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Biserica din Banat, o dată cu „mijirea” zorilor Modernităţii a
mai „slăbit coarda” cu aplicarea Canoanelor şi a dat o „mână
de ajutor” Curţii din Viena, sau mai târziu Statului Român, să-şi
„implementeze” legislaţia matrimonială mai uşor în Societate.
Indiferent de „vrerea” sau împotrivirea Bisericii, autoritatea im-
perială, „controla” civilmente căsătoria în a doua jumătate a seco-
lului XVIII prin „Literile patente în chestii matrimoniale”,
publicate în anul 1783, promulgate de împăratul Iosif al II-lea
şi intrate în vigoare şi în Ungaria şi teritoriile „anexe” în 1786
(28). Trimestrial, parohii trebuia să trimită extrase din proto-
coalele cu botezaţii, cununaţii şi repauzaţii la judele cercual şi
la Centrul Eparhial (29).
„Prinsă la mijloc”, Biserica nu s-a „lăsat pe tânjală” şi perse-
vera în „obligativitatea” unor prevederi canonice dar şi cutume:

- un document din 1767 interzicea preoţilor să cunune fără ca vi-
itorii miri să fie „ispovediţi” (30);
-mitropolitul PavelNenadovici alCarloviţului în anul 1759 amin-
tea clerului de mir despre cele 3 „vestiri” în biserică (31);
- regulamentele clericale din 1770 şi 1777 prevedeau cele 3
strigări în biserică ale celor ce urmau să se căsătorească (32);
- decretul nr. 12.078 din 7 decembrie 1784 făcea referire şi la
cele 3 strigări în biserică (33);
- căsătoriile clandestine (34) care se încheiau „în ascuns” între
cei ce nu îndeplineau condiţiile legale, erau sever pedepsite de
către Biserică (preotul care săvârşea o asemenea cununie era
caterisit) (35).
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Biserica Ortodoxă propune credincioşilor ei
să întâmpine Paştile - sărbătoare a sărbători-
lor şi moment de maximă bucurie - printr-o
destul de lungă perioadă de reculegere şi post.
Creştinul adevărat va încerca, timp de 40 de
zile, să-şi cureţe trupul şi sufletul prin înfrâ-
nare, spre a se învrednici să primească apoi,

în vas curat, harul revărsat de dumnezeiasca
Înviere a Mântuitorului. Hristos Însuşi ne în-
vaţă cum să postim, spre a dobândi răsplata
biruinţei asupra patimilor şi păcatelor (Matei
6,16-21). Sfânta Biserică ne arată calea pe care
trebuie să o urmăm în viaţa noastră de zi cu zi
şi, mai ales, de-a lungul postului.
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Postul, biruinţa asupra
patimilor şi păcatelor

La Giroc şi Chişoda iarna
a fost învinsă

Ninsorile căzute la începutul lunii februarie au atins valori record
pentru ultimii 30 de ani, în zona noastră. Ca urmare, şi comuna
Giroc a fost afectată de zăpadă şi, apoi, de temperaturile extrem
de scăzute. Gerul şi stratul consistent de nea nu au afectat, însă,

într-o măsură foarte mare, viaţa de zi cu zi a locuitorilor din Giroc
şi Chişoda. Autorităţile locale s-au mobilizat şi, cu ajutorul anga-
jaţilor SC Giroceana şi cu sprijinul poliţiştilor locali, au reuşit să
diminueze simţitor efectele intemperiilor. Bineînţeles, traficul ru-
tier, în special, s-a derulat cu o oarecare dificultate, mai ales în
prima zi cu ninsori abundente, însă acţiunile de deszăpezire şi-au
atins scopul. Astfel, se poate spune că la Giroc autorităţile au în-
vins în lupta cu iarna, iar viaţa oamenilor din comuna noastră nu
a fost afectată într-o măsură foarte mare de vremea rea de la în-
ceputul lunii februarie.

Anton BORBELY

Prinsă într-un proiect generos al
Primăriei Giroc, extinderea gră-

diniţei din comuna noastră a început

în anul 2010, fiind definitivată la 15
noiembrie în anul care a trecut.
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Grădiniţa din Giroc, în haine noi
Au fost inaugurate noile investiţii făcute la unitatea
de învăţământ preşcolar din localitatea noastră

Ba, al meu e mai frumos!
ediţia a V-a

TTrraaddiiţţiioonnaalluull ccoonnccuurrss ““BBaa,, aall mmeeuu ee mmaaii ffrruu--
mmooss”” aall zziiaarruulluuii ““DDiiaalloogg ccuu cceettăăţţeenniiii””,, aajjuunnss
llaa cceeaa ddee--aa cciinncceeaa eeddiiţţiiee,, îîşşii vvaa rrăăssppllăăttii ppaarr--
ttiicciippaannţţiiii ssââmmbbăăttăă,, 1100 mmaarrttiiee,, îînncceeppâânndd ccuu
oorraa 1111,, îînn SSaallaa RRoommaannăă aa PPrriimmăărriieeii ccoommuunneeii
GGiirroocc,, îînn ccaaddrruull uunneeii ffeessttiivviittăăţţii ssppeecciiaallee ddee
pprreemmiieerree.. DDee aasseemmeenneeaa,, ccooppiiiiii ssee vvoorr ppuutteeaa
îînnttââllnnii şşii jjuuccaa îîmmpprreeuunnăă ccuu mmeemmbbrriiii bbiinnee--
ccuunnoossccuutteeii ttrruuppee CCeerriinnoo..
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Greutatea păcatelor
Trecând prin sat, un preot s-a întâlnit cu un tăran care nu
prea venea pe la biserică. Oprindu-l i-a zis:
- Fiule, de ce nu ai venit ieri la slujbă? Ai avut vreun necaz?
Pot să te ajut cu ceva?
- Părinte, nu am avut vreme, m-am luat cu una, cu alta şi...
- Vai, fiule, nu se poate să nu-ţi faci timp să vii la biserică,
să aprinzi o lumânare şi să spui o rugăciune...! Dacă tu nu
te gândesti la Dumnezeu şi nu cauţi ajutorul Său, cum ai
vrea să-ţi poarte El de grijă? Orice probleme ai avea, chiar
dacă nu le poţi rezolva singur, chiar dacă nimeni nu ar fi în
stare să te ajute, Dumnezeu poate. El îţi dă sănătate, linişte
şi spor în casă. Însă dacă alegi să faci păcate, mai meriţi
oare ajutorul Său?
- Dar, părinte, ce păcate am eu?, zise omul cu nedumerire.
Nu am decât păcate mici. Sunt acestea atât de grave?
- Fiule, i-a mai spus preotul, orice păcat este grav, fiindcă
păcatul, oricât de mic, îţi strecoară în suflet răutate. Poate
nu par păcatele tale prea mari, dar... Ia adu-ţi aminte, ieri a
plouat?
- Da, părinte, a plouat ceva, dar nu prea mult.
- Şi azi, de ce ai putut să ieşi din casă?
- E, părinte, pentru că de dimineată a ieşit soarele şi pămân-
tul s-a uscat repede.
- Păi, vezi, fiule? Anul trecut ţii minte când au fost inun-
daţiile? A plouat trei zile în şir. Am mai putut noi să ieşim
atunci din case? Păcatul, fiule, este la fel ca picătura de apă.
Aşa mică ai impresia că nici nu-ţi poate face rău. Dacă ai
ceva păcate, dar cauţi să le îndrepţi prin căinţă şi bunătate,
prin rugăciune în sfânta biserică, atunci imediat apare dra-
gostea lui Dumnezeu, care aduce iar linişte sufletului, la
fel ca şi căldura şi lumina soarelui, după o zi cu ploaie. Dar,
atunci când ploile se adună şi curg unele după altele, când
mii şi mii de picături, ce par fără putere, se strâng laolaltă,
atunci nimic nu mai le poate sta în cale. Tot astfel, dacă se
adună păcate peste păcate în sufletele noastre, nu le mai
putem sta în cale şi devenim tot mai răi şi mai egoişti.
Intră în biserică, fiule, cât mai des. Roagă-te şi închină-te
în faţa icoanelor şi, atunci, sufletul tău nu va fi chinuit de
greutatea păcatelor şi viata ta va fi un exemplu pentru cei
din jur.
“Nu se poate caDumnezeu să nu asculte rugăciunile omu-
lui, dacă omul ascultă poruncile Domnului” (Avva Isaia)

PPiillddee ccrreeşşttiinnee
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Modernizarea Transilvaniei şi implicit a
Banatului după „anul bornă” 1850 aduce
după sine noi comportamente matrimonia-
le dar şi o morală mai „laxă” în Comuni-
tate (36).  Sinodul Eparhial din Arad (37),
„vociferează” atunci când Guvernul in-
tenţiona să legalizeze căsătoria civilă,
deoarece periclita raportul Stat – Biserică,
iar episcopatul – Ioan Meţianu, episcopul
Aradului, Nicolae Popea – episcopul
Caransebeşului şi mitropolitul Miron Ro-
manul de la Sibiu (38) - contestă acest
proiect, fapt pentru care Congresul
Naţional Bisericesc „aplaudă” demna
apărare a prelaţilor din Ardeal şi Banat
(39). 
Legile XXXI şi XXXIII din anul 1894
dispun înfiinţarea în Ungaria a oficiilor de
stare civilă ale Statului, subordonate Minis-
terului de Interne (40) - matricola cu-
nunaţilor după „formulariu cel funduit”
era introdusă din 1824 (41) - practică ju-
ridică ce urmărea impunerea reformismu-
lui iosefin şi în politica ce viza Familia
(42). 
Punând „degetul pe rană”, Biserica, în
lipsa mijloacelor coercitive, nu putea „ţine
în frâu” degringoladă socială şi morală da-
torată stăpânirii turceşti în Banat, aşa cum
relevă hotărârile sinodale ale Episcopiei

