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Actuala promoţie a clasei a Vlll-a
reprezintă ultima generaţie de absol-
venţi, pe care, după o activitate de 43 de
ani, din care 34 la Şcoala din Giroc, am
condus-o şi de care cu emoţii fireşti mă
despart. Este un moment de bilanţ pen-
tru ei, dar şi pentru mine, prilej cu care
doresc să aduc mulţumiri doamnelor
educatoare, care i-au avut în grijă în ac-
tivităţile preşcolare, să mulţumesc
doamnei învăţătoare Zorina Ciolac,
care, cu conştiinciozitatea şi priceperea
ce o caracterizează, le-a îndrumat paşii
în clasele primare, să mulţumesc cole-
gilor profesori care, fiecare la disciplina
sa, le-au împărtăşit din tainele diferite-
lor ştiinţe. Se cuvine să mulţumim
părintelui Adrian Chermeleu, care a
venit în parohia noastră chiar în anul
când actualii noştri absolvenţi au păşit
pentru prima dată pe porţile şcolii şi
care, prin activităţile organizate în bise-
rică sau la cercul de pictură pe sticlă, a
fost mereu alături de noi. Nu în ultimul
rând mulţumesc domnului primar Iosif
Ionel Toma şi Consiliului Local Giroc
pentru preocuparea permanentă pe care
au manifestat-o pentru şcoală, pentru
sumele investite în infrastructura şco-
lară, dar şi pentru dotarea cu mijloace
de învăţământ sau sprijinirea activităţi-
lor extraşcolare.

Cuvintele sunt puţine pentru a ex-
prima mulţumirile aduse celor care, pe
parcursul a opt ani, şi-au pus amprenta
asupra formării lor morale şi profesio-
nale în spiritul învăţăturii, muncii, iubi-
rii de Dumnezeu şi de ţară, în dragostea
pentru adevăr, dreptate, corectitudine,
iubirea faţă de părinţi şi de aproape şi a
altor valori morale în care noi dascălii
mai credem. Am făcut toate acestea cu
credinţa că ele trebuie să caracterizeze
orice societate, chiar dacă, în România
zilelor noastre, de multe ori altele sunt
valorile care se impun: şmecheria, min-
ciuna, trădarea. Ca diriginte, în ultimii
doi i-am învăţat să-şi apere cu demni-
tate punctul de vedere şi părerea, să ştie
să se bucure de succese, dar şi să-şi re-
cunoască greşelile sau insuccesul, să fie
ambiţioşi, dar şi iertători, iar ca viitori
cetăţeni cu responsabilităţi civice să
participe la viaţa ,,cetăţii”, să nu lase pe
alţii să le hotărască destinul.

În şcolile pe care le vor urma, elevii
noştri reprezintă Şcoala din Giroc, de
care trebuie să fie mândri, fiindcă este o
şcoală care şi-a câştigat un prestigiu
prin munca a zeci de generaţii de elevi
şi cadre didactice, iar colegilor mei le
spun că un prestigiu se câştigă greu, dar
şi mai greu se păstrează. Vorbind de
prestigiul Şcolii din Giroc, ,,cârco-
taşilor”, care încercând să-şi justifice
acţiunea prin care eu am fost înlăturat de
la conducerea şcolii, la 1 septembrie
2009, (după ce cu câteva zile înainte am
primit calificativul ,,Foarte Bine” şi gra-
daţia de merit), spunând că Şcoala din
Giroc este o ,,şcoală moartă”, am să le
reamintesc câteva din acţiunile de mare
amploare şi cu parti-
ciparea unor persona-
lităţi de frunte din
cultura şi învăţămân-
tul timişorean, dar şi
a numeroşi foşti
elevi, fii ai satului sau
cadre didactice din
diverse generaţii: ani-
versarea a 625 de ani
de la atestarea Giro-
cului şi 220 de ani de
învăţământ românesc
(1996); schimbul in-
tercultural cu o şcoală
din Elveţia (1997);
acţiunea comună cu
Uniunea Culturală a Românilor din Un-
garia (2003), activitate difuzată de tele-
viziunea maghiară; aniversarea a 230 de
învăţământ românesc in Giroc (2006);
lansarea, în cadrul scolii, a zece cărţi ai
căror autori sunt cadre didactice de la
şcoala noastră (Ion Murariu, Silvestru
Ştevin şi Octavian Gruiţa), acţiuni la
care au participat: P.S.S Paisie Lugo-
janu, prof. univ. dr. G.I.Tohăneanu,
prof. univ. dr. Deliu Petroiu, prof. univ.
dr. Viorel Boldureanu, prof. univ. dr.
Dumitru Craşoveanu, istoricul Florin
Medeleţ, scriitorii Ion Marin Almăjan,
Viorel Marineasa, conducerea Asocia-
ţiei Deportaţilor din Bărăgan, Cenaclul
Gura Satului, veterani de război,
reprezentanţi ai Prefecturii Timiş, ai ISJ
Timiş şi ai primăriei Giroc, ai cultelor
etc.

Doar răsfoind recent apăruta mono-

grafie ,,Giroc-Arc peste timp” veţi
putea citi numele a peste 200 de int-
electuali porniţi de la şcoala din Giroc,
din care peste 100 s-au format în cei 34
de ani de când, alături de colegii mai în
vârstă, de generaţia actuală de cadre di-
dactice sau de cei care, din păcate, nu
mai sunt printre noi, am slujit cu mult
devotament şi credinţă această şcoală.
Nu am să revin cu rezultatele obţinute
la examenul de capacitate sau testele
naţionale, fiindcă le găsiti în ,,Mono-
grafia scolii din Giroc” şi în ,,Giroc-Arc
peste timp”. Doar amintind în treacăt
aceste date, mă întreb şi vă las pe dum-
neavoastră să decideţi dacă a fost
Şcoala din Giroc o ,,scoală moartă”.

Pentru această jig-
nire adusă şcolii, dar
şi mie personal, n-
am să le cer celor
care au făcut-o să-şi
ceară scuze în pu-
blic, dar măcar în
particular o pot face.
Pentru ca jignirea să
fie şi mai mare, în
numerele următoare
din ziarul ,,Dialog
cu cetăţenii”, din
anul 2009, un tânăr
ziarist anunţa că, de
acum, la Şcoala din
Giroc va începe re-

forma. Să dea Dumnezeu! Ţin să vă asi-
gur că fac aceste reproşuri, nu din
dorinţa de a fi ieşit la pensie director,
fiindcă 28 de ani au fost şi prea mult, ci
reproşez modul cum au procedat auto-
rităţile locale, dar şi cele ale ISJ Timiş,
care nu au găsit momentul şi locul de a
aduce măcar un cuvânt de mulţumire,
după ce o mare parte din viaţă mi-am
dedicat-o şcolii din Giroc şi elevilor săi.
Dar nu mă mai miră nimic, dacă asistăm
în aceste zile cum o personalitate mar-
cantă, ca Î.P.S. Mitropolitul Nicolae al
Banatului, prin tradare, este scos pe uşa
din dos a istoriei.

Fiind un moment de bilanţ, îi asigur
pe toţi foştii mei elevi că am fost mereu
alături de ei, că le-am trăit direct sau in-
direct realizările sau insuccesele, că tot
ceea ce am făcut la clasă sau în afara
şcolii a fost pentru prestigiul lor şi al

şcolii noastre.
Pe parcursul celor 28 de ani, cât am

fost director al şcolii, am trăit stresul a
47 de inspecţii şcolare, instruirile,
toanele, iar la început jignirile a unuia
din cei 6 inspectori generali de la ISJ
Timiş, iar pe plan local ,,prietenia”,
sfatul, indicaţiile, îndrumarea, sfidarea
sau chiar trădarea a 8 primari. După un
asemenea ,,bilanţ” vreau să mă bucur de
linişte şi libertate.

Colegilor de la şcoală, nu am să le
reamintesc ce am făcut pentru ei, atunci
când au avut cea mai mare nevoie,
fiindcă nu-mi stă în caracter, dar am
făcut total dezinteresat, ca pentru nişte
prieteni. Am crezut mereu în dreptate şi
adevăr şi de aceea nu m-am dat în lături
de la niciun efort, m-am ridicat în cap
autorităţi locale sau judeţene, pentru a
apăra persoane care se aflau în dificul-
tate şi pe care nu voiam să le văd ne-
dreptăţite sau călcate în picioare. Am
fost mereu un idealist şi un optimist,
într-o lume în care cei puternici şi cu
bani îşi impun voinţa şi îi calcă în pi-
cioare pe cei slabi sau neajutoraţi. Re-
cunosc că am făcut de multe ori
,,imprudenţa” de a mă ,,pune” contra
vântului şi în cele din urmă m-a costat.
Dar, chiar şi aşa, nu regret nimic, mă re-
trag la pensie demn şi cu capul sus. Am
candidat la Consiliul Local Giroc, inde-
pendent sau pe lista unui partid, nu pen-
tru a-mi rezolva probleme personale, aşa
cum, din păcate, mulţi au făcut-o, ci pen-
tru a apăra interesele şcolii şi ale conce-
tăţenilor mei, indiferent de opţiunea
politică.

