplinele de con-
curs. Asta o spunem pentru ca s
în elege i c  domni oara, c  despre o
domni oar  este vorba, e brici la toate
capitolele.
Daniela iube te dansul, pe care i-l per-
fec ioneaz , de doi ani, la C.S. „Dance“.
Acolo trude te s  asimileze tainele dan-
sului sportiv i latino. Deocamdat  nu a
participat la concursuri, ci numai la spec-
tacole, dar sper  ca, pe viitor, s i poat
demonstra valoarea în fa a unui juriu.
Se în elege foarte bine cu p rin ii, ceea
ce, trebuie s  recunoa tem, în zilele
noastre, este o raritate. Îi place s  se
plimbe prin natur i vrea s  în eleag
totul. Din acest punct de vedere, mama
este un sprijin foarte important. Rela ia
lor este special  cu adev rat, i, lâng
mam , are o singur  prieten  adev rat ,
o coleg  de clas .
Joac ah de numai patru luni, îns  a
participat deja la dou  concursuri, unde a
luat locul patru, pe categorii de vârste.
Culorile preferate sunt ro u i galben, de
unde, dac  n-am fi v zut-o, am fi dedus

 este un copil vesel i plin de via . În

timpul liber ador  s  înoate i s  joace
tenis.
Ca orice copil de vârsta ei, Daniela
iube te muzica. Fiind în perioada de acu-
mul ri, deocamdat  nu are preferin e,
ascult  orice. Probabil c  în foarte scurt
timp î i va cristaliza op iunile. Îi place i

 cânte, în general ceea ce înva  la
coal .

Am vorbit despre planurile ei, îns  nu
este hot rât  ce vrea s  fac  în conti-
nuare. Cânt re te bine i nu vrea s  se
gr beasc . Timp are, har Domnului, c  e
abia în clasa a VI-a. Totu i, a a, u or
creionat, îi apare în minte Liceul
„Calderon“.
Tot pentru viitor, viseaz  s  se fac
poli ist . Îi plac uniformele, dar, mai pre-
sus de asta, Daniela are un sim  al drep-

ii ie it din comun.
Cum societatea noastr  are nevoie acut
de asemenea oameni, abia a tept m ca
visele ei s  se împlineasc .

Daniela Ple a – portret de coler

Daniel ILIE
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Cu fire de iarb i ou  ro ii

Bat clopotele, bat,
ci a-nviat Mântuitorul,

i str bat întregul sat,
Iar azi se bucur  poporul.

Iisus pe cruce a murit,
Batjocorit de-ntreg poporul.
A fost vândut de-un ucenic,
Pe 30 de argin i, Mântuitorul.

Pe muntele Golgota crucea- i duce,
Dar cade sub povara ei.
Pe spate-a fost b tut cu bice

i I s-au pus pe cap spini grei.

Azi Pa tele s rb torim,
Cu fire de iarb i cu ou  ro ii

i inima ne-o mântuim,
ci altfel cânt -n zori coco ii!

Alexandra VENTER, clasa a
VII-a, Giroc

Scurt dialog de Pa ti

Mâine este Pa tele, a a c  tre-
buie s-o ajut pe mama s  preg -
teasc  mâncarea i ou le colorate.
Înc  de când aveam patru ani,
mama mi-a povestit despre apos-
tolul Iuda, ce l-a vândut pe Iisus
pentru 30 de argin i i a fost cru-
cificat.
În timp ce preg tesc ou le,
mamei îi sun  telefonul, i, dup
ce vorbe te, închide i îmi
spune:
– Vine Alina, sora ta!
– Wow, super!
– Haide, du-te la magazin i ia-i
feti ei Alinei un cadou.
– Bine, am plecat!
Cump r o benti  alb  cu o flori-
cic  de pus pe cap i pentru
Alina un buchet de flori, cu fire
de iarb . Îl rog pe vânz tor s  îl
împacheteze cât mai frumos.
Acas , musafirii au i ajuns.
Intru, ei m  salut , iar eu le ofer
darurile. Dup  un timp, Alina
zice:
– Aceste cadouri sunt din inim
i vedem c  ne iubi i.

O contrazic:
– Nu e a a de important cadoul,
important este c  suntem împre-
un !
Poate de aceea abia a tept
Pa tele urm tor.