Caransebeşului: „ponosuri multe sau adus
şi s-au tot lăţit că mai vârtos pre Căraş şi
pe Nergan şi către Dunăre şi popi şi mireni
s-au nărăvit la măravuri turceşti, iară mai
vârtos muierile s-au turcit, şi or fost popi
care i-or cununat şi a doua şi cu a treia şi
cu a douăsprezecea muiere, chiar or şi luat
bani şi altă blagă de la ei, mai ales de la
kineji care-s mai turciţi la muieri (43).
Devălmăşia morală era atât de pervazivă
în ţesutul social, încât acelor slujitori la
altare li se lua popia „pe loc” (44). 
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Viorel Dorel CHERCIU
- va urma -
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Mai înainte de toate, se cuvine să ne facem un
examen de conştiinţă (aşa-numita spovedanie
lăuntrică a omului) şi să ne întrebăm: cum în-
tâmpinăm noi, oare, această încercare, în care va
trebui să înfrângem, în trupurile şi în sufletele
noastre, toate deprinderile cele rele, toate porni-
rile cele ticăloase? Căci postul este o faptă de
virtute, un exerciţiu de înfrânare a poftelor tru-
pului şi de întărire a voinţei, o formă de po-
căinţă, deci mijloc de mântuire. Dar este, în
acelaşi timp, şi un act de
cult, adică o faptă de cin-
stire a lui Dumnezeu,
pentru că reprezintă o re-
nunţare de bună voie la
ceva care ne este îngă-
duit, izvorâtă din iubirea
şi respectul pe care le
avem faţă de Dumnezeu. 
Sf. Părinţi laudă şi reco-
mandă postul cu stă-
ruinţă. Iată ce spune, de
pildă, Sf. Ioan Gură de
Aur: “Postul potoleşte
zburdăciunea trupului, înfrânează poftele cele
nesăturate, curăţeşte şi înaripează sufletul, îl înal-
ţă şi îl uşurează de păcate’’ 
Postul este un prilej de apropiere de Dumnezeu,
de aceea sunt câteva lucruri care trebuie  îmbi-
nate cu postul. 
În primul rând, se cuvine să ne aflăm împăcaţi su-
fleteşte cu noi înşine şi cu semenii noştri iar pen-
tru aceasta avem nevoie de dragoste şi de
rugăciune. Dacă nu putem alunga din cugetul nos-
tru mânia asupra semenilor, dacă nu putem aduce
în inimile noastre lumina şi pacea iertării pentru
greşelile celor deopotrivă cu noi, atunci zadarnic
vom încerca să postim. Căci postul nu este numai
înfrânare de la mâncare, băutură şi desfătări tru-
peşti; el este înfrânarea de la orice păcat: de la ură,
de la mânie, de la răzbunare, de la minciună, etc.
Apoi, postul trebuie îmbinat cu rugăciunea, după
cuvântul Mântuitorului: “Acest neam de demoni
nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post’’

(Matei 17, 21). Rugăciunea este vorbirea minţii
cu Dumnezeu, cum o defineşte Evagrie Monahul. 
Timpul postului este cel mai potrivit pentru a ne
mărturisi păcatele în Sfânta Taină a Spovedaniei.
Prin Taina Spovedaniei credinciosul primeşte de la
Însuşi Dumnezeu iertarea păcatelor mărturisite înain-
tea duhovnicului cu zdrobire de inimă. Toţi tre-
buie să ne spovedim, chiar şi cei cărora ni se pare
că nu greşim şi nu păcătuim cu nimic. Iată ce ne
învaţă Sfântul Ioan Evanghelistul, ucenicul cel
iubit al Domnului: „Dacă zicem că păcat nu avem,

ne amăgim pe noi înşine şi
adevărul nu este întru noi.
Dacă mărturisim păcatele
noastre, El este credincios
şi drept, ca să ne ierte pă-
catele şi să ne curăţească
pe noi de toată nedrepta-
tea’’ (I Ioan 1, 8-9). 
Postul trebuie însoţit de
faceri de bine. Să ne adu-
cem aminte de cei aflaţi în
nevoi şi în suferinţă. Să
adunăm prin milostenie
comori de fapte bune. Să

avem mereu în minte cuvintele Sfântului Apos-
tol Iacov: „Căci precum trupul fără de suflet
mort este, astfel şi credinţa fără fapte moartă
este’’ (Iacov 2, 26). 
Postul, pacea lăuntrică, rugăciunea, spovedania,
faptele de milostenie se leagă unele cu altele,
astfel încât nu putem spune: mă rog, dar nu pos-
tesc; postesc, dar nu sunt împăcat cu aproapele;
mă rog, dar nu particip la Sfânta Liturghie; sunt
împăcat cu Dumnezeu, cu mine însumi şi cu
aproapele, dar nu mă spovedesc; cred, dar nu fac
milostenie şi pomeniri pentru cei adormiţi. 
Dacă ne vom strădui să împlinim toate acestea,
atunci vom putea duce la bun sfârşit postul care
începe, şi urmând această cale, vom afla bine-
cuvântată răsplătire pentru ostenelile noastre şi
vom putea ajunge să întâmpinăm după cuviinţă
Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos,
spre care năzuiesc inimile noastre!

Mircea STURZA

Postul, biruinţa asupra 
patimilor şi păcatelor
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- continuare din numărul trecut -
Tăierea pomilor fructiferi trebuie să înceapă abia după
terminarea gerurilor. În principiu, începutul lunii martie
este favorabil începerii lucrărilor de tăiere a pomilor. Tăie-
rile executate mai devreme pot slăbi rezistenţa la gerurile
care mai pot surveni. Pomii care nu au fost supuşi tăieri-
lor au rezistat mai uşor gerurilor decât cei care au supor-
tat acţiuni de tăiere înaintea apariţiei acestor geruri.

Tăierile anuale la pomii fructiferi
Aceste tăieri sunt necesare deoarece trebuie redusă în-
cărcătura excesivă cu muguri a pomilor fructiferi, atunci
când este nevoie, pentru a se stabili mărimea ramurilor,
pentru a se stabili alungirea şi întrepătrunderea lor. Se
ştie că în coroanele dese, în care
nu pătrunde destulă lumină, bolile
şi dăunătorii se dezvoltă mult mai
repede.
La pomii care au coroana deasă,
stropirile se fac mult mai greu,
existând şi riscul ca soluţia cu
care se stropeşte să nu poată fi
aplicată pe toate ramurile. Prin tăie-
rile de întreţinere se urmăreşte
echilibrarea vegetaţiei între bază
şi vârf.

Tăierile de fructificare la pomii fructiferi
Acestea sunt necesare pentru a menţine pomii într-un
echilibru fiziologic timp mai îndelungat. La pomii fruc-
tiferi aflaţi în plină rodire se urmăreşte normarea încăr-
căturii cu muguri floriferi în raport cu potenţialul
acestor pomi.
O dată cu trecerea timpului, pomii fructiferi au creşteri
vegetative slabe precum şi producţii scăzute. Pentru creş-
terea duratei de viaţă şi a potenţialului productiv se aplică
la aceşti pomi tăierile de întinerire.

Tăierile de întinerire la pomii fructiferi
Dau rezultate bune atunci când coroana pomilor se re-
duce considerabil, iar semischeletul se întinereşte în
majoritate. Se recomandă ca tăierea pomilor fructiferi să
se efectueze în perioada de repaus. Tăierile se pot face
şi primăvara târziu, dar doar atunci când pomii au sufe-
rit de ger, pentru a putea deosebi mugurii sănătoşi de
cei atinşi de ger.
Tăierile “în verde” la pomii fructiferi
Aceste tăieri se execută la unii pomi fructiferi: cireş,
piersic (timpuriu), după culesul fructelor. În această pe-
rioadă, pe lângă lucrările care se execută în mod nor-
mal în livadă (săpatul în jurul pomilor, văruitul

acestora), în funcţie de specia po-
micolă, este perioada unor stropiri
fundamentale pentru pomii fructi-
feri, de care depind în mare mă-
sură viitoarele recolte.
Pentru pomii fructiferi, pot fi apli-
cate şi tăierile de vară, care încep
prin ruperea lăstarilor cu creştere
incomodă (mai-iunie), crescuţi pe
lemn destul de vechi şi care, prin
dezvoltare, pot deranja ramifica-
ţiile normale ale pomului. Ruperea
cu mâna a acestor lăstari se va face
înainte ca aceştia să depăşească

15-20 cm. La sfârşitul lunii iulie şi începutul lui august,
se va continua tăierea de curăţare pentru eliminarea ra-
mificaţiilor scurte care au format muguri terminali.
În cazul pomilor fructiferi care cresc puternic, dar au o
producţie redusă, se va efectua o tăiere pentru iluminare
începând cu mijlocul lunii august. Această tăiere poate
determina o liniştire a creşterii mlădiţelor şi o creştere a
producţiei pomului. Prin aceste tăieri se înlătură părţi în-
tregi de crengi, chiar dacă pe ele se află şi fructe.Această
“tăiere de august” se aplică cu succes cu condiţia ca înain-
tea ei să nu se fi executat altă tăiere timp de cel puţin un
an şi jumătate. Insp. Maria HANEŞ

Tăierea pomilor fructiferi (II)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) informează, că în-
cepând din data de 13 februarie, pe site-ul
oficial, www.apia.org.ro, este accesi-
bilă aplicaţia IPAOnline.
Prin intermediul acesteia, fermierii deja
înregistraţi laAPIA în campanile prece-
dente, şi care intenţionează să solicite
sprijin pe suprafaţă în anul 2012, prin
acces la internet, pot să completeze
electronic declaraţia de suprafaţă, să vi-
zualizeze şi, după caz, să actualizeze
propriile parcele - aşa cum au fost digi-
tizate în campania anterioară. Fermierii
îşi pot digitiza parcele noi prin identifi-
carea pe ortofotoplanurile disponibile în
baza de date (LPIS) a APIA.
Pentru accesarea aplicaţiei IPAOnline, fer-

mierii vor utiliza un nume (numărul unic
de identificare a exploataţiei primit în cam-
pania/campaniile precedente existent şi în

deciziile de plată, ex: RO xxxxxxxxx) şi o
parolă care se poate obţine de pe site-ul
instituţiei (www.apia.org.ro).

Avantajele utilizării IPA Online sunt
acelea că fermierul nu mai are nevoie de
hărţi pe hârtie; în urma digitizării par-
celei, sistemul măsoară şi afişează su-
prafaţa digitizată; permite localizarea cu
precizie mai mare a parcelei; identifica-
rea şi posibilitatea de avertizare rapidă
cu privire la unele erori (diferenţe de su-
prafaţă, suprapuneri).
Ulterior, în baza invitaţiei primite de la
APIA, fermierul se prezintă la Centrul
judeţean al agenţiei, unde trebuie să
completeze un formular cu datele de
identificare ale exploataţiei şi o anexă
în care bifează schemele/măsurile de
sprijin solicitate, respectiv parcurge şi
avizează angajamentele respective.
Pentru fermierii care au depus cereri în

anii precedenţi, formularul de identifi-
care este pretipărit, fiind actualizat doar
dacă au apărut modificări faţă de datele
anterioare.
Campania de depunere a cererii de plată
pentru schemele/măsurile de sprijin pe
suprafaţă pentru anul 2012 se derulează
în perioada 1 martie - 15 mai 2012. În
perioada 16 mai - 11 iunie 2012, se pri-
mesc cereri cu penalizări de 1% pentru
fiecare zi de întârziere.
Tabelul cu persoanele programate la
APIA Timiş pentru depunerea cererilor
se găseşte la biroul agricol, de unde se
va lua şi o adeverinţă conformă cu îns-
crisurile din Registrul Agricol.

