






Alexandra Petra Venter s-a n s-
cut la 8 iunie 1995, la Giroc.
„Zorea” de fal  a comunei,
Alexandra, elev  în clasa a VIII-a,
este un copil bogat, h ruit de Dum-
nezeu cu talente, frumuse e i pa-
siune. coala ocup  un loc de
cinste între priorit ile ei, iar pre-
miul întâi ob inut din clasa prim
pân  acum, atest  silin a i serio-
zitatea cu care abordeaz  via a de
elev.
Este o fire sensibil , deschis i
comunicativ , fiind încojurat  me-
reu de prieteni, al turi de care î i
petrece timpul liber. Alexandra
este ambi ioas i hot rât  s i
construiasc , înc  de pe acum, o
preg tire temeinic  pentru anii ce-
i stau înainte. Astfel, succesul i
str dania demonstrate la coal
sunt întov ite de premiul I
(clasa a VI-a i a VII-a), ob inut la
„Olimpiada M orului”, orga-
nizat  de coala din S laz.
Pasiunea pentru muzic  s-a mani-
festat din copil rie, iar din clasa I
cânt  în corul colii i în grupul
„Zorelele Girocului”, a c rui ac-
tivitate este coordonat  de dna.
prof. Desanca Lalici. Pe plan
muzical î i dore te lansarea unui

CD cu muzic  popular .
Talentul în ale scrisului îl fructific
la Cercul de crea ie literar
“Miraj”, unde, sub îndrumarea
poetului George Lân , î i dez-
volt  sim ul creativit ii.
O minte s toas  se dezvolt
într-un corp s tos i poate de
aceea ador  sportul. Materiile ei
preferate sunt: biologia, engleza i
religia. Pentru urm torul ciclu de
studii ar opta Liceul Pedagogic, iar
în leg tur  cu facultatea, Alexan-
dra ne-a m rturisit c  mai are timp

 se hot rasc .
Rela ia foarte bun  cu familia,
colegii i dasc lii,  structura ei su-
fleteasc  sincer , sensibil i cre-
ativ , al turi de succese i con-
tinciozitate,  îi completeaz  por-

tretul, fapt care ne îndeamn  la o
concluzie simpl : avem de-a face
cu un elev model.

David 

Noul an aduce o schimbare a
modului de predare a limbii en-
gleze. Profesorii români vor fi
suplini i de câte un profesor vo-
luntar, cet ean american, de la
Corpul P cii, pentru o perioad
de doi ani, atât la coala din
Giroc, cât i la Chi oda. Corpul

cii (Peace Corps) este  o
agen ie guvernamental  a
Statelor Unite, care din 1991 a
dezvoltat rela ii de colaborare
între voluntari americani i
diferite organiza ii din România.
Domeniile de parteneriat sunt:
Predarea Limbii Engleze ca
Limb  Str in , Dezvoltare Eco-
nomic  Comunitar , Manage-
ment i Educa ie de Mediu i
Dezvoltare Institu ional . Pe
sectorul de predare al Limbii En-
gleze, dl. prof. Mathew Easter-
wood se va ocupa de acest
proiect la coala din Giroc, iar la
Chi oda dra. Marisa Gwidt.
Aceast  ac iune vine s  sprijine
cadrele didactice în predarea
Limbii Engleze prin posibilitatea
studierii limbii str ine cu un pro-
fesor nativ.
Trebuie s  men ion m i rezul-

tatele celor care au terminat
gimnaziul anul acesta i s-au în-
dreptat înspre licee. În func ie de
media ob inut  ei au fost repar-
tiza i astfel: ase elevi la
Colegiul Na ional B ean,
trei la Colegiul Economic F.S.
Nitti, unul la Colegiul Ana
Aslan, unul la Liceul Teoretic
Vlad epe , patru la Grupul

colar Emanoil Ungureanu,
unul  la Colegiul Tehnic Henri
Coand , unul la Colegiul
Tehnic Ion Mincu, unul la

Liceul cu program sportiv Ba-
natul, unul  la Grupul colar
de Transporturi Auto, unul la
Colegiul Tehnic, unul la Gru-
pul colar Azur i unul la Gru-
pul colar Electrotimi .
Pe lâng  profesoara Melentina
Costa ce a ocupat postul de di-
rector la coala din Giroc au
venit cadre noi, respectiv:
Alexandru Co a la Englez i
Boris Babici la sport.

