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Neuitând s  d m Cezarului ce este al Cezarului, v  ream-
intim, acum, la aniversar , c  apari ia i continuitatea Dia-
logului se leag  de numele primarului Iosif-Ionel Toma.
Respectând tradi ia, dar tr ind în actualitate, domnia sa a
materializat ideea unui instrument modern de comunicare
între autorit ile locale i cele dou  comunit i.
Dialog cu cet enii, ziarul z mislit, pe care l-a sus inut în
timp, al turi de toate garniturile de consilieri locali, i la
care a fost întâiul redactor, i-a p strat continuitatea,
ajungând, iat , la 150 de apari ii.
Dup  o perioad  romantic , din pricina programului tot mai
înc rcat al burgmaistorului i a dorin ei de profesion-
alizare, tafeta a fost preluat , în ordine, de mai mul i
redactori efi. i-au asumat responsabilitatea Mircea Albai,
Elena Bondoc, Marius Matei i Melentina Costa. Fiecare a
slujit publica ia, pe o mai lung  sau mai scurt  perioad  de
timp, dup  mintea, priceperea i experien a personal  într-
ale gazet riei. i fiecare are meritul, incontestabil, de a fi
fost, vremelnic, pionul principal care a f cut ca Dialogul cu
cet enii s  existe i s  func ioneze.
Privind retrospectiv i judecând cu luciditate prezentul,
apreciem c  DCC a crescut, deodat  cu standardul celor
dou  localit i, asemeni lui F t-Frumos din basmele noastre.
Cu o inut  grafic  de invidiat i un con inut ce subliniaz
profesionalismul echipei ce îl gânde te i scrie, bilunarul
de Giroc i Chi oda face servicii de imagine&fal  comunei

i poate intra, în caz c  exist , la vârful oric rui top al publi-
ca iilor de elit  din ar .
Circumscri i acestei realit i, se cuvine, îns , s  facem o
precizare. Am comparat cre terea Dialogului cu perfor-
man a stindard a lui F t-Frumos, care, se tie, cre tea într-
un an cât al ii în trei. i în demersul nostru am izbutit un
efect spectaculos, gata s -l îmbucure i pe cititor. Cei doi
termeni ai compara iei, în fapt dou  personaje emblematice
pentru lumile din care provin, au la baza performan elor lor
principii i cauzalit i diferite. În locul puterilor supranatu-
rale, cu care a fost blagoslovit i pe care se bizuie F t-Fru-
mos, la baza cre terii Dialogului st  con tiin a lucrului bine

cut, a textului bine scris i, musai, respectul fa  de citi-
tori i sinele personal.
Cu adev rat, cine î i respect  cititorii î i respect , implicit,
numele. Dar întotdeauna în acest caz este valabil i reci-
proca: cine î i respect  numele, categoric, î i respect i
cititorii.
Acum, la 150 de apari ii ale DCC, ne încredin m cititorii de
acela i tip de respect, m car pân  la dublul acestui num r,

i, asemenea nou , le dorim exigen i „La mul i ani!”
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O atitudine lipsit  de orgoliu
În întreaga mea activitate de primar am abordat

o atitudine constructiv , transparent  fa  cet enii
care mi-au acordat atâtea mii de voturi i mi s-a p rut

corect s  g sesc o
modalitate de a comu-
nica cu ace tia i, mai
mult decât atât, de a
prezenta ceea ce se în-
treprinde într-o institu ie
public , care, de altfel, îi
reprezint .

a a ap rut ideea
acestui ziar conceput cu
peste 11 ani în urm ,
neîndoindu-m  nici o

clip  c  va ajunge o publica ie important  în rândul
celorlalte de acest gen. Mai mult, am fost convins c
acest lucru nu se poate realiza decât cu oameni com-
peten i, cu experien  în domeniu i cu d ruire.

De i au fost mai multe colective de redac ie, în
rândul c rora s-au reg sit nume sonore sau care au
devenit cunoscute mai târziu, fiecare dintre acestea
au socotit c  trebuie s  lase o f râm  din via a lor
între paginile ziarului.

Modestia celor care scriu sau care au scris în
acest ziar nu trebuie s  fie în eleas  ca o umilin , ci,
mai degrab , o capacitate virtuoas  de frânare a im-
pulsurilor care ignor  propriile limite i care urm re te
lucruri ce nu au însemn tate.

Pe parcursul celor 11 ani, ne-am întâlnit foarte
des cu efectul dezl uit de realitatea înconjur toare
ce apare din cauza corectitudinii fa  de ideile
prezentate, dar i datorit  imposibilit ii accept rii
adev rului.

În tot acest timp nu ne-am temut c  nu vom face
fa  problematicii, ci s  nu gre im în prezentarea a
ceea ce este real, ce este pl cut ochiului, gândului,
ispititor a fi criticat, f  ca acest lucru s  fie de folos
cuiva.

Am hr nit deopotriv  corpul i mintea prin vorbe
în elepte, cu r bdare i cu iubire fa  de oameni. Am
propus, prin intermediul acestui ziar, modele privind
cunoa terea i recunoa terea comportamentelor
umane.

Cine va cerceta r bduriu, peste ani, arhivele
bilunarului de Giroc i de Chi oda, primenit în
timp, schimbând – inevitabil – garniturile
redac ionale va da dreptate directorului
fondator, nimeni altul decât Pri-Marele
comunei: da, avem de-a face cu un ziar adev -
rat, ivit pe suportul profesionalismului, colec-
ionând nume sonore. i r mânând, cu fal

girocean , al locului. A a cum arat  azi,
schimbat la fa , Dialog cu cet enii impresio-
neaz . Este chiar o publica ie luxoas , bene-
ficiind de gratuitate, g zduind semn turi cu
greutate în peisajul mediatic b ean.
Confirmând cu prisosin  efervescen a zonei,
ofensiva cultural , în elegând c  deviza asu-
mat  („A fi corect informat înseamn  a fi
puternic”) trebuie i respectat  cu sfin enie.
Ceea ce chiar se întâmpl ...
Încât, num r de num r, dl. Iosif-Ionel Toma
(primarul doctorand) e luat la întreb ri, asigu-
rându-ne c  în pofida „Apocalipsei financiare”
investi iile nu vor coborî; i prezentând, în
serial, dup  un model ceva mai celebru starea
„na iunii girocene”. Interesant i rubrica
Oameni de lâng  noi unde defileaz , musai,
vedetele a ez rii; sau paginile „condimentate”
în care, „umplut de onoare”, un cet ean
„pârlit” (l-am citat) ne desfat  cu produc iunile
domniei-sale („de trei stelu e”). E vorba,
fire te, de admirabilul Petru Chira. S  nu-l
uit m tocmai pe George Lân , poet i edito-
rialist, p storind – cu tact i har – publica ia;
sau pe Traian Abruda; ori pe Daniel Ilie,
explodând acum pe pia a mediatic . i,
desigur, nici pe cei care s-au îngrijit cândva de
bunul mers al ziarului, asaltat (nu se putea
altminteri) de ambi ii bovarizante ori orgolii în
clocot, inute în frâu, totu i: Mircea Albai,
Melentina Costa, Sorin Precup, Elena Bondoc,
Marius Matei .a., câ iva dintre ei trecu i pe la
jurnalistica tibiscan . Care, i acum, pune
um rul prin Daniel Ciurel, ocupându-se de
tehnoredactare.

adar, curios s  aflu ce mai face Ghiocelul ori
temuta F.C. Chi oda (unde nea’ Romic  Buia î i
dribleaz  umbra), ce se mai întâmpl  prin
firmele de top ori pe la Atelierul de literatur  al
colerilor, voi deschide, dornic de dialog, acest

„ziar de informa ie” care chiar asta cultiv . Dar
rubrica Na pa de ce o fi disp rut? Ce se mai
aude cu „noul ora ” Giroc-Chi oda?
La aniversar , un potop de gânduri frumoase
i via  lung  unei publica ii de elit !

prof.univ.dr. ADRIAN DINU RACHIERU
decan al Facult ii de Jurnalism, Comunicare
i Limbi Moderne

Universitatea „TIBISCUS” din Timi oara

Drd. Iosif-Ionel TOMA, primar
Director fondator “DCC”

George LÂN

Girocul a confiscat „Lada cu zestre”
• Pentru a treia oar

Estimat  la un nivel general de  224   puncte, putem spune, f  a gre i câtu i de pu in, c „Lada cu
zestre” timi ean , la edi ia i în etapa final  din acest an, a revenit, în procent de dou  treimi, arti tilor
din comuna noastr .
Cu un total de 224 de puncte (mai mult decât dublul ob inut enssemble de toate celelalte localit i
intrate în concurs!?), materializate în, ia auzi i, 17 Premii I, trei Premii II, dou  Premii III, trei Men iuni,
o Diplom  de Excelen i patru Premii Speciale ale Juriilor i încununate cu Trofeul „Lada cu
zestre”, Girocul a dat o lec ie cultural-artistic i, implicit, o lovitur  de imagine de mare r sunet.

George LÂN

Sumar

Asemeni lui F t-Frumos SCHIMBAREA LA FA



Remember „DCC“

Acum, dup  ce a trecut destul timp de la alegerile locale,
putem s  spunem c  ne-am definit ca adev ra i purt tori ai
dorin elor dumneavoastr , c tim ce i mai ales cum s
facem pentru ca via a localit ii s  aibe un suflu nou, s  as-
pir m spre mai bine.
Era foarte necesar acest timp, mai ales datorit  faptului c
problemele cu care ne confrunt m sunt multiple i, în primul
rând, trebuia s  cunoa tem foarte bine realitatea.
Iat  c , în sfâr it, ne-am cristalizat ideile, am f cut front
comun to i cei ale i: consilieri, primar, viceprimar, to i an-
gaja ii prim riei, încât atunci când ne afl m la masa de con-
siliu nu mai avem culori politice ci doar interese comune,
care corespund, în totalitate, cu interesele dumneavoas-
tr .
Ideea aceasta, a unui permanent dialog cu cet enii co-
munei noastre, face parte din toate programele prezentate
la alegeri, ceea ce ne determin  s  lucr m într-o continu
transparen i colaborare cu cei care ne-au ales.
Aceast  publica ie a Consiliului Local i a Prim riei va
ap rea lunar i, cu totul excep ional, atunci când este
nevoie s  v  inform m despre problemele urgente. Dup
mai multe c ut ri am g sit forma potrivit  de a face
prezente în casele dumneavoastr  hot rârile Consiliului
Local, dispozi iile primarului, greut ile dar i realiz rile
noastre, solicit ri adresate de dumneavoastr i solu ion-
ate de noi i multe altele.

 nici un fel de efort pute i s  lua i cuno tin  despre
modul cum s-a analizat o anumit  situa ie, despre nout ile,
realiz rile i obliga iile, atât ale noastre, cât i ale cet e-
nilor comunei.
Acestea au fost primele gânduri ale noastre, pe care le
dorim recep ionate de to i cet enii, asigurându-v  în ace-
la i timp de ner bdarea cu care a tept m sugestiile i
propunerile dumneavoastr  pentru îmbun irea activit ii
desf urate de c tre noi, ale ii dumneavoastr .

