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Început de an școlar

Detalii de la ceremoniile de deschidere a anului școlar 2019-2020, în paginile 4-5

În localitatea Giroc a fost dată în folosință,
în această lună, noua creșă. Este cea de-a doua
instituție de acest fel din Giroc, urmând ca, așa
cum a anunțat primarul comunei, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma, să se mai construiască încă

două. Panglica inaugurală a noului așezământ
de îngrijire a copiilor a fost tăiată de domnul
primar, de domnul viceprimar ing. Ilie Gâlcă,
de preot dr. Adrian Covan și de doamna direc-
toare a Liceului Teoretic „David Voniga”, prof.
Mihaela Pascu.

Noua creșă are o capacitate de peste 150
locuri, iar clădirea este dotată cu săli de joacă,
dormitoare, sală de mese, bucătărie proprie și
izolator medical, toate dotate la standarde eu-
ropene.

Potrivit autorităților, obiectivul se ridică la
suma de 500.000 euro, bani proveniți din fon-
duri europene prin programul PNDR-
submăsura 7.2. �V.T.)

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

O nouă creșă pentru
copiii din Giroc

„Crosul viitorilor
campioni”

Evenimentul este dedicat în special copiilor
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Festivalul „Ceaunul
chișozean”, la cea 
de-a doua ediție
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Pentru că momentele dificile se tratează cu mult, mult
umor, scriitorul George Lână și poetul în grai bănățean
Pătru Chira au lansat, de curând, la „Carol Caffe” din
Timișoara, înconjurați de prieteni și oameni dragi, cartea
de epigrame intitulată „Cuib de viespi”.

Începuturile acestui volum, editat la „Waldpress” , se
regăsesc în această vară, când poetul în grai bănățean
Pătru Chira, suferind o viroză ce l-a luat prin surprin-
dere, a fost ajutat de prietenul mai tânăr, George Lână, să
depășească starea de disconfort, prin intermediul scrisu-
lui. Așadar, orice situație neplăcută se poate depăși prin
scris, iar când „revenirea la scris” aduce un volum plin
de umor politic, acest umor musai să fie împărtășit și cu
cei apropiați, colegi, prieteni și, nu în ultimul rând, chiar
cu politicieni. 

Cuvântul de deschidere al lansării i-a aparținut lui Ge-
orge Lână, care a ținut să mulțumeacă invitaților prezenți
la lansare. „Am reușit să scriem niște lucruri noi, pentru
că noi am avut un traseu comun, vreo patru sau cinci din-
tre acele dueluri, publicate în ziarul de Giroc-Chișoda, și
am avut o tentativă de cărțulie de catrene, o carte care
trebuia să se numească «Referendum-dum»”, a rostit, în
cuvântul de prezentare de la lansarea volumului, scriito-
rul timișorean George Lână.

George Lână și-a încheiat momentul din prezentarea
cărții astfel: „Îi mulțumesc lui Pătru că este, din nou, cu
ghioaga la îndemână! Mulțumesc pentru verticalitate și
pentru faptul că este un coechipier extrem de fain, chiar
dacă nu întotdeauna comod. Mulțumesc celor care au
susținut financiar această carte”.

Lansarea volumului de epigrame a fost, în fapt, du-
blată de un al eveniment, anume împlinirea, în vara aces-
tui an, a vârstei de 81 ani a poetului în grai bănățean
Pătru Chira. Pentru că, în 4 iunie, epigramistul bănățean
Pătru Chira nu a avut parte de aniversare, din cauza vi-
rozei, odată cu lansarea noului volum s-a înfăptuit și
stropirea celor 81 de ani împliniți de distinsul senior epi-
gramist al Banatului.

„Cetățean de Onoare” al satului Chișoda, din anul
2008, Pătru Chira s-a remarcat în activitatea literară din
Banat încă din anii ʼ60 ai secolului trecut, în 1980 deve-
nind membru al Cenaclului „Ridendo” din Timișoara, în
1990, membru fondator al Uniunii Epigramiștilor din
România, membru al Cenaclului radiofonic al studioului
Radio Timișoara (1991), membru al Uniunii Scriitorilor
în Grai din Banat (2005), membru corespondent al Uni-
unii Compozitorilor din România (2006). 

De-a lungul celor peste 80 de ani, Pătru Chira a tra-
versat perioade dificile din istoria României, născut fiind
în plin regim de autoritate carlistă (1938), apoi, copil
fiind, a prins cea de-a doua conflagrație mondială, cea
mai mare parte a vieții fiindu-i dat să trăiască sub
ocupația regimului impus după război. Deși a trăit pe-
rioada comunist-totalitară, deși a fost supus șicanelor
proletariatului, fiind considerat de ocupanții roșii „mic
burghez”, Pătru Chira a depășit toate aceste momente
prin intermediul umorului, apelul la umor l-a salvat de
fiecare dată și i-a oferit posibilitatea să ne arate, nouă,
celor de azi, mai tineri sau mai puțin tineri, un suflet
lucid, curat, o minte care, cu siguranță, mai are multe de
spus și, poate, chiar de înțeles. A scris 14 cărți, această
nouă carte fiind prima în care nu este sigurul autor, odată
cu lansarea ei Pătru Chira trecându-și în biografie cea
de-a cincisprezecea lansare de volum.    

În cuvântul din timpul lansării cărții, epigramistul
Pătru Chira a spus, referindu-se la politicienii din Ro-
mânia de după 1989: „Nu fac politică împotriva unui
partid, împotriva tuturor. Tuturor, pentru c-au avut oca-
zia să ne dezvoltăm și și-au bătut joc de țară. Toți sunt
din sămânță bolșevică. Asta, din ʼ90, a făcut lăstari. Toți
sunt de sămânță bolșevică”.

Volumul „Cuib de viespi”, ce poartă semnătura celor
doi distinși oameni de cultură de Banat, Pătru Chira și
George Lână, conține aproximativ 140 pagini, în cu-
prinsul cărora se pot citi, un cuvânt introductiv (între pa-
ginile 5-8), semnat George Lână, câteva „șarje amicale”
grupate sub titlul volumului de versuri pe care George
Lână l-a oferit publicului anul trecut, „Concert de trom-
petă în vie” (paginile 9-35), după care urmează „Galeria
papagalilor politici” (paginile 36-53), „Asalt la instituții”
(paginile 54-56), „Remember referendum-dum Româ-
nia” (paginile 57-98), „Guvernarea PSD-ALDE” (pagi-
nile 98-131), notă biografică, Pătru Chira (pagina 132) și
o notă biografică, George Lână (pagina 134) iar la final,
sponsorii acestui volum. Cartea este concepută sub
forma unui dialog epigramistic ce are ca temă persona-
jele din politica românească de după 1989 și evenimen-

tele politice post-revoluționare. 
Jurnalist, poet, scriitor, co-autor al „Proclamației de

la Timișoara”, George Lână a coordonat câteva volume
semnate Pătru Chira, „Cuib de viespi” fiind primul
volum pe care cei doi prieteni îl semnează împreună, iar
în paginile volumului intră în dialog prin intermediul
epigramelor.