David 
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Etapele necesare ob inerii autoriza iei de mediu, precum i ter-
menul de ob inere:
I. Actele minime necesare  pentru efectuarea evalu rii ini iale
a proiectelor:
- cerere de mân ;
- certificat de urbanism;
- descrierea pe scurt a proiectului;
- plan de situa ie;
- plan de amplasament în zon ;
- act spa iu;
- tarif 100 lei.

Dup  evaluarea ini ial  a proiectului Agen ia pentru Protec ia
Mediului emite:
Notificare tip A în max. 5 zile lucr toare, pentru proiectele care se
încadreaz  în categoria proiectelor cu impact nesemnificativ (de
ex: extindere alimentare cu ap ; re ea alimentare cu ap  f  foraj;

min cultural, coli, etc.).
Notificare tip B pentru proiectele care se încadreaz  în categoria
proiectelor cu posibil impact asupra mediului, ce în urma Comisiei
de Analiz  Tehnic  (CAT) continu  procedura, f  evaluarea im-
pactului asupra mediului i se emite dup  expirarea timpului pen-
tru consultarea publicului de 10 zile lucr toare i depunerea
complet rilor solicitate (de ex: drumuri comunale, sta ii de epurare
comunale, etc).
Acord de mediu pentru proiectele la care, în urma CAT, procedura
se continu  cu evaluare de mediu. Pentru aceste proiecte proce-
dura dureaz  minim 6 luni, pentru parcurgerea tuturor etapelor i
completarea documenta iei.

II. Pentru ob inerea autoriza iei de mediu actele minime nece-
sare sunt:
- cerere tip (se ridic  de la sediul Agen iei pentru Protec ia Mediu-
lui Timi );
- fi a de prezentare i declara ie;
- dovada anun ului public privind inten ia de ob inere a autoriza iei
de mediu;
- plan de situa ie;
- plan de amplasament în zon ;
- tarif 500 lei + taxa 30 lei.

Dup  verificarea amplasamentului, completarea documenta iei i
expirarea timpului pentru consultarea publicului de 30 de zile lu-
cr toare se poate emite autoriza ia de mediu pentru activit ile
existente.
La activit ile noi, pentru care a fost emis acordul de mediu, timpul
necesar pentru consultarea publicului este de 15 zile lucr toare.

responsabil mediu,
Ing. Petronela FLOREA

Un grup de 59 de cet eni din Giroc au înaintat o
adres  Consiliului local prin care solicit  s
înceap  de urgen  demersurile pentru de-
montarea pilonului cu antene GSM, de pe Strada
Preot David Vonica.
Nelini tea domniilor lor este absolut justificat , în-
trucât dup  montarea respectivelor antene mai
multe persoane s-au plâns de modificarea st rii
lor de s tate i a familiilor. Tulbur rile pe care le
reclam  sunt: dureri de cap, oboseal , diminuarea
puterii de concentrare, stare de grea , insomnii
etc.
Gândul c  radia iile emise de antene le peri-
cliteaz  s tatea, i pot genera maladii incur-
abile în rândul adul ilor i al copiilor, în special, au
accentuat panica, inducând o stare de stress psi-
hic.
Aplecându-se, cu responsabilitate, pe aceast
problem , ale ii locali au luat în discu ie un
Proiect de hot râre, ini iat de consilierii locali Ioan