Adelina ENUIC , clasa a V-a,
Giroc

De Pa ti

Pe treizeci de argin i a fost vândut
i f  mil  a fost b tut,

Pe cruce a fost ridicat
i a murit i a-nviat.

Fapte bune s -mplinim,
Ferici i mereu s  fim.
S-avem în inimi cur enie,

 ne rug m cu smerenie.

Anca MANYUR-BUHA , clasa
a VI-a, Giroc

Minune de Pa ti

O legend  spune c  era odat ,
în vremuri îndep rtate, un

ie el pe nume Eduard. Acesta
tr ia împreun  cu mama i cu
fra ii s i într-o cetate. Tat l s u
murise, iar ei duceau o via
mizer . Nu mai aveau odihn
sau s rb tori, ci trudeau din
greu pentru pâinea de toate
zilele.
Se apropia Pa tele, iar în inima
lui Eduard era numai triste e. Nu
se putea bucura, ca al i copii, de
marea s rb toare. Trecea ade-
sea pe lâng  târg. Acolo vedea
vânz torii ambulan i, cu obiecte
care îi luau ochii.
Într-o zi se hot rî s  se
opreasc . V zuse o splendid
ciocârlie într-o colivie, i întreb
cât valoreaz . Comerciantul îi

spunse, cu r ceal , c  cere 30
de argin i i Eduard plec  trist.
Se gândea c  ar face o mare bu-
curie fra ilor s i dac  ar aduce
pas rea acas . Mergând îngân-
durat, z ri în firele de iarb  ceva
ce str lucea. Se aplec i g si
un s cule  cu 30 de argin i. Con-
sider  argin ii ca pe un dar de la
Cel de Sus i merse s  cumpere
ciocârlia.
Acas  îi ar  mamei frumoasa

ptur , dar aceasta îl dojeni c
risipise argin ii pentru o pas re.

i atunci se petrecu o minune:
vr jit , pas rea f cu un ou de
aur. i de atunci familia lui
Eduard a început o via  nou .
Pentru a mul umi lui Dumnezeu,
în locul unde a g sit cei 30 de
argin i, Eduard a în at o cruce
de piatr . Care, îmb trânit  de
vreme, mai exist i ast zi sub
forma unei stânci, p strându- i
conturul.

Andreea FEDOR
Clasa a VIII-a, Giroc

Ruga i-v  scumpului Miel

Fire de iarb  adâncite-n rou ,
Vreme frumoas i-o natur
nou ,
Salcâmi în floare, pl pânzi sub
soarele
Ce aduce-n inimi calde Pa tele.

Cu o oapt  dulce, rândunele-n
cor
Ne povesteau cum, de un
vânz tor
Fost-a Iisus dat, cu lacrimi
fierbin i,
Abandonat pentru 30 de argin i.

i cum mi-L plângea soarele în
apus
Pe Cel ce a fost pe o cruce pus,
Ce a p timit pentru-ntregul

mânt,
Chiar dac  a fost Omul cel mai
blând.

i cum a înviat a treia zi,
Aducând paradisul inimii
Cre tinului ce înc  crede în El,
Ruga i-v i voi scumpului Miel.

-n ziua sfânt i mult a tep-
tat ,
Când clopotele sun  toate
odat ,

 p str m în inimi, cu ade-
rat,

Un preaiubit „Hristos a Înviat!“

Bianca ANTAL, clasa a VII-a,
Giroc

CONTELE DE MONTESSINO

Dat fiind c  Iisus a fost  cruficifat
pentru a tr i noi, ar trebui s
cinstim acest lucru prin s rb -
toarea Pa telui. Ortodoc ii o s r-

toresc, dar a existat un loc
unde, mai demult, nu se s rb -
torea, într-o ar  numit  La
Contessa, nume dat dup  r po-
sata contes  Ecaterina, o fru-
moas  doamn  care i-a l sat
so ului ei, Contele de Montes-
sino, un dar nepre uit: fiul lor
Mauri io.
În noaptea mor ii contesei, o vr -
jitoare deghizat  în flor reas  ce
îi aducea mai mereu flori, profi-
tând de durerea contelui i
urând tot ce era mai de pre  în
lume, s-a decis s  distrug  fru-
moasa familie a contelui, otr -
vind-o pe Ecaterina i, cum asta
nu era de ajuns, a decis s -l dis-
trug i pe conte dându-i s  mi-
roase o floare care-i transforma
inima în ghea . A doua zi,
contele, aflat sub vraj , a mers

