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Minunatul acesta, vestitul şi marele Mucenic
Gheorghe a trăit pe vremea împăratului
Diocleţian. S-a născut în Capadocia, fiu al
unor părinţi creştini şi a fost învăţat, din
tinereţe, în dreapta credinţă. Rămas fără de
tată din copilărie, Sfântul s-a mutat, cu maica
sa, din Capadocia în Palestina, fiind cu nea-
mul de acolo şi având acolo multe averi şi
moşteniri. Ajuns la vârsta desăvârşită şi fiind
frumos la chip şi viteaz în luptă, prin osteneală,
pricepere şi destoinicie, tânărul Gheorghe s-a
făcut preţuit şi, îmbrăţişând slujba armelor, în
scurtă vreme a cucerit cele mai mari cinstiri,
până şi dregătoria de conducător de oaste, în
garda împăratului.
Se ştie că, deşi era păgân, împăratul Dio-
cleţian, până la anul 303, nu a luat nici o mă-
sură împotriva creştinilor. În anul 303 însă,

din îndemnul ginerelui său, a aprins pri-

goana împotriva creştinilor. Cunoscând decre-
tul de prigonire împotriva creştinilor, îndată
Gheorghe s-a înfăţişat singur în faţa împăra-
tului Diocleţian şi, înaintea întregii curţi îm-
părăteşti, a mărturisit deschis că este creştin şi
că înţelege să slujească în oastea împăratului,
ca ucenic al lui Hristos. Uimit de această măr-
turisire şi îndemnat de Galeriu, Diocleţian a
dat poruncă să fie dus în temniţă şi pus la chi-
nuri, ca să se lepede de credinţă. Şi a fost tre-
cut prin toate vămile muceniciei, dar toate
acestea şi altele asemenea Sfântul Gheorghe
le-a îndurat cu bărbăţie, stând tare în credinţă.
Văzând chinurile de moarte prin care trecea
Sfântul Gheorghe şi că rămâne viu şi nevătă-
mat, mulţi dintre ei s-au lepădat de idoli şi au
venit la credinţa în Hristos. Însăşi împărăteasa
Alexandra, soţia lui Diocleţian, a mărturisit
credinţa ei în Hristos. În cele din urmă, îm-

păratul a încercat să-l înduplece cu onoruri şi
cu făgăduinţe, dar Sfântul a ales să rămână
pentru totdeauna cu Hristos. În faţa acestei
mărturisiri şi văzând că toate încercările lui
sunt zadarnice, Diocleţian a dat poruncă să li
se taie capetele, şi Mucenicului, dar şi îm-
părătesei Alexandra.
Ostaşii i-au scos afară din cetate, dar, pe drum,
înainte de a ajunge la locul de tăiere, îm-
părăteasa, slăbind cu trupul, şi-a dat duhul. Iar
când au ajuns la locul hotărât, Sfântul şi-a ridi-
cat glasul şi s-a rugat cu căldură, mulţumind
lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite.
Astfel, rugându-se, cu bucurie şi-a plecat
capul sub sabie şi a fost tăiat, în ziua de 23
aprilie, păzind până la capăt credinţa fără pri-
hană şi luând cununa cea neveştejită din mâna
lui Hristos, Domnul său. (M.S.)

Grădiniţa cu Program Prelungit din Giroc a participat la
ediţia 2012-2013 a Concursului Naţional „Şcoli pentru
un viitor verde – EDUPET 2012”. În competiţie s-au în-
scris 3.000 de unităţi şcolare de pe întreg cuprinsul ţării

şi au fost angrenaţi 90.000 de elevi şi cadre didactice. La
finalul campaniei, s-au colectat 3.400.000 de PET-uri,
care, compactate, au însumat 154.000 de kilograme.
Grădiniţa noastră nu doar a participat, ci a şi câştigat
PREMIUL I la secţiunea „Pipo 3-7 ani”. Premiul a fost
acordat, într-un cadru festiv, la Gala de premiere din data
de 15 martie, de la Ministerul Educaţiei Naţionale din
Bucureşti, şi a constat într-o o enciclopedie pentru copii,
câteva reviste şi câteva CD-uri Terra Magazin.
Echipa Verde merită toate felicitările noastre. Preşcola-
rii au fost coordonaţi de doamnele educatoare Rodica
Pienaru şi Andrea Manolea. Mulţumiri trebuie aduse şi
părinţilor copiilor din cadrul grădiniţei, care s-au implicat
şi au ajutat la realizarea acestui proiect.

A.M.

Grădiniţa PP
Giroc, Premiul I
la “Şcoli pentru
un viitor verde”

Sfântul MareMucenic Gheorghe

Caurmare amaimultor sesizări venite de
la cititorii ziarului nostru, care
întrebau despre planurile administra-
ţiei locale în ceea ce priveşte noile
cartiere din comuna noastră,
ne-am adresat domnului dr. Iosif
Ionel Toma, primarul Girocului,
care ne-a răspuns cu amabilitate la
toate întrebările adresate de
dumneavoastră.

Răspunsurile domnului primar,
în pagina 2

Cartierele noi ale Girocului -
o provocare pentru Primărie şi Consiliul Local
În anul 2013 se va cheltui o jumătate demilion de euro

pentru înfiinţarea şi extinderea reţelei de apă, înfiinţarea şi
extinderea reţelei de canalizare, amenajarea drumurilor de
acces în vederea asfaltării lor, asfaltarea a circa 4,5 kilometri

de drumuri şi extinderea reţelei de iluminat public.
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În ziua de 29 martie, între orele 10-13, pe
raza comunei Giroc, s-a desfăşurat o acţiu -
ne în cadrul programului “Sate fără crim-
inalitate”, organizată de Inspectoratul de
Poliţie al judeţului Timiş – Comparti-
mentul de Analiză şi Prevenire a Crimi-
nalităţii şi Serviciul de Ordine Publică –
în cooperare şi cu Serviciul Poliţiei Lo-
cale Giroc. Au participat 17 lucrători de
poliţie din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală
şi trei poliţişti locali. Acţiunea s-a des-
făşurat sub comanda şi coordonarea cms.
şef. Tiberiu Pistrui (şeful Compartimen-
tului de Analiză şi Prevenire a Criminali -
tăţii din cadrul IPJ Timiş) şi a cms. şef.
Dragoş Dumitraşcu (şeful Secţiei 1
Poliţie Rurală).
S-a acţionat, în principal, pe raza de com-
petenţă a comunei Giroc, în cartierele
limitrofe municipiului Timişoara, precum
şi la centrele comerciale situate pe Calea
Şagului, acolo unde concentraţia şi

afluxul de cetăţeni este mai mare, 
existând condiţii pentru a se comite fapte
antisociale.
Acţiunea a avut ca scop, în primul rând,
asigurarea în teren a unui număr sporit de
poliţişti, prevenirea faptelor antisociale,
determinarea şi conştientizarea populaţiei
în a avea un comportament corespunză-
tor faţă de aşteptările fiecărui cetăţean,
adică nonviolent, preventiv, fără atitudini
agresive, fără consum de alcool în exces,
relaţii de bună vecinătate în comunitate,
fără ca simplele certuri să degenereze în
acte de violenţă; se ştie că violenţa în
familie este o problemă gravă, care nu are
nicio justificare şi nu trebuie tolerată. Vio-
lenţa este sancţionată de lege, indiferent
de forma acesteia, iar un om prevenit este
un om salvat.
De asemenea, este necesară asigurarea cu
sisteme corespunzătoare de închidere a
locuinţelor şi a anexelor gospodăreşti,

paza materialelor de construcţie, a
sculelor şi utilajelor care sunt necesare pe
timpul lucrărilor, protejarea societăţilor
comerciale cu sisteme antiefracţie şi de
supraveghere video, asigurarea unui ilu-
minat corespunzător pentru case şi curţi.
Locuinţa este proprietatea dumneavoas-
tră, protejaţi-o! În cazul comiterii unui
furt, în dauna dumneavoastră sau a altei
persoane, apelati numărul unic de urgenţă
112.
Cu ocazia acţiunii din 29 martie, cetăţenii
au fost avertizaţi cu privire la evitarea de-
plasărilor pe trasee şi zone mai puţin cir-
culate, izolate. Dacă, totuşi, este necesar
acest lucru, atunci el trebuie să se facă
fără afişarea ostentativă a obiectelor de
valoare, care trebuie păstrate în bu -
zunarele interioare ale hainelor. 
Copiii trebuie învăţaţi să nu deţină asupra
lor astfel de obiecte, nici la şcoală şi nici
pe stradă, iar pe timpul nopţii trebuie să

evite să se deplaseze singuri pe străzi 
lăturalnice ori neiluminate.

Şef Serviciu Poliţie Locală Giroc, 
Jr. Daniel SGURĂ

Campania “Sate fără criminalitate”, la Giroc

Ca urmare a mai multor sesizări venite de la cititorii ziarului 
nostru, care întrebau despre planurile administraţiei locale în ceea

ce priveşte noile cartiere din comuna noastră, ne-am adresat 
domnului dr. Iosif Ionel Toma, primarul Girocului, care ne-a răspuns

cu amabilitate la toate întrebările adresate de dumneavoastră.

