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Bine ne-am reîntâlnit!
„Nu credeam s -nv  a muri vreodat ”, vorba po-
etului nepereche, nici c  voi reveni atât de repede
la Dialogul girocean.
Le-am petrecut, îns , pe amândou , dar vom lua în
discu ie doar cel de-al doilea moment. Am plecat
de la „DCC” cu inima strâns . F  repro uri ma-
jore, f  certuri. Doar cu un sentiment al inuti-
lit ii. Am venit s  dau o mân  de ajutor i s
schimb în bine fa a unui ziar cu statut de gazet  de
perete. Nu am negociat financiar costul acestei
schimb ri. Am acceptat oferta pe NV, cum se zice
la poker, f  s  am în vedere vreun avantaj mate-
rial. Nu voiam s  fiu cunoscut în comun , iar de
glorie gazet reasc  nu duceam lips . Am acceptat
totu i provocarea primarului Toma dintr-un soi de
patriotism local.
Girocenii i chi ozenii meritau un ziar bine f cut,
iar o parte dintre colegii din presa scris  o mic ,
dar energic  lec ie despre cum trebuie s  arate un
ziar bilunar, fie el i de comun . Ne-am turat cores-
punz zor (aten i i la aspectul grafic i la con inu-
tul ideatic) i cele dou  obiective au fost atinse
rapid. Dar cum tot românul se pricepe nu numai la
fotbal ci, în egal  m sur , i la gazet rie ( i se pare

 giroceanul nu face excep ie), au ap rut comen-
tator-sf tuitorii. i atunci am plecat de urât i mai
ales de team  ca nu cumva s  vin  o zi în care s
îmi negociez cele câteva principii pe care le am.
Am plecat s -mi v d de proiectele personale i nu
m-am gândit vreo clip  la întoarcere.
Dar „formulele” ce mi-au urmat nu au adus satis-
fac ie ( e greu s  umpli patru pagini mari cu mate-
riale scrise bine, dar mite opt!), i, în urma unei
discu ii telefonice, m-am l sat din nou ademenit.
Cum aveam s  aflu la câteva zile nu calit ile mele
de gazetar erau cele ce m  recomandau de data
aceasta, ci calitatea de „om al locului”.
Vede i? Totul a devenit al naibii de simplu. Am
revenit ca „om al locului” i de aceea, f  s  v
pun m car o întrebare, v  spun „Bine ne-am reîn-
tâlnit!”. C  de „Bine ne-om re-desp i!” este
loc i timp s  se ocupe al ii.

George LÂN
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– Cum a i perceput/traversat campania electoral  de
la locale?
– La experien a pe care am dobândit-o în trei campanii
electorale i dup  aproape 13 ani de administra ie,
aceast  campanie nu a fost nici mai grea, nici mai

oar  decât celelalte, dar nu pot s  trec cu vederea
accentul u or murdar, în
încercarea disperat  a
unora de a schimba
opinia aleg torilor. Dac
este s  ne lu m dup
procente, sigur c  aces-
tea sunt zdrobitoare
(79,65%), ceea ce în-
seamn  c  nu a mai

mas mare lucru pentru
ceilal i. S-a demonstrat,
pentru a treia oar , con-
secutiv,  electoratul din

Giroc i Chi oda este matur i participativ atunci când
situa ia o impune.
Mul umesc cu aceast ocazie tuturor celor care au votat
pentru persoana mea, dar i celor care nu m-au votat,
având desigur o motiva ie care îmi d  de gândit. O astfel
de pozi ie este normal  în democra ie i demonstreaz

 aceasta func ioneaz i în comuna noastr .
Prin încredin area celui de-al patrulea mandat voi putea
duce la bun sfâr it toate proiectele începute i voi putea
demara altele care s  ridice calitatea vie ii în comun i

 creasc  gradul de urbanizare. Este mult de lucru
pentru transformarea în totalitate a înf rii localit ilor
noastre, de i odat  cu lucrurile bine f cute au ap rut alte
probleme ce trebuie rezolvate. Spre exemplu, asfaltarea
tuturor drumurilor a dus la o circula ie excesiv de rapid ,
cu toate c  este limitat  la 30 km/or , dar i la cre terea
num rului de ma ini ce tranziteaz  Girocul i Chi oda.

ut m solu ii pentru limitarea vitezei prin montarea de
calmatoare de circula ie în zonele circulate i vom
eviden ia intersec iile pentru a m ri aten ia condu-

torilor auto.
Revenind la întrebarea de început, apreciez c  aceast
campanie reflect , cu mici excep ii, op iunea electo-
ratului i ea nu a adus decât pu ine schimb ri care nu
vor putea influen a sub nici o form  viitoarele hot râri.
Având în vedere experien a pe care am dobândit-o, am
evitat expunerea unor idei înaintea num rii voturilor i
a finaliz rii calculelor. Am procedat calm i cu în elegere
fa  de cei gr bi i în afirma ii i, fapt benefic, cu rezultate
pozitive mai ales în ceea ce prive te p strarea
prieteniilor cu factorii politici locali în ideea constructiv
de a lucra împreun  pentru cet enii i localit ile
noastre.
Le mul umesc i acelor lideri locali care, pe întreg
parcursul campaniei, au avut o inut  moral  de
excep ie, fapt ce m-a bucurat c  s-a schimbat ceva în
modul lor de gândire. Sper s  se fi în eles c  atacurile
murdare, f cute uneori în loca ii nepotrivite, au fost
sanc ionate pe loc de c tre electorat.

O întrebare pentru Pri-Marele comunei Performan ele excep ionale ale elevei Larisa
Sceadei le-am prezentat într-unul din numerele din
anul trecut ale „DCC”. Sumedenia de premii, ob inute
la Concursurile i Olimpiadele Na ionale de
interpretare instrumental  (percu ie) i la înv tur ,
o recomandau pe chi ozeanca noastr  ca pe o mic
vedet .
Seriozitatea, h rnicia, talentul i nu în ultimul rând,
stofa de campion i perfec ionismul au rodit, iat , i în
ultimul s u an de liceu. La Olimpiada Na ional  de la
Bac u, cu instrumentele sale favorite, de percu ie,
Larisa a ob inut locul I, cu un punctaj maxim de 100
puncte. Dup  aceast  performan , conform legis-
la iei în vigoare, a devenit student  la Facultatea de
Muzic  din Timi oara, f  examen de admitere,
înainte de a lua Bacalaureatul.
Cronologic, a urmat victoria de la BAC, adjudecat
cu media 9.72 i „Concertul Absolven ilor”, în care,
acompaniat  de Filarmonica din Timi oara, a str lucit
în Concertul pentru marimb i Orchestr  nr 1, în
trei p i, de Ney Rosauro. Colaborarea Larisei cu
aceast  prestigioas  institu ie a început în clasa a
dou sprezecea.

În 2007 i 2008 a sus inut
mai multe concerte sub
bagheta unor prestigio i
dirijori: Remus Georgescu,
Theo Wolthers(Olanda),
Gheorghe Costin, Walter
Hilgers (Austria), Meir
Minski (Italia) i Ilarion
Ionescu(Gala i), cu lucr ri
semnate de Al. Skriabin,
Dimitri Sostakovici, Richard
Strauss,Musorgski, Gustav
Mahler i A. Haciaturian.
Cea mai mare lovitur , de pân  acum, a
domni oarei Sceadei s-a petrecut, îns , în 20 iulie,
când, tot cu „Fila”, l-a acompaniat pe celebrul
tenor José Carreras.
În chiar noaptea de dup  concert, fata noastr i-a

cut bagajul i, în aceea i companie, plus Corul
Operei din Cluj- Napoca, a plecat în primul s u mare
turneu în str in tate. Dup  patru concerte în patru
ora e din nordul Italiei, au urmat altele cinci în
Germania. Larisa i-a demonstrat m iestria la tob
mare, cinel i trianglu, în concerte din care nu au
lipsit Aida, Nabucco i Turandot, de Giusseppe
Verdi i Simfonia a IX-a de Ludwig van
Beethoven.
Greu, din pricina deplas rilor numeroase i relativ
lungi, turneul pomenit a fost o prim  mare piatr  de
încercare. A trecut-o cu brio, îns  cu destule emo ii i
a mai reu it o performan , s i cunoasc i în alte
ipostaze colegii din „Fila”.
Acum prietena noast Larisa Sceadei se preg te te
pentru o nou  aventur . În zilele urm toare va începe
repeti iile pentru un Concert de percu ie, ce va avea
loc, în Sala „Capitol”, la 5 septembrie.

Chi ozeanca Larisa Sceadei
al turi de José Carreras

George LÂNGeorge LÂN

Pompierii giroceni – campioni na ionali
pentru a doua oar !

În miezul lui iulie, pe stadionul din Drobeta Turnu-Severin, s-a desf urat etapa inter-jude ean  a Serviciilor
Voluntare i Private pentru Situa ii de Urgen . Campioana na ional  en-titre în 2007, echipa SVSU Giroc a
fost invitat  s  participe în afara concursului, la sec iunea Servicii Voluntare. Afla i ca întotdeuna în mare form ,
ai no tri au învins deta at în ambele probe. La tafeta 4x100 m, girocenii i-au devansat pe cei de la agu de
Arad, veni i pe locul II, în 67,74 sec. La pista de îndemânare i vitez , cu 23,70 sec., Girocul a t iat din nou
macaroana aceleia i echipe, devansând-o cu 0,92 sec. Competi ia de la Severin a reprezentat, în fapt, ultima
verificare a girocenilor înaintea Campionatului Na ional, desf urat între 6-8 august, la Gherla.