„Cuib de viespi” a avut parte, în timpul lansării, de o
prezentare scurtă și concisă a scriitorului Lucian Vasile
Szabo, omul de cultură timișorean rostind, printre altele:
„Cartea are mult umor, este foarte interesantă. Pătru
Chira, George Lână, aș putea spune că nu mai au nevoie
de prezentare. Însă, ceea ce este fascinant la ei doi, este
că reușesc un turnir, reușesc o încercare de 120 de pa-
gini. Poezia umoristică, epigrama, în general, jocurile
acestea de limbaj se fac foarte greu. Trebuie să fii inspi-
rat, să ai vâna rimei și a poantei, în același timp. Uneori
trădezi rima pentru poantă, ca să iasă poanta, altădată
trădezi poanta pentru rimă, atunci când sună foarte fru-
mos. Poezia umoristică este foarte greu de pătruns. Nu
este vorba de parodie aici. E vorba de un gen orginal,
pentru că ei lucrează, sigur, cu pielea clientului politic,
dar tot ce fac, fac din mintea lor, dintr-o pură născocire.
Este foarte greu să faci o carte de 130 de pagini, cu ast-
fel de lucruri. Epigrama este la patru versuri. Este ex-
trem de greu să te concentrezi, în patru versuri, de 12,
15, 16 cuvinte, să spui ceva, să faci ceva. Ceea ce este cu
adevărat remarcabil la cei doi este faptul că intră într-un
dialog și-ntr-un duel. Deci, este mai mult scrimă decât
buzdugan, deoarece când lovesc puternic, când se me-
najează, sunt foarte atenți să lovească ca să nu moară ad-
versarul, să poată să continue acest dialog care,
câteodată, este foarte spumos. Chiar spre începutul cărții
există astfel de structuri foarte bine puse. De obicei, unul
are o epigramă, o compoziție de patru versuri, o strofă,
iar celălalt îi dă replica, la fel”. Dr. Lucian-Vasile Szabo
a dat citire câtorva epigrame cuprinse în paginile cărții,
iar la finalul prezentării a îndemnat publicul să citească
cu plăcere această carte.

În timpul lansării, autorii cărții au citit versurile scrise
și așezate în pagini, iar mesajul transmis, la finalul fie-
cărei epigrame, a scos la iveală umorul invitaților
prezenți la lansare, totul având loc într-o atmosferă rela-
xantă, de bună dispoziție. 

Cornel SERACIN

Cu umor, despre evenimentele politice din ultimii ani din România și creatorii lor

„Cuib de viespi”, un nou volum semnat de scriitorul
George Lână și poetul în grai bănățean Pătru Chira

„Concert de trompetă în vie”
(șarje amicale)

- fragment -
Nu mai cânt-o ciocârlie,

Cucul și-a-ntrerupt naveta
Fiindcă de o vreme-n vie

Cântă Lână cu... trompeta. (P.C.)

Trompeta-o suverană, dom’ Petrică,
Certamente-i vorba de talent,
De când nu mai beau, nenică,

Cânt la orice instrument. (G.L.)

Când poetul, pus pe val,
Tot învârte la manetă,
Nu-l opriți din recital,

Că e tare în... trompetă. (P.C.)

Distinse, bagă la dischetă,
Observația nu-i chiar la fix,
Nu sunt tare în trompetă,

Ci, cum am dovedit, în pix! (G.L.)

Încercând să mergi la fix,
Prin cultura ta cea vastă,
În zadar ești tare-n pix

Dacă pixul n-are pastă. (P.C.)

Previziunile matale sunt respinse,
Nu mă lovi asemenea năpastă,
Am să te dezamăgesc, distinse,

Sunt tare-n pix! Și am și pastă! (G.L.)

Despre pastă, ce să-ți zic?
Câteodată dăm și chix.
Dar degeaba îți explic,

Ție și se rupe-n pix. (P.C.)

Angajamentul este unul fix,
Nu țin cont de-aceste directive,

Parol, nu mi se rupe-n pix
Din cel puțin două motive. (G.L.)

Ce motive importante
Ți-au îngreunat ancheta?

Ori ți-s viile uscate,
Ori ți-a ruginit trompeta... (P.C.)

De când mi s-a ciobit disceta
Și s-a împuținat manejul,

Întâi mi-a ruginit trompeta
Și-acum mi se usucă vrejul. (G.L.)

Ultima sută de metri
Sparge liniștea firească.
Vrejul de opt milimetri

Se usucă-n loc să crească. (P.C.)

Se usucă și, evident, durează,
Deci nu contează cine e baronul.

Nu vrejul mă interesează,
Ci să-mi funcționeze neuronul. (G.L.)

Cu trompeta travestită
Vor să cânte toți afonii

De-or să-ți sară neuronii
Îngroziți, de pe orbită. (P.C.)

Îmi prevezi calvar, la ușă,
Îns-am să evit momentu’.

Voi învăța să cânt din gușă
Și voi vinde instrumentu’. (G.L.)
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21 ianuarie - 1 februarie 2019 – Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;

25 martie -18 aprilie 2019 – Curăţenia de primăvară (colectarea
crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

13 aprilie 2019 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de co-
lectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

13 aprilie 2019 – Curăţenia pentru 1 oră în comuna Giroc;
28 septembrie 2019 –  Campania de Mediu mini colectare (acţiune

de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi elec tro nice);
28 septembrie 2019 –  Let’s do it, Romania! (acţiune  de ecologizare

a comunei);
4 noiembrie – 29 noiembrie 2019 – Curăţenia de toamnă (colecta-

rea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2019

Actul de identitate, dreptul şi 
responsabilitatea fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evi-
denţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care se elibe-
rează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul. În cazul
expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc
se pot prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Giroc cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita pu-
nerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia
dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui
act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau
locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fizionomia titula-

rului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contravenţie şi

se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Reguli și măsuri generale de prevenire
și stingere a incendiilor

1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt, în perioadă de ca-
niculă şi secetă sau la lăsarea întunericului;

2. Supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a
acestuia;

3. După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împie-
dica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea
resturilor aprinse;

4. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi,
măturoaie etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control;

5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a resturilor vegetale, a gunoaie lor,
a deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special ame-
najate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru îm-
pie dicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

6. Arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 m faţă de ma-
terialele combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn
etc.) şi la 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide com-
bustibile;

7. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a miriştilor se
execută numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost in-
format în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă: emiterea
permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens (conf. art. 99
din OMAI 163/2007).