Acum când nu mai am alte obligaţii
profesionale şi când se pare că aş avea
mai mult timp liber, doresc să-i asigur
pe toţi susţinătorii mei, pe prietenii sau
advesarii politici, că nu doresc nicio
altă funcţie politică sau administrativă,
ci doresc să-mi aloc timpul liber fami-
liei şi nepoţilor mei pe care, din păcate,
mult timp i-am neglijat, în favoarea
şcolii. Nu ştiu dacă am fost întotdeauna
un exemplu pentru elevii mei, dar îi in-
demn să-mi urmeze sfaturile, asigu-
rându-i de dragostea şi prietenia mea,
iar pe colegi şi pe prieteni, de stima şi
preţuirea pe care o merită.

Prof. Octavian GRUIŢA

Cuvânt la despărţirea de elevii şcolii din Giroc, de colegi, de prieteni şi nu numai

Serbarea de sfârşit de
an şcolar la Chişoda

Sfârşit de an
şcolar la grădiniţa Giroc

pagina 6



2 DIALOG CU CETĂŢENII

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
este prăznuită pe 24 iunie. Această săr-
bătoare este cunoscută în popor şi sub de-
numirea de Sânziene sau Drăgaica.
Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în
cetatea Orini, în familia preotului Za-
haria. Elisabeta, mama sa, era descen-
dentă a seminţiei lui Aaron. Naşterea
prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni
înaintea naşterii lui Iisus. Naşterea sa a
fost vestită de către îngerul Gavriil lui
Zaharia, în timp ce acesta slujea la tem-
plu. Pentru că nu va da crezare celor ves-
tite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne
mut până la punerea numelui fiului său.

Există o lungă perioadă din viaţa
Sfântului Ioan Botezătorul despre care nu
avem informaţii. Cunoaştem că s-a retras
în pustiu, unde a dus o viaţă de aspre ne-
voinţe, până în momentul în care a pri-
mit porunca să înceapă să predice. Rolul
lui Ioan nu a fost numai acela de a pregăti
poporul pentru venirea lui Hristos, ci şi
acela de a-L descoperi lumii ca Mesia şi
Fiul lui Dumnezeu.

Data de 24 iunie nu a fost fixată într-
un mod întâmplător ca zi a naşterii Sfân-
tului Ioan Botezătorul. Potrivit Sfintei
Scripturi, zămislirea Sfântului Ioan Bo-
tezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl
său, a tămâiat în sfântul altar - loc în care
numai arhiereul intra o singură dată pe
an, în luna a şaptea, ziua a 10-a (cf. Le-
vitic 16, 29).Această lună din calendarul
iudaic cuprindea o parte din septembrie
şi alta din octombrie.Având în vedere cele
descoperite în Sfânta Scriptură, Sfinţii
Părinţi au rânduit ca ziua zămislirii Sfân-
tului Ioan să fie pe 23 septembrie, iar
ziua de 24 iunie ca zi de naştere.

Textul din evanghelia de la Matei 11,
11: “Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat
între cei născuţi din femei unul mai mare
decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai
mic în împărăţia cerurilor este mai mare
decât el“ (Matei 11, 11), este mărturisi-
rea lui Hristos despre Ioan.

Nu există contradicţie în cele afir-
mate de Hristos. Ca să înţelegem că Ioan
Botezătorul este “cel mai mare între cei
născuţi din femei” ne este de ajuns să
ştim că a săltat în pântecele maicii sale în
momentul în care Elisabeta se întâlneşte
cu Fecioara Maria, atunci când aceasta Îl
purta în pântece pe Domnul, că a vieţuit
în pustie precum un înger, că l-a botezat
pe Hristos la râul Iordan, etc. Iar ca să
înţelegem ce înseamnă cuvintele “cel mai
mic în împărăţia cerurilor este mai mare
decât el”, ne vom opri asupra tâlcuirii pe
care o dau Sfinţii Părinţi.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune
că “teologul cel mai înalt e mai mic decât
cel de pe urmă dintre îngeri“. El face
această afirmaţie pentru că rezumă “îm-
părăţia cerurilor” la lumea îngerilor, căci
Împărăţia cerurilor nu era încă deschisă
oamenilor în vremea lui Ioan. Astfel,
Sfântul Ioan este mai mic decât orice
inger.(…)

Din Evanghelia după Marcu aflăm
că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbrăcat
în haină din păr de cămilă, încins cu o
curea de piele şi că se hrănea cu lăcuste
şi miere sălbatică.

Din Evanghelie cunoaştem că Irod,
la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei
de naştere, a tăiat capul Sfântului Ioan
Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea
vreme, Sfântul Ioan era întemniţat în cas-
telul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mus-
trase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu
Irodiada, care era soţia fratelui său. În ura
ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Sa-
lomeea, fiica ei, care dansase şi plăcuse
oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod, să ceară
de la acesta capul Botezătorului ca
răsplată.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel se bucură de o
cinstire deosebită din partea Bisericii, fiindcă au fost
“căpetenii apostolilor” şi “lumii învăţători”, con-
tribuind, prin râvna lor, la răspândirea cuvântului
evanghelic în multe părţi ale lumii. E greu a tălmăci
în grai omenesc vrednicia lor deosebită. Faptele lor
minunate covârşesc mintea, iar învăţăturile lor, pre-
cum şi inspiratele interpretări ale slovei revelate, în-
trec la număr nisipul mării şi stelele cerului. Li se
potrivesc cuvintele psalmistului: “În tot pământul a
ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor”.
(Psalm 18, 8).

Când Biserica a luat hotărârea de a-i pomeni în
aceeaşi zi, a fost călăuzită de cursul istoric al eveni-
mentelor. Amândoi au fost încununaţi cu cununa
martiriului în aceeaşi zi, 29 iunie, anul 67.

Dar în afară de coincidenţa zilei martiriului,
Biserica a mai avut în vedere faptul că pe cât de
mare este Petru, tot pe atât de mare este şi “Apos-
tolul neamurilor”, cel ce s-a convertit pe drumul
Damascului. Pe drept li s-au atribuit amândurora
calificativele: “raze ale Soarelui celui înţelegător”,
“prietenii lui Hristos”, “luminătorii celor din în-
tuneric”, “temelii neclintite ale Dumnezeieştilor în-
văţături”, “căpetenii învăţăceilor” ş.a.

Dintre aceste aprecieri, cea mai cuprinzătoare
este aceea de “prieteni ai lui Hristos”, fiindcă îi în-
făţişează într-o unitate desăvârşită, ca “slujitori ai
lui Hristos şi iconomi ai tainelor lui Dumnezeu” (I
Corinteni 4, 1).

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost la aceeaşi
înălţime religioasă şi morală, neavând alt scop al
vieţii şi activităţii lor, decât a mărturisi pe Hristos, a
vesti cuvântul Lui, a fi de folos oamenilor şi a-şi îm-
păca cugetul lor (Faptele Apostolilor 24, 16).

Sfântul Apostol Petru a fost pescar şi se numea
Simon. Împreună cu fratele său Andrei îşi câştigau
cele de lipsă pentru trai, pescuind în apele lacului
Ghenizaret. Aceasta până când auziră glasul de
chemare al Mântuitorului: “Veniţi după Mine şi vă
voi face pe voi pescari de oameni”(Matei 4,19). De
atunci cei doi fraţi au fost nedespărţiţi de Hristos şi
martori ai minunilor pe care le-a făcut.

Bucuria de a fi aproape cu Iisus, a exprimat-o
Sf.Apostol Petru, când s-a aflat pe Muntele Taboru-
lui, la Schimbarea la Faţă, zicând: “Învăţătorule ce
bine este să fim noi aici” (Luca 9,33).

De la Sf. Apostol Petru avem mărturisirea ade-
vărului că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Aflându-se
cu ucenicii Săi în Cezareea lui Filip, Iisus le-a pus
întrebarea: “Cine ziceţi voi că sunt ?”. Răspunzând
Simon Petru a zis: ”Tu eşti Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu celui viu” (Matei 16, 16).(…)

După Înălţarea Mântuitorului la cer, plin de
curaj şi de Duh Sfânt, Sf. Apostol Petru a propovă-
duit pe Hristos în Ţara Sfântă, în cetăţile din Asia
Mică, şi până a ajuns la Roma împăraţilor păgâni.

De mai multe ori a fost închis în temniţă.
Şi-a sfârşit viaţa şi osârdia apostolică în Roma

cezarilor, fiind răstignit cu capul în jos, acolo unde
se înalţă astăzi magnifica bazilică San Pietro.