IOANA VÂLCEANUcontinuare în pag.5



FIRME DE TOP

Leonard Roman s-a n scut la
Bistri a în 10 iunie 1954, îns
dup doi ani p rin ii s i aleg Baia
Mare. Acolo face coala gene-
ral i Liceul de Art , acolo se
angajeaz în deratizare, acolo,
în 82, se c tore te cu colega
sa de liceu, bistri eanca Maria.

i tot acolo se na te primul lor
copil : Leonard-Marian. La 30
de ani, îns , în 84, atras de mi-
rajul Banatului, vine la Giroc, se
angajeaz  la mica industrie a
CAP-ului din localitate, unde
face ceea ce f cea la Baia Mare,
adic  tot deratizare. Locuie te în
chirie, dar în 86 î i aduce soa a
si pruncuie ul la Giroc. În 1989
se na te Alexandra-Iasmina, în
90 cump  cas , iar în 91, ho-

rât s i ia destinul în propriile
mâini i profitând de culoarul
liber în domeniul DDD (derati-
zare, dezin- sec ie i dezinfec ie)

i deschide propria afacere, al -
turi  de so ia sa i  un june stu-
dinte la medicin .
Ca specialist în domeniu i di-
rector general al «Deraton»
SRL, Leonard Roman se orien-
teaz înspre firme mici i bine
face. Lucrurile merg ca pe roate,
încât în 91 înregistreaz  o cifr
de afaceri de 2 milioane lei.
Continu  politica pa ilor m run i
i siguri în câ tigarea pie ei i,
a cum î i reaminte te, 1993

este primul an de r scruce pen-
tru firm . Cre te progresiv nu-

rul de clien i, deodat  cu
dimensiunile acestora, dar i cu
cel al angaja ilor, care urc  la
apte. Prim ria Timi oara în-

cepe primele ac iuni DDD i
«Deraton» se implic . În 1995
cifra de afaceri ajunge la 100 mi-
lioane lei i câ tigul este rein-
vestit în utilaje i echipamente
de ultim  genera ie. Dealtfel,
aceasta este una dintre obsesiile
domnului Roman, la care nu a
renun at i nu va renun a nicio-
dat . O alt  grij  a domniei sale
ine de calificarea personalului
i, evident, nu întâmpl tor. Pen-

tru c  numai personalul calificat
garanteaz  executarea, cu
promptitudine, a unor lucr ri de
calitate, protejarea propriei s -

i, evitarea îmboln virii per-
s o n a l u l u i
beneficiar i pro-
tejarea mediului.
Pentru a intra în
rândul firmelor
cu taif, Deraton
a trecut prin mai
multe rânduri de
furci caudine i

i desf oar  ac-
tivitatea dup  un
sistem de mana-
gement certificat
de norme ISO
14001 (mediu),
ISO  9001 (cali-
tate), HACCP (si-
guran a alimen
-telor) OHSAS
18001 (siguran a
în munc ). Firma
este, de aseme-
nea, licen iat
de Autoritatea
Na ional  de Re-
glementare pen-
tru Servicii Pu-
blice de Gospo-

rire Comu-
nal  cu Licen a
clasa I pentru
activit i DDD i
de c tre Autori-
tatea Feroviar
Român , iar de
ase ani s-a profi-

lat i pe tratamente
fitosanitare.
Licen iat  clasa I, cum spu-
neam, în 2000 semneaz  primul
contract cu Prim ria Timi oara i
tot atunci atinge un rulaj de 2 mi-
liarde lei. În 2004, cu 20 de an-
gaja i, ocup locul I în Topul
firmelor de profil din jude i
este cotat în primele trei din
ar . În 2006 ruleaz  25 miliarde

lei, cu un profit net de 4,9 mi-
liarde i acest salt se datoreaz
Contractului de concesionare pe

cinci ani, pe care îl ob ine, în
urma licita iei, de la Prim ria Ti-
mi oara, dup  ce, anterior,
reu ise acela i lucru cu prim -
riile Oradea, Re a i Sânmar-

tin. Al turi de acestea, printre
beneficiarii Deraton se num  :
Billa, Iulius Mall, Retim, RATT,
Pie e SA, Felix Turism SA,
Electrica Oradea, Consilul Ju-
de ean Bihor, Transelectrica,
Spitalul Municipal Timi oara
i unit ile de înv mânt de

pe raza Municipiului Ti-
mi oara. Cu ace ti beneficiari,
în 2007 firma ruleaz  45 miliarde
lei, iar profitul net înregistrat este
de 12 miliarde. Deraton are

acum 44 angaja i cu carte de
munc i un colaborator – profe-
sor universitar, iar salariul mediu
net atinge 15 milioane lei. Ca
orice patron care se respect ,

pentru tratamentele
la sol, Leonard
Roman pune mare
pre  pe utilajele i
echipamentele per-
formante, de ultim
genera ie. Nu-i lip-
sesc din dotare pul-
verizatoarele de
mare capacitate,
folosite în parcuri i
alte zone cu vege-
ta ie bogat , pen-
tru dezinsec ie i
tratamente fitosani-
tare, nici dispoziti-
vele de produs
cea cald i rece
i nici pompele

(manuale sau elec-
trice) de stropit. Iar
atunci când situa ia
o impune recurge la
elicoptere (tot de ul-
tim  genera ie) i
câ tig  timp i con-
sidera ie.
Ca peste tot unde
tratamentele se fac
cu produse chi-
mice, indiferent de
garan ia pe care o
dau produc torii,
exist , inevitabil, i
anumite riscuri.
Din acest motiv,
Leonard Roman

încearc treac  de la comba-
terea chimic  la combaterea prin
metode biologice. În acest sens,
de-a lungul anilor, a dezvoltat un
Compartiment propriu de cer-
cetare i dezvoltare. Deraton a
oferit, în premier  na ional , o al-
ternativ  pentru agricultura eco-
logic  cu produsul biologic
TRICHOTIM pentru combaterea

un torilor. Distrug torul este o
viespe de foarte mici dimensiuni
ce paraziteaz  ou le de molii i

fluturi
defoliatori în stadiul de larv . Tri-
cogramma paraziteaz ou le a
peste 500 de specii i este ex-
trem de prolific  (depune în jur
de 50 de ou în fiecare gazd )
care, dup  4 zile, la o tempera-
tur  de 20 grade Celsius, devine
cenu ie sau se înnegre te i
moare înainte ca planta s  fie
afectat . Rezultate foarte bune
s-au ob inut pentru Sfredelitorul
porumbului, Buha verzei,
Molia strugurilor i Viermele
merelor. Fiind organism viu, Tri-
cogramma se p streaz la 4-7
grade Celsius, maxim 20 de zile
i se manipuleaz  u or deoa-

rece ou le sunt lipite pe o pla-
chet  de carton.
Stând la discu ii cu Maria
i Leonard Roman, am avut

sentimentul ca performan a fir-
mei lor are la baz caracterul lu-
minos i armonia dintre cei doi,
de care, în timp, s-au contaminat
i angaja ii. Cum pute i b nui,

so ii Roman sunt realiza i mate-
rial i profesional. Doamna
Maria, care este director econo-
mic al firmei, a absolvit tiin ele
Economice, iar domnul Roman

coala Tehnic  de Igien . Bucu-
ria cea mare a celor doi este,
îns , Leonard-Marian, de acum
medic stomatolog i Iasmina,
elev într-a doi pea, olimpic i
cu real  dotare pentru pictur i
literatur . Dar mai ales nepo ica
Patricia, o gâgâlice de un an, de
dragul c reia bunicii sunt topi i.

i înainte de a încheia, câteva
sfaturi. Atunci când ave i prea
mul i fluturi pe lamp , când
moliile i oarecii v  rod de-
sagii cu euroi i când ân arii

 oblig  s  dormi i în vecini,
suna i la 0256.306.416, acce-
sa i site-ul www.deraton.ro i
adresa de e-mail:
leonard.roman@deraton.ro.

George LÂN

45 de miliarde cifra de afaceri i 12 miliarde profit net în 2007

„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.

ANGAJ RI

BEGA ELECTROMOTOR SA Timi oara (Bul. Republicii,
nr.21), produc tor de motoare electrice asincrone trifazate i
monofazate, de uz general i cu destina ie special ,
angajeaz  tineri sau persoane serioase pentru sec ia de
turnare sub presiune aliaje de aluminiu.
Se asigur  calificarea intern, printr-un program propriu de
colarizare, pe durata c ruia se pl te te un salariu motivant i

tichete de mas . Informa ii la telefoanele: 0256/492004 i
492005.
Email: emt@electromotor.ro i www.electromotor.ro

edin a Consiliului LocalADMINISTRA IE
Dup  num rul de puncte înscrise pe ordinea de zi,
edin a Consiliului Local din 8 august a fost una

obi nuit , ca durat i temperatur  a discu iilor. Nu
vom redacta un proces-verbal despre cele 16
puncte plus diverse luate în discu ie, a a cum s-a
mai obi nuit în DCC, pentru c , în primul rând,
urâm din inim  procesele verbale de orice fel. Iar
în al doilea rând, deoarece v  respect m în cali-
tate de cititori. Din nefericire, îns , nefiind prezen i
în carne i oase la respectiva întrunire, cu „ochiul,
mintea i urechea, adic “, de data aceasta, cu
toate eforturile imaginative, apreciem c  nu vom
reu i s  ne inem departe.
Intrând în problem , v  aducem la cuno tin  c
în Consiliul Local s-a produs o schimbare. Ionel
Moise a fost obligat s  demisioneze din legislativul
local întrucât, de o bun  bucat  de vreme, a de-
venit consilierul primarului, iar cele dou  func ii
sunt incompatibile. Locul domniei sale a fost luat
de giroceanul Gheorghe Seiman, urm torul pe
lista PSD, care, surpriz , a ob inut i func ia de
pre edinte al comisiei economice.
Dac  avem în vedere urm toarele trei teme (apro-
barea Regulamentului de organizare i func ionare
a CL în acest mandat, stabilirea comisiilor de spe-
cialitate i rectificarea bugetului pe trimestrul în
curs) prima parte a edin ei poate fi catalogat  ca

fiind una de reorganizare.
A doua surpriz  a întrunirii s-a petrecut tot la
comisii, doamna Lenu a Terteci, proasp t aleas ,
a devenit pre edinte la Înv mânt, cultur i sport.

 fie într-un ceas bun i apreciem c  va fi, în-
trucât doamna e aprig i tare pe po-zi iune. Tot
într-un ceas bun pare a fi i extinderea la Gr dini a
cu orar prelungit din Chi oda. Cost  el, Devizul,
8,66 miliarde lei vechi, dar e musai, pentru c  este
vorba despre copiii no tri.
Genero i ca întotdeauna, consilierii au aprobat
apoi 500 de lei pentru premierea elevului
Cristian Chifan (locul I la Concursul vioar -corzi
de la Sibiu), un ajutor de înmormântare, 40 mii lei
pentru Ruga de la Chi oda i aceia i bani pentru
Festivalul „Sivu i Cosmin Golban“, pentru
aceast  ultim  sum  au votat doar opt din cei 12
consilieri.
Pe linie de urbanism, s-au aprobat PUZ „Dez-
voltare Zon  Reziden ial i Func iuni Comple-
mentare“, în suprafa  de 322.100 mp i PUZ
„Case Familiale“ pe 17.741 mp.
Despre stabilirea taxelor de p unat, propunerile
legate de echipa de fotbal din Chi oda i alte
câteva idei interesante i utile, luate în discu ie la
diverse, vom vorbi în num rul urm tor.