Primar,
Iosif-Ionel TOMA

CINCIZECI
DE „DIALOGURI”

GIROCENE

Dragi
cet eni

Din necesitatea de a informa
corect cet enii despre activi-
tatea Consiliului local i a
prim riei, la ini iativa primaru-
lui Iosif-Ionel Toma, în ian-
uarie 1998 s-a n scut „Dialog
cu cet enii”.  A a  cum  se  i
nume te, publica ia s-a vrut a fi
suportul pentru o permanent
comunicare între locuitorii co-
munei i ale ii lor. Imediat dup
na tere, a a cum se întâmpl
în mai toate cazurile, ziarul a
fost mic i cam negru. Mai pre-
cis alb-negru, în format A4 i cu
doar patru pagini. A fost îns  în-
grijit cu pasiune de domnul pri-
mar Iosif-Ionel Toma i de
Carolina Radu, cea care l-a
tehnoredactat. În primul an de
via  a suferit mai multe trans-
form ri, îndeosebi la cap.
Vorbesc de capul ziarului, care
s-a modificat în mai multe rân-
duri, c utându-se formula cea
mai adecvat , a a cum este,
din nou, normal.

„Dialog cu cet enii” a crescut
i, mai ales, a înv at ca F t

Frumos, „într-un an cât al ii-n
zece”. La vârsta de un an i
zece luni, adic  în octombrie
1999, era preg tit s  primeasc
prima echip  redac ional , cu
tot ceea ce presupune ea:
redactor ef, redactori, etc. În
afar  de un nou cap de ziar, a

primit un format nou, A3, i a
fost tip rit în dou  culori.
Caseta redac ional  îi cuprinde
pe Iosif-Ionel Toma – director
onorific, Mircea Albai – redac-
tor ef, Carolina Radu, Adrian
Rus, Sorin Precup, Daniela
Anghelescu, Cristian Nedel-
ciu, Alis Bog ean, Elena
Bondoc, Lavinia David, Alina
Armioni, Petronela Dragomir
– redactori. Cum se întâmpl
în via a fiec rei publica ii, unii
redactori au venit, al ii au ple-
cat, nucleul, îns , a r mas con-
stant, iar „DCC” a avut o
continuitate i o constan  cu
care s-ar mândri orice ziar cen-
tral. Timp de cinci ani, Mircea
Albai i echipa lui au inut ta-
cheta ridicat i cu ajutorul lui
Rare  Paul Balint, cel care a

cut tehnoredactarea comput-
erizat .

În octombrie 2004, frâiele
redac ionale au fost preluate de
Elena Bondoc, iar în caset

sim urm toarele nume:
Mircea Albai, Silvana
Dragomir Florea, Marius
Matei, Claudia Cândea,
Valentina Mocanu, Ioan

deanu, Valentin Dil , Adela
Matei, Petru Chira, Silvana
Petra Florea, Sever Laz r,
Florentina Itinean u, Lucian
Ivan, Andra Costa.

Tehnoredactarea era semnat
tot de Rare  Paul Balint, pân
în ianuarie 2006, când de inuta
ziarului s-a ocupat Cosmin
Onea.

O scurt  perioad , între martie
i mai 2006, la conducerea

ziarului a fost Marius Matei.

Din mai 2006 redactor ef a fost
instalat Melentina Costa.
Având o foarte lung  list  de
colaboratori, pe care o s-o re-
producem mai jos, Melentina a
inut aproape de pulsul comu-

nit ii, reu ind s  reflecteze as-
pectele vie ii social-politice i
economice din Giroc. Au colab-
orat: Eugem Babescu, Silvana
Petra Florea, Gabriela Vlasie,
Ilie Marincu, Lucian Ivan,

Nicolae One iu, Adrian Cher-
meleu, Viana Toma, Mircea
Bota, Natalia Carmen Caba,
Octavian Grui a, Traian De-
bucean, Dumitru
Cr iniceanu, Ileana Szabo,
Aida Laz r, Cristian Bordea,
Petric  Moise, Mircea Sturza,
Lucia Barboni, Mariana
Hane , Adriana Popescu,
Liviu Râmnean u, Gheorghe
Fâlfan, Marian Colceriu, An-
drei Enuic , Corneliu Mocan,
Ionela Zamfir. Tehnoredac-
tare: Andra Costa.

În septembrie 2007, George
Lân , cu experien a i profe-
sionalismul dobândite de-a lun-
gul timpului la ziarul
„Timi oara”, a preluat func ia de
redactor ef. N-a venit singur, ci
împreun  cu subsemnatul i cu
renumitul pictor i grafician Tra-
ian Abruda. Melentina Costa
a trecut pe func ia de redactor
ef  adjunct, iar caseta

redac ional  i-a mai cuprins pe
Claudin Cândea i Valentina
Mocanu – juridic, administra ie,
Gabriela Vlasie – înv mânt,
Ileana Szabo – Cultur , Oana
Zanfir – social, Andra Costa –
economie. Tehnoredactare:
Andra Costa i Cosmin Onea.
Din octombrie 2007 i pân  în
decembrie 2007, tehnoredac-
tarea i-a apar inut lui Oly

Ple ea. Ziarului  i-a venit
mintea la un nou cap, s-a p s-
trat formatul mare, dar s-a m rit
num rul de pagini la opt.

Din februarie 2008 pân  în
aprilie 2008, Melentina Costa
se întoarce ca redactor ef.

În aprilie – mai 2008, func ia
de ef este preluat  de Radu
Dan (Dan Radosav), care im-
pune un nou cap de ziar, se în-
toarce la formatul A4, dar
publica ia este, de data aceasta
full color.

Din august 2008 i pân  azi,
caseta se prezint  în felul ur-

tor: Redactor ef – George
Lân , redactor ef adjunct –
Daniel Ilie, Claudia Cândea,
Valentina Berariu – juridic, ad-
ministra ie, Ileana Szabo – cul-
tur , Lavinia David – social,
Ioana Vâlceanu – economie,
David – tineret. Tehno-
redactarea: Daniel Ciurel.
Tot din august 2008, ziarul
apare în format A3, 8 pagini, full
color.
Colaboratorii actualei echipe
redac ionale sunt Petru Chira,
Gheorghe Seche an, Dan
Sgâr , Adrian Jinaru i
Mircea Sturza.

Daniel ILIE

Este cunoscut faptul c  din tot-
deauna orice ocazie de s rb toare
a unei publica ii, era aniversat  cu
mult fast, fie c  ziarul sau revista re-
spectiv  avea o regularitate a
apari iei, sau nu. A a se întâmpl  c
în aceast  lun  a f urarului din anul
doi al mileniului trei, singura publi-
ca ie de referin  a comunei Giroc,
„Dialog cu cet enii” s rb tore te
edi ia num rul 50.
Ap rut  ca o necesitate în peisajul
publicistic, informa ional i cultural al
comunei Giroc, „Dialog cu cet enii”
s-a impus în cei patru ani de activi-
tate ca un mod de informare exact i
obiectiv în fa a cet enilor.
Ideea unui asemenea mod de infor-
mare pe care, f  exagerare, îl
numim european i civilizat, a pornit
de la un om de tip modern i occi-
dental. Aceste este nimeni altul
decât Iosif-Ionel Toma, primarul co-
munei Giroc.
Dac  în urm  cu câ iva ani apari ia
unui ziar la Giroc era oarecum priv-
it  cu scepticism, iat  c  prin pasi-
une, voin i caracter acest lucru
s-a împlinit. Dar, cu riscul de a m
repeta, cineva trebuia s  aibe ini ia-
tiva i s  sprijine proiectul, chiar i
atunci când „Dialog cu cet enii” tre-
cea prin momente mai delicate. De
asemenea, f  sprijinul membrilor

Consiliului local Giroc, acest ziar
mânea undeva în lista proiectelor

nerealizate. i aici s-a g sit
în elegerea i dorin a apari iei unui
mod de informare modern i eficient
pentru cet eni. A a se face c  la
începutul anului 1998, „Dialog cu
cet enii” a ap rut ca un ziar de
patru pagini în format A4 ce era
printat, iar mai apoi xeroxat i dis-
tribuit cet enilor. Înc  de la primele
numere ale ziarului se puteau citi în
paginile sale articole cuprinzând
toat  paleta informa ional  despre
comuna Giroc. Dup  aproape doi
ani în care aceast  form  de infor-
mare nu a avut întrerupere se im-
punea crearea unei baze mai solide
de dezvoltare a publica iei. Astfel,
din luna octombrie a anului 1999 s-
a apelat la serviciile Imprimeriei
„Mirton” din Timi oara pentru
tip rirea ziarului, iar din acel mo-
ment se poate spune c  „Dialog cu
cet enii” a intrat într-o nou  etap
de dezvoltare, ce este într-o perma-
nent  ascensiune. De atunci cele
patru pagini A4 alb/negru au devenit
patru pagini A3 la care se adaug i
dou  culori cu multe fotografii din
via a girocenilor i chi ozenilor.

 a fi acuza i de lips  de mod-
estie, dar în to i ace ti ani de activi-
tate „Dialog cu cet enii” a evoluat

sim itor, iar majoritatea cet enilor
se reg sesc în paginile sale. Pentru
aceste satisfac ii gazet re ti trebuie

 mul umim tuturor acelora care au
fost al turi de noi i care, lun  de
lun , de bun voie i nesili i de ni-
meni, au citit ziarul nostru. C  au
mai existat i voci critice la adresa
activit ii depuse la ziar, sincer ni se
pare firesc într-o societate democ-
ratic , i trebuie s  recunoa tem c
de multe ori acestea au fost con-
structive.
La acest ceas aniversar pentru ziar,
dar i pentru istoria comunei, noi,
cei care punem suflet i pasiune în
aceast  activitate, mul umim tuturor
celor care au semnat în paginile
ziarului, emblematic de acum pen-
tru comuna Giroc „Dialog ci
cet enii” i celor care au în eles
nevoia de informare în comun i
au colaborat cu noi.
Acum când tragem linie i o lu m de
la cap t, suntem bucuro i c  într-o
oarecare m sur  am contribuit la
imaginea comunei Giroc, care de
mult  vreme este urbanizat i fie
ca s  tr im i s  s rb torim cât mai
multe numere ale ziarului.

a s  ne ajute Dumnezeu i La
Mul i Ani „Dialog cu cet enii”!

