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Semnalul de „ALARMĂ AERIANĂ” 
are 15 sunete a 4 secunde fiecare, 
cu pauză de 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 LA DEZAS-
TRE” constă în 5 sunete a 16 se-
cunde fiecare, cu pauză de 10 se-
cunde între ele. Pentru sirenele cu 
aer comprimat, semnalul se compu-
ne din 5 sunete a 8 secunde fiecare, 
cu pauză de 5 secunde între ele.

„PREALARMA AERIANĂ” are 3 
sunete a 32 de secunde fiecare, 
cu pauză de 12 secunde între ele. 
Pentru sirenele cu aer comprimat, 
semnalul se compune din 3 sunete 
a 16 secunde fiecare, cu pauză de 
6 secunde între ele.

„ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet 
continuu, de aceeaşi intensitate, cu 
durata de 2 minute. Pentru sirene-
le cu aer comprimat, semnalul se 
compune dintr-un sunet continuu, 
de aceeaşi intensitate, cu durata de 
1 minut.

Telefoane de urgenţă utile locuitorilor din comuna Giroc: 
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Comunitară - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929; Deranjamente APĂ-CANAL - 0752 192848

Copiii Girocului, pe treptele performanţei şahiste
Iată că luna ianuarie 2011 aduce o nouă pre-

zenţă giroceană în lista internaţională ELO, răsplă-
tind de data aceasta tenacitatea unui junior care în 
curând împlineşte vârsta de 13 ani.  

Robert Florin Matiş, născut la 2 februarie 
1998, locuieşte în Comuna Giroc, sat Chişoda. Este 
beneficiar al programului de pregătire şahistă pen-
tru copii şi juniori, demarat cu sprijinul Primăriei Gi-
roc în toamna anului 2008. 

Ca urmare a acumulărilor din anii anteriori, în 
care s-a pregătit şi a participat la concursuri de şah, 
Robert a realizat în 2010 un salt valoric important, 

la capătul unui parcurs competiţional exploziv. Ju-
niorul chişozean a obţinut medalii sau locuri frun-
taşe la Cupa Girocului 2010, Trofeul Interjudeţean 
„Mediator” Ediţia a X-a, Summer Chess Festival Gi-
roc, Cupa de Vară de la Baia Mare, Şah Arad Open 
2010, Cupa „Schwab” Satu Mare, Zilele Dumbrăvi-
ţei 2010, Memorialul „Francisc Tocăniţă” 2010 Timi-
şoara, Cupa „1 Decembrie” 2010 Dumbrăviţa. Ulti-
ma sa participare a avut loc la turneul internaţional 
„Viessmann Open” Satu Mare, unde a ocupat locul 
IV la categoria băieţi 12 ani, lăsând în urma sa în 
clasamentul general chiar şi câţiva jucători posesori 
ai titlului de candidat de maestru. 

Poate cele mai spectaculoase rezultate ale lui 
Robert Matiş în 2010 s-au produs totuşi la cele două 
competiţii pe echipe la care a jucat. La 28 august 
la Reşiţa, într-o echipă de 3 juniori care reprezen-
ta Chişoda (limita de vârstă fiind 12 ani), a câşti-
gat Cupa Banatului la şah, rezultatul său personal 
în acest concurs fiind de 6 victorii din 7 posibile. 
De asemenea, la Cupa Prieteniei de la Timişoara, 
la 25 septembrie, echipele fiind formate din câte 2 
juniori cu limita de vârstă de 16 ani (!!), alături de 
Sebastian Ursan de la Şcoala Generală 30 din Ti-
mişoara, Robert a ocupat locul III din 32 de echipe 
concurente (!!), înregistrând un rezultat personal de 
5,5 puncte din 7 posibile. Toate aceste rezultate şi 
tot acest efort depus pe parcursul anului 2010 de 

către tânărul şahist chişozean s-au concretizat prin 
pătrunderea acestuia pe listele F.I.D.E. (Federaţia 

Internaţională de Şah) începând cu ianuarie 2011 şi 
cu obţinerea coeficientului internaţional ELO 1435. 
Astfel, Robert Matiş este al doilea junior din Comu-
na Giroc, după Denis Alboni, care obţine o cotaţie 
internaţională în domeniul şahului. 

Îi urăm succes în continuare şi sperăm ca ac-
tivitatea şahistă şi performanţele lui Robert Matiş să 
atragă de asemenea atenţia şi bunăvoinţa sponso-
rilor.

antrenor Zamfir MOLDOVAN 

Povestiri cu tâlc
Dragoste şi nerecunoştinţă

O tânără rămasă fără vedere, în urma unui 
accident, suferea cumplit de singurătate. La un 
moment dat, s-a apropiat de ea un băiat care a 
reuşit să îi câştige atenţia şi inima. Cei doi îşi pe-
treceau împreună cea mai mare parte din timp. 
Tânăra îi spuse, la un moment dat, celui drag:

- Tot ceea ce-mi doresc mai mult pe lumea 
asta e să pot vedea iar soarele, luna, natura şi 
oamenii. Vreau să-ţi văd chipul. Nu ştiam ce dar 
minunat ne-a dat Cel de Sus când ne-a binecu-
vântat cu miracolul vederii. 

După o vreme, băiatul îndrăgostit se hotărî 
să-şi ceară iubita în căsătorie.

- Vrei să te căsătoreşti cu mine?
Se lăsă o tăcere apăsătoare, iar tristeţea 

plutea în aer. Cu un tremur în voce, fata îi răs-
punse:

- Nu mă voi căsători dacă nu pot vedea. 
Nu mă voi putea descurca pentru amândoi şi nu 
vreau să-ţi devin povară.

După un timp, doctorul o chemă pe tânără 
la spital pentru a-i da vestea cea bună. Era posibil 
să i se facă un transplant de cornee, fiindcă apă-
ruse un donator. Fericirea a fost imensă şi, după 
operaţie, primul care a vrut să o vadă a fost iubitul 
ei. Dar acesta era şi el nevăzător. Scuturându-se 
parcă de o povară, ea spuse:

- Nu mă pot căsători cu un orb.
Apoi fata s-a întors să plece. Înainte să dis-

pară sunetul paşilor ei, băiatul i-a şoptit:
- Să ai grijă, te rog, de ochii mei!

Doina
Codrul - frate cu românul -

De secure se tot pleacă
Şi izvoarele îi seacă -
Sărac în ţară săracă!

Cine-au îndrăgit străinii,
Mâncă-i-ar inima câinii,
Mânca-i-ar casa pustia,
Şi neamul nemernicia!

Ştefane, Măria ta,
Tu la Putna nu mai sta,

Las’ arhimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija sfinţilor
În sama părinţilor,

Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,

Doar s-a-ndura Dumnezeu,
Ca să-ţi mântui neamul tău!

Tu te-nalţă din mormânt,
Să te-aud din corn sunând

Şi Moldova adunând.
De-i suna din corn o dată,
Ai s-aduni Moldova toată,

De-i suna de două ori,
Îţi vin codri-n ajutor,
De-i suna a treia oară

Toţi duşmanii or să piară
Din hotară în hotară -

Îndrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorile!

Mihai EMINESCU

De la Nistru pân’ la Tisa
Tot românul plânsu-mi-s-a,
Că nu mai poate străbate

De-atâta străinătate.
Din Hotin şi pân’ la mare
Vin muscalii de-a călare,

De la mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;

Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii,
Şi străinul te tot paşte

De nu te mai poţi cunoaşte.
Sus la munte, jos pe vale
Şi-au făcut duşmanii cale,
Din Sătmar pân’ în Săcele

Numai vaduri ca acele.
Vai de biet român săracul!

Îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se-ndeamnă,

Nici îi este toamna toamnă,
Nici e vară vara lui,

Şi-i străin în ţara lui.
De la Turnu-n Dorohoi

Curg duşmanii în puhoi
Şi s-aşează pe la noi;

Şi cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier,
Zboară păsările toate
De neagra străinătate;
Numai umbra spinului

La uşa creştinului.
Îşi dezbracă ţara sânul,

(continuare în pagina 2)

Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi, dascăli a toată lumea: Vasilie cel 
Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur

Pe aceşti trei Sfinţi Părinţi: Vasilie cel Mare, Grigorie Te-
ologul şi Ioan Gură de Aur, îi sărbătorim laolaltă, ca pe cei mai 
mari învăţători şi Păstori ai Bisericii, din toată istoria creştinătăţii. 
Viaţa lor sfântă şi învăţăturile lor alcătuiesc nişte îndreptare de 
ortodoxie, vrednice de toată lauda şi încrederea. Este o dovadă 
limpede că este rătăcire să nu crezi ca ei. 

Ei arată la treapta cea mai înaltă “drumul împărătesc” în Bi-
serica Ortodoxă. Ei sunt adevăraţii ctitori ai Ortodoxiei. Şi pentru 

că, pe lângă darul tălmăcirii Sfintelor Scripturi, ei s-au învrednicit 
şi de înalta treaptă a arhieriei, ei sunt cunoscuţi îndeobşte sub 
numele de Sfinţii Trei Ierarhi.

Viaţa lor se află istorisită la zilele în care se face pomenirea 
fiecăruia din ei, în parte. Aşa, viaţa Sfântului Vasilie se află la 1 
ianuarie, viaţa Sfântului Grigorie Teologul, la 25 ianuarie, iar viaţa 
Sfântului Ioan Gură de Aur, la 13 noiembrie şi la 27 ianuarie. 

Din înţelepciunea ortodoxă
• Cel ce spune că-şi plânge păcatele şi continuă să le facă, se înşeală 

singur pe sine (Avva Isaia Pustnicul)
• Să nu ne despărţim de iubirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, ci să 

răbdăm durerile cu tot sufletul, aşteptând ajutorul Lui (Sf. Vasile cel Mare)
• Cel ce ţine Sfânta Scriptură în mâini necurate nu poate s-o înţeleagă 

(Sf. Ioan Hrisostom)
• Hristos este viaţa credincioşilor şi moarte este viaţa fără Hristos (Sf. 