deanu i Gheorghe ap, în vederea demon-

rii acestui pilon. Motivarea acestuia st  în chiar
prevederile Contractului de cesionare nr.
8420/2005, încheiat între SC „Orange Romania”
SA i Parohia Ortodox  Giroc, ce expir  în 20 iulie
2010. Conform art.3.2, acesta poate fi prelun-
git în mod tacit pentru o perioad  de înc  cinci
ani dac  una din p i nu notific  inten ia de
încetare a contractului.
Întrucât Parohia Ortodox  Giroc are doar drept de
administrare al respectivului perimetru, transmis
printr-o hot râre a Consiliului local, ea nu poate
concesiona acest teren în alte scopuri decât pen-
tru cel ce a fost destinat: de cimitir.
În aceste condi ii Parohia a fost rugat  s  notifice
concesionarului „Orange România”, prin scrisoare
recomandat , cu aviz de primire, pân  cel târziu
în noiembrie, c  nu mai dore te prelungirea con-
tractului de concesiune. O hot râre în eleapt ,
venit  mai târziu, dar, sper m, la timp.

Ioana VÂLCEANU

Neîndoielnic, i la volan cât i în
restul zilei, Ioan Dil , sau mai sim-
plu, John, cum i se spune, este o
apari ie interesant . Foarte bine
legat, întotdeauna proasp t b r-
bierit i cu musta a inconfund-
abil , a înv at s i armonizeze
culorile oalelor cu cea m slinie a
tenului. Un fel de pedanterie, ce
venea din adolescen a în care se
preg tea, la „Electromotor”, s
devin  prelucr tor prin a chiere,
care, în ciuda uniformei kaki, s-a
conservat în perioada prelung
de caschet .
Dup  un an ca strungar la firma
ce l-a colit, John s-a înscris la

coala Militar  de tancuri i auto
din Pite ti, pe care o termin  în
1978, an în care se înscrie la
cursurile serale ale Liceului „Elec-
tromotor”. În 1979 se c tore te
cu Marioara, iar în  1980 i se
na te feciorul: John junior. În
1992 ia în între inere o m tu  a
nevestei i se mut  la Giroc. Slu-
je te  ara într-o unitate militar
din vecin tatea comunei ce l-a
adoptat, pân  în 2002, când
aceasta se desfiin eaz i se pen-

sioneaz  ca plutonier adjutant.
Fire activ , se hot te i intr  în
agricultur  pân  în gât. Î i cum-

 un U 650 i toate utilajele i
se ocup  de cultura mare, în-
gra  porci, t ura i i p ret de
toate felurile, dar din cauza pre-
urilor foarte mici se poticne te,
renun i, timp de un an, face pe
agentul de paz .
I-a pl cut din totdeauna s  tr -
iasc  prin propriile-i puteri i a
tiut s  fac  diferen  între munc
i distrac ie. La 1 noiembrie 2007

se „înroleaz ” la „Giroceana” ca
ofer de autobuz. Omenos, s ri-

tor, i cu o poft  de via  contami-
nant , este unul dintre cei mai
populari oferi. Iube te muzica
popular  de voie bun i nu se
lipse te de ea nici atunci când
este la volan, iar autobuzul pe
care îl conduce devine cel mai
bine dispus din câte cunosc. Are
o rela ie bun  de familie i este
bunicul unei gâzu e de trei luni i
mândru foc de feciorul cu diplom
de medic veterinar i cu masterat
în drept comunitar i integrare eu-
ropean .
Spuneam c  John este un pedant
i chiar este. Vara, pe canicul , nu

se dezlipe te de l di a frigorific
cu ap  mineral i sucuri. Îi plac
distrac iile cu cântec i joc i nu
concepe nici un concediu f

i încarce i astfel bateriile.
Iube te florile de curte, jardi-
nierele, arbu tii ornamentali i
pomii fructiferi. Are inima bun ,
adic , tie meserie i poate toc-
mai de aceea a fost bine primit în
familia „Giroceana”.

O hot râre în eleapt : Girocul f  antena „Orange”

John

George LÂN

Autoriza ia de mediu









DIVERTISMENT

BANCURI, BANCURI...

MESERIA, BR AR  DE AUR

Concursul ini iat anul 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

Ba, al meu e mai frumos!