Birou agricol,
Inspector, Maria HANEŞ

Lucrezi terenul, depui cerere şi poţi primi fonduri europene şi naţionale

Legea asistenţei sociale,
pe înţelesul tuturor

Legea 292/2011, a asistenţei sociale, se adresează
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor aflate
în situaţie de dificultate, cu risc de marginalizare sau
excluziune socială.
Aceste categorii pot beneficia de servicii sociale acor-
date în funcţie de nevoile individuale, evaluate de
personal de specialitate, asistenţă socială acordată în
bani sau în natură, constând în alocaţii, indemnizaţii,
ajutor social, precum şi de alte facilităţi.
Pentru a beneficia de prevederile acestei legi, per-
soanele în cauză pot apela la autorităţile publice lo-
cale în raza căreia au domiciliul stabil. Persoanele
fără adăpost se vor adresa autorităţii publice locale
din proximitate. De asemenea, mai pot fi abordaţi pe
tema asistenţei furnizorii privaţi de servicii sociale
din comunitatea din care fac parte.
Pentru a obţine servicii sociale este bine să vă infor-
maţi cu privire la furnizorii publici sau privaţi de ser-
vicii sociale existenţi în comunitate. Este necesar, de
asemenea, să se completeze corect cererea de solici-
tare a serviciului social de care aveţi nevoie. Această
cerere trebuie înregistrată la autoritatea publică lo-
cală sau la furnizorul privat de servicii sociale.
Pentru acordarea serviciului social se va semna un
contract cu furnizorul de servicii sociale, public sau
privat, care poate fi ales din lista furnizorilor acredi-
taţi, pusă la dispoziţie de autorităţile publice locale.
Pentru acordarea beneficiului de asistenţă socială se
va completa un formular tip pus la dispoziţie de au-
toritatea publică locală. Pentru corectitudinea infor-
maţiilor şi a datelor declarate, petentul răspunde
conform prevederilor Codului Penal. Este bine de
ştiut că măsurile şi acţiunile de asistenţă socială sub
formă de servicii sociale primează în faţa beneficiilor
de asistenţă socială. Măsurile şi acţiunile de asistenţă
socială de care are nevoie fiecare persoană sunt iden-
tificate în urma unei evaluări realizate de asistentul
social şi stabilite în planul de intervenţie sau planul
individualizat de îngrijire. Contractul încheiat cu fur-
nizorul de servicii sociale stipulează serviciul/servi-
ciile acordate, condiţiile de finanţare, precum şi
drepturile şi obligaţiile părţilor.
În funcţie de tipul de beneficiu de asistenţă socială şi
de condiţiile de eligibilitate, acordarea acestuia se
face în baza procedurii de testare a mijloacelor de
trai. Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bu-
getul de stat şi, după caz, din bugetele locale se
acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obli-
gaţiilor de plată faţă de bugetul local.
Beneficiarii trebuie să îşi achite obligaţiile legale faţă
de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în
proprietate până la data de 31 ianuarie a fiecărui an,
pentru anul anterior. Neachitarea obligaţilor duce la
suspendarea pe o perioadă de 5 luni a drepturilor, în-
cepând cu luna februarie.Achitarea obligaţiilor în ter-
men de 5 luni atrage după sine reluarea plăţii
drepturilor, începând cu luna următoare celei în care
s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuve-
nite în perioada suspendării. Neachitarea obligaţiilor
în termen de 5 luni duce la încetarea dreptului.

Lavinia DAVID

Efectivul Serviciului Poliţiei Locale Giroc a participat,
împreună cu lucrători din cadrul Postului Comunal de
Poliţie Giroc şi în cooperare cu angajaţi ai SC Giro-
ceana SRL la înlăturarea urmărilor căderilor abundente
de zăpadă, a efectelor formării de polei şi gheaţă, ocazie
cu care am avertizat persoanele care au creat obstacole
pe carosabil, prin parcarea autovehiculelor pe arterele
de circulaţie, fapt ce a dus la îngreunarea acţiunilor de
deszăpezire, iar deplasarea utilajelor a fost anevoioasă.
Au existat locuri în care nu s-a putut interveni imediat,
astfel încât a fost necesară atenţionarea în repetate rân-
duri a proprietarilor acestor vehicule ori a altor mijloace
de transport.
Ca urmare a acestor activităţi, am sancţionat contra-
venţional patru persoane, în conformitate cu prevede-
rile HCL Giroc nr. 15/2011, fiind aplicate şi 21 de
avertismente verbale.
Tot în baza prevederilor hotărârii menţionate anterior,
articolul 2, litera i, am efectuat verificări privind înde-
părtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul
imobilelor şi modul de depozitare, care trebuia să se
facă fără a împiedica circulaţia ori scurgerea apei în
şanţurile de colectare.

În această perioadă, am trecut în evidenţă agenţii eco-
nomici a căror pază este asigurată de firme de specia-
litate ori proprie, în localităţile Giroc şi Chişoda,
precum şi pe platforma industrială Calea Şagului, co-
operând în acest sens cu Postul Comunal de Poliţie
Giroc şi Secţia 3 Poliţie Urbană.
În perioda următoare, vom efectua verificări în zona te-
ritorială aflată în responsabilitatea noastră, pentru de-
pistarea existenţei unor adăposturi improvizate pentru
câinii vagabonzi, făcute de către persoane care locuiesc
în aceste zone şi care hrănesc animalele, lucruri care
produc disconfort celorlalţi cetăţeni. Mai mult, câinii
pot pune în pericol viaţa şi integritatea personală a oa-
menilor, drept pentru care vom lua măsurile care se
impun.
De asemenea, vom continua, în colaborare cu SPCLEP
Giroc, efectuarea de verificări în vederea punerii în le-
galitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea ac-
telor de indentitate în termenele prevăzute de lege,
respectiv a persoanelor fără acte de identitate ori acte de
identitate expirate în anii anteriori.

Şef serviciu, Jr. Daniel SGURĂ

Poliţiştii locali au ajutat la diminuarea efectelor ninsorilor
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Cu puţin timp în urmă, Grădiniţa cu
Program Prelungit Giroc a fost
gazda cadrelor didactice de la Gră-
diniţa P.P. Chişoda, care au partici-
pat la activitatea de perfecţionare a
educatoarelor - respectiv comisia
metodică la nivel de unitate.
În acest sens, copiii grupei mari B,
îndrumaţi de educatoarea lor, prof.
înv. preş. Simona Leontescu, au sus-
ţinut o activitate didactică integrată
interdisciplinară cu tema „Zâna albă,
bucuria copiilor”. Scopul activităţii
a fost fixarea şi sistematizarea cu-

noştinţelor referitoare la anotimpul
iarna, consolidarea cunoştinţelor şi a
deprinderilor practice; dezvoltarea
operaţiilor gândirii; formarea de-
prinderii de exprimare corectă în
propoziţii şi fraze; formarea deprin-
derii de a lucra în echipă.
Copiii au manifestat interes pentru
această temă, valorificându-şi poten-
ţialul intelectual şi creativ.
Astfel, activitatea desfăşurată a fost
o reuşită, obiectivele propuse fiind
atinse.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Activitatemetodică la Grădiniţa cu Program Prelungit Giroc

- continuare din pagina 1 -
“Extinderea acestui edificiu, a precizat
zilele trecute primarul comunei Giroc,
domnul Iosif Ionel Toma, la inaugurarea
oficială a noului corp de clădire, de-
venise o necesitate stringentă. Odată cu
creşterea demografică fără precedent a
localităţilor Giroc şi Chişoda, care, im-
plicit, a făcut să crească în mod pro-
porţional şi numărul de preşcolari,
vechiul spaţiu al grădiniţei devenise
necorespunzător. Noul corp al unităţii de
învăţământ preşcolar din Giroc dispune
de un spaţiu mai mare, cuprinzând trei
săli de clasă a câte 60 de metri pătraţi
fiecare, cu mobilier şi grupuri sanitare noi
şi, mai ales, bine încălzite, centrala ter-
mică fiind, şi ea, nouă. Bucătăria,
cămările de alimente şi sala de mese sunt
şi ele noi, ultramoderne şi dotate cu tot
ce este necesar pentru buna funcţionare a
instituţiei. Dar conducerea Primăriei nu
se va opri aici, a continuat domnul pri-
mar. În perioada următoare, intenţionăm,
pe terenul achiziţionat lângă Grădiniţa
Giroc, să extindem lucrările şi să
construim şi o creşă. Aceasta este cel
puţin la fel de necesară ca şi grădiniţa,
dacă ne gândim că, la nivelul comunei,
avem foarte multe familii tinere, angre-
nate în viaţa economică din Giroc sau
din Timişoara. Prin deschiderea unei
creşe, părinţii vor putea merge la servi-
ciu, iar copiii să dispună de cea mai bună
îngrijire. De acum, a precizat domnul
primar, cei mai mici dintre preşcolari se
pot juca şi pot învăţa într-un spaţiu mai
primitor şi mai adecvat.
Vreau cu acest prilej să mulţumesc tutu-
ror celor care, mai mult sau mai puţin, au
condus la această reuşită. O parte dintre
ei se află astăzi aici, la inaugurarea ofi-
cială a edificiului, motiv pentru care ţin
să le mulţumesc încă o dată”.
Noul edificiu al Grădiniţei din Giroc a
fost inaugurat în prezenţa inspectorului
şcolar general, domnul Marin Popescu, a
inspectorilor şcolari, doamnele Ramona
Vasiescu şi Lavinia Supuran, a directoa-
rei Şcolii cu clasele I-VIII Giroc,
doamna Melentina Costa, a directoarei-
adjunct a şcolii, doamna Marieta Deneş,
a foştilor directori ai şcolii girocene,
domnii Silvestru Ştevin şi Octavian
Gruiţa, a cadrelor didactice de la şcoală
şi grădiniţă, a părinţilor şi copiiilor care
frecventează grădiniţa. Oaspeţii au fost
întâmpinaţi la intrare de un grup de pre-
şcolari, îmbrăcaţi în port popular, care
le-au oferit pâine şi sare, tradiţionalul
gest al ospitalităţii româneşti. Atmosfera
a fost una de sărbătoare, pentru că lu-
crările de extindere şi modernizare au
fost duse la bun sfârşit, iar grădiniţa oferă
acum condiţii excelente pentru copiii

care sunt înscrişi în cele şapte grupe.
După tăierea panglicii inaugurale, onoare
care le-a revenit domnului primar Iosif
Ionel Toma şi domnului inspector şcolar
general Marin Popescu, preoţii Adrian
Chermeleu şi Daniel Mateia au ţinut o
slujbă religioasă şi au sfinţit grădiniţa.
Cu acest prilej, inspectorul şcolar gene-
ral, domnul Marin Popescu, a precizat:
“Deşi suntem încă în perioada de criză,
acolo unde se vrea, unde există voinţă
politică, se pot realiza încă destule lu-
cruri. Iar Girocul dovedeşte acest fapt.
Extinderea Grădiniţei din Giroc cu un
corp de clădire nou este o realizare nota-
bilă, care nu ar fi fost posibilă fără apor-
tul conducerii primăriei din această
comună, fără aportul nemijlocit al dom-
nului primar Iosif Ionel Toma cu care,
pot să spun, am relaţii de colaborare deo-
sebite. Şcoala din Giroc este sprijinită
foarte mult de Primărie şi de Consiliul
Local. Din păcate, nu se întâmplă astfel
de lucruri bune peste tot. Există destule
localităţi în care chiar avem probleme şi
edilii locali nu înţeleg că ajutând învă-
ţământul local ajută tocmai comunitatea
din care fac parte. A cheltui în educaţie
nu este o cheltuială, ci, în primul rând, o
investiţie şi trebuie să înţelegem acest
lucru”.
Cu prilejul inaugurării noului corp de
clădire al Grădiniţei, prin grija Primăriei
şi a Consiliului Local al comunei Giroc,
a fost editată broşura “Grădiniţa, lumea
copilăriei”, care prezintă aspecte din
viaţa instituţiei şcolare girocene, văzute
prin ochii cadrelor didactice de aici, dar
şi prin cei ai câtorva părinţi care au ales
ca grădiniţa din Giroc să fie primul pas în
educaţia copiilor lor.

