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Praznicul Înălţării la cer a Domnului
Această sărbătoare cade întotdeauna în Joia

săptămânii a şasea după Paşti, adică la 40 de zile
după înviere, când Domnul S-a înălţat la cer. Este
una dintre cele mai vechi sărbători creştine, despre
care amintesc Constituţiile Apostolice. Cea mai
veche menţiune despre această sărbătoare o găsim
la Eusebiu al Cezareei, în opera lui despre sărbătoa-
rea Paştilor, compusă spre 332, dar aici se arată că
înălţarea era sărbătorită pe atunci în Orient nu în
ziua a 40-a după Paşti, ci în a 50-a (odată cu Rusa-
liile), cum atestă şi alte mărturii din sec. IV, ca Ege-
ria. Praznicul punea astfel pecetea finală perioadei
pascale şi era un fel de otpust al marii solemnităţi li-
turgice a Răscumpărării.

- continuare în pagina 2 -

Ziua Eroilor
Pierderile de vieţi omeneşti din anii primei

conflagraţii mondiale, nemaiîntâlnite până atunci,
au fost enorme. România a pierdut aproape un mi-
lion de militari şi civili. De aceea, pentru supra-
vieţuitori s-a impus ca o datorie morală
comemorarea, în fiecare an, a celor care au pierit pe
câmpurile de luptă. La nivel de naţiuni, acest lucru
s-a materializat prin Tratatul de la Versailles. Acest
document, semnat de fostele ţări beligerante, pre-
vedea, printre altele, obligativitatea întreţinerii mor-
mintelor ostaşilor îngropaţi pe teritoriile statelor
respective, precum şi a operelor comemorative de
război dedicate acestora.

- continuare în pagina 2 -

tinerilor şcolari de la
Giroc şi Chişoda şi pă-
rinţilor acestora, precum

şi cadrelor didactice care au
înţeles să se alăture demer-
surilor focute de noi în campa-
nia de ecologizare a comunei,
care s-a desfăşurat în această
primăvară, la iniţiativa şi sub auspiciile Primăriei şi Consiliului Local Giroc.
Spuneam într-un număr trecut al acestui ziar că “orice formă de curăţenie te
apropie de Dumnezeu!” şi continui să cred în adevărul acestei afirmaţii. Orice
formă de curăţenie, spirituală, morală sau fizică nu face altceva decât să te

apropie de credinţă. Şi, din
fericire, mai sunt destui prin-
tre noi, cu precădere tineri,
care cred şi vor să trăiască
într-un mediu curat şi fru-
mos, iar Girocul să fie cu ade-
vărat o comună europeană.
Trebuie să învăţăm să fim eu-
ropeni şi prin felul în care ne
comportăm, prin felul în care
trăim şi nu doar europeni cu
numele. Cu-

răţenia, ocrotirea mediului, protecţia faţă de natura înconjur-
ătoare sunt valori pe care fiecare dintre noi trebuie să le
respecte în aceeaşi măsură. Mai sunt destui cetăţeni certaţi cu
cele mai elementare norme ale bunului simţ, atât din vecinul
oraş, cât şi din localităţile Giroc şi Chişoda, oameni care încă
aruncă la întâmplare gunoaie şi resturi menajere, dar ei sunt
din ce în ce mai puţini şi împotriva lor vom înăspri sancţiu-
nile.

Campania curăţeniei de primăvară demarată pe raza co-
munei noastre înaintea Sfintelor Sărbători ale Paştelui a cul-
minat cu acţiunea de ecologizare făcută de elevii Şcolilor cu
clasele I-VIII Giroc şi Chişoda, cărora ţin să le mulţumesc încă
odată pe această cale. Menţionez că a face curăţenie şi a

strânge gunoaiele după alţii
nu este o ruşine pentru acei
care fac acest lucru, dar este
fără doar şi poate o mare
ruşine, o pată pe obrazul ace-
lora care încă aruncă gu-
noaiele la întâmplare şi care
consideră domeniul public şi
terenul agricol moşii ale lor,
pe care le pot macula după
bunul plac.

Aş fi dorit să amintesc no-
minal tinerii elevi de la cele

două şcoli care au participat la ecologizarea comunei, dar ei au fost în număr
atât de mare, peste 80 din Giroc şi peste 70 din Chişoda, împreună peste 150
de elevi, încât spaţiul ziarului nu îmi permite acest lucru.

Cinste lor, părinţilor care îi cresc şi dascălilor care îi îndrumă!

din nou elevilor de la şco-
lile din Giroc şi Chişoda
care, în ultimele două

săptămâni, au fost câştigători în
două concursuri judeţene de
mare amploare, la care au parti-
cipat echipaje de la şcolile şi li-
ceele de elită din judeţul nostru.

În urmă cu două săptămâni, participând la Concursul cercurilor tehnico-
aplicative de elevi «Prietenii pompierilor», care s-a desfăşurat la Grupul Şco-
lar Silvic Timişoara şi la care au participat 14 echipaje din judeţ, echipajul
şcolii din Giroc, sub îndrumarea domnului instructor SVSU Ilie Marincu şi
a domnului profesor de educaţie fizică şi sport Boris Babici, s-a clasat pe locul
I după o luptă acerbă cu cele-
lalte echipaje. Aceste concur-
suri se organizează pe etape
de către Ministerul Educaţiei
şi Cercetării şi inspectoratele
şcolare judeţene, cu sprijinul
Inspectoratului General pen-
tru Situaţii de Urgenţă, ins-
pectoratelor pentru situaţii de
urgenţă judeţene, precum şi al
autorităţilor administraţiei

publice locale.
Formaţia

câştigătoare a fost alcătuită din Petronela Rămneanţu,
MarianManoliu, DacianManoliu, Roberto Roşca, Tibi Szasz,
Andreea Marincu, Sebastian Mihai, Raul Conţescu, Dacian
Filimon şi Răzvan Rămneanţu.

În săptămâna imediat următoare a fost rândul elevilor de
la şcoala din Chişoda să se claseze pe un merituos loc III la
Concursul judeţean de protecţie civilă pentru elevi „Cu viaţa
mea apăr viaţa”. Concursul a constat dintr-o probă teoretică
şi două probe practice: transportul asistat al unui accidentat
aşezat pe targă, pe distanţa de 50 de metri, şi deplasarea cu
masca pe figură într-un raion cu obstacole contaminate. Echi-
pajul care a

urcat pe podium a fost alc-
ătuit din elevii Daniela Pleşa,
Bogdan Golban, Gheorghe
Alexandru şi Claudiu Pop,
care au fost îndrumaţi de
domnul profesor Liviu Râm-
neanţu.

Dacă în ultimii ani echipa-
jele de la SVSU Giroc ne-au
obişnuit să fie primele în ţară,
câştigând de patru ori la rând
locul I în aceste competiţii,
iată că rezultatele lor încep să dea roade, iar tinerii câştigători de astăzi vor
fi demnii continuatori de mâine ai pompierilor voluntari din comuna noastră.

Sincere felicitări, atât pentru micii câştigători, cât şi pentru acei care i-au
îndrumat spre obţinerea acestor rezultate.

MULŢUMESC!

Primarul Comunei Giroc, Iosif Ionel TOMA



Din dorinţa de rugăciune şi de cu-
noaştere profundă a cuvântului lui
Dumnezeu, Parohia Ortodoxă Română
Chişoda cu sprijinul Societăţii de trans-
port Giroceana a organizat, la începutul
lunii mai, un pelerinaj la Sfânta Mănăs-
tire Oaşa, un aşezământ înconjurat de
coline cu păduri de brad şi poieni pline
de verdeaţă, care în liniştea lor te fac să
te apropii mai mult de Dumnezeu în
timpul rugăciunii tale.

Aşezământul monahal se află la
poalele Poienii Fetiţa, la 70 de kilometri
sud de Sebeş Alba, 57 de kilometri
nord-est de Petroşani şi la 40 de kilo-
metri faţă de cea mai apropiată locali-
tate. Biserica mănăstirii a fost ridicată
pe un platou din Valea Frumoasei de
către scriitorul Ioan Pop, în anul 1943,
la o altitudine de peste 1.400 de metri.
Pentru a ajunge la Mănăstirea Oaşa tre-
buie să te rupi complet de lume şi să
urci încet de la Sebeş la munte, în rit-
mul şi tăcerea adâncă a pădurii ce pare
a nu se sfârşi niciodată. Dreaptă şi în-
velită în solzi de şindrilă, biserica ve-
ghează întreaga Vale a Frumoasei, cea
despre care vorbea Mihail Sadoveanu în
povestirile lui de la Bradul strâmb.
Această mănăstire oferă tinerilor stu-
denţi şi intelectuali şansa de a cunoaşte
şi a gusta din bucuria vieţii bisericeşti
autentice. Aici s-au găzduit şi se găzdu-
iesc tineri de înaltă trăire duhovnicescă
cu viaţa dăruită lui Dumnezeu.