George LÂN

http://www.deraton.ro
mailto:leonard.roman@deraton.ro
mailto:emt@electromotor.ro
http://www.electromotor.ro


Amânat  cu o s pt mân  pe
simplul motiv c  Birolul Electoral
Jude ean (BEJ) nu a emis în
timp util încheierea de validare a
primarilor timi eni, ceremonia
depunerii Jur mântului
primarului Iosif Ionel Toma a
avut loc în edin a extraordinar
a Consiliului local Giroc din 24
iunie.
Ales pentru a patra oar
consecutiv, îns  v dit st pânit
de emo ie, Toma a jurat s
respecte Constitu ia i legile rii
i s  fac  tot ce îi st  în puteri i

în pricepere pentru mai binele
locuitorilor din comun . În
spiciul s u, burgmaistorul a

cut apel la consilierii ale i s
renun e la oalele politice i la
ideile distructive atunci când se
iau în discu ie interesele majore

ale comunit ii.
Ca s  „ in ” pân  la urm toarea
legislatur , hainele i înc rile
noi ale primarului au fost „udate”
la „Daf Junior”, cum b nui i, pe
spezele re-alesului.

George LÂN

Jur mântul primarului

Conform legii 215/2001, modifi-
cat i republicat , dup  finali-
zarea alegerilor din 1 iunie a fost
convocat Consiliul Local nou
ales pentru validare i depune-
rea jur mântului. Al turi de
subprefectul Laviniu Bedrosian,
reprezentantul institu iei pre-
fectului, au fost prezen i tot cei
13 consilieri ale i în mod
democratic. Comisia de validare
aleas  a citit raportul Biroului
Electoral Jude ean (BEJ) i a
validat lista aprobat  de c tre
acesta.
Noua echip  de consilieri este
alc tuit  din ase reprezentan i
PSD: Gheorghe ap, Gheorghe
Golban, Ionu  Pascot , Lenu a
Terteci i Ionel Moise, doi de la
Alian a PNL-PN CD: Octavian
Grui i Ilie Gîlc , doi de la
PDL: Ciprian  Cojeia i Ioan

deanu, doi de la PRM: Dorin
Petru Aga i Dan Jivi i Adrian

nu  Ursic de la PC. Cum se
vede, fa  de echipa veche au
ap rut câteva nout i ce merit
comentate.
În ciuda optimismului f  aco-
perire a lui Adrian Ur ica i a
zbaterilor din timpul campaniei,
PC a r mas la acela i nivel, deci
cu un singur reprezentant în C.L.
Prin retragerea lui Petre Dorinel
Nenu, pus doar pe locul patru
pe lista Alian ei PNL-PN CD,
PN CD, „înc lecat” de PNL, a

mas f  nici un combatant în
Consiliul Giroc, Alian a fiind
reprezentat  doar de cei doi
peneli ti pomeni i. În avantaj fa
de alegerile precedente a ie it

PRM, care a cî tigat dou
posturi de consilier. În ciuda
atacurilor din Foaia girocenilor,
D. Aga nu a reu it s -l scoat
din joc pe Toma i nici s -l
înving , dar a reu it s  impun
cel de-al doilea consilier PRM.
Din nefericire pentru PRM,
acesta a tr dat i a trecut în

barca primarului, încât acum se
încearc  înlocuirea sa. Creditat,
dup  calculele hârtiei, cu
maximorum cinci consilieri, PSD
a ie it în cele din urm  onorabil

din aceast  competi ie, cu unul
în plus. Leontina Petcu, Ioan
Valentin Dil i Minodor
Sârbovan au ie it din schem i
în locul lor i-au f cut, inspirat,
apari ia Ionu  Pascot i
Lenu a Terteci,  amândoi cu
priz  mai mare la „mesele”
girocene.

Poate c  lucrurile ar fi stat altfel,
dar scandalul de la edin a PDL
din Chi oda, la care a participat
i deputatul Valeriu Tab ,  a

dus la ruperea PDL din comun
i pe cale de consecin  la

diminuarea anselor acestuia în
alegeri, încât dup  num rarea
voturilor, portocaliii locali s-a
trezit doar cu doi consilieri, fa
de patru cu ca i erau credita i.
Dar s  revenim. Dup  depune-
rea i semnarea Jur mântului,
într-un moment solemn, a urmat
alegerea viceprimarului. Înainte,
îns , de acest moment s
vedem cum s-a jucat aceast
carte în PSD Giroc. Aspiran ii la
aceast  func ie din partea PSD
au fost trei, fiecare cu motive
solide. Ionel Popazie, cu expe-
rien  în domeniu de aproape
dou  mandate, Gheorghe
Golban, sprijinit de o familie
numeroas  ce a adus multe
voturi primarului i partidului
acestuia i Ionel Moise, în
spatele s u cu o comunitate
neoprotestant  notabil . În
aceast  situa ie relativ delicat ,
PSD a f cut o mi care de -
teapt . În ciuda vârstei, l-a
preferat pe Ionel Popazie. La
68 de ani, acesta are suficient
experien , este un partener
extrem de comod pentru
primarul Toma i benefic
pentru armonia din executiv. În

confruntare direct  pentru
func ia de viceprimar s-au aflat,
dup  propuneri, Ionel Popazie
(PSD) i Ciprian Cojeia (PDL).
A câ tigat (cu opt voturi contra
cinci) Ionel Popazie, la al c rui
vot s-au ad ugat cele cinci ale
colegilor s i din PSD, un vot al
PC i, surpriz , unul din partea
PRM. i, conform Regula-
mentului de func ionare i a
Legii 215/2001, a fost declarat
viceprimar a treia oar .
Pentru c , se tie, politichia
este nu atât lupt  în câmp
deschis, cât mai ales joc de
culise, apreciem c  este bine i
interesant s  afla i ce i-a lini tit
pe cei doi aspiran i PSD la
func ia de viceprimar, care au
pierdut partida. Poate c
în elepciunea fiec ruia a avut
rolul ei. Dar sigur au fost i
promisiuni. Blajinul Ionel Moise
este deja consilierul primarului,
iar pe vulcanicul Golban îl
vedem viceprimar peste doi ani.
La 70 de ani, anticip m c Ionel
Popazie se va retrage în plin
glorie, iar succesorul s u va fi
nimeni altul decât reprezentantul
celei mai numeroase familii din
Chi oda – a Golbanilor.
O lovitur  m iastr  marca Toma
& ap. Sau viceversa!

Alegerea viceprimarului: un joc în elept

George LÂN

Dup  trei mandate consecutive,
cu realiz ri incontestabile, chiar
spectaculoase, i cu o victorie
zdrobitoare (79,65%) în cel de-al
patrulea, primarul Toma
demonstreaz  în momentul de
fa  un apetit de invidiat pentru
munca în slujba comunit ii. Dar
i un plus de respect fa  de

statutul pe care i-l confer  func ia.
Faptul c i-a tras consilier
personal ne arat  c preten iile
i grija burg-maistorului fa  de

sine au crescut substan ial.
Sigur c  putea de mult  vreme s
recurg  la serviciile unui consilier,
dar nu a f cut-o pân  acum
pentru simplul motiv c  are
suficiente idei, î i tie purta singur
de grij  în h urile administra iei
i, relativ tân r i în putere fiind,

nu a dorit s  î i simplifice munca
i nici s i ia asocia i la gloria

personal . Apreciem c Toma a
ales momentul potrivit pentru a-
i transfera parte din respon-
sabilit i sfetnicului s u. i chiar
dac  am avea alt  opinie cât
prive te omul, suntem convin i

, din punctul s u de vedere,
Ionel Moise este omul potrivit
pentru acest post. F  s  fie
sclipitor, chi ozeanul este blajin,
echilibrat, riguros i disciplinat,
calit i ce sunt indispensabile
unui consilier. Dar Ionel Moise
mai are o calitate. Ca membru
fidel PSD i reprezentant al
comunit ilor neoprotestente din

comun  se bucur  de sprijinul
acestora. i primarului Toma nu
i-a sc pat acest am nunt
semnificativ. Nu l-a putut sprijini

 ajung  viceprimar, dar l-a luat
la sub ioar  în calitate de consilier
personal i a împ cat, dintr-o
singur  mi care, i burzuluitul,
dar i pe cei pe care îi reprezint
acesta.
În ce ne prive te, apreciem c
domnul Moise  î i poate juca bine
rolul în domeniile în care locuitorii
comunei a teapt  solu ii

concrete. „Concentrate” pe 1000
hectare (o suprafa  deloc
neglijabil !) i confruntate cu o
problematic  tot mai diversificat

i preten ioas , comunit ile din
Giroc i Chi oda solicit  tot mai
mult executivul girocean. Din
tocmai aceste motive i având în
vedere c  primarul nu poate fi
prezent, simultan, în mai multe
locuri, consilierul personal î i
poate dovedi utilitatea. El poate fi
acel care s  reprezinte primarul
când i se solicit  sau când
statutul de primar permite acest
lucru. Obligat s  respecte legile în
vigoare i Hot rârile Consiliului
Local i bucurându-se de toate
drepturile unei autorit i publice
locale, Ionel Moise, poate urm ri
i ajuta la îndeplinirea acestora,

poate supraveghea i informa pri-
marul cu privire la stadiul
anumitor lucr ri, la calitatea
acestora i la întârzierile f
temei. Dar, aten ie, în toate
cazurile men ionate el nu poate
lua decizii i nici hot râri, ci doar
transmite sarcinile a a cum sunt
formulate de primar i îi aduce la
cuno tiin  efectele acestora.
Din punctul nostru de vedere, un
consilier destoinic poate cre te
aura unui primar. Chiar dac
avem un alt fel de tipar pentru
func ia de consilier personal,
apreciem c Ionel Moise va face
cas  bun  cu primarul Toma.
Sper m s  fi fost într-un ceas bun
i pentru toat  durata mandatului.