Sf. Apostol Pavel, înainte de convertire se
chema Saul (“cel dorit”) şi era iudeu de origine din
oraşul Tars, capitala provinciei Cicilia. Venind de
tânăr la Ierusalim, el a studiat “legea”, adică Scrip-
tura Vechiului Testament, în şcoala învăţatului
Gamaliel, spre a deveni “rabi”. Într-adevăr, a de-
venit un cunoscător şi apărător al “legii” şi tradiţiilor
iudaice, aparţinând la secta fariseilor.

În anul 33 este întâlnit la uciderea cu pietre a
arhidiaconului Ştefan.(…)

Marele duşman al creştinilor devine cel mai
mare apărător al lor, fariseul fanatic devine mare
propovăduitor al Evangheliei pe care o vesteşte în
întreg cuprinsul imperiului roman.

Pe parcursul celor trei călătorii misionare a
străbătut ţară după ţară, oraş după oraş în tot cuprin-
sul imperiului roman, de la răsărit până la apus,
vestind credinţa în Iisus Hristos. Mai la urmă a venit
în cetatea Romei ca să vestească şi aici Evanghelia
lui Hristos. Fiind prins şi închis, scrie mai multe
epistole credincioşilor de la bisericile pe care le-a
întemeiat.

Din porunca împăratului Nero, în ziua de 29
iunie în anul 67 i s-a tăiat capul şi astfel au săvârşit
călătoria pe pământ aceşti doi mari luceferi şi măr-
turisitori ai credinţei, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,
stâlpi ai Bisericii, iar duhurile lor se bucură în ceata
prietenilor lui Hristos.

CU DURERE ÎN SUFLET ŞI LACRIMI PE TRISTUL LUI
MORMÂNT

AMINTIM CĂ S-A ÎMPLINIT UN AN DE LA
MOARTEANEMILOASĂA IUBITULUI NOSTRU

CIUCUR VASILE,
SOŢ, TATĂ, SOCRU ŞI BUNIC.
NU TE VOM UITANICIODATĂ.
DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

SOŢIA, COPIII, NORA ŞI NEPOŢII

Primii creştini nu s-au preocu-
pat atât de compoziţia cântărilor, cât
de rugăciunea exprimată fierbinte
cu ajutorul diferitelor melodii în stil
recitativ sau cantabil, luând şi o
formă originală creştină în diferite
genuri sau culori muzicale, perfec-
ţionate în şcoli bizantine.

Cântările bisericeşti îşi iau ex-
presiile tonale din atmosfera socială
creştină, au ritm poetic creştin,
având părţi epice sau dramatice.
Muzicalitatea melodiilor diferă de
cele profane din muzica clasică şi
modernă. Calitatea sonoră a cântă-
rii bisericeşti este asigurată de as-
pectele tehnice: intonaţie, acordaj,
sincronizare, fond vocal. Cântarea
bisericească nu este spectacol, ci
slujbă vie. Prin cântarea monodică,
cuvântul trebuie să fie răspicat şi în-
ţeles, “cântaţi cu înţelegere” (Psal-
mul 1,6), aşa s-a ajuns la cântarea
unison, care este armonia cea mai
simplă şi are o consonanţă perfectă.
Practica armonică e redusă numai la
câteva voci, întrucât astfel se com-
plică execuţia
cântării. Acest
lucru este şi mai
greu la parohie,
deoarece cultura
muzicală este di-
minuată.

Linia melo-
dică trebuie să în-
soţească înţelesul
cuvântului: atunci
când se folosesc
cuvinte ca “mun-
te, scară, înăl-
ţimea cerului”, melodia va urca, iar
când se folosesc cuvinte ce indică
lumea de jos – iadul, locuinţa mor-
ţilor – fraza melodică va fi în des-
cendenţă.

În cântarea bisericească sunt
preferate intervalele mai mici fără
salturi exagerate, cu ritm moderat,
urmând o linie melodică liniştită
care să coboare cuvântul la inimă şi
să provoace pocăinţă. Atunci când
se fac exclamaţii ca “Hristos a în-
viat!”, pline de emoţii, intervin sal-
turi ale vocii.

În orice domeniu artistic, punc-

tul central al artei îl constituie unirea
conţinutului cu forma. Arta îşi pro-
pune să facă vie forma exterioară a
unui element natural. Cântarea bise-
ricească a reuşit să împlinească
această frumuseţe, făcând din formă
şi conţinut o unitate deplină.

Muzica bisericească pe voci in-
troduce un element tehnic exterior,
de separare într-un cadru de comu-
niune interpersonală, în care toţi tre-
buie să cânte într-un glas, chiar şi
cei lipsiţi de un profesionalism mu-
zical.

Dar şi această cântare polifonică
se cuvine a se face în limitele de-
cenţei şi bunului simţ, într-un grup
de persoane organizat, ca să nu fie
executată de către toţi în mod hao-
tic, producând un amestec de tip ba-
bilonic, distrugător de comuniune,
ci trebuie să se cânte cu înţelegere.
Pentru participarea tuturor la o cân-
tare, cel mai potrivit este isonul,
despre care s-a spus că reprezintă “o
referinţă armonică”- afirmă Victor
Giuleanu.

În cântarea
liturgică, dar şi
cea religioasă,
se face în gene-
ral şi un împru-
mut de muzică
clasică şi anume
disonanţa inten-
ţionată, care so-
licită toată
atenţia şi cere să
fie rezolvată.
Când disonanţa

este rezolvată, atunci se măreşte pu-
terea de receptivitate emoţională.
Cu ajutorul acesta, compozitorul
putea trece de la un acord minor la
cel major. Aceasta este una din ma-
rile contribuţii aduse de muzica oc-
cidentală şi din care Wagner a făcut
un mod de viaţă.

Parcurgând aceste etape putem
vedea clar şi fără suspiciune că mu-
zica bisericească se poate încadra în
artă, în expresivitatea artistică şi are
o forţă artistică superioară.

Mircea STURZA

Estemuzica sau cântarea
bisericească o ştiinţă?

Lupul din noi
Într-o seară, un bătrân indian îi explica nepotului său ce luptă teribilă

se dă în interiorul fiecărei persoane. Şi îi spunea aşa: Există în fiecare
dintre noi doi lupi. Lupul Răului este furia, gelozia, invidia, tristeţea, re-
gretele, aroganţa, cupiditatea, vinovăţia, inferioritatea, minciuna, orgoliul,
superioritatea şi egocentrismul. Şi există lupul Binelui. El este bucuria,
pacea, iubirea, speranţa, liniştea, modestia, bunătatea, bunăvoinţa, gene-
rozitatea, adevărul şi compasiunea.

După o clipă de gândire nepoţelul îl întrebă: “Bunicule, şi care lup
câştigă?”

La care bătrânul indian îi răspunde simplu:
Cel pe care îl hrăneşti.

PPoovveessttiirrii ccuu ttââllcc



Voiam să dedic acest articol elevilor care în curând intră în va-
canţa de vară, cu intenţia de a le da câteva indicaţii pentru aceste
luni, când urmează să ne bucurăm de căldura soarelui, de apa mării
sau a ştrandurilor. Însă evenimentul nefericit care a avut loc săp-
tămâna trecută cred că a fost cel mai grav accident rutier înregistrat
de când lucrez în cadrul acestei subunităţi (egalat poate doar de un
accident produs cam în acelaşi loc acum doi ani, când un motoci-
clist şi un autoturism s-au ciocnit violent) m-au determinat să dez-
volt subiectul disciplinei în traficul rutier de pe raza comunei
noastre. Am auzit multe reproşuri aduse organelor de poliţie, unii
şi-au exprimat supărarea legată de modul în care a circulat autotu-
rismul, iar alţii şi-au manifestat nervozitatea faţă de părinţii copilu-
lui, care nu avea dreptul să circule cu bicicleta pe
drumul public. Cu toţii aveau dreptate într-o oarecare
măsură şi o să încerc să mă explic, fără a stabili vreun
vinovat de producerea acelui accident şi nici măcar să
mă exprim cu privire la modul în care s-a produs, aceste
lucruri urmând a fi clarificate de ancheta penală care se
desfăşoară. Vreau doar să desprind câteva concluzii şi aş
începe cu ultimul aspect, cel referitor la deplasarea cu
bicicletele pe drumurile publice: conform articolului 70
din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice – republicată, “pentru a conduce un moped pe
drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă
vârsta de cel puţin 16 ani. Pentru a conduce o bicicletă
pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de
cel puţin 14 ani. Bicicletele şi mopedele care circulă pe drumurile
publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozi-
tive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe
timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de fun-
cţionare”. Această contravenţie este sancţionată de art. 101 alin. 1
pct. 8 din OUG nr. 195/2002 – R cu amendă cuprinsă între 402 şi
536 de lei şi este menită să protejeze copiii; aceştia, aflându-se la o
vârstă destul de fragedă, nu cunosc suficient de bine regulile de cir-
culaţie şi în acest fel s-ar expune unui risc major în cazul în care ar
participa la traficul rutier (iar adevărul acestei fraze a fost dovedit
din păcate pe drumurile din comuna noastră).