Pelerinii parohiei noastre au partici-
pat la vecernia de seară şi la rugăciunile

din noaptea de sâmbătă spre duminică,
rostite de o voce blândă de călugăr, la
lumina candelei din biserica mănăstirii.
Rugăciunea de seară a ţinut până noap-
tea târziu când parcă simţeai nevoia de
mai multă stăruinţă să rămâi în apropie-
rea celor care trăiau acolo în duh şi ade-
văr. După rugăciunea de obşte, care a
durat până la miez de noapte, în lumina
obscură din jurul nostru, ne-am retras
pentru rugăciunea particulară, lăsând pe
Dumnezeu să vegheze asupra noastră
până la reîntâlnirea cu El în rugăciunea
de dimineaţă.

În acel loc cu aer de iarnă, de -3
grade în luna mai, pentru noi, cei veniţi
de la câmpie, a fost puţin mai greu, dar
Sfânta Liturghie de dimineaţă ne-a in-
trodus într-o atmosferă de rugăciune
mănăstirească.

Privind acest aşezământ nu de mult
înfiinţat, simţi o putere care nu te lasă
să pleci de acolo şi, după plecare, te face
să te gândeşti la o nouă reîntâlnire cu
acel loc binecuvântat de Dumnezeu, cu
acea voce de călugăr postitor şi cu pri-
vire blândă, în rugăciune, chemând
harul divin.

În ziua de duminică după masă
lăsăm aşezământul monahal Oaşa pier-
zându-se printre dealurile cu brazi în-
muguriţi. Cu sufletele luminate şi
încărcate de puterea rugăciunii, ne în-
toarcem la csele noastre, căutând să fim
în continuare alături de Dumnezeu.

Preot Traian DEBUCEAN

Pelerinaj la Sfânta Mănăstire Oaşa

Praznicul Înălţării la cer a Domnului
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În sec. IV, Sf. Ioan Gură de Aur ne-a lăsat o frumoasă pre-
dică la această sărbătoare, pe care el o numeşte “cinstită şi
mare”.

Asemenea cuvântări autentice ne-au mai rămas, din aceeaşi
vreme, de la sfinţii Atanasie al Alexandriei şi Grigore de Nissa.
Pe la 380-385, pelerina apuseană Egeria aminteşte de festivi-
tăţile din ziua a patruzecea după Paşti; la Ierusalim însă acestea
aveau loc în biserica Naşterii din Betleem, iar sărbătoarea înăl-
ţării era prăznuită la Cincizecime, adică în aceeaşi zi cu Pogo-
rârea Sfântului Duh. Spre sfărşitul secolului IV sau începutul
secolului V, sărbătoarea înălţării s-a despărţit de cea a Pogorâ-
rii Sfantului Duh, căci pe vremea Fericitului Augustin (+ 430),
serbarea ei în ziua a 40-a după Paşti era generalizată peste tot în
lumea creştină, alături de sărbătoarea învierii şi cea a Pogorârii
Sfântului Duh, fiind totodată considerată de origine apostolica.
În sec. VI, Sf. RomanMe-
lodul compune Condacul
şi Icosul sărbătorii, iar imno-
grafii din secolele următoare
(Sf. Ioan Damaschinul şi
Sf. Iosif Imnograful) com-
pun canoanele din slujba
înălţării.

O deosebită solemni-
tate a căpătat această săr-
bătoare mai ales de când
Sfânta împărăteasă Elena,
mama împăratului Cons-
tantin cel Mare, a ridicat
pe muntele Eleonului sau
al Măslinilor (de unde Mântuitorul S-a înălţat la cer) o vestită
biserică (Eleona), în care înălţarea se prăznuia cu mare fast şi
pompă, începând de la miezul nopţii, mai ales prin mulţimea lu-
minilor aprinse. Azi biserica e în ruină, dar în ziua înălţării se
adună încă acolo o mulţime de creştini, iar clerul diferitelor con-
fesiuni săvârşeşte Sfânta Liturghie pe altare portative. În unele
părţi, în aceeaşi zi, creştinii se salută cu formula “Hristos S-a
înălţat”. Slujba zilei se caracterizează prin aceea că are legătură
şi cu învierea şi cu Pogorârea Sfântului Duh. Astfel, după
Evanghelia de la Utrenie se cântă Învierea lui Hristos, iar
Catavasiile sunt irmoasele Canonului de la Pogorârea Sfântului
Duh, deoarece sărbătoarea Înălţării nu are Catavasii proprii.
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Concretizarea prevederilor actului de la Ver-

sailles s-a făcut prin apariţia Decretului-lege nr.
1693/4 mai 1920 - care a stabilit ca Ziua Eroi-
lor să fie sărbătorită cu prilejul Zilei Înălţării
Domnului Iisus Hristos - România devenind cu
acest prilej primul stat care i-a asimilat pe eroii
străini celor naţionali. Astfel, această dată a fost
decretată sărbătoare naţională a poporului

român, iar un rol important l-a avut Societatea
“Mormintele Eroilor Căzuţi în Război” (înfii-
nţată în 1919) şi transformată ulterior, în 1927,
în Societatea “Cultul Eroilor”. Datorită acestei
organizaţii, aflată sub înaltul patronaj al Reginei
Maria, în anul 1923 s-a inaugurat şi Mormântul
Ostaşului Necunoscut, amplasat iniţial în faţa
Muzeului Militar Naţional din Parcul Carol.

Societatea “Cultul Eroilor” care, de la 1 au-
gust 1940, s-a numit “Aşezământul Naţional
Regina Maria”, a avut o activitate prodigioasă.
Pornind de la sentimentul patriotic şi civic de
cinstire a actelor de eroism naţional, manifestat
prin oficializarea Zilei Eroilor, în anii interbe-
lici s-au construit numeroase monumente şi

plăci comemorative în aproape toate localităţile
ţării. Conjuncturile istorice au făcut însă ca si-
tuaţia să se schimbe. Prin Decretul nr. 71/1948,
din raţiuni politice lesne de înţeles, Ziua Eroilor
a fost stabilită pe data de 9 mai, abrogându-se
astfel toate prevederile anterioare. Decretul nr.
117/1975 privind regimul mormintelor şi ope-
relor comemorative a menţinut reglementarea
care prevedea ca data de 9 mai să fie considerată
Ziua Eroilor, sărbătorindu-se în acelaşi timp
Ziua “Independenţei de Stat a României şi a
Victoriei asupra Fascismului”. Începând cu

1990, conducerea Ministerului Apărării Naţio-
nale a declanşat o amplă acţiune reparatorie de
reintroducere în armată a valoroaselor tradiţii
militare româneşti. Tot din acest an, Ziua Eroi-
lor nu s-a mai sărbătorit la 9 mai, ci de Ziua
Înălţării Domnului. În anul 1995 a fost adoptată
Legea nr. 48 privind proclamarea Zilei Eroilor,
iar prin Legea nr. 379/2003 privind regimul
mormintelor şi operelor comemorative de
război se realizează o mai amplă cuprindere a
tuturor manifestărilor şi preocupărilor specifice
promovării cultului eroilor la români. Articolul
39 al acestei legi prevede, aşa cum era şi firesc,
sărbătorirea Zilei Eroilor cu prilejul Zilei Înăl-
ţării Domnului Iisus Hristos. (V.T.)