Trecut, prezent şi viitor
Grădiniţa din localitatea noastră a luat fi-
inţă în anul 1929, având o singură sală de
învăţământ, amenajată în fosta şcoală
confesională de lângă biserică. Grădiniţa
a fost mutată în două săli de clasă din
şcoală, care devin trei săli, în anul 1972,
când numărul real de copii a crescut con-
siderabil.
“De-a lungul vremii, datorită creşterii
numărului de copii, iar mai apoi şi pentru
că s-a decis înfiinţarea grupei pregăti-
toare, s-a simţit nevoia extinderii gră-
diniţei cu o nouă sală de grupă, un birou
şi o sală de materiale. Acest lucru s-a re-
alizat în anul 2004, când grădiniţa a fost
dotată şi cu centrală proprie”, spune
Lenuţa Terteci, cadru didactic coordona-
tor al unităţii de învăţământ preşcolar.
Din evidenţele şi recensământul copiilor,
realizat în fiecare an, s-a constatat o
creştere a numărului de copii, dar şi din
partea părinţilor au venit multe solicitări

pentru înfiinţarea unei grupe cu program
prelungit. S-a analizat această problemă
în cadrul Consiliului Local şi s-a primit
aprobarea pentru extinderea spaţiului
grădiniţei cu săli de grupă şi bloc ali-
mentar, astfel că s-au obţinut aprobările
necesare pentru a fi transformate două
grupe cu program normal în grupe cu
program prelungit. “În data de 1 octom-
brie 2006 a început activitatea cu pro-
gram prelungit, personalul de îngrijire
fiind angajat de Primăria comunei Giroc.
Programul şi activităţile grădiniţei au
fost foarte bine organizate şi acest lucru
a dus la o creştere a solicitărilor pentru
locurile la program prelungit. În acea pe-
rioadă s-au mutat în localitatea noastră
multe familii de tineri cu copii, care au
solicitat locuri în grădiniţă. Într-un timp
relativ scurt, a crescut numărul de grupe
şi a fost necesară o extindere, dar, în ace-
laşi timp, a fost necesară şi moderniza-
rea localului grădiniţei. Pentru că
numărul de copii la grupă era din ce în
ce mai mare, a fost nevoie de construcţia
mai multor săli, mai mari şi mai
spaţioase.
În anul 2011 a avut loc această extindere
a clădirii grădiniţei şi, totodată, moder-
nizarea acesteia.Astfel, au fost construite
trei săli de grupă de 60 mp fiecare, patru
grupuri sanitare, separate pentru băieţi şi
fetiţe, două vestiare, o sală de mese cu o
capacitate de 100 de locuri, iar holurile
au fost reamenajate. Blocul alimentar a
fost recompartimentat, astfel că bucătăria
are 30 mp, iar oficiile de spălat vase, le-
gume şi carne au fost reamenajate
conform standardelor moderne. Mobilie-
rul din sălile de grupă a fost suplimentat,
în sala de mese a fost achiziţionat mobi-
lier nou, la fel şi în bucătărie, care a fost
dotată şi cu o hotă profesională.
În acest moment funcţionează şapte
grupe de copii, dintre care o grupă cu
program normal şi şase grupe cu pro-
gram prelungit. De bunul mers al activi-
tăţii se ocupă 13 cadre didactice şi 11
persoane de îngrijire, asistentă, bucă-
tăreasă şi administrator.
Activitatea în grădiniţă se desfăşoară
conform curriculumului preşcolar. Pe
lângă activităţile zilnice, au loc activităţi
extraşcolare, opţionale şi cursuri de
limba engleză, dansuri moderne şi dan-
suri populare”, continuă doamna Terteci.
Toate aceste realizări au fost posibile da-
torită suportului financiar primit de la
Primăria comunei Giroc şi de la Consi-
liul Local, care de fiecare dată au răspuns
pozitiv nevoilor copiilor din localitatea
noastră.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Grădiniţa din Giroc, în haine noi
Au fost inaugurate noile investiţii făcute la unitatea de învăţământ preşcolar din localitatea noastră
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Plăcerea învăţării limbii engleze în-
seamnă, printre altele, şi bucuria de
a participa la Valentine’s Day.
Adevenit deja tradiţională pe-
trecerea anuală a Zilei îndră-
gostiţilor la şcoala din
Chişoda, graţie pasiunii pen-
tru profesiune şi dragostei
pentru copii a doamnei profe-
soare Gabriela Vlasie.
Copiii aşteaptă cu nerăbdare,
an de an, această petrecere,
deoarece ştiu că vor participa
la multe întreceri, care de care
mai distractive. Două sunt pie-
sele de rezistenţă în fiecare an:
schimbul de cadouri între fete şi băie-
ţi, şi, desigur, alegerea perechii Va-
lentin şi Valentina a fiecărei ediţii.

Anul acesta juriul a hotărât: Lara
Coclea din clasa a VII-a şi Traian

Rab, din clasa a VIII-a au fost lau-
reaţii. Ei au fost atent monitorizaţi
de către membrii juriului, pe tot

parcursul serii, impresionând prin
ţinuta elegantă, prin comportamen-

tul ireproşabil atât în tim-
pul întrecerilor distractive,
cât, mai ales, în timpul
dansului.
Seara de 10 februarie 2012
va rămâne, cu siguranţă, în
memoria afectivă a partici-
panţilor, care au dansat,
s-au distrat, au legat priete-
nii, considerând-o cea mai
reuşită dintre ediţiile de
până acum, dar care cu si-

guranţă va fi surclasată de ediţia
viitoare.

Prof. Marieta DENEŞ

Valentine’s Day, ediţia 2012,
la şcoala din Chişoda

Artistul plastic icono-
graf Claudia Vasi-
lescu s-a născut la
Timişoara şi, de
câţiva ani, locuieşte
la Giroc. A absolvit
Liceul de Arte Plas-
tice din Timişoara, pe
care l-a urmat între
anii 1985 – 1993,
după care, timp de
doi ani, între 1995-
1997, a urmat cur-
surile Şcolii de Artă
din Timişoara. Studi-
ile superioare le-a urmat la Univer-
sitatea Titu Maiorescu din
Bucureşti, la Facultatea de Ştiinţe
Economice, pe care a absolvit-o în
anul 2008.
Este membră aAsociaţiei Artiştilor
Plastici „Romul Ladea”, de pe
lângă Casa de Cultură a Municipiu-
lui Timişoara şi a Clubului România
UNESCO (filiala Caraş-Severin).
Are lucrări în colecţii particulare
din Germania, precum şi la Muzeul
Spiritualităţii Româneşti din Serbia
(din oraşul Torac), pe simezele
Consiliului Naţional al Românilor
din Serbia (provincia autonomă
Voievodina), în Biserica Ortodoxă
din Malainţa (Valea Timocului).

Comunităţile de
români din Germa-
nia, Ungaria şi
Statele Unite ale
Americii deţin şi
ele icoane semnate
de Claudia Vasi-
lescu. Artistul care
trăieşte la Giroc a
făcut numeroase
donaţii pentru bise-
rici ortodoxe ro-
mâne din Timiş,
Caraş-Severin, Me-
hedinţi, precum şi

pentru lăcaşuri de cult din Bu-
cureşti.
„Îmi place să pictez icoane, spune
artista, pentru că ele sunt aproape
de viaţa şi sufletul oamenilor.
Primele icoane le-am făcut la în-
demnul duhovnicului meu şi cred
că ar fi bine să se afle icoane auten-
tice în casele tuturor oamenilor şi
nu reproduceri pe hârtie. Tocmai de
aceea şi dau icoanele pe care le
pictez la preţuri foarte mici, luând
în calcul mai mult costul materi-
alelor decât manopera. Icoanele pe
care le pictez sunt în stil bizantin şi
făcute după toate canoanele: lemnul
este tratat, folosesc culori de apă şi
foiţă de aur. Dar acum, după mai

mulţi ani de când pictez icoane,
cred că ele au fost o dorinţă tainică
a mea. Cred că mi-am dorit acest
lucru dintotdeauna. Pentru că ne
aflăm în Postul Paştelor, pot spune
că este o perioadă cât se poate de
prielnică pentru a picta icoane, pen-
tru că acestea se pictează doar
ţinând post şi făcând rugăciuni”.
La capitolul expoziţii de grup, între
anii 1995 – 2000, Claudia Vasilescu
a participat la saloanele anuale în
cadrul Centrului pentru Cultură şi
Artă al Judeţului Timiş, la Muzeul
Banatului – secţia Etnografie, pre-
cum şi la Casa de Cultură din Piteşti
şi la Galeria „Buzunar”. Din anul
2000 şi până în prezent, a vernisat
mai multe expoziţii personale: pic-
tură şi iconografie – Galeria „Buzu-
nar” Timişoara (anul 2000);
iconografie – Camera de Comerţ şi
Industrie Caraş-Severin, în colabo-
rare cu postul regional Radio Reşiţa
(2003); iconografie – Librăria
„Mihai Eminescu” (2005); icono-
grafie – Muzeul Regional de
Graniţă din Caransebeş (2006);
iconografie – Postul Radio Reşiţa
(2008); iconografie – Galeria Axa
Art Timişoara (2011).