Cu privire la celelalte două aspecte vreau să arăt faptul că, în-
cepând cu acest an, Biroul Ordine Publică pentru Mediul Rural din
cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, care coordonează activita-
tea celor 33 de posturi de poliţie şi poliţie comunală din jurul Ti-

mişoarei, a fost dotat cu o autospecială cu aparat radar de tip nou,
astfel că s-a reuşit să se acţioneze constant pe drumurile din locali-
tăţile Giroc şi Chişoda, iar constatările nu s-au lăsat aşteptate, me-
nţionând doar că anul acesta pe linie de circulaţie s-au aplicat 270
de amenzi, faţă de anul trecut, când în aceeaşi perioadă s-au aplicat
57 de sancţiuni, peste 70 la sută pentru depăşirea vitezei.

De ce totuşi nu se înregistrează şi rezultatele concrete în trafic?
Pentru că, şi aici exprim o părere personală, nu reuşim să îi facem
pe conducătorii auto să conştientizeze pericolul pe care îl generează
viteza în trafic, mulţi dintre ei, care s-au obişnuit deja să se întâl-
nească cu aparatul radar în comuna noastră se uită atenţi dacă nu
cumva cel care vine din sens opus îi face semn cu farurile, să îl aver-

tizeze că în zonă este radarul. Dacă nu îi face semn în-
seamnă că nu e radarul şi atunci poate merge liniştit cu
viteza pe care o consideră că i-ar asigura siguranţa lui,
aceasta fiind întotdeauna supraapreciată.

Cine îi semnalizează pe aceşti vitezomani? Noi, lo-
cuitorii Girocului şi ai Chişodei. Iar aceşti vitezomani,
pe care tot noi îi reclamăm la poliţie şi apoi blamăm po-
liţia că nu e în stare să îi prindă şi să le suspende drep-
tul de a conduce autoturisme pe drumurile publice, trec
de noi, trec de echipajul de poliţie, calcă iar acceleraţia
şi ajung să ne lovească pe noi sau pe copiii noştri, vi-
teza în trafic fiind una dintre cauzele majore ale acci-

dentelor de circulaţie, în general. Concluziile le trageţi
dumneavoastră.

Eu aş fi mulţumit dacă, după ce aţi citit aceste rânduri, dum-
neavoastră veţi adopta o atitudine preventivă când conduceţi pe raza
comunei şi veţi discuta cu copilul dumneavoastră, căruia i-aţi cum-
părat bicicleta pe care şi-o dorea de mult şi îl veţi învăţa principa-
lele reguli de circulaţie, privind prioritatea, schimbarea direcţiei de
mers, depăşirea, veţi verifica dacă poartă întotdeauna echipamentul
corespunzător – casca de protecţie, vesta reflectorizantă, două dis-
pozitive luminoase instalate pe bicicletă (unul cu lumină albă în par-
tea din faţă şi cu lumină roşie în partea din spate, plus dispozitive
fosforescente «ochi de pisică» la nivelul roţilor). Sunt poate mini-
mele măsuri ce pot fi luate, având în vedere că acestea, în unele mo-
mente, pot face diferenţa dintre viaţă şi moarte.

Inspector de poliţie Florin HULUŢĂ
Şeful Poliţiei Comunale Giroc

Între ideal şi realitate
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Anunţ!
În perioada 20-23
iunie se vor colecta

de la populaţie
deşeurile prove-
nind din echipa-
mente electrice şi
electronice din co-
mună. În Giroc

acestea se vor pre-
lua peste drum de
sediul SC Giro-

ceana SRL, iar în
Chişoda – în curtea
Căminului Cultu-
ral. Toţi locuitorii

din Giroc şi
Chişoda sunt

aşteptaţi să de-
pună aparatură

electrică şi electro-
nică veche sau de-
fectă, la punctele
de colectare anun-

ţate anterior

Campionii de la SVSU Giroc nu se dezmint!
Etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situaţii de urgenţă

Priceperea, îndemnarea, rapiditatea şi volumul însem-
nat de cunoştinţe al celor de la SVSU Giroc au devenit
binecunoscute în întreaga ţară după ce în patru ediţii con-
secutive girocenii au devenit campioni naţionali incon-
testabili. Pentru meritele deosebite şi, mai ales în
conformitate cu regulamentul acestor competiţii, echipa
SVSU Giroc este calificată din oficiu, fiind campioană
naţională en titre, urmând să ne reprezinte la finala pe
ţară care se va desfăşura în luna august. Până atunci, a
participat onorific şi cu titlu de antrenament la concursul
judeţean şi, tot astfel, se va prezenta la concursul inter-
judeţean de la Moneasa din luna următoare.

Iată că şi SPSU Giroceana a luat-o pe urma multiplilor
campioni, clasându-se pe locul I la concursul judeţean de
săptămâna trecută.

Aceste rezultate notabile au fost posibile doar prin
grija deosebită cu care s-a aplecat asupra nevoilor con-
curenţilor de la SVSU Giroc primarul comunei, domnul
Iosif Ionel Toma, care ne spune: “Am acordat, mai ales în
ultimii ani, o atenţie deosebită celor de la SVSU Giroc şi
rezultatele bune nu au întârziat să se arate. Nu poţi obţine
rezultate bune decât prin interes şi, bineînţeles, acceptând
costurile inerente. Şi nu este vorba aici doar de “fala” spe-
cific bănăţeană de a fi primii, primii din ţară, ci şi de fap-
tul că avem oameni competenţi şi bine pregătiţi care pot să
intervină cu eficacitate maximă în situaţii de urgenţă.Acesta
este principalul nostru câştig şi voi milita pentru instru-
irea şi antrenarea lor în continuare. Să dea bunul Dum-
nezeu să nu avem nevoie de intervenţia lor... Dar, dacă se
va întâmpla acest lucru, trebuie să ştim pe ce ne bazăm.
Şi nu avem doar cei mai instruiţi şi mai rapizi pompieri
voluntari din ţară, avem totodată şi cea mai bună bază
materială care a fost completată anul trecut cu o remiză
nouă şi modernă de pompieri.Atât timp cât voi fi la cârma
acestei comune, nu voi înceta nici o clipă să asigur şi să îm-
bunătăţesc securitatea şi siguranţa cetăţenilor de aici. Tre-
buie să avem oameni care să răspundă prompt în orice
situaţie. E foarte important acest lucru!”

Concurenţă acerbă pentru giroceni
În data de 11 iunie, pe terenul de fotbal din comuna

noastră s-a desfăşurat etapa judeţeană a concursurilor pro-
fesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situaţii
de urgenţă.

Au participat 11 echipaje în concurs şi unul demons-
trativ (SVSU Gătaia), care nu a îndeplinit formalităţile
pentru a fi inclusă în competiţie. Juriul concursului a fost
compus din Ioan Marchiş (reprezentantul Consiliului Ju-
deţean), lt. col. Nicuşor Ştefan, lt. col. Sorinel Juratu şi ar-
bitrul principal lt. col. Mirel Opriş.

În concursul Serviciilor Private pentru Situaţii de Ur-
genţă au fost înscrise loturile SC Colterm SA, SC Conpet
SA, SC Giroceana SRL şi SC OMW SA, în timp ce în
competiţia Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
s-au întrecut formaţiunile din Recaş, Giarmata, Dudeştii
Vechi, Jimbolia, Teremia Mare, Biled, Orţişoara şi Gătaia.

Din nefericire, un incident a marcat competiţia, şi
anume accidentul suferit de un concurent din Dudeştii
Vechi, care a căzut de pe bârna înaltă de şase metri în tim-
pul probei de îndemânare şi viteză. Concurentul a fost
imediat dus cu Salvarea la spital şi şi-a revenit după puţin
timp. Lotul oraşului Jimbolia a fost descalificat la proba
dispozitivului de intervenţie pentru că nu a racordat tubul
de absorbţie la motopompă, deşi formaţia din acest oraş
era clasată pe locul întâi după primele două probe.

Clasamentul general la concursul destinat SPSU a fost
următorul: 1. SC Giroceana; 2. SC Conpet; 3. SC Colterm;
4. SC OMW Petrom.

Clasamentul în competiţia SVSU a avut următoarea
configuraţie: 1. Orţişoara; 2. Biled; 3. Jimbolia; 4. Recaş;
5. Teremia Mare; 6. Giarmata; 7. Dudeştii Vechi. În acest
clasament, departajarea s-a făcut la proba a treia, echipele
fiind clasate în funcţie de timpii obţinuţi.