Ignatie Teoforul)
• Să nu îngădui niciodată să intre în inima ta vreun gând care să mânie 

pe Dumnezeu (Avva Siluan)
• Curgerea apei arată izvorul ei; iar felul cuvântului arată inima celui ce 

l-a grăit (Sf. Vasile cel Mare)

• Vrei să-l cunoşti pe Dumnezeu? Cunoaşte-te mai întâi pe tine însuţi! 
(Avva Evagrie Ponticul)

• Drepţii n-au nici o moarte, ci o trecere la viaţa de veci (Sf. Atanasie cel 
Mare)

• Dumnezeu odihneşte în inimile celor blânzi, iar sufletul tulburat este 
scaun pentru diavoli (Sf. Ioan Scărarul)

• Tăcerea la vreme este mama gândurilor înţelepte (Sf. Diadoh al Foticeei)
• Păcatele stau alături de virtuţi şi de aceea cei răi iau virtuţile drept pă-

cate (Sf. Talasie Libianul)
• Omorârea firii este făcătoare de viaţă (Sf. Simeon Noul Teolog)
• Prin virtuţi înnoim sufletul nostru (Sf. Simeon Noul Teolog)
• Smerenia este mama lacrimilor şi a cumpătării (Sf. Ioan Hrisostom)

Activitate metodică  
la Grădiniţa cu  

Program Prelungit Giroc
Activitatea de perfecţionare a educatoarelor 

se concretizează prin cercurile pedagogice, schim-
burile de experienţă organizate de ISJ, studiu indi-
vidual, dar şi comisiile metodice care se desfăşoară 
la nivel de unitate. 

O astfel de activitate a avut loc la Grădiniţa 
P.P. Giroc, marţi 11 ianuarie, activitate coordonată 
de inspector şcolar Ramona Vasiescu, care răspun-
de de zona Giroc, Şag şi Chişoda. 

Au participat educatoare de la Grădiniţa P.P. 
Şag, Grădiniţa P.P. Chişoda şi Grădiniţa PP Giroc. 
Au fost prezenţi şi directorii celor trei şcoli, iar din 
partea Inspectoratului Şcolar a participat inspectorul 
de specialitate Lavinia Supuran. Activitatea susţinu-
tă de educatoarea Janina Terteci la grupa mijlocie 
“A” a fost o una integrată, din cadrul proiectului te-
matic “Jocurile copiilor iarna”. 

Sala de grupă a fost foarte frumos amenajată, 
creeându-se  un mediu specific anotimpului rece, cu 
machete şi multe materiale didactice. Activitatea a 

fost o reuşită, copiii au manifestat un interes deose-
bit pentru această temă aleasă, iar obiectivele pro-
puse de educatoare au fost realizate în totalitate.

Lenuţa TERTECI

Unirea neamului românesc – o necesitate istorică

Steag domnesc din timpul lui Alexandru Ioan 
Cuza, din mătase roşie-galbenă-albastră

24 ianuarie 1859
Sărbătorim în aceste zile, ca în fiecare an la 

24 ianuarie, Mica Unire, adică Unirea Principatelor 
Române, care reprezintă unificarea vechilor state 
Moldova şi Ţara Românească. Datorită împrejură-
rilor nefavorabile, atât 
interne, cât şi externe, 
poporul român a trăit, 
timp de secole, în uni-
tăţi statale şi provinciale 
distincte, fiecare dintre 
ele având o viaţă poli-
tică proprie. Important 
rămâne faptul că nici 
diviziunea statală şi nici 
stăpânirile străine n-au 
putut împiedica dezvol-
tarea unitară şi continu-
itatea poporului român 
pe teritoriul pe care l-a 
format. El şi-a păstrat 
limba, portul, tradiţiile, obiceiurile şi fiinţa naţiona-
lă. O caracteristică importantă a dezvoltării ţărilor 
româneşti a constituit-o permanenţa legăturilor 
economice, politice şi culturale între teritoriile de-o 
parte şi de alta a Milcovului, între acestea şi Tran-
silvania. Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 a fost 
un prim şi important pas pe calea înfăptuirii statu-
lui naţional român unitar. Înfăptuită sub puternica 
presiune populară, Mica Unire a fost posibilă prin 
alegerea liderului unionist Alexandru Ioan Cuza ca 
domn al Moldovei şi al Ţării Româneşti.

Astfel, Unirea rămâne strâns legată de per-
sonalitatea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în 
cele două vechi principate. Dar nu a fost doar atât. 
Ea a reprezentat un proces complex, bazat pe pu-
ternicele asemănări şi legături culturale şi economi-
ce dintre cele două principate.

Încă din 1848, odată cu realizarea unirii va-
male dintre Moldova şi Ţara Românească, dar şi 
felul în care s-a încheiat războiul Crimeei, au favo-
rizat unirea celor două principate.

Înfiinţarea Adunării Ad-Hoc în 1857 şi valul 
popular favorabil unirii în ambele ţări au dus, în 
1858, ca la Convenţia de la Paris să aibă loc o în-
ţelegere între Marile Puteri, prin care era acceptată 
o uniune de tip formal între cele două ţări care con-
tinuau să aibă guverne diferite, dar unele instituţii 

comune. În anul urmă-
tor, 1859, pentru că tex-
tul Convenţiei nu preve-
dea ca domnii aleşi în 
cele două Principate să 
fie persoane separate, 
Alexandru Ioan Cuza, 
după ce a fost ales ca 
domn al Moldovei la 5 
ianuarie, sub presiunea 
a peste 30.000 de bucu-
reşteni, la 24 ianuarie, a 
fost desemnat domn şi 
la Bucureşti.

Prin acest act ero-
ic, cele două Principate 

au pus, practic, Europa în faţa unui fapt împlinit. 
Abia în 1862, cu ajutorul unioniştilor din cele două 
Principate, Alexandru Ioan Cuza a unificat Parla-
mentul şi Guvernul, realizând şi unirea politică. 
După înlăturarea sa de la putere, în 1866, unirea a 
fost consolidată prin aducerea pe tron a Principelui 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen şi, pentru pri-
ma dată, Constituţia care a fost adoptată în acel an 
a denumit noul stat ROMÂNIA.

Dar adevărata unire, Unirea cea Mare, avea 
să se înfăptuiască ceva mai târziu, când, la 1 de-
cembrie 1918, Principatelor unite avea să li se ală-
ture şi Bucovina, Transilvania şi Banatul.

Este important şi trebuie amintit faptul că atât 
Mica Unire de la 1859, cât şi Marea Unire de la 
1918 nu au fost opera oamenilor politici, a guver-
nelor ori a partidelor, ci rămân faptele istorice ale 
întregii naţiuni române, izvorâte din adâncurile con-
ştiinţei unităţii neamului. Unirile neamului românesc 
s-au dovedit, astfel, a fi o necesitate istorică.

Drd. Iosif Ionel TOMA
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Mai întâi, cei Trei Ierarhi au tră-
it toţi cam în aceeaşi vreme, adică în 
secolul IV, şi toţi trei au adus Ortodo-
xiei şi Bisericii chezăşia şi strălucirea 
sfinţeniei unor oameni cu înaltă şti-
inţă de carte, cunoscând, adică, nu 
numai adâncurile învăţăturii lui Dum-
nezeu din Sfintele Scripturi, moş-
tenită de la Apostoli, ci preţuind, de 
asemenea, şi toată ştiinţa şi filosofia 
păgână a vremii lor. Vieţuind, apoi, în 
anii când Biserica creştină, abia scă-
pată din prigonirile cele sângeroa-
se ale împăraţilor romani, ajunsese 
primejduită de ereziile de la dreapta 
credinţă, din pricina mulţimii învăţă-
turilor greşite ce se iviseră, Sfinţii Trei 

Ierarhi au dus o luptă grea şi fără în-
cetare, pentru adevărata înţelegere, 
pentru păzirea dreptei credinţe apos-
tolice, cu privire, îndeosebi, la dogma 
Sfintei Treimi, cea mai de seamă Tai-
nă a credinţei creştine. Şi învăţătura 
lor a rămas învăţătura ortodoxă, de 
atunci, de azi şi de totdeauna. Fiind 
toţi trei mari ierarhi ai Bisericii, au 
folosit amvonul, dar fiecare din ei în 
felul său. De asemenea, Sfinţii Trei 
Ierarhi s-au asemănat între ei şi prin 
slăbiciunea lor trupească. Toţi trei au 
avut o sănătate plăpândă. În slăbiciu-
nea vasului lor trupesc sălăşluia însă 
tăria cea neasemănată a Duhului şi 
cuvântul lor era unit cu fapta.

Împodobiţi cu asemenea da-
ruri, Sfinţii Trei Ierarhi au fost slăviţi 
în toată lumea creştină, dar, mai cu 
osebire, în împărăţia dreptcredin-
cioasă de răsărit. Amintim că, tot în 
cinstea Sfinţilor Ierarhi, acum trei 
veacuri, domnitorul Vasile Lupul al 
Moldovei a înălţat minunata biseri-
că din Iaşi, care a uimit multă lume 
prin frumuseţea podoabelor ei. Cu 
rugăciunile acestor Trei Ierarhi, Hris-
toase, Dumnezeul nostru, şi cu ale 
tuturor Sfinţilor, surpă şi risipeşte ri-
dicările eresurilor şi pe noi, la unire şi 
la paşnica aşezare, ne păzeşte şi ce-
reştii Tale Împăraţii ne învredniceşte, 
că binecuvântat eşti în vecii vecilor! 
Amin.

Soborul Sfinţilor 
Trei Ierarhi, 

dascăli a toată 
lumea: Vasilie 

cel Mare, Grigorie 
Cuvântătorul de 

Dumnezeu şi Ioan 
Gură de Aur

(continuare din pagina 1)

CUNOAŞTEREA   ORTODOXIEI   PRIN   MUZICA   EI (II)
Cântarea bisericească anun-

ţă şi atotprezenţa lui Dumnezeu: “în 
mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, 
ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul ai 
fost, Hristoase”; arată apoi cuprinde-
rea noastră virtuală în umanitatea lui 
Hristos: “Ieri m-am îngropat cu Tine, 
Hristoase, astăzi mă scol împreună 
cu Tine înviind Tu, răstignitu-m-am cu 
Tine, Însuţi mă preamăreşte, Mântui-
torule, întru Împărăţia Ta”. Despre În-
viere auzim: “Cu trupul adormind ca 
un muritor, Împărate şi Doamne, a tre-
ia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune 
ridicând şi moartea pierzându-o, Paş-
tile nestricăciunii lumii spre mântuire”; 
“puterile îngereşti la mormântul Tău 
şi străjerii au adormit şi sta Maria la 
mormânt căutând Prea curatul Trupul 
Tău, prădata-I iadul, nefiind ispitit de 
dânsul”.