SC GARDEN RUSTIC SPAȚII VERZI SRL
angajează muncitori

Informații suplimentare la numărul de telefon 0721-239.698

1) Deșeurile reziduale se colectează în pubele de
culoare verde/gri/negru și sunt de tip:

- resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;
- resturi de produse lactate (lapte, smântână,

brânză, iaurt, unt, frișcă);
- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în

care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de companie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și cărbuni);
- resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
- lemn tratat sau vopsit;
- conținutul sacului de la aspirator;
- mucuri de țigări;
- veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte;
- resturi de fructe și legume proaspete sau gătite;
- resturi de pâine și cereale;
- zaț de la cafea/resturi de ceai;
- păr și blană;
- haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase)

mărunțite;
- coji de ouă;
- coji de nucă;
- cenușa de la sobe (când se arde numai lemn);
- rumeguș, fân și paie;
- resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele

mărunțite, flori);
- plante de casă;
- ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare;
- textile și pantofi.
2) Deșeurile reciclabile se colectează în pubele de cu-

loare albastră/galbenă în mediul urban, respectiv în saci
de culoare galbenă în mediul rural și sunt de tip:

- hârtie și carton curate și mărunțite;
- plastic, metal și lemn;
- polistiren provenit de la ambalaje;
- folie (de la ambalaje).
Deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/co-

lorată se colectează în containere tip clopot de culoare

albă/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri
din materiale de tip porțelan/ceramică.

3) Deșeurile voluminoase sunt:
- mobilier, covoare;
- obiecte mari de folosință îndelungată altele decât

deșeurile din echipamente electrice și electronice, pre-
cum:

- calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de
uși, geamuri, tocuri de geamuri și sticlă de geam;

- comode;
- mese de cafea, de toaletă, decorative, mese de scris

pentru copii;
- rafturi, etajere, etajere metalice;
- canapele, paturi;
- dulapuri, birouri;
- scaune, banchete;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi prosoape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, robineți, cabine de duș;
- suporturi, baterii;
- chiuvete, bideuri, vase de toaletă, lavoare, rezervoare

de apă pentru vase de toaletă;
- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelungată, altele

decât deșeurile din echipamente electrice și electro-
nice, precum calorifere fontă, calorifere aluminiu,
uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri și sticlă
de geam, vor fi colectate doar în cadrul campaniilor
de colectare deșeuri voluminoase din anul 2019, iar
începând cu anul 2020 acestea nu vor mai fi colec-
tate, deoarece aceste deșeuri fac parte din categoria
deșeurilor din construcții și demolări.

4) Deșeurile periculoase sunt:
- ambalaje care conțin reziduuri de substanțe peri-

culoase sau sunt contaminate cu substanțe pericu-
loase;

- ambalaje metalice care conțin o matrică poroasă
solidă formată din materiale periculoase, inclusiv con-
tainerele goale pentru stocarea sub presiune;

- absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei
nespecificate în altă parte);

- materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție
contaminate cu substanțe periculoase, vopsele, cerneluri,
adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase;

- baterii și acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, al-
caline sau baterii și acumulatori nesortate conținând
aceste baterii;

- solvenți, acizi, alcali, uleiuri și grăsimi, altele decât
cele comestibile;

- detergenți cu conținut de substanțe periculoase;
- butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni) cu

conținut de substanțe periculoase;
- deșeuri din lemn cu conținut de substanțe pericu-

loase;
- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu conținut de solvenți

organici sau alte substanțe periculoase.
Deșeurile voluminoase și periculoase se colectează în

containerele special puse la dispoziție în cadrul campa-
niilor de colectare a deșeurilor volu minoase și pericu-
loase din timpul anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase
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Primul clopoțel al anului școlar 2019-2020 a răsunat
la Giroc în ziua de 9 septembrie. Festivitatea de deschi-
dere a noului an școlar la Liceul Teoretic „David Voniga”
a avut loc în prezența oficialităților locale - domnul pri-
mar dr. Iosif-Ionel Toma, domnul viceprimar ing. Ilie
Gâlcă, a preoților locului, Marius Șonea și dr. Adrian
Covan, a conducerii instituției de învățământ - doamna
directoare prof. Mihaela Pascu și domnul director ad-
junct prof. Nicolae Petchescu -, a reprezentanților
Poliției Române.

După o scurtă slujbă religioasă oficiată de cei doi
preoți, preotul paroh Marius Șonea le-a transmis elevilor
și dascălilor, din partea Parohiei Ortodoxe Giroc, un an
școlar cu multe binecuvântări și împliniri.

Primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma,
le-a adresat celor prezenți câteva gânduri: „Ca de obi-
cei, această curte a oferit spațiu pentru festivitatea de
deschidere a noului an școlar. În același loc am partici-
pat și eu, în urmă cu mulți ani, dar și de 25 de ani în-
coace, cu aceeași emoție pe care o am și acum, la
festivitățile de deschidere a anului școlar. 

Este un lucru foarte bun, pentru că numărul elevilor,
de la puțin peste două sute, a ajuns la 1.600. Acest lucru
spune ceva despre calitatea învățământului de la acest
liceu. Vă mulțumim că vă aduceți copiii să învețe și să se
instruiască aici, iar pe lângă acestea să practice sport și
să participe la multe alte activități extracurriculare care
le sunt de folos în viață.

Partea noastră, cea de administrație, nu este foarte im-
portantă din punct de vedere al instruirii, al educării co-
piilor. Ea se rezumă la a asigura baza materială, la a face
ca acești copii să vină cu drag la școală, să vină în săli ae-
risite, care au un climat deosebit. Anul acesta, de la bu-
getul local, s-au alocat 500.000 de euro pentru
construirea clădirii în care clasele de liceu și gimnaziu își
vor desfășura activitatea. 

Nu sunt foarte multe localități, la nivel de comune,
din țară care după 1989, din bani proprii, să fi construit
școli. 