Primele trei locuri în clasamente au primit cupe şi di-
plome, iar loturilor SVSU de pe primele două locuri li
s-au înmânat sume de bani din partea Consiliului Judeţean
Timiş. Echipa comunei Giarmata a primit premiul fair-
play, iar Dumitru Crăiniceanu, organizatorul concursului,
a fost recompensat pentru eforturile depuse în acest sens.

Serviciile ocupante ale locurilor întâi vor participa la
faza interjudeţeană, care va avea loc la Moneasa, în ju-
deţul Arad, în perioada 13-15 iulie.
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Din inimă,
pentru voi!
Îmi amintesc cu drag de prima zi de şcoală a anului 2003, când

o nouă generaţie de copii a păşit cu emoţie pragul şcolii.
Îmbrăcaţi în uniforme, cu ghiozdanele în spate şi cu flori în

mână, au intrat în sala de clasă, unde, timp de patru ani, au învăţat
să scrie, să citească şi să socotească.

În toţi aceşti ani şi-au îmbogăţit cunoştinţele şi au reuşit să fie
mai responsabili, menţinându-şi, totuşi, farmecul copilăriei.

Acum, în iunie 2011, acei minunaţi copii sunt absolvenţii şcolii
noastre, cărora fosta învăţătoare le urează multă sănătate, drumul
vieţii să le fie presărat numai cu flori, iar sfaturile mele să le călău-
zească paşii în viitor.

Învăţătoare,
Zorina CIOLAC

Absolvenţii clasei a VIII-a
Ioan Cătălin Aga, Ana-Maria Avrămuţ, Adela

Avrămuţ, Ana-Maria Bele, Florin Bere, Lavinia Bod-
nar, Marian Bosa, Cătălin Buznă, Claudiu Cîtea,
Simon Corjescu, Andreea Crăciunesc, Alexandra
Gheorghiu, Florica Iscru, Ana-Maria Lisu,Alexandru
Lisu, Anca Manyur Buhaş, Teodor Mândăianu, Fran-
cesca Neamţu, Alin Novac, Alisa Pantiş, Casian Pe-
rescu, Roxana Rotariu, Adina Sava, Iuliana Savu,
Remus Scurtu, Iustinia Şoimu, Alexandru Tănăsoiu,
Cosmin Torsan, Samuel Tuns, Darius Varga, Fabian
Vătavu, Marius Venter, Daniela Vereş, Ovidiu Vrazsa

Cadrele didactice
de la clasa aVIII-a

Melentina Costa – director, fizică/chimie, Octa-
vian Gruiţa – diriginte, istorie/geografie, Zorina
Ciolac - învăţătoare, Violeta Liseţchi – limba ro-
mână, Mihaela Crăciun – limba franceză, Alexan-
dru Koşa – limba engleză, Mathew Easterwood –
limba engleză, Ioan Oprea – matematică, Adrian
Cecan – biologie, Ecaterina Uzun – cultură civică,
Miloranca Golban – religie, Emanuel Nicolescu –
religie baptistă, Ilonca Vidu – muzică, Sorin Stoica
– educaţie fizică, Pavel Draghici – desen, Florin Li-
povan – educaţie tehnologică, Carmen Laţcu - in-
formatică

Clopoţel de final pentru gimnaziu - Promoţia 2011 Giroc

Sfaturi pentru
absolvenţi

Acum, la încheierea unui ciclu de învăţământ, când
vă aşteaptă primele examene, doresc să vă ofer câteva
sfaturi care pot fi aplicate şi la examenele viitoare...

1. Pregătiţi-vă din timp pentru examen, nu lăsaţi
pentru ultima zi. Este foarte bine dacă veţi sistematiza
din timp toată materia şi nu veţi lăsa acest lucru pentru
ziua dinaintea examenului. Un proverb popular spune
că lucrul lăsat de azi pe mâine aşa şi rămâne, de aceea
este bine să nu amânaţi pregătirea pentru ultima zi, ci să
începeţi cu mult timp înainte de examen.

2.Priviţi examenul ca pe un test care vă măsoară
capacităţile. Examenul este un test în care elevul îşi ver-
ifică nivelul de cunoaştere a materiei acumulate sau a
capacităţilor şi competenţelor obţinute într-o perioadă
de timp.

3.Rugaţi-vă! Este foarte important ca elevii, înainte
de a începe examenul sau înaintea unei probe scrise, să
îşi facă semnul crucii. Aceasta arată că se roagă ca
Dumnezeu să le amintescă lucrurile învăţate şi să le dea
înţelepciune ca să scrie cât mai corect.

4. Odată ce aţi primit subiectul în faţă, citiţi atent şi
concentraţi-vă. Cu testul în faţă, nu căutaţi să pierdeţi
timp privind ce fac alţii sau intrînd în panică. Citiţi
foarte atent conţinutul şi concentraţi-vă la cerinţele in-
dicate. Atenţia şi concentrarea sunt elementele esenţiale
în succesul unui examen.

5. Răspundeţi exact la cerinţe. Deseori elevilor li se
pare că dacă scriu mult, vor avea şi o notă mare. Nu este
deloc corectă această presupunere, este important să scrii
ceea ce ţi se cere, exact la subiect şi cât mai clar.

6. Evaluaţi şi verificaţi. După ce aţi terminat, nu vă
grăbiţi să prezentaţi lucrarea şi să plecaţi. Verificaţi încă
o dată ceea ce aţi scris, evaluaţi cât de bine aţi răspuns
şi apreciaţi calitatea lucrării.

7. Fiţi mulţumiţi de nota pe care aţi obţinut-o, căci
ea este răsplata pentru eforturile voastre. De asemenea
nu uitaţi să mulţumiţi şi profesorului care a predat ma-
teria respectivă.

Fiţi recunoscători celor care s-au implicat în preg-
ătirea voastră. Mult succes!

Prof. Melentina COSTA
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Dragi elevi, stimaţi colegi,

În această zi de vară clopoţelul
şcolii a sunat ultima dată pentru voi, ab-
solvenţii clasei a VIII-a, vestind sfârşi-
tul unei etape importante din viaţa
voastră de elevi, dar şi începutul unui
nou drum, spre o nouă treaptă a ascen-
siunii viitoare. Mărturisesc, cu regret
nespus, că timpul a fost necruţător cu
voi, grăbindu-vă zborul spre alte
înălţimi.

De pe câmpul amintirilor culegem
astăzi trandafirii parfumaţi şi îi
colecţionăm în cartea inimii, sperând că
nu se vor ofili niciodată.

Deşi spinii trandafirilor v-au urmat
întotdeauna drumul anevoios spre vic-
torie, am reuşit împreună să depăşim
momentele neplăcute ale aceste călă-
torii, ca să ne bucurăm acum de fru-
museţea şi mirosul bobocului înflorit.

În toamna anului 2003 aţi păşit cu
emoţie pentru prima dată pragul şcolii,
iar aici, în clasa I-a, v-a aşteptat cu drag
doamna învăţătoare Delia, cea care,
timp de patru ani, v-a îndrumat şi v-a
călăuzit spre tainele cunoaşterii, punând
piatra de temelie a pregătirii voastre vii-
toare.

Sfâşietor a fost momentul de-
spărţirii dintr-a patra, când v-aţi luat
rămas bun de la doamna învăţătoare,
cea care v-a fost mamă patru ani şi care
v-a învăţat să scrieţi şi să citiţi.

Timpul a trecut şi a venit emoţia
clasei a V-a, care a însemnat o expe-

rienţă total necunoscută. Aţi păşit ca
într-un labirint fără sfârşit, pe care v-am
îndrumat paşii noi, cei care ne aflăm
astăzi alături de voi la acest moment
festiv.

Cât de scumpă e menirea de a fi
dascăl! Să te sacrifici pentru a-i învăţa
pe alţii. Să te oferi, asumându-ţi toate
consecinţele, unor copii care poate nu
te vor respecta, care, poate, nu-ţi vor da
«Bună ziua». Cu toate acestea, le in-
suflăm înţelepciune, îi educăm, îi în-
drumăm în viaţă pentru a le călăuzi
viitorul.

«Mă întreb cum au trecut anii?»
Cum de azi sunteţi la sfârşitul cla-

sei a VIII-a, când mai ieri eraţi într-a
cincea.

În aceste momente aţi dori să stri-
gaţi «Nu mai vrem să creştem! Nu vrem
să plecăm! Nu vrem să ne despărţim!».
Dar destinul e mut şi surd la cerinţele
voastre, aşa că trebuie să ne resemnăm.

Într-un final, putem spune că nu
vom opri durerea despărţirii, doar o
vom acoperi cu amintiri frumoase, care
vor rămâne veşnic în sufletele noastre,
făcându-vă următorul îndemn: «Învaţă
de la greier când singur eşti să
cânţi/Învaţă de la lună să nu te înspăi-
mânţi/Învaţă de la vulturi când umerii
ţi-s grei/Şi du-te la furnică, să vezi po-
vara ei/ Ia seamă, fiu al jertfei, prin
lumea-n care treci/Să-nveţi din tot ce
piere cum să trăieşti în veci!».