Rezultă deci că acest gen de 
cântări ale Bisericii Ortodoxe sunt 
chiar învăţături dogmatice pentru cei 
neştiutori de carte, ele te informează 
despre credinţa Ortodoxiei.

În decretul domnesc nr.101/1865 
se impunea introducerea corurilor vo-
calice în Biserică şi instruirea cântăre-
ţilor în toate bisericile pentru a forma 
coruri. Introducerea corurilor biseri-
ceşti în cult a adus o fastuozitate mai 
pronunţată a cultului, apropiată de 
gustul ascultătorilor moderni.

Dacă muzica acţionează asupra 
laturii sentimentale a omului, atunci se 
cuvine ca şi cântăreţii să-şi modele-
ze vocile pentru a provoca sentimen-

te plăcute ascultătorilor. Cei ce cântă 
în Biserică nu trebuie să fie străini de 
spiritul Bisericii creştine. Cântarea bi-
sericească trebuie să fie şi un instru-
ment de pastoraţie. Credincioşii trebu-
ie să cânte în comun, să se simtă utili 
în slujba liturgică şi jertfitori, nu doar 
spectatori.

Patriarhul Alexei al Moscovei 
spunea: “întrebaţi această mulţime ce 
aşteaptă de la cântarea bisericească? 

Şi ea vă va răspunde: daţi-ne o cânta-
re care să ne mişte, care să ne stoar-
că lacrimile pocăinţei, care ne-ar însu-
fleţi şi ne-ar ajuta să ne rugăm”, “de ce 
să alergăm după lucruri fără gust…, 
imitând cântecele laice, când avem 
modele de cântare strict bisericească, 
consfinţite de vreme şi tradiţie?”. 

Melosul bisericesc alungă obo-
seala fizică, te înseninează, te apro-
pie de semenii cu care cânţi. Cântările 
bisericii sunt pline de artă, poezie şi 
insuflare dumnezeiască, ele ridică ini-
mile în rai.

Slujba liturgică ortodoxă uneşte 
cuvântul, icoana şi cântarea (ca ele-
mente ale artei) într-o singură manifes-
tare. Pictura reprezentată de icoană, 
poezia de cuvânt, muzica de melosul 
bisericesc, toate sunt cuprinse în sfera 
Tainei liturgice.

Un alt mod de a cunoaşte Orto-
doxia îl constituie colindele. Deşi de 
origine păgână, amintind de calendele 
romane, totuşi ele au fost încreştinate 
şi au primit o semnificaţie pur creştină. 
Textele lor păstrează ceva din frăgezi-
mea creştinismului primar, au în cen-
trul lor persoana Mântuitorului Iisus 
Hristos şi a Fecioarei Maria. Ele au un 
bogat conţinut moral: cultivă dragostea 
de oameni, bunătatea, ascultarea, dar 
au şi idei sociale – pacea, dreptatea 
etc. Ele mărturisesc minunea Naşterii 
din Betleem într-un variat limbaj artis-
tic, cu o deosebită cursivitate literară, 
ceea ce face ca ele să fie o comoară 
artistică atât pentru literatura română, 
cât şi pentru patrimoniul cântecului bi-
sericesc român şi al ortodoxiei în ge-
neral.

În contextul variat al muzicii la-
ice de azi, muzica ortodoxiei, dar şi 
cea creştină în general, se cuvine de 
a avea puterea de a săra (Matei 5,13). 
Muzica cultică ortodoxă arată sepa-
rarea de excesele antice ale muzicii 
păgâne, dar şi de exagerările muzicii 
moderne. Prin caracterul ei ascetic, 
invită lumea întreagă la viaţa dumne-
zeiască.

Mircea STURZA

COMPORTAMENTUL ÎN BISERICĂ ESTE CARTEA NOASTRĂ DE VIZITĂ
Credinţa este un mod de viaţă. 

În tot ceea ce gândim, vorbim şi fa-
cem ne raportăm la Dumnezeu pre-
cum ramurile unui copac care depind 
tot timpul de rădăcină. Dacă în lume 
creştinul se comportă ca şi cum Dum-
nezeu l-ar vedea în permanenţă, cu 
atât mai mult în Biserică, acolo unde 
Însuşi Hristos este prezent la fiecare 
Sfântă Liturghie, trebuie să avem un 
comportament ireproşabil. Astăzi, noi, 
creştinii, care luăm parte la Sfânta Li-
turghie, dăm dovadă de un formalism 
ieşit din comun. Cei mai mulţi dintre 
noi intrăm în Biserică aproape cum 
am intra în oricare altă clădire, cu o 
vestimentaţia neadecvată, cu un com-
portament trufaş sau arătând o falsă 
smerenie. Neştiinţa a ceea ce trebuie 
să facem şi, nu în ultimul rând, pasivi-
tatea de neînţeles din timpul slujbelor 
ne arată că suntem martori şi în ace-
laşi timp co-participanţi la un fenomen 
de desacralizare cruntă a Bisericii şi a 
tuturor lucrurilor ce ne leagă de Dum-
nezeu. Comportamentul actual din 
biserici scoate în evidenţă lipsa mini-
mului de catehizare. Venim la Biseri-
că total nepregătiţi, iar când intrăm în 
casa lui Dumnezeu, o facem fără acea 
frică specifică întâlnirii cu Hristos în 
starea Sa de jertfă euharistică. Indife-

rent de momentul Sfintei Liturghii, uşi-
le scârţâie, semnalizând că au ajuns, 
în sfârşit, şi întârziaţii. În lăcaşul de 
cult există o mişcare ca într-un muşu-
roi care îi deranjează pe cei care vor 
să fie atenţi la fiecare cuvânt spus la 
altar. Când cântă corul se găsesc so-
lişti de circumstanţă care să bruieze, 
convinşi fiind că varianta lor de cân-
tare bisericească e cea mai bună. Se 
vorbeşte în timp ce preoţii citesc rugă-

ciuni, şi cel mai grav se perturbează 
momentele cheie ale slujbelor: citirea 
Apostolului, citirea Evangheliei şi chiar 
predica. Majoritatea nu conştientizea-
ză că fac păcate prin aceste manifes-
tări improprii actului de cult. Nu cred 
că e necesar un catalog de maniere 
în biserică, bunul simţ cred că este cel 
care ar trebui să dicteze în biserică. O 
altă parte dintre noi avem un compor-

tament cu totul nenatural şi lipsa de 
smerenie contribuie la aceasta. Nu tre-
buie neapărat să albim sfintele icoane 
cu săruturile noastre sau să exagerăm 
în a ne prosterna, ci trebuie să intrăm 
în Biserică cu o frică interioară. Ca la-
ici şi în acelaşi timp ca mădulare ale 
lui Hristos, trebuie să ne purtăm în Bi-
serică asemenea îngerilor care stau în 
jurul tronului ceresc, aducând laudă lui 
Dumnezeu pentru toate binefacerile 
Lui. Însă poziţia noastră faţă de jertfa 
lui Hristos este una grav denaturată, 
atât din punct de vedere teoretic, cât 
mai ales practic. Nu mai înţelegem di-
mensiunea Bisericii şi rolul ei în viaţa 
lumii. Cu atât mai puţin slujirea preo-
tului, acesta fiind văzut mai degrabă 
ca un prestator de servicii  decât ca 
om a lui Dumnezeu. Indiferenţa şi ne-
păsarea noastră de care dăm dovadă 
în timpul Liturghiei atrage după sine 
o comuniune cu Dumnezeu aproape 
imposibilă. De ce? Fiindcă în timpul 
Sfintei Liturghii îl căutam pe Hristos la 
pangar, la lumânări, chiar şi la uşa din 
dreapta a Sfântului Altar. Aşadar, în 
Sfânta Liturghie să ne răstignim şi noi 
împreună cu Hristos, că de vom face 
aceasta, vom şi învia împreună cu El, 
aşa precum ne spune Sfântul Apostol 
Pavel.                   Gabriel TOMESCU

Încercările care îi aşteaptă pe credincioşi în mijlocul lumii
În Predica de pe Munte, pe care o relatează îndeosebi Sf. Evanghelist Matei (V-VII), Mântuitorul fericise pe toţi 

cei ce vor suferi din pricina credinţei creştine. În dese rânduri, în timpul predicii Sale, El prezisese Apostolilor Săi nenu-
mărate şi grele lupte şi suferinţe misionare. Ucenicii să nu se aştepte, de pe urma propovăduirii Evangheliei, la iubirea, 
recunoştinţa sau aprobarea oamenilor, ci dimpotrivă: încreştinarea popoarelor va necesita un lung drum de privaţiuni, 
suferinţe şi necazuri. De aceea, Domnul spune: “De vă urăşte pe voi lumea, ştiţi că pe Mine mai înainte de voi M-a 
urât. De aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales din lume, pentru 
aceasta vă urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul 
său. De M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni. De au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar toate 
acestea le vor face vouă din pricina numelui Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. De n-aş fi venit şi nu 
le-aş fi spus, păcat n-ar avea, dar acum n-au îndreptăţire pentru păcatele lor. Cel ce Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe 
Tatăl Meu. De n-aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat n-ar avea; dar acum şi M-au văzut şi 
M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu”.

Odessa ne-am îmbar-
cat în trenuri şi înaintam 
spre Caucaz. Era linie 
dublă şi din sens opus 
venea o garnitură de 
tren cu prizonieri ruşi. 
Erau morţi de foame. Nu 
m-a răbdat inima şi le-
am aruncat o pâine pe 
geamul vagonului. „S-or 
omorât în bătaie ca să 
apuşe o bucată fiecare. 
Să ferească Dumnezeu 
să nu mai vie război!”