Anul
2013 şi

următorii din
acest mandat vor fi o

provocare pentru Primăria şi Consiliul
Local Giroc în ceea ce priveşte cartie-
rele nou înfiinţate, pentru care, în acest
an, va fi disponibilă o sumă de aproape
o jumătate de milion de euro. Banii vor
fi folosiţi pentru realizarea următoare-
lor obiective: 
- înfiinţarea şi extinderea reţelei de apă; 
- înfiinţarea şi extinderea reţelei de ca-
nalizare;
- amenajarea drumurilor de acces în ve-
derea asfaltării lor, precum şi asfaltarea
a circa 4,5 kilometri de drumuri; 
- extinderea reţelei de iluminat public.
Dacă, până la această dată, lucrările fă-
cute se pot înscrie doar la capitolul „în-
treţinere”, începând cu 2013 acestea vor
primi o formă finală. Cred că lucrul
care va bucura cel mai mult va fi acela
că vor exista aproape 5 kilometri de
drum asfaltat.
Trebuie să menţionez că se întâmpină
foarte multe greutăţi pentru aducerea
acestor zone la gradul de urbanizare
dorit. Când spun aceasta mă refer, în
primul rând, la faptul că între timp (mai
precis între anii 2010-2012) interesul
dezvoltatorilor imobiliari a scăzut sim-
ţitor, ceea ce s-a răsfrânt şi asupra noas-
tră. De aceea, printre aceste Planuri
Urbanistice Zonale se regăsesc culturi
sau pârloage, care nu sunt deloc este-
tice nici pentru locuitori, nici pentru cei
care ajung în aceste zone. Desigur, Pri-
măria, prin pârghiile pe care le are la
dispoziţie, a căutat soluţii pentru aceste
neajunsuri, dar nu poate interveni pe te-
renurile agricole aflate în proprietatea
unor cetăţeni. Nu a fost niciodată ade-
vărată afirmaţia că aceste zone ar fi
„copiii vitregi” ai comunei, ci dimpo-
trivă! Ştiind că aici locuiesc mulţi ti-
neri, oameni de calitate, care au investit
o parte din agoniseala lor, s-a făcut tot
ce a fost posibil pentru ca această pă-
rere să fie infirmată. Nu s-a reuşit 
deocamdată să răspundem tuturor soli-
citărilor, aceasta şi datorită faptului că

orice lucru bun care s-a realizat aici a
atras după sine un neajuns. De exem-
plu, la introducerea reţelelor de apă şi
canal, drumurile de acces amenajate,
cât de cât, au căpătat un aspect jalnic,
devenind greu practicabile. Sigur, ne
vom ocupa în continuare ca aceste ne-
ajunsuri să dispară, pentru anul acesta
fiind disponibilizată suma necesară
pentru achiziţionarea a 10.000 metri
cubi de piatră spartă. Pentru că, în con-
tinuare, pe majoritatea străzilor se con-
struieşte – deoarece dezvoltatorii
imobiliari nu ţin seama de vreme şi cir-
culă cu maşini de tonaj greu – drumu-
rile se deteriorează vizibil. Pentru un
singur utilaj care cântăreşte aproape 40
de tone şi care circulă pe drumurile din
cartierele noi pe o vreme nepotrivită,
Primăria trebuie să investească supli-
mentar pentru reabilitare peste 1.700 de
euro pe fiecare o sută de metri. Toate
aceste intervenţii, la început, devin su-
părătoare pentru locuitorii din zonă, iar

mai apoi devin o cheltuială în plus de la
bugetul local. Ne găsim în situaţia de a
aduce aceste utilităţi atât de necesare în
zonele mai populate, ceea ce, desigur,
îi nemulţumeşte pe cei care au construit
la distanţe mari de aceste locaţii.
Înţelegem şi sperăm să înţeleagă şi cei
care se află în asemenea situaţii că în
cazul construirii de locuinţe la depăr-
tare de 200-300 de metri faţă de zonele
mai populate, Primăria trebuie să in-
vestească în plus, în detrimentul altor
străzi, mai populate. Înţelegem pe de-
plin că asigurarea acestor utilităţi este
imperios necesară pentru întreg peri-
metrul construibil aprobat, însă nu se
poate realiza deodată totul. Întotdeauna,
în orice acţiune sau în orice activitate,
unul este primul şi tot unul este ultimul,
iar între ei sunt toţi ceilalţi care trebuie
să înţeleagă că aceste investiţii cer
multe sume de bani, iar posibilităţile de
accesare a fondurilor nerambursabile 
s-au epuizat.

Îi asigur însă pe toţi locuitorii din aceste
cartiere că s-a făcut tot ceea ce a fost
posibil – şi chiar s-a reuşit – pentru atra-
gerea de bani din fonduri europene.
Dacă tot am spus la început că aceste
zone sunt o provocare pentru aleşii lo-
cali în acest mandat, atunci să amintim,
în final, măsurile care vor fi luate până
în anul 2016, şi anume: 
- realizarea în întregime a reţelei de apă
şi canal, o lucrare importantă la acest
capitol fiind realizarea unei magistrale
în cartierul „Antena”; 
- străzile care vor fi în proporţie de 75%
cu construcţii de locuinţe vor fi asfaltate.
M-am obişnuit cu prezentări de foto-
grafii şi aspecte negative din zonele res-
pective, dar avem speranţe îndreptăţite
să credem că forma în care au fost pre-
zentate aceste cartiere va deveni istorie.
De altfel, aceste „lucrări de artă”, cu
bălţi şi terenuri denivelate, pentru
această perioadă de timp (1-3 ani), vor
deveni cea mai bună propagandă, în
sensul bun al cuvântului, pentru ceea ce
s-a făcut aici.
Le mulţumesc, cu acest prilej, şi celor
care, prin sesizările depuse pe cale le-
gală la Primărie, ne ajută să fim mai
buni şi mai folositori comunităţii care a
ales să o reprezentăm.

Primarul comunei Giroc,
dr. Iosif Ionel TOMA

CCeettăăţţeenniiii
îînnttrreeaabbăă......

PPrriimmaarruull rrăăssppuunnddee
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În şedinţa din 29 martie a Consiliului Local Giroc, ale-
şii au votat proiectele de hotărâre privind: aprobarea
bugetului local pe anul 2013; aprobarea Raportului asu-
pra situaţiei gestionării bunurilor aparţinând Comunei
Giroc pe anul 2012; aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al SC Giroceana SRL; aprobarea modificării
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de spe-
cialitate al primarului comunei Giroc; aprobarea orga-
nigramei şi statului de funcţii ale SC Giroceana SRL;
aprobarea sumei de 55.000 lei pentru organizarea Rugii
Girocene, în perioada 5 - 6 mai 2013; aprobarea sumei
de 10.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea festi-
valului „În glas de toacă”, în perioada 30 aprilie – 1
mai 2013; aprobarea cumpărării imobilului înscris în
CF 402829 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
86 Giroc) nr. top 85 – 86 în suprafaţă de 3.507 mp.,
proprietatea Parohiei Ortodoxe Giroc II, în vederea edi-
ficării unei Case de cultură; aprobarea cumpărării unui
teren în vederea extinderii curţii Şcolii Gimnaziale
„Iosif Ciorogariu” Chişoda; atribuirea în folosinţă gra-
tuită a unui spaţiu situat în localitatea Giroc, str. Se-
menic, nr. 56, cu destinaţia de birou parlamentar, către
senator Ilie Sârbu; atribuirea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu, situat în localitatea Giroc, str. Semenic, nr. 56,
cu destinaţia de birou parlamentar, către Senator Ioan
Iovescu; aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Poliţiei Locale Giroc; acordarea unui aju-

tor de urgenţă familiei domnişoarei Estera Turnagiu;
alocarea sumei de 10.000 lei pentru tipărirea Mono-
grafiei Bisericii Ortodoxe Române „Sfântul Dimitrie”
din Giroc; aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în
comuna Giroc în anul şcolar 2013 – 2014; actualizarea
listelor conţinând bursele de merit şi bursele sociale ce
se acordă elevilor; aprobarea deplasării echipei
S.V.S.U. Giroc la cea de-a XV-a ediţie a concursurilor
internaţionale CTIF ale serviciilor de pompieri la 
Mulhouse (Franţa); aprobarea concesionării directe a
terenului înscris în CF 405444 nr. top 405444 în su-
prafaţă de 353 mp. către domnul Gabriel-Dorel To-
mescu, căsătorit cu Oana-Codruţa Tomescu, proprietari
ai construcţiei; aprobarea concesionării directe a tere-
nului înscris în CF 403026 nr. top 403026 în suprafaţă
de 314 mp. către domnul Avram Ghilea, proprietar al
construcţiei; aprobarea deplasării şi asigurarea trans-
portului echipei de dansatori ai Ansamblului folcloric
„Ghiocelul” pentru participarea la înregistrări la Etno
TV; aprobarea obiectivului de investiţii „Înfiinţare
creşă în localitatea Giroc”. Ordinea de zi a fost supli-
mentată cu două proiecte de hotărâre: unul privind
acordarea unor recompense, diplome, plachete şi flori
veteranilor de război, şi unul pentru acordarea a două
ajutoare financiare pentru două familii ai căror copii
necesită intervenţie chirurgicală de urgenţă.

V. TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului Local
al comunei Giroc

Nu poluaţi mediul 
prin arderea miriştilor

şi a resturilor 
vegetale din grădini!

Este bine cunoscut faptul că, în această perioadă,
foarte mulţi cetăţeni utilizează focul pentru dis-
trugerea vegetaţiei uscate, fără informarea şi
obţinerea, în prealabil, a documentelor necesare,
pe care le emit autorităţile competente. Atragem
atenţia asupra importanţei respectării prevederilor
legislative privind aceste activităţi.
Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a
deşeurilor şi a altor materiale combustibile fără
obţinerea permisului de lucru cu foc, dar şi fără 
lua rea măsurilor pentru împiedicarea propagării
focului la vecinătăţi, se sancţionează contra-
venţional, în conformitate cu H.G.R. nr. 537/2007
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
normele de prevenire şi stingere a incendiilor, cu
amenzi cuprinse între 1.000 şi 2.500 de lei.
Reglementarea modului de utilizare a lucrărilor cu
foc deschis în gospodăriile proprii, pe timpul igie -
nizării, este obligaţia administraţiilor locale, după
cum urmează: distrugerea prin ardere a unor
deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează
cu respectarea legislaţiei specifice protecţiei mediu-
lui, în acest caz cu acceptul Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului Timiş; la nivelul localităţilor,
Consiliul Local emite o dispoziţie privind regle-
mentarea lucrului cu foc des chis. Astfel, orice
cetăţean este obligat să obţină permis de lucru cu
foc (valabil o singură zi), emis de Primăria co-
munei Giroc, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă.  Permisul va specifica şi condiţiile care
trebuie res pectate, în funcţie de caracteristicile
terenului (vecinătăţi, distanţe, asigurarea mi-
jloacelor tehnice adecvate pentru stingerea in-
cendiului, modul de anunţare a Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din localitate).
După obţinerea acordurilor pentru evitarea pro-
ducerii unor evenimente neplăcute, trebuie res -
pectate mai multe măsuri specifice de prevenire a
incendiilor. Astfel, arderea se va realiza numai pe
timp de zi, în condiţii meteorologice fără vânt. La
arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se
are în vedere: executarea arderii în zone care să nu
permită propagarea focului la fondul forestier/cons-
trucţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de co-
municaţii, conductele de transport gaze naturale,
produsele petroliere ori alte bunuri materiale com-
bustibile; curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din
jurul fiecărei grămezi, pe o distanţă de cinci metri;
supravegherea permanentă a arderii; stingerea to-
tală a focului înainte de părăsirea locului arderii.
Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a
deşeurilor şi a miriştilor se efectuează numai pe
baza permisului de lucru cu foc, emis prin grija
primarului, de către şeful Serviciului Voluntar pen-
tru Situaţii de Urgenţă, în locurile special amena-
jate.
În pădure, fumatul şi focul deschis sunt strict in-
terzise, cu excepţia locurilor special amenajate în
acest sens.
Deţinătorii de păduri, a căror incendiere poate
pune în pericol populaţia şi bunurile sale mate -
riale, obiectivele sociale şi capacităţile productive
sau pot aduce prejudicii mediului, conform
prevederilor O.U.G. 195/2005 modificată şi apro-
bată prin Legea 265/2006 privind protecţia me diu-
lui, “nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau
vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului şi fără informarea
în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă”.

Inspector, Adelina SÎRBU

În sfârşit, primăvara a venit!
Aruncând o privire generală
asupra grădinii tale, îţi vine  în
minte  întrebarea: „De unde să
mă apuc de lucru?”. Sunt atâtea
de făcut în fiecare colţ al grădi-
nii, încât este dificil să îţi dai
seama de unde ar trebui să 
începi.
Primul lucru pe care ar trebui să
îl faci ar fi să stai jos şi să te 
bucuri pur şi simplu de frumu-
seţea naturii. Ascultă păsărelele
cum cântă... visează un pic, apoi
pune-ţi mănuşile de grădinărit şi
începe lucrul pentru a trans-
forma grădina, din vise, în rea-
litate.
Iată câteva proiecte pe care le
poţi realiza în grădină în luna
aprilie, pentru a o face să arate
foarte frumos tot restul sezonu-
lui.

Arbuşti şi arbori
Mai este încă timp să plantezi
arbori şi arbuşti. În orice caz, la
jumătatea lunii va fi cam prea
târziu ca să mai transplantezi ar-
borii sau arbuştii de talie mare,
aşa că fă-o la începutul lunii.
Lunile martie, aprilie şi iunie
sunt ideale pentru tunderea
plantelor veşnic verzi. Dacă ai
ienupăr, chiparos sau conifere
care necesită tundere cu foar-
feca sau fierăstrăul, acum este
timpul potrivit să o faci. Înde-
părtează toate ramurile moarte,
bolnave sau inestetice. Totuşi,
nu tăia până la trunchi.
Tundeţi tufişurile de Forsythia
după ce au terminat înflorirea.
Plantele veşnic verzi cu frunze
late şi aciculare beneficiază cel
mai bine de un fertilizant cu
conţinut mare de azot dacă îl
împrăştii uşor la baza lor.

Plante perene,
anuale şi cu bulbi

În aprilie se plantează bulbii
unor flori de vară precum dalia,
gladiolele şi crinii. Amestecă

solul cu fertilizant pentru bulbi,
gunoi de grajd procesat şi
muşchi de turbă. Plantele cu tu-
berculi nu ar trebui mutate
afară până când nu a trecut
orice pericol de îngheţ, aşa că
aşteaptă până în luna mai.
Seamănă în grădină seminţe de
plante anuale, precum aster,
cosmos, gălbenele şi cârciumă-
rese.
Când a trecut orice pericol de
îngheţ, poţi muta afară fuchsia
şi muşcatele. Tunde-le, hră-
neşte-le şi schimbă-le ghive-
ciul, dacă este necesar. Udă-le
bine cu apă.
Când plantele de primăvară cu
bulbi au terminat înflorirea, ar
trebui să le rupi florile. Nu tăia
încă frunzele verzi! Acestea
continuă să crească în următoa-
rele câteva săptămâni şi să ali-
menteze bulbul cu substanţe
hrănitoare, necesare pentru în-
florirea din anul viitor.
Divizează plantele perene pre-
cum hemerocallis, delphinium,
irişii, crizantemele, margaretele
şi phlox (brumărele). Plantele
obţinute pot fi date la schimb,
făcute cadou prietenilor sau pot
fi mutate într-o zonă nouă a
grădinii.
Trandafirii hibrizi Thea ar tre-
bui hrăniţi înainte ca bobocii să
înceapă să se deschidă. Folosi-
rea unui fertilizant sistemic te
va ajuta să previi infestarea cu
insecte dăunătoare pe timpul
verii, deoarece hrăneşte tranda-
firii.
Plantează noi tufe de trandafiri
înainte să îşi înceapă creşterea
şi să se umfle mugurii.
Dacă ai un lac sau un iaz, plan-
tează plantele acvatice la orice
dată de la mijlocul lunii.
Bucuraţi-vă de rodul muncii
voastre!

Mai multe informaţii pe
www.mayra.ro

Insp. Maria HANEŞ

Calendarul grădinii în luna aprilie (1)

Vând răsaduri de legume diverse, de cea
mai bună calitate, la cele mai mici preţuri,

începând din luna mai a anului 2013.

Informaţii şi comenzi la numerele de 
telefon 0723-343.711 sau 0722-691.034

Subvenţii pentru
crescătorii de

ovine şi caprine
Crescătorii de ovine şi caprine pot depune, până în
30 aprilie, cererea pentru plata subvenţiilor pe cap
de animal aferente anului 2013, informează
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA). De această primă, pe cap de animal, pot
beneficia producătorii agricoli crescători de ovine,
persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale sau fa-
miliale. Solicitanţii trebuie să depună cererea afe rentă
fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA la centrul
APIA judeţean/local pe a cărui rază teritorială se
află înregistrată exploataţia de ovine şi/sau
caprine.
Prima pe cap de animal se acordă o singură dată
pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
cu cod unic de identificare, pentru femele ovine
şi/sau femele caprine identificate conform legis-
laţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ ur-
mătoarele condiţii: a) efectivul din exploataţie să
fie de minimum 50 capete femele de ovine/25
capete femele de caprine, care au împlinit vârsta
de minimum un an până la 31 martie a anului în
care se face solicitarea primei; b) efectivul de
femele ovine/femele caprine pentru care se solici -
tă prima să fie înscris în Registrul Naţional al Ex-
ploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul
de femele ovine/femele caprine pentru care se so-
licită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa
menţionată în cerere, pe perioada de retenţie până
la data de 3 august 2013; d) cererea să fie vizată de
asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine, legal 
cons tituite, viză care atestă efectivele de
ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite.
Acestea pot fi solicitate de la centrele
locale/judeţene ale APIA, individual sau prin
reprezentant legal ori prin intermediul reprezen-
tantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine,
legal constituite. Cererile pot fi completate şi on-
line, individual sau cu ajutorul operatorilor SNIIA,
prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După
tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor
de ovine/caprine, legal constituite, se depune la
centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Inter-
venţie pentru Agricultură. Controlul la faţa locu-
lui se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013
pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţio -
nată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au
obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de
animale pentru care au solicitat primă.