Mircea ALBAI



Giroc - ofensiv  cultural
Dincolo de performan ele economice i pe linie social
& sportiv , primarul Iosif-Ionel Toma se poate f li, prin
fapte, c  a reu it s  schimbe optica fa  de cultur .
Ap tor i p str tor al tradi iilor populare, degust tor
de literatur i arte, burgmaistorul nostru a în eles c
dezvoltarea cultural  a comunei trebuie s in  pasul cu
cea economic , pentru c  valorile culturale i spirituale
nu pier niciodat .
Din respect fa  de actul de cultur i avid de glorie cul-
tural  este sprijinit de toate garniturile de consilieri locali
i pune în mi care vehicolul cultural al comunei, pe care

îl ghideaz  dup  un program gândit în perspectiv .
Secondat de Ileana Szabo, se focalizeaz  întâi pe fol-
clor i, în 1997, fixeaz  ansamblul „Ghiocelul” la Giroc.
Acesta prinde r cini i înflore te la toate manifest rile
organizate în comun i la cele la care este invitat în
jude , în ar i str in tate. C ru a de cupe, trofee i
diplome ob inute de „Ghiocelul” îi demonstreaz  profe-
sionalismul i explic  notorie-tatea de care se bucur .
Sunt reorganizate, apoi, fanfara i Corul Bisericii din
Giroc i sunt finan ate o serie de volume semnate de oa-
meni ai locului.
Dar ambi iile primarului Toma nu se opresc aici. Dum-
nealui a în eles c  pentru o construc ie cultural  solid
i performant  în viitorul apropiat i îndep rtat trebuie

 mizeze, s  atrag i s -i instruiasc  pe cei foarte
tineri i tineri. i ultimii pa i confirm  aceast  dorin i
viziune. De un an i, Dorin Cuibaru conduce o coal  de
fluiera i, la Chi oda, iar Alina Cuibaru-Jumug , o clas
de percu ie. Acestor oportunit i li se adaug  cercul de
pictur  bisericeasc  pe sticl , ini iat de preotul Adrian
Chermeleu, grupul  de dans modern i clasa de canto
popular a profesoarei Desanca Lalici. Mai ad ug m c

pt mâna aceasta, la coala din Chi oda, actorul
Claudiu Dogaru a început selec ia pentru trupa de
teatru. i c  subsemnatul a demarat „ostilit ile“ pentru
constituirea unui Cerc de literatur , cu copiii din Giroc i
Chi oda.
Cum vede i, fenomenul cultural girocean ia amploare.

i face fal  comunei i autorit ilor locale ce îl sus in.

George LÂN
(nr.3, 25 martie, 2009)

Printr-un fericit concurs de împre-
jur ri, pe teritoriul Chi odei se
construiesc acum dou  super-
marketuri a a cum nici m car
nou , celor mai tineri, nu ne-ar fi
trecut prin cap vreodat .
Aaceast  performan , îns , nu
poate fi apreciat  la justa ei val-
oare decât dac  în elegem c
pentru a o face posibil  trebuia
anihilat  concuren a marii metro-
pole, situat  în coaste.
Cum era de a teptat, oferta s-a

cut mai întâi primarului
Ciuhandu, care, culmea, a pierdut
partida din cauza birocra iei din
chiar institu ia pe care, cu onor, o
conduce. Recunoscut pentru abil-
itatea managerial i pentru seri-
ozitatea cu care tie s  tran eze
oprtunit ile în favoarea comu-
nit ii, primarul Toma s-a mi cat
extrem de repede cu aprob rile
necesare i i-a luat maul
burgmaistorului de Timi oara.
Suntem convin i c  viteza de
reac ie a giroceanului va atrage i
al i investitori mari (gata convin i
de-acum de capacitatea de orga-
nizare din zon ). Cursa contra-
cronometru pe care a câ tigat-o
poate fi, neîndoielnic, exemplu
pentru alte prim rii, dintr-un sim-
plu motiv.
În practica investi iilor se întâlnesc
adesea situa ii în care construc-
torii doresc rapiditate în elabo-

rarea documenta iei ce le permite
începerea i derularea lucr rilor.
Uneori, marele motiv de grab
este termenul scurt de cheltuire al
banilor aloca i. Cei ce nu se mi
rapid îi pot pierde i atunci când
este vorba de sume mari i, im-
plicit, de investi ii importante (pen-
tru patroni, pentru constructori,
dar i pentru comunitate) lucrurile
merit  for ate i dintr-o parte i din
cealalt .
O asemena situa ie nu a dep it
executivul Prim riei Giroc i nici
organul de specialitate al aces-
teia. Obi nuit cu iure ul eliber rii
autoriza iilor de construc ie i al
celorlalte documente necesare,
acesta a reu it s  stabileasc
toate detaliile i s  le elaboreze în
timp record.

Cu documentele la dosar, investi-
torii au reu it s  î i mobilizeze
constructorii, astefl încât con-
struc ia celor dou  super-maga-
zine – unul Practiker i unul Real
– începute în var , se va încheia
în aceast  lun . Investi ia, a c rei
valoare se ridic  la 14 milioane
euro (!), se ridic  pe teritoriul lo-
calit ii Chi oda. Qamplasate
dup  gigantul „Arabesque”, pe o
suprafa  de 6 hectare, cele dou
super-magazine însumeaz  o
suprafa  total  construit i des-

urat  de 32.802 mp.
Apreciem c  „deturnarea” la
Chi oda a celor dou  obiective
reprezint  în primul rând o
imens  lovitur  de imagine a
Prim riei i Consiliului local Giroc.
Pentru c  din aceast  afacere a
câ tigat toat  lumea: patronii,
constructorii, dar mai ales comu-
nitatea. Proprietarii au luat un pre
bun pe teren. Bugetul local cre te
prin impozitul pe salarii i taxele
pe construc ii & mijloacele de
transport. Locuitorii din Giroc i
Chi oda au prioritate la angajare
dac  sunt la egalitate de puncte
cu cei din ora , sc zând astfel
rata omajului din comun . Cât
prive te aprovizionarea, aproape

 ea nu mai conteaz .

Ioana VÂLCEANU
(nr.15, 15 septembrie, 2007)

DOU  SUPER-MARKETURI DE 14 MILIOANE EURO
O nou  lovitur  de imagine, marca „Toma”

Ionu  Pascot a devenit cel de-
al doilea român campion euro-
pean la motociclism vitez .
Primul a fost tot el, numai c
anul trecut. Ne permitem s  zâm-
bim, pentru c  „succesurile”, cum
zice o tân  speran  a
politichiei române ti, ne fac feri-
ci i. Girocenii au acum un dublu
campion european!
Debutând în competi iile de mo-
tociclism vitez , clasa 50 cmc, la
vârsta de 14 ani, Ionu  Pascot
a parcurs etapele devenirii sale la
fel cum merge cu motorul.
În 1996 câ tig primul titlu de
campion na ional, tot la 50 cmc.
În ’99 începe s  concureze în
Campionatul Na ional, la clasa
super-sport (600 cmc), iar în
2002 culege primii lauri de
campion na ional la aceast
clas . Tot atunci câ tig i titlul de
campion na ional la clasa 1000
cmc (super-bike) i pe cel de
vice-campion balcanic la 600
cmc, super-sport.
Între anii 2003 i 2006, giro-
ceanul nostru î i îmbog te
palmaresul cu înc apte titluri
de campion na ional, dou  de
vice-campion balcanic i trei
de campion balcanic. În 2004 i
se decerneaz  titlul de Maestru
al Sportului.
Din 2005 Ionu alearg  sub culo-
rile clubului re ean U.C.M., club

care îi ofer  toate condi iile pentru
a realiza marea performan .
Aceasta a venit anul trecut, când,
la Campionatul European de
motociclism vitez  „Alpe –
Adria”, dup  opt etape, giro-
ceanul acumula 131 de puncte
i devenea primul român cam-

pion european la moto – vitez .
Concurând concomitent i în
campionatul Austrei, „IOEM”,
Ionu  intra i în posesia
medaliei de aur austriac, dup
ce „le-a dat fum” celorlal i partici-
pan i la traficul de pe-acolo.

i de parc  în iruirea titlurilor i
premiilor de mai sus nu ne-ar fi
ame it la fel de tare ca o tur  pe

motorul giroceanului, anul acesta,
în urma cursei desf urate pe
circuitul de la Poznan, Polonia,
la clasa super-sport, 600 cmc,
Ionu  Pascot  devine din nou
campion european. Pe locurile
urm toare s-au situat croatul
Loris Baljan i italianul Matia
Roncoroni. Dar asta ne intere-
seaz  mai pu in...

tept m cu ner bdare finalul
campionatului european de anul
viitor. M  gândeam c , la viteza
cu care merge Ionu , o fi ajuns
deja acolo...
Felicit ri!

Daniel ILIE
(nr.8, 26 septembrie, 2008)

„Fum în nas” la „europeni”!
Ionu  Pascot  la al doilea titlu de campion european

la moto-vitez !

Ctitorit  în urm  cu 250 de ani
(1759), Biserica Ortodox  „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 (actuali-
zat ) i va fi semnalizat , 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
edin a Consiliului Local.

Apreciem c  de Pa ti pl cile de
bronz vor da str lucire acestui

ca  de cult, care, iat , s rb -
tore te un sfert de mileniu de
fiin are, precum i sfin irea sa.