Nu este campanie electorală ce vă spun eu acum - cum
se vorbește pe site-urile de socializare -, dar părinții tre-
buie să cunoască și care este adevărul, trebuie să știe de
unde vin acești bani, trebuie să știe cine se ocupă de asi-
gurarea bazelor materiale, atât la liceu, cât și la gimna-
ziu, la învățământul primar, preșcolar și ante-preșcolar. 

Anunț că a început activitatea și la noua creșă, care a
costat în jur de 600.000 de euro, bani proveniți din fon-
duri europene. La creșă sunt înscriși peste două sute de
copii. 

Urmează să construim alte trei creșe, pentru că, spre
bucuria mea, dar și a părinților care aduc pe lume copii,
putem să le oferim aceste locuri în care să-și lase copiii
pe perioada în care ei sunt la serviciu.

Tot ceea ce se întâmplă în această școală este minunat,
dovadă rezultatele elevilor săi, care au ocupat locuri im-
portante în licee de renume, mă refer la elevii clasei a
VIII-a. Dacă până acum abia aveam o clasă pregătitoare,
în acest an școlar sunt cinci! Se preconizează să avem
chiar mai multe.

Vă rog ca în sinea voastră să vă gândiți de ce.
Timișoara oferă mult mai multe condiții din punctul de
vedere al învățământului, profesorii sunt mult mai
renumiți, dar rezultatele noastre sunt printre primele din
județul Timiș. Iar acest lucru se datorează cadrelor di-
dactice pe care le avem și care, cu o deosebită abnegație
pentru profesie, au adus copiii în acest stadiu de fruntași
în județul nostru. 

Vă mulțumesc tuturor pentru că țineți aproape de
școală, de profesorii ei, că sunteți aproape de
administrația locală, că ne atenționați de fiecare dată
când ceva nu este bine și așa vreau să rămână lucrurile
și în continuare. 

Îmi doresc ca peste zece ani să fie aici de două ori mai
mulți copii decât acum. Mulțumesc și Consiliului
Județean Timiș, reprezentat de domnul consilier Nico-
laie Avram, care de fiecare dată ne-a ajutat atunci când
am avut nevoie. Vă doresc tuturor, deopotrivă, un an
bun, încununat cu rezultate meritorii”.

Directoarea Liceului Teoretic „David Voniga”,
doamna prof. Mihaela Pascu, s-a adresat apoi celor
prezenți: „Ziua de astăzi are o semnificație specială la
nivel național. 

Este ziua în care peste tot în țară se deschid porțile
pentru un nou început. În inima multora dintre noi vi-
brează emoția, bucuria și nerăbdarea. Începem un nou
tip de activitate, într-un loc binecuvântat, într-un spațiu
nou, într-un spațiu igienizat și bine dotat. Preocupați de
acest lucru sunt toți colaboratorii și prietenii noștri: Pri-
măria comunei Giroc, Consiliul Local, antreprenori și
dezvoltatori, cadre didactice, personalul auxiliar și nedi-
dactic. 

Prin urmare, de azi revenim la școală pentru a par-

curge un nou drum împreună: dacăli, elevi și părinți.
Dascălii noștri vă vor deschide noi orizonturi, vă vor

oferi noi informații utile și actuale, vă vor oferi un
învățământ de calitate. 

Părinții voștri vor fi partenerii noștri pe tot parcursul
procesului educativ. Prin prisma formației mele profe-
sionale, prin respect și implicare responsabilă vă voi sta
la dispoziție pentru rezolvarea tuturor provocărilor ivite
pe parcursul anului școlar. 

Avem nevoie de înțelegere, de inițiere și implicare în
proiecte, de comunicare, pentru a construi o educație de
calitate, eficientă, și pentru a veni în sprijinul copilului
dumneavoastră, al elevului nostru.

Suntem pregătiți pentru exigențele vremii, a
competiției, a performanței, prin profesionalism și latura
noastră umană. Ne dorim să avem copii sănătoși și
realizați în viață. Drumul nu este deloc ușor și nici scurt,
și nici presărat întotdeauna cu bune intenții. Noi, îm-
preună, îl vom face ușor de parcurs.

Le doresc colegilor mei putere de muncă, răbdare, em-
patie. Mulțumesc tuturor pentru sprijin și susținere, pen-
tru munca depusă ca școala noastră să arate miraculos în
fiecare an. Vouă, dragi elevi, vă urez succes și fiecare
dorință să vi se îndeplinească”.

Directorul adjunct al liceului, domnul prof. Nicolae
Petchescu, a citit mesajul inspectorului școlar general,
doamna Aura-Codruța Danielescu. Apoi, au fost
prezentați profesorii și diriginții din acest an școlar de la
Liceul Teoretic „David Voniga”: pregătitoare A - Lavi-
nia Radulov; pregătitoare B - Tabita Bucur; pregăti-
toare C - Iulia Herbil; pregătitoare D - Cristina Biță;
pregătitoare E - Ana Maria Butar; I A - Bianca Câm-
peanu; I B - Andreea Manole; I C - Iudita Monea; I
D - Ana Aga; a II-a A - Alexandra Miclău; a II-a B -
Liliana Antal; a II-a C - Claudia Drăgan; a III-a A -
Daniela Simionese; a III-a B - Cristina Biriș; a III-a
C - Mariana Oprescu; a IV-a A - Camelia Preda; a
IV-a B - Ștefania Toma; a IV-a C - Carmen Radici; a
V-a A - Marieta Secoșan; a V-a B - Nicolae Laitin; a
V-a C - Silviu Mustăți; a VI-a A - Doru Drămnesc; a
VI-a B - Violeta Lisețchi; a VII-a A - Luminița Ivan;
a VII-a B - Lavinia Răcuțanu; a VIII-a A - Miloranca
Golban; a VIII-a B - Melentina Costa; a IX-a - Ro-
xana Giugravu; a X-a - Alexandru Koșa; a XI-a - Ca-
melia Avram; a XII-a - Boris Babici.