Inspector, Maria HANEŞ
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BBooggăăţţiiee ddee ccuulloorrii
llaa fflloorrăărriiaa

ffaammiilliieeii PPuuşşcchhiiţţăă
Florăria familiei Paul şi Adriana Puşchiţă, din Giroc, de pe strada
Trandafirilor nr. 115, vă aşteaptă zilnic, între orele 8-20, cu excepţia zi-
lelor de duminică şi a sărbătorilor legale, cu o gamă variată de flori, la

preţuri dintre cele
mai avantajoase. În-
fiinţată în urmă cu 30
de ani, de către Ioan
Hergane, tatăl
Adrianei Puşchiţă,
florăria vă stă la dis-
poziţie, în această
perioadă, cu flori
pentru balcon, muş-
cate pitice, muşcate
curgătoare – în diferite
nuanţe de culori –,

muşcate perargo-
nium sau petunii.
De asemenea, la pre-
ţuri fără concurenţă,
clienţilor li se mai
oferă lămâi, yucca,
ficuşi cu nuanţe di-
ferite sau palmieri.
Aici mai găsiţi răsa -
duri de muşcate, jar-
diniere – care pot fi

pregătite pe loc,
cu cel mai bun pă-
mânt pentru flori
– şi ghivece agăţă-
toare. Se mai co-
mer cializează fucsia
(cerceluşi), cactu şi,
calisia, dracaena,
pasiflora şi altele.
Florăria are des-
chise două puncte
de lucru şi în Ti-
mişoara, în pieţele
„Badea Cârţan” şi

„Dacia”.
PPeennttrruu ccoommeennzzii,, ppuutteeţţii ssuunnaa llaa nnuummeerreellee ddee tteelleeffoonn

00772211--333388..771100 ssaauu 00772211--779977..440077..
Experienţa de peste trei decenii a domnului Ioan Hergane este ea însăşi
o garanţie a calităţii muncii depuse în serele florăriei de pe strada Tran-

dafirilor din Giroc.

Prima zi a săptămânii „Şcoala altfel” a
debutat spectaculos la Giroc, elevii de
aici având ca oaspeţi liceeni de la Co-
legiul Naţional „C.D. Loga” din Timi-
şoara. Coordonaţi de fizician dr. prof.

Sandu Golcea, elevii mai mari i-au în-
cântat pe colegii lor de la Giroc, dar şi
dascălii de aici, directorul prof. dr. Pe-
trişor Dorin Treta şi prof. Melentina
Costa, au rămas impresionaţi de per-
formanţele copiilor pregătiţi de profe-

sorul Sandu Golcea. Concret, echipa de
la „C.D. Loga” a pus în practică o serie
de experimente având fizica în prim-
plan. Sub genericul „Physics Show”,
ora a început cu intonarea unui imn
compus de cantautorul Nelu Seuchea,
pe versurile scrise chiar de domnul
profesor Sandu Golcea. 
Apoi, experimentele s-au succedat
unele după altele – de la cele cu ba-
loane, la cele cu doze de sucuri, de la
cele cu mingi de ping-pong, la cele cu
roata de bicicletă sau cu ouăle fierte. Şi
pentru că aminteam de ouă, una dintre
elevele de la „C.D. Loga” le-a arătat

colegilor săi de la Giroc cum se poate
merge pe ouă, într-un exerciţiu complet
de îndemânare şi concetrare. 
Dar, poate, cel mai spectaculos mo-
ment l-a constituit acela în care fizician
dr. prof. Sandu Golcea s-a aşezat pe un
pat de cuie, iar deasupra sa a fost
spartă, cu ciocanul, o placă de piatră. 
Au fost şi momente interactive, în ca-
drul cărora elevii din Giroc au putut 
să-i ajute la experimente pe colegii lor
mai mari, care, la final, le-au adresat
invitaţia, în special celor din clasa a
VIII-a, de a veni să înveţe, începând

din anul viitor, la „C.D. Loga”.
Spectacolul organizat de fizician dr.
prof. Sandu Golcea este unul itinerant,
Girocul fiind prima localitate din listă,
alături de municipiul Lugoj, oraşele
Buziaş şi Făget şi comuna Traian Vuia.
Ultima reprezentaţie din cadrul săptă-
mânii „Şcoala altfel” a fost susţinută

chiar la Colegiul Naţional „Constantin
Diaconovici Loga”, din Timişoara. Să
mai spunem că acest proiect a fost fi-
nanţat de Consiliul Judeţean Timiş.

Anton BORBELY

Spectacol de fizică la şcoala din Giroc

Poliţiştii locali din Timişoara şi Giroc,
în mijlocul preşcolarilor

Poliţia Locală Timişoara a participat în ziua de 4 aprilie, împreună cu Poliţia Locală Giroc, la ac-
tivităţile prilejuite de săptămâna “Şcoala altfel”, la Grădiniţa cu Program Prelungit din Giroc, în

baza bunei colaborări dintre cele două instituţii
şi instituţia de învăţământ. Astfel, copiii de la
grupele mici au aflat câteva reguli, minime, de
circulaţie şi de educaţie civică: pe ce culoare tre-
buie să traverseze strada, care sunt marcajele ru-
tiere pe care trebuie să le cunoască, cum trebuie
să se comporte atunci când sunt pe stradă. Mi-
cuţii au fost foarte atenţi la informaţiile prezen-
tate, cea mai mare bucurie fiind, evident, fluierul
pe care poliţistul îl foloseşte în stradă pentru flui-
dizarea circulaţiei. De altfel, fiecare a primit din
partea poliţiştilor locali câte un fluier de jucărie

şi pliante informative pentru părinţi. Poliţia Locală Timişoara se implică, alături de alte institu-
ţii, pentru prevenirea şi educarea tinerilor în ceea ce priveşte regulile de convieţuire socială, pre-
zentând, până acum, o serie de lecţii deschise şi la alte zece şcoli şi licee din Municipiul Timişoara,
pe care le are în supraveghere. 
Cei care le-au vorbit copiilor au fost Daniela Seracin, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Locale Ti-
mişoara, şi jr. Daniel Sgură, şeful Serviciului Poliţiei Locale Giroc. (A.B.)

Activităţi multe
şi interesante

la Grupa mică A
Grupa Mică A a Grădiniţei cu Program
Prelungit din Chişoda, coordonată de
educatoarele Simona Cheie şi Oana
Simion, şi-a planificat diverse activităţi

intere-
sante în
c a d r u l
s ă p t ă  -
m â n i i
“Şcoala
altfel”.
Astfel,
s-au or-
ganizat
acti vi tă -

ţile “Sport şi sănătate”, s-a vizionat, la
Teatrul “Merlin” din Timi şoara, specta-
colul “Croitoraşul cel viteaz”, s-au
vizionat PPS-uri cu tema “Prietenii na-
turii”, după care copiii au plantat semi-
nţe de flori şi legume, au făcut
sandviciuri, în cadrul activităţii “Ur-
suleţii fac meniu cât se poate de hazliu”,
s-au vizionat filme documentare despre
animalele sălbatice şi s-a organizat con-
cursul “Cea mai frumoasă şi curată
clasă”. Copiii s-au dovedit extrem de
încântaţi şi au participat cu entuziasm la
toate activităţile organizate în această
săptămână. (V.T.)

Săptămână plină şi
pentru Grupa Mijlocie

Edu catoarele de la Grupa Mijlocie din cadrul Grădiniţei
P.P. Chi şoda, Andreea Ghi birdic şi Ileana Cio nca, de la
Grădiniţa P.P. Chi-
şoda, s-au gândit să
des făşoare activităţi
cât mai interesante
pentru preşcolari. Ast-
fel, s-a mers în vizită
la centrul de perma-
nenţă, copiii au fost
spectatori cuminţi şi
atenţi  la spectacolul
„Croitoraşul cel vi-
teaz”, realizat de actorii teatrului Merlin din Timişoara,
s-a desfăşurat o activitate ecologică, cu titlul: “Florile,
prietenele noastre”, una de educaţie pentru sănătate, cu
titlul: “Vitamine – sănătate de prin fructe adunate”, s-a
vizitat sediul poliţiei şi Primăria comunei Giroc. (A.B.)