 se plimbe prin împ ie c u-
tând cum s  distrug  Pa tele,

rb toare de care se preg teau
to i supu ii. Pe drum v zu un
vânz tor de mirodenii, îi spuse
vizitiului s  opreasc i întreb
negustorul dac  vrea s  câ tige
30 de argin i scriind pe o hârtie
urm toarele: „din ordinul conte-
lui Montessino, cine va mai s r-

tori Pa tele, va fi condamnat
la moarte“, apoi s  le strige prin
împ ie. Negustorul, fiind

rac, accept . La întoarcere,
Mauri io îl întreb  de ce e a a de
fericit i cum auzi ce f cu tat l

u se duse îndat  la vraciul sa-
tului pentru a-l ajuta. Vraciul îi
spuse de otrava dat  de vr ji-
toare, care i-a înghe at inima, i
îl va transforma pe tat l lui în
piatr , în toamna lui 56, peste
doi ani, dac  nu merge s  caute
fire de iarb  din cele patru col uri
ale lumii pentru licoarea ce îl va
vindeca. Mauri io, iubindu- i
tat l, merse s  caute firele chiar
dac tia c  nu va fi u or.
Dar totu i, peste doi ani, s-a în-
tors, ajungând atunci când
otrava era pe punctul de a-l îm-
pietri pe conte.
Dup  ce b u licoarea, vraja a
fost risipit , contele î i reveni i
Pa tele se s rb tore te i  acum
în „La Contessa“.

Andreea CR CIUNESC,
clasa a VI-a, Giroc

Cum firul de iarb

De i lua i de valul vie ii,
Ne oprim spre-a cugeta:
Treizeci de argin i primise
Vânz torul, s  Te dea?

Cum pe cruce, o, Tu, Doamne,
Înc-aveai mil  de noi?
Cum o inim  a a bun ,
A tr it doar pentru noi?

Cum firul de iarb  cre te,
a Pa tele sose te.

Aduce miros de flori,
i aer de s rb tori.

Diana ZL GNEANU, clasa a
VIII-a, Giroc

Floriile au trecut i acum oame-
nii se preg tesc de venirea Pa -
telui, care aduce cu el mireasma
prim verii în inimile noastre.
Printre firele de iarb , oamenii

eaz  acum ou  colorate, ce
sunt simbolul Pa telui.
Atunci când Iisus Hristos a fost

stignit, mama Sa a pus câteva
ou  lâng  cruce, iar ele au fost
înro ite cu sângele Domnului.
De atunci, to i cre tinii din lumea

asta, în fiecare an, de Pa ti, în-
ro esc ou le.
Vânz torii de flori au ie it din
nou pe str zile sc ldate de ra-
zele soarelui din ce în ce mai
tare. Florile frumos mirositoare
sunt parc i ele fericite al turi
de firele de iarb i toate sunt
mai pre ioase decât 30 de argin-
i.

Oamenii se bucur  de aceast
rb toare al turi de familiile lor,

iar copiii a teapt  cu ner bdare
venirea Iepura ului.

rb torile Pascale ne lumi-
neaz  casele, inimile i vie ile.

Daniela PLE A,
clasa a VI-a, Chi oda

Bucur -te omenire!

Un om care-l iubea nespus,
Iuda e vânz torul lui Iisus.
Pe treizeci de-argin i

i îl condamna
 fie r stignit pe crucea grea.

În timp ce piroanele îi str pun-
geau palmele

i îi intrau fierbin i în picioare,
Inima îmi b tea cumplit
Coroana de spini îi l sa semne
Pe fruntea-I limpezit  de su-
doare.
Catapeteasma templului s-a
despicat,
Iarba i florile s-au plecat,
Cerul s-a înro it

i a treia zi din mor i a înviat.

E Pa te. Bucur -te omenire!
Prin suferin a Lui, Iisus i-a adus
mântuire!