De i nu este obligatoriu.

George LÂN

Primarul Toma i-a tras consilier personal
ADMINISTRA IE În persoana chi ozeanului Ionel Moise,

Am tr it s-o vedem i pe asta!
Celebrul epigramist Petru Chira
a devenit, în sfâr it, Cet ean de
Onoare al Girocului. Sigur c
dup  imensele servicii pe care le-a
adus comunei sale (de promovare
a imaginii), aptezecistul Chira
nu ar fi trebuit s  a tepte atâta
acest moment.
Domnia sa a împlinit, în iunie,
aptezeci de ani, iar acordarea

acestui titlu se leag , presupu-
nem, de respectivul eveniment.
Argumentul principal trebuia s  fie,
totu i, altul. Înainte de a ine seama
de vârst , trebuia judecat  perfor-
man a i faima adus  comunei.

Om fiind, prietenul nostru Chira
putea s  dea col u’ de când se
câcâie domnii consilieri s -i
recunoasc  meritele i l-ar fi avut
pe con tiin . Dar bine c  pân  la
urm  totul a ie it bine.
În semn de pre uire i de respect
pentru truda sa, pentru miile de
nop i nedormite i pentru talentul

u îi preg tim apezecistului un
volum reprezentativ de epigrame
ce va intra la tipar în zilele urm -
toare i ce se va lansa în ziua în
care maestrul va fi încununat cu
Titlul de Cet ean de Onoare al
comunei.

Consiliul Local dixit:
Chira este Cet ean de Onoare!

George LÂN
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Serviciul Social de Informare i
Consiliere (S.S.I.C.) Giroc este
un nou compartiment din cadrul
prim riei comunei. Scopul
principal al acestui serviciu este
apropierea de comunitate, de cei
afla i în nevoie, de cei care
doresc s  fac  din verbul „a ajuta”
un scop în via . O alt  menire
este stabilirea unei trainice
leg turi cu comunitatea i crearea
frumosului sentiment-certitudine

 SSIC a fost creat pentru c
problemele din comunitate sunt
problemele pe care echipa lupt

 le înl ture.
Pentru a se apropia de locuitorii
celor dou  localit i, pentru ca
ace tia s  afle despre existen a

serviciului a fost lansat
campania „În iunie suntem copii!”,
având ca principal obiectiv
stabilirea unei rela ii între copiii
din comunitate i echipa SSIC.
Pentru a pune pe roate aceast
campanie, unic  în comuna
Giroc, a fost nevoie în primul rând
de încredere în puterea oame-
nilor de a în elege adev ratul
scop al campaniei, de deter-
minare (pentru a putea mobiliza
to i partenerii) i, nu în ultimul
rând, de curajul de a pleca pe un
drum nou i necunoscut, plin de
întreb ri i îndoieli, de obstacole
i incertitudini.

Ideea principal  care a dus la
lansarea acestei campanii s-a
legat de s rb toarea copiilor, iar
aceast  ini iativ  a avut mai multe
etape, care s-au dorit extrem de
interesante. Toate aceste activi-

i  s-au desf urat în zile
diferite, dar au avut aceea i tem
pentru Giroc i Chi oda.
Finan area s-a f cut din
sponsoriz ri. În mare parte acest
lucru a fost realizat, dar i
Prim ria comunei Giroc a avut o
contribu ie substan ial .

Un veritabil tur de for

În 29 mai, pe strada colii a avut
loc mobilizarea general  a
claselor I-IV de la coala
General  din Giroc, precum i a
tuturor grupelor de la Gr dini a cu
program prelungit Giroc.  Pentru
a pune în scen  ac iunea
„desene pe asfalt”; echipa SSIC
Giroc a pus la dispozi ia copiilor

mai multe cutii de cret  colorat ...
dar i consultan  de specialitate!
Aceea i ac iune a avut loc i la
Chi oda, a doua zi, unde actorii
principali au fost to i elevii colii
cu clasele I-VIII din localitate. A
fost blocat  str. Prim verii, de la
intersec ia cu str. N. Firu, pân  la
intersec ia cu str. Bucegi. Aici
num rul de participan i a fost
ceva mai mare decât la Giroc i
creta a f cut fa  cu greu
num rului de solicitan i. Dar totul
a decurs perfect, iar desenele
realizate – minunate.
Dup  lec ia de desen, elevii din
clasele mari au vizitat discoteca
„Got 2 be”, unde sub supra-
vegherea domnului profesor

Gra ian Tonea (acesta fiind i
DJ-ul evenimentului) copiii au
dansat câteva ore bune!
În aceea i zi, îns , la Giroc, sub
bagheta înv torilor a fost
organizat marele pescuit în
incinta b ii de la „Paradisul
Verde”. Aici micu ii au venit cu tot
ce era necesar pentru o fruc-
tuoas  partid  de pescuit i pentru
picnic. Gazdele au preg tit sucuri
i banane pentru to i participan ii
i au între inut atmosfera timp de

mai bine de patru ore.

Pentru a continua ie irile în aer
liber, în 2 iunie, coala Giroc a
fost invitat  în excursie. Traseul,
nu foarte lung, a avut mai multe
opriri pentru a nu se sim i
oboseala.
Aceast  campanie a fost gândit
atât pentru copiii din Giroc cât i
pentru cei din Chi oda, iar în data
de patru iunie am pornit din nou
la drum. Destina ia a fost de
aceast  dat  frumoasa sta iune
Moneasa din jude ul Arad, unde
marea atrac ie a fost trandul,
luat cu asalt de s rb tori i.
Ziua de 9 iunie a fost dedicat
celor mai mici dintre cei mici. Au
venit cu mic cu mare, cu
educatoare, supraveghetoare,

rin i, bunici, s  participe la
povestea pus  în scen  de actorii
Teatrului de P pu i „Merlin” din
Timi oara, iar a doua zi copiii au
asistat la demonstra ia auto
realizat  de Ionu  Pascot i
echipa de raliu „Natco Racing”.
Aceast  campanie a fost gândit
pentru a putea apropia de
genera ia de mâine echipa
Serviciului Social, pentru a fixa în
mintea locuitorilor comunei c
asisten a social  nu înseamn
doar s  d m bani pentru o
problem  sau alta. Am dorit s
transmitem un mesaj simplu, acela

 al turi de comunitate exist
oameni tineri dornici s  ajute, s  fie
aproape de cei afla i în nevoie, s
cunoasc  realitatea i care doresc

 fie cunoscu i de cei pe care îi
deservesc.
Asisten a social  înseamn
comunicare, ajutor, deschidere i
în primul rând puterea de a nu
judeca gre elile, ci de a încerca

 aju i simplu i sincer.
Campania „În iunie suntem copii!”
va continua în fiecare an cu
speran a c  va intra în tradi ie i
se va al tura pe lista ac iunilor pe
care SSIC Giroc le va face anual
pentru comunitatea pe care o
deserve te.
Pentru ca demersurile s  poat
avea loc este necesar s  i se
al ture oameni cu suflet, cu bani,
logistic i dorin a de a ajuta.

Giorgiana LÂN
Oana ZANFIR

„ÎN IUNIE SUNTEM COPII”
Prima ac iune a Serviciului Social al Prim riei

Celor ce au r spuns la apelul
echipei SSIC Giroc i au
sprijinit campania dedicat
copiilor, le mul umim i îi
nominaliz m:
Consiliul Local i Prim ria Giroc;
Primarul Toma i vicele Popazie;
Poli ia Comunal  Giroc;
Poli ia Comunitar  Giroc;
Directorii celor dou coli i cei
ai gr dini elor din comun ;
Cadrele didactice de la unit ile
de înv mânt (gr dini e i
coli);

S.C. GIROCEANA S.RL. i
domnul manager Dacian
Marinescu;
S.C.DOLE FLONTA S.R.L.
i familia Flonta;

S.C.KYE CONSTRUCT S.R.L.;
S.C. TOTALCO S.R.L.;
DISCOTECA „Got 2 be”
i domnul Gra ian Tonea;

Domnul Ionu  Pascot
Echipa de raliu „Natco
Racing” i domni oara
Dorina Dya Jurca

Respectând promisiunea f cut  elevilor de la cele dou coli ale
comunei, domnul primar Iosif Ionel Toma a sponsorizat o ex-
cursie la Viena pentru premian ii ciclului gimnazial i tot domnia
sa a întreprins i demersurile de rezervare a transportului i
caz rii.
Au fost stabilite traseul, programul i obiectivele excursiei i
s-au organizat întâlniri pentru ca elevii s  aib  toate documentele
necesare trecerii frontierei. Astfel c , în 10 iulie, un grup de 32 de
elevi, 20 de la Giroc i 12 de la Chi oda, au pornit la drum.
Conform programului, grupul a vizitat centrul istoric al capitalei
austriece, dominat  de domul Sfântul tefan, una dintre cele
mai mari biserici din Europa.
În ambele seri ale excursiei, copiii au petrecut momente de neui-
tat în Parcul de distrac ii Prater. Aici, “casa groazei, turnul,
mexicanul, trenule ele, labirintul cu oglinzi i ma inu ele” au
constituit cele mai tari puncte de atrac ie.
11 iulie a fost rezervat  în exclusivitate Complexului Schon-
brunn, unde s-a vizitat castelul, Gr dina Botanic i Gr dina
Zoologic . Profitând de aceast  ocazie, elevii au luat veritabile
lec ii de istorie, biologie, geografie i limbi str ine. i s-au minu-
nat de condi iile în care tr iesc plantele, de varietatea speciilor

zduite de gr dina zoologic i de mediul aproape natural în
care tr iau acestea. Gr dina Zoologic  de la Schonbrunn este
una dintre cele mai vechi din Europa.
În 12 iulie, mai boga i, am pornit spre cas . Drumul pres rat cu
cântece, jocuri i bun  dispozi ie, ni s-a p rut mai scurt. Timp de
trei zile, 32 de copii i cinci cadre didactice s-au sim it minunat.