Ioana VÂLCEANU
(nr.4, 16 aprilie, 2009)

Biserica Ortodox  din Giroc
• Un sfert de mileniu de fiin are



La 150 de apari ii, „DCC” s rb tore te un real succes.
Felicit echipa redac ional  pentru str dania i munca de-
pus  pe parcursul acestui „mandat civic” de informare.
Mul umim publica iei pentru mijlocirea unei comunic ri
eficiente între autorit i i cet eni. Colectivului de
redac ie îi urez succes i perseveren  pe viitor.

Ionel POPAZIE,
vice-primar

Salut apari ia celui de al 150-lea num r al ziarului „Dia-
log cu cet enii”, urându-i o via  cât mai lung  în
peisajul presei locale i regionale, articole  interesante
care s  reflecte via a economic , social , politic i cul-
tural  din localitate i s  realizeze un real dialog între
autorit i i cet eni.
Urez redactorilor i colaboratorilor s tate i putere de
munc  pentru a continua o lucrare complex   i nobil ,
în spiritul unor idealuri frumoase, câ tigate cu sacrificiu
i sânge în Revolu ia din Decembrie 1989.

Prof. Octavian GRUI A
Directorul colii cu cl. l-Vlll Giroc

Ap rut din necesitatea de a informa cet enii despre ac-
tivtatea ale ilor, „Dialog cu cet enii” a crescut, de la an
la an, atât cantitativ, cât mai ales calitativ, motiv pentru
care este apreciat de majoritatea locuitorilor comunei.
De-a lungul timpului, au fost trecute în revist  toate mar-
ile realiz ri ale Consiliului Local i ale prim riei, i au
fost eviden iate eforturile lor comune, ce au dus la ridi-
carea nivelului de trai al cet enilor.
Construit cu profesionalism, ziarul a reu it s  se in  de-
parte de politic i s-a implicat în celelate segmete ale
vie ii comunit ii. La buna informare i-au adus con-
tribu ia o serie de echipe redac ionale i colaboratori,
care au reflectat via a i evenimentele importante din
comun .
La apari ia celui de-al 150-lea num r urez „DCC” s
continue pe acela i drum, cu aceea i responsabilitate
i loialitate fa  de cet eni. De asemenea, urez s -

tate echipei redac ionale, colaboratorilor i cititorilor.

Gheorghe ap,
Consilier local

În ce m  prive te, „Dialog cu cet enii” este ca un copil care
a crescut odat  cu mine. Îmi amintesc, cu nostalgie, prima
întâlnire cu „colectivul redac ional” format din dl. primar
Iosif-Ionel Toma i secretara Carolina Radu, când, împre-
un  cu al i doi colegi de la jurnalism, am pus bazele unei noi
forme de comunicare dintre autorit iile locale i cet eni.
Au urmat cinci ani de munc  împletit  cu pasiune, ceea ce
a facut ca “Dialog cu cet enii” s  fie nu numai un mijloc de
informare,  ci i un mod promovare i prezentare a valorilor
i realiz rilor girocene i chi ozene. În toat  acea perioad

au fost i voci care au contestat “Dialogul”, dar, cu timpul,
acestea au în eles nevoia unei asemenea comunic ri, chiar
i la nivelul unei comunit i mici. Dar, din fericire, cei mai

mul i au încurajat i sus inut ideea unui ziar la nivelul
Prim riei Giroc, model împrumutat ulterior de alte multe au-
torit i locale.

 bucur  c  lucrarea început  în urm  cu aproape zece
ani a continuat, a progresat i cred c  a ajuns la maturitate.
Asta dove te c  exist  oameni  pentru care comunicarea
este esen ial , chiar vital , mai ales într-o rela ie comunitate
- autorit i.
La ceas aniversar, nu pot s  urez „Dialogului cu cet enii”
decât ceea ce a  ura copilului meu: s  creasc  mare i
voinic, s  nu se sperie de nimic, via  lung i cât mai multe
anivers ri.  S  dea Dumnezeu s  ajungem s  s rb torim
num rul 1000, 10.000  s.a.m.d., bucurând deopotriv  pe
autori i pe cititori. Voin tiu c  exist , resurse sper.
Acestea, în opinia mea, sunt ingredintele necesare i de
baz  d inuirii unei idei ce a prins via i care continu  s
tr iasc ! La Mul i Ani „Dialog cu cet enii!” i la mai mare!

Mircea ALBAI
redactor ef „DCC ”(octombrie 1999-octombrie 2004)

Citesc, deci exist!
„Dialog cu cet enii”, publica ia autohton  a Girocului, a
reprezentat o ini iativ  îndr znea , demarat  de primarul
Iosif-Ionel Toma, un pas mai sus pe scara dezvolt rii
civice i culturale a comunei. Al turi de C minul Cultural
i unit ile de înv mânt, ziarul reprezint  o înaintare

spre coeziune social , informare i divertisment.
Pentru o comun  cu poten ial economic, social i, nu în
ultimul rând, intelectual, absen a „Dialogului cu cet enii”
era de neimaginat. Astfel, publica ia a realizat aceast
func ie de leg tur , reu ind s  creeze o comunitate com-
pact , unitar i informat .
La aniversarea a 150 de apari ii, v  felicit m pentru
reu it i v  dorim succes. C uzirea i binecuvântarea
lui Dumnezeu s  fie peste echipa redac ional i peste
to i cititorii.

Pastor,
Victor-Viorel 

Parc  mai ieri, gazeta tuturor girocenilor i chi ozenilor
era de-o chioap , la fel i redactorii ei.
În timp, dialogul a evoluat i în bog ia informa iei, nu
doar în cea a numerelor de apari ie. La fel i gazetarii ei,
care i-au umplut de-a lungul anilor paginile, cu dragoste
pentru scris i cititori.
„Dialog cu cet enii” a fost înc  de la început „pepiniera”
profesional , în care au „rodit” mul i studen i i au
„r rit” multe talente.
Pentru mine reprezint  o enciclopedie fascinant , nu
numai a vie ii unei comunit i, dar i a celor care s-au
str duit s  o ilustreze cât mai bine.
Cu emo ie i bucurie, v  urez, la ceas de s rb toare: La
cât mai multe i mai bogate numere!

Elena BALINT-BONDOC,
redactor ef „DCC” (octombrie 2004-martie 2006)

Importan a presei locale: De ce DCC?

Publica ia Dialog cu Cet enii ofer  ceea ce orice produs
media trebuie s  ofere: informa ie, educa ie idivertisment,
într-o formul  agreabil i incitant .
De i predominant consensual , publica ia nu evit  nici con-
troversele, a a cum îi st  bine oric rui mijloc de informare.
Ca vector comunitar, DCC ajut  la identificarea problemelor
oamenilor i la prefigurarea posibilelor solu ii.
„DCC” este i un redutabil vector de imagine. Numai c , la
nivel local, o atare publica ie nu este i nu poate fi un in-
ventar de promisiuni goale, u or de depistat, ci un spa iu al
consemn rii de reu ite la nivel regional, na ional i inter-
na ional
Presa de proximitate  se dezvolt  pretutindeni în lume, iar
o comun  dinamic i prosper  cum e Girocul are nevoie
de o asemenea publica ie, pentru c  are cu ce se f li.

Lect.univ. drd. Daniel CIUREL

La aniversarea a 150 de numere ale publica iei “Dialog
cu cet enii”, doresc s  felicit, în primul rând, echipa
redac ional , care a adus aceast  publica ie la un nivel
foarte înalt, prin calitatea deosebit  a materialelor i,
bineîn eles, a designului.
Este o mândrie pentru noi, girocenii, c  avem o astfel de
publica ie, iar eu am convingerea c  flac ra adev ratei
culturi nu se  va stinge atâta timp cât gânditorii, arti tii,
scriitorii i oamenii de tiin  î i vor continua m rturia lor.

 doresc mult suces i la cât mai multe numere!!!

Marius MATEI,
redactor ef „DCC”  (martie-mai 2006)

Mai mult ca oricând comunicarea este fundamental  pen-
tru buna func ionare a oric rei societ i.
În toate numerele ap rute, ”Dialog cu cet enii” a
reprezentat o punte de leg tur  între administra ia local
i cet eni. Prin intermediul acestui periodic au fost cunos-

cute împlinirile girocenilor i chi ozenilor, inclusiv de c tre
cei pleca i peste hotare.
Acum, la ceas aniversar, v  urez mult succes în contin-
uare i cât mai multe numere realizate cu aceea i d ruire
i acela i profesionalism.

Prof. Melentina COSTA,
redactor ef „DCC”

mai 2006 – august 2007

O cronic  a timpurilor
noastre

Aflat la întret ierea dintre interesele presei generaliste i
cele ale autorit ii publice locale, bilunarul girocean Dia-
log cu cet enii atinge performan a – spectaculoas  pen-
tru publica iile tip rite – de a se preg ti pentru cea de a
200-a edi ie. Redactorul ef George Lân , reputat gaze-
tar i scriitor de talent mi-a oferit colec ia complet , tiind

 nu peste mult timp Dialogul cu cet enii î i va g si
locul într-o istorie a presei timi ene de dup  1989, pe
care am trimis-o editurii cu gândul c  urma ziarelor noas-
tre merit  p strat  ca m rturie a timpurilor pe care le
tr im. În istoria mea, publica ia (între peste 300 de alte
ziare i reviste) are marcat anul apari iei – 1998, ini ia-
torul – inimosul primar Ionel Iosif Toma, redac ia i
câteva rânduri de descriere. În istoria pe care am tr it-o,
îns , Dialog cu cet enii ocup  un loc mult mai impor-
tant. Este cea mai longeviv  publica ie postdecembrist
local  care apare în mediul rural. Este publica ia care i-
a marcat cea de-a 50-a edi ie printr-o dezbatere serioas
privind rolul i rostul publica iilor din comune, este publi-
ca ia la care au ucenicit/contribuit studen i excep ionali la
jurnalism, este, în sfâr it, publica ia care a avut ambi ia

 dep easc  formatul de „coal  ministerial ”, scoas
la xerox pentru a spune câte ceva despre consiliul local,

 ia înf area ziarului i s  ajung  la performan e ev-
idente în ceea ce prive te con inutul editorial i formula
grafic  adoptat .
Este obi nuit ca la anivers ri ur rile s  fie spectacu-
loase, optimiste i lipsite de critic . N-a  vrea s  cad în

catul acesta, al formalismului aniversar i s  încep s
enum r meritele publica iei. Cu ochi critic privind (a
spune „cu ochiul jurnalistului”), am v zut cât de important
a fost ca Dialogul cu cet enii  treac  de la crearea „în
cas ” (primul redactor al ziarului a fost primarul, iar
tehno-redactarea s-a f cut cu mijloace modeste) la
atragerea de colaboratori valoro i, atât pentru partea se
scriere, cât i pentru grafic , paginare, ilustrare (bravo,
Traian Abruda, felicit ri Daniel Ciurel!). i sigur c
apari ia în format de ziar mare, pe hârtie lucioas , color
„fur ” privirea. Dar con inutul editorial nu r mâne mai
prejos. Bilunarul î i urmeaz , con tiincios, menirea de a
da seam  despre ce face administra ia local  pentru
Giroc i Chi oda. Putem reconstitui cu minu iozitate
„starea poporului girocean”. Dar afl m i ce se întâmpl
în cultura local , care este soarta colii, vie ii economice,
religioase, sportive. Afl m i care sunt polemicile locale,
problemele, dilemele c rora comunitatea din Giroc le
caut  r spunsuri. ( i aici poate c  sfera investiga iei, a
polemicii ar merita cultivat  mai intens, c ci e i incitant ,
i atenueaz  impresia de „e prea frumos la Giroc s  fie