Ziua Eroilor
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Măsuri pentru
asigurarea
condiţiilor de
evacuare şi
salvare în caz
de incendiu
Măsurile care se adoptă pen-

tru asigurarea condiţiilor de eva-
cuare şi salvare în siguranţă a
persoanelor în caz de incendiu
sunt:

- stabilirea unui concept pro-
priu de alarmare şi evacuare în
caz de incendiu

- păstrarea căilor de eva-
cuare, salvare şi intervenţie libere
şi în stare de utilizare, la parame-
trii la care au fost proiectate şi
realizate

- marcarea şi semnalizarea
căilor şi acceselor de evacuare,
salvare şi intervenţie

- asigurarea şi funcţionarea
iluminatului de siguranţă şi a
celei de-a doua sursă de energie
electrică

- afişarea extrasului cores-
punzător din planurile de protec-
ţie împotriva incendiilor pe
fiecare nivel în parte, în corelare
cu situaţia existentă

- asigurarea şi funcţionarea
sistemelor de alarmare şi semna-
lizare a incendiilor la parametrii
de performanţă pentru care au
fost proiectate

- asigurarea numărului şi a ti-
purilor de stingătoare corespun-
zătoare clasei de incendiu

- verificarea asigurării blo-
cării lifturilor la parter, în caz de
incendiu

- organizarea şi desfăşurarea,
periodic, de exerciţii şi aplicaţii,
cu salariaţii, gradat, pe locul de
muncă, pe clădire şi pe mai multe
clădiri din cadrul aceluiaşi ope-
rator economic

- în cazul manifestărilor cu
public numeros, organizatorul
anunţă cu 48 de ore înainte ad-
ministraţia locală şi serviciul pu-
blic voluntar pentru situaţii de
urgenţă în a cărui zonă de res-
ponsabilitate se va desfăşura eve-
nimentul.

Dumitru CRĂINICEANU

Doresc să mulţumesc
redacţiei ziarului «Dialog
cu cetăţenii» pentru oferi-
rea acestui spaţiu Poliţiei
Comunale Giroc, în cu-
prinsul căreia vă vom
putea transmite mesaje
preventive şi aspecte din
activitatea noastră.

Comuna noastră, fiind
una dintre cele mai dezvol-
tate comune la nivelul în-
tregii ţări, se confruntă şi

cu o situaţie complexă din punct de vedere al criminalităţii,
fapt cauzat şi de apropierea şi îmbinarea cartierelor comunei
noastre cu municipiul Timişoara. Astfel, evoluţia stării in-
fracţionale din oraş ne afectează proporţional şi pe noi, pen-
tru infractor necontând locul din care fură, iar deplasarea în
comuna noastră îi este facilitat de numeroasele căi de acces.

Situaţia socio-economică a ţării se răsfrânge şi asupra
comunei noastre, ştiut fiind faptul că Girocul a fost şi este o
comună cu oameni înstăriţi, devenind astfel ţinta răufăcăto-
rilor. De mult nu mai putem afirma că doar în Timişoara se
poate întâmpla, fiind necesar să devenim conştienţi că sun-
tem o comună mare, un punct de atracţie pentru infractori
şi, DA, şi MIE MI SE POATE ÎNTÂMPLA!

Pentru astăzi vă supun atenţiei cazurile infracţiunilor de
furt care au ca obiect materiale ce pot fi valorificate la cen-
trele de colectare a deşeurilor. S-a constatat la nivelul muni-
cipiului Timişoara o creştere a acestor genuri de infracţiuni,
fiind înregistrate şi în comuna Giroc asemenea fapte, care

până în prezent au rămas cu autori necunoscuţi, respectiv
furtul unor acumulatori sau radiatoare de la autoturismele
mai vechi, al căror sistem de închidere este uşor de forţat,
apoi materiale din fier sau cupru lăsate nesupravegheate
lângă şantiere sau pe şantiere NEPĂZITE şi NEPROTE-
JATE în niciun mod sau materiale lăsate pe câmp. Acestea
sunt uşor de sustras şi greu de recuperat ulterior, deoarece
sunt foarte multe centre de colectare în Timişoara, iar acce-
sul în curtea acestora este deseori îngreunat de patronii lor,
care profită de procedurile prealabile care se cer a fi execu-
tate de către organele de poliţie şi care întârzie posibilitatea
recuperării bunurilor, acestea fiind valorificate rapid mai de-
parte.

Fiecare dintre noi trebuie să îşi ia măsurile minime de
prevenţie, de protejare şi pază a bunurilor, acolo unde este
nevoie, iar aceste măsuri pot fi dintre cele mai simple: par-
carea autoturismului în curte, angajarea unui paznic de şan-
tier, care să supravegheze atât materialele de construcţie, cât
şi sculele şi uneltele (acestea din urmă costă, în unele cazuri,
cât salariul unui paznic pe câteva luni). În rubricile noastre
viitoare, vom diversifica această problematică.

Invit toţi cetăţenii să sprijine eforturile depuse de poliţie
privind activitatea de prevenire a criminalităţii prin luarea
măsurilor minime care să descurajeze hoţii. Vorba din
bătrâni care spune că nu există lacăt pentru hoţ are partea ei
de adevăr, dar şi atitudinea noastră poate deveni o încura-
jare pentru aceste persoane, dacă suntem pasivi în faţa tâl-
harilor şi nu luăm nici o măsură.

Inspector Florin HULUŢĂ,
Şeful Poliţiei Comunale Giroc

“Mie mi se poate întâmpla!”
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pen-
truAgricultură (APIA) informează că, în
perioada 16 mai - 15 iunie 2011, crescă-
torii de ovine/caprine pot solicita Plata
Naţională Directă Complementară pen-
tru sectorul zootehnie. Pentru a benefi-
cia de prima pe cap de animal pentru
ovine şi caprine, solicitantul trebuie să
se prezinte la centrul local sau judeţean
APIA.
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

prima se acordă crescătorilor de ovine
sau caprine care deţin, cresc şi exploa-
tează minimum 50 capete femele ovine
sau 25 capete caprine care au împlinit
vârsta de minim 1 an la 31 martie 2011;
crescătorul de ovine sau caprine trebuie
să fie înscris în Registrul Unic de Iden-
tificare (Registrul Fermelor) alA.P.I.A.;
exploataţia şi animalele trebuie să fie
înscrise în Registrul Naţional al Exploa-
taţiilor (al A.N.S.V.S.A.) până cel târziu
la data depunerii cererii; cererea trebuie
vizată de o asociaţie de profil, legal
constituită; efectivul de animale pentru
care se solicită prima trebuie menţinut în
exploataţie până la data de 31 august
2011.
DOCUMENTE NECESARE

PENTRU PERSOANE FIZICE: copie
B.I./C.I.; extras de cont de dată recentă;
copie după cardul de exploataţie sau
orice alt document oficial din care să re-
iasă codul exploataţiei şi proprietarul
acesteia (formulare F sau adeverinţă de
la medicii veterinari); codul unic din Re-
gistrul Unic de Identificare alAPIA (Re-
gistrul Fermelor); viza pe cerere (de la o
asociaţie legal constituită); dacă cererea

se depune prin reprezentant, este nece-
sară si o împuternicire notarială şi o
copie B.I./C.I.a reprezentantului.
DOCUMENTE NECESARE

PENTRU PERSOANE JURIDICE:
copie C.U.I./C.I.F. din care să reiasă
obiectul de activitate de creştere ovine
sau caprine. Dacă nu reiese, se va pre-
zenta un act aditional înregistrat la Re-
gistrul Comerţului; copie după cardul de
exploataţie sau orice alt document ofi-
cial din care să reiasă codul exploataţiei
şi proprietarul acesteia (formulare F sau
adeverinţă de la medicii veterinari); ex-
tras cont Trezorerie subvenţii (cu secţiu-
nea 5070); copie B.I./C.I. reprezentant

legal; codul unic din Registrul Unic de
Identificare al APIA (Registrul Ferme-
lor); dovada reprezentării (din statut sau
alte documente); viza pe cerere (de la o
asociaţie legal constituită); dacă cererea
se depune prin împuternicit, împuterni-
cirea trebuie să fie înregistrată, semnată,
ştampilată de administratorul societăţii.

Este important de menţionat că, şi în
anul 2011, dacă în urma verificărilor se
constată diferenţe între numărul anima-
lelor solicitat la plată şi numărul anima-
lelor determinate (eligibile), se aplică
reduceri sau excluderi de la plată. Pentru
situaţia în care diferenţa dintre animalele
solicitate şi cele determinate (eligibile)
este mai mică sau egală cu 3%, nu se
aplică nici o penalizare. Dacă această di-
ferenţă este mai mare sau egală cu 3%,
prima totală se reduce astfel: - cu 5% -
dacă raportul dintre numărul de animale
cu nereguli şi numărul de animale deter-
minat este mai mic sau egal cu 10%; - cu
10% - dacă raportul dintre numărul de
animale cu nereguli şi numărul de ani-
male determinat este mai mare de 10%,
dar mai mic sau egal cu 20%; - cu 15%
- dacă raportul dintre numărul de ani-
male cu nereguli şi numărul de animale
determinat este mai mare de 20%, dar
mai mic sau egal cu 30%; - cu 20% -
dacă raportul dintre numărul de animale
cu nereguli şi numărul de animale deter-
minat este mai mare de 30%, dar mai
mic sau egal cu 50%. Dacă raportul din-
tre numărul de animale cu nereguli şi nu-
mărul de animale determinat este mai
mare de 50%, solicitantul este exclus de
la plată pentru anul în care se face soli-
citarea primei pe cap de animal.