În finalul ceremoniei au fost evidențiați elevii cu re-
zultate deosebite la sport în trecutul an școlar: Ana-Re-
beca Cora, Maia Casteli, Asia-Carina Nicodemo,
Adriana Maria Ghinghie, Debora Blidăran, Sma-
randa Blaj, Elena-Deia Ioanovici, Iasmina Moacă,
Giulia Cârstea, Sebastian Negruț, Robert Boroș,
Petre Malița, Marc Constantin Coandă, Alexandru
Cocoroiu, Denis Filimon, Daniel Pușchiță, Ștefan Ju-
ravle, Mihai Iucu, Andrei Juravle, Angelina-Nicole
Coman, Fabian Preda, Anamaria Aursulesei, Ariana
Crețu, Andreea Baciu, Cristina Morariu, Alexandra
Jichici, Debora Heteș, Iulia Dragomir, Alexandra
Szabo, Augusta Sicoe, Marisa Cerciu, Diana Aga,
Shaira Pera, Miriam Tutunaru, Alexandra Cocoroiu,
Marc Coandă, Robert Boroș, Daniel Pușchiță, Petre
Malița, Denis Filimon, Sebastian Negruț. 

Dintre disciplinele la care au excelat elevii giroceni
amintim fotbalul feminin, șahul și atletismul.
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La Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda,
ceremonia de deschidere a noului an școlar a debutat cu
strigarea catalogului pentru clasa pregătitoare, după care
părintele paroh Traian Debucean a oficiat o scurtă slujbă
religioasă.

Apoi, primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, le-a adresat câteva cuvinte elevilor, dascălilor,
părinților și bunicilor aflați în curtea școlii din Chișoda:
„De 25 de ori, cel puțin, m-am aflat în această curte cu
ocazia deschiderii anului școlar și de fiecare dată mi-am
pus câte o dorință. De câțiva ani încoace, mi-am pus trei
dorințe.

Prima a fost să avem o școală frumoasă, atractivă, de-
osebită din toate punctele de vedere, pentru a aduce co-
piii aici și din alte localități, pentru că, se pare, numărul
elevilor din Chișoda care învață în această școală este
destul de redus. Numărul elevilor din fiecare clasă este
la limita funcționării ca și clasă de sine stătătoare.

A doua dorință a fost să aducem înapoi două profe-
soare renumite, pe care le-am pierdut din motive bine-
cunoscute. Este vorba de Grațiela Nenu și Delia Ion. Mi
s-a mai împlinit o dorință, Delia Ion s-a întors și va avea
o clasă pregătitoare. A renunțat la multe alte oferte din
partea străinătății, dar a venit în satul natal să-i învețe pe
acești copii minunați. Sper că Dumnezeu ne va ajuta să
ne putem bucura și de prezența doamnei Grațiela Nenu,
pentru că este nevoie de oamenii satului, care să fie
devotați în educarea copiilor noștri.

Anul școlar începe aproximativ în aceeași clădire.
Avem un proiect de două milioane de euro pentru școală,
însă birocrația exacerbată - mai ales în ceea ce privește
fondurile europene - ne încurcă puțin planurile. Totuși,
cât de curând, lucrurile se vor pune în mișcare, iar atunci
veți asista la modificări structurale totale. 

Școala va arăta deosebit și va oferi multe lucruri noi
acestor copii. Va fi, cu siguranță, printre primele școli
din țară. Este nevoie, însă, de copii și de preocupare pen-
tru educarea lor.

Baza materială cade în sarcina administrației locale.
Nu am făcut niciodată politică în aceste circumstanțe,
pentru că nu se cade. Știu că vă uitați pe rețelele de so-
cializare, care numai de socializare nu sunt. Vreau să vă
spun că sunt aici pentru că am fost invitat. Însă nu se
poate șterge tot ce s-a făcut pentru ca această școală să
arate cum arată. Iar pentru modul în care va arăta sunt
«responsabil».

Vă doresc să aveți un an bun, cu rezultate, să aveți
parte de sănătate. Sigur, emoțiile celor mici le-am preluat
cu toții, cei care suntem aici. 

Importante sunt rezultatele lor și locurile în care ajung
după aceea să învețe. Din această școală am avut câțiva
elevi extraordinar de bine pregătiți și care au ajuns la
licee de prestigiu. Le fac o invitație părinților de aici să
meargă să vadă care este gradul de pregătire al cadrelor
didactice de la instituții din oraș și să îl compare cu cel
al cadrelor de aici. Avem aici cadre didactice mult mai
bine pregătite decât cele de la oraș. Trebuie doar să le
dăm încredere, să le dăm garanția că sunt oameni bine
pregătiți și că suntem conștienți că vor să facă ceva pen-
tru copiii noștri”.

Domnul ing. Ilie Gâlcă, viceprimarul comunei Giroc,
s-a adresat și el participanților la deschiderea noului an
școlar: „Vă doresc să aveți un an foarte bun, atât elevii,
cât și profesorii. Părinților le doresc multă sănătate și le
transmit să fie aproape de școală și de elevii ei. Am fost
elev al acestei școli și vă rog să duceți stindardul acesteia
cât de sus se poate. Să fiți mândri că sunteți elevi ai aces-
tei școli”.

Directoarea Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, de care aparține Școala Gimnazială „Iosif Cioro-
gariu” din Chișoda, a rostit discursul de deschidere a
noului an școlar: „Parcă mai ieri ne luam rămas bun pen-
tru a pleca în vacanța mare și iată că azi deschidem din
nou porțile pentru un nou început. Un început de an
școlar într-un loc binecuvântat, alături de oameni
minunați, de copii frumoși, de parteneri inimoși, care au
făcut tot posibilul să începem și acest an școlar în
condiții excelente estetice și igienice. 

La confortul nostru veghează și în acest an consilierii
locali, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și
nedidactic, dar în special reprezentantul direct al Primă-
riei comunei Giroc - domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma.
Începutul este resimțit diferit. 

Pentru unii prima zi de școală este o experiență unică,
este o ocazie de a cunoaște noi colegi. 

Pentru alții este un moment de reîncepere, de aliniere. 
Pentru părinți este un prilej de rememorare, de du-

ioase și melancolice reîntoarceri în trecut. 
Pentru profesori este o nouă etapă, o continuare, o pre-

luare a unei noi generații. Școala este locul fundamental
al devenirii noastre. Școala înseamnă cunoaștere, știință,
cultură, dar și morală și spiritualitate.

La început de an școlar 2019-2020, îmi exprim încre-
derea în dăruirea și competența învățătorilor și profeso-
rilor, în buna lor credință și putere de a modela
personalități, de a oferi modele de viață și profesie.

În fața aceleiași responsabilități, lansez invitația pen-
tru părinți să se implice activ în educația copiilor, să fie
prezenți în viața școlii, alături de profesori.

Elevilor le adresez provocarea competiției, a muncii,
a disciplinei, a studiului cu seriozitate. Astfel, le doresc
multă putere de muncă, alegeri înțelepte și reușite, pe
măsura efortului depus.