“Să ştii mai multe, să fii mai bun”
În săptămâna cunoscută sub genericul “Să ştii mai
multe, să fii mai bun”, copiii din Grupa Mare de la
Grădiniţa P.P. Chişoda, coordonaţă de doamnele
educatoare Camelia Donoiu şi Cristina Bărbosu, au

participat la tot felul de
activităţi interesante:
au mers la teatru, au
plantat flori, au străbă-
tut câteva străzi din
satul nostru, au des-
făşurat o activitate
prac tico-gos po dărească
şi au mers în vizită la
poliţie. (A.B.)
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Zile pline pentru 
învăţăceii clasei I B

Aşa cum, uneori, într-o gospodărie treburile
dau năvală, iar o gospodină se străduieşte să
le ordoneze pe toate, aşa şi începutul ultimei
decade din martie ne-a adus mai multe pro-
vocări, mie şi elevilor mei: Ziua Internaţio-

nală a Poeziei, Ziua Internaţională a
Sindromului Down, precum şi o activitate
adresată dascălilor participanţi la Cercul pe-
dagogic al claselor I, zona Sud Timişoara. 
Toate acestea s-au „îngrămădit” în ziua de 21
martie. Astfel că m-am capacitat, sprijinită de
micii mei discipoli, să obţin o desfăşurare de

forţe, atât în
folosul ele-
vilor, cât şi
pentru pres-
tigiul şcolii.
Fiecare su-
biect tratat
a avut parte
şi de infor-
maţii ofi-
ciale, dar şi
de explica-
ţii pe înţele-

sul copiilor. 
De pildă, elevii au conştientizat că pot să con-
tribuie la o viaţă mai frumoasă şi mai uşoară
a celor cu sindrom Down, doar având o atitu-
dine prietenoasă şi atentă.
Poezia, fiind şi ea prilej de sărbătoare, a fost
evocată ca un prim prieten de la vârsta grădi-
niţei, care îi va însoţi întreaga viaţă ca expre-

sie a culturii şi identităţii neamului românesc.
Lecţia susţinută în cadrul Cercului pedagogic
al claselor I a transformat sala de clasă într-un
laborator de ştiinţă, iar elevii – în mici savanţi. 
Experienţele făcute într-o manieră comună cu-
noaşterii, dar şi descoperirii prin joc, i-a fas-
cinat pe învăţăcei, aducându-i cu un pas mai
aproape de tainele cunoaşterii mediului.
În concluzie, pot spune că aceste activităţi
contribuie la dezvoltarea creativităţii, a inte-
resului pentru cunoaştere şi la responsabili-
zarea elevilor în relaţiile sociale.

Înv. Daniela SIMIONESE

88 MMaarrttiiee llaa GGrrăăddiinniiţţaa
şşii ccrreeşşaa ddiinn CChhiişşooddaa

O zi cu mama mea
Primăvara... anotimpul renaşterii, al trezirii la
viaţă, face din ziua de 8 Martie momentul cel
mai plin de feminitate, zâmbete şi căldură su-
fletească! 8 Martie este o zi dedicată mamei,
în care am încercat să-i adresăm un gând bun
şi o urare.
Sub genericul „O zi cu mămica mea”, s-a des-
făşurat o activitate în cadrul căreia copiii şi

mămicile au creat împreună o felicitare, au
râs, au povestit şi s-au jucat. De asemenea,
copiii şi-au încântat mămicile recitând, cân-
tând şi dansând.
Educatoarele Grupei Mici, Simona Cheie şi
Oana Simion, vă doresc ca această primăvară
să vă inunde sufletul cu bucurie şi cu parfumul
tuturor florilor sale, iar soarele ei să vă
topească toate grijile şi să vă aducă numai

clipe de bucurie!

Ziua Mamei
În prima lună a
primăverii, pe 8
Martie, este mare
sărbătoare – Ziua
Mamei. Această
zi este un prilej
de bucurie pen-
tru toate mămi-
cile. Şi copiii
Grupa Mică B,
de la Grădiniţa
P.P. din Chi şoda,
le-au oferit această bucurie mămicilor lor. Preşcolarii au pregătit
împreună cu doamna lor educatoare, Cosmina Mărguş, un pro-
gram dedicat mămicilor. Ei au recitat poezii, au cântat şi au
pregătit felicitări pentru acestea, urându-le din toată inima “La
mulţi ani”! şi să aibă parte de o primăvară frumoasă.
Soarele primăverii să vă topească toate grijile şi să vă aducă numai

clipe de bucurie!

“La mulţi ani” de ziua femeii înseamnă mai mult 
decât flori şi cadouri:

Înseamnă să spui mulţumesc.
Înseamnă să spui „Te iubesc”!

Acestea au fost cuvintele pe care le-au spus şi preşcolarii Grupei
Mijlocii, de la Grădiniţa P.P. din Chişoda, care au sărbătorit ziua
de 8 Martie printr-un recital de cântece şi poezii, pregătit în clasă

împreună
cu doam-
nele lor
edu  catoare,
I l e a  n a
Cio nca şi
A n d r e e a
Ghi birdic.
Mamele şi
b u n i c i l e ,

prezente în grădiniţă, s-au  emoţionat până la lacrimi şi i-au aplau-
dat şi încurajat pe cei mici.
La final, copiii şi-au încântat publicul cu dansurile învăţate îm-
preună cu doamna Florentina Kybedi.
A fost o zi frumoasă şi deosebită, ca în fiecare an, pe care cu toţii

dorim să o repetăm şi anul viitor.

La mulţi ani, mămico!
Mama este persoana cea mai dragă sufletului
nostru, este tot ce-i mai bun în viaţă. Din
primele clipe ale vieţii noastre zărim chipul
mamei, auzim glasul său duios. 
Cu prilejul zilei de 8 Martie, copiii din Grupa

Mare, de la Grădiniţa P.P. din Chişoda, au trans-
mis, printr-o serbare specială, dragostea şi re-
cunoş tinţa faţă de persoanele care au grijă, zi de
zi, de ei. Micuţii au interpretat cântece, au recitat
poezii, urmate de un moment de dans, iar la fi-
nalul festivităţii au înmânat diplome şi felicitări

mămicilor şi bunicilor.

““EEuu şşii mmaammaa””,, oo ssăărrbbăăttooaarree ppeennttrruu ccooppiiii şşii mmăămmiiccii
Ziua de 8 Martie a avut o ţinută atipică pentru copiii de la Creşa din Chişoda, îndrumaţi de colectivul de
aici, deoarece alături de copii au participat şi mămicile.
Sub genericul “Eu şi mama” s-a desfăşurat o activitate în cadrul căreia copiii şi mămicile au creat îm preună
o felicitare, au râs şi s-au jucat.
La final, au servit câte o prăjiturică, au făcut poze, iar copiii au dăruit mămicilor câte o felicitare con-
fecţionată de către ei, împreună cu cadrele de la creşă.

Ileana CIONCA

De ziua ta, iubită mamă
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Filozofia romantică şi tradiţionalist-conservatoare
a secolului XIX românesc face ca elita culturală să-i
rămână îndatorată, opunând rezistenţă în proce-
sul înnoirii utilajului mental necesar europenizării
provinciilor româneşti, construind o sofisticată
„schemă ideologică” (33). Viziunea marii ma-
jorităţi a intelectualilor români ai vremii privea
formarea conştiinţei naţionale, act ce trebuia să
preceadă constituirea statului-naţiune. Dominaţia
filozofiei romantice germane este evidentă mai ales
în falsul istoriografic al conceptului de organicitate
a etno-naţiunii, fapt observat în promovarea dife -
renţialismului pe bază de consagvinitate (34).
Multă vreme tendinţa principală a comunităţii
româneşti a fost una specifică societăţilor închise –
autarhice, însă când conjuncturile istorice au făcut
posibilă intruziunea alterităţii sub varii forme în
„idenţialii” (35) ancestrali ai românităţii, atunci se
produce dorita identitate naţională. Cercetările şti-
inţelor socio-umane relevă un dublu sens în efor-
tul constant de definire a actorului social în cadrul
masiv al societăţii şi anume: unul de identizare sau
diferenţiator ca afirmare a individualităţii şi altul
de identificare integrator într-un ansamblu mai
vast (36).
La fel, iluminismul şi romantismul au determinat
în Europa două mişcări contradictorii: pe de-o
parte, conştientizarea existenţei comunităţilor

lingvistice şi confesionale multiple generând pluri lingvis-
mul şi interculturalitatea; pe de alta, dobândirea
sentimentului acut al identităţii naţionale ducând
la negarea celuilalt (37).
Banatul, prin însăşi aşezarea sa geografică, a fost
un spaţiu al interferenţelor şi confluenţelor de
ordin economic, cultural, confesional, lingvistic şi
chiar administrativ. Alteritatea etnică, compusă
din maghiari, sârbi, germani, greci, bulgari, ita lieni,
francezi, evrei, ţigani, spanioli, cehi, slovaci ş.a., a
concrescut cu identitatea aborigenă românească.
Idealismul romantic avea o antipatie estetică faţă
de standardizare şi o apetienţă deosebită pentru
„diversitarianism” (38). Românii din Banat şi
Transilvania, dar şi confraţii de dincolo de Carpaţi
datorită împrejurărilor istorice au fost mai mult
„obiect decât subiect al Istoriei” (39), situaţie de
precaritate ontologică ce a făcut ca identitatea sau
percepţia de sine să sufere destule întruchipări sau
înfăţişări.
Revoluţia din 1848 s-a înscris în memoria colectivă
românească ca eveniment fondator al identităţii re-
formate pe fondul de presiuni al alterităţii con-
locuitoare multiple. Imaginea de sine, în curs de
formare, se integrează unui imaginar social de tip
modern localizat la nivelul „opţiunii publice” (40),
dislocând progresiv modalităţi de autodefinire
spirituală ale comunităţii tradiţionale. Într-un

asemenea context de emancipare generală, Bise rica
este detronată din absolutismul simbolic şi sub-
sumată împlinirii intereselor naţionale.