Informaţii la Biroul agricol al Primă-
riei Comunei Giroc.

Insp. Maria HANEŞ

Crescătorii de ovine şi caprine
pot solicita prima pe cap de animal



Vineri, 20 mai, la Şcoala cu clasele
I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chişoda
s-a desfăşurat un adevărat „maraton” al
activităţilor circumscrise proiectului na-
ţional educaţional „Şcoli pentru un vii-
tor verde”, la care instituţia noastră
participă al doilea an consecutiv. Coor-
donatorul acestui proiect este doamna
profesoară de biologie Georgina Iancu-
lescu. Domnia sa a colaborat, pentru
realizarea acestor activităţi, cu doam-
nele Gabriela Condrea, învăţătoare la
clasa I, Olga Burz, profesor pentru în-
văţământul primar, participantă cu clasa
a IV-a, şi Gabriela Vlasie, coordonator
pentru proiecte şi programe educative.

Programul zilei a cuprins patru mari
şi deosebit de atractive activităţi, la care
a participat un mare număr de elevi, rea-
lizându-se, astfel, unul dintre dezidera-
tele şcolii: implicarea elevilor în
activităţi şcolare, pentru a preîntâmpina,
astfel, pasivitatea, lipsa de interes, au-
toexcluderea din colectivul de elevi,
marginalizarea, manifestările fenome-
nului violenţei între aceştia. Este de
menţionat faptul că toate activităţile
desfăşurate au fost notate exclusiv de
către un juriu format din reprezentanţii
„echipei verzi” din fiecare clasă, purtă-
tori ai şepcuţelor verzi.

Cea dintâi activitate i-a adus la
rampă pe cei mai mici şcolari, urmăriţi

cu emoţie, dar şi cu mândrie, atât de pă-
rinţi şi bunici, cât şi de învăţătoarea cla-
sei, doamna Gabriela Condrea, căreia i
se datorează originala idee a unei pre-
zentări de modă, cu îmbrăcăminte şi ac-

cesorii realizate din materiale reciclabile.
Aportul mamelor a fost lăudabil, căci
micuţii au prezentat adevărate „opere de

artă”, îndelung aplaudate de spectatori.
În cadrul celei de-a doua activităţi au
fost prezentate desene ale elevilor cla-
sei a IV-a, reunite sub genericul „Păs-
traţi planeta verde!”. Ca şi la activitatea

precedentă, juriului i-a fost destul de
greu să stabilească locurile pe podium,
deoarece toate desenele expuse au fost

foarte reuşite, mesajul transmis privito-
rului vorbind de la sine.

Cea de-a treia activitate are deja ve-
chime în şcoala noastră, fiind aşteptată
an de an cu mult interes de către toţi ele-
vii. Este vorba despre expoziţia de ani-
male de companie, dorită de elevi şi
susţinută de doamna profesoară Ga-
briela Vlasie, încântată să le dezvolte
copiilor sentimente de dragoste pentru
animale şi dorinţa de ocrotire a acestora.
Copiii au admirat şi mângâiat căţei de
diferite rase, pisicuţe de toate culorile,
iepuraşi, papagali, porumbei şi o bros-
cuţă ţestoasă. Ultima dar nu şi cea mai
puţin interesantă activitate a fost expo-
ziţia de machete realizate de elevii ci-
clului gimnazial, sub îndrumarea
doamnei profesoare de biologie, Geor-
gina Ianculescu. Machetele au prezen-
tat situaţii îngrijorătoare, nedorite, de
poluare a mediului, lansând îndemnuri
civice, de păstrare şi perpetuare a vieţii
sănătoase pe această planetă, precum şi
soluţii pentru refolosirea unor materiale
în scopul stopării distrugerii vieţii pe
pământ.

Felicităm iniţiativele de acest gen şi
afirmăm dorinţa şcolii noastre de a per-
petua an de an realizarea unor aseme-
nea activităţi, recreative şi cu impact
educativ în egală măsură.

Marieta DENEŞ

Planeta albastră, subiectul unor ample activităţi educative

PPrriieetteenniiaa -- uunn ddaarr ddee pprreeţţ
Motto:,,Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă 

să iubească’’(Dorothy Low Nolte)
Pornind de la ideea că perioada

copilăriei cuprinde prima zi şi cea
mai importantă „decolare” în marile
zboruri ale vieţii omeneşti şi că ea dă
„marele start” pentru acea sublimă
competiţie a omului cu el însuşi în
propria devenire, autodepăşire şi afir-
mare a sa ca valoare umană, am hotă-
rât să realizăm un proiect de
parteneriat denumit: “Prietenia- un
dar de preţ”, în beneficiul copiilor din
Grădiniţa P.P. Giroc, al cadrelor di-
dactice din grădiniţă şi al părinţilor.

În ideea de a obişnui copiii să
trăiască în relaţie cu cei din jur, să-şi
dezvolte stări afective pozitive, să
manifeste prietenie şi armonie, ne-am
propus să lărgim sfera noastră de ami-
ciţie prin încheierea acestui  partene-
riat educaţional între preşcolarii din
Grădiniţa P.P. Giroc judeţul Timiş şi
preşcolarii de la Grădiniţa P.N.
Obreja judeţul Caraş – Severin.

Una din temele propuse în deru-
larea parteneriatului a fost vizita pre-
şcolarilor de la Grădiniţa P.P.Giroc la
Grădiniţa P.N. Obreja şi organizarea
unei excursii împreună în data de 18
mai. În dimineaţa acestei zile, aşadar,
copiii din grupa mare împreună cu
doamnele educatoare au pornit cu

mult entuziasm în  excursia mult aşteptată. Copiii de la Grădiniţa P.N. Obreja ne-
au întâmpinat cu pâine şi sare, fiind îmbrăcaţi în frumoase costume populare,
apoi au prezentat un program artistic, iar ca un simbol al prieteniei dintre cele
două grădiniţe copiii şi-au pictat mâna, amprenta aplicând-o apoi pe una din frun-
zele copacului prieteniei. Preşcolarii Grădiniţei P.P. Giroc au vizitat şi Biserica
Ortodoxă din comuna Obreja, unde au fost întâmpinaţi cu mare căldură de către
Preotul Petru Itineanţu. Însoţiţi de preşcolarii Grădiniţei P.N. Obreja, am pornit
spre Sarmizegetusa, unde am vizitat muzeul şi ruinele vechii cetăţi. 

Obosiţi, dar fericiţi, ne-am întors la Giroc cu tolba plină de amintiri plăcute,
pe care le vom împărtăşi celor dragi.