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Fiecare ar trebui să aibă în casă o icoană autentică Excursia la Arieşeni –
o tradiţie a şcolii

din Giroc
Anul acesta iarna a fost darnică în ceea ce pri-
veşte zăpada. Judeţul nostru a avut parte de
atât de mult omăt încât ai fi zis că nimeni nu
o să fie interesat să meargă într-o excursie la
munte şi la zăpadă.
Totuşi, copiii erau nerăbdători să continue tra-
diţia. Nu puteau să-şi închipuie o iarnă fără o
excursie la Arieşeni. Drept urmare, în dimi-

neaţa zilei de 17 februarie, înfruntând privi-
rile îngrijorate ale părinţilor, copiii şi
profesorii au pornit la drum. Nimeni nu ştia la
ce să se aştepte. Eram siguri că o să avem parte
de zăpadă, dar nu ştiam cât de multă avea să
fie. Tocmai de aceea, toată lumea a venit pre-
gătită cu haine groase şi salopete de zăpadă,
două perechi de ghete şi mult entuziasm.
După un drum destul de lung, am ajuns la
gazdele noastre: Vila Vank din Arieşeni. În
timp ce autobuzul parca, nu ne venea să cre-
dem cât de mare era zăpada. Eram surprinşi,
dar şi bucuroşi, aşteptând cu nerăbdare să
mergem pe pârtie a doua zi.
Sâmbăta ne-am trezit devreme şi, după un mic
dejun delicios, am pornit spre pârtie. Am în-
chiriat săniuţe şi boburi şi ne-am îndreptat
spre derdeluşurile deja familiare. Grupul
schiorilor a fost însoţit de doamna profesoară
Octavia Codru, iar pe pârtia de săniuţe, doam-
nele profesoare Melentina Costa şi Miloranca
Golban au participat împreună cu copiii la
concursuri. Cu toţii ne-am bucurat de atmos-
fera extraordinară.
Am avut parte şi de o surpriză specială în tim-
pul excursiei noastre: Serbările Zăpezii, în ca-
drul căreia se organizau tot felul de
competiţii, care mai de care mai interesante.
Bineînţeles, am arătat că „Banatul e fruncea”,
elevi de la şcoala noastră câştigând locuri im-
portante la concursul de săniuţe şi la cel de
aruncat cu bulgări la ţintă.

Duminica a trecut foarte repede. Nici nu
ne-am dat seama când s-a dus timpul şi a tre-
buit să predăm săniuţele. Parcă nu simţeam
nicicum nevoia să plecăm de pe pârtie. Când
am reuşit să ne desprindem, eram puţin trişti,
dar şi obosiţi. Era o oboseală plăcută, ascunsă
de obrajii înroşiţi de aerul rece de la munte.
La sosirea în Giroc, ne era deja dor de Arie-
şeni. Totuşi, am rămas cu multe amintiri fru-
moase, ne-am bucurat de un weekend
minunat şi mai ales de această nouă tradiţie a
şcolii. În ceea ce priveşte Arieşeniul, am pri-
vit pârtia Vârtop şi i-am spus Rămâi cu bine...
până în 2013!

Andra COSTA
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Zilele trecute, comunitatea giroceană a îmbrăcat haină cernită.Aplecat dintre noi la cele veşnice cel care ne-a fost,
vreme de aproape cincizeci de ani, păstor spiritual - părintele iconom stavrofor Iosif Gaiţă. Să ne aducem aminte
cu pioşenie de el şi să-i păstrăm mereu vie amintirea...
Preotul Iosif Gaiţă s-a născut la 10 aprilie 1931, într-o familie de ţărani fruntaşi din comuna Giroc. A absolvit
cinci clase primare, între 1938-1943, şi opt ani în cadrul Şcolii normale de băieţi, între 1943-1951, absolvind Facul-
tatea de Teologie în anul 1955.
Educaţia din familie i-a indus dorinţa de a ajunge preot cu orice preţ, aceasta deşi, după absolvirea şcolii, Iosif
Gaiţă a fost repartizat înArdeal pentru a profesa ca învăţător.
Prima parohie în care a fost trimis spre a-L sluji pe Dumnezeu a fost cea din comuna Milcoveni, din judeţul
Caraş-Severin, unde a slujit de la 1 ianuarie 1956 până la 1 mai 1958.
La 1 mai 1958 a fost numit ca preot al Parohiei din Giroc. “Dumnezeu m-a rânduit să devin preot în comuna
mea natală, Giroc, alături de dorinţa sătenilor, care au adresat un memoriu cu sute de semnături Mitropoliei…
Satul m-a dorit. Drept recunoştinţă, trebuia să-i slujesc din toată inima mea, să-i iubesc, fiindu-le un păstor trimis
de Dumnezeu”.
Deşi a slujit în timpuri vitrege, părintele a încercat să întreţină atât Biserica, cât şi casa parohială. Părintele Iosif
Gaiţă a renovat biserica: a refăcut în totalitate turnul bisericii, a refăcut parte din acoperiş, a restaurat iconos-
tasul şi pictura, zugrăveala, pardoseala, a restaurat scaunele şi a achiziţionat diferite obiecte de cult şi a introdus
gazul în biserică şi în casa parohială.
În plan pastoral, a căutat să răspundă la toate serviciile religioase, dar a fost alături şi de elevii şcolii cu clasele

I-VIII din Giroc. La 31 decembrie 2002, părintele Iosif Gaiţă a ieşit la pensie, însă a rămas alături de credincioşii pe
care i-a păstorit şi i-a slujit de-a lungul vieţii. Pentru întreaga activitate desfăşurată, la împlinirea vârstei de 75 de ani,

Consiliul Local i-a conferit Titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Giroc, iarMitropolia Banatului, rangul de Iconom
Stavrofor.

IInn mmeemmoorriiaamm IIoossiiff GGaaiiţţăă

PPăărriinntteellee IIoossiiff GGaaiiţţăă,, îînn ddrruu--
mmuull ssăăuu lluunngg şşii ssiinnuuooss,, aa
ccuunnoossccuutt,, ccaa nniiccii oo aallttăă ffii--
iinnţţăă,, nneessffâârrşşiittee cclliippee ddee bbuu--
ccuurriiee ddaarr şşii ddee ssuuffeerriinnţţee,,
ppeessttee ccaarree,, ccuu oo vvooiinnţţăă şşii iinn--
tteelliiggeennţţăă ssppeecciiffiiccee nneeaammuulluuii
nnoossttrruu,, llee--aa ttrreeccuutt..
AA ggâânnddiitt mmeerreeuu ppoozziittiivv,, aa
ggâânnddiitt llaa oo lluummee eexxaacctt aaşşaa
ccuumm şşii--oo îînncchhiippuuiiaa dduuppăă
ffaapptteellee MMâânnttuuiittoorruulluuii IIiissuuss
HHrriissttooss,, ccrreezzâânndd mmeerreeuu ccăă îînn
vviiaaţţaa ddee ddiinnccoolloo nnuu eexxiissttăă
nniiccii dduurreerree,, nniiccii ttrriisstteeţţee.. ((......))
PPăărriinntteellee IIoossiiff GGaaiiţţăă aa rrăă--
mmaass nneemmuurriittoorr ppeennttrruu ttooţţii
cceeii ccaarree ll--aamm ccuunnoossccuutt,, ccrreezz--
âânndd îînn ffoorrţţaa ssaa ssppiirriittuuaallăă şşii
îînn hhaarruull ppee ccaarree ll--aa pprriimmiitt ddee
llaa DDuummnneezzeeuu.. ((......))
AA ccuuffuunnddaatt îînn ssccaallddaa ssffâânnttăă
ppee mmuullţţii ddiinnttrree nnooii,, nnee--aa
aaşşeezzaatt ccuu ddrraaggoosstteeaa ddee
ppăărriinnttee ppiirroossttiiiillee ppee ccaapp ssaauu
aa ttrrăăiitt aallăăttuurrii ddee nnooii mmoo--
mmeennttee ttrriissttee llaa sslluujjbbeellee ddee ddeess--
ppăărrţţiirree şşii ddee ppoommeenniirree aa cceelloorr
ddrraaggii nnoouuăă.. ((......))
SSăă ccăăuuttăămm uunn lloocc îînn iinniimmiillee
nnooaassttrree,, îînn mmiinntteeaa nnooaassttrrăă
aattââtt ddee pprriimmiittooaarree,, ppeennttrruu ccaa
eell ssăă rrăămmâânnăă uunn ssttrroopp ddee
ddrraaggoossttee şşii uunn cchhiipp ssffâânntt aaşşaa
ccuumm şşii eell iiuubbiittoorr şşii ssffâânntt aa
ffoosstt ppeennttrruu nnooii..
DDuummnneezzeeuu ssăă--ll ooddiihhnneeaassccăă
îînn ppaaccee..

PPrriimmaarr,,
DDrr.. IIoossiiff IIoonneell TTOOMMAA

MMuullţţuummeesscc PPrroonniieeii ddiivviinnee
ccăă mmii--aa ddaatt ooccaazziiaa ddee aa--ll
ccuunnooaaşşttee şşii ddee aa ccoollaabboorraa
ccuu vvrreeddnniiccuull ddee ppoommeenniirree,,
PPrreeaa OOnnoorraattuull PPăărriinnttee
IIoossiiff.. PPeennttrruu mmiinnee,, ccaarree
ii--aamm uurrmmaatt ppaaşşiiii,, aa ffoosstt uunn
aaddeevvăărraatt ttaattăă dduuhhoovvnniicceesscc,,
ddee llaa ccaarree aamm aavvuutt ffooaarrttee
mmuulltt ddee îînnvvăăţţaatt.. SSuunntt ssiigguurr
ccăă ppăărriinntteellee IIoossiiff vvaa ccoonn--
ttiinnuuaa ssăă--şşii eexxeerrcciittee pprreeooţţiiaa
ssaa mmiijjlloocciinndd ppeennttrruu BBiisseerriiccaa
SSff.. DDiimmiittrriiee ddiinn GGiirroocc şşii
ppeennttrruu pprrooppăăşşiirreeaa ccrreeddiinnţţeeii
nnooaassttrree oorrttooddooxxee.. ((......)) PPrreeaa
OOnnoorraattuull PPăărriinnttee iiccoonnoomm
ssttaavvrrooffoorr IIoossiiff GGaaiiţţăă vvaa
rrăămmâânnee îînn ssuufflleettuull nnoossttrruu
şşii îînn mmeemmoorriiaa ttuuttuurroorr cceelloorr
ppee ccaarree ii--aa mmâânnggââiiaatt ccuu ccuu--
vvâânnttuull ssăăuu dduuhhoovvnniicceesscc,,
ppeennttrruu ttoottddeeaauunnaa.. MMeemmoo--
rriiaa uunnuuii pprreeoott vvrreeddnniicc nnuu
ssee ssttiinnggee nniicciiooddaattăă!! PPrreeoo--
ttuull,, aaiiccii şşii îînn lluummeeaa lluuii
DDuummnneezzeeuu,, eessttee oo pprreeddiiccăă
vviiee ccaarree cchheeaammăă ppee ooaammeennii
llaa DDuummnneezzeeuu..
DDooaammnnee,, ooddiihhnneeşşttee îînn ppaaccee
ppee pprreeoottuull ttăăuu IIoossiiff şşii
aaşşeeaazzăă--ll llâânnggăă ttooţţii ddrreeppţţiiii
TTăăii!!
PPrreeoott ppaarroohh PPaarroohhiiaa GGiirroocc II,,