Ema CREINICEAN, clasa a
VIII-a, Giroc

Poveste

În seara de Înviere, mama mi-a
spus povestea lui Iisus. El s-a

scut în Betleem i a tr it în
Nazaret, al turi de Fecioara
Maria i Iosif, unde a f cut mai
multe minuni. Când a împlinit
treizeci itrei de ani avea dois-
prezece apostoli, iar unul dintre
ei, pe nume Iuda, l-a vândut ro-
manilor pentru treizeci de argin i.
Romanii l-au crucificat, dar El a
înviat a treia zi.
Am mers cu sora mea s  cule-
gem fire de iarb  pentru iepura .
Am preg tit co ule ul i am ple-
cat cu to ii la biseric , unde am
ascultat Sfânta Slujb , iar copiii
au primit o plas  cu dulciuri.
Ajun i acas , am v zut c  iepu-
ra ul a trecut i pe la noi i ne-a

sat cadouri frumoase. Peste
câteva minute, toat  familia s-a

ezat la mas .
Pa tele ne aduce bucurie în
inim i ne face ferici i.

Diana AVR MU , clasa a V-a,
Giroc

Mi-am dorit i, în cele din urm ,
chiar am reu it s  aflu câ i din-
tre colerii din Giroc i Chi oda
au fost blagoslovi i de Dum-
nezeu  i se apleac  înspre
scris. Am avut parte de o mare
surpriz . Sunt aproape de pa-
truzeci, cam tot atâ ia câ i pot fi
num ra i, laolalt , în dou
colegii timi orene, în care în-
va  peste 2000 de elevi. Ca
unul care a r cit ani buni, din
lipsa unui mentor pe aceast
direc ie, mi-am zis c  harul lor
nu trebuie s  se piard . i am
hot rât s  le vin în întâmpi-
nare, cu toat  deschiderea,
în elegerea i experien a pe
care o am. Îmi place s  cred c

 putea fi omul potrivit, care a

ap rut în via a lor la momentul
potrivit. M  voi str dui s  le cul-
tiv aceste deprinderi, s  le diri-
jez lecturile, în func ie de
vârst , i s -i înv  s  lucreze
pe text (poezie / compunere /
proz ), pân  când el devine ro-
tund din toate punctele de
vedere i demn s  fie publicat
ori admis în orice concurs.
La prima ie ire în lume, Cercul
de literatur al colerilor din
Giroc i Chi oda v  propune,
prin intermediul acestui „Ate-
lier de literatur “, câteva din
cele mai izbutite produc ii cu
tem  dat  (s vîr ite dup  con-
stituire), deodat  cu numele
tinerilor scriitori.

George LÂN



Ba, al meu e mai frumos!

Teodora Andreea Bogdan, 8 luni,

Concursul ini iat în urm  cu doi ani trecut
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

ATELIER DE LITERATUR
O inim i un nume

A fost întâi un vânz tor
i treizeci de argin i,

A fost o cruce i-un p stor
i multe suferin i.

A fost Isus crucificat,
Ca eu s  nu mai fiu
La iadul ve nic condamnat.
Prin cruce, s  fiu viu!

A înviat Isus Hristos,
Ca to i s  putem spune

i s -i aducem ca prinos
O inim i-un nume.

Iustynia OIMU, clasa a VI-a,
Giroc

Adev rata semnifica ie

O mul ime de copii în eleg prin
rb toarea de Pa ti venirea

mult-a teptatului iepura .
Îns  esen a acestei mari s r-

tori evoc  un eveniment
petrecut cu mult timp în
urm . Nefiind crezut c  El
este Fiul lui Dumnezeu, Iisus
Hristos a fost supus la chinuri
groaznice de c tre necredincio i
i r stignit pe cruce, în urma

tr rii lui Iuda, unul dintre
ucenicii s i, în schimbul a
treizeci de argin i.
Iisus i-a ales soarta de a fi

stignit. Pentru ca, mai apoi, s
învie a treia zi dup  Scripturi, s
se înal e la Tat l Ceresc, s  ne

scumpere p catul originar i

 ne mântuiasc .
 trec  fiori.  Îl  v d  pe

Iisus acoperit de iroaie
de sânge i purtând cu-
nuna înspinat  pe cap.