Acest parteneriat are menirea de a armoniza relaţiile în cadrul grupurilor, de
a le forma copiilor deprinderile de a fi cooperanţi, toleranţi, de a avea iniţiativă
şi de a-şi crea relaţii de prietenie şi colaborare. Lidia BLIDĂRAN

Lenuţa TERTECI

Festivalul de Folclor al Preşcolarilor
Primul Festival de Folclor al

Preşcolarilor, “Hai să-ncingem hora
mare!”, a fost  organizat de Gră-
diniţa PP nr. 6 “Carla Pelz” din Timi -
şoara, în data de 14 mai, la sala
“Capitol” a Filarmonicii Banatul.
La ora 11,30 a avut loc parada por-
tului popular, pe traseul Opera -
Piaţa Victoriei - Capitol. Pe lângă
prichindei au participat preşcolari şi
cadre didactice din mai multe grădi-

niţe din judeţele Timiş şi Caraş-Severin, dar şi invitaţi din Serbia.
La acest festival a participat şi grupa pregătitoare de la Grădiniţa PP Giroc,

însoţită de părinţi şi de doamnele educatoare Sofia Uţică, Mihaela Manzur şi
domnişoara Lăcrămioara Şerban, cea care s-a ocupat de coregrafia dansului po-
pular prezentat de grădiniţaşii noştri. (Lenunţa TERTECI)

Preşcolarii de la grupa mare şi cea
pregătitoare din Grădiniţa P.P.Chişoda, sub
coordonarea educatoarelor Simona Cheie
şi Ileana Cionca, au vizitat,  joi, 12 mai,
Căminul de bătrâni de la Comloşul Mare,
acţiune realizată în cadrul parteneriatului
„Cununile prieteniei”. Scopul acestei ac-
ţiuni caritabile este
unul nobil, de su-
flet, un voluntariat
de milioane... aşa
cum sunt şi sufle-
tele tuturor celor
care gândesc şi ac-
ţionează în acest
mod. Doamnele
educatoare şi-au
propus, prin aseme-
nea acţiuni carita-
bile, să trezească în
sufletul copiilor
sentimente de omenie, respect şi preţuire
pentru cei în vârstă (părinţi şi bunici, bol-
navi sau nu... ce mai contează..., vorba lui
Adrian Păunescu – „Cocoşaţi, cocârjaţi,
într-un ritm infernal,/ Te întreabă de ştii pe
vre-un şef de spital./ Nu-i aşa că te-apucă
o milă de tot,/ Mai cu seamă de faptul că ei
nu mai pot?/ Că povară îi simţi şi ei ştiu
că-i aşa/ Şi se uită la tine ca şi când te-ar
ruga...”).

Îmbarcaţi într-un autocar, după circa
o oră, au ajuns la Comloşu Mare, unde au
fost întâmpinaţi cu braţele deschise de
către angajaţii căminului.

„Bătrânii ne-au aşteptat în curtea că-
minului, aşezaţi liniştiţi pe băncuţe. Copiii
le-au dăruit desene realizate chiar de ei,

reuşind să le stâr-
nească admiraţia,
dar şi... lacrimile!
Le-au dăruit apoi
bunicilor fructe, co-
zonaci, dulciuri
care să le mai îndul-
cească amarul bă-
trâneţii”, după cum
ne-a mărturisit co-
ordonatorul mani-
festării, ed. Simona
Cheie.

După ce şi-au
luat la revedere de

la bătrâni, copiii şi doamnele educatoare
au vizitat grădiniţa din localitate, cu care
ar putea încheia un parteneriat pe viitor, şi
o fermă de animale.

Doamnele educatoare doresc pe
această cale să mulţumească în mod deo -
sebit domnului doctor Florin Olariu, care
a făcut posibilă această vizită, dar şi pă-
rinţilor, care au contribuit la  realizarea ac-
ţiunii caritabile.

Iasmina BIRĂU

În vizită la Căminul de bătrâni de la Comloşul Mare
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Elevii din Giroc şi Chişoda, câştigători
ai unor prestigioase concursuri judeţene
Miercuri, 11 mai, a fost o zi im-

portantă pentru aproape 100 de elevi
din Timiş. Pe terenul sportiv al
Grupului Şcolar Silvic Timişoara,
aceştia au participat la faza judeţeană
a concursului „Prietenii pompie-
rilor”. S-au înscris în concurs 14
echipaje de la Şcoala cu clasele I-
VIII Giroc, Şcoala cu clasele I-VIII
nr. 7 „Sfânta Maria” Timişoara,
Şcoala cu clasele I-VIII Orţişoara,
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 25 Timi-
şoara, Şcoala cu clasele I-VIII Peciu
Nou, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 19
„Avram Iancu” Timişoara, Şcoala cu
clasele I-VIII nr. 30 Timişoara,
Liceul Teoretic Recaş, Liceul Teo-
retic Făget şi altele.
Concursurile cercurilor tehnico-

aplicative de elevi „Prietenii Pom-
pierilor” se organizează, pe etape, de
către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării şi inspectoratele şcolare
judeţene, cu sprijinul Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă,
inspectoratelor pentru situaţii de ur-
genţă judeţene, precum şi al au-
torităţilor administraţiei publice
locale.
Concursurile au un caracter ed-

ucativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în
domeniul apărării împotriva incendi-
ilor şi se organizează în scopul dez-
voltării capacităţilor de înţelegere şi
de apreciere a pericolelor generate de
situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi
mediu, precum şi al promovării atitu-

dinilor şi comportamentelor cores-
punzătoare în rândul elevilor; for-
mării şi dezvoltării la elevi a unor
trăsături moral-volitive, cum sunt: ini-
ţiativa, spiritul de echipă, curajul,
dârzenia, hotărârea, perseverenţa,
cinstea, corectitudinea şi disciplina
etc.; atragerii unui număr mare de
elevi la desfăşurarea activităţilor cer-
curilor tehnico-aplicative de elevi
„Prietenii Pompierilor”.
Astfel, „Prietenii pompierilor”

este cel mai îndrăgit concurs practic
pentru elevi, care se desfăşoară în
fiecare primăvară. Echipele partici-
pante au fost formate din câte 10
elevi (un comandant şi opt concurenţi
+ o rezervă), cu vârste cuprinse între
10 şi 15 ani. Concursul a început la
ora 9, cu o probă teoretică, şi a con-
tinuat cu două probe practice: „Pista
de îndemânare peste obstacole” şi
„Ştafeta de 400 metri cu obstacole”.
La finalul concursului, elevii din

echipele câştigătoare au primit
diplome, cupe şi premii, iar echipa de
pe locul întâi urmează să participe la
faza naţională.
Şcoala, de acum, pentru că putem

spune şi astfel, de pompieri din Giroc
nu se dezminte. Dacă până în prezent
am fost obişnuiţi ca pompierii de la
SVSU Giroc să fie campioni naţion-
ali, iată că mai micii lor urmaşi,
“Prietenii pompierilor” de la Şcoala
din Giroc, s-au clasat pe locul întâi la
Concursul cercurilor tehnico-aplica-

tive de elevi. Micuţii prieteni ai pom-
pierilor din Giroc, avându-i drept co-
ordonatori ai cercului pe profesorul
de educaţie fizică Boris Babici şi pe
instructorul sportiv de la SVSU
Giroc, Ilie Marincu, s-au clasat primii
într-o concurenţă necruţătoare cu
celelalte 14 echipaje, reprezentând
şcoli de elită din Timişoara şi judeţ.
Formaţia câştigătoare a fost alcătuită
din Petronela Rămneanţu, Marian
Manoliu, Dacian Manoliu, Roberto
Roşca, Tibi Szasz,Andreea Marincu,
Sebastian Mihai, Raul Conţescu, Da-
cian Filimon şi Răzvan Rămneanţu.
Participanţii la concurs au avut ca

sponsor principal cunoscuta firmă
timişoreană Continental, care a oferit
tuturor concurenţilor echipamente
sportive şi rechizite şcolare, pe lângă
sucuri şi dulciuri.

Vasile TOMOIAGĂ

În 18 mai, 14 clase de gimnaziu şi 11
clase de liceu de la şcolile din judeţul
Timiş şi-au dat concursul pentru obţine-
rea unui loc pe podium în cadrul fazei ju-
deţene a concursului „Cu viaţa mea apăr
viaţa”.

În cadrul de poveste al Colegiului
Naţional CASAVERDE din Timişoara,
elevii au demonstrat cum stăpânesc cu-
noştinţe teoretice şi practice privind
modul de reacţie în situaţii de urgenţă şi
capacitatea lor de a interveni până la so-
sirea forţelor de intervenţie.

Concursul a constat dintr-o probă
teoretică şi două probe practice: trans-
portul asistat al unui accidentat aşezat pe
targă, pe distanţa de 50 m, şi deplasarea
cu masca pe figură într-un raion cu ob-
stacole contaminate.

În cadrul festivităţii de premiere,
toate echipele participante au primit dul-
ciuri şi sucuri, iar echipele de pe podium
au primit premii constând în echipa-
mente sportive (genţi, ceasuri, corturi,
saci de dormit), aparate electronice, di-
plome şi cupe, din partea I.S.U. Timiş şi
a sponsorilor - Continental, Zopas şi
ProAir Clean. În plus, elevii de gimna-
ziu au primit cupe, diplome şi medalii
oferite de partenerii maghiari din cadrul
regiunii DKMT. Elevii de gimnaziu cla-
saţi pe locul I vor beneficia de o tabără
internaţională în Ungaria (6 elevi şi pro-
fesorul însoţitor). Tabăra este organizată
la sfârşitul lunii iunie, la Fecske, pe
malul lacului Szelid, Ungaria, unde echi-
pei din Timiş i se vor alătura echipe de
elevi din judeţele Arad şi Caraş şi din

Republica Serbia.
Echipajul chişozean care a urcat pe

podium a fost alcătuit din elevii Daniela
Pleşa, Bogdan Golban, Gheorghe Ale-
xandru şi Claudiu Pop, care au fost în-
drumaţi de domnul profesor Liviu
Râmneanţu.