- Partizani erau în Rusia?
- Foarte mulţi, eram surprinşi că şi fetele tinere 

erau antrenate ca să facă pagube în rândul nostru. 
Noaptea sau ziua nu umblam de capul nostru de 
frica lor.

- Până unde aţi ajuns la ruşi?
- Până la Novorosiisk. Aici două evenimente 

importante le ţin minte foarte bine: ne-au atacat avi-
oanele ruseşti când eram pe poziţii şi au căzut mulţi 
de-ai noştri, doi erau din Banat, unul de la Icloda şi 
celălalt de la Blajova. Apoi, într-un moment de repa-
us, căpitanul, mare amator de pescuit, a observat 
migraţia peştilor în septembrie 1942 din Marea de 
Azov spre litoralul turcesc, unde urmau să depună 
icrele. Erau mii de peşti ce mergeau ca-n coloană. 
Să nu exagerez, dar cu năvodul de 50 de metri tră-
geam afară odată două sute de kilograme de peşte. 
În plasa peştilor m-am zgâriat şi s-a infectat piciorul. 
La început n-am dat importanţă, retrăgându-mă cu 
ai mei în Peninsula Taman şi apoi în Crimeea, pe la 
Kerci.  Rana s-a agravat şi am stat mai multe luni 
prin spitale, unde m-a prins legea lui Antonescu, ce 
spunea că cei ce au doi ani pe front sunt demobili-
zaţi. Aşa am ajuns acasă, unde eram şi la 23 august 
1944.

- Ce s-a întâmplat după această dată?
- Am fost mobilizat din nou şi în septembrie am 
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Ba, al meu e mai frumos!

Ştefania Ardara
BAGIU
din Giroc, 
5 ani

Georgiana Avelia
BAGIU
din Giroc, 
5 ani

Maria Alexia  
BAGIU

din Giroc, 
7 ani

Artemis Giulia CUIBAR
din Chişoda, 

6 ani

Mai sunt printre noi … Veteranii
Pe 9 mai 2010 s-au împlinit 65 de ani de 

la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial 
în Europa. La televizor am observat cum marile 
state ale Europei, de la Rusia la Franţa, au co-
memorat evenimentul cu mare fast. Ce-am făcut 
noi, românii? Mai nimic, o palidă comemorare 
cu depuneri de coroane de flori în Parcul Central 
din Timişoara. Şi această manifestaţie era eclip-
sată de cealaltă dată, este adevărat importantă 
a naţiunii noastre, 9 mai 1877, când s-a procla-
mat Independenţa de stat a României. De fapt, 
cam cât valorează indemnizaţia de veteran de 
război atât valorează şi manifestările închinate 
în onoarea lor. Local, noi, girocenii, ne cinstim 
martirii de Ziua eroilor şi pe 25 octombrie, Ziua 
armatei. Nu trebuie să amintesc că în onoarea 
celor căzuţi s-au mai ridicat două monumente în 
ambele localităţi. Conştientizând că participanţii 
noştri la război sunt persoane ce au în jurul vâr-
stei de nouăzeci de ani sau mai mult, am consi-
derat că este firesc să realizez nişte interviuri cu 

foşti veterani de război din comunitatea noastră 
- Giroc – Chişoda. În virtutea faptului că aces-
ta poate fi „ultimul tren”, atât pentru domniile 
lor, cât şi pentru mine, am purces în realizarea 
acestui obiectiv care, datorită formaţiei mele 
profesionale, aceea de dascăl de istorie, mă aju-
tă să înţeleg mult mai bine cum s-a desfăşurat 
cea mai mare conflagraţie a secolului douăzeci, 
informaţiile dobândite împărtăşindu-le şi celor 
ce citesc aceste rânduri. Din discuţiile avute cu 
agenţii poştali ai comunităţii noastre am aflat că 
în Giroc mai sunt cinci veterani de război, iar în 
Chişoda - trei. Numele acestora sunt: Seiman 
Lazăr, Avrămuţ Iosif, Vlaicu Nicolae, Lazăr Ion, 
Haţegan Simion, în Giroc, şi Văduva Florea, Hu-
drea Nicolae, Frunză Emilian - în Chişoda. La 
patru dintre ei am avut plăcuta onoare de a le 
lua interviuri în ultimele zilele ale anului 2010. 
Dacă privim retrospectiv viaţa acestei „genera-
ţii de sacrificiu”, a naţiei noastre, observăm că 
persoanele amintite au trecut prin zilele pline de 

prefaceri de după Primul Război Mondial, au ur-
mat Marea Criză Economică (1929-1933), al Doi-
lea Război Mondial (1939-1945), prizonieratul la 
germani sau la ruşi, ocupaţia sovietică, instau-
rarea regimului comunist, colectivizarea şi anii 
de după revoluţie, când veteranii, la fel ca toată 
suflarea românească, tot aşteaptă o „licărire a 
luminiţei de la capătul tunelului”.

Prima impresie pe care mi-au format-o ve-
teranii a fost aceea de oameni simpli, adevăraţi 
autodidacţi, care au luat zilele în piept pe rând, 
aşa cum au fost, când mai bune, când mai rele, 
iar atunci când ţara i-a chemat sub arme s-au 
dus chiar dacă inamicul era mult mai numeros şi 
mai bine dotat. Spre exemplu, pentru informarea 
cititorilor, din 8.000 de tunuri cât avea România 
la începutul războiului, peste 50 erau fabricate 
înainte sau în timpul Primului Război Mondial.  
Cu atât este mai mare meritul lor, cu cât cu acest 
armament inferior au reuşit să ajungă la mii de 
kilometri de casă, în URSS şi Cehoslovacia.

Ion Lazăr s-a născut în 1919, în Giroc. „Până 
să plec la război am fost paore, mă ocupam cu agri-
cultura. În 1940, când au fost cedate Basarabia, Bu-
covina şi Ardealul de Nord, eram acasă. Îmi aduc şi 
acum aminte ce debandadă era atunci: refugiaţilor li 
se căutau case de locuit, copiii nu mai mergeau re-
gulat la şcoală, iar cei ce erau de vârsta încorporării 
trăiau cu frica în sân că nu scapă de război”.

- La ce armă aţi fost încorporat şi unde aţi 
făcut instrucţia?

- La regimentul 6 artilerie din divizia nouă ca-
valerie. Mai întâi am făcut premilitara la Chişoda, 
iar apoi instrucţia în armată la Timişoara. Am avut 
în dotare tunuri de 76,2 mm. Instrucţia era dură, ţin 
minte că pe cei ce nu executau cum trebuie ordinul 
îi băteau gradaţii, nu se uitau prea mult la noi.

- Când aţi ajuns pe front?
- Nu am participat la eliberarea Basarabiei, 

dar am văzut ce rău o duceau basarabenii, de acum 
bucuroşi că i-am eliberat. Am trecut Nistrul de la Ti-
ghina la Tiraspol. Ţin minte că s-a făcut un sondaj. 
De frică să nu ni se întâmple ceva, toţi am declarat 
că suntem de acord cu trecerea Nistrului, dar numai 
Dumnezeu ştia ce era în sufletul nostru când am 
trecut în Rusia (URSS). Apoi am ajuns la frontul de 
la Odessa, în august, şi-am asediat oraşul până în 
octombrie. Am bombardat oraşul mai multe zile. Ţin 
minte că erau zile de vară şi cei căzuţi, dacă nu-i în-
gropam, se înnegreau până seara, deoarece afară 
erau peste 30 de grade.

- Ce impresie v-a făcut URSS-ul? 
- Era o ţară mare, dar, ca în Basarabia, nu-

mai bătrânii, femeile şi copiii au mai rămas acasă. 
Bărbaţii erau plecaţi la război. În curţi la oameni nu 
am intrat să rechiziţionăm alimente, că nici ei nu 
aveau, dar dacă treceam pe lângă un colhoz distrus 
şi raportam comandantului de baterie că am văzut 
un porc, „o trăbuit să ce duci să-l aduşi, că soldatu’ 
român n’o primit niciodată hrană destulă”. Din puţi-
nul ce l-am avut am dat mâncare sau bomboanele 
şi ciocolata primită de la nemţi la copiii ruşi. După 

participat la apărarea Timişoarei şi a satelor din jur: 
Bucovăţ, Moşniţa, Sânandrei şi Becicherecu Mic. 
Apoi am înaintat spre Ungaria trecând în această 
ţară pe la Curtici. 

- Prima bătălie din Ungaria la care aţi parti-
cipat unde a avut loc?

- Am forţat Tisa, unde am făcut două capete 
de pod. Unul din ele a fost distrus de nemţi şi unguri. 
N-am să uit niciodată cum regimentele româneşti 
din divizia patru infanterie au fost împinse în Tisa. 
Unii nu ştiau să înoate şi ca să nu cadă prizonieri 
s-au aruncat în apă. S-au înecat o grămadă. Parcă-i 
văd şi acum. Vai, Doamne!

- Până unde aţi ajuns în vest?
- Până în Cehoslovacia, în Munţii Tatra. Aici 

oamenii erau foarte primitori, încercând să ne culce 
la căldură şi să ne dea ce au mai bun, dar iarna mi 
s-a părut mai rea decât la ruşi, poate şi pentru că 
era ultima pe front. 

- Ce v-a marcat cel mai mult în război?
- Nu era zi dată de la Dumnezeu să nu mă 

gândesc „că scap să vin sau nu scap să vin acasă”. 
Nu m-am avântat după decoraţii şi am căutat să mă 
feresc cât am putut, dar m-a ferit şi Dumnezeu. Tot 
timpul eram cu gândul acasă, la fel cum se gândeau 
şi ceilalţi soldaţi. Chiar dacă nu eram căsătorit, aca-
să aşteptându-mă doar părinţii, printre noi circula o 
poezie, cu care vreau să închei, să vă daţi seama ce 
era în sufletul nostru: 

Mai înainte de război / Eram ca oamenii de 
treabă, / Aveam nevastă şi copii / Şi le-am lăsat pe 
toate-n grabă. // Atunci când ţara ne-a chemat, / Ca 
să ne facem datoria / Lăsai la margine de sat, / Pe 
drăgălaşa mea Maria. // Trei ani de zile în tranşeu / 
Luptând cu toată vitejia, / Cu ochii ţintă la duşman, 
/ Cu gândul numai la Maria. // Iar când m-am demo-
bilizat / Şi m-am întors mi-au spus vecinii, / Că ea e 
de ruşine-n sat / Şi că trăise cu străinii. // O lovitură 
de topor, / I-am dat în zarea luminării, / Cu ea făcui 
primul omor / Şi primul pas al remuşcării.