Prof. Liviu RÂMNEANŢU

Cuvântul dirigintelui

Absolvenţii clasei a VIII-a
Daniela Pleşa, Alexandru Chi-

riţescu, Raluca Dunca, Raluca Ju-
gănaru, Ana Bordos, Ana Maria
Jeflea, Claudiu Pop, Darius Galea,
Bogdan Golban, Rareş Golban,
Alexandru I. Gheorghe, Alexandru
V. Gheorghe, Andra Mosor, Nico-
leta Simion, Alina Pârvulescu

Cadrele didactice
de la clasa aVIII-a
Director Marieta Deneş - prof. ma-

tematică, Elena Mermezan - prof.
matematică, Constanţa Onose -
prof. limba română, diriginte Liviu
Râmneanţu - prof. istorie, geogra-
fie, cultura civică, Simona Duiu-
leasa - prof. fizică, Adriana
Târnovan - prof. chimie, Gabriela
Vlasie - prof. lb. engleză, lb. franceză,
Ilonca Vidu - prof. muzică, Florin
Lipovan - prof. educaţie tehnologică,
Andra Ilie - ed. fizică, Georgina
Ianculescu - prof. biologie, Milo-
ranca Golban - prof. religie

Promoţia 2011 Chişoda - clopoţel de final pentru gimnaziu

Stimaţi colegi,
dragi elevi
şi părinţi

Ne-am adunat în această zi de 10 iunie
pentru a ne lua rămas bun de la o nouă ge-
neraţie. Este momentul în care voi, dragi
absolvenţi, vă amintiţ de prima zi de şcoală,
de zâmbetul blând şi binevoitor al cadrelor
didactice. Prima zi de şcoală e o zi festivă,
aşa cum trebuie să fie şi ultima.

Atunci când v-am cunoscut eraţi niste
elevi timizi, dar dornici de a învăţa cât mai
multe de la noi, dascălii. Plecaţi acum pe
drumuri diferite, purtând în suflet amintiri,
bucurii, satisfacţii şi insatisfacţii. Fiecare
dintre voi v-aţi adunat în «valiza de amin-
tiri» acele clipe plăcute şi mai puţin plăcute
care v-au presărat viaţa de elev. Toţi, pro-
babil, păstraţi în suflet, ca o icoană, imagi-
nea dascălilor care îşi au locul lor stabil,
dobândit prin merit în «casa amintirilor».

Este de remarcat faptul că, de-a lungul
anilor, majoritatea aţi participat la diferite
concursuri şi aţi obţinut numeroase premii.
Aceste rezultate au fost posibile datorită
muncii depuse de voi, cu sprijinul cadrelor
didactice şi al părinţilor.

Acum, la sfârşit de drum, îmi permit să
vă dau câteva îndrumări: pe mai departe, în-
cercaţi să exploataţi la maximum suportul
intelectual, să vă disciplinaţi stările sufle-
teşti, să vă feriţi de «incomodităţile lumii
moderne» şi să nu vă pierdeţi calmul şi
răbdarea necesare acumulării noilor cuno-
ştinţe. Urmaţi-vă talentul şi înclinarea, dar
să faceţi asta urcând.

Pentru viitor, încercaţi să vă formaţi o
anumită disponibilitate pentru a asculta, a
înţelege şi a coopera. Sunteţi la vârsta la
care dispuneţi de un suport fizic şi intelec-
tual admirabil, dublat şi de efervescenţa ti-
nereţii. Urmează să vă demonstraţi
capacităţile şi abilităţile la primul şi cel mai
important examen-evaluarea natională. Vă
doresc succes!

Să nu uitaţi că şcoala va reprezenta în-
totdeauna factorul esenţial în dezvoltarea
personalităţii voastre. Doresc ca fiecare din-
tre voi să urmeze liceul şi să reprezentaţi cu
cinste şcoala din Chişoda şi comunitatea
din mijlocul căreia v-aţi ridicat.

Fie ca anii care vor veni să vă aducă
bucurii şi speranţe, să le preţuiţi pe toate,
iar părinţii să fie mândri de voi.

Drum bun!
Director,

prof. Marieta DENEŞ
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Cu prilejul încheierii anului şcolar
2010-2011, preşcolarii de la Grădiniţa
P.P. din Giroc, alături de educatoarele
lor, au pregătit serbările de sfârşit de an.
Astfel, părinţii, bunicii, cadrele didac-
tice şi invitaţii lor au putut viziona ur-
matoarele programe: la grupele mici A
şi B - greieraşii, fluturaşii, albinuţele şi
piticii voioşi au prezentat cântece şi
poezii; grupa mijlocie A şi-a încântat
spectatorii, prin programul intitulat
“Aşa petrec bănăţănii”, recitând poezii
în grai, prezentând portul popular din
Banat, dansând hora ca-n Banat şi cân-

tând melodii populare; grupa mijlocie
B a prezentat un Carnaval al poveştilor;
spectacolul grupei mari a avut ca temă
“Tradiţiile şi obiceiurile interculturale
păstrate şi transmise prin intermediul
preşcolarilor”, iar grupa pregătitoare, cu
lacrimi în ochi, şi-a luat adio... de la
grădiniţă şi de la doamnele educatoare,
cântând şi recitând poezii. Nu au lipsit
nici cântecele în limba engleză şi dan-
surile moderne.Aş dori să-i felicit, în pri-
mul rând, pe părinţi pentru copiiiminunaţi
care au urcat pe scenă şi pe doamnele
educatoare pentru munca depusă. Co-

lectivul de cadre didactice de la Grădi-
niţa cu program normal din Giroc urea-

ză o vacanţă plăcută tuturor preşcolari-
lor şi părinţilor lor.

Janina TERTECI

Preşcolarii de la Grădiniţa P.P. Giroc
se pregătesc de vacanţa mare

Parada costumelor din
materiale refolosibile

Aşa cum se ştie, elevii
Şcolii cu clasele I-VIII
„Iosif Ciorogariu” din Chi-
şoda desfăşoară o varietate
de activităţi pe care şi le-au
propus în cadrul proiectului
,,Şcoli pentru un viitor
verde”. Elevii clasei întâi,
sub îndrumarea doamnei
învăţătoare, şi-au propus
pentru luna mai o paradă a

costumelor confecţionate
din materiale refolosibile
(hârtie, carton, plastic etc).

Pregătirile au început
din timp. Doamna învăţă-
toare le-a sugerat câteva
idei, dar imaginaţia crea-
toare a fiecăruia s-a observat

în realizarea costumelor .
Ziua mult aşteptată a

sosit. În sala multifuncţio-
nală a şcolii s-au adunat re-
prezentanţii echipei verzi
din fiecare clasă pentru a
forma juriul, elevi din cla-
sele mai mari, părinţi şi
doamnele profesoare Geor-
gina Ianculescu şi Gabriela
Vlasie.

Pe un fond muzical adecvat, rând pe rând, au fost prezentate cos-
tumaţiile. Juriul a stabilit să ofere tuturor o diplomă.

Gabriela CONDREA

Pe 4 iunie 2011, zi frumoasă de vară, elevii
claselor a V-a de la şcolile generale Giroc şi Chi-
şoda, împreună cu diriginţii lor, Ioan Oprea şi
Miloranca Golban, au pornit într-o excursie în ţi-
nuturile arădene, fiind ultima acţiune a partene-
riatului încheiat între cele două clase.

Primul obiectiv vizat a fost Mănăstirea Ca-
tolică Maria - Radna (Lipova). Aici am aflat că
începuturile mănăstirii datează din jurul anului
1551, fiind întemeiată de călugări franciscani ve-
niţi din Bosnia. Întregul complex monahal a fost
construit în mai multe etape, între anul venirii că-
lugărilor franciscani şi 1826 fiind ridicate prin-
cipalele edificii. Stilul gotic se împleteşte cu
elementele stilului baroc. Impresionantă a fost
colecţia de icoane, donate de-a lungul timpului
de credincioşii ce au venit în pelerinaj.