– totul! - adev rat”). Afl m, îns , c  în imediata apropiere
a Timi oarei exist  o comunitate puternic , o via  difer-
it i un interes major pentru dezvoltare. Nu e de mirare

 Girocul n-a îmbr at tentativele Timi oarei de a
cuceri i înghi i comunele periurbane: dinamica local
este atât de intens , încât „înghi irea” i-ar aduce doar de-
servicii. Inclusiv „înghi irea mediatic ”, întrucât, iat , nici
o publica ie timi orean  nu men ioneaz  mai des de o
dat  pe trimestru (în cel mai bun caz) ce se petrece în
Giroc sau în Chi oda. Mai mult, lansate cu ambi ii mai
mari decât a avut vreodat Dialog cu cet enii, publica ii
timi orene cu publicitate, gazetari, zestre i aplomb au
intrat în eclips , în ultima jum tate de an ase ziare (trei

pt mânale i trei cotidiene) sistându- i apari ia.
În tradi ia scrierilor aniversare se înscrie capitolul „sfaturi
i ur ri”. Sfaturi? Consiliul local s  sus in  în continuare

– financiar, logistic, programatic – publica ia, spre bucu-
ria i satisfac ia cititorilor din Giroc i din împrejurimi,
redac ia – s  nu- i piard  suflul, publicul – s  nu uite c
cititul este i pl cut, i folositor. Ur ri? Cele obi nuite:
ziarul s  aib  tinere e-f -b trâne e i via -f -de-
moarte, s  continue s  creasc  în valoare i s  aib
parte de cititori buni i s to i.
„La mul i ani!”

Conf.univ.dr. Mariana Cernicova



Comunicarea este una dintre cele mai importante com-
ponente ale vie ii sociale. Dac  ne gândim c  între ad-
ministra ie i cet eni nevoia de comunicare este poate
mai mare decât oriunde altundeva, atunci apari ia unei
publica ii cum este „Dialog cu cet enii” este mai mult
decât salutar .
De-a lungul existen ei sale, „DCC” a mijlocit schimbul de
informa ii între cet eni i ale ii lor, cu profesionalism,
verticalitate i promptitudine. Felicit echipa redac ional
pentru deontologia profesional  prin care a ridicat ziarul
la un nivel pe care l-ar dori multe ziare „centrale”, îi urez
„La Mul i Ani!” cu ocazia împlinirii a 150 de numere i-i
doresc s  continue pe acela i drum.

Adrian UR ICA
consilier local

Aniversarea a 150 de numere a ziarului „Dialog cu
Cet enii” este nu numai un prilej de s rb toare i bu-
curie, ci i un moment al bilan ului.
Se cuvine, cred, s  aducem, deopotriv  aici, laudele
noastre, atât promotorilor, cât i celor care, ast zi, slujesc
cu m iestrie condeiul pentru ca noi s  putem citi, bilunar,
acest ziar. Lor le aducem omagiul i recuno tin a noastr ,
lor le dator m în mare parte bog ia informa iilor i lor le
închin m aceast  s rb toare.
La ceas aniversar, g sim prilej fericit pentru a adresa
colegilor de la redac ia ziarului „Dialog cu cet enii” un cu-
vânt de pre uire. Subliniem înaltul lor profesionalism dar
i „nebunia” pentru c  au reu it s  se impun i s  se

men in  pe o linie valoric  ascende nt , ca speciali ti ai
condeiului.
Fie ca bunul Dumnezeu s  binecuvânteze „DCC” i
crea ia pe aceste meleaguri.

Ileana SZABO,
director Ansamblul „Ghiocelul”

În urm  cu 11 ani, la apari ia publica iei „Dialog cu
cet enii”, nimeni nu se gândea c  acel format A4, alb-
negru, se va transforma într-un adev rat ziar full color.
În timp, echipele redac ionale care au f cut ca ziarul s
func ioneze, i-au adus aportul, prin profesionalismul lor,
la consolidarea unei publica ii moderne, care s  fie
demn  de ritmul de dezvoltare al comunei. Felicit ri
redac iei, tuturor celor care- i aduc contribu ia la
aceast  publica ie i multe, multe succese pe viitor.
La mul i ani „Dialog cu cet enii” i la cât mai multe
apari ii!

Ciprian COJEIA
consilier local

CU BUS-ul LA GIROC…
Prima mea deplasare la Giroc se f cea a fi prin 2000, la
crucea dintre milenii, i se lega de formatul de atunci al
ziarului, de indicatoare stradale, de realizarea grafic  a
emblemei comunei. M-a hurducat acela i autobus, m-a
întâmpinat acela i, domn, primar.
Aventuri mai recente s-au legat de rubrica de caricatur
a „Dialogului” , de ilustrarea (cu „m run uri”) a dou
numere de Almanah – acela i, nevinovat, autobus; alt
redactor- ef; un nou colectiv redac ional; aceia i pri-
eteni; doamna casier ; acela i, neostenit, primar...
Multe numere în continuare, materiale-beton, cititori
destoinici, pace!

Traian ABRUDA

Atunci când personaje ca Ogic , Sexy Br ileanca
sau Nichita au ajuns celebre datorit  mass-mediei,
este greu s  mai vorbe ti despre rolul educa ional al
presei în societate. O societate pe care, în mod nor-
mal, presa ar trebui s  o modeleze i nu invers, cum,
din p cate, se întâmpl  în ara noastr .
Din fericire, exist i jurnali ti care se respect . În
primul rând pe sine, i, implicit, cititorii. Chiar dac
„Dialog cu cet enii” apare într-o comun i trebuie

 oglindeasc  via a comunit ii, ziarul nu poate fi
catalogat drept „rural”. Pentru c  nu doar apropierea
de metropol , ci chiar ritmul trepidant de dezvoltare
al comunei o plaseaz  într-o zon  a modernit ii.
Chiar i din punctul de vedere al presei scrise.
Prin calitatea textelor i a obiectului finit, „Dialog cu
cet enii” este mult peste ceea ce ar însemna un ziar
rural. Sus in cu t rie c  poate concura cu multe pub-
lica ii „de la ora ”, chiar dac  voi fi acuzat de lips
de modestie. Prefer „Dialogul” oric rei publica ii
unde                 atacurile murdare i comanda politic
tirbesc demnitatea i verticalitatea ziaristului i ma-

nipuleaz  cititorul. Oricum, consumul excesiv de
pres  proast  d uneaz  grav neuronilor.

a c , la mul i ani „DCC”-ului cu ocazia celor 150
de apari ii, i s  ne auzim/vedem/citim i la apari iile
cu nr. 200, 250 etc...

Daniel ILIE

În numele colegiului de redac ie al revistei „Lumina
Satului”, salut, cu bucurie, apari ia celui de al 150-lea
num r al „Dialogului cu cet enii.”
În r stimpul celor 11 ani de când s-a ivit, „Dialogul” a
prins i a reflectat la zi pulsul vie ii din comunitatea
giroceano-chi ozean , cu multiplele ei aspecte, con-
tribuind din plin la informarea cet enilor i la l rgirea
orizontului cultural al acestora.
Al turi de celelalte publica ii locale, „Dialogul”, editat
de Consiliul Local i Prim ria Giroc, prin apari ia con-
stant , a f cut s  se vorbeasc , pe bun  dreptate, de-
spre „fenomenul de pres  Giroc”.
La ceas aniversar, felicit pe to i redactorii perinda i de-
a lungul anilor la cârma periodicului, ca i pe colabo-
ratori, pentru efortul de a reflecta veridic i obiectiv
realit i locale i le urez putere de munc  neistovit
în nobila misiune pe care i-au asumat-o.

Ion MURARIU,
Redactor- ef al revistei

„Lumina satului”

LA MUL I ANI DIALOGULUI CU CET ENII, bilunar
de GIROC i CHI ODA !
Acum la ceas aniversar pot spune c  materialele
ap rute în „DCC” împlinesc a tept rile fiec rui
cet ean din cele dou  localit i m rgina e Timi oarei.
Bine venit i bine scris  aceast  publica ie. De i dac
eram întrebat vreodat  despre titlul ei, eu o botezam
pur i simplu „Dialog”. A a cum Dilema veche sau
Dilema nou  este tot a cet eanului (verde).

adar, via  lung  bilunarului de Giroc & Chi oda i,
bineîn eles, felicit ri colectivului de redac ie!

Andrei MEDINSKI,
pictor

Prin intermediul ziarului „Dialog cu cet enii”, Poli ia Co-
munal  Giroc a avut parte, de-a lungul timpului, de un
sprijin ferm în realizarea i men inerea unui climat de or-
dine i siguran  în rândul cet enilor.
Totodat  s-au transmis corect problemele cu care se
confrunt  comunitatea, mesajele i sfaturile poli iei, date
cu scopul de a preveni prejudicierea cet enilor i vic-
timizarea acestora, în contextul unei infrac ionalit i în
continu  cre tere.
Ziarul a fost una din c ile noastre de comunicare efi-
cient  în dialogul i rela ionarea cu cet enii comunei,
permi ându-ne s  fim sinceri i concre i în prezentarea
activit ilor întreprinse i a rezultatelor ob inute.
Îi ur m „DCC”, cu aceast  ocazie, via  lung , trans-
paren i subiecte cât mai diversificate.