Merg îngândurat  pe dru-
mul aglomerat, cum e întot-

deauna înainte de s r-
tori. Vântul blând se

joac  cu p rul meu. În inim
parc -mi r sun  ecoul târziu al
celor ce îi cereau zgomotos con-
damnarea. Firele de iarb i-au
scos capetele afar , dup  un
somn lung i se las  mângâiate
de soarele protector. Nu m  las
purtat  prea mult de gânduri. M
opresc la un chio c de ziare,
unde vânz torul îmi recomand ,

 motiv, o revist  nou ap -
rut . O r sfoiesc. Un zâmbet mi

se aduce automat pe fa . Copiii
ce o vor citi vor afla adev rata
semnifica ie a Pa telui. Care e
cu totul i cu totul alta decât
venirea iepura ului.

Patricia MOLDOVAN, clasa
a VIII-a, Giroc

sesc iubire

Când Pa tele se-apropie,
mereu,

sesc iubire în sufletul meu,
Sunt ou  ro ii peste tot în sat:
„Hristos a Înviat! Adev rat!“

Se-a terne-o mare s rb toare,
Cu martori stelele i luna plin ,
Va coborî din mor i spre
În are,

Mântuitorul nostru, pe drumul
de lumin !

Loredana MARCU, clasa a
VII-a, Giroc

În inima mea

Fire infinite de iarb
i to i pomii frumos înflori i.

Coborât de pe cruce,
Iisus a înviat pentru noi

i continu  s  învie.
Treizeci de argin i
În inima mea i pe mas
De mântuire s  fie.

Nicoleta-Elena SIMION, clasa
a VI-a, Chi oda

La sfâr itul lunii martie, a ap rut
periodicul local „Lumina satului“,
editat de coala cu clasele I-VIII
din Giroc. Condi iile grafice exce-
lente i textele semnate de nume
grele ale culturii b ene i nu
numai, crea iile ginga e ale tine-
relor talente i structurarea in-
teligent  a publica iei ne-au f cut

 aplaud m apari ia.
În paginile 4-5 apare i un text de-
spre Almanahul „Dialog cu cet -
enii“, în care I. M. Giroceanu ne

laud  munca de aproape dou
sute de pagini dar ne i urecheaz

pentru unele gre eli de culegere.
Ne asum m toate aceste critici i
chiar mul umim pentru ele, deoa-
rece doar cunoscându-ne neajun-
surile le putem remedia.
În acela i spirit, trebuie s  atragem
i noi aten ia asupra unor aspecte

de acela i fel. Par example, în
afara virgulelor în plus sau în
minus sau a ghilimelor a ezate
”...”, în loc de „...“, ar mai trebui
verificat , din când în când, exis-
ten a semnelor diacritice în texte.
În alt  ordine de idei, nu în elegem
de ce membrii redac iei nu s-au

pus de comun acord tocmai cu nu-
mele directorului colii din Giroc. El
apare când Grui , când Gruita.
Noi, dup  ce-am dat cu banul, ne-
am hot rât s  r mânem la numele
care apare în caseta redac iei,
adic Grui a. Pentru c  tot veni
vorba, cel care a cules materialul
lui Octavian Grui a, „Din cronica
nem ilor ( vabilor) din Giroc“, pro-
babil c  se teme tare r u de dom-
nul director, pentru c  nu a
îndr znit s -i corecteze textul. În
afar  de „provincial Pfalz –
Geramania“ în loc de „provincia

Phalz – Germania”, lipsa sem-
nelor diacritice din text d  impresia

 domnul director e taman unul
dintre nem ii despre care a scris :
„catorva“, „strabunii“, „diversi
meseriasi“, „se muta in sat“,
„construie te o casa mare“,
„într-o statistica din anul“...
La rubrica „Ora ul de lâng  noi“,
s-a cules gre it „incinte miltare“
în loc de „incinte militare“ i
„cl dirile V milor Or ene ti“ în
loc de „cl dirile V milor
Or ene ti“.

i chiar în materialul în care sun-

tem m sc ri i c  facem gre eli la
culegere, autorul sminte te nu-
mele trupei de percu ie, care este
„Splash“ i nu „Spash“.
Nu spunem c  a gre i nu e
omene te, numai c , în numai opt
pagini mici, care apar o dat la trei
luni, num rul gre elilor e cam
mare. P rerea noastr !