Prof.  Drd.  Florin GOLBAN
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Gavrilă Dunca zis Pâţu şi comuniştii
Gavrilă Dunca este locuitor al comunei Giroc şi membru al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici România – Filiala Timiş

Gavrilă Dunca, zis Pâţu, s-a 
născut în urmă cu vreo 83 de ani, mai 
precis în 29 aprilie 1928, la Ieud, o co-
mună veche şi istorică din Maramureş. 
A crescut într-o familie cu şapte fraţi, 
dintre care cinci feciori şi două fete. În 
Banat, mai precis la Giroc, trăieşte din 
anul veniri din Bărăgan, acolo unde 
fusese deportat după o viaţă plină de 
zbucium şi chin.

Casa părintească din Mara-
mureşul istoric i-a fost confiscată de 
statul comunist şi familia sa a fost ne-
voită, deşi stătea în propria casă, să 
plătească chirie aceluiaşi stat care i-a 
confiscat-o. După Revoluţie, deşi a re-
câştigat casa părintească în instanţă, 
familia Dunca a decis să facă din ea un 
muzeu, să rămână drept mărturie pen-
tru vremurile viitoare. Cei mai tineri să 
poată afla despre comunişti, despre 
cine au fost şi, mai ales, despre ce au 
fost în stare să facă. Astăzi, bătrâna 
casă este muzeu la Ieud, mărturie că 
ceea ce ne povesteşte Gavrilă Dunca, 
zis Pâţu, este aievea. 

A venit la Primărie unde am stat 
de vorbă, acum, la vreme de iarnă şi 
cu 83 de ani în spate, fără să se vaite 
ori a da semne de oboseală. E sprin-
ten şi vioi, ager şi plin de viaţă, cu chi-
pul numai zâmbet, dar ascunzând o 
geană de tristeţe şi îndârjire în toată 
înfăţişarea lui.

«Când aţi venit astăzi la mine, 
îşi începe Gavrilă Dunca povestea, 
eram la oraş, am mai trecut pe la 
Asociaţie (Asociaţia Foştilor Deţiniţi 
Politici) să văd ce şi cum. Din când în 
când mai trec să aflu noutăţi, deşi, se 
pare, singura noutate pentru noi, cei 
din această asociaţie, este că suntem 
tot mai puţini… Cu fiecare zi tot mai 
puţini! Până ne vom stinge toţi».

Nu îi este, după cum spune, fri-
că de moarte, cum nu i-a fost frică nici 
de viaţă cu toate pătimirile ei. «Părinţii 
mei erau înstăriţi, îşi aminteşte despre 
tinererţe Gavrilă Dunca, au avut pă-
mânt arabil, 300 de oi, cai, boi, peste 
30 de vaci, iar noi munceam cu toţii. 
După război, am ajutat mereu fugarii 
din codrii Maramureşului, pe cei care 
luptau împotriva comuniştilor cu mân-
care, pentru că mă întâlneam des cu 

ei pe câmp – cu Gavrilă Ştrifuncă, fost 
primar în Borşa, cu fraţii Popşa din Si-
ghet, cu fugarii din Botiza sau cu Va-
sile Tând din Rozavlea. Autorităţile au 
prins de veste că-i ajutam şi au vrut să 
ne aresteze, pe mine şi pe ai mei. Am 
fugit din casă chiar de sub nasul lor, 
când i-au ridicat pe mama, pe tata şi 

pe surorile mele. Era în 4 mai 1949. 
Pe fratele meu mai mic, care avea 
doar un an şi jumătate, l-au luat din 
braţele mamei şi l-au aruncat în urzici. 
Cei care ne-au arestat au fost colone-
lul Ţeler şi căpitanul Retăzeanu. Din 
mâinile lor am scăpat. Tata era cu ţapi-
na, mama – cu copilul, iar eu am reuşit 
să fug. Am sărit peste gardul grădinii, 
iar ei au început să tragă după mine. 
M-au atins la picior, dar fără să mă 
rănească grav. Ţin minte că aveam 
o haină în mână şi aceasta avea mai 
multe găuri de la gloanţe».  

Gavrilă Dunca a stat în munţi 
până în 4 ianuarie 1950. «Atunci am 
fost vânduţi. Am coborât după mânca-
re la un unchi de-al meu, în localitatea 
Vâlcele. Deşi eram înarmaţi, n-am pu-
tut face nimic. Ne-au prins în casă. Doi 
dintre noi, Grigore Pop, zis Roibu, şi 
Ştefan Tând au ieşit afară şi au plătit 
cu viaţa pentru asta. Eu şi Vasile Deac 
am scăpat cu viaţă, dar ne-au arestat. 
Ne-au mai pus să vedem dacă mai 
trăiesc cei doi tovarăşi ai noştri. Pe 
Grigore Pop rafala de pistol automat 
l-a retezat în două. Erau morţi».

Gavrilă Dunca şi colegul său au 
fost duşi apoi la Securitate, la Sighet. 
«Pe drum, ne-au pus pe burtă în ma-
şină şi stăteau cu picioarele pe noi. Le 
sediul securităţii ne băteau în fiecare 
seară, între orele 22 şi 24, pentru că 
eram, ziceau ei, bandiţi. De durere, 
am recunoscut şi ce n-am făcut. Le-
am spus că mi-am omorât părinţii. Dar 
m-au prins cu minciuna. Mi-au zis că 
tata este închis la Oradea şi că trăieş-
te. Am fost condamnat o dată cu părin-
ţii mei, în lipsă, şi mi-au dat şapte ani. 
După ce m-au prins, m-au rejudecat 
şi mi-au dat doar trei ani şi jumătate 
pentru port ilegal de armă şi ajutorul 
dat bandiţilor din munţi». 

Procesul lui Gavrilă Dunca a 
avut loc la Cluj. De aici, a fost dus la 
Penitenciarul Gherla. A stat într-o celu-
lă cu câţiva profesori care comunicau 
cu ceilalţi deţinuţi prin alfabetul morse, 
bătut pe conductele de încălzire. Aşa 
a reuşit să afle că şi tatăl său este în-
chis în aceeaşi puşcărie.

De la Gherla, moş Pâţu a luat 
drumul Canalului, unde s-a reîntâlnit 
cu tatăl său. Acesta fusese condam-
nat la patru ani şi jumătate. Mama şi 
surorile sale au primit şi ele câte un 
an de detenţie fiecare. Casa din Ieud a 
rămas în paza a doi slujbaşi ai statului, 
iar fratele cel mic al lui Gavrilă Dunca, 
cel care a fost aruncat în urzici, a fost 
ţinut un an de către o vecină.

Prin 1954, Gavrilă Dunca şi tatăl 
său au fost eliberaţi de la Canal. S-au 
întors acasă, la Ieud, unde au primit 
domiciliu forţat. Au stat cu chirie în casa 

părintească, însă abia dacă aveau ce 
pune pe masă. Moş Pâţu a lucrat la 
CAP, unde a fost «oaia neagră». «Tot 
ce era rău, făcea banditul şi sabotorul 
Dunca. Dacă murea un porc, eu eram 
de vină. La o adunare generală, n-am 
mai răbdat, am luat un scaun cu care 
i-am bătut pe preşedintele CAP-ului 
şi pe secretarul de partid, care era şi 
neam cu mine», îşi aminteşte bătrâ-
nul. «Săriţi că ne omoară banditul de 
Pâţu, strigau femeile. M-am judecat la 
Oradea şi am primit cinci ani de muncă 
silnică. S-a cerut condamnarea mea la 
moarte, pentru că au venit şapte oa-
meni din sat care au povestit cum l-am 
bătut cu scaunul pe preşedintele CAP-
ului. Astfel, la trei luni după ce am ve-
nit de la Canal, m-au dus la minele 
de plumb de la Baia Sprie. Între 1954 
şi 1956 am stat la Baia Sprie. Acolo, 
împreună cu 800 de condamnaţi am 
făcut grevă şi n-am mai intrat la lucru 
în mină. Am citit într-un ziar Scânteia, 
adus pe furiş în puşcărie, că Gheor-
ghe Gheorghiu Dej a fost acuzat la 
ONU că România are deţinuţi politici. 
Trei-patru zile am stat în grevă, până 
când directorul închisorii ne-a scos pe 
toţi pe platou. În faţa noastră erau ali-
niate patru mitraliere. Ne-a spus că ne 
împuşcă dacă nu intrăm în mină. Am 
spus încă o dată NU şi ne-am ridicat 
cămăşile, să tragă. Atunci, s-a luat de-
cizia să ne împrăştie prin ţară», reme-
morează Gavrilă Dunca momentul de 
la Baia Sprie. Pe moş Pâţu l-au trimis 
la Gherla, la fabrica de mobilă, unde a 
lucrat ca şi tâmplar. «Miliţienii de aici 

erau tare răi. Ne-au prins pe mai mulţi 
că-i ajutam cu pâine şi ţigări pe prizo-
nierii de război care luptaseră contra 
ruşilor. Ne-au pus lanţuri la mâini şi la 
picioare şi ne-au trecut la regim sever: 
100 de grame de pâine pe zi şi o cană 
cu apă. Am fost trimis apoi la Peripra-
va. Am lucrat la stuf până în 1961, 
când m-am eliberat». La Periprava se 
lucra la stuf doar din noiembrie şi până 
în februarie. Iarna, deţinuţii tăiau stu-
ful de la nivelul gheţii, iar vara făceau 
desecări. Moş Pâţu îşi aminteşte cum 
el şi colegii săi prindeau peşti şi-i mân-
cau cruzi sau cum consumau rădăcini 
de papură, care aveau un suc dulce. 
Eliberarea din închisoare e doar un fel 
de-a spune, pentru că i-a fost stabilit 
domiciliul forţat în Bărăgan. Gavrilă 
Dunca a lucrat, tot ca şi tâmplar, la 
o întreprindere Gostat-Avicola. Din 
1964, a fost lăsat liber, însă nu a avut 
efectiv unde să meargă. A mai stat 
patru ani în Bărăgan. A cunoscut-o pe 
cea care avea să-i devină mai apoi 
soţie, avea 850 de lei salariu pe lună 
şi două hectare de teren în folosinţă. 
Pe Maria, bucovineancă din Cernăuţi, 
a luat-o de nevastă şi stă cu ea şi-n 
ziua de astăzi. «Cât am lucrat la Canal 
am cunoscut doi oameni din Giroc, pe 
profesorul Ion Belingeanu şi pe birta-
şul Sabin. Ei mi-au vorbit despre aces-
te locuri. Aş fi avut varianta să rămân 
la Feteşti, însă aveam deja doi fraţi la 
Timişoara. Fraţii m-au convins să vin 
la Timişoara, că era viaţa mai uşoară. 
Am căutat casă de vânzare la Giroc. 
M-am reîntâlnit cu sârbul Sabin, birta-
şul, şi el m-a ajutat să cumpăr casa de 
la moş Coandă. Am dat 30.000 de lei 
pe casă şi pe 1.200 de metri pătraţi de 
grădină. Aşa am devenit girocean!», 
mai spune moş Pâţu.