Vasile TOMOIAGĂ

Prietenii pompierilor, concurs al Cercurilor tehnico-aplicative de elevi

Concurs de protecţie civilă pentru elevi „Cu viaţa mea apăr viaţa”

Clasament mixt:
1. Şcoala cu clasele I - VIII Giroc
2. Şcoala cu clasele I - VIII nr. 25

3. Liceul Teoretic Recaş

Clasament fete:
1. Liceul Teoretic Recaş
2. Liceul Teoretic Gătaia

3. Liceul Teoretic Traian VUIA Făget

Concursul, ajuns la faza jude-
ţeană, s-a desfăşurat în paralel pe
două categorii: gimnaziu şi liceu.
În urma a patru ore de concurs,
clasamentul a fost următorul:

Gimnaziu:
I – Şcoala cu clasele I – VIII nr.

19 Timişoara – 98 puncte, 1 minut, 52
secunde 31 sutimi

II– Şcoala cu clasele I – VIII nr.
30 Timişoara - 97 puncte, 1 minut, 27
secunde 94 sutimi

III – Şcoala cu clasele I – VIII
Chişoda - 95 puncte, 1 minut, 30 se-
cunde 49 sutimi

Liceu:
I – Liceul Pedagogic Carmen

Sylva Timişoara – 97 puncte, timp: 2
minute 03 secunde

II - Grupul Şcolar „Mihai Emi-
nescu” Jimbolia – 95 puncte, 1 minut,
32 secunde 85 sutimi

III – Colegiul Naţional „Casa
Verde” Timişoara – 95 puncte, 1
minut, 45 secunde 25 sutimi



Pe una dintre proprietăţile fa-
miliei Bagiu din Giroc funcţio-
nează un adevărat muzeu al
maşinilor de epocă. Autoturisme şi
motociclete despre care mulţi din-
tre noi doar am auzit pot fi admi-
rate la viitorul muzeu SGM (numit
aşa după iniţialele numelor celor
trei fiice ale familiei Bagiu). Ac-
tualmente Dorin Bagiu a reuşit să
amenajeze un pavilion în care pot
fi deja admirate opt exponate, ur-
mând ca acum să intabuleze res-
pectiva clădire. Faţă de ultima
noastră vizită, Dorin a reuşit să mai
achiziţioneze o serie de exponate,
maşini despre care, pasionat, spune
că şi-a dorit foarte mult să le aibă
în panoplie. Este vorba despre încă
un Fiat 600, din anul 1964, un Aro
10 din 1985, a doua serie de astfel
de maşini de teren, o motocicletă

Mobra din 1981, o Dacia 1300 din
1976 şi una dintre maşinile ce pro-
mit a fi o piesă de rezistenţă. «Este
vorba despre o Dacia break din
1976, care are seria de caroserie
5.100, pe care o voi transforma
într-o maşină cum avea Miliţia în
acele vremuri. Am dat deja co-
mandă în Franţa pentru orna-
mente, adică mânere şi bări de
protecţie, tot ce este făcut din crom
şi nichel», ne dezvăluie secretul
Dorin Bagiu. Nu în ultimul rând,
acesta aşteaptă onorarea unei pro-
misiuni, şi anume primirea unui alt
autoturism de teren românesc, un
Aro 244.

Dacă vreţi să-l vedeţi la lucru pe
pasionatul girocean, puteţi să o fa-
ceţi în ziua de 19 iunie, când patru
dintre maşinile sale vor putea fi ad-
mirate în parcarea Mall-ului ti-

mişorean, iar şase dintre ele vor
putea fi văzute pe străzi, la parada
care se va organiza în acea zi. Până
atunci, Dorin Bagiu a reînnodat
şirul unei tradiţii, aceea a întâlniri-
lor lunare cu posesorii de maşini
vechi, care se întâlnesc la Giroc în
ultima joi din fiecare lună. «Desi-
gur, pasionaţii de maşini vechi şi
oamenii care doar vor să vadă au-
toturisme şi motociclete din alte
vremuri au permanent porţile des-
chise la viitorul muzeu», adaugă
Dorin Bagiu.

De la vis, la realitate
Astăzi, în atelierul din curtea casei,

dar şi în locul ce va deveni muzeu,
Dorin Bagiu a strâns zeci de maşini şi
motociclete fabricate între anii 1942-
1965.A învăţat să conducă la 14 ani, iar
la 17 ani, chiar de ziua lui, a făcut şi
prima boroboaţă automobilistică: s-a
răsturnat cu tractorul tatălui său! În ziua
în care a împlinit 18 ani a şi intrat în
posesia permisului auto, unul complet,
pentru toate categoriile. Bazele viitoru-
lui SGM Museum au fost puse cu
aproape patru ani în urmă, când familia
Bagiu a cumpărat un teren pe care va
amenaja un spaţiu acoperit şi îngrădit cu
un zid de cauciucuri, în suprafaţă de
300 de metri patraţi, şi un altul în aer
liber, de 400 de metri patraţi, unde vor fi
expuse maşinile şi motocicletele. Putem
spune că Dorin Bagiu, care şi-a convins
şi soţia să-i urmeze pasiunea, şi-a înde-
plinit un vis mai vechi, acela de a avea
în curte o parte dintre modelele de
maşini care i-au marcat copilăria.

Maşini din alte vremuri
Din multitudinea de mărci care se

regăsesc în ceea ce va fi muzeul SGM
din Giroc una singură a fost aleasă să
apară pe siglă. «Lăstunul – ne spune
Dorin Bagiu – este un produs sută la
sută timişorean, bănăţean.A fost maşina
locală, aşa că este firesc să ocupe un loc
de cinste în muzeu». Ca la fiecare auto-
turism pe care îl restaurează, Dorin
Bagiu a lucrat mult şi la Lăstun. Bineîn-
ţeles că dintre autovehiculele autohtone

nu lipsesc diferitele modele de Dacia,
de la Dacia 1100, la Dacia 1300
(aceasta din urmă va fi transformată
într-o maşină cum avea miliţia pe vre-
muri) sau Oltcit (un model sută la sută
Citroen, asamblat doar în România, la
Craiova). Vizitatorii muzeului vor pău-
tea admira şi câteva modele speciale: o
Volgă rusească din anii ’50, puternică
precum un tanc, câteva modele de
Skoda, Lada, Moskvich sau Wartburg,
produse în fostele ţări ale blocului co-
munist, dar şi modele occidentale, cum
ar fi Renault sau Fiat. Toate se vor trans-
forma în obiecte de muzeu şi vor aduce
la Giroc o parte din istoria tehnicii auto
din mileniul trecut.

Toate maşinile din colecţia familiei
Bagiu sunt bijuterii ale tehnicii din pe-
rioade istorice apropiate sau mai înde-
părtate. Cu toate acestea, există câteva
piese care ies în evidenţă. În primul
rând, ne dezvăluie Dorin Bagiu, de de-
parte, cea mai valoroasă maşină este un
Fiat 1100 Family, fabricat în 1963. La
ora actuală, doar câteva exemplare mai
există în colecţii private şi este estimată
la peste 6.000 de euro. O altă piesă de
rezistenţă, de data aceasta bijuteria
doamnei Bagiu, este Fiatul 600, fabri-
cat în 1962. Un alt Renault, modelul
Gordini, va deţine un loc de cinste în
viitorul muzeu auto de la Giroc. Un Re-
nault 16, o maşină supranumită «regina
şoselelor», va putea fi admirată de giro-
ceni şi nu numai. O altă piesă, care are
şi o valoare sentimentală, este Dacia
1100, construită în 1972: în urmă cu
patru ani, de sărbători, Melinda i-a cerut
lui Dorin un cadou mai special; este
vorba chiar de maşina care astăzi cir-
culă pe şosele şi stârneşte curiozitatea
şoferilor. La capitolul moto, supremaţia
o deţine (într-un top realizat de autorii
acestui material) motocicleta rusească
Ural, cu transmisie pe cadran şi cu ma-
rşarier, produsă în 1956. Poveste aces-
teia este mai mult decât interesantă:
proiectul este al producătorului german
BMW, însă a ajuns pe mâna sovietici-
lor, care au construit înaintea nemţilor
performanta motocicletă cu ataş. De
asemenea, dintre exponate se remarcă şi
un precursor al popularelor ATV-uri,
realizat de un pensionar girocean în
urmă cu câteva zeci de ani.