Redac ia

Bârna dintre ochi

Concursul adresat celor mai
frumu ei pu ti din comun  a
ajuns, iat , la cea de-a doua
edi ie. Dup  interesul pe care
l-a stârnit, apreciem c  vor
urma alte câteva sute pentru

, nu-i a a, zestrea de fru-
muse e i inocen  a comunei,
reprezentat  prin copiii s i, se
împrosp teaz  continuu. i
musai ea va fi aplaudat  de cei
ce vor conduce destinele aces-
tei comunit i, o mie de ani de
acum înainte.

i fiindc  veni vorba de cei ce
ne conduc, v  vom spune c  în
28 martie, la ceremonia decer-

rii premiilor, Iosif-Ionel Toma,
actualul burgmaistor, a intrat,
pe rând, în pielea copilului de
odinioar i a poten ialului
bunic, bucuros s  î i premieze
nepo ii. Emo ie, bucurie mult

i nedisimulat , un strop de ad-
mira ie pentru tiin a de a co-
munica cu cei mici i de a se
face pl cut de cei mari, agita ia
pu timii frumos echipate, îns
ner bd toare, tinere ea m mi-
cilor, „topite“ de importan a mo-
mentului. Sala de Consiliu cu
baloane multicolore, sticle de
suc, haioasele Diplome de
îngera i mult râvnitele premii
la pungu e: p pu ici&dulciuri
pentru feti e, ma inu e&dulciuri
pentru b ie ei i garoafele &
pupicii de la primar, pentru

micu e.
i, mult pe deasupra, micile

vedete, str lucitoare i fra-
gede, asemenea vârstei lor.
Peste toate acestea, bucuria
noastr , sincer , de a fi fost

rta i la acest eveniment, în
care primarul Toma a fost, i

domnia sa, r spl tit cu o
diplom , super-OK, înconjurat
de viitorii primari, vice-primari
i consilieri.

George LÂN

P.S. Relu m pentru posteritate,
numele celor 15 câ tig tori ai
acestei edi ii: Alexia-Nicole
David, Adelin-C lin G in ,
Melissa Miron, Rebeca Diana-
Maria Groza, Adnana B leanu-
Firu, Daria-Cristiana Golban,
Alexandru Ruja, Denisa- tefania
Milin, Narcis-Emanuel Cerciu,
Teodora-Andreea chiop,
Claudiu-Gheorghi  Ienci, Ari-
ana Cupa -Sezkan, Denis-
Petri or Urugiuc, Ricardo i
Flavius Bocz.

Ba, al meu e mai frumos
Gala premiilor

Primarul Toma i schimbul de mâine în administra ia girocean ...

La „Giroceana“ a r rit o fântâni  din alt  lume. Cu piatr  de râu, lespezi de ist,
ap  ce cade prin gura unui ulcior. i cu pe ti colora i...



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.
Colectivul de redac ie

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

Traian ABRUDA – grafician & redactor; Daniel ILIE – redactor- ef adjunct; Claudia CÂNDEA,
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i au tr it ferici i”... Basmul, în
cazul Getei Medinski, începe
cu formula de sfâr it. Am intrat
în poveste pe o porti  care abia
îmi ajungea pân  la genunchi,
în c su a so ilor Medinski, pe
strada Trandafirilor. Pictor
scenograf, amfitrioana mea,
doamna Geta, i-a aranjat casa
ca pe o scen . O scen  pe care
o iube te i unde nu depinde
decât de un singur regizor:
Dumnezeu. Mignion , calm i
cu elegan a i modestia incon-
fundabil  a artistului con tient
de valoarea sa, doamna Geta
poveste te. Cât de greu a fost
la început. Când locuia cu so ul

u într-o garsonier  confort III
„înr ut it“, pe Calea agului.
Cum o culcau pe feti a lor,
Andreea, într-un diplomat. i
cum feti a a crescut în ateliere.
Ateliere în care Geta i Andrei
Medinski i-au creat via a.
Copila a f cut parte din via a lor
dintotdeauna. Au purtat-o peste
tot cu ei, niciodat  n-au l sat-o
în seama altcuiva.