Viorel CHERCIU
- va urma -

NOTE
33. V. Neumann, Elita culturală română şi pro blema
identităţii naţionale, în „Orizont”, anul XII, serie
nouă, nr. 8 (1415), 2000, p. 31.
34. Idem, Ideologie şi Fantasmagorie. Perspective
comparative asupra istoriei gândirii politice în Eu-
ropa Est-centrală, Iaşi, Editura Polirom, 2001, 
passim.
35. S. Chelcea, Memorie şi identitate naţională,
coord. S. Chielcea, Bucureşti, Editura Ini, 1998, p.
14.
36. Ibidem, p. 11.
37. V. Neumann, Identităţi multiple în Europa
regiunilor. Interculturalitatea Banatului, Timi -
şoara, Editura Hestia, 1997, p. 10.
38. Al. Duţu, Eseu în istoria modelelor umane, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, p. 267.
39. A. Pippidi, Identitate etnoculturală în spaţiul
românesc. Probleme de metodă, în Identitate/al-
teritate în spaţiul cultural românesc, editor Al.
Zub, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 1996,
p. 59.
40. S. Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii
ardeleni, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997, p. 18

Identitate şi alteritate în Banatul modern (3)

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă
Numele lui Iisus e mai puternic decât oţelul, mai tare
decât granitul. Nu există scut mai puternic, nu există o
armă mai puternică în războiul duhovnicesc decât rugă-
ciunea lui Iisus. (Avva Iov)

Nu este cunoscut ca rob al lui Dumnezeu acela care lu-
crează pentru patimi. El este robul aceluia care-l stăpâ-
neşte. (Avva Isaia Pustnicul)

Virtutea este o manifestare a cunoştinţei, iar cunoştinţa este o
putere susţinătoare a virtuţii. (Sf. Maxim Mărturisitorul)

Unde nu este răbdare, acolo nu este nici iubire. 
(Sf. Grigore cel Mare)

Cel ce ascultă de Hristos se călăuzeşte spre lumină. 
(Sf. Talasie Libianul)

Nu numai că nu plângem faptele săvârşite de noi, ci mai
şi înmulţim ceea ce ar trebui să plângem. (Sf. Grigorie 
Teologul)

Mai întâi să avem gând curat în mintea noastră, fiindcă
rădăcina lucrurilor primeşte sfatul cel din inimă. 
(Sf. Vasile cel Mare)

Un oarecare om îl
întrebă odată pe

marele fizician Isaak
Newton: “Crezi că omul,

după ce prin moarte a de-
venit praf şi cenuşă, poate
să învie din morţi?”.
Fizicianul îi răspunse:
“Cred, cum să nu cred?”.
Omul îl întrebă mai de-
parte: “Poţi să-mi dovedeşti
lucrul acesta?”. Newton îi
răspunse: “Da, voi încerca”.
El luă un pumn cu nisip şi
unul cu pilitură de fier, le
amestecă şi apoi îl întrebă
pe acel om: “Crezi că se

poate despărţi nisipul de
această pilitură de fier?”.
Omul îi răspunse: “Nu,
cum să se poată?”. 
Newton luă atunci un mag-
net, îl apropie de grămadă
şi adună laolaltă toată pili-
tura de fier, despărţind-o
astfel de nisip. Apoi adăugă:
“Dacă Dumnezeu a dat
atâta putere acestui mag-
net, ca să poată atrage toată
pilitura de fier, nu va avea
El oare atâta putere încât să
poată învia pe oameni din
morţi? Cu siguranţă că da”.

Cred în înviere 
ppii
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Anul bisericesc se împarte în trei mari pe-
rioade al căror început este cu dată variabilă, în
funcţie de data Sfintelor Paşti:
1. perioada Triodului - care începe cu trei
săptămâni înainte de Postul Mare (Postul Sfin-
telor Paşti) şi durează până în Sâmbăta Paşte-
lui, inclusiv, deci are 10 săptămâni;
2. perioada Penticostarului - care începe din
Duminica Învierii (a Sfintelor Paşti) şi durează
până în prima duminică după Rusalii (Pogorâ-
rea Duhului Sfânt).
3. perioada Octoihului - cea mai lungă pe-
rioadă a anului bisericesc, ea începând de a
doua zi după Rusalii şi ţinând până la începu-
tul Triodului din următorul an.
Aceste trei perioade liturgice corespund celor
trei chemări, demnităţi sau slujiri ale Mântui-
torului Hristos, şi anume: slujirea de Învăţător,
de Arhiereu şi de Împărat.
Aşadar, anul acesta Triodul a început dumi-
nică, 24 februarie. Primele trei săptămâni ale
acestei perioade au fost pregătitoare pentru
Postul Sfintelor Paşti, urmând, apoi, cele şapte
săptămâni ale Postului Mare.
Fiecare din săptămânile premergătoare are o
temă proprie, care se reflectă în lecturile din
Sfânta Scriptură, prescrise în aceste zile la
slujbe sau la Sfânta Liturghie: 
1. Duminica Vameşului şi Fariseului (Luca
18,9-14 - prima duminică a Triodului), 
2. Duminica Fiului Risipitor (Luca 15,11-32) 
3. Duminica Înfricoşatei Judecăţi (numită şi
Duminica lăsatului sec de carne; Matei 25,31-
46).
4. Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, nu-
mită şi Duminica iertării sau Duminica lăsatu-
lui sec de brânză - Matei 6,14-21. 
În această perioadă premergătoare, Biserica ne
pregăteşte pentru postire, dar ne şi introduce,
încet-încet, în atmosfera Postului Mare. Săp-
tămâna care urmează Duminicii Vameşului şi
Fariseului este una de dezlegare la toate (nici
miercurea şi nici vinerea nu se posteşte în
această săptămână). Săptămâna care urmează
Duminicii Fiului Risipitor este una normală -
adică se posteşte miercurea şi vinerea. După

Duminica Înfricoşatei Judecăţi, nu se mai mă-
nâncă carne, ci doar ouă, peşte şi produse lac-
tate. 
Cu Duminica Izgonirii lui Adam din Rai se în-
cheie această perioadă pregătitoare, a doua zi,
luni, începând Postul Mare. Vecernia din seara
acestei Duminici cuprinde un ritual al iertării,
iertare pe care creştinii şi-o cer unii de la alţii
şi şi-o dau unii altora, la intrarea în Postul
Mare. Această vecernie este prima slujbă a 
Postului Mare. 
Triodul se caracterizează prin slujbe şi cântări
specifice, care îndeamnă la pocăinţă în vede-
rea unei adevărate curăţii sufleteşti şi trupeşti,
absolut necesare mântuirii. Toate duminicile
din perioada Triodului au pericope evanghe-
lice adecvate care - prin pilde sau exemple de
comportament - îndrumă pe credincioşii Bise-
ricii noastre pe „calea mântuirii”.
Numele de Triod vine de la „trei cântări” sau
„trei ode”, pentru că se întâlnesc la canoanele
Utreniei aceste trei cântări specifice din cartea
Triodului. Este o perioadă în care slujbele din
Biserică au o profunzime şi bogăţie deosebite.
În cadrul Laudelor mari si mici întâlnim foarte
multe lecturi biblice ale Vechiului şi Noului
Legământ, mai ales din Vechiul Testament, pa-
saje care fac referire directă la persoanele şi
actele de pocăinţă din istoria mântuirii. În 
această perioadă a Triodului se întâlneşte cel
mai amplu şi mai vechi post al Bisericii, şi
anume: Postul Sfintelor Paşti sau Postul Mare,
şi tot în această perioadă a Triodului, mai cu
seamă în perioada Postului Mare, se întâlnesc
toate cele trei Liturghii ale Bisericii Ortodoxe.
Este singura perioadă din anul liturgic când se
întâlnesc toate cele trei Liturghii ale Bisericii
În această perioadă, în care se foloseşte în bi-
serică, la sfintele slujbe, cartea numită Triod,
predomină cântările ce îndeamnă pe om la po-
căinţă, iar credincioşii se pregătesc, atât tru pe-
şte, cât şi sufleteşte, ca să fie vrednici a se
închina în cele din urmă şi Sfintei Învieri a
Domnului nostru Iisus Hristos.