PREMIAN II ÎN EXCURSIE LA VIENA

Declan area fazei de executare silit
Faza de executare silit  este  de
obicei cea ulterioar  fazei de ju-
decat . Creditorul, având la înde-
mân  sentin a judec toreasc
sau oricare alt titlu, se adreseaz ,
cu o cerere, unui executor jude-

toresc. Nici o executare silit
nu se declan eaz  f  aceast
cerere a creditorului, creditorul
fiind persoana care are de recu-
perat, cu ajutorul acestei proce-
duri, un anumit bun de la debitor.
În aceast  cerere, ca men iuni
obligatorii ar trebui s  se arate:
numele/denumirea i domiciliul
/sediul creditorului, titlul executo-
riu care justific  pornirea execu-

rii silite, faptul c  exist  o
crean  cert , lichid i exigibil ,
numele/denumirea i domiciliul
/sediul debitorului, precum i as-
pectul c  debitorul refuz  s  exe-
cute de bun voie obliga ia ce-i
revine, conform titlului executoriu.
Cererea va fi înso it  obligatoriu
de titlul executoriu.
Depunerea cererii se face în prin-
cipiu, la executorul judec toresc
din circumscrip ia judec toriei în
care urmeaz  s  se fac  execu-
tarea, ori în cazul urm ririi bunuri-
lor, la executorul judec toresc din
circumscrip ia judec toriei în care
se afl  bunurile.
Dup  ce instan a de judecat  în-
cuviin eaz  cererea de executare
silit , executorul judec toresc
este obligat, îniante de a trece la
executarea silit  a bunurilor debi-
torului, s -l în tiin eze pe acesta

despre pornirea execut rii.
Aceast  în tiin are este conside-
rat  soma ie i prin ea i se atrage
aten ia debitorului de a executa
de bun voie obliga ia sa, în ca-
drul termenului prev zut de lege
i anun area c  în caz contrar se

va proceda la executare silit .
Aceast  soma ie, potrivit art. 387
C. procedura civil , va cuprinde,
obligatoriu, urm toarele ele-
mente: denumirea i sediul orga-
nului de executare; num rul
dosarului execu ional i data so-
ma iei; numele/denumirea i do-
miciliul/sediul debitorului; indica-
rea titlului executoriu, care st  la
baza execut rii silite; termenul în
care cel somat urmeaz  s i
execute de bun voie obliga ia i
consecin ele nerespect rii aces-
tei obliga ii; semn tura i tampila
organului de executare.
Dac  aceste elemente nu apar,
atunci debitorul este îndrept it a
contesta începerea execut rii si-
lite i a ob ine anularea execut rii
silite.
De cealalt  parte, executorul va
proceda la executare silit  dac
debitorul, în termenul prev zut,
nu- i execut  de bun voie obli-
ga ia.
Toate aceste acte sunt cele de
debut, urmând ca în func ie de
atitudinea debitorului s  se decla-

eze faza de executare silit
propriu-zis  sau nu.

Claudia CÂNDEA

Giorgiana LÂN
Melentina COSTA



a cum ne-am a teptat, echipa noastr i-a p strat titlul de
campioan  na ional i cupa transmisibil . Având ca princi-
pal adversar echipa gazd , b ie ii no tri au demonstrat o
preg tire i o d ruire extraordinare. La cap tul unei dispute
aprige, îns  de la egal la egal, girocenii i-au eviden iat înc  o
dat  clasa i i-au învins pe gherleni acas  (dup  destule i-
cane), la un punct diferen , cu un total de 24 de puncte. Echipa
care „ i-a dat sufletul“ pentru gloria comunei noastre i a Ba-
natului merit  aprecierile i aplauzele noastre, de care se bu-
cur , împreun i fiecare în parte: Alexandru Marincu, Marius
Sauc , Ciprian Dumitru, Cosmin Cîmpean, Vasile Codrea,
Adrian Cotos, Vasile Semin, zvan Bordianu, Cristian Bor-
dea, Iustin Simon, Caius Scutca, o teni aprigi i disciplina i,
preg ti i s  lupte cu focul. Dar i cei ce vegheaz  la preg tirea
i performan a lor: Ilie Marincu, antrenor principal & Petric

Cojeia, secundul echipei, condu i cu pricepere de ve nic
tân rul i inimosul bo negean Dumitru Cr iniceanu, adoptat
mai demult de Giroc.

continuare din pag.1

De i este destul de pu in
mediatizat în compara ie cu alte
sporturi, badmintonul este un
sport spectaculos, care fasci-
neaz  prin traseele imprevizibile
ale obiectului jocului, flutura ul,
dar i prin viteza de reac ie i
mi rile elegante ale juc torilor.
Girocul se mândre te cu un
campion în domeniu. Este vorba
despre Marius Corciuc, despre
care noi am mai scris în paginile
ziarului nostru, anul trecut, i
spuneam atunci c Marius este
un junior care promite foarte
mult i care sigur va confirma.

i nu ne-am în elat.
Marius este un copil timid i plin
de bun sim , a a cum st  bine
unui mare campion. Este elev în
clasa a XII-a la Colegiul Na ional
C.D.Loga, la clasa de mate-info.
Înva  foarte bine, drept pentru
care clasa a XI-a a absolvit-o cu
media general  9,00. Dar, mai
mult decât atât, Marius i
respect  talentul i munce te
foarte mult. i cine munce te, are
de câ tigat.
Astfel, în luna martie a acestui
an, la Campionatul Na ional pe
echipe i Cupa României,
desf urate la Timi oara, Marius
Corciuc a câ tigat tot ce se
putea : locul I la simplu, dublu
i dublu-mixt.

La Cupa „Sporting”, care s-a
desf urat în luna mai, la
Bucure ti, într-o competi ie dedi-
cat  seniorilor, Marius nu s-a

sat deloc impresionat de
experien a acestora i a pus

st pânire pe medalia de bronz
la proba de simplu.
La începutul lunii iunie, a trecut
grani a în Bulgaria pentru a
participa la Interna ionalele de
Juniori ale acestei ri. i n-a

cut-o numai ca s  se afle în
treab . La Russe, locul de
desf urare al competi iei,
chi ozeanul nostru le-a confiscat
tinerilor gr dinari cea mai înalt
treapt  a podiunului i, impli-
cit, medaliile de aur, atât la
proba de simplu, cât i la cea
de dublu-masculin.
Cea mai important  competi ie la
care a participat în acest an,
Balcaniada de Juniori, organi-
zat  de ora ul turcesc
Samsun, i-a oferit i cele mai
mari satisfac ii. Campionul din
Chi oda se poate mândri cu titlul
de Campion Balcanic la proba
de dublu mixt, Vicecampion
Balcanic la proba de dublu
masculin i de in tor al meda-
liei de bronz, cu echipa.
În iulie, a luat parte, în cadrul
proiectului regional „Phoenix”,
la un cantonament la care au

participat echipele na ionale de
juniori ale României, Ungariei i
Serbiei, la Timi oara. Scopul
acestuia a fost preg tirea
special  a echipelor pentru
Campionatele Europene de
Juniori din 2009, de la Milano.
Întreaga lun  august, Marius va
fi plecat din nou în Bulgaria.
Tinerii de acolo pot sta lini ti i...
Campionul nostru nu se duce
pentru a le lua din nou medaliile,
ci pentru a se preg ti, în cadrul
unui cantonament, la Sofia,
pentru europene i pentru
Campionatul Na ional al
Seniorilor. Pe care, credem noi,
nu-i va ierta.
Din septembrie, va fi legitimat la
Pressbaum, echip  de seniori
ce activeaz  în Liga I din
Austria i va juca pentru culorile
acesteia 14 etape pe sezon.
Clubul o s -i asigure drumul,
casa i masa i, simbolic, crei ari
de buzunar. Pe campionul nostru
nu îl intereseaz  atât banii, cât
nivelul ridicat al competi iei. El ne-
a spus c  cel mai bun juc tor de
seniori din Austria a fost Campion
European de Juniori, iar anul
acesta va particip  la Beijing.
Suntem convin i c Marius ne
va bucura pe to i cu rezultate lui
i-i dorim s  i se împlineasc

visul pe care nu n-i la spus, dar
pe care noi tim c  îl are, pentru

 este visul oric rui sportiv:
participarea la Jocurile
Olimpice!

Daniel ILIE

VISUL CAMPIONULUI
Pompierii giroceni...

SPORT

Elementul inedit în cadrul
manifest rilor înm nun-
cheate sub genericul „În
iunie suntem copii!”  a
ap rut din exterior i a fost
sugerat de colega noastr
Dorina-Dya Jurca, con-
silier juridic la Prim ria
Giroc i o împ timit  a
volanului i vitezei. La pro-
punerea i cu sprijinul s u
s-a orchestrat o demon-
stra ie de vitez  în cadru or-
ganizat, pe care copiii
aveau s  o aplaude.
Al turi de giroceanul Ionu
Pascot , campion na ional
i European la motociclism,

la „Totalco”, în 10 iunie, a
evo-luat o parte a echipei
de raliu „Natco Racing”,
cu dou  motoare i dou
ma ini de curse. De i nu
mai piloteaz  în concursuri,
la volanul ma inii sale per-
sonale (un Audi A4,
neechipat pentru concurs)
Dya a trecut cu m iestrie
printre jaloane.
Spectacolul propriu-zis a
fost declan at de pilo ii „Natco
Racing”. Meseria ii i-au turat la
maxim motoarele, iar cele dou
ma ini au fost gata-gata  s i ia
zborul. A urmat inegalabilul Ionu
Pascot , care i-a demonstrat
înc  o dat  calit ile într-o prob
de îndemânare i una de vitez .