i iube te meseria, dar spune c
dac  ar fi s  o ia de la început,
probabil nu ar mai face-o. Pictura
este mult mai important  pentru
ea. Cu ajutorul picturii a înv at
scenografia. De altfel, Geta
Medinski a terminat Facultatea
de Arte Plastice, sec ia pictur ,
la Timi oara, în 1976.
În facultate l-a cunoscut pe An-
drei, care i-a fost ef de grup i

de care se temea
teribil. Zâmbe te.
Colegele o tachi-
nau i-i spuneau

, dac  nu-i
cuminte, or s-o

rite cu Medinski.
Când, de bun  voie
i nesilit  de ni-

meni, chiar s-a m ri-
tat cu Andrei, toat
lumea a r mas cu
gura c scat .
A f cut scenografia
la peste aptezeci
de spectacole tea-
trale. A lucrat cu
mul i regizori, dar
cel mai proasp t în
memorie îi este
Alexa Visarion.
Probabil pentru c
a fost unul dintre
cei mai dificili.
Îmi explic  despre

scenografie. Cu acela i ton
moale dar ferm. Dup  ce cite te
scenariul î i face o imagine, î i
face propriul film. Care, de obi-
cei e taman în contradic ie cu
cel al regizorului. Apoi încep ne-
gocierile. Iar rezultatul este un
mare compromis, unde, de re-
gul , nu sunt atinse orgoliile ar-
ti tilor. Din acest punct de
vedere, Geta Medinski este
„the best“. A reu it, într-o carier
impresionant , s  nu se certe

cu nimeni. Spune c  st pâne te
aceast  art  de la mama per-
sonal . Care a înv at-o ca,
atunci când se inflameaz
spiritele, s  plece. i s  revin
dup  un timp. tie c , la nervi,
oamenii spun întotdeauna lu-
cruri pe care le vor regreta. Nu-
mele de fat  al Getei este
Basma. Ca s  glumim un pic,
pân  acum a sc pat basma cu-
rat  din toate provoc rile pe
care i le-a scos în cale mese-
ria.

Despre c snicie nici nu trebuie
-mi spun  foarte multe. Se

vede de la o po  c  so ii
Medinski sunt ferici i. Meseria
de pictor i-a apropiat i mai
mult. Nu e sear  în care s  nu
stea de vorb  pân  dup
miezul nop ii. i asta dup
treizeci i doi de ani de mariaj.
Care a fost ca al tuturor oame-
nilor. Cu bune i rele, cu bucurii
i greut i. Dar, împreun , i-au
cut via a frumoas .

Au reu it s i ridice o cas , în
Giroc, exact a a cum i-au
dorit. O cas  cu târna , de
bunici,  cum spune Geta. Pen-
tru c  Andreea este acum, la
rândul ei, mam . Maia, nepo-
ica Getei i a lui Andrei, este

minunea pe care fiica lor le-a
ruit-o i care num  acum

un an i opt luni. Bunicii au pus
mere la copt, pe teracot . Ca

 miroase a cas  de bunici.
Nu s-au chinuit s  ridice casa.
A venit aproape de una sin-
gur . De câte ori le lipsea o
oarecare sum  de bani, pentru
construc ie, întotdeauna se în-
tâmpla s  vând  lucr ri, în va-
loare de, exact, suma lips .
Niciodat  mai mult. Dar nici
mai pu in. S-au gândit c , pro-
babil, acolo sus, e un contabil
care are grij ...
Atelierul so ilor Medinski este o
minun ie. Întreaga cas , de
altfel, pare, cum am spus, des-
prins  dintr-un basm. Te
încearc  aceea i senza ie pe
care i-o dau luminile rampei.
Nimic opulent, nimic strident,
nimic supradimensionat. „O
cas  mic , a a ca noi“, spune
Geta, mândr . Mai zice c  ea
nu este un artist foarte mare.
Dar nici unul foarte mic. tie c
are un loc al ei. Nu are frustr ri,
nu are ap ri. Are o lini te in-
terioar  care m  p trunde i pe
mine. O singur  p rere de r u:
crede c  aceast  cas  a venit
un pic prea târziu în via a lor. Ar
fi vrut-o mai devreme, s  aibe
timp s  se bucure de ea. Per-
sonal, cred c  so ii Medinski,
cu via a lor extrem de fru-
moas i de lini tit  se vor bu-
cura de c su a de pe strada
Trandafirilor, „pân  la adânci

trâne i”...