Problemele lui însă nu s-au sfâr-
şit aici. Prin anii ‘70, când s-au furat 
armele din postul de miliţie din Giroc, 
Gavrilă Dunca a fost primul arestat. 
În acel moment, moş Pâţu lucra în 
construcţii. A stat trei zile în beciurile 
securităţii şi a fost bătut crunt şi… de-
geaba, pentru că mai apoi armele au 
fost găsite.

Gavrilă Dunca a lucrat apoi la 
Frigo, în Calea Lipovei, şi îşi aduce 
aminte că a existat la un moment dat 
un director, maramureşean şi el, care 
l-a ajutat foarte mult. Astăzi, Gavrilă 
Dunca îşi trăieşte liniştit anii bătrâne-
ţii, dar poveştile sale de viaţă sunt tot 
atâtea momente de istorie, istorie ade-
vărată pe care poporul român a trăit-o 
în anii negri ai comunismului.

Vasile TOMOIAGĂ
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Din agenda Consiliului Local Giroc
În prima şedinţă a Consiliului Local Giroc din anul 2011, una extraordina-

ră, au fost discutate patru proiecte, toate iniţiate de primarul Iosif Ionel Toma. 
Consilierii au aprobat, în unanimitate, toate proiectele, care devin, astfel, hotă-
râri ale CL Giroc: proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal de ad-
judecare a licitaţiei publice de vânzare a terenului înscris în CF 404926 Giroc nr. 
Cadastral 404926 în suprafaţă de 5.610 mp, înregistrat sub nr. 7440/21.12.2010; 
proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare conform 
PUZ  a parcelei cu nr. Cad. 401280 din CF 401280 în suprafaţă de 139.182 mp; 
proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de trei 
ani, a unui spaţiu cu destinaţia Sediu “Asociaţia Culturală Ghiocelul”, situat în 
str. Semenic nr. 56; proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe 
o perioadă de trei ani, a unui spaţiu cu destinaţia Sediu “Asociaţia vânătorilor şi 
pescarilor Ana Giroc”, situat în str. Semenic nr. 56.

Recensământul General Agricol 2010-2011
Începând din 2 decembrie 2010, a demarat, în 

întreaga ţară, deci inclusiv în judeţul Timiş, Recen-
sământul General Agricol. Operaţiunea de culegere 
a datelor este prima de acest gen desfăşurată în 
România după aderarea la Uniunea Europeană.

 Cercetarea statistică este efectuată de Minis-
terul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Institutul Na-
ţional de Statistică şi Ministerul Administraţiei şi In-
ternelor, sub coordonarea Comisiei Centrale pentru 
Recensământul General Agricol. La nivelul judeţului 
Timiş sunt implicaţi 99 de coordonatori (câte unul 
pentru fiecare primărie), 131 de recenzori şefi şi 785 
de recenzori, special pentru a descoperi ce suprafe-
ţe arabile există şi câte animale sunt în gospodăriile 
oamenilor.

La culegerea datelor se foloseşte metodologia 
europeană şi se înregistrează toate unităţile care 
desfăşoară activitate agricolă. Toate informaţiile ob-
ţinute în teren de către recenzori, pe baza declara-
ţiilor celor care desfăşoară activităţi agricole, au ca-
racter confidenţial şi vor fi folosite numai în scopuri 
statistice. Datele vor fi culese prin interviu faţă în 
faţă de către recenzori pentru exploataţiile agricole 
fără personalitate juridică, şi prin autoînregistrare, 
sub îndrumarea recenzorilor şefi/coordonatorilor, la 
unităţile cu personalitate juridică. 

În acest context, deţinătorii de exploataţii agri-
cole individuale, reprezentanţii societăţilor comerci-

ale sau asociaţiilor agricole precum şi alţi utilizatori 
de suprafeţe agricole sau deţinători de animale tre-
buie, conform legii, să ofere recenzorilor informaţii 
corecte şi complete.

Conform art.13 din Hotarărea Nr. 1370/2009
    (1) Constituie contravenţii următoarele fap-

te:
    a) împiedicarea, în orice mod, a persoanelor 

implicate în acţiunea de recensământ şi în ancheta 
privind metodele de producţie agricolă în efectuarea 
înregistrărilor şi controlului datelor ce fac obiectul 
acestor două cercetări statistice;

    b) refuzul furnizării informaţiilor prevăzute 
în chestionarul de recensământ şi ancheta privind 
metodele de producţie agricolă;

    c) furnizarea de date şi informaţii eronate 
sau incomplete;

    d) nerespectarea dispoziţiilor legale şi a in-
strucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelu-
crare a datelor;

    e) nerespectarea dispoziţiilor legale de păs-
trare a caracterului confidenţial al datelor personale 
declarate şi înregistrate în chestionarul de recen-
sământ şi la ancheta privind metodele de producţie 
agricolă;

    f) refuzul completării şi predării chestiona-
relor de recensământ recenzorilor-şefi sau coordo-
natorilor de către unităţile de recenzare, pentru care 

este prevăzut procedeul autoînregistrării;
    g) utilizarea rezultatelor obţinute în alte sco-

puri decât cele statistice;
    h) neactualizarea ori neaprobarea nomen-

claturii stradale.
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. 

a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 200 lei 
la 1.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. d)-h) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 
1.500 lei.

    (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se 
aplică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor ju-
ridice.

    (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de 
către persoanele împuternicite de prefect, primar, 
precum şi de alte persoane anume împuternicite în 
acest scop de către Comisia Centrală pentru Re-
censământul General Agricol.

Pentru soluţionarea în timp real a tuturor ne-
clarităţilor ce pot apărea pe parcursul desfăşurării 
recensământului, a fost creat un centru de contact 
care poate fi apelat 24 de ore din 24. Acesta este 
disponibil la numărul de telefon 1741, apelabil din 
reţelele Vodafone, Orange si Cosmote, sau 021 
9201 din reteaua Romtelecom; prin fax la numărul 
021 318 18 73 şi e-mail: rga2010@insse.ro.

Maria HANEŞ

Alocaţia pentru susţinerea familiei
Prin LEGEA nr. 277 din 24 decembrie 2010 se instituie alocaţia pentru 

susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au 
în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei:
a) familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care 

locuiesc împreună; b) familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în între-
ţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta (familie monoparentală).

Sunt considerati ca facand parte din familie 
copiii încredintati îin vederea adopţiei, cei aflaţi în 
plasament la o persoană sau familie ori pentru care 
s-a instituit tutela, potrivit legii.

Pentru familia prevăzută la lit. a), al cărei venit 
net mediu lunar pe membru de familie se situează 
până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este 
stabilit după cum urmează:

a) 30 lei pentru familia cu un copil; b) 60 lei 
pentru familia cu 2 copii; c) 90 lei pentru familia cu 3 
copii; d) 120 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Dacă venitul net mediu lunar pe membru de 
familie se situează între 201 lei şi 370 lei, cuantumul 
alocaţiei este stabilit după cum urmează:

a) 25 lei pentru familia cu un copil; b) 50 lei pentru familia cu 2 copii; c) 75 
lei pentru familia cu 3 copii; d) 100 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Pentru familia prevăzută la lit. b) – familie monoparentală - al cărei venit 
net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul 
lunar al alocaţiei este stabilit după cum urmează:

a) 50 lei pentru familia cu un copil; b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;  
c) 150 lei pentru familia cu 3 copii; d) 200 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

În situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie  

(monoparentală) se situează între 201 lei şi 370 lei, cuantumul alocaţiei este 
stabilit după cum urmează:

a) 45 lei pentru familia cu un copil; b) 90 lei pentru familia cu 2 copii; c) 135 
lei pentru familia cu 3 copii; d) 180 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de 
alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei 
forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup 

din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe ne-
motivate în cursul unui semestru care să conducă la 
scăderea sub 8 a notei la purtare.

Plata drepturilor pentru alocaţie se asigură de 
către agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, re-
spectiv a municipiului Bucureşti, denumite în conti-
nuare agenţii teritoriale, prin decizie a directorului.

Plata alocaţiei se realizează de către agenţiile 
teritoriale pe bază de mandat poştal sau, după caz, 
în cont curent personal sau în cont de card.

Titularul alocaţiei depune la primăria comunei 
în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşe-
dinţa familia, din 6 în 6 luni după stabilirea dreptului 
la alocaţie, o declaraţie pe propria răspundere pri-

vind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, al cărei 
model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

Familiile care au stabilit până la 31 decembrie 2010 dreptul la aloca-
ţia familială complementară ori alocaţia de susţinere pentru familia mono-
parentală, vor fi contactate de către angajaţii primăriei, după publicarea 
normelor metodologice, pentru depunerea noilor cereri şi documente do-
veditoare în vederea asigurării plăţii alocaţiei începând cu anul 2011.