Florin HULU ,
eful Poli iei Comunale Giroc

Succesiunea apari iilor „Dialogului” poate fi comparat  cu
cea uman , de multe ori puternic , alteori vulnerabil ,
încât ar fi fost suficient  o singur  suflare de vânt pentru
ca totul s  se piard : efortul i pasiunea, faima i gloria,
sacrificiul i succesul.

Putem fi ferici i c  o anumit  capacitate de a conduce
a reprezentat partea esen ial  a continuit ii acestui ziar.

Adresându-se tuturor categoriilor sociale, indiferent de
gradul educa ional, s-a impus ca o apari ie responsabil ,
prezentând realiz ri de necontestat pe toate planurile i în
toate fazele de evolu ie ale comunei Giroc.

Prin materialele aduse la cuno tin a dumneavoastr
am dorit s  se în eleag  c  nu mai exist  structuri fortifi-
cate de ap rat, ci, dimpotriv , câmpuri de exploatat.

„Dialog cu cet enii” a crescut i la propriu i la figurat,
dup  un singur gând: via a noastr  nu poate fi conceput
altfel decât în condi iile spa iului i timpului, pentru binele
nostru i pentru a fi în slujba oamenilor.

Pe tot parcursul acestor ani, am dobândit o capacitate
de a înfrunta noile provoc ri aflate într-o nou  dimensiune,
dup  o strategie eficient i o gestiune corespunz tore.

Competen a profesional  a celor care au lucrat în acest
timp au g sit, de fiecare dat , contextul în care trebuia s
se ac ioneze, interpretând rapid i eficient caracteristicile
câmpurilor de ac iune. Au dezvoltat ini iative proprii, i-au
asumat întreaga responsabilitate i au evitat, în tot acest
timp, s  priveasc  trecutul ca un paradis pierdut i dis-
perat, folosindu-l ca suport pentru viitor.

În materialele prezentate s-a încercat g sirea r spun-
surilor la întreb rile ridicate de un mediu complex i com-
petitiv, dar, mai ales s-a c utat s  se stimuleze curiozitatea
cititorului, f cându-l s  parcurg  toate paginile ziarului.

Cei care s-au str duit i se str duiesc s  scrie acest
ziar cultiv   dezvoltarea gândirii constructive, a sim irii i a
voin ei.

Toate colectivele de redac ie ale ziarului au în eles ce
înseamn  rolul muncii individuale, nealterând, îns , rezul-
tatul colectiv. Astfel, s-au împ it sarcinile pe domenii de
activitate tipice comunit ii în care tr im, abordând, în ace-
la i timp, o atitudine lipsit  de orgoliu.

Nu a existat niciodat  o trufie pregnant  a redactorilor-
efi, a „superiorilor” fa  de colectivele pe care le con-

duceau, ci un spirit de colaborare i de consultare pentru
bine i pentru ca ziarul s  î i ating  scopul pentru care a
fost creat: informarea cet enilor.

Am avut parte, de-a lungul timpului, de adev ra i jur-
nali ti, unii afla i pe b ncile uceniciei, al ii consacra i, dar
to i dând dovad  de o mare flexibilitate i inteligen . Con-
sider ca o bog ie convie uirea lâng  ace ti oameni
însemna i!

Am avut ocazia s  citim împreun  150 de numere ale
“DCC”, parcurgând aceast  perioad  pe altarul muncii
pentru promovarea i dezvoltarea Girocului, realizând ast-
fel cât de mult au contat ace ti ani în via a noastr .

La apari ia cu num rul 150 din „Dialog cu cet enii”,
doresc tuturor celor care s-au str duit s  scrie cu atâta
clarviziune i profesionalism s  p streze lumina ce se afl
în ei i s i adune for ele pentru ca, prin intermediul con-
deiului, s  continue prezentarea ineditului esen ial i defin-
itoriu al comunit ii în care tr im.

De asemenea, cititorilor acestui ziar le doresc s tate,
putere de munc i posibilitatea de a citi împreun i nu-
merele viitoare, mul umindu-le, în acela i timp, pentru în-
curaj rile pe care le-am primit în timp.

„TR IESC PENTRU A FI CÂT POT DE MULT DIN
CEEA CE SUNT F CUT S  FIU”

Începând cu ianuarie 1990, libertatea de expresie,
cucerit  cu pre ul unor jertfe care au schimbat cursul
istoriei noastre, a dus la apari ia presei libere pe care
am pre uit-o întotdeauna, ca una din pârghiile con-
solid rii unei societ i democratice.
În acest context, salut apari ia nr.150 al bilunarului de
Giroc, urând echipei redac ionale i colaboratorilor
via  lung , cât mai multe numere, crearea unui ade-

rat cadru în care libertatea de expresie s  se îm-
pleteasc  armonios cu glasul con tiin ei, întru acela i
el, mai binele comunit ii girocene.

Preot Adrian Chermeleu



Înc  din prima jum tate a secolului al XIX-
lea cultura muzical  în Biserica Ortodox
Român  intr  într-o nou  etap  a
dezvolt rii sale, prin p trunderea în cultul
divin, al turi de cântarea monodic  de
stran , a cânt rii coral-armonice.

trunderea acestei noi forme de cântare
în Biserica noastr  s-a f cut, cum era i
firesc, treptat, manifestându-se la început
mai timid, iar mai apoi, luptând din

sputeri pentru câ tigarea priorit ii în fa a
celei monodice. Necesitatea unei bune
organiz ri a cânt rii corale în Biseric  se
impunea tot mai mult. De aceea, la 1864,
când s-a înfiin at Conservatorul din
Bucure ti, a început s i desf oare
activitatea pe lang  el, un cor bisericesc
alc tuit din vreo 50 de persoane, sub
conducerea lui Grigore Manciu. În Banat,
primul cor bisericesc a luat fiin  în anul
1840, la Lugoj, cor care la început era
condus de înv torul Ghina i a cântat,
pentru prima oar , liturghia la s rb torile
Sfintelor Pa ti din anul 1841.
În timp, corul i-a câ tigat o bun
apreciere în multe biserici, mai cu seam
în mediul urban, înlocuind în slujbele
duminicale strana. Sunt credincio i care
prefer  o anumit  biseric  pentru corul
care d  r spunsurile liturgice. Dar nu
întotdeauna forma iile corale au
capacitatea artistic  pentru a realiza cadrul
sonor propice rug ciunii ce p trunde în
inim . Literatura genului posed  un
repertoriu deosebit de vast, ce se
îmbog te în permanen , fiind practic
imposibil de cuprins. Dar acest repertoriu
este foarte diferit sub aspectul calit ii
muzicale, de la lucr ri de cert  valoare
artistic , pân  la piese tributare nivelului
tehnic al unor modeste coruri, c rora le
sunt dedicate. Pentru a corespunde
cerin elor liturgice, cântarea coral  trebuie

 adere la acelea i principii de cucernicie
duhovniceasc , potrivite cântarii
biserice ti.
Responsabilitatea dirijorului cre te întrucât
el va trebui s  canalizeze întregul discurs

coral în sensul exprim rii rug ciunii
colective. Când corul va putea fi
exponentul duhului rug ciunii tuturor celor
prezen i în biseric , atunci cântarea coral

i va îndeplini adevarata ei misiune.
Pentru aceasta îns  dirijorul trebuie, pe
lâng  pregatirea muzical  de specialitate,

 cunoasc  semnifica iile simbolice, s
în eleag  tipicul slujbei i s  fie el însu i un
smerit rug tor. În aceste condi ii, el va
putea s  foloseasc  tehnica i expresi-
vitatea coral  în folosul rug ciunii, va ti s
aleag  cel mai potrivit repertoriu, va face
corp comun cu masa credincio ilor în
rug ciunea comunitar . Sunt condi ii
definitorii în statuarea menirii corului, care
în biseric  nu sus ine un concert, ci
particip  cu cuvio ie la s vâr irea sfintelor
taine.
Derogarea de la rânduiala serviciului divin
prin modificarea planurilor de referin  de
la cele duhovnice ti c tre cele estetice,
poate deveni o periculoas  ispit  pentru
dirijor sau pentru corist. „De obicei un
mirean cade în pericolul mândriei în urma
unui succes mai mare sau în urma
atingerii unei superiorit i evidente, cu
repercursiuni materiale. C lugarul poate fi
cuprins de mândrie chiar i numai
comparându-se cu un frate care nu poate
cânta, sau care cant  mai slab",
avertizeaz  unele p reri care
men ioneaz  pericolele ce pot ap rea în
urma cântarii în biseric .
Cântarea bisericeasc  în colectiv poate i
trebuie s  ofere depline satisfac ii
duhovnice ti. S  ne gândim la înc  o
recomandare a autorului Confesiunilor.
„Cânt  lui Dumnezeu, dar s  nu cân i r u.
Cânt  bine, fratele meu. Tu tremuri atunci
cand i se cere s  cân i înaintea unui bun
muzician, temându-te ca artistul s  nu- i
repro eze lipsa ta de cuno tinte: dar dac
tu cân i lui Dumnezeu trebuie s -i aduci o
cântare tot atât de des vâr it , ca s  nu
displac  unor urechi atât de perfecte."
(Fericitul Augustin. Enarratio in Psalmi.
XXXII. 3).