În finalul evolu iei sale, înv luit în
fum din bel ug, pe motorul îm-
prumutat de la un prieten, cam-
pionul nostru a executat un „burn
out” exemplar, ce a l sat ca urm
un cerc adev rat, adic  perfect.
Finalul demonstra iei a fost
aplaudat în picioare pe motoci-
cleta în mers de unul dintre pilo ii

„Natco Racing”.
Reac ia copiilor? Bucurie i
uluial , deopotriv . Mai
ales c  au avut voie s  se
ca ere pe motoare i s
intre în ma ini, s  fac
poze cu ele i cu pilo ii i,
evident, s  adune auto-
grafe.
Copiii, în general, i b ie ii
în special, sunt cuceri i de
ma ini i motoare de foarte
mici. Peste 90% din juc -
riile lor sunt ma ini i mo-
toare în miniatur . În plus,
le v d la televizor, pe NET,
în reviste, dar i pe strad .
Cu toate acestea, nu sunt
atât de ferici i ca atunci
când au prilejul s  se întâl-
neasc  „pe viu“ cu cele mai
rapide i spectaculoase
dintre ele (ma inile i mo-
toarele de concurs), s -i
cunoasc i s -i aplaude
pe curajo ii ce le conduc.
Întâlnirea cu ace tia le
poate marca, în destule ca-
zuri, definitiv via a. Pentru

 aceast  flac  poate
cre te în sufletul lor de la hobby
la pasiune i chiar de la pasiune
la profesie i performan  care

 aduc  glorie  i lauri. i, s  nu
uit m: copiii iubesc campionii
pentru c i ei au stof  de cam-
pioni. George LÂN

Oana ZANFIR

TURA IE MAXIM
În Giroc i Chi oda func ioneaz  dou  unit i colare de
excep ie în înv mântul rural i nu numai, datorit
preocup rilor asidue ale conducerilor, a principiilor s toase
i a calit ii profesionale a cadrelor didactice. Al turi de

aceste atuuri, la baza performan elor din colile noastre st
preocuparea constant  pentru asigurarea unei dot ri
corespunz toare, care s  asigure un mediu propice
desf ur rii procesului de înv mânt prin sume importante
de la Bugetul local.
Celor dou  unit i colare li s-au mai ad ugat anul acesta
câte o investi ie important : dou  s li de sport, extrem de
frumoase i unice in felul lor. Aceste edificii nu au fost
construite nici pentru fala colilor i nici pentru cea a
localit ilor, de i trebuie s  recunoa tem c  ele întregesc irul
investi iilor i sporesc gradul de urbanizare din comun . În
esen , o sal  de sport este o veritabil  citadel , care
înlesne te formarea i între inerea unui corp s tos, prin
mi care i sport, dar i a unei min i s toase. Vara i iarna,
într-o sal  de sport mii de elevi, în timpul orelor de educa ie
fizic i sport sau în timpul liber, se fortific i se preg tesc
pentru practicarea unor sporturi, ajungând adesea la
performan . S lile din cele dou  localit i dispun fiecare de
terenuri de handbal, minifotbal, volei, tenis, baschet i de
vestiare (grupuri sanitare i du uri) pentru b ie i i fete,
vestiare pentru arbitri, cabinete medicale i, fire te, tribune,
de unde se pot urm ri toate competi iile. Ele vor fi înc lzite i
iluminate corespunz tor, ziua cu lumin  natural , iar seara
prin intermediul unor corpuri de iluminat cu flux luminos ce
nu deranjeaz  nici competitorii i nici privitorii.
Investi ia final  se ridic  la 30 miliarde lei vechi i, în aceste
condi ii, exist  voci care se întreab  dac  aceste s li ar fi sau
nu necesare. R spunsul, din punctul nostru de vedere, este,
categoric, DA, sunt necesare! i trebuie scris cu litere de o
chioap  pe frontispiciul lor.

Apreciem c  aceste s li vor oferi cele mai adecvate condi ii
pentru ca tinerii i copiii s i descopere talentul i calit ile
sportive i, în timp, vor deveni adev rate pepiniere pentru
viitorii campioni ai comunei.
Surse autorizate din cadrul Prim riei pretind c  Sala de Sport
din Giroc se va finaliza pân  la debutul anului colar, iar cea
de la Chi oda dou  s pt mâni mai târziu.

George LÂN

Dou  s li gemene de sport

Ce nu a f cut premierul N stase, face primarul Toma...



RELIGIE CULTUR
Biserica Ortodox  pr znuie te în fie-
care an la 15 August Adormirea Mai-
cii Domnului, celebrând prin aceasta
moartea i ridicarea cu trupul la cer a

sc toarei de Dumnezeu. Informa ii
despre acest eveniment nu g sim în
Sfânta Scriptur , ci în scrierile Sfin i-
lor P rin i.
Scrierile Sfin ilor P rin i, preluate la
rândul lor din Sfânta Tradi ie, ne rela-
teaz  c  Maica Domnului a primit
veste printr-un înger de mutarea ei la
cer din aceast  via . Cu toate c
Apostolii erau r spândi i în lume pen-
tru a propov dui Evanghelia tuturor

neamurilor, ei au fost prezen i la acest eveniment, în tiin i de
Sfânta Fecioar  despre ceea ce avea s  se întâmple. Preg tindu-
se de înmormântare, Maica Domnului s-a rugat, rostind: „Fac -se
cu mine voia Fiului meu i Dumnezeului meu”. Dup  cum noteaz
Ioan Damaschin, Sfânta Maria i-a luat r mas bun de la to i cei de
fa , dup   care Domnul Însu i S-a coborât spre a primi în mâinile
Sale sufletul ei cel sfânt (moment celebrat de o bogat  reprezen-
tare iconografic  în Biserica Ortodox ). Atunci, se spune c  Ea a
rostit: „Fiule, în mâinile Tale îmi dau duhul meu”. Rostind aces-
tea,  i-a dat duhul, cuprins  parc  de somn. Trecerea ei era ca
o adormire, nu o moarte, de unde provine i numele s rb torii.
Biserica Ortodox  acord  o cinstire deosebit  Fecioarei Maria nu-
mit  supravenerare sau preacinstire. Sf. Evanghelist Luca o nu-
me te „cea plin  de har”, iar în rug ciunile Bisericii este numit
„Prea Sfânta”, „Împ teas i Doamn ”. Exist  o imagine din Ve-
chiul Testament care sugereaz  misiunea Sf. Fecioare Maria,
anume scara de la cer la p mânt din visul Patriarhului Iacov (Fac.
28, 12). În visul lui Iacov îngerii lui Dumnezeu coborau i se urcau
la cer. Maica Domnului s-a ar tat o astfel de scar  ce une te cerul
cu p mântul, scar  pe care s-a coborât Domnul însu i. Suirea în-
gerilor pe scar  înapoi c tre ceruri reprezint  faptul c  Domnul s-
a pogorât la om ca s -l ridice pe acesta la cer. Dac  Maica
Domnului a mijlocit coborârea Fiului lui Dumnezeu,ea ajut i
celor ce doresc s  se înal e, ca îngerii, c tre ceruri.
Maica Domnului este a adar mijlocitoarea noastr  c tre Dumne-
zeu. Ea ridic  rug ciunea noastr  la cer, ea ocrote te pe to i cei
afla i în primejdii i necazuri, ea este grabnic  ajut toare tuturor
celor ce alearg  la ea în ceas de întristare sufleteasc . În Acatis-
tul Acoper mântului Maicii Domnului se spune c  mâinile ei sunt
inute ridicate la rug ciune de îns i dragostea i milostivirea

tre noi. i ca i Moise oarecând, ridicând mâinile la rug ciune
biruie te pe vr jma ii cre tinilor.
La  acest praznic este nevoie s  reg sim exemplul rug ciunii Mai-
cii Domnului i s  lu m putere i noi de a ne ruga pentru c  în
aceast  lume plin  de ispite avem nevoie de rug ciune, avem ne-
voie s  sim im ocrotirea Sf. Fecioare, avem nevoie s  cerem mila
lui Dumnezeu. Ridicarea trupului Maicii Domnului la cer înt re te
faptul c  omul, ca suflet i trup, poate fi transfigurat i mântuit, c
el  se poate împ rt i de slava cereasc .

Mircea Sturza

Adormirea Maicii Domnului
Nostru Iisus Hristos, în 15
august, este un prilej de medita ie
i în are spiritual i pentru

cre tinii ortodoc i din Chi oda. La
pr znuirea acestui moment,
deodat  cu Hramul bisericii în
care se închin , prin Ruga de
Sânta M ria Mare, inimile i
casele se deschid pentru neamuri
î precini i o atmosfer  de
rb toare & voie bun  înv luie

satul, firesc, f  striden e.
teptat  asemenea Pa telui i

Cr ciunului, Ruga chi ozean
nu s-a schimbat fa  de anii ‘60-
’70. Gazdele î i primesc i acum
go cii i îi r sfa  cu tot ce au
mai bun în cas , a a cum iau
î i b trâni. i tot ele îi înso esc

la joc i la bal, la Casa Na ional .
Dar ce s-a schimbat, totu i, la
Rug  în ultimii ani? ti i i
dumneavoastr , desigur.
Autorita ile locale i-au modificat
optica fa  de comunitatea pe
care o reprezint . Cu un buget
local de invidiat, de câ iva ani
ale ii no tri au preluat cheltuielile

ocazionate de organizarea Rugii
i aloc  sume consistente în

acest sens. Anul acesta, girocenii
au primit 400 de milioane de lei
vechi i, ca s  nu se i te discu ii,
chi ozenii au fost trata i cu
aceea i m sur .
Chiar i „meniul” muzical-
coregrafic servit este aproape
acela i. În prima zi, la
deschiderea jocului ne vor
încânta dansatorii de la
„Ghiocelul”. Din echip  nu vor
lipsi, Virtuozii Banatului,
ce-l vor avea al turi pe îndr gitul
interpret de muzic  popular ,
chi ozeanul Petric  Moise.
Fa  de anul trecut, noutatea o
reprezinta Florin Com ni i
Vasilica Radu, interpre i de
folclor i domniile lor.
Ca i intrarea, structura Rugii de
la Chi oda este b tut , de ani
buni, în cunie. În prima zi, dup
jioc, de la miezul nop ii, urmeaz
Balul, care, în cea de-a doua
sear , este înlocuit cu discoteca.

George LÂN

În 22 iunie ac, al turi de localit ile
Bucov , Mo ni a Nou , Giarmata,
Dumbr vi a, Remetea Mare,
Topolov ul Mare i Brestov ,
Girocul a participat la faza
interjude ean  a Festivalului
„Lada cu zestre a neamului”,
edi ia a II-a.
Cum ne-am a teptat, am fost
reprezenta i la aproape toate
sec iunile festivalului i, a a cum
se zice, „am ras tot”. Ne-am
calificat la faza zonal , pe care o
vom g zdui în 14 septembrie.
Atunci vom fi prezen i cu:
Ansamblul folcloric „Ghiocelul”,
grup de dansatori, dansatori-
soli ti, dansuri b rb te ti, taraf popular,
Grupul de fluiera i de la Chi oda, Mircea
Ardelean Jr – ambal i Marius Sperneac –
fluier, Doriana Talpe i Florin Com ni  –
sili ti vocali, Petru Chira i Petric  Moise –

poezie în grai popular, Corala
rb teasc  a Bisericii din

Giroc.
În aceast  faz  a competi iei s-au
mai calificat: Vasilica Popescu –
pictur i art  floral , Petric
Avr mu  – broderii, Cristina

chiop – sculptur , Baiko
Attila – iconografie, Lenu a
Terteci i Nicoleta ipo  – art
culinar , Forma ia Gy-rock, i
elevii Maia Kindlein, vioar
muzic  clasic , i Eric Kindlein,
pian. Cu o galerie puternic  în
spate i cu dorin a de a fi din nou
cei mai buni, nu avem emo ii c
to i cei pomeni i nu vor ajunge în

Faza Jude ean , ce se va desf ura între 11-19
octombrie ac, la Timi oara, în diverse loca ii, i

 nu vom ob ine din nou Trofeul Festivalului.