Părinților și cadrelor didactice le cer să aibă multă răb-
dare, să ia decizii înțelepte și să ne bucurăm împreună
de progresul cât mic al copiilor”.

Directoarea Școlii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu”,
prof. Georgeta Barna, a citit mesajul inspectorului școlar
general Aura-Codruța Danielescu: „Stimați invitați,
distinși dascăli, iubiți elevi, dragi părinți, deși nu sunt
alături de dumneavoastră, fiindu-mi imposibil să mă ală-
tur unui număr atât de mare de unități de învățământ, în
această frumoasă zi, în acest emoționant moment, zâm-
besc și sufletul îmi este plin de bucurie când îmi imagi-
nez freamătul acestei zile, emoția pe care o resimțiți cu
toții, bucuria și speranța că acest an școlar va oferi co-
piilor dumneavoastră, copiilor noștri, cunoștințe, echili-
bru, atitudine pozitivă, înțelegere și respect.

Am convingerea că, mici sau mari, copiii au fost ne-
răbdători să meargă la școală, iar cei care pentru prima
dată pășesc în grădiniță sau în clasa pregătitoare, au o
bucurie extraordinară să înceapă această nouă etapă din
viața lor.

Doamnelor și domnilor învățători, doamnelor educa-
toare, colegii mei din ciclul gimnazial și liceal, rolul
dumneavoastră e atât de însemnat, atât de deosebit, atât
de hotărâtor. 

Prin ceea ce le oferiți și cum le oferiți, dumneavoas-
tră pregătiți și clădiți viitorul. Veți fi cei care în formarea
acestor tineri veți avea grijă ca aceștia să dezvolte relații
echilibrate cu colegii de clasă, le veți găsi la toți un loc
în cadrul grupului, iar pentru cei care adoptă un com-
portament mai dificil și sunt o provocare pentru dum-
neavoastră, nu uitați să-i luați parteneri pe părinți, nu
uitați că în mod sigur copii se comportă așa pentru că au
nevoie de atenție, de iubire, de validare. 

Așadar, este datoria echipei familie-dascăl să desci-
freze adevăratele nevoi ale tânărului învățăcel. Nu
renunțați la ei niciodată!

Vă urez tuturor un nou an școlar cu putere de muncă,
un an în care să fiți capabili să munciți zâmbind, să
oferiți cunoștințe și să primiți satisfacții prin rezultatele
obținute de copii, să vă înțelegeți rostul în construirea
valorilor fundamentale ale acestei țări, căci, doar astfel,
la finele lui, veți putea culege performanța și laurii!”.

Componența corpului didactic al Școlii Gimnaziale
„Iosif Ciorogariu” din Chișoda pentru anul școlar 2019-
2020 este următoarea: clasa pregătitoare - Delia Ion,
clasa I - Cristina Lupu, clasa a II-a - Delia Calancea,
clasa a III-a A - Tatiana Mioc, clasa a III-a B - Geor-
geta Barna, clasa a IV-a - Sorin Ersegean, clasa a V-
a - Marieta Deneș, clasa a VI-a - Giorgiana Danciu,
clasa a VII-a - Olivia Albu, clasa a VIII-a - Leli Lal.

Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ
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Potrivit Legii nr. 196/2018
privind înfiin ţa rea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de pro-
prietari şi administrarea condo-
miniilor, Primăria Comunei
Giroc, prin Compartimentul Juri-
dic, contribuie la sprijinirea, în-
drumarea şi controlul asociaţiilor
de proprietari aflate pe raza Co-
munei Giroc.

Cererea pentru dobândirea
persona lităţii juridice a asociaţiei
de proprietari împreună cu statu-
tul, acordul de asociere şi procesul-
verbal al adunării de consti tuire
se depun şi se înregistrează la Ju -
decătoria Ti mișoara, urmând ca
după dobândirea personalităţii ju-
ridice aso ciaţia de proprietari să
se înregistreze la Pri măria Co-

munei Giroc. Conform legislației
în vigoare, preşedinţii aso ciaţiilor
de proprietari sunt obligaţi să
trans mită Primăriei Comunei
Giroc numele şi datele de contact
actua lizate privind preşedintele,
comitetul executiv, comisia de
cenzori/cenzorul şi administra-
torul.

În ceea ce privește persoanele
fizice care doresc să obțină cali-
tatea de administrator de imobile,
acestea sunt atestate de către 
Primarul Comunei Giroc, la pro -
punerea Compartimentului Juri -
dic, în baza unei hotărâri a
Con siliului Local.

Compartiment Juridic,
Jr. Ana-Maria ROTARIU

În atenția asociațiilor de 
proprietari aflate pe raza

localităților Giroc și Chișoda

În atenția proprietarilor
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind pro-
tecţia mediului, vă aducem la cunoştiinţă că potrivit art. 94, alin. (1),
lit. r), obligativitatea persoanelor fizice şi juridice este de a asigura
luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau
funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunica-
ţie rutiere, feroviare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia
Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei
Locale Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza co-
munei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de locații neîn-
grijite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca mă-
sură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să
adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie și pro-
tejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depo-
zitări necontrolate de deşeuri de orice fel. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Pentru o comună 
mai curată!

Primăria comunei Giroc organizează în data de 28 septembrie 2019 campania
„Curăţenia pentru o oră în comuna Giroc”.

Participanţii la acţiune se vor întâlni la ora 8:30 în parcarea Liceului Teoretic „David
Voniga” din localitatea Giroc și în fața Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII „Iosif Cioro-
gariu” din Chișoda, pentru ca la ora 9 toţi voluntarii să ajungă pe teren şi să înceapă marea
curățenie.

La fel ca în anii precedenţi, organizatorii vor pune la dispoziţia voluntarilor mijloace
de transport, saci şi mănuşi pentru a colecta deşeurile.

Responsabili de mediu, 
insp. Adelina-Ionela SÎRBU, tel: 0753105249; 

insp. Petronela-Silvana Florea, tel: 0753149426

Organizatorii campaniei, Primăria comunei Giroc și Serviciul Local de Colectare Timiș,
oferă cetățenilor servicii gratuite de colectare a deșeurilor electrice. Acțiunea este susținută
de Asociația Română pentru Reciclare – RoRec.

Sâmbătă 28 septembrie, între orele 10-16, cetățenii din Giroc şi Chişoda au ocazia să
scape  de deșeurile de echipamente electrice și electronice, trimițându-le la reciclare!