Cântarea coral  în biseric  –
misiune responsabil

Mircea STURZA

RELIGIE

George LÂN

Cana de fier

fântâna e tot acolo
cana de fier
lumineaz

 lan

nu e ti român
dac  n-ai lan
îmi spune Ilie

 dezleg
de copil rie

i plec

în de ert

În satul meu

În satul meu
oamenii î i poart  povara la fel

între un col  de p mânt
i o f râm  de cer
pe unicul drum

la cap tul str zii
locuia un om bun

care d dea uneori de mâncare
câinelui
din mine

la c tâiul lui
am aprins lumân ri

i atunci cuvântul
s-a f cut pas re

s-a f cut fum
s-a f cut rug ciune

Patruzeci de ani

 opresc lâng  cana de fier
i nu pot s  beau

patruzeci de ani
în de ert

parc  nu-s îndeajuns

 învârt în cercuri
tot mai mici
pân  ajung

în punctul
din care

o duc la buze

plin  cu apa
copil riei

îmi scap  din mân

Tu, Doamne

pe cea de-a aptea porunc
zarul

pe care nimeni
nu îl arunc
seam

cu un dalma ian
 les

 nici o adres
Epistola lui Pavel

Tu, Doamne,
cu cine m-ai f cut?

 tem

e noapte i urletul
dezleag  mama de prunc

îmi iau ochii
din inim
i-i arunc

peste cuvinte
ca un blestem

mie nu mi-e fric  de lupi
de singur tatea haitei

 tem

Martori oculari

au g sit
la masa de scris
lumina aprins

i
mormântul deschis

ase poeme din volumul „Cana de
fier“, aflat sub tipar

Daniel ILIE

În straie de ap

Dep ind obi nuin a moartea tradi ia
prin simplitatea

în care tie s  se dezv luie
aceast  femeie albe te instantaneu

orice alt  tenta ie
plutind deasupra str zii fluide

i a arborilor deshidrata i mirosind a
petrol

ca o zi necesitate de iunie
înve mântat  în straie de ap

halucinant prelungind
respita ia pietrei câmpiei ora ului.

sturnate al turi

Cutreieram hotarul
înso it de doamna economist

i evaluam cucuruzul
din ordinul mai marilor zilei

am oprit s  bem ap
aproape de codrul Izgarului

ochii ei m  luar
 complexe în st pânire

sânii ei dispera i
îmi a ar  simultan

pofta respectul recuno tin a
am renun at la principii

porumbul îmb trânea cu viteza luminii
sturnate al turi

cerul ro ietic de august i codrul cernit
teapt  de câteva luni

 î i recapete echilibrul.

Civiliza ia inimii

Crea i exigent
cu ochelarii imen i sunte i de-a dreptul

fermec toare
sunt emo ionat i foarte înalt

tiind cum griji i de sufletul vostru
înc  neâmplinit

i f  s  v  menaja i ochii
limpezi i mari

ra cheta i de ani buni
metri cubi de c i esen iale i sfinte

tr i simplu modest
neinteresant pentru colegii de breasl

gândi i frumos i adev rat
sufletul cre te i se înn obileaz

în fiecare secund
i când cineva ignorându-v  sânii notabili

 bate cu degetul în piept i a teapt
ecoul

sunte i mândr
trupul vostru mirosind profund a lumin

stârne te totu i
pofte respect i invidie.

Închipuire campestr

Urâtul se instala
o dat  cu iarna în fibrele

satului ce ne g zduia simultan
fiecare dintre noi

se trudea s  reziste
erai departe de num rul unu în top

singura d sc li  din zon
amirosind a frumos i civiliza ie

te mângâiam n ucit

de câteva s pt mâni
rb ia de care eram suspectat

refuza s i reintre în drepturi
încercam s  m  sugestionez

 estimez
cât mai puteai lupta

împotriva fiin ei tale dezl uite
am trecut pe vin ro u

i pe leacuri b be ti
eram caraghios i tare însp imântat
ca i cum nu s-ar fi întâmplat nimic

deam fuga sâmb ta la ora
la femeia al turi de care

de câ iva ani
îmi complicam frumos biografia

în bra ele ei
impoten a ce pusese st pânire pe mine

nu era decât o închipuire
campestr .

Via a la ar

zusem rob noble ei chipului t u
de domni  munteanc

surghiunit  parc  anume la Verme
 m  smulg

din urâtul ce m  înghi ea sistematic
o jeansii domniei tale aidoma vi inei

coapte
turna i impecabil

pe buci i pe coapsele din care
 fulgerau constant 5000 de vil i

sânii t i mari i pietro i
ce miroseau salvator a civiliza ie

m-au pus zdrav n la lucru
era hotarul înghe at al lui februarie

ca s  te pot vedea diminea a

i dup  ce te întorceai de la ore
 m  mântui privindu-te

am s pat cu b rba ii din ferm
un canal de costi

cu  de la mine putere
am scos la lumin

trei hectare din râtul fertil al comunei.

Cumulo-nymbus

lui Petru Cre ia

Îmi st  în puteri
 însufle esc câteva zeci

de cuvinte
 voia voastr

 înal  femeia la rang de idee
sunt mai important decât Homer i

Orfeu laolalt
mai esen ial decât orbul

i mai îndr gostit decât
tragicul iubit al Euridicei
o dat  la o mie de ani

trec cu u urin  dintr-o lume
în cealalt .

Se cutremur  prunii din sat
i Calea lactee

sunt îngrozit de puterile mele
ca un boboc sferic i sângeriu

de bujor n ucit de lumin
mai important decât propriul s u regn

decât clorofila
în sine.

George LÂN



BANCURI, BANCURI...DIVERTISMENT

Auzind despre gravitatea îmboln virii
cu SIDA, un tân r de 20 de ani î i în-
treab  tat l despre modul în care se
poate lua SIDA. R spunsul tat lui:
- P i prin contact sexual i prin mu-
coas ...
- Auzi, da' de la o mucoas  de 16 ani
po i lua SIDA?

***

Doi bebelu i la cre :
- Tu ce e ti, b iat sau fat ?
- B iat.
- Dar de unde tii?
- Dac  iese infirmiera î i ar t.
Iese infirmiera, la care acesta î i ridic

turica:
- Uite, am osetu e albastre.

***

O femeie d  un anun  la ziar:
Schimb b rbat înalt  fidelitate pe b r-
bat înalt  frecven .

***

Via a marital  e foarte frustrant .
În primul an de c torie, b rbatul vor-
be te i femeia ascult .
În al doilea an, femeia vorbe te i b r-
batul e cel care ascult .
Începând cu al treilea an, vorbesc
amândoi i vecinii ascult .

***

Cînd un tân r proasp t însurat are o
figur  fericit , se tie de ce. Când un

rbat însurat de 10 ani are o figur
fericit , te întrebi de ce.

***

Un b ie el îl întreab  pe tat l lui:
– T ticule, cât cost  s  te însori?
Tat l r spunde:
– Nu tiu, eu înc  pl tesc...

***

Dou  prietene:
– Drag ,  spune i  tu,  nu e via a asta
groaznic ? Ori de câte ori dau i eu de
un b rbat cumsecade, descop r c  fie
el e însurat, fie eu sunt m ritat .

***

Dup  o aventur  de dou  luni, o tân
îl întreab  plin  de emo ie pe iubitul ei:
– Când o s  m  prezin i rudelor tale?
– Draga mea, deocamdat  e imposibil.
Copiii sunt la ar , iar nevast -mea e
plecat  într-o delega ie!

***

- Aceasta-i una din fotografiile la care
eu in cel mai mult. Rarisim .
- Nu v d nimic deosebit, e poza
nevestei tale.
- Am prins-o cu gura închis !

***

Nava s-a dus la fund. Împreun  cu al i
câ iva pasageri, o femeie se salveaz
pe o mic  insul  p sit . Dup  câtva
timp, apare i so ul din valuri, abia mai
inându-se de o bucat  de grind . Ter-
minat, se pr bu te lâng  ea pe nisip.
- Am ajuns i eu, draga mea, murmur
el cu o voce epuizat .
- V d c-ai ajuns. Dar sunt curioas
unde ai fost pân  acum!

***

Trei lipoveni a teapt  pe malul Dun rii
 se prind  ceva în undi . Deodat

apare un porc mistre .
– M , dac  ar fi Claudia Schiffer! zice
primul.
– Ar fi bine i dac  ar fi nevast -mea,
zice al doilea.
Al treilea tace pu in, apoi exclam  cu

duf:
– Cel mai bine ar fi dac  ar fi întuneric!

***

Bul  vine acas i î i anun  tat l c
se însoar .
Tat l:
– Foarte bine, Bul , m  bucur pentru
tine. Cu cine te însori?
Bul :
– Cu Janos.
Tat l:
– Bul , asta nu se poate.
Bul :
– Tat , ne iubim i ne lu m.
Tat l:
– Bul , nu se poate.
Bul : Orice ai zice tu, noi tot ne lu m.
Tat l:
Bul , i-am spus c  nu se poate.
Bul :
– Da' de ce?
Tat l:
– P i de-aia, c  Janos e ungur!

***

– Uf, ce c ldur  mare! Sunt 40 de
grade la umbr !
– Bine, dar cine te pune s  stai la
umbr ?!

***

– Bul , ce înseamn  s  fii diplomat?
– S  te gânde ti de dou  ori înainte s
nu spui nimic...

Ba, al meu e mai frumos!
interceptate de Daniel Ilie

Theo-Cristian Mihali, 1 an i 3 luni, Giroc

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

Azi, la anii mei d stui,
Am în gur  numa-un ghince,
Nu vreu r u nim nui,
D-aia-mi zâ ie „Mo  Cumince”.

 la nanie nu mai trec,
Mi-s str in d  lucruri sfince,

â în pa ie îmi petrec
Dzâlili, ca Mo  Cumince.

Unii zâc c-a  fi d cept,
Dar mai mul i c  nu am mince;

 la lumie ie s-a cept?
D-aia rabd  Mo  Cumnice.

Beu un de  ori beu o vadr ,
Mai pogan ca înaince,
Dorm în an uri, ca s  vad
Cum s-ogin  Mo  Cumince.

Scriu odz nii â pove ci,
Gâng vindu-m -n cuvince,

 n ravuri omene ci,
Cum lie cie Mo  Cumince.

Iar când bat zvoanili-n sar
 tri glasuri învr jbice,

Mor cum cie ca s  moar ,
Ca t t prostu’, Mo  Cumince.

Ba  în mijloc d  mormân ,
Mi-am zâgit, s -l am d-acum,
Când oi fi s  plec la sfin i,
Cas  mândr , cu podrum.

Iar p  cru ie, opt cuvince,
Ori s -mi scrie într-un rând:
„Ai i za ie Mo  Cumince,

i cumince ca oricând!”