Daniel ILIE

Via a ca art Georgeta Medinski – pictor scenograf
Teatrul Na ional “Mihai Eminescu” - Timi oara

scut la 23 noiembrie 1954, în Sânnicolaul Mare, jude ul
Timi .

Studii: Facultatea de Arte Plastice Timi oara, 1976.

Membr  a Uniunii Arti tilor Plastici din România.

Expozi ii personale în ar i str in tate: 1991 Galeria Helios,
Timi oara; 1992 „Secven e“, Teatrul Na ional Timi oara; 1992
Tirol, Austria; 1993 Sec ia de Art  a Bibliotecii Jude ene Timi ;
1995 „Secven e 2“, Teatrul Na ional Timi oara; 1997 Galeria
Dure, Timi oara, 2003, Galeria Carola S Timi oara.

Expozi ii de grup sau colective în ar i str in tate: 1978
Expozi ia „Art Grup ‘76“ Craina; 1987 Expozi ia „Atelier 35“ He-
lios, Timi oara; 1987 Salonul Anual de Art  Timi oara; 1988 Ex-
pozi ia Tineretului, Baia Mare; 1988 Anuala de Grafic  „Dalles“
Bucure ti; 1988 Salonul Anual de Art  Timi oara; 1989 Anuala de
Grafic  „Dalles“ Bucure ti; 1989 Salonul Anual de Art  Timi oara;
1990 Salonul Anual de Art  Timi oara; 1991 Salonul „17 Decem-
brie 1989“ Timi oara; 1991-2006 Salonul Anual de Art  Timi-
oara; 1995 Expozi ie de grup „Pro Latina“; 1996 Expozi ie de

grup Galeria Helios, Timi oara; 1996 Vertiskos-Grecia; 1996
Enebak-Norvegia; 1996 Lisabona-Portugalia; 1997 Oslo,
Enebak, Sandvika, Bergen, Moirana, Stein-Kier, Namsis-Norve-
gia; 1997 Salonul Na ional de Art -Re a; 1998 Copenhaga-
Danemarca; 1998 Tonsberg, Drobak, Oslo-Norvegia; 1998
Viena-Austria; 1999 Springfield-Missouri-SUA; 2002 Expozi ie de
grup „Ipostaze ale imaginii între construc ie i deconstruc ie“
Galeria Helios, Timi oara; 2005 Expozi ie de grup la CJT-

lacea; 2006 Scena i artele vizuale-Timi oara.

Scenografia i costumele la peste 70 de spectacole teatrale.

Premii i distinc ii
1996 Premiul pentru scenografie la Festivalul Interna ional
„Autor ‘96“ pentru spectacolul „V torule, nu fi un melc“ de
Matei Vi niec.
2004 Premiul pentru scenografie a Uniunii Arti tilor Plastici din
România.
2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria
D- „Arta spectacolului“.
2005 Titlul de Societar de Onoare al Teatrului Na ional „Mihai
Eminescu“ Timi oara.

Tabere de crea ie: râna (1995-1996), Trei Ape (1997),
Vertiskos, Grecia (1996), Brebu-Nou (1998, 2001, 2002), B ile

lacea ( 2005).

Alte forme de activitate: 1993 ilustra ie de carte, coperta
„T cerile unui actor“ de M. Belu; 1994 coperta „Poeme“ de
Roseanu Runte; 1994 coperta Colec iei „Prozatori Români de
Azi“, editura Hestia; 1994 coperta c ii „Desfrâu“ de Ion Corlan;
2005 coperta c ii „Poeme“ de Mircea Belu la Editura
Marineasa.

Lucr ri în colec ii de stat i private: Germania, Grecia, Elve ia,
Norvegia, Italia, Iugoslavia, Austria, Portugalia, Ungaria, Belgia,
Olanda, India, Fran a, SUA, Australia, Irlanda.
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