Mircea STURZA

Biserica Ortodoxă a intrat într-o nouă
perioadă liturgică – perioada Triodului
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Semnalul de “ALARMĂAERIANĂ”are 15sunete
a 4 secunde fiecare, cupauzăde 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LADEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

“PREALARMAAERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compunedin 3 sunete a 16secunde fiecare, cu
pauză de 6 secunde între ele.

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

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 101123
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Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 0732 600455

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 SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –
N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe
Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul I
Când vremurili să rup în tăce chipurile

(continuare)
5. Uica Puiu lu Gârba şî ţîparii

Nu şciu câţ ani or fi trecut d-atunś, dar ţîn mince că-n
anu cu Bocedzu – nu măi şciu niś dăcă povestea cu ţîpa-
riu dîn opinca lu Uica Puiu s-o ’tâmplat năince o’-că
măi după aia – sara m-am pus bośii la marźina dîngă
patu unge durmeam, da’ nu la capătu dînspră cap numa
măi cătră ăla dî la piśoare. Şî cum dzîsăi, în noapcea aia
dă Bocedz cătră Sâmciion, mă pomen ca dîn somn, dar
nu şciu dacă am fost adurmit o’-că nu, încălţat gata în
boś stând în piśoare pră clup şî strîgând în gura mare să
vină careva să-m scoată ţîparii care-s în tălpili mele, îs
plini bośii dă ţîpari, audzî-i cum şuieră ca ţîgnalu bibo-
lului lu Uica Puiu lu Gârba, şî dă suieratu ăla i s-o fost
tăiat budza dă sus a lu Costică, fiśoru lu Uica Puiu, s-o
făcut cu budză ca la iepuri, numa iepurii nu şuieră, dar
Costică şuieră şî dzîua şî noapcea, oricând să zăuită să
baźe dă samă că nu-i ţîpari numa-i om, ba încă îi şî
fiśoru lu Uica Puiu ş-a’ lu Uina Talea. Śineva spuńa vor-
bili aşcea, nu io, io n-aş fi în stare să le spun niś astădz,
măi ales astădz, când scriu şîrurili dă aiś; mă nădăi
basîm-că Taica le-ar fi spus, iar tata o fi credzut că tată-
so o fi băut pră supt-ascuns cam pre multă răchie năince
d-a să culca. Tata m-o luat în braţă ş-o-nśeput să mă
źoaśe cântându-ş sîngur dim-dirim-dim-dirim-dim-dim-
dim-dimdirim, şî cum ne suśam ca doamna Visănoanie
cu Frizăriţa lu Feri Cośişu când vălţuiau ele doauă ca
doamnili la balu-ăl ńemţăsc dî la Iozîfalva, iar dîn vâr-
vurili şî dîn călcânili bośilor dîn piśoarili mele să
dăspringeau supţîri, ńegri şî şuierători – lunź cât ple-
vaisu-ăl ascuţît la amândoauă capece a’ lu domnu Ene
– prăceptoru, cu gurile asumuţîce ca peniţa străluśitoare
la ştilu lu Moş Bărcan – dascălu, ţîpari fără număr să

răsuśau fără grabă ieşînd dîn tălpili mele scurş prîn
ochiurili dă lână, şî io plânźam şî tata cânta dim-dirim-
dim şî mă źuca, toţ or venit în sobă şî nu prăśepeau śe
să-ntâmplă şî nu vegeau ţîparii.
Şî d-odată Taica s-o spăimat, cu groaza-n ochi o dat un
urlet, m-o smuls dîn braţîle lu tata şî m-o pus în piśoare,
iar, pră masă, trâncindu-mă acu’ măi tare cu tălpili dă
tăblie. Zboru răsuśit ca ńeşce elice dă avion dă źucărie
– atunś mi s-or părut c-ar fi spăcmă dă arţari d-a cu ăripi
zburând cătră pământ – peri şî odată cu el şî ieşirea ţîpa-
rilor dîn vârvu źeźecilor şî dîn călcâni.
Mâńedz, dă Sâmciion, gimińaţa-dăvreme, măi-năince
dă utrenie, ńe aşcepta la uşa cindzî cu patrafiru împătu-
rat prăstă Carce, prăgăcit, şciind că om veni. Treaba lui
o fi fost atunś măi uşoară, c-o fost spră izbavă: m-o tre-
zît prîntru ultima oară dîn trezîia părelnică în care eram
cufundat până atunś, după cum aveam să prăśepem
multă vreme măi târdzîu. Şî tot măi târdzîu, cam ca
acu’, aveam să zăflăm că greu’ prîntru blându Părince
Titu o-nśeput mult măi dăvreme şî nu s-o fi-ntărminat
niś până-dzîua dă astădz, Dumńedzău să-l ierce.
Numa dăspră betu Taica, Taica nostru lu toţ tri, am
vădzut ş-au prăśeput d-atunś, dîn iarna aia, când
făcurăm trezîrea dîn părelnica trezîie, că groaza lui îi
fără capăt – sîngura, că d-aia niś nu să măi sfârşăşce
niśodată până la sfârşîtu veśilor – îi spaima dă Şărpili şî
dă toce asămănările, asămăluirile şî soprovirile lui fără
număr şî cu toce numili lui, că d-aia îi şî fără nume.
Asta-m sîmţît cu văruţî mei ăialalţ doi că pringem a şci
toţ tri – dar niś mort, vericule, n-om prăśepe.

GGlloossaarr
boc, boś – încălţăminte de lână tricotată pe tălpi de cau-
ciuc
clup, clupuri – bancă lungă cu spetează
plevais-ă (uri) - creion
asumuţî – a asmuţi
zăfla – a afla (în cele din urmă)
ştil-uri – toc de scris
asămăluire – nivelare
soprovire – presupunere, închipuire, părere (părelnicie)
** ÎÎnnttââmmppllăărriillee śśee ssăă iissccăă îînn rroommaann ((pprrîînnttrruu ccăă eellee ss--oorr iissccaatt,, ssăă
iissccăă śśii ss--oorr iissccaa îînnttrrăă nnooii ccââtt oo ffii lluummeeaa şşîî ppăămmâânnttuu)) ssăă ggiimmiiccăă ddîînn
RRăăuu’’ ăăllaa,, hhăăll mmăăii mmaarree,, ccuummăă--ii ddzzîîssaa îînn ccâânnttaarreeaa bbăăttrrâânnaassccăă.. PPrrîînn--
ttrruu ttrrăăbbuuiinnţţaa mmiinnţţîî śś--aa ssuufflleettuulluuii,, śśeerrccăămm ssăă--ll ddăăśścchhiillnniimm śśîî ssăă--ll
ddăăzzgguurrddzzââmm îînn ccaarreeggooggee ddîînn îînnttââmmppllăărriillee ddîînn rroommaann śśîî –– ssaammaa!!
–– śśîî ddîînn lluummeeaa nnooaassttrrăă –– mmaarree,, mmiiccăă –– îînn ccaarree ttrrăăiimm..

Întâmplări dîntr-un roman bănăţan *
śe baş acuma să scriadză

BBăăttrrâânneeaaţţaa
O venit şî bătrâneaţa
Ca un lotru năcemat

Şî m-o îmbrumat musteaţa,
Paşî s-or îngreonat.

M-am ascuns prîntră păhare,
Pră supt mesă, după pult,
Dar cum ea îi răbdătoare
M-o luat la ochi dămult

Şî m-o dat cu iscusînţă
An dă an câce un sămn:

O reumă-n lopăciţă
Ghinţ dă lapce, cap dă lemn.

Anii, care-or strâns cureaua,
Nu le fie dă giochi –

M-or făcut păru ca neaua
Şî m-or pus zîrţă la ochi.

Mi-s piśoarili ca plumbu
Şî păşăsc ca o lăhuză

Nasu-i măi roşu ca ruju
Śe-ş dau doamnili pră budză

Să-m sporeasc-acu năcazu
Vrâsta îm faśe prăpăd:

M-o brăzdat pogan obrazu
Dă mă spării când mă văd...

Dă mă duc la vro... veśină
Nu măi pot să mă petrec,

Că m-apuc-un źiunghi la splină
Cât abe źiuiesc să plec.

Bătrâneaţa, ard-o focu,
M-o luat măi tot śe-am avut:

Vesălia şî norocu
Ş-încă... śeva śe n-am vrut!...

Dar mulţamu-ţ Ţîie, Doamne,
Că lăsatu-m-ai tăt viu

Şî, după atâcea toamne,
Mâna dreaptă ca să scriu.

Mă fălesc cum nu să poace
Că la anii mei târdzîi

Cred că pot faśe dă toace
În afară dă copii.