„Lada cu zestre”- edi ia a II-a
Girocul a „ras” tot la inter-comunale

Cea de-a doua edi ie a Festivalului-Concurs Interna ional „Sivu i Cosmin Golban” pentru
soli ti vocali i instrumenti ti se va desf ura la Chi oda, în 21-22 august.
Organizat i sus inut financiar de Consiliul Local i Prim ria Giroc i având ca sponsor principal
familia Maria i Nistor Gara , Festivalul este un omagiu adus celor doi instrumenti ti disp ru i
prematur i o expresie a dragostei fa  de patrimoniul muzical b ean & românesc. Dar în
acela i timp constituie o modalitate direct  în descoperirea i afirmarea talentelor interpretative
vocale i instrumentale.

Condi ii de participare
Concursul se desf oar pe dou  sec iuni: muzic  vocal i muzic  instrumental . Vârsta
participan ilor este cuprins  intre 16-30 ani, iar Fi a de înscriere în concurs va fi completat
i expediat pân  în 15 august ac pe adresa: Prim ria Giroc, Str. Semenic nr. 54, jud.Timi ,

cod: 307220.
Organizatorii asigur  masa i cazarea, deplasarea fiind suportat  de concuren i sau de cei pe
care ace tia ii reprezint .

Programul Festivalului-Concurs
21 august, ora 10-prezentarea concuren ilor la Casa Na ionala din Chi oda, preselec ie i
repeti ii,ora 18-Concursul
22 august, ora 18- Gala laurea ilor i spectacol sus inut de soli tii vocali i instrumenti ti invita i.
Concuren ii vor prezenta doua piese muzicale: o doin , f  acompaniament i un cântec de joc
cu acompaniamentul orchestrei „Ghiocelul”.
Este obligatoriu ca to i concuren ii s  prezinte melodia de joc transcris  pe note muzicale
(partitur ), trimis  pân  la 15 august ac la nr. de fax:0256/395798.
Juriul, format din personalit i ale muzicii populare române ti, va acorda urm toarele premii
pentru fiecare sec iune: Marele Premiu-2000 lei; Premiul I-1500 lei; Premiul II-1000 lei;
Premiul III-500 lei; Men iuni-200 lei.
Rela ii suplimentare la telefoanele: 0256/395.648 i 0744150932, la doamna Ileana Szabo.

„Festivalul Sivu i Cosmin Golban”

George LÂN

De a  tr i, oriunde, evident,
Scriind sonete, parodii ori stan e,
Cu bruma mea firav  de talent,
N-a  blestema atât de virulent
Ministrul de finan e.

Dar sunt român i-aicea mi-este locul,
N-am înv at nicicând o alt  limb ,
Iar Dumnezeu mi-a h zit norocul
Ca s  r zbesc cu mintea i cu tocul
O lume incurabil strâmb .

Aici corup ii î i cl desc palate,
Iar nonvaloarea î i creaz -un nume
Când strâmbii ne vorbesc despre dreptate

i-o-mpart cum tiu, cu mâinile legate
i parc-anume...

Pe-afoni îi fac mae trii-n armonie
Pe l i, soli ti de performan e,
Analfabe ii, genii-n poezie

i altele ce naiba le mai tie
Ce-s f  importan .

-nchin la ei, la fel ca la icoane,
Nu pot s  trec barajul lor de ur ,

 s  dau aten ii i plocoane,
Sperând cumva ca s -i g sesc în toane

-mi dea acces cu bruma-mi de cultur .

La un covrig sau col  de atmosfer ,
Dar ei îmi cer impozit i pe umbr
Din postul ei hidoasa hahaler ,
Orice a  face nu m  mai diger

i-mi face via a sumbr .

O, ne-n eleas  lume fistichie,
Mi-ai pus a a cum i-au dictat înal ii
Impozit dublu pentru amnezie,

 rotunje ti a rii visterie
Cu mine, dar scutind pe al ii.

Pe unde trec, mi-s u ile închise
Când cerberii cu col ii de un cot
Mi-au h zit s  m-am gesc cu vise,
S-arunc la co  idei i manuscrise

i m  declar în public, idiot!

Dar m  gândesc c-ar fi o strategie
Dac  ace ti ilu tri potenta i,
Ar inventa, a a-ntr-o veselie,
Impozite i taxe pe prostie,
Cred c  ar fi cu mult mai câ tiga i.

Proprietatea intelectual

Petru CHIRA

Adormirea Maicii Domnului

Ruga de la Chi oda

Ioana VÂLCEANU



BANCURI, BANCURI...

EPIGRAME

CULTUR
Între 14-18 iulie ac, Ansamblul girocean
„Ghiocelul” a participat la Festivalul
Interna ional de Folclor de la
Vla ka/Serbia, organizat de omologul s u
sârb „ umadija”.
În strai cu dou  drapele tricolore, dou
cadouri simbolice, un CD cu imnul na ional
al României & trei rânduri de oale i având
preg tite trei suite de dansuri (de câte 20
minute fiecare), „Ghiocelul” a impresionat
prin diversitatea i frumuse ea costumelor
populare i, în egal sur , cu m iestria
cu care a dansat.
Delicata noastr  floare continu , cum se
vede, s  aduc  faim i glorie comunei
noastre.

N-a fost s  fie
Pe adresa Prim riei Giroc au sosit dou
invita ii pentru „Ghiocelul”. Una din
Fran a i alta din Portugalia, dar
ambele pentru a ne reprezenta la
Festivaluri Interna ionale de Folclor.
Turneul în patria celor trei mu chetari
i în cea a fotbalistului Eusebio, unde

se zice c  se mai vorbe te megleno-
româna, din p cate, n-au fost s  fie.
Pentru c  invita iile au ajuns mul prea
târziu.

„În iunie suntem copii!” i poate c  nu
numai în iunie... Poate c  suntem copii,

 s tim, toat  via a. Copiii iubesc
pove tile. Nu conteaz  c  e vorba despre
„Cenu reasa”, despre „Fata mo ului i
fata babei” sau despre „Alb  ca z pada i
cei apte pitici”sau despre „Gulliver în

ara P pu ilor”. i atunci, cineva trebuie
 le spun  aceste pove ti. i cine ar

putea s-o fac  mai bine decât o trup  de
actori a unui teatru de p pu i ?
Pornind de la aceast  premis , Serviciul
Social de Informare i Consiliere Giroc,
pe scurt SSIC, a venit în întâmpinarea
copiilor cu o campanie care chiar a a se
nume te: „În iunie suntem copii!”
Mai mult decât atât, SSIC a organizat, la

minul Cultural din Giroc o întâlnire
între copiii comunei i Teatrul de P pu i
„Merlin” din
Timi oara.
Astfel, în 9 iunie,
dup  ce o echip  de
lucr tori ai teatrului a
înjghebat o scen , i
dup  ce o alt
echip , de aceast
dat  a prim riei, a
montat b ncu ele
pen-tru micii
spectatori, curtea

minului s-a umplut de glasurile
cristaline a zeci de copii, fl mânzi de
pove ti.
Înainte de a remarca demersul Serviciului
Social de Informare i Consiliere Giroc,
vrem s  scoatem în eviden  profe-
sionalismul actorilor de la „Merlin” care
i-au purtat nu numai pe copii, ci i pe noi,
în minunata lume a pove tilor.
Spectacolul a fost, a a cum îi st  bine
unei trupe adev rate, interactiv.
„Transporta i” de arta actorilor timi oreni
în mirifica lume a pove tilor, copiii au fost
magnifici. Au reac ionat, cu o sinceritate
de care numai ei sunt capabili, la fiecare
varia ie de tensiune emo ional .
Poate c  asta ne-a emo ionat i pe noi,
cei care, de multe ori, refuz m s  mai fim
copii.

Serviciul Social
de Informare i
Consiliere Giroc
i-a propus s -l

aduc  pe
„ v r j i t o r u l
Merlin” în fie-
care an, de acum
înainte, în sufletul
copii-lor din Giroc
i Chi oda.

„Ghiocelul” în Serbia

George LÂN

VR JITORUL MERLIN

***
de la o vreme
nu m  mai tem de nimic

poate-s prea mic

sau poate c  vorbele
voastre-s prea mari
i nu m  mai impresioneaz

acuma tiu

am fost n scut

 oblojesc
genunchii
arpelui

care
 p zea

în copil rie

***

bara pe care am lovit-o
tremur  înc

e noapte

batem cuie

dar oare
de ce

reverbera iile

numai
pe mine

 omoar ?

Dou  poeme de Daniel Ilie

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

***

Un igan intr  într-un restaurant i strig :
„Osp tar, un rom aici!”. Osp tarul: „Te-
am v zut, d -te dreac’...!”

***

A ap rut pizza emo... Se taie singur ...