Cele două puncte de colectare provizorii îi așteaptă pe cetățeni să aducă aparate elec-
trice și electronice, becuri sau baterii, spre a fi colectate selectiv și trimise la reciclare.
Aceste puncte de colectare vor fi amenajate în următoarele locuri:

1. Giroc – Str. Semenic – Casa de Cultură „Ionel-Lucian Şipoş” din Giroc;
2. Chişoda – Casa Naţională.
Pentru deșeurile electrice predate, deponenții pot câștiga, prin tragere la sorți, unul din-

tre premiile oferite în cadrul unei tombole ce va fi organizată cu ocazia acestei acțiuni de
colectare. Tombola va avea loc pe data 28 septembrie 2019, la Casa de Cultură „Ionel-Lu-
cian Şipoş” din Giroc, începând cu ora 16:30. Premiile sunt: două aspiratoare, două ca-
fetiere, două mixere, două fiere de călcat.

Serviciul Local de Colectare Timiș, prin numărul apelabil gratuit TelVerde 0800 444
800, asigură permanent preluarea gratuită a deșeurilor electrice grele sau volumi-
noase, direct de la domiciliu, sediu de firmă sau instituţie, prin simpla programare te-
lefonică. Persoanelor juridice li se oferă documentele necesare de casare.

Persoană de contact: Marcel Hornea, telefon: 0724-602.733.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la numerele de telefon: 0753-

149.426 - inspector Petronela-Silvana Florea, 0753-105.249 - inspector Adelina-Ionela
Sîrbu.

Împreună colectăm selectiv
deșeurile electrice!

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea,

administrarea și asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităților Giroc și Chișoda pe timp de
noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul
public care nu funcționează, vă rugăm să apelați nu-
merele de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Trageri în Poligonul Chișoda
În zilele de 1, 2, 3, 10, 15, 17, 24, 30, 31 octombrie, în

Poligonul de tragere Chișoda, se execută trageri ziua și
noaptea cu întreg armamentul de infanterie, armamen-
tul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă gre-
nade de mână de război. Unitățile economice, societățile
comerciale agricole și alte organizații sau persoane particulare
NU AU VOIE, să intre în zona periculoasă și de siguranță a
poligonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu ani-
male, turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare,
utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate personală,
motociclete, biciclete, căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ
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Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie; 

Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; Anton BORBELY -

tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la 
Imprimeria Mirton Timișoara

Cea de-a doua ediție a Festivalului „Ceaunul
chișozean” s-a derulat anul acesta în ziua de 22 septem-
brie, în Grădina de Vară a Casei Naționale din Chișoda. Pe
lângă bucătarii care și-au etalat talentul și cunoștințele în
a prepara delicioasele mâncăruri, a participat un public
numeros, care a avut parte, pe lângă o masă de prânz în
aer liber, și de un program artistic pregătit de organiza-
tori, adică Primăria și Consiliul Local ale comunei Giroc
și Casa de Cultură „Ionel-Lucian Șipoș”. Pe scenă au
urcat componenți ai Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc,
Ansamblul „Bârzava” din Reșița și soliști din Banat.
Sponsorii acestei ediții, care au contribuit din plin la
reușita evenimentului, au fost Comtim, Femadar, Patrick
Lavaseko, Complexul Flonta, Restaurantul Lake House,
Restaurant Nora, Restaurant Cuina, Cofetăria Nuși - Mi-
moza, Conria SRL, Mirton, PMA Giroc, Akia Premiul
Residence, Aisiling Group, GSA Concept Zoa SRL, SC
Zeke Construct ADN Co SRL, Cooglio XGC SRL, Jas-
mine Residence Construct, SC Duda SRL, Sky City Re-
sidence, Zaharia Mondo SRL, SM and SR House
Construct, Smiely Zone SRL, SC Brist-Agri SRL Lie-
bling și Vuk Sound (care a asigurat sonorizare).
Mulțumiri pentru implicare au fost aduse primarului co-
munei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, Consiliului
Local Giroc, Ansamblului „Ghiocelul”, directorului Casei
de Cultură „Ionel-Lucian Șipoș”, Mihai-Dan Șipoș, pre-
cum și domnului Traian Oprea, președintele Asociației
Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Timiș.

În deschiderea ediției a doua a Festivalului „Ceaunul
chișozean”, primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-
Ionel Toma, s-a adresat celor prezenți, urându-le bun
venit: „Am avut o imagine deosebită la Ruga chișozeană
de acum câteva săptămâni, dar astăzi am o imagine și mai
grozavă, pentru că numărul participanților este dublu. În-
seamnă că acest festival atrage, vă doriți să fiți alături de
noi, doriți să vă distrați, să vă simțiți bine și să-i vedeți la
lucru pe cei care știu să pregătească mâncarea la ceaun.
Am văzut, printre bucătari, 99% bărbați. Se pare că
aceștia sunt mai buni la pregătirea unor astfel de rețete.
Vreau să-i amintesc și eu pe cei care ne-au ajutat să orga-
nizăm în acest mod festivalul, și anume pe sponsorii lui.
Mulțumesc Consiliului Local că a fost de acord ca acest
festival să aibă loc, fără participarea materială din buge-
tul local. Îi mulțumesc lui Iulian Ciorogariu, chișozeanul
nostru, care are foarte multe premii, atât în țară, cât și în
străinătate. Am participat și eu la mai multe astfel de fes-
tivaluri, însă acesta de la Chișoda chiar este unul frumos.
Iar peste ani veți vedea ce impact are un astfel de eveni-
ment. Secretul acestui festival este munca, coroborată cu
dorința de a face ceva pentru ca oamenii să se simtă bine.
Importantă este calitatea spectacolului, calitatea bucatelor
prezentate, calitatea celor care vin să pregătească aceste
mâncăruri - iar aici au fost maeștri bucătari, șefi bucătari
care știu să prepare aceste bucate”.

Domnul Traian Oprea, președintele AJVPS Timiș, s-a
declarat bucuros să fie alături de chișozeni la acest festi-
val. „Le mulțumesc organizatorilor și domnului primar
pentru invitație. Este doar a doua ediție și văd că spațiul
a devenit prea mic pentru atâția invitați. Consider că este
foarte important ca acest festival să continue. Noi, vână-
torii, avem o tradiție la astfel de festivaluri și am venit și
aici cu câteva standuri. Sunt vânători din comuna Giroc și
care participă pentru a doua oară la festival. Așa cum arăta
și domnul primar, Iulian Ciorogariu este unul dintre cei
care fac parte din echipele de ceaunari ale AJVPS Timiș,
echipe formate acum zece ani, odată cu primul festival al

vânătorilor timișeni. Îi mulțumesc încă odată domnului
primar pentru faptul că s-a aplecat asupra acestei acțiuni
deosebit de importantă pentru locuitorii comunei. Îl feli-
cit pentru faptul că înțelege nevoile comunității”.