Anton BORBELY

Maşinile de epocă vă aşteaptă
să le admiraţi la Giroc
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Clara Florina PASCU
din Chişoda, 6 ani

Raluca JUREBIE-CREŢU
din Chişoda, 6 ani

Roberta TIPOL
din Chişoda, 6 ani

Andrei PRASACU
din Chişoda, 6 ani

Mario Eugen PRASACU
din Chişoda, 6 ani

Ba, al meu emai frumos!

Gabriela Cristina CREINICEANU,
1 an şi 3 luni, din Giroc

Casandra VASILE,
6 ani, din Chişoda

Andrei MÎNZAT
6 ani, din Chişoda

Camelia BUCU
6 ani, din Chişoda

CALIFICARE
- cosmetic
- coafur
- manichiur /pedichiur

INI IERE
- cosmetic
- masaj

SPECIALIZARE
- unghii false, picturi
- machiaj

lectori cu experien
activitatea teoretic i practic

se desf oar într-un salon 
modern, cu un spa iu generos, 
dotat cu un suport didactic de cel 
mai înalt nivel

plata în rate
posibilitate de angajare
diplomele se elibereaz de 

Ministerul Muncii i Ministerul 
Educa iei i sunt recunoscute atât 
la nivel na ional cât i în Uniunea 
European

diploma eliberat v ofer
posibilitatea practic rii acestei 
meserii care asigur un frumos 
câ tig oriunde în Uniunea 
European i în lume

SANDRIA
str. Emanoil Gojdu nr. 5, et. 1, ap. 5 (zona Sinaia)
Tel: 0256/221.063; 0728.074.250 
Fax: 0356.436.830 e-mail: office@sandria.ro www.sandria.ro

Salon de înfrumuseţare
Organizeaz :

S. C. MODATIM S.A. 
Firma cu traditie in exportul de confectii imbracaminte 

ANGAJEAZA
PERSONAL LA MASINA DE CUSUT

Oferim: Loc de munca stabil, conditii de munca excelente; 
Beneficii:  

Instruire la locul de munca;  
Program de lucru intr-un singur schimb (7:00 - 15:30);  
Salariu corect, multiple bonusuri si sporuri; 
Tichete de mas ;
Transportul asigurat. 

 Cerinte: dorinta de a invata arta coaserii si de a lucra intr-un mediu profesionist. 
 Informatii suplimentare la tel: 0256-499.012; 0356-466.661 sau la sediul firmei  
 de pe platforma industriala INCONTRO - Hala nr.8 (vis-a-vis de Metrou 1), zilnic  
 intre orele 8,00 – 15,00. 

Gânduri de mai
O zi de mai, o zi puţin ferice

O promenadă nedorită, solitară
Şi ce frumos şi soare e afară!

Boboci de flori încep să se despice.

O altă zi de mai, acelaşi an
Oceanul verde te-nfioară!
Cât de frumos este afară!
Ce verde frunza de castan!

Acelaşi an, o zi de mai către final
Din plopi cu frunze verzi de catifea
Cad pufii albi, ca nişte fulgi de nea

De parc-ar ninge vara, ireal.

O zi de mai şi ultima din calendar
Veni-va iunie – adevărata vară
Şi ce frumos şi soare e afară

Iar gândul meu… mereu hoinar.

Trecuse cea din urmă zi de mai, de neoprit
Şi ce curat e aerul în astă seară

Şi cât de minunat este afară
Şi ce păcat că n-ai venit.

Din mai, o zi, o seară şi-o noapte nedormită
În care mă gândesc la tine ca întâia oară
Şi cât de minunat şi de frumos este afară,

Iar eu, cât sunt de obosită!

Şi trece luna mai… ca o uitare,
Când simt că oboseala mă doboară,

Şi cât de minunat este afară,
Am obosit de-atâta aşteptare.

Mioara BOBE,
Strada Retezat nr 22A, Chişoda

Primim la redacţie
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Zilele trecute, elevii clasei a IV-a de
la şcoala din Giroc au organizat o ultimă
excursie ca şi şcolari în ciclul primar.
Îmbarcaţi în autocarul “Giroceana”,
într-o zi frumoasă de primăvară, au por-
nit pe cărările patriei, parcurgând urm-
ătorul traseu: Giroc – Timişoara –
Caransebeş – Porţile de Fier – Mănăsti-
rea Vodiţa – Mănăstirea Sfânta Ana din
Orşova.

Prin organizarea acestei excursii s-a
urmărit corelarea informaţiilor însuşite
la clasă cu elementele concrete, din me-
diul înconjurător; îmbogăţirea cunoşti-
nţelor elevilor despre resursele naturale,
culturale şi spirituale ale ţării noastre;
formarea unui comportament corespun-
zător în diferite situaţii şi medii.

Pe parcursul excursiei, elevii au ad-
mirat frumuseţile Defileului Dunării,
care reprezintă una din cele mai pito-
reşti zone turistice, fiind inclus în Parcul
Natural Porţile de Fier. De asemenea, s-
au aplecat cu pioşenie la semne ale cre-
ştinătăţii din această regiune: troiţe,
biserici, mănăstiri.

La Mănăstirea Vodiţa au fost im-
presionaţi de vechimea acestui loc sfânt,
iar la Mănăstirea Sfânta Ana din Orşova
au admirat frumuseţea Dunării, liniştea
locului şi au vizitat cu interes muzeul
dedicat ziaristului Pamfil Şeicaru, ctito-
rul mănăstirii.

La întoarcerea spre casă, copiii şi în-
soţitorii lor au zăbovit o clipă şi la
Mănăstirea Piatra Scrisă, de la Armeniş.

Elevii au fost încântaţi de cele
văzute în excursie, dar se gândeau şi la
cele viitoare din ciclul gimnazial. La
sfârşitul zilei au exclamat: „A fost o ex-
cursie de vis!”.

Zorina CIOLAC

O excursie de vis



Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15
sunete a 4 secunde Aecare, cu pauză de 4 se-
cunde întreele.Pentrusirenelecuaer compri-
mat, semnalul se compune din 15 sunete a 2
secunde Aecare, cu pauză de 2 secunde între

ele. Semnalul de “ALARMĂ LA DEZASTRE”
constă în 5 sunete a 16 secunde Aecare, cu
pauzăde10secunde întreele.Pentrusirenele
cuaercomprimat, semnalul secompunedin5
sunete a 8 secunde Aecare, cu pauză de 5 se-

cunde între ele.“PREALARMAAERIANĂ”are3
sunetea32desecundeAecare,cupauzăde12
secunde între ele. Pentru sirenele cu aer com-
primat,semnalulsecompunedin3sunetea16
secunde Aecare, cu pauză de 6 secunde între

ele.“ÎNCETAREA ALARMEI”aresunetcontinuu,
de aceeaşi intensitate, cu durata de 2minute.
Pentrusirenelecuaercomprimat, semnalulse
compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cuduratade1minut.

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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Iosif Ionel TOMA - director fondator
PetruVasile TOMOIAGĂ - redactor-şef

Valentina BERARIU - juridic, administraţie; Ileana
SZABO, Gabriel TOMESCU, Codruţa TOMESCU -
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

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Nu pierdeţi niciun număr al ziarului
nostru. Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!

A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

“Şahul este piatra de încercare a inteli-
genţei umane”

Johann Wolfgang von Goethe
Sâmbătă 14 mai 2011, Şcoala generală din Giroc

a fost gazda concursului „Trofeul Girocului la şah
pentru amatori” dedicat exclusiv şahiştilor care încă
nu au fost clasificaţi de către Federaţia Română de
Şah. Ţinta acestei acţiuni a fost încurajarea tinerilor
şahişi în practicarea jocului de şah şi ridicarea mora-
lului pentru accederea lor în concursuri de mai mare
valoare. Participarea a fost numeroasă, combatanţii
fiind din Timişoara, Dumbrăviţa, Şag, Parţa, Giroc şi
Chişoda.