AAddrriiaann CCHHEERRMMEELLEEUU

AA ppăăssttoorriitt îînn ppaarroohhiiaa GGiirroocc
4477 ddee aannii,, iiaarr llaa vvâârrssttaa ddee 8811
ddee aannii,, pprriinnttrr--oo ggrreeaa ssuuffeerriinn--
ţţăă,, DDuummnneezzeeuu îîii ddeezzlleeaaggăă
ssuufflleettuull,, llăăssâânndduu--ll ssăă
ttrreeaaccăă îînn vveeşşnniicciiee,, îînn ddaattaa
ddee 1166 ffeebbrruuaarriiee 22001122.. LLoocc
ddee uunnddee ppăărriinntteellee vvaa ccoonn--
ttiinnuuaa rruuggăăcciiuunneeaa lluuii ppeenn--
ttrruu ccrreeddiinncciiooşşiiii ddiinn ppaarroohhiiaa
GGiirroocc..
IIaattăă,, aa vveenniitt vvrreemmeeaa ccâânndd
ddiinn mmiijjllooccuull nnoossttrruu ppiieerrddeemm
uunn oomm ddee sseeaammăă,, ddaarr ppeenn--
ttrruu cceeii îînnţţeelleeppţţii pprreeoottuull
IIoossiiff GGaaiiţţăă rrăămmâânnee uunn eexxeemm--
pplluu ddee nneeîînnllooccuuiitt.. EEll aa vvaalloo--
rriiffiiccaatt ttaalleennttuull ppee ccaarree ii ll--aa
ddaatt DDuummnneezzeeuu ccaa ddiinn aacceesstt
ddaarr ssăă ddeeaa şşii aallttoorraa ccaarree
ll--aauu uurrmmaatt..
AAvveemm ssuufflleetteellee îînnttrriissttaattee
ccăă llooccaalliittaatteeaa GGiirroocc ppiieerrddee
oo vvaallooaarree aattââtt ddee mmaarree şşii
rrăămmâânneemm ttooţţii ccuu llaaccrriimmii îînn oocchhii
şşii ccuu rruuggăăcciiuunneeaa îînn ssuufflleett,,
rruuggâânndd ppee DDuummnneezzeeuu ssăă îîii
ggăăsseeaassccăă uunn lloocc ddee ooddiihhnnăă
îînn îîmmppăărrăăţţiiaa SSaa..
DDUUMMNNEEZZEEUU SSĂĂ--LL
IIEERRTTEE ŞŞII SSĂĂ--LL OODDIIHH--
NNEEAASSCCĂĂ ÎÎNN PPAACCEE !!
PPrreeoottuull ppaarroohhiieeii CChhiişşooddaa,,

TTrraaiiaann DDEEBBUUCCEEAANN

ÎÎnnttoottddeeaauunnaa mmii--aa ffăăccuutt
ppllăăcceerree ssăă vvoorrbbeesscc ccuu
PPăărriinntteellee şşii ddeesspprree PPăărriinntteellee
IIoossiiff GGaaiiţţăă.. PPăărriinntteellee aavveeaa
ppuutteerreeaa şşii hhaarruull ddee aa--ţţii ddaa
ccuurraajj ssăă mmeerrggii mmaaii ddeeppaarrttee,,
oorriiccââttee nneeccaazzuurrii ssaauu îînn--
ttrriissttăărrii îînnttââllnneeaa îînn ssuufflleettuull
ppăăssttoorriiţţiilloorr ssăăii.. AAccuumm,, llaa
cceeaass ddee ddeessppăărrţţiirree,, nnuu mmaaii
ppuutteemm vvoorrbbii ccuu PPăărriinntteellee,,
ddaarr,, ppee ccââtt nnee ssttăă îînn
ppuuttiinnţţăă,, mmăăccaarr vvoomm vvoorrbbii
ddeesspprree PPăărriinntteellee nnoossttrruu..
((......)) LLaa cceeaass ddee ddeessppăărrţţiirree
ddee PPăărriinntteellee IIoossiiff GGaaiiţţăă,,
nnooii,, ttooţţii pprreeooţţiiii şşii ccrreeddiinn--
cciiooşşiiii ddiinn GGiirroocc şşii nnuu
nnuummaaii,, ssiimmţţiimm uunn mmaarree ggooll..
CCaa uunn uullttiimm oommaaggiiuu,, ttrree--
cceemm ppee llâânnggăă ssiiccrriiuull PPăărriinn--
tteelluuii şşii,, ssăărruuttâânndduu--ii mmâânnaa
ddrreeaappttăă,, SSffâânnttaa CCrruuccee şşii
SSffâânnttaa EEvvaanngghheelliiee,, îîii ffăăggăă--
dduuiimm ccăă nnuu îîll vvoomm uuiittaa şşii
ccăă îîii vvoomm ppăăssttrraa mmeemmoorriiaa
îînn vveeccii ddee vveeccii..
DDuummnneezzeeuu SSăă--ll iieerrttee şşii
SSăă--ll ooddiihhnneeaassccăă,, aallăăttuurrii ddee
ssffiinnţţiiii ssăăii!! VVeeşşnniiccaa lluuii
ppoommeenniirree!!
PPrreeoott EEuuggeenn BBAABBEESSCCUU,,

PPaarroohhiiaa IIoosseeffiinn --
TTiimmiişşooaarraa

DDuuppăă oo aaccttiivviittaattee ddee
aapprrooaappee 5500 ddee aannii îînn sslluujjbbaa
ssuufflleettuulluuii ccoonnssăătteenniilloorr ssăăii
ddiinn GGiirroocc şşii nnuu nnuummaaii,, îînn--
cceeppâânndd ccuu 11 iiaannuuaarriiee 22000033
ssee ppeennssiioonneeaazzăă.. PPeennttrruu oo îînn--
ddeelluunnggaattăă şşii rreemmaarrccaabbiillăă aacc--
ttiivviittaattee,, llaa 1100 aapprriilliiee 22000077
AArrhhiieeppiissccooppiiaa TTiimmiişşooaarreeii,,
pprriinn pprreezzeennţţaa PP..SS..SS EEppiiss--
ccooppuull PPaaiissiiee îîii aattrriibbuuiiee ddiiss--
ttiinnccţţiiaa ddee IIccoonnoomm SSttaavvrrooffoorr,,
iiaarr CCoonnssiilliiuull llooccaall aall pprrii--
mmăărriieeii GGiirroocc îîll ddeeccllaarrăă
CCeettăăţţeeaann ddee OOnnooaarree..
PPeennttrruu ttoott cceeeeaa ccee aa ffăăccuutt
ppeennttrruu ssaattuull nnoossttrruu şşii ppeenn--
ttrruu ccoommuunniittaatteeaa oorrttooddooxxăă,,
ssăă--ii ppăăssttrrăămm vviiee mmeemmoorriiaa şşii
ssăă--ii aadduucceemm uunn uullttiimm
oommaaggiiuu.. AAşşaa ccuumm ppăărriinntteellee
nnoossttrruu ssuufflleetteesscc IIoossiiff GGaaiiţţăă
mmeerriittăă ppee ddeepplliinn..
DDuummnneezzeeuu ssăă--ll ooddiihhnneeaassccăă!!
PPrrooff.. OOccttaavviiaann GGRRUUIIŢŢAA

MMiissiiuunneeaa ccuu ccaarree ll--aa îînn--
vvrreeddnniicciitt TTaattăăll cceerreesscc ddee aa
ffii uunn pprrooppoovvăădduuiittoorr aall îînn--
vvăăţţăăttuurriilloorr SSaallee şşii uunn mmiijj--
lloocciittoorr aall aassppiirraaţţiiiilloorr
nnooaassttrree ccăăttrree ssllaavvaa dduumm--
nneezzeeiiaassccăă aa ffoosstt îînnnnoobbiillaattăă
ddee îîmmpprreejjuurraarreeaa ccăă aacceeaassttăă
mmiissiiuunnee aa ddeessffăăşşuurraatt--oo
aaiiccii,, îînn llooccuull îînn ccaarree aa
vvăăzzuutt îînnttââii lluummiinnaa zziilleeii,,
pprriinnttrree ccoonnssăătteennii,, şşii uunnddee
nnee ddoorrmm mmooşşiiii şşii ssttrrăămmooşşiiii..
ŞŞii nnuu şşii--aa îînnddeepplliinniitt
aacceeaassttăă mmiissiiuunnee oorriiccuumm,,
ddooaarr ssttrriicctt pprrooffeessiioonnaall,, ccii
ccuu ppaassiiuunnee şşii ccuu aaddâânnccăă vvoo--
ccaaţţiiee ssuufflleetteeaassccăă,, aaşşaa ccuumm
aa aavvuutt ooccaazziiaa ssăă ssiimmttăă
ffiieeccaarree ddiinnttrree ddrreeppttccrreeddiinn--
cciiooşşiiii oorrttooddooccşşii,, ccăărroorraa
ppăărriinntteellee llee--aa ffoosstt aallăăttuurrii,,
îîmmppăărrttăăşşiinndduu--llee,, ddeeoo--
ppoottrriivvăă,, şşii bbuuccuurriiiillee şşii
dduurreerriillee ccaarree ii--aauu îînncceerrccaatt
îînn ddiiffeerriittee mmoommeennttee aallee
vviieeţţiiii.. ((......)) DDiinn llooccuull uunnddee
îîşşii vvaa ggăăssii vveeşşnniiccăă ooddiihhnnăă,,
ppăărriinntteellee vvaa vveegghheeaa ccuu
bbuunnăăttaattee şşii bbllâânnddeeţţee ppeessttee
nnooii,, cceeii ccaarree aamm rrăămmaass ssăă--ii
ppăăssttrrăămm oo nneeşştteeaarrssăă aadduuccee--
rree aammiinnttee..

PPrrooff.. IIoonn MMUURRAARRIIUU

““SSuunntt lleeaatt ccuu pprreeoottuull IIoossiiff GGaaiiţţăă şşii aamm ffoosstt
ccoolleeggii ddee bbaannccăă ppâânnăă îînn ccllaassaa aa IIVV--aa.. PPee
aattuunnccii,, llaa GGiirroocc eerraauu ddooaarr ppaattrruu ccllaassee.. AA
pplleeccaatt llaa şşccooaallăă llaa oorraaşş,, ddaarr nnee îînnttââllnneeaamm îînn
ttiimmppuull vvaaccaannţţeelloorr.. AAppooii aa uurrmmaatt SSeemmiinnaarruull
ddiinn CCaarraannsseebbeeşş.. DDuuppăă aannii şşii aannii,, ss--aa rreeîînn--
ttoorrss llaa GGiirroocc,, ccaa pprreeoott.. EErraa ccăăssăăttoorriitt şşii
aavveeaa uunn ffiiuu,, ppee CCăăttăălliinn.. EEuu aamm ffoosstt ppooşşttaaşş
ttooaattăă vviiaaţţaa şşii aamm uummbbllaatt ddiinn ccaassăă îînn ccaassăă..
LLuummeeaa îîll vvoorrbbeeaa ddee bbiinnee ppeennttrruu ccăă aa ţţiinnuutt
mmuulltt llaa ooaammeenniiii ddiinn GGiirroocc şşii llaa BBiisseerriiccăă..
AAccuumm,, aa pplleeccaatt ddiinnttrree nnooii…… DDuummnneezzeeuu
ssăă--ll ooddiihhnneeaaccăă îînn ppaaccee!!””..