Lăsând în urmă liniştea mănăstirii, am pornit
în cântec şi voie bună spre staţiunea Moneasa.
Ajunşi aici, am respirat aerul curat al pădurii, ne-
am bălăcit în apa râului, am admirat nuferii, pei-
sajele splendide, ne-am plimbat cu poneii,
hidrobicicletele şi bineînţeles nu putea să lip-
sească achiziţionarea de suveniruri. După orele

petrecute în natură, am plecat spre ultimul nostru
obiectiv, Mănăstirea Hodoş-Bodrog. Se pare că
primul lăcaş din incinta mănăstirii a fost ridicat în
secolul al XI-lea. Prima atestare documentară da-
tează un secol mai târziu. De la începuturi şi până
astăzi, mănăstirea a fost de rit ortodox. Biserica
mănăstirii cu hramul “Intrarea in Biserica a Mai-
cii Domnului“ (21 Noiembrie) datează din a doua
jumătate a sec. al XIV-lea şi este o construcţie
din piatră şi cărămida romană, cu ziduri foarte
groase, fiind construită în stilul triconic bizantin.
Aici am asistat la slujba Vecerniei şi am parcurs
pe jos Drumul Crucii, înălţând rugăciuni la fie-
care cruce. Obosiţi, dar plăcuţi impresionaţi de
toate peisajele minunate şi lăcaşele de cult vă-
zute, am pornit tot în cântec şi voie bună spre
casă, visând deja la o altă excursie.

O zi în ţinuturile arădene

Preşcolarii de la Grădiniţa cu program pre-
lungit Giroc- Grupa Mijlocie „B” alături de edu-
catoare şi însoţiţi de părinţi au avut parte de o zi
minunată, în 27 mai, plină de cânt şi joc.

De dimineaţă, foarte entuziasmaţi şi cu ba-
gajele făcute, am pornit la drum. Mai întâi am vi-
zitat Mănăstirea de la Timişeni unde, rând pe

rând, atât cei mici, cât şi părinţii s-au închinat, iar
mai apoi am avut parte de un moment de recule-
gere şi relaxare în curtea mănăstirii. Pe urmă, cu
mic cu mare, ne-am plimbat prin pădure şi, gă-
sind „poieniţa fermecată”, jocul a început. Îm-
preună cu părinţii, ne-am jucat, am făcut plajă şi
am avut parte de un picnic copios. Spre orele
prânzului, foarte obosiţi dar şi mulţumiţi de ziua
minunată petrecută împreună, ne-am intors
acasă. Această excursie a avut scopul socializării
şi cunoaşterii. Copiii au avut ocazia să îşi peteacă
timpul şi să se joace atât cu părinţii, cât şi cu co-
legii lor, în mijlocul naturii.

Simona-Lorena BLAJ

Prichindeii din Giroc, în
excursie la mănăstire



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!

Raisa Maria Mirabela MIHALACHE
1,4 ani, din Giroc

John Armando Alvarez MANCILLA MIŢIGA
2 ani şi 8 luni, Giroc

Florin ŢURLUI,
1,2 ani, Chişoda

Dalia TRUŢI,
6 ani, Chişoda
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Un american printre noi
Acasă

by Mathew C. Easterwood

People have asked numerous times
throughout my two years here: Când
plecaţi acasă? After having learned
enough Romanian, I knew this meant
“When do you leave for home?” and
not what it sounds like: When do you
leave home? No matter how moderate
my Romanian has become, however, I
still prefer to translate it in my mind
the second way.

Home is a troublesome word for
me, especially at the moment. I’ve re-
ferred to twelve different places as that
word in my life, and I can honestly say
that only one of them has ever really
encompassed the whole meaning. That
place has slowly changed in the ten
years since I left it until it no longer re-
sembles the home it was to me, and I
certainly no longer resemble what I
was when there.

Of the other eleven, there is only
one that comes close to second place.
Here. Giroc, Romania. My first apart-
ment with Marisa and first venture out
of the safety of mid-Michigan. The last
two years has brought bouts of every-
thing from exhilaration to depression.
I have woken up in the morning,
sipped my coffee on my balcony feel-
ing joy. I have lain in bed watching TV
series to waylay my yearnings of see-
ing my family and friends back in the
U.S. And I wouldn’t change a thing.

Though I don’t know all of their
names, I know every street in the vil-
lage and have seen nearly every house
at least two or three times. When we
have guests, we take them around the
village. I point out my favorite newer
homes and the prettiest, older Roman-
ian homes. I know which houses have
dogs that will bark in order to not be
startled as they run up at us. There are
more than ten magazins in the village;
we have been to more than six of
them. I know the bus schedule by heart
and recognize all of the drivers and
ticket collectors.

I know my way around Chişoda
and Timişoara in general (of course
Marisa knows Chişoda better). We

enjoy walking to Chişoda in the sum-
mer to enjoy drinks and/or ice cream
at the pond. We can’t decide between
DAF or Gioco pizza, which are the
best we’ve had in the area (and we’ve
tried a lot). The Timişoreana Fabrică
has fantastic sarmale, but it can’t beat
the homemade sarmale we’ve had. To
the contrary of that, I’ve had some
good homemade clătite, but nothing
has touched Trio’s clătite bănăţene for
desserts in all of Romania.

But in the end, I can’t quite articu-
late why Giroc is as closest as I’ve got-
ten to that feeling of “home” since
where I grew up. I wake up and look
out the window
with Cezar purring
for attention and
feel it. After I leave
for a few days, I re-
turn and walk the
streets and feel it. I
enter a magazin to
“Ceau,” hear my
students yell
“Hello” as they
race by on bikes
and enter the can-
celarie to shake
hands with all of
my colleagues and
feel it. It’s like a
calmness washing
over me, and I
sometimes find
myself smiling
without cause. I’m content in Giroc.
And yet, I also feel that it’s time to go,
to return—even if I can’t define what
I’m returning to anymore. Certainly
I’m returning to family and friends
that I’ve missed. I haven’t really
missed the place, however, save for a
few key spots that will no doubt not
quite live up to what I remember in my
mind. But we’re also returning to
where we won’t have any real sem-
blance of home and shall be moving
soon enough to a place we’ve never
been, which is a bit daunting. The
strangest thing of all, though, is how
right now the U.S. feels almost as for-
eign to me as Romania did before I
came. Ah, well. Or as we say: Asta
este.

Acasă
de Mathew C. Easterwood

Există o vorbă: „Orice început are şi un
sfârşit!”. Din ciclul „Un American la Giroc”
de unde am aflat părerile, impresiile şi stă-
rile sufleteşti ale colegului Mathew C. Eas-
terwood, acesta este articolul de rămas bun.
Cu această ocazie doresc şi eu în numele în-
tregului colectiv profesoral să-i mulţumesc
domnului profesor pentru contribuţiile pozi-
tive aduse în procesul educaţional la Şcoala
cu clasele I – VIII Giroc. Thank you Mat!
(nota traducătorului). În cei doi ani ai mei
de aici, deseori oamenii m-au întrebat: Când
plecaţi acasă? După ce am mai învăţat ceva

română, am înţeles că
însemna „Când plecaţi
spre casă?” şi nu cum
suna: „Când plecaţi
acasă?” (problema cu-
vântului „acasă” va fi
dezbătută în aliniatele
ce urmează, n. t.).
Chiar dacă cunoştin-
ţele mele de limbă ro-
mână s-au îmbunătăţit,
mie totuşi îmi place
să-mi traduc întreba-
rea în a doua va-
riantă.„Acasă” este un
cuvânt care îmi dă du-
reri de cap, în mod
special în aceste clipe.
M-am referit la două-
sprezece locuri dife-
rite care au dat sens

cuvântului „acasă” în întreaga mea viaţă şi,
cu sinceritate pot afirma că doar un singur
loc a făcut ca termenul „acasă” să însemne
cu adevărat acasă. Acel loc s-a schimbat
încet şi sigur în cei zece ani de când l-am pă-
răsit, astfel încât el nu mai seamănă cu ceea
ce era odinioară şi nici eu nu mai sunt cel ce
locuiam odată acolo.

Din celelalte unsprezece, un singur loc
se situează pe poziţia a doua. Aici. Giroc,
România. Primul meu apartament şi al Mari-
sei şi prima ieşire în afara statului Michigan.
Ultimii doi ani ne-au rezervat atât bucurii cât
şi depresii. Mă trezeam dimineaţa, îmi beam
cafeaua pe balcon fiind fericit. Mă întindeam
în pat privind serialele TV cu dorinţa şi aspi-
raţia de a-mi revedea familia şi prietenii din
Statele Unite. Şi nu aş schimba nimic.

Chiar dacă nu le ştiu toate numele, cu-
nosc toate străzile din comună şi am văzut

aproape toate casele de două sau chiar trei
ori. Atunci când avem musafiri, îi plimbăm
prin comună. Le arăt casele care mie-mi
plac, atât cele noi cât şi cele frumoase mai
vechi. Ştiu ce case au câini care ne latră, ast-
fel încât să nu ne speriem atunci când ei
aleargă la gard. În comună există mai mult
de zece magazine, iar noi am fost la mai mult
de şase. Ştiu pe de rost orarul autobuzelor şi
îi recunosc pe toţi şoferii şi toate taxatoarele.