S-a deschis prima pizzerie chi ozean
Apreciat i peste hotare, me te ugul culinar al buc tarilor din „fruncea

rii” ni-e fa ie fal . Ca în Banat nu se m nânc  niciunde, se spune, i
chi ozenii s-u gr bit s i diversifice meniul prin deschiderea primei
pizzerii autohtone.
Situat  pe strada Caraiman, nr. 13, aceasta ofer  un ambient pl cut i un
meniu complet, cu cele mai delicioase sortimente de pizza. Livrarea la
domiciliu este posibil , momentan, doar în Chi oda. În scurt timp, îns , se
va extinde i pentru Giroc. Luna august va marca inaugurarea unei terase
cochete i spa ioase. Localul are 32 de locuri i poate fi închiriat pentru
diverse ocazii.
Orar: Luni – Vineri : 12 – 22; Sâmb ta – Duminica 13 – 23
Rela ii la tel: 0757136474; 0765381298

David 

„Dialog cu cet enii”, la
num rul 150

Dintotdeauna, cum se tie,
Istoria se-n ir  dup  ani,
A turând pe cei din ve nicie
Lâng  armata de contemporani.

Omagiind trecutul f  via ,
G sim o poart  înspre viitor
Cuvântului ce-i d m o nou  fa ,
Un zâmbet cald pe fa a tuturor.

Cinstind valoarea ne cinstim pe noi,
E ziarul nostru ce-a r zbit prin vreme
T iasc  dar, în vecilor de veci,
Ajuns la num rul o sut i cincizeci.

intim mai sus i f  de probleme
Entuziasmul unor realiz ri depline,
Noble ea, care în timp se înfirip ,
Istovitoarea munc  în echip ,
Inteligen a unor min i senine.

La anivers ri
La na tere au asitat,
Pe lâng  mul i s teni de fal ,
Primarul, mamo  devotat,
Iar Albai, moa  comunal .

Ajuns la o maturitate,
Ca un simbol de prim  mân ,
Consiliul l-a mo it aparte,
Ca doica, l-a crescut în Lân ...

Întâlnire de gradu IV

Bace moarcea la fereastr
Mai s -mi sparg olocatu

-o întrab  p  nevast :
- Unge â s-o dus b rbatu?

 îl caut d-o lun -ntrag
În z dar, nu-i d  g sât.
L-o ascuns în pod vro bab
Ori p mântu’ l-onghi ât.

- L-ai c utat â la c fan ?
Poace doarme-n an , la Gropi,
Ori îi dus la câce-o nan

-i cânce d  giochi.

-o pornit moarcea, urâta,
 m  cauce mai d parce,

Cu spinarea gârbovit
â c-o coas  lung -n space.

M-o g sât s pând grin aiu,
Im los î plin d  prau

â m-o zâs: Gata-i cu traiu,
Spal -ce, c-o s  ce iau.

- Stai un pic, s -mi g t r chia
Care m-o ugit în vas,

-i p cat, bat-o pustâia,
Altora ca s  le-o las.

- Ia s  gust, îmi zâs  moarcea.
â i-am dat o damigean .

Ca s -i fac â mor ii parcea
â s -mi gust i dân poman .

 în eap  veselia
Ba  a a cum scrie carcea.
Când g tat-am cu r chia,

-mb tai â io â moarcea.

Azi d  ploaie ori d  ninje,
Cânt  zâlele din laut ,
Iar  moarcea be d  stânje

â d-atun i nu m  mai caut .

Petru CHIRA

Mo  Cumince
(premiat la „Lada cu zestre”)

Petru CHIRA



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,
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. 0256-395.798, 0744-543.371; e-mail primariagiroc@yahoo.com

Tipar executat la:

IS
S

N
 1

58
4-

30
68 Timi oara, str. Brându ei, nr. 17

0256.422.247; 0722.328.672

Avem dou  echipe
de pompieri!

În 13 iunie a.c., la Jimbolia, s-a desf urat Concursul jude ean al pom-
pierilor voluntari din societ ile comerciale, cât i la nivel de S.V.S.U.
Dubl  campioan  na ional  în 2007 i 2008, echipa SVSU Giroc a
fost invitat  s  prezinte un program demonstrativ la aceast  sec iune,
în care au luat startul echipele similare din Biled (locul I), Jimbolia
(locul II), Reca  (locul III), Dude tii Vechi (locul IV), Teremia Mare
(locul V) i Comlo u Mare (locul VI).
Reamintim cititorilor no tri c  dubla noastr  campioan  na ional  este
calificat  direct în finala din anul acesta, ce se va desf ura, între 1 –
15 august , la Târgu Secuiesc, unde, suntem convin i, se vor încu-
nuna pentru a treia oar .
Revenind la concursul de la Jimbolia, suntem datori s  v  inform m

 Girocul a fost prezent cu înc  o echip , ce a concurat la sec iunea
pompieri voluntari din societ i comerciale, al turi de „Petrom”,
„Colterm” i „R.A.T.T.”. Condus  de ve nic tân rul Dumitru Cr inicianu
i alc tuit  din inimo ii Ilie Marincu, Cristian Bordea, Marius Sauc ,

Cosmin Cîmpean, Adrian Coto , Ciprian Dumitru, Vasile Semin (cu
zvan Bordianu i Iustin Simon – rezerve) echipa societ ii comer-

ciale „Giroceana” i-a spulberat adversarii, clasându-se pe locul I. Ur-
mare a acestei performan e, pompierii atomici de la „Giroceana” s-au
calificat la faza interjude ean   a concursului, care se desf oar , în
perioada 1 – 10 iulie (adic  tocmai acum!), la Târgu Jiu.
Le dorim succes i dup  dorin a de victorie, tipic girocean , nu credem

 nu vor onora statutul câ tigat de confra ii lor giroceni din S.V.S.U.

Traian ABRUDA

Cele 31 de premii cucerite sunt greu de egalat i
mai ales de dep it de vreo alt  competitoare
timi ean , la urm toarele edi ii, cu, bineîn eles, o
singur  excep ie. i aceast  excep ie, cum pute i

nui, o reprezint  tot comuna noastr .
Cu un rezervor impresionant de talente artistice
(înc  necercetat decât par ial), cu un primar i
garnituri ale Consiliului local, care, prin dorin ,
voin i sprijin concret, au contribuit la
cristalizarea i amplificarea fenomenului cultural
girocean i cu o psihologie de mare i adev rat
campioan , comuna noastr  î i tr ie te, iat , la
modul cel mai firesc, gloria cultural-artistic .
În ce ne prive te, pe lâng  bucuria rezultatelor,
per ansamblu, ne încearc  înc  una, cam de
aceea i amplitudine. Pe lâng  performan ele ex-
cep ionale ob inute, constant, la sec iunea etno-
grafie i folclor (art  culinar , costume i dansuri
populare, fanfar , grup vocal, soli ti vocali i in-
strumenti ti, poezie în grai), coruri i art  plastic ,
Girocul a aliniat, în premier , cu rezultate foarte
bune, reprezentan i la muzic  clasic i contem-
poran  (vioar i percu ie individual i în grup),
teatru, art  fotografic i literatur  contemporan .
Cu tot ce au ele mai autentic, tradi iile timi ene

strate în „Lada cu zestre” trebuie transmise
genera iilor viitoare. Dar s  nu uit m niciodat :

 o modernitate cultural  proprie, româneasc ,
sincron  cu Europa, tradi ia se ve teje te pe pro-
priele-i picioare i sucomb . Oricât am încerca s-
o resuscit m.
În continuare v  prezent m rezultatele ob inute
de reprezentan ii comunei noastre în festival:

1. Folclor & etnografie:
• Ansamblul „Ghiocelul” – Premiul I
• Soli ti dansatori – Premiul I
• Sorocari – grup b rb tesc – Premiul I
• Dansuri mixte – Premiul I
• Forma ia „Ghiocelul” junior – Premiul Special
al Juriului

• Zorica Savu – Diplom  de Excelen
• Mircea Ardelean jr. – Pemiul I, ambal
• Marius Sperneac – Premiul I, fluier

• Alexandru Rancea – Premiul III, clarinet (rapsod)
• Fluiera ii – Premiul I
• Grup vocal folcloric „Zorelele Girocului”
(preg tit de profesoara Desanca Lalici) – Premiul II
• Marius Matei – Premiul Special al Juriului pentru
expozi ia de costume
• Daniela Jicherean – Premiul Special al Juriului
pentru pliant art  culinar
• Maria Cincu – Premiul III, art  culinar
• Daniela Jicherean – Men iune I, pentru expozi ia
de art  culinar

2. Muzic :
• Fanfara Giroc – Premiul I
• Clasa de percu ie (condus  de profesoara
Alina Cuibaru Jumug ) – Premiul I
• Corala „Giroceana” (condus  de Mircea
Sturza) – Premiul I
• Corul Bisericii Ortodoxe din Giroc (condus
de profesoara Codru a Tomescu) – Premiul II
• Angela Cuibaru-Jumug – Premiul I, vioar  (clasic)
• Daniel Cuibaru-Jumug – Premiul I, percu ie
• Emil Kindlein – Premiul I, folk

3. Literatur  & art  plastic :
• Petru Chira – Premiul I, poezie în grai
• George Lân – Premiul I, poezie
• Cercul de crea ie literar  „Miraj” (condus de
poetul George Lân ) – Men iune
• Echipa de teatru a colii din Chi oda (condus
de actorul Claudiu Dogaru) – Premiul I
• Emil Kindlein – Premiul Special al Juriului, fotografie
• Bajko Attila – Premiul I, pictur  pe lemn
• Vasilica Popescu – Premiul II, aranjamente florale
• Cercul de pictur  al Bisericii Ortodoxe din
Giroc (condus de profesoara Ecaterina Neagu) –
Men iune
• TROFEUL „LADA CU ZESTRE”

Expozi ia i Spectacolul de gal  vor avea loc în 27
septembrie 2009, în sala Filarmonicii „Banatul” din
Timi oara.

George LÂN

Girocul a confiscat „Lada cu zestre”
• Pentru a treia oar

ORAR CASIERIE „GIROCEANA”
(ap , canal, abonamente)

Luni – Vineri  între 9 – 17
Program special:
În intervalele 14, 15, 16-27, 28, 29, 30, 31-1, 2, 3 din fiecare
lun  casieria este deschis  între orele 9-18

Precizare: Dac  una sau mai multe din aceste zile cade/cad
sâmb ta, casieria func ioneaz  între orele 9-13

mailto:primariagiroc@yahoo.com