IIoonn LLiissuu,, 8811 ddee aannii

““PPrreeoottuull IIoossiiff GGaaiiţţăă mmii--aa ffoosstt ccoolleegg ddee şşccooaallăă llaa GGiirroocc,, aappooii,, dduuppăă aabbssooll--
vviirreeaa pprriimmeelloorr ppaattrruu ccllaassee,, aamm ssttaatt îîmmpprreeuunnăă îînn ggaazzddăă,, llaa TTiimmiişşooaarraa..
VVaarraa ffăăcceeaamm nnaavveettaa ppee jjooss oorrii ccuu bbiicciicclleettaa.. DDuuppăă ccee aa aabbssoollvviitt ŞŞccooaallaa
NNoorrmmaallăă,, aa mmeerrss llaa tteeoollooggiiee,, llaa CCaarraannsseebbeeşş.. DDuuppăă ccee aa ddeevveenniitt pprreeoott,,
aa ffoosstt oo vvrreemmee llaa MMiillccoovveennii,, llâânnggăă RRăăccăăjjddiiaa,, aappooii aa vveenniitt llaa nnooii,, îînn
GGiirroocc,, ccaa pprreeoott.. EEuu aamm ffoosstt pprreeşşeeddiinnttee ddee CCAAPP şşii pprriimmaarr şşii,, ddiinn aacceessttee
ffuunnccţţiiii,, aamm ccoollaabboorraatt ddee mmuullttee oorrii ccuu pprreeoottuull GGaaiiţţăă.. EErraa uunn oomm ccuummppăă--
ttaatt şşii cchhiibbzzuuiitt,, ssee ppuutteeaa ddiissccuuttaa oorriiccee ccuu eell.. DDaarr cceell mmaaii iimmppoorrttaanntt
lluuccrruu eessttee ccăă aa iiuubbiitt ooaammeenniiii ddiinn GGiirroocc şşii bbiisseerriiccaa.. AA aavvuutt ggrriijjăă şşii ddee
ooaammeennii,, şşii ddee bbiisseerriiccăă,, iiaarr îînn ppeerriiooaaddaa îînn ccaarree aa ffoosstt pprreeoott,, BBiisseerriiccaa
OOrrttooddooxxăă ddiinn GGiirroocc aa ffoosstt rreennoovvaattăă..
AAccuumm aa pplleeccaatt ddiinnttrree nnooii,, ddaarr ppooaattee nnee vvoomm rreeîînnttââllnnii îînn lluummeeaa ddee aappooii..
DDuummnneezzeeuu ssăă--ll iieerrtt şşii ssăă--ll ooddiihhnneeaassccăă!!

PPeettrruu UUrrşşiiccaa,, 8811 ddee aannii
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File de istorie giroceanA

Cu toţii ştim, sau cel puţin ar trebui să cunoaştem, faptul că
românii sărbătoresc în fiecare an la Înălţarea Domnului
(Ispas) Ziua Eroilor, când în biserici se înalţă rugăciuni pen-
tru eroii cunoscuţi sau necunoscuţi, iar autorităţile statului
depun coroane de flori la monumentele eroilor şi la ,,Mor-
mântul eroului necunoscut”. Dar, cine este eroul necunoscut
şi mai ales care este povestea sa ?
La 12 mai 1923, zece eroi necunoscuţi au fost dezgropaţi de
pe câmpurile de luptă unde şi-au pierdut viaţa, iar sicriele cu
osemintele lor au fost aduse la Mărăşeşti, cu trenuri speciale,
fiind aşezate în biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”. Aici
au fost întâmpinaţi de Ministrul de Război, generalul Măr-
dărescu, de alţi generali şi militari participanţi la Primul Răz-
boi Mondial, de preoţi, în frunte episcopul militar Teculescu
de la Alba Iulia, care a oficiat serviciul religios, şi de nume-
roşi locuitori din zonă. La sfârşitul slujbei, cel mai bun elev
al şcolii militare din Craiova, Amilcar Săndulescu, orfan de

război, a păşit în
faţa celor zece si-
crie şi, cu privirea
copilului care-şi
caută părintele,
s-a oprit în faţa
unuia dintre ele şi
a zis: Acesta este
tatăl meu!
Sicriul cu osemin-
tele eroului a fost
transportat la Bu-
cureşti, unde a

sosit chiar de Ziua Eroilor, fiind întâmpinat de Principele
Carol, moştenitorul tronului, de generali, autorităţi, de dele-
gaţii unor ţări străine, prezente la Bucureşti şi de numeroşi
locuitori ai oraşului. Carul mortuar tras de opt cai avea în
fruntea cortegiului regimente din toate armatele şi un esca-
dron din escorta regală. El a străbatut bulevardele capitalei,
în sunetul clopotelor şi al ,,Imnului eroilor”, precum şi sub
privirile îndurerate ale locuitorilor ce-l aşteptau de-a lungul
drumului, până la Parcul Carol. În faţa mausoleului a fost în-
tâmpinat de regele Ferdinand şi de Regina Maria, care cu
ochii înlăcrimaţi au depus pe sicriul eroului o coroană de
flori, l-au decorat cu ,,Virtutea militară”, după care regele a
ţinut un scurt şi emoţionant discurs.
Serviciul religios a fost oficiat de mitropoliţii Miron Cristea
şi Pimen, după care a vorbit Primul Ministru, I. Brătianu,
arătând recunoştinţa poporului român faţă de eroii neamu-
lui. La ora 12 armata dă onorul şi în toată ţara se păstrează
două minute de reculegere în cinstea eroilor. Sicriul este co-
borât în mormânt de patru ofiţeri, în timp ce sunt trase 101
salve de tun.

Prof. Octavian GRUIŢA

Povestea eroului
necunoscut

Primul Război Mondial şi-a lăsat
amprenta şi asupra vieţii patriarhale
pe care o duceau locuitorii Girocului
la începutul secolului XX, obli-
gându-i la sacrificii umane şi mate-
riale în slujba unui stat care devenise
mai mult o închisoare a popoarelor şi
în serviciul unui împărat ros de am-
biţii. În timpul primei conflagraţii
mondiale (1914-1918), locuitorii Gi-
rocului au fost supuşi la grele pri-
vaţiuni: rechiziţii de animale şi
alimente, precum şi importante pier-
deri umane.
Pentru atitudinea sa patriotică şi
lupta pentru drepturile naţionale ale
românilor, învăţătorul Atanasie
Baicu este arestat şi trimis apoi pe
front în Rusia, România şi Italia, cu
gândul că nu se va mai întoarce de acolo.Acesta
a scăpat teafăr din toate aceste încercări şi a trăit
şi bucuria participării la Marea Unire de laAlba
Iulia din 1 decembrie 1918.
Mulţii fii ai acestor locuri au fost nevoiţi să
lupte în armata austro-ungară, contrar interese-
lor lor şi ale poporului lor, departe de hotarele
ţării, prin şanţurile din Galiţia ori prin pădurile
din Bucovina, printre pietrele pleşuve ale Italiei
sau prin pustietăţile îngheţate ale Siberiei. Mai
mulţi militari din Giroc care participau la lupte
alături de armata austro-ungară au fost făcuţi
prizonieri, dar şi-au manifestat dorinţa de a lupta
pentru idealul naţional, solicitând să fie înca-
draţi în armata română, alături de care au parti-
cipat la marile bătălii de la Mărăşti şi Mărăşeşti
din vara anului 1917. Prin acţiunea lor patrio-
tică, voluntarii transilvăneni şi bănăţeni şi-au
demonstrat voinţa în faţa întregii Europe, ser-
vind astfel cauza nobilă a unirii tuturor români-
lor într-un stat naţional unitar.
Totodată, această mişcare a constituit un sprijin
moral, politic şi militar pentru armata şi popu-
laţia românească.
Sacrificiile localităţii noastre în anii Primului
Război Mondial au fost mari, cei 82 de morţi
căzuţi în grele lupte au lăsat în urma lor orfani
şi văduve, sute de familii îndoliate.
Eroii giroceni căzuţi în Primul Război Mondial:
Vichente Seiman, Martin Pfeifanf, Ioan
Ivaşcu, Nicolae Aga, Ilie Rotariu, Ioan Bui-
başiu, Nicolae Raicu, George Dumitru, Efta
Ciută, Ioan Văcan, Vichente Marcu, Petru
Petcu, Ilie Creţu, Pavel Birtariu, Simion Sei-
man, Petru Dasinger, Ilie Loica, Pavel Dra-

gomir, Vasile Avrămuţiu, Iorga Marincu, An-
drei Cărbunariu, Andrei Moisă, fraţii Carol
şi Ştefan Thurn, Grigore Urşica, Gheorghe
Dragomir, Vichente Urşica, fraţii Ioan şi
Pavel Creţu, Vichente Văcan, Fraţii Ilie şi Bo-
sioc Radu, Iosif Turcu, fraţii Nicolae şi
Gheorghe Stoica, George Buibaşiu, George
Berlovan, George Surdu, George Keller, Ilie
Cojaia, Iosif Urşica, Ioan Gruiţa, Ioan Gher-
ban, Ilie Miloşiu, Nicolae Ivaşcu, Toma Gher-
ban, Pavel Sârbu, Vichente Coandă, Iosif
Loica, Nicolae Seiman, Ioan Babescu, Vi-
chente Marincu, George Neda, Ioan Gaiţă,
Vichente Buzăescu, Ignatie Muller, Ioan
Iorga, Efta Neda, Gheorghe Muţiu, George
Neuror, Iosif Cincu, Ilie Drăgan, Ioan Bocşa,
Petru Schipfer, Vichente Marincu, Petru
Văcan, Vichente Dulăianţu, Dimitrie Bosa,
Andrei Avrămuţiu, Francisc Gugeso, Trifu
Andraş, tata Nicolae şi fiul Dimitrie Bosa,
Trăilă Ruja, Trifu Florea, Ioan Şuveg, Achim
Ruja, Petru Brânda, Petru Ciucu, Vichente
Dragomir, fraţii Ioan şi Nicolae Gherban.
În memoria celor căzuţi în acest război s-a ridi-
cat, în curtea bisericii, în anul 1927, un frumos
monument din marmură albă, prin eforturile
Băncii Populare Ghiroceana, ale comunei poli-
tice şi ale familiilor eroilor. Pe monument stau
înscrise următoarele cuvinte: “Omagiu şi recu-
noştinţă iubiţilor noştri căzuţi luptând pentru în-
tregirea neamului”, iar pe cele trei laturi ale sale
sunt trecute numele eroilor giroceni.