***

O tip  se plimb  pe marginea unei ape
i g se te o lamp  fermecat . O ridic

de jos, o freac i iese Duhul. Tipa
fericit  spune:
- O! Tu e ti Duhul care trebuie s -mi
îndeplineasc  trei dorin e?
- Ho! U urel, surior ! zice Duhul. Din
cauza infla iei, a veniturilor mici din rile
lumii a treia, din cauza pre ului tot mai
mare al barilului de petrol, nu pot s i
îndeplinesc decât o dorin ... Gânde te-
te bine, i spune-mi care-i aia!
Tipa, f  s  stea pe gânduri, zice:
- Vreau s  fie pace în Orientul
Mijlociu! Scoate gagica o hart i-o
arat  Duhului: Vezi toate rile astea?
Vreau s  fie pace aici!!!
Duhul bele te ochii mari i zice:
- M  femeie, tu e ti nebun ! În rile
astea e r zboi de mii de ani i tu vrei s
fac eu pace în zece secunde? O-i fi eu
meseria , da’ nici chiar a a... Nu cred

 se poate. Mai bine gânde te-te la
alt  dorin ...
Tipa, oarecum intrigat , pic  pe gânduri.
Dup  o vreme îi spune Duhului:
- Vezi tu, eu niciodat  nu am reu it

-mi g sesc b rbatul potrivit... A
vrea un b rbat c ruia s -i plac  s

teasc , s  m  ajute la
cur enie, s  fie bun la pat, s  îl
plac  p rin ii mei, s  nu se uite la
emisiuni sportive i s  fie

credincios... Un partener de suflet,
asta mi-a  dori...
Duhul o prive te lung, ofteaz , se
scarpin  în cap i zice:
- D -mi, dracului, harta aia, s  m  mai
uit o dat !!!

***

O pereche merge la un consilier marital.
Omul îi prime te, îi a eaz  pe celebra
canapea i-i roag  s i spun
problemele pe care le au în c snicie.
Ea, normal, începe s  vorbeasc . i
vorbe te, i vorbe te, cinci minute, zece
minute, cincisprezece minute, pân
când, la un moment dat, consilierul se
ridic  de pe scaunul lui, o prinde pe
duduie de umeri i o s rut  pasional
câteva minute.
Ea r mâne mut  de pl cere, pe
canapea. Apoi, consilierul se adreseaz
so ului, care privea i el consternat:
- Vezi, domnule? Nevasta dumitale are
NEVOIE de a a ceva, cel pu in de dou
ori pe s pt mân !
Tipul, stupefiat în continuare, zice:
- P i, dom’ doctor, io a  putea s-o aduc
aici în fiecare mar i i joi!

***

Dou oricioaice stau de vorb :
- Am un prieten nou! Uite am i o poz
cu el!
Cealalt :
-D -mi s  v d! Prive te poza îndelung
i zice: Bine, da’ sta-i liliac!

Prima oricioaic :
- Nesim itul! Mie mi-a zis c -i pilot...

Daniel Ilie

Pro tii
 vreo deosebire,

Laolalt  aduna i,
Unii sunt în devenire,
Al ii-s gata consacra i.

Moartea
De când exist  lunga goan
A existen ei pe p mânt,
Ea este unica persoan
Care se ine de cuvânt.

Disput  politic
De i tot se contrazic
În politic -s fra i gemeni
To i vorbesc despre nimic,
Limbi de lemn i cap de-asemeni.

Politica
E coala f  profesori
Pentru acei ce o urmeaz ,
Unde minciuna, deseori,
Este materia de baz .

Prostia
Este o boal  generat
Din arogan  str vezie,

i care-n stare avansat
Produce chiar epidemie.

Autocritic
 plagiez nu se cuvine,

Ca orice umorist m runt,
Pe cei ce sunt mai buni ca mine.
Dar din ace tia nu prea sunt.

Ba, al meu e mai frumos!
Petru Chira



Chi oda: Familia Cuibaru „ en fanfare”
Dup coala de fluiera i i o grup  de percu ie

George LÂN

Str lucire i fast la Mamaia
inute de 1.000.000 de euro + o chi ozeanc

Dup  Bucure ti (2006) i Sibiu
(2007), cea de-a treia edi ie a
spectacolului extraordinar de
mod  italian haute-couture,
„Moda e musica sotto le
stelle”, s-a desf urat, în 19
iulie ac, la Mamaia, în Pia a
Cazinoului.
Pe podium au fost prezentate
colectiile a ase „mon tri sacri”
ai modei italiene haute-cou-
ture: Giovanni Cavagna,
Gianni Calignano, Marella
Ferrera, Fausto Sarli, Re-
nato Balestra, Farhad Re,
împreun  cu colec ia unei ti-
nere stiliste românce, Mihaela
Drafta.
Evenimentul, sub copyright
ADV Communication, a fost
organizat în colaborare cu Te-
leviziunea Român , Pri-

ria Constan a, sub
patronajul Ambasadei Italiei
la Bucure ti, al Asocia iei
Unimpresa România, al Ca-
merei de Comer  Italiene
pentru România, al Regiunii
Lazio, Sviluppo Lazio i Alta
Roma.
Câteva din inutele acestor
mari designeri le-a îmbr cat,
în cadrul acestui eveniment, i
chi ozeanca noastr , Gior-

giana Lân . Ea continu  s
apar , din ce în ce mai des, pe
podiumurile de profil.
Îi dorim cât mai multe realiz ri
i „La mul i ani!”, c  nu demult

a devenit  major .

Ioana VÂLCEANU

Mai alalt ieri, colegul
nostru Daniel Ilie i-a
modificat starea
civil . Invita ia, sub
forma unui bilet de
intrare la un
campionat de ca-
notaj, proba unu plus
unu, f  cârmaci, ne-
a f cut s  zâmbim i

 ne întreb m dac
omul chiar vorbe te
serios. Spre surprin-
derea tuturor, în fa a
ofi erului de stare
civil  de la Prim ria
din Oravi a, Daniel
Ilie i Laura-Meda
Susan au spus un
„DA” hot rât, colegul nostru oferind chiar i
garan ie...
În spiritul invita iei, am vâslit apoi împreun  pân  la
Catedrala Ortodox  din Oravi a, unde s-a

vâr it cununia religioas , preo ii Ioan G din

i Alin Munteanu
reu ind s  men in
strocul ridicat, ceea
ce ne-a permis
tuturor s  ajungem la
timp la Casinoul
Casablanca, pentru
a ne l sa în voia
curen ilor. Atât la
momentele solemne,
cât i la festivitatea
de premiere au parti-
cipat rude i  prieteni
ai protagoni tilor pre-
cum i o delega ie a
ziarului nostru, care a
navigat sub cârma
poetului i gazeta-
rului George Lân ,

aflat i el sub cârma doamnei Mihaela.
Redac ia „Dialogului cu Cet enii” ureaz
echipajului proasp t format „cas  de piatr !” Asta
dac  nu cumva prefer  o locuin  lacustr ...

DANIEL ILIE, COLEGUL NOSTRU,
I-A MODIFICAT STAREA CIVIL ...

redac ia redac ia

Doctori a Viana Toma i
avocata Claudia Cândea,
colaboratoarele i prietenele

noastre, au împlinit, fiecare, în
urm  cu câteva zile, o
frumoas  vârst .
Le dorim amândurora mult

tate, fericire, succese
profesionale gârl , so i buni &
mariaje solide i cel pu in
aceea i disponibilitate fa  de
cei pe care îi slujesc.

rb toritele sunt n scute în
aceea i zi, sub semnul Leului.
Sunt, adic , foarte puternice,

extrem de tenace, de ascu ite
i au un adev rat cult pentru

profesie.
Viana, recunoscut  pentru pre-
cizia diagnosticelor, consult
peste opt mii de pacien i pe an.
Iar Claudia, i dumneaei tot un
fel de „mama r ni ilor“, îns  ju-

ridic, are probleme cu parte din
efi pentru num rul prea mare

de clien i care îi bat la u . Din,
iat , aceste motive, le pro-
punem un slogan: „Le mariage
avant toute chose!“.

„La mul i ani!”

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.
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Chi ozeanca Alina Cuibaru-
Jumug , d sc li  de percu ie la
Colegiul Na ional „Ion Vidu”, ne-
a obi nuit deja cu performan ele
sale. Fiecare pas pe care îl face pe
linie profesional consemneaz ,

 excep ie, o nou i important
victorie. Ultimele ispr vi de care
se leag  numele domniei sale s-au
petrecut, începând cu pt mâna
Mare, în trei localit i diferite din
ar : Giroc, Cluj i Bac u.

Cum spuneam, Girocul a g zduit,
în pt mâna Patimilor, Festivalul
de Toac , aflat la prima edi ie.
Un festival cumva neobi nuit,
sus inut financiar de Prim rie i
Consiliul local, care chiar în
absen a unei experien e ante-
rioare a reprezentat  un succes.
Dup  ce au fost t iate, alese i
acordate între ele, în curtea

minului Cultural s-au aliniat 33
toace (num r reprezentând
simbolic vârsta lui Iisus), cu
stativele ornate cu ramuri de
salcie, i 33 de copii, din Giroc i
Chi oda, super-încânta i de
eveniment.
A urmat, cronologic, Olimpiada
Na ional  de Muzic  pentru
clasele III-VIII, desfa urat  la
Cluj i apoi sora mai mare a

acesteia, organizat  la Bac u,
pentru clasele de liceu, unde au
ob inut dou  premii întâi. Acestea

au f cut ca Alina noastr  fie
singurul profesor din ar  invitat la
discutii cu juriul de la percu ie,
alc tuit din universitari din Cluj i
Bucure ti, membri ai Uniunii
Compozitorilor.
Povestit, Festivalul de Toac  de
la Giroc i-a dat pur i simplu pe
spate i câ iva dintre ace tia se

teapt  a fi invita i la cea de-a
doua edi ie, care, în aceste
condi ii, va cuprinde o sec iune
de comunic ri, unde apele se vor
despar i în dou  direc ii: în laic i
religios.

Dar Festivalul de Toac , prin
sunetul s u, a mai adus i alt

idee, la fel de important , dar mai
generoas . Profesoara Alina
Cuibaru-Jumug nu se las  mai
prejos decât tat l s u, celebrul
instrumentist Dorin Cuibaru,
care instruie te o clas  deja
performant  de fluiera i. În
func ie de num rul de copii
doritori s  fac  percu ie, a
hot rât s  înfiin eze i s
preg teasc  una sau chiar dou
grupe, alc tuit  fiecare din zece
copii, care s  abordeze percu ia
de mar . Cu tobe mici, tobe
mari, cinele i, evident, be e
(care deja s-au cump rat!), pe o
coregrafie spectaculoas , copiii
vor putea deprinde tainele
instrumentelor de percu ie
simple.
Cu sprijin financiar din partea
Consiliului Local i al Prim riei
Giroc, cu sprijin muzical oferit de
Ansamblul de Percu ie Splash
(de la Ion Vidu) i cu o d sc li
de talia, ambi ia i profesionalis-
mul Alinei Cuibaru-Jugum ,
suntem convin i c  performan-
ele vor veni în cel mai scurt timp.
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