Sara-Maria Tîrziu
1 an i 4 luni, Giroc

Frizeria Claudy
Toat  lumea tie c -n Banat b rba ii-s f lo i i mândri pentru c  sunt „griji i” de
femei frumoase i harnice. Nu se putea ca în inima Banatului de câmpie, la Chi oda,

 nu fie un loc în care s  te dichise ti. Chiar la intrarea în localitate, exclusiv pen-
tru b rba i i copii, afli frizeria Claudy, care te prime te cu ospitalitate i cu servicii
de calitate.
Localul este dominat de un ambient pl cut i luminos, dat de un design interior mo-
dern i de bun gust, pân  la cele mai mici detalii. Pe lâng  atmosfera primitoare i
cald , Claudia, frizeri a, te întâmpin  tot timpul cu un zâmbet, o vorb  bun i o
cafea proasp .
Când ajungi pe scaunul de ferchezuial , m iestria i profesionalismul cu care e ti
tratat te îndeamn  s  te întorci, imediat ce bagi de seam  c  e ti mai pu in fru-
mu el. Pentru c  nu mai exist  scuze s  nu fii aranjat corespunz tor, ine cont de
urm torul program:
Luni: 14-20; Mar i: 9-16; Miercuri: 14-20;  Joi: 9-16; Vineri: 13-19; Sâmb : 9-16.
Dac  în acest r stimp n-ai apucat s  treci pe la frizerie, ai o problem , pentru c ,

a cum e normal, Claudia duminica se odihne te i frizeria este închis . Pro-
gram ri i alte detalii la tel. 0721 718 227.

David 

HORTICULTORUL

Foarte mul i sunt de p rere
 din flori, la ani târzii,

Dumnealui face avere,
Iar nevast -sa copii.

GEAMGIUL

Are de cinci ori pe lun
snicie mai aparte,

Când pe cap i se adun
Toate cioburile sparte.

ELECTRICIANUL

Legea fizicii îi spune
 nu ine-n timp caden a.

Dac -i cre te tensiunea,
Îi sl be te rezisten a.

INSTALATORUL

Me ter fiind, de calitate,
Peste toate ce apuc ,
El te scap  de p cate

i la plat  te usuc !

CONTABILUL

Eu n-a  dori s -i fac afront,
rerea mea nu mai conteaz .

Dar de un lucru ine i cont:
Nu-l credita i când „debiteaz ”.

ACTORUL

Ca un jalnic epilog
i g se te-acum pretextul.

Cu nevasta-n dialog,
Tot mereu î i uit  textul.

VIOLONISTUL

E as în lumea muzical ,
Talent din cre tet la c lcâi,
Dar în orchestra conjugal
Tot soa a e vioara-ntâi.

DIRIJORUL

În deget are „opereta”,
Dar nu va spune nim nui

-n c snicie-n schimb bagheta
O simte pe spinarea lui.

ASTRONOMUL

De-o vreme a devenit posac,
Parc  a dat în alte rele,

-n nebuloasa din coniac
El a g sit doar dou  stele.

CHEFLIUL

Îl z re ti din dep rt ri,
Dup  ce-a gustat din toate.
Merge doar pe trei c ri

 pe-a patra nu mai poate.

BI NI ARUL

Mai acu’, o s pt mân ,
Când au reu it s -l prind ,
A r mas cu guma-n mân .
N-a putut s-o mai întind .

IMPOSTORUL

 prinde foarte des uimirea
-n labirintul nep truns

Acel venit de nic ierea
E, culmea, azi, un ins ajuns.

M-am suit cu greu p  munce,
i amunca, m i împins,

Cu sudoarea grea p  frunce
scât cu p ru' nins.

Ca Sisif, al dân poveast ,
Tr buit au ani d stui.

 m'anin cu greu p  creast
Ca s-ajung în vârvu lui.

M-am luptat cu vicodoale,
Care m  luau p  sus,
Cu jâvine veninoase

 m  mir cum am ajuns

Sprijonit d-un domn i-o doamn
 nu cad s  m  fu cic,

Fie iarn , fie toamn ,
Izbocit-am cât un pic.