Petru CHIRA

Ioan Viorel Boldureanu s-a născut pe 12 februarie 1950, în Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a urmat-o
în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia doctoratul în

Ilologie, la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu “Povestiri de la marginea Câmpiei”.
Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titular al Cursului de 

Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi FilosoIe a Universităţii de Vest din Timişoara. La Cenac lul
„Gura Satului” este, însă, “concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu care este adesea identiIcat. Din

ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” 
din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că 

scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.
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În curând, comuna Giroc se va putea
lăuda cu un nou sportiv talentat din rân-
dul tinerilor, din comunitatea noastră.
De data aceasta, vom vorbi despre box,
nobila artă a pugilatului, şi despre un
adolescent ambiţios şi hotărât să-şi ur-
meze până la capăt visul de a fi cel mai
bun.
Cătălin-Adrian Şeşureac s-a născut în
urmă cu aproape 14 ani (îi va împlini în
1 mai, anul acesta), la Chişoda. În pri-
măvara anului 2011, fratele mai mare,
Darius, care a cochetat şi el cu acest
sport, l-a dus pentru întâia oară la box.
Cătălin spune că i-a plăcut „din prima”,
aşa că alegerea de a urma calea acestei
discipline sportive a fost una uşoară.
Adolescentul din Chişoda s-a pus pe
treabă, a ales să urmeze şcoala la Liceul
cu Program Sportiv Banatul din Timi-
şoara şi să facă box de performanţă. Sub
îndrumarea antrenorului Mihai Ion, în
2012, au venit şi primele rezultate. A
obţinut locul I la „Gongul orădean” şi
tot locul I la „Cupa Revoluţiei”, de la
Timişoara, o competiţie de tradiţie, ce
s-a aflat la cea de-a XXI-a ediţie. Ţine
minte că medalia şi diploma i-au fost în-
mânate de Mihai Leu, primul campion
mondial în boxul profesionist pe care l-

a dat România. Dar cea mai bună per-
formanţă, pe care a obţinut-o până
acum, este locul III la Campionatele
Naţionale de Cadeţi, din luna octombrie

a anului 2012, de la Râmnicu Vâlcea,
unde onorurile le-a făcut Leonard Do-
roftei, un alt campion mondial, actualul
preşedinte al Federaţiei Române de
Box. Aşadar, Cătălin a reuşit, într-un

timp foarte scurt, să obţină o serie de
succese care ne fac să credem că acesta
este doar începutul unei cariere sportive
de excepţie. Pentru rezultatele sale a
primit şi o diplomă de merit din partea
Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Cu siguranţă, boxul este un sport al băr-
baţilor. Ne confirmă şi doamna Livia,
mama lui Cătălin, care ne spune că nu
merge la nici un meci al fiului său. O în-
ţelegem, este greu pentru o mamă 
să-şi vadă copilul lovit cu pumnii...
Însă, recunoaşte că se bucură la fiecare
succes, la fiecare victorie a lui Cătălin.

Şi chiar în aceste zile, familia şi Cătă-
lin, în special, se pregătesc pentru o
nouă provocare: Cupa României, care
va avea loc în această lună şi care va în-
semna încheierea perioadei actuale,
pentru că tânărul boxer chişozean va

trece în categoria juniorilor.
Pentru că aminteam de fa-
milia lui Cătălin, fratele Da-
rius şi tatăl, Dan, ca şi
unchiul Ionel Irinel Ma-
rincu, sunt cei care-i în-
drumă paşii mezinului pe
calea performanţei sportive.
Şi nu e uşor pentru un copil
de nici 14 ani (chiar dacă are
76 de kilograme, este înalt şi
bine făcut) să meargă şi să se
întoarcă din oraş de câte
două ori pe zi: dimineaţa –
şcoală; după-amiaza, până
seara – antrenamente. Însă

Cătălin e ambiţios, ne spune mama lui,
şi dacă îşi pune ceva în cap, nu se lasă
până nu reuşeşte. Aşa a făcut şi în box,
chiar de la început. Îşi aminteşte că a
câştigat chiar prima partidă pe care a
avut-o, iar acest lucru l-a făcut să conti-
nue şi să îndrăgească şi mai mult acest
sport.

Anton BORBELY

Cătălin Adrian Şeşureac, adolescentul 
cu pumnii de fier din Chişoda

FC Chişoda s-a impus în trei jocuri şi
a înregistrat un egal în ultimele patru
etape ale Diviziei D, două dintre par-
tide fiind disputate în deplasare.
Chişoda a câştigat în faţa formaţiei
Banatul Nerău, cu scorul de 8-1, apoi
în faţa celor de la CS Dumbrăviţa,
căreia i-a provocat prima înfrângere în
2013, graţie golurilor reuşite de Mag-
daş şi Ganea. O altă victorie la scor a
fost cea reputată împotriva Avântului
Bobda, partida încheindu-se 7-1 în
favoarea chişozenilor. În ultimul joc,
disputat acasă, FC Chişoda a remizat,
2-2, cu Auto Timişoara.
În urma acestor rezultate, FC Chişoda
a urcat pe locul cinci al clasamentului,
cu 47 de puncte. Echipa noastră a în-
registrat 13 victorii, opt rezultate de
egalitate şi trei înfrângeri, a marcat de
72 de ori şi a primit doar 30 de goluri. 

A. BORBELY

Girocul se menţine
pe locul doi în “judeţ”
CS Unirea Giroc nu a reuşit să se apropie
decât la patru puncte de liderul Seriei I a
Campionatului Judeţean, după două jocuri
disputate pe propria arenă şi unul în de-
plasare. În etapa a 18-a, girocenii au
obţinut doar un punct din confruntarea cu
Unirea Grabaţi, o echipă de mijlocul clasa-
mentului. 
Şi tot greu s-a impus Girocul şi în etapa ur-
mătoare, când pe stadionul din comuna
noastră a venit AS Carani, o echipă cu o
medie de vârstă foarte mică. 
Golurile victoriei echipei noastre au fost
marcate de Ioviţă şi Cătău. 
În etapa cu numărul 20, Unirea Giroc s-a
deplasat la Carani, pentru partida cu Glen-
toran. Jocul s-a încheiat nedecis, scor 0-0.
CS Giroc are 44 de puncte în clasament,
faţă de 48, cât are Orţişoara, ocupanta
primului loc. Băieţii noştri au învins în 13
partide, au terminat două la egalitate şi au
fost înfrânţi de patru ori. 
Fotbaliştii pregătiţi de Orlando Trandu au
marcat de 49 de ori şi au primit 25 de
goluri în actuala ediţie de campionat.

A. BORBELY

Evoluţii ascendente
pentru FC Chişoda!În Grecia, pe circuitul din Serres, s-a des-

făşurat prima etapă a Campionatu lui Eu-
ropean de Est şi, totodată, prima etapă din
Campionatul Naţional de Motociclism
Viteză. Echipa Pascota Racing Team
Giroc a fost prezentă aici cu dorinţa de a
începe în forţă noul sezon.

Zilele dedicate antrenamentelor şi cali-
ficărilor l-au adus pe Pascota în pole-po-
sition la fiecare rundă de calificări, la
ambele clase – 600 Supersport, respectiv
1000 Superbike.
Startul cursei în Campionatul Naţional la
clasa Supersport l-a avut pe Pascota în
primul viraj pe locul 1, poziţie pe care a
menţinut-o până la sfârşitul cursei. Tot la
Supersport, în Campionatul European de
Est de această dată, a încheiat pe poziţia a
doua. Clasamentul după cursă a fost ur-

mătorul: Clasa SSP – locul I – Ionel Pas-
cota, CS Pascota Ioan Ilie Giroc, locul II
– Petre Pop – CS Firemotorsport Bu-
cureşti; locul III – Cosmin Costescu, CS
Taifun Racing Team Timişoara.
La clasa 1000 Superbike s-a repetat situ-
aţia din prima cursă, cu Pascota în prima
poziţie, loc pe care şi l-a menţinut până la
final. Clasamentul a fost următorul: locul
I – Ionel Pascota, CS Pascota Ioan Ilie
Giroc, locul II – Ionuţ Mistode, CS BGS
Bucureşti, locul III – Cătălin Cazacu, CS
Taifun Racing Team Timişoara. Tot la
această competiţie, la clasa Superbike,
categoria debutanţi, sportivul Grig
Alexandrescu a terminat pe poziţia 1, iar
Ciprian Toşe pe poziţia a doua, amândoi
fiind legitimaţi la Pascota Racing Team
Giroc.
“A fost un start de sezon perfect pentru
mine şi pentru echipă. După accidentul de
anul trecut, am revenit în forţă pentru a
apăra titlurile de campion câştigate în
2012. Vreau să mulţumesc mecanicului
meu, Mircea Doncean, care este omul din
umbră şi are mare contribuţie la aceste
rezultate frumoase. Aştept următoarea
etapă de Campionat European de est, din
Serbia”, a declarat Ionel Pascota. (A.B.)

Debut de sezon cu victorie!