Octavian GRUIŢA
Material adaptat după monografia

“Giroc - arc peste timp”

Participarea girocenilor
la Primul Război Mondial

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 - 0732 600408
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8 Colectivul de redacţie:

Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef

Valentina BERARIU - juridic, administraţie; Ileana
SZABO, Gabriel TOMESCU, Codruţa TOMESCU,
Viorel Dorel CHERCIU- cultură; Andra COSTA,

Lavinia DAVID - social;
David ŢUŢ - tineret, divertisment;

Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.
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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În data de 17 februarie a.c. la Şcoala nr. 18 din
Timişoara s-a desfăşurat faza judeţeană a Olim-
piadei Sportului Şcolar la şah, ediţia 2012. Cam-
pionii judeţeni de şah pe 2012 la clasele I-IV se
află la Giroc şi sunt gemeni, din zodia Gemeni.
Ei se numesc Petronela-Alexandra Paraschiv şi
Paul-Alexandru Paraschiv.
Din păcate, olimpiada sportului şcolar la disci-
plina „şah” a fost astfel gândită, de către minis-
ter, încât celor doi nu li s-a putut acorda oficial
acest titlu deşi, privind rezultatele obţinute la
olimpiadă, această pretenţie ar fi fost justificată.
Manageri întreprinzători din Ministerul Educa-
ţiei au proiectat Olimpiada Sportului Şcolar într-o
formulă ambiţioasă, care aminteşte de vechile
lupte de gladiatori.
Retiari contra secutori, trident contra gladius. În
cazul olimpiadei româneşti, elevii din clasele
I-IV îi înfruntă la tabla cu 64 de pătrate pe cole-
gii lor mai mari, din clasele V-VIII. Dacă la alte

sporturi a fost făcută o divizare a olimpiadei între
ciclul primar şi cel gimnazial, la şah cineva a vrut
să vadă lupte inegale, lupte de gladiatori. Iar
această situaţie aberantă se propagă de ani de
zile.
La Campionatul Naţional (organizat de către Fe-
deraţia Română de Şah) şi la Campionatul Mon-
dial de Şah în versiunea F.I.D.E., copiii şi juniorii
joacă separaţi pe categorii de vârstă, din doi în
doi ani. Chiar şi aşa, se consideră că anul în care
se trece la o categorie superioară de vârstă e un
an dificil pentru juniorii respectivi.
Ministerul Educaţiei din România nu are, însă,
astfel de complexe. Cine ştie ce ministru o fi luat
bătaie la şah de la vreun elev din clasa I şi a găsit
cu cale să se răzbune, aruncând toţi şahiştii din
clasele I-VIII în aceeaşi arenă. Dacă se mai înfi-
inţează şi „clasa zero”, elevii din clasele a VIII-

a vor avea ocazia să încrucişeze săbiile pe eşi-
chier şi cu preşcolarii, în cadrul olimpiadei.
Doar primul loc de la fete şi primul loc de la
băieţi asigurau calificarea la faza naţională a
olimpiadei şcolare de şah. Cele două calificări au
fost adjudecate de elevi din clasele cele mai mari,
aceştia fiind Diana Corolea de la Şcoala 16 şi
Norbert Sziharto de la Liceul Lenau din Timi-
şoara. Cel mai „vârstnic” şahist-şcolar din Co-
muna Giroc, adică Robert Matiş, n-a putut să
participe din cauza dezinteresului manifestat de
către catedra de sport de la Colegiul Bănăţean.
În aceste condiţii, elevii din ciclul primar care au
reprezentat şcolile din Giroc şi Chişoda au luptat
homeric, căutând să se apropie cât mai mult de
podium. Cea care a reuşit cel mai bine acest
lucru a fost Alexandra Paraschiv din Giroc, care
deşi este doar în clasa a III-a a ocupat locul II la
fete, devenind vicecampioana judeţului Timiş la
şah, peste clasele I-VIII... La băieţi însă, concu-
renţa a fost acerbă, eroii n-au lipsit, acolo s-a dat un
veritabil război troian. Primele trei locuri de la bă-
ieţi au fost „securizate” de către elevii din ciclul
gimnazial, pe locul II ajungând experimentatul
Andrei Hîncu de la Liceul Moisil, iar pe locul III
clasându-se Sebastian Ursan, de la Şcoala 30 din
Timişoara.
Cu toate acestea, micuţii eroi din ciclul primar au
reuşit să se „înşurubeze” până în apropierea po-
diumului: Paul Paraschiv, clasa a III-a Giroc, locul
4 din 28 de concurenţi; Alexandru Ungureanu,
clasa a II-a Parţa (pregătit de către subsemnatul) a
ocupat locul 6; Denis Alboni, clasa a IV-a Chişoda
s-a clasat pe locul 7.
Pentru a ilustra dificultatea competiţiei, este su-
ficient să spun că Robert Perţe, şahist antrenat,
elev în ciclu gimnazial la Chişoda, s-a clasat abia
pe locul 17; Raul Matei, elev în clasa a VIII-a la
Dudeşti, posesor al categoriei I de clasificare şi
premiat la numeroase competiţii a sosit abia pe
locul 8; Vlad Ciorîcă, un veteran al şahului de la
Liceul Moisil, premiat de nenumărate ori, a ter-
minat de data aceasta pe locul 12; un alt veteran
foarte bine cotat, Luigi Ghiţoiu, de la Liceul
Lenau, s-a clasat pe locul 15; Beniamin Lucati,
un şahist talentat de la Şcoala din Dumbrăviţa, a
încheiat concursul pe locul 16; Daniel Alexin şi
Cătălin Vinczan, doi elevi din clasa a VIII-a de la
Parţa, care participă la antrenamente de peste trei
ani şi au avut rezultate frumoase la activ, unul
dintre acestea fiind locul II pe judeţ cu echipa

claselor V-VIII la Cupa BNR, s-au clasat de data
aceasta pe locurile 19, respectiv 23 din 28.
Rezultă din cele arătate că, departe de a fi un
campionat de carton, această olimpiadă a fost
crâncen disputată de la un capăt la celălalt al cla-
samentului de către „cavaleri” bine antrenaţi, cu
săbii lustruite şi nu de către „scutieri” cu baltage.
Păcat doar că celor mici nu li s-a putut da recu-
noaşterea cuvenită. Ar fi trebuit să aibă un cam-
pionat al lor, cu medalii şi calificări, nu cu
lacrimi şi frustrări. Iar cei care au obţinut locuri
pe podium (era să scriu medalii, dar medalii nu
s-au dat), într-un campionat judeţean de şah, nu
au primit nici măcar o bomboană, nimic în afară
de nişte diplome... Trăim în România, nu-i aşa?
Girocenii se pot mândri că au o vicecampioană
judeţeană la şah peste clasele I-VIII, care este
abia elevă în clasa a III-a. Dacă ar fi existat un
campionat separat al claselor I-IV, ea ar fi fost de
fapt campioana judeţeană de şah, la nivelul ci-
clului primar. Dar Alexandra Paraschiv (despre
ea este vorba) e îndreptăţită să participe şi la
Campionatul Mondial Şcolar care va avea loc în
România la sfârşitul lui aprilie, în urma ocupării
locului III la categoria F11, în finala Campiona-
tului Naţional Şcolar organizat de către Elisabeta

Polihroniade la Căciulata, între 6-14 ianuarie
2012. Această îndreptăţire rămâne doar teoretică,
atâta vreme cât nu se vor găsi cei 500 de euro de
care are nevoie ca să se înscrie la concurs înainte
de 15 aprilie.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

Olimpiada Sportului Şcolar la şah – faza judeţeană

Tinde să devină tradiţie ca, în
fiecare an, comunitatea giroceană
să onoreze portul nostru popular.
Aşadar, în această lună, zeci de gi-
roceni, îmbrăcaţi în straie popu-
lare, s-au strâns la Hotel Trio, la
ediţia 2012, a treia, a Balului Por-
tului Popular – Trio Giroc. A fost
muzică populară, multă voie bună,
dar şi o etalare a portului popular
românesc şi nu numai. Astfel, au
putut fi admirate porturi tradi-
ţionale din Banatul de munte, Ba-
natul de câmpie, din Moldova şi
Ardeal, precum şi sârbeşti. Antre-

nul a fost întreţinut de formaţia
restaurantului Trio, altături de
care şi-au dat concursul binecu-
noscuţii solişti Nicu Novac, Dumi-
tru Teleagă, Ramona Torzan,
Cristi Chiţoaică şi Marinică Tro-
cea. Printre cei care au purtat cu
mândrie straiele bănăţene s-a
numărat şi primarul comunei,
Iosif Ionel Toma, care nu a ezitat
să se prindă în horă, dovedind că
este un bun exemplu despre cum
trebuie să păstrăm şi să transmi-
tem mai departe tradiţia noastră
populară.

Vasile TOMOIAGĂ

Balul Portului Popular – Trio Giroc

““MMiimmoozzaa””,, oo ccooffeettăărriiee--
ppaattiisseerriiee ppeennttrruu ffiieeccaarree

Cofetăria-patiserie “Mimoza”, de pe strada
Trandafirilor nr. 37, din Giroc, este binecu-
noscută locuitorilor de aici şi nu numai. Prin

produsele ei, obţinute în laboratorul propriu,
care se află pe strada Muncitorilor nr. 34, din
Giroc, “Mimoza” a intrat în tradiţia artei cu-
linare girocene. După cum ne spune admi-
nistratorul firmei, doamna Liliana Neamţu,
“Mimoza” s-a născut dintr-un hobby: “Am
fost un bun cofetar în casa părinţilor mei.
Încă de mică am îndrăgit bucătăria şi am
făcut prăjituri tradiţionale. Creme fierte, foi
de prăjitură cu amoniac, toate cele. Când am
deschis laboratorul, am păstrat această linie.
Tocmai de aceea, prăjiturile şi produsele de
patiserie pe care le punem la dispoziţia celor
din Giroc şi nu doar sunt deosebite, sunt alt-
fel, De curând am renovat şi extins cofetăria
de pe strada Trandafirilor. Acum, iubitorii de
dulciuri pot servi o prăjitură în tihnă, la me-
sele din cofetărie. Odată cu renovarea şi ex-
tinderea cofetăriei, a fost amenajat şi un grup
sanitar modern. Cofetăria noastră poate fi vi-
zitată de luni până vineri, între orele 8-21, iar
sâmbăta şi duminica, între orele 9-21”.

IIssaayy BBeenniiaammiimm
CCeerrcciiuu
11,,88 aannii,,

CChhiişşooddaa

MMaarryyssssaa RRaahheellaa
CCeerrcciiuu

44,,66 aannii CChhiişşooddaa

AAlleexxaannddrraa MMaarriiaa
IIeeddeerraann,, 66,,88 aannii,,

GGiirroocc
RRuubbeenn ŞŞtteeffaann CCeerrcciiuu

66,,66 aannii,, CChhiişşooddaa AAnnddrreeii IIeeddeerraann,, 99 lluunnii,,
GGiirroocc