Nu o fost ni i Everestu'
Dar ni i muncili Olimp.
Am p ât ca un pegestru,
Cam însp imântat de timp.

 nu beh i ca berbecu.
î s  fiu cu carcea-n ir,

M-o-nv at i nea Alecu
Dar i maistoru eccpir.

Chi ozan ca m rturie
Chiar fo tomo it d  fisc,
Am înfipt plin d  mândrie
Stagu satului p  pisc.

Dar tr indu-mi Odiseia,
Sus în vârf, oprit din mers

 bâzgoi la t  a eia
Ce s  screm s  scrie-un vers.

i sâm ând c  mi s  curm
Vorbili d  c tâi,
Am pornit al d  p  urm

i-am ajuns p  locu-ntâi.

 Petru CHIRA

t în ince

Petru CHIRA

Poli ia rutier  la locul accidentului, discu-
tand despre importan a purt rii centurii
de siguran :
– Uita i-v  la acest om care nu a purtat
centura: cap rupt, ma e pe parbriz, ochii
în pomi, f  mâini. În schimb, uita i-v  la
cel care a purtat centura: parc -i viu!

Pe patul de moarte st  întins un mo  de
80 de ani, so , tat , bunic i str bunic.
I se apropie sfar itul i de jur împrejurul
patului toat  familia: so ia, to i copiii i to i
nepo ii i câ iva str nepo i. To i a teptau
în lini te i dintr-o dat  b trânul se
treze te i spune:
-Trebuie s  v  spun un secret mare!
Aveam de toate: ma ini bune, femei fru-
moase, mul i prieteni i un cont mare în
banc . Într-o zi mi-a spus un prieten c
trebuie s  m  însor, ca s  am o familie

 altfel nu o s  aib  cine s -mi dea un
pahar cu ap  pe patul mor ii. Ei i a a
m-am însurat i via a mea s-a schimbat
radical. În loc s  merg la discotec  cu
femei, st team acas i m  uitam la se-
riale, cu so ia. Ma ina o foloseam doar
ca s  duc i s  aduc copiii de la coal i

 mergem împreun  în concediu, la
mare. To i banii din banc  s-au dus pe
colile voastre. Zilele frumoase i liber-

tatea mea, le-a luat vântul! i acum când
stau întins i a tept moartea, ti i ce e cel
mai r u din toate?
– Ce, dragul noastru tat ? îl întreab  cu
to ii.
– Nici m car nu mi-e sete!

Traian se plânge unui prieten:
– Nu tiu ce s  m  fac, m i frate, cu ne-
vast -mea: umbl  noaptea prin toate
crâ mele.

– Bea atât de mult?!
– Nu! M  caut ...

Un copil, în preajma Cr ciunului, se gân-
de te c  cel mai mult i-ar dori un fr ior,

a c  îi scrie mo ului o scrisoare. Drag
Mo  Cr ciun, te rog s -mi trimi i i mie
un fr ior. Dup  dou  zile prime te

spuns de la Mo  Cr ciun: Trimite-o pe
mama ta, te rog.

Un cowboy opre te la un bar, intr i co-
mand  un whisky. Dup  dou  minute se
aude o voce: „Vezi c  î i ia calul!“. Ner-
vos, iese afar , dar calul era la locul lui,
intr  în bar, scoate pistolul i trage în cel
care a vorbit. Dup  altedou  minute se
aude iar: „Vezi c  î i ia calul!“. Iese iar i,
calul la locul lui, intr , scoate pistolul i
trage în cel ce a vorbit, la care barmanul:
„Termina i, b , dracu cu ahul vostru, c
ne omoar sta pe to i!“

So ul se uit  atent la so ie i-i zice:
– Rochia ta nou  este prea îndr znea .
Se vede totul prin ea.
– Ei i? O femeie cinstit  nu are nimic de
ascuns...

Vechi proverb tibetan: Dac  femeia ar fi
bun , i Dumnezeu ar avea una!

Tat l vine de la cre  cu copilul, mama
i pune mîinele în cap:

– M , sta nu-i copilul nostru!
El, mirat:
– Ce importan  are, mâine tot acolo îl
duc!

Interceptate de Iunouhu
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