În organizarea acestui concurs s-a implicat activ
Primăria Giroc – reprezentată de domnul primar Iosif
Ionel Toma, căruia îi mulţumim pentru sprijinul acor-
dat. De asemenea, a fost implicată şi Şcoala cu clasele
I-VIII din Giroc. Nu mai puţin implicaţi au fost şahiş-
tii avansaţi din Comuna Giroc, care au asigurat ineditul
acestei competiţii – arbitrajul. Brigada de arbitri a fost
constituită aşadar din: Matiş Robert, Perţe Robert,
Paraschiv Alexandra, Paraschiv Paul şi Georgiu
Daria, supervizaţi cu atenţie de Zamfir Moldovan.

Comuna Giroc a fost bine reprezentată la acest
concurs, atât la fete, cât şi la băieţi, la toate categoriile
de vârstă. Girocenii participanţi au fost: Dumitrache
Cornelia, Gherban Raluca, Mărţuică Iulia, Blidăran
Rebeca, David Bogdan, David Ovidiu. Din Chişoda
au participat: GrozoniAlina, CureteuAlexandra, Pleşa
Daniela, Dinu Denisa, Gheorghe David, Cotuna
Eduard, Cotuna Gabriel.

Sistemul de desfăşurare al concursului a fost „tur-
neu” (fiecare jucător a jucat cu toţi ceilalţi jucători de
la categoria sa de vârstă pe baza unei diagrame).

Pentru cei mai mulţi dintre participanţi, acest con-
curs a fost debutul competiţional, şi pe alocuri, s-au
mai inserat şi reprize de plâns dar, per ansamblu, co-
piii au dovedit tenacitate şi spirit combativ, sub încu-
rajările părinţilor şi organizatorilor.

După confruntările concursului, şahiştii din Co-
muna Giroc au reuşit să ocupe următoarele locuri: la

categoria fete 7-8 ani: Alina Grozoni: locul I; Corne-
lia Partenia Dumitrache: locul II; la categoria fete 9-
10 ani: Raluca Gherban: locul I; Iulia Mărţuică:
locul II; la categoria fete 15 ani: Daniela (Danelita)
Pleşa: locul I; la categoria băieţi 5-7 ani: Ovidiu
David: locul III; la categoria băieţi 8-9 ani: Eduard-

Cosmin Cotuna: locul I; Bogdan David: locul II; la
categoria băieţi 10-11 ani: David Gheorghe: locul I.

Dacă pentru Danelita, Alina, Cornelia, Eduard şi
David – jucători care au mai participat şi în alte com-
petiţii de şah, poziţiile ocupate au fost oarecum previ-
zibile, pentru Raluca, Iulia, Bogdan şi Ovidiu acesta a

fost primul lor concurs de şah, iar poziţiile ocupate au
fost suprize foarte plăcute.

Deşi nu au avut loc pe podium,Alexandra Cureteu
şi Dinu Denisa au fost la rândul lor premiate pentru
ocuparea locurilor V, respectiv IV la categoriile lor de
vârstă. Ceilalţi reprezentaţi ai Comunei Giroc - Ra-
luca Blidăran şi Gabriel Cotuna – şahişti foarte emo-
tivi au ratat poziţiile fruntaşe dar, cu siguranţă, acest
concurs a constituit o experienţă utilă pentru ei, şi
sigur se va mai scrie despre ei.

Toţi participanţii la acest concurs au primit chiar
de la înscriere ecusoane şi pliante de promovare a jo-
cului de şah. La festivitatea de premiere participanţii
nepremiaţi au fost încurajaţi să mai concureze şi la alte
competiţii de şah, iar ca semn de respect pentru efor-
turile lor şi pentru a-şi aminti de „Trofeul Girocului”
la şah au primit diplome de participare.

Desigur că la reuşita acestui concurs au contribuit
esenţial arbitrii (jucătorii mai experimentaţi menţio-
naţi deja). Aceştia au fost solicitaţi să „ajute” la buna
desfăşurare a competiţiei, nu din motive de comoditate
pentru arbitraj, ci pentru a le oferi şansa să simtă com-
petiţiile şi din acest punct de vedere şi pentru a le dez-
volta personalitatea şi responsabilitatea. De precizat
că la începutul primei runde, arbitrii au prezentat suc-
cint jucătorilor amatori câteva reguli precum: „Pièce
Touché - Pièce Jouée” (piesa atinsă - piesă jucată) sau
J’adoube (aranjez). S-au succedat şi momente
haioase, specifice vârstei participanţilor. Un astfel de
moment a fost susţinut de Daria Georgiu (elevă în
clasa I, 7 ani), care în calitate de arbitru pentru cate-
goria fete 7-8 ani a soluţionat o situaţie tensionată între
două adversare spunându-le “dacă mai vorbiţi, va anu-
lez partida!” iar părinţilor “indisciplinaţi” le-a amintit
faptul că nu au voie să şoptească. Ba chiar a provocat
pe unul din tăticii recalcitranţi la o partidă de şah, şi a
învins, câştigând respectul spectatorilor. Feedback-ul
cu privire la acest concurs a fost pozitiv, motiv pentru
care se intenţionează organizarea altor competiţii de
şah şi poate vor deveni tradiţionale în Comuna Giroc.

Camelia MOLDOVAN

Şah – Trofeul Girocului, amatori

Chişoda defilează
pe final de campionat

Echipa de fotbal din Chişoda şi-a surclasat
pur şi simplu adversarii în ultimele două partide
de campionat. Deplasarea la Peciu Nou a fost o
simplă excursie pentru fotbaliştii noştri, care s-au
impus de o manieră categorică, 7-0, în faţa echi-
pei din localitate. Din nou, căpitanul Şadi Abu
Lebda a fost omul de bază al echipei, el trecându-
şi de cinci ori numele pe lista marcatorilor.

În jocul următor, formaţia din Chişoda nu a
dat nici o speranţă “bulgarilor” de la Pobeda Du-
deştii Vechi, reuşind un 5-1 foarte preţios, în com-
pania uneia dintre formaţiile incomode ale acestui
campionat.

Chişoda se menţine pe locul trei în clasament.

Echipa ASWMT Giroc va încheia
pe locul doi actualul sezon al Campio-
natului Judeţean de Minifotbal, care se
desfăşoară la Timişoara, pe terenurile
bazei sportive Alborz. Girocenii au
avut un tur de competiţie mai slab, însă
au revenit în retur, reuşind de pe locul
şapte să ajungă pe poziţia secundă, în
spatele campioanei en-titre MAV Glis-
sando. Cu 69 de puncte din 33 de jo-
curi, WMT Giro car putea reprezenta,
din nou, judeţul Timiş în Cupa Româ-
niei, jocurile din această competiţie ur-
mând a se desfăşura la Deva sau la
Sibiu. Să amintim că anul trecut WMT
Giroc a ocupat locul III în Cupă, după
meciurile jucate la Zalău. În penultima

etapă a returului, fotbaliştii noştri au
surclasat pe Cabrigi, cu 6-0, consoli-
dându-şi poziţia secundă din ierarhia
primei divizii. Campioană anul acesta
va fi tot Glissando, care a învins în
toate meciurile disputate până acum,
echipa urmând să reprezinte judeţul la
Campionatul Naţional de minifotbal,
care se va disputa chiar la Timişoara,
între 30 iunie şi 3 iulie. Despre ultimele
evoluţii ale echipei am vorbit cu mana-
gerul Levente Borsos, care s-a declarat
mulţumit de modul în care s-au com-
portat fotbaliştii care evoluează sub cu-
lorile Girocului. “Împreună cu
antrenorul Sorin Daia, cu sprijinul
sponsorilor şi al Primăriei Giroc, am

reuşit un nou rezultat notabil. Dumi-
nica ce vine, după ultima etapă, vor
avea loc festivitatea de premiere. De
asemenea, vom fi premiaţi şi de către
primarul comunei Giroc, Iosif Ionel
Toma, căruia îi vom prezenta trofeul
obţinut”, ne-a declarat Levente Borsos.
În următorul număr al ziarului nostru,
la finalul campionatului, vom reveni cu
un amplu reportaj despre comportarea
AS WMT Giroc în actuala ediţie de
campionat. Anton BORBELY

Încă un rezultat remarcabil pentru
ASWMT Giroc la minifotbal

8 DIALOG CU CETĂŢENII