Valentina BERARIU



şcolii, remarcându-se la cea cu tema «Veşnicia s-a 
născut la sat», realizată de învăţătoarea Bianca 
Câmpeanu, şi la spectacolul «Ziua tuturor români-
lor», realizat de învăţătoarea Zorina Ciolac.

Deşi este la o vârstă fragedă, micuţa Loredana 
Maria Sur Beraru se poate mândri cu o bogată cari-
eră artistică. La doar 13 ani ai săi, Loredana îţi poate 
arăta o sumedenie de diplome, atât pentru interpre-
tarea cântecului, cât şi a dansului popular bănăţean. 
Încă din clasele primare, învăţătoarea Iudita Monea 
a întrezărit talentul micuţei interprete Loredana Ma-
ria Sur Beraru. Astfel, încurajând-o, aceasta a reuşit 
să urce, rând pe rând, treptele consacrării. A rămas 
proverbială îndrăzneala micuţei artiste care, la doar 
7 ani, a vrut să cânte pe scena de la Giroc cu prilejul 
Rugii de Paşte, dar nu a fost lăsată de mai-marii pe 
atunci în cântecul popular. Curajoasă, micuţa Lore-
dana şi-a luat inima în dinţi şi şi-a pus toată nădej-
dea în primarul comunei, dl Iosif Ionel Toma, la care 
a mers şi i-a spus că vrea să cânte. «Şi cine nu te 
lasă?», a întrebat-o, nedumerit, primarul. Cu prima-
rul de mână, micuţa Loredana a urcat pe scena de 
la Giroc pentru prima oară în cadrul unei manifestări 
de amploare şi ne spune că acest lucru nu-l va uita 
niciodată. De atunci, în fiecare an, Loredana Maria 
Sur Beraru cântă atât la Ruga din Giroc, cât şi la 
Ruga din Chişoda.

Tânara solistă este născută la 9 septembrie 
1999 şi locuieşte în comuna Giroc. În anul 2005, la 
doar şase ani, pe când era la grădiniţă la Giroc, di-
rectoarea Lenuţa Terteci a organizat o serbare co-
mună între grădiniţele din Giroc şi Chişcău, judeţul 
Bihor, intitulată «Aşa petrec bănăţenii», unde Lore-
dana a cântat «În Banat, la mine-acasă», o melo-
die din repertoriul Andreei Voica. Astăzi, Loredana 
ia lecţii de canto la Palatul Copiilor din Timişoara, 
cu profesorul Remus Grosu, şi urmează cursuri de 
dansuri populare, cu coregraful Victor Jicherean. 

Loredana a participat la serbările din cadrul 
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Demni urmaşi ai cântecului popular la Giroc
Leagăne de cultură şi tradiţie populară, Girocul şi Chişoda au devenit în 

timp izvoare de folclor. Fie că vorbim de timpurile mai vechi când cele două 
localităţi au dat solişti instrumentişti şi vocali autohtoni de renume, fie că vor-
bim de vremurile noastre când, prin adopţie ori naturalizare, o serie de nume 
cunoscute ale folclorului din Banat au devenit giroceni şi s-au hotărât să-şi 
aşeze căminul pe raza acestor localităţi.

Dacă ar fi să amintim dintre cei mai vechi lăutari ai localităţilor Giroc şi 
Chişoda nu putem să-i uităm pe moş Luţu vioristul, pe Eva contrabasista, soţia 
sa, pe vioristul Lină şi contrabasistul Pătru Giurcovici. Apoi taragotistul Şpircu,  
saxofoniştii Tuţu lu Lomba şi Toni, precum şi acordeoniştii Nelu Luca şi Micu lu 
Pichi. Nu putem să nu-l amintim în acest context pe rapsodul Pavel Erja. De-a 

lungul anilor ei au fost cei care au cântat la nunţi, botezuri, la rugi şi sărbători 
încântând locuitorii acestor meleaguri cu muzica şi harul lor.

Mai aproape de vremurile noastre este profesorul Petrică Moise, bine-
cunoscutul rapsod de muzică populară din Banat, apoi familia profesorului  
Cuibaru, Aurel Dorin şi Dorin, familia Ardelean, Aurelia cu cei doi Mir-
cea tatăl şi fiul, Sivu şi Cosmin Golban, apoi Desanca Lalici, Pera  
Todorovici, Luminiţa Jucu, Traian Jurchelea şi mai tinerii Doriana Talpeş şi  
Marius Matei. Sunt doar câteva nume, departe de a-i aminti pe toţi. Din fericire, 
lista nu se încheie aici. Noi vlăstare de pe pământuri giroce duc mai departe 
faima cântecului popular bănăţean. Din tinerele generaţii am putea să le amin-
tim pe Oana Rus şi pe Loredana Maria Sur Beraru.

Plină de viaţă şi energie, micuţa Loredana, în 
măsura în care îi mai permite timpul, participă şi la 
cercul religios pentru copii din comuna Giroc, con-
dus de preotul paroh Adrian Ionel Chermeleu. 

Având ca modele pe Nicoleta şi Andreea  
Voica, dar şi pe Mihaela Petrovici şi Desanca  
Lalici, tânăra Loredana Maria Sur Beraru duce mai 
departe frumuseţea şi tradiţia cântecului popular 
din Banat. În prezent, Loredana face parte din gru-
pul «Zorelele Girocului», condus de binecunoscuta 
interpretă de muzică populară românească şi sâr-
bească din Banat, profesoara Desanca Lalici, şi la 
Ansamblul «Ghiocelul», condus de coregraful Victor  
Jicherean.

La cei 13 ani, micuţa solistă şi dansatoare de 
folclor bănăţean a participat împreună cu Ansamblul 
«Ghiocelul» la mai multe spectacole în ţară şi peste 
hotare. În anul care a trecut, a fost cu spectacole în 
Muntenegru şi Uzdin (Serbia). Tânăra Loredana are 
deja înregistrate 12 piese de muzică populară, din-
tre care opt sunt piese proprii, avându-i ca textieri 
pe Mariana Toţa şi Florin Vâşcu. Orchestraţia a fost 
asigurată de Remus Grosu şi Adrian Scorobete. 

A participat la mai multe concursuri de muzică 
populară şi s-a remarcat la Festivalul «Troesmis» 
din Tomis şi la «Tinere speranţe», de la Gherla, 
unde a obţinut diferite premii. În judeţul nostru, a 
participat la festivalurile-concurs «Lada cu zestre» 
şi «Vetre străbune».

Cu toate că este deja o mică «vedetă», tânăra 
Loredana Sur Beraru nu neglijează nici activitatea 
şcolară. În clasele primare, a obţinut doar premiul 
întâi şi a participat, în fiecare an, la concursul de 
matematică şi limba română «Cangurul».

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Poetul nepereche al neamului românesc
Mihai Eminescu (născut ca Mihail Eminovici) (n. 15 ianuarie 1850, Botoşani sau Ipoteşti - d. 15 iunie 

1889, Bucureşti) a fost poet, prozator şi jurnalist român, socotit de cititorii români şi de critica literară pos-
tumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.

Şi Dacă...

Şi dacă ramuri bat în geam
Şi se cutremur plopii,
E ca în minte să te am
Şi-ncet să mi-te-apropii.

Şi dacă stele bat în lac
Adâncu-i luminându-l,
E ca durerea mea s-o-mpac
Înseninându-mi gândul.

Şi dacă norii deşi se duc
De iese-n luciu luna,
E ca aminte să-mi aduc
De tine-ntotdeauna.

EL TRĂIEŞTE ÎN VIAŢA POPORULUI SĂU
A vorbi de poet este ca şi cum ai striga într-o peşteră vas-

tă... Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. 
Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harfă, şi să 
legene din depărtare delicata lui singuratecă slovă. (...) Într-un fel, 
Eminescu e sfântul preacurat al ghiersului românesc. Din tumultul 
dramatic al vieţii lui s-a ales un Crucificat. Pentru pietatea noastră 
depăşită, dimensiunile lui trec peste noi, sus şi peste văzduhuri.
Fiind foarte român, Eminescu e universal.       (Tudor ARGHEZI)

Se destăinuiesc scrieri ale lui pierdute prin ziare, se comu-
nică o sumă de caiete, în care se cuprind poezia şi proza pe care 
nu le-a tipărit. Dar nici nu le-a distrus, căci el ştia bine că sunt în 
ele diamante care aşteaptă numai ceva mai multă tăietură pentru a 
străluci deplin. (...) Un nou Eminescu apăru: minte setoasă de a şti, 
suflet doritor de a se împărtăşi altora, inimă revărsându-se în bună-
tate, ochi puternici ţintind necontenit idealul.       (Nicolae IORGA)

Funcţia lui Eminescu în cultura noastră are sensul universa-
lului. După o sută de ani, poetul acesta îndărătul căruia stătea un 
om de cultură complet, încins de toate pasiunile spiritului şi des-
chis către toate formele de cunoaştere, nu încetează să ne apară 
drept un om complet. Accentul pe care-l pune veacul nostru pe 
cultura ştiinţifică nu-i era defel străin, iar timpurile moderne care 
“au sfărâmat în fragmente omul”, într-alt fel decât până acum, pot 
găsi în demersurile cugetului eminescian – oricât de neîmplinite 
pe un plan ori pe altul, afară de cel poetic – un sens de totalitate 
umană.                                                       (Constantin  NOICA)

Există o idee Eminescu: ea s-a împlinit când i-a bătut cea-
sul, întâi fiindcă omul care o purta s-a născut aşa ca substanţă şi 
aptitudini, şi al doilea fiindcă înflorirea a fost prielnic ocrotită de 
acea atmosferă educativă a culturii, în a cărei şcoală omul şi-a fă-
cut  ucenicia. Este o “idee Eminescu”, iar aceasta s-a zămislit sub 
zodii româneşti.                                                  (Lucian BLAGA)

Trageri la poligonul din Chişoda în anul 2011
S-a stabilit programul tragerilor care vor avea 

loc, în primele şase luni ale acestui an, la poligonul din  
Chişoda.

Ianuarie: 18, 19, 20, 25, 26, 27

Februarie: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24

Martie: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Aprilie: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.