Ansamblul „Ghiocelul” a prezentat, în cadrul progra-
mului artistic, dansuri de pustă, un dans din Moldova, un
dans din zona Făgetului și un dans de munte, participând
atât grupa selecționată a juniorilor, cât și grupa de seniori.
Ansamblul „Bârzava” din Reșița a prezentat două dan-
suri. De asemenea, pe scenă au urcat și soliștii vocali
Bianca Opăriuc, Andrea Rița, Sorana Mariș, Bogdan Firu,
Sorina Petric, Andree Indru, Remus Grosu și Floarea
Hojda Tomoiagă.

Și pentru că orice concurs trebuie să aibă și câștigători,
juriul acestei ediții a Festivalului „Ceaunul Chișozean” 
i-a desemnat pe cei mai buni dintre cei buni. Prezentarea
câștigătorilor a fost făcută de consilierul local Gabriel
Ababei-Hafia. Mai întâi, organizatorii i-au oferit domnu-
lui primar o diplomă de merit pentru implicarea sa. Și
membrii juriului au primit câte o diplomă de participare:
chef Iosif Szabo și chef Nicolae Tomescu.

La secțiunea alte preparate locul trei a fost acordat
echipei formate din Petrică Căpățână și Gabriel Victor,
locul doi - echipei conduse de Gheorghe Barbu, iar locul
întâi - echipei formate din Mihai Șipoș și Carmen Epure.

La secțiunea gulaș de porc premiul al treilea a fost
acordat echipei condue de Bogdan Pașa, locul doi - echi-
pei formate din Eugen Otveș și Vasile Erzsebet, iar locul
întâi - echipei formate din Cosmin Iorgoaia, Aurica
Cavarațchi și Sever Stan.

Marele premiu al ediției din acest an i-a revenit echipei
condusă și formată de domnul Iulian Ciorogariu din
Chișoda, alături de el fiind Ioan Rotariu și Mircea Popa-
zie.

La rândul său, domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma a
oferit un premiu special: diplomă de participare domnu-
lui Viorel Negruț, domnului Andrei Sceadei, domnului
Claudiu Gherban.

Anul acesta la festival au fost 26 de ceaune la cele două
secțiuni de concurs gastronomic. Chef Nicolae Tomescu
ne-a declarat, referitor la Festivalul „Ceaunul chișozean”:
„La ediția din acest an, pe lângă faptul că a fost foarte
bine organizată, concurenții s-au aflat la un nivel destul de
ridicat. A fost foarte greu să-i jurizăm, drept dovadă că
am ales foarte greu câștigătorul marelui premiu, precum
și câștigătorii celor două secțiuni. Am observat că oame-
nii care au fost mai deschiși, mai puși pe glume, au fost
cei care au gătit mai bine. Când este bună dispoziție, lu-
crurile ies bine”.

Domnul Iulian Ciorogariu, Tică, pentru cunoștințe,
câștigătorul marelui premiu din acest an, ne-a declarat,
este unul dintre inițiatotii acestui festival. „Am dorit, prin
acest festival, să fac ceva pentru consătenii mei din
Chișoda. 

Este o ambiție mai veche de-a mea și iată că am reușit,
lucru ce mă bucură. Am participat la concursuri în Ser-
bia, Ungaria, dar și în mai multe localități din țară, chiar
la finala pe țară a vânătorilor și cam de peste tot m-am în-
tors cu premii. 

Față de prima ediție, anul acesta am avut mai multe
ceaune, deci și o concurență și o calitate mai mare. M-aș
bucura ca acest festival să se organizeze mulți ani de
acum înainte și să se dezvolte cu fiecare an care trece”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ 

FFeessttiivvaalluull „„CCeeaauunnuull cchhiișșoozzeeaann””,, llaa cceeaa ddee--aa ddoouuaa eeddiițțiiee
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Maya-Maria Letai
4 ani și 7 luni, Chișoda

Robert Mușet
5 ani și 3 luni, Chișoda

Sara Păcurar
4 ani și 11 luni, Chișoda

Sasha Marocico
3 ani și 9 luni, Chișoda

Tudor Avram
4 ani și 6 luni, Chișoda

Clubul Sportiv Giroc-Chișoda, cu spriji-
nul Primăriei Giroc și a Consiliului Local
Giroc, organizează „Crosul viitorilor cam-
pioni”. Evenimentul este conceput în spiritul
de fair-play, pentru încurajarea copiilor să
trăiască sănătos, să prețuiască mișcarea în
aer liber și dorește să insufle copiilor pasiu-
nea pentru sportul de performanță și activi-
tatea fizică. 

„Alergarea este benefică pentru copii în
principal datorită influenței pozitive asupra
sănătății (beneficiu generic al sportului) dar

și prin faptul că se practică în aer liber,
permițându-le acestora să devină mai
sănătoși, mai fericiți și mai încrezători”,
transmite Oana Staicu, antrenor în cadrul CS
Giroc-Chișoda. Crosul va avea loc pe tere-
nul din apropierea stadionului de fotbal, vis-
à-vis de Complexul Flonta, în ziua de 20
octombrie.

Categorii de vârstă și distanţe de par-
curs: fete 5-6 ani – 150 m; băieți 5-6 ani –
200 m; fete 7-8 ani – 300 m; băieți 7-8 ani
– 400 m; fete 9-10 ani – 500 m; băieți 9-10

ani – 600 m; fete 11-12 ani – 700 m; băieți
11-12 ani – 800 m; fete 13-14 ani – 800 m;
băieți 13-14 ani – 1.000 m; fete 13-14 ani
(sportivi legitimați F.R.A) – 1.500 m;
băieți 13-14 ani (sportivi legitimați F.R.A)
– 2.000m; OPEN feminin – 3.000 m;
OPEN masculin – 4.000 m. Înscrierea este
gratuită si se va face online la urmatorul
linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSeqOpazzEYYtLBdKf04Tp6p4cv
0g6C2qMR2BLdhGJzs0Paopg/viewform
până în data de 14 octombrie 2019. �V.T.)

„CROSUL VIITORILOR CAMPIONI”
Evenimentul este dedicat în special copiilor