Mai: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31.

Iunie: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.
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ANUNŢ
Grădiniţa PP Chi-

şoda anunţă consultarea 
opiniei părinţilor privind 
înfiinţarea creşei de copii. 
Persoanele care doresc 
înscrierea copilului la cre-
şă sunt rugate să vină la 
sediul instituţiei din stra-
da Nicolae Firu nr 56, în 
vederea completării unui 
formular, în perioada 
15.01.2011 – 15.02.2011.

prof. Marieta DENEŞ

Măsuri  
de prevenire  
a incendiilor  

pe timpul  
sezonului rece

La instalarea şi folosirea so-
belor trebuie păstrată o distanţă de 
siguranţă faţă de materialele com-
bustibile sau alte obiecte care se pot 
aprinde uşor. La aprinderea focului 
în sobe se impune atenţie deosebi-
tă la folosirea lichidelor inflamabile şi 
utilizarea materialelor combustibile 
(lemn, cărbune, etc) care să permi-
tă închiderea uşilor sobelor; la folo-
sirea combustibilului gazos se va 
utiliza principiul «gaz pe flacără». 
Se va amplasa o tablă metalică, pe 
duşumea, parchet ori linoleum în faţa 
uşilor sobelor. Sobele în funcţiune şi 
aparatele electrice de încălzire sub 
tensiune nu trebuie să fie lăsate fără 
supraveghere şi nici într-un caz în 
grija copiilor. Se vor face verificarea, 
curăţirea şi, după caz, remedierea 
defecţiunilor coşurilor de evacuare a 
fumului, dar doar de către personal 

autorizat. Nu se vor folosi instalaţii 
şi aparate electrice de încălzire de-
fecte sau improvizate, cu conductori 
neizolaţi, prize sau întrerupătoare cu 
defecţiuni, siguranţe necalibrate. Uti-
lizarea sistemelor de afumare a pro-
duselor din carne se va face doar pe 
timpul zilei şi sub supraveghere.

Pentru a preîntâmpina izbucni-
rea incendiilor la gospodăriile cetăţe-
neşti atunci când se foloseşte focul 
deschis se va controla distrugerea 
prin foc a resturilor menajere, furaje-
re sau a vegetaţiei uscate. Deşeurile 
menajere nu se vor aprinde pe timp 
de vânt. Gunoaiele rezultate din gos-
podărie şi care urmează a fi distru-
se prin ardere nu vor fi amplasate în 
apropierea surselor, a adăposturilor 
pentru animale sau a furajelor. Folo-
sirea lumânărilor, a lămpilor de ilumi-
nat sau de gătit cu petrol ori a făcliilor 
se va face sub supraveghere perma-
nentă. Cenuşa cu jăratic nestins nu 
va fi depozitată în locuri necorespun-
zătoare, în apropierea magaziilor, 
şurelor, furajelor. Cenuşa şi jăratecul 
vor fi depozitate în gropi speciale, 
iar în condiţii de vânt se vor stinge 
cu apă. Nu se vor folosi afumători 
improvizate în magazii sau poduri, 
lângă materiale combustibile, afumă-
torile se vor confecţiona din zidării de 
cărămidă, materiale incombustibile 
şi se vor amplasa independent de 
celelalte construcţii din gospodărie. 
Nu se va folosi focul deschis pentru 
încălzirea adăposturilor de animale 
sau a grajdurilor, aceasta fiind admi-
să numai dacă sunt folosite sobe fixe 
din cărămidă sau mijloace cu acumu-
lare de căldură care se alimentează 
din exteriorul acestor încăperi ori prin 
instalaţii de încălzire centrală.

Dumitru CRĂINICEANU

Comunitatea credincioşilor giroceni  
a sărbătorit “Ionii” locali

Ca în fiecare an, pe 7 ianua-
rie, am sărbătorit Soborul Sfântului 
Ioan Botezătorul, zi în care îl cinstim 
pe cel care l-a botezat pe Hristos în 
Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul s-a 
născut în Cetatea Orini, în familia pre-
otului Zaharia. Elisabeta, mama sa, 
era descendenta seminţiei lui Aaron. 
Naşterea proorocului Ioan s-a petre-
cut cu şase luni înaintea naşterii lui 
Iisus. Pe vremuri, importanţa acestei 
sărbători era incomparabil mai mare 
decât este acum. Boboteaza şi Sfântul 
Ioan erau sărbătorite împreună. La ele 
participa tot poporul, iar la Bucureşti, 
Regele, Guvernul şi corpul diplomatic 
se strângeau pe malurile Dâmboviţei, 
unde Patriarhul arunca în apă o cruce 

de aur. Mulţi bucureşteni săreau după 
ea în apa îngheţată, iar cel care găsea 
crucea era răsplătit. Sfântul Ioan, prin 
amploarea şi numărul de sărbătoriţi, 
încheie corolarul sărbătorilor de iarnă. 
Conform statisticilor, Ioan şi omoni-
mele lui reprezintă cel mai răspândit 
prenume la români, purtându-l peste 
două milioane de suflete.  Sărbătoa-
rea Ionilor din Giroc şi Chişoda a fost, 
şi în acest an, un prilej potrivit pentru 
ca primarul Iosif Ionel Toma să se în-
tâlnească cu Ionii din comună: preotul 
paroh Ionel Adrian Chermeleu, vice-
primarul Ionel Popazie, dirijorul corului 
bisericesc, Ioan Cerbu, consilierul Ioan 
Jivi, Ioan Buibaş, cel mai în vârstă din 
sărbătoriţi şi mulţi alţii.                (V.T.)

VIITORUL INTERNETULUI
Autoritatea Naţională 

pentru Administrare şi Re-
glementare în Comunicaţii 
a publicat pe pagina sa de 
internet Raportul semestri-
al de date statistice privind 
piaţa de comunicaţii elec-
tronice din România în pri-
ma jumătate a anului 2010. 
Raportul relevă creşteri pe 
segmentul conexiunilor de 
internet broadband fix şi 
mobil, creşteri ale traficului 
de voce/SMS, dar şi scăderi 
ale numărului de abonaţi la 
serviciile de telefonie (atât 
fixă, cât şi mobilă) şi la ser-
viciile de retransmisie a pro-
gramelor audiovizuale.

Potrivit datelor colec-
tate şi prelucrate de AN-
COM în primele şase luni 
ale anului 2010, serviciile de 
internet au înregistrat cele 
mai importante creşteri, în 
special conexiunile de inter-
net la puncte mobile care au 
crescut cu 26% ajungând la 
5,77 milioane de conexiuni. 
Dintre acestea, 3,32 milioa-
ne sunt conexiuni la puncte 
mobile în bandă largă (prin 
EDGE/CDMA/EV-DO/3G), 
în creştere cu 31% faţă de 
sfârşitul anului 2009.

Numărul conexiuni-
lor de acces la internet la 
puncte fixe în bandă largă a 
crescut cu 4% faţă de fine-
le anului 2009, ajungând la 
2,93 milioane. Creşterea se 
datorează aproape în exlu-
sivitate creşterii numărului 

de abonaţi persoane fizice, 
care reprezintă aproape 
90% din totalul conexiuni-
lor la puncte fixe. În func-
ţie de suportul utilizat, cea 
mai mare pondere în totalul 
numărului de conexiuni la 
puncte fixe (peste 53%) o 
deţin în continuare tehnolo-
giile de acces de tipul FTTB/
FTTC/FTTN + cablu UTP/
FTP.

Având aceste date ne 
punem problema cum va 
arăta Internetul peste câţiva 
ani. Cisco şi Global Busine-
ss Network (GBN), liderul 

mondial în planificarea de 
scenarii, au publicat studiul 
“Internetul în evoluţie”. Ra-
portul examinează forţele 
importante şi incertitudini-
le care vor defini - în orice 
combinaţie -  modalitatea  în 
care se va dezvolta Interne-
tul în următorii 15 ani. 

Rezultatele a mai mult 
de un an de cercetare, co-
lectare de date şi interviuri 
sunt transpuse în patru sce-
narii care descriu şi detali-
ază diferite trasee posibile. 
Acestea sugerează cum 
o serie de factori critici ar 
putea să se manifeste, pre-
cum politicile “net neutrality” 
(acordarea aceleiaşi priori-
tăţi pentru tot traficul de pe 
Internet, indiferent de sursă, 
destinaţie sau conţinut), in-
vestiţiile în infrastructură, 
răspunsul consumatorilor 
la noile modele de preţ, şi 

adoptarea tehnologiei.
Unul din scenarii de-

scrie o foaie de parcurs fa-
miliară, în care Internetul 
îşi continuă expansiunea 
nestăvilită şi are parte de 
nenumărate inovaţii la ca-
pitolul servicii. Celelalte trei 
scenarii pun la îndoială acel 

viitor, şi în acest proces scot 
la iveală diferite riscuri şi 
oportunităţi existente atât 
pentru companiile care acti-
vează în acest segment cât 
şi pentru cei care reglemen-
tează.

Enrique Rueda-Saba-
ter, co-autor al raportului şi 
director de strategie şi eco-
nomie pentru pieţele emer-
gente la Cisco, scrie: “Ur-
mătoarele 2 sau 3 miliarde 
de utilizatori de Internet vor 
veni, în cea mai mare par-
te, din pieţele emergente şi 
vor fi foarte diferiţi de prime-
le 2 miliarde; modelele de 
afaceri globale de succes 
şi politicile naţionale vor da 
greş dacă se vor baza pe 
aşteptări vechi în materie de 
comportament, preferinţe şi 
succes.”

Peter Schwartz, co-
fondatorul GBN şi partener 
la Monitor, un colaborator 
major la cercetare, adaugă: 
“Nu putem prezice viitorul, 
însă ştim că alegerile în 
materie de internet care se 
vor face în 2010 vor avea 
consecinţe pe termen lung 
- intenţionate şi neintenţi-
onate. Sperăm că aceste 
scenarii vor da naştere unei 
conversaţii strategice mai 
profunde în cadrul comu-
nităţilor de tehnologie şi de 
politici publice despre im-
pactul de mâine al deciziilor 
de azi.”(va urma)

Gabriel TOMESCU