Ştiu să mă descurc prin Chişoda şi prin
Timişoara (bineînţeles că Marisa cunoaşte
Chişoda mai bine). Ne place să ne plimbăm
la Chişoda vara şi să savurăm o băutură
şi/sau o îngheţată pe malul lacului. Nu ne
putem decide între pizza DAF şi Gioco, care
sunt cele mai bune pe care le-am mâncat în
zonă (şi chiar am încercat multe). Fabrica de
Bere Timişoreana are nişte sarmale fantas-
tice, dar nu le poate întrece pe cele pe care
le-am făcut noi acasă. Opus acestui lucru, am
mâncat nişte clătite excelente făcute acasă,
dar nici o clătită din România nu a fost mai
bună decât clătitele bănăţene pe care le-am
servit ca desert la restaurantul Trio.

Dar, în final, pot spune de ce Giroc îmi
oferă foarte mult acel sentiment de „acasă”.
Am acel sentiment atunci când mă trezesc şi
mă uit afară pe fereastră cu Cezar care se dă
pe lângă mine pentru a-i oferi atenţie. Am
acel sentiment atunci când după ce plec câ-
teva zile, mă reîntorc şi mă plimb pe străzi.
Intru în magazin, spun „ceau” şi-mi aud ele-
vii care de pe biciclete strigă „hello” şi am
din nou acel sentiment care revine şi atunci
când intru în cancelarie şi dau mâna cu toţi
colegii mei. Este o senzaţie de calm care mă
învăluie şi mă face să zâmbesc fără nici un
motiv. Sunt fericit în Giroc.

Şi, totuşi, simt că este timpul să plec, să
mă reîntorc – chiar dacă nu mai pot spune
exact unde mă reîntorc. Cu siguranţă mă
reîntorc la prietenii şi la familia care mi-au
lipsit. Nu mi-a fost dor de loc, dar totuşi mi-e
dor de nişte locuri care cu siguranţă nu vor
mai fi la fel aşa cum mi le amintesc eu. Dar
ne reîntoarcem de asemenea acolo unde nu
vom avea nici o înfăţişare reală a termenului
„acasă” şi ne vommuta destul de repede într-
un loc în care nu am mai fost, lucru care este
puţin înfricoşător. Totuşi, cel mai ciudat
lucru dintre toate este cum de acum Statele
Unite îmi par la fel de străine, aşa cum Ro-
mânia mi-a părut înainte de venirea mea aici.
Ah, bine. Sau, aşa cum spunem noi: „Asta
este!”

Traducerea Alexandru KÓSA

În luna aprilie, grupa mijlocie
(echipa verde) din cadrul Grădiniţei PP
Chişoda a derulat o activitate practică,
în colaborare cu părinţii copiilor grupei,
din cadrul proiectului Şcoli pentru un
viitor verde. Tema activităţii a vizat uti-

lizarea materialelor reciclabile, de tip
hârtie şi carton, pentru realizarea unor
lucrări practice. Ne-am jucat şi am rea-
lizat diverse flori, vaze, ghivece pentru
flori, fluturi etc. Echipa verde a grupei
mijlocii a promovat, la nivelul grădini-

ţei, activităţile desfăşurate.
Prin intermediul acestei activităţi,

copiii au fost încurajaţi să protejeze me-
diul, acţionând şi modificându-şi pro-
priul stil de viaţă, precum şi pe al celor
din jur, prin reutilizarea materialelor
considerate nefolosibile sau reciclabile.

Andreea GHIBIRDIC

Activitate practică
în cadrul proiectului

„Şcoli pentru
un viitor verde ”

Motto:„Copiii, prietenii naturii!”



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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e-mail: ziargiroc@yahoo.com
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Nu pierdeţi niciun număr al ziarului
nostru. Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!

A fi corect informat înseamnă a fi puternic!
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Cristian Bărbuţ şi Flavius Torok,
componenţi ai echipei Dolee Flonta
Giroc şi ai Selecţionatei Timişului pen-
tru juniori sub 16 ani, au reuşit, cu cea
din urmă echipă, să cucerească titlul de
campioni naţionali. Finala, jucată în
două acte, a adus faţă în faţă Timişul şi
Bucureştiul. În prima partidă, disputată
pe Stadionul Dan Păltinişanu, selecţio-
nata noastră, cu Cristian Bărbuţ titular
şi unul dintre motoarele echipei, a reuşit
să se impună la limită, scor 2-1. Ti-
mişenii au avut jocul în mână, au mar-
cat de două ori în primul sfert de oră al
jocului, au avut şi o bară în prima re-
priză, dar au redus din turaţie pe final,
dând prilejul oaspeţilor să recupereze
din diferenţa de pe tabelă. Să mai amin-
tim că la acest meci au asistat în jur de
3.000 de spectatori, printre care s-a
numărat şi un nucleu al galeriei Poli-
tehnicii, care i-a încurajat în perma-

nenţă pe tinerii fotbalişti timişeni.
În ciuda victoriei din tur, partida de

la Bucureşti, care s-a jucat cu trofeul pe
masă, se anunţa una deosebit de intere-
santă. Gazdele au reuşit să marcheze
destul de repede primul gol, iar apoi
şi-au majorat avantajul printr-un auto-
gol semnat deArtimon. Cu cinci minute
înainte de final, timişenii au dat semna-
lul revenirii. În minutul 75, Timişul a
redus din diferenţă prin Albeanu. Mij-
locaşul introdus pe teren în minutul 54
a înscris cu şut senzaţional de la circa
35 de metri în vinclu, care l-a surprins
pe portarul “naţionalei” U16, Valentin
Cojocaru. La 2-1 pentru gazde toată
lumea se pregătea de lovituri de depar-
tajare de la 11 metri. În minutul 78 însă,
cu doar două minute înainte de final,
tehnicul mijlocaş bănăţean Dorin Rota-
riu, nepotul fostului mare internaţional
Iosif Rotariu, a adus o egalare nesperată
pentru selecţionata judeţului Timiş. Vic-
tor Gîrlea şi Dorin Rotariu, ambii din
selecţionata judeţului Timiş, au fost de-
claraţi oamenii finalei. Primul a primit
trofeul de cel mai bun portar, iar al doi-
lea pentru cel mai bun jucător.

Iată Selecţionata U16 a judeţului
Timiş care a adus de la Bucureşti titlul
de campioană naţională: Victor Gîrlea -
Cosmin Moja (67 Roberto Artimon) ,
Crsitian Bocsan, Miodrag Todorov

(cpt.), Rareş Mureşan - Dejan
Boldor (80 Flavius Torok), Da-
niel Popa, Mihai Scheau -
Cristi Bărbuţ, Dionisie Hîrdău
(54AlexandruAlbeanu), Dorin
Rotariu. Antrenor Cristian
Contescu.

Dincolo de prestaţiile lui
Dejan Boldor (fotbalist aflat în
vizorul echipelor de SerieAAS
Roma şi Cesena), a lui Victor
Gîrlea sau a lui Dorin Rotariu,
s-a remarcat pe parcursul campionatului
(care s-a derulat pe parcursul a zece luni)
Cristian Bărbuţ, fotbalistul de la Dolee
Flonta, unul dintre cei mai buni marca-

tori din lot. Graţie lui şi lui Flavius
Torok, Girocul se poate mândri că a
contribuit la obţinerea titlului naţional
pentru judeţul Timiş la juniori sub 16 ani.

Anton BORBELY

Fotbalul girocean are viitor

Bărbuţ şi Torok, campioni naţionali
cu Selecţionata Timişului!

Aşa cum şi-a propus, echipa Pascotă
Racing Team Giroc a fost prezentă la a
doua etapă a Campionatului Naţional -
desfăşurată pe circuitul Pannonia-Ring
din Ungaria. Pilotul Ionel Pascotă a par-
ticipat de această dată şi la clasa de 600
supersport, pentru că a lipsit la prima
etapă - cea de la Hungaroring. Campio-
natul Naţional din 2011 este format din 5
etape, din care se vor lua în considerare
la final doar 3 dintre ele, respectiv cele
mai bune 3 rezultate.

Calificările au fost dominate, la am-
bele clase - 600 cmc Supersport si 1000
cmc Superbike - de către sportivul din
Giroc, care l-a devansat pe Cătălin Ca-
zacu (Taifun Racing Team) şi pe Ştefan
Popescu la clasa 600 cmc Supersport; la
clasa 1000 cmc Superbike a fost urmat de
Ionuţ Mistode (BGS Motorsport - Bucu-
reşti) şi Daniel Vârgolici (BGS Motor-
sport - Bucureşti).

Aşadar, la cursa clasei 600 cmc Su-

persport a avut loc şi mult aşteptatul
duel timişorean între Cătălin Cazacu şi
Ionel Pascotă, cei doi fiind la prima în-
tâlnire directă din acest an.

Cursa a fost câştigată cu autoritate
de Ionel Pascotă, acesta fiind urmat de
Cătălin Cazacu şi Petru Pop. Ca nicio-
dată, cele două curse ale lui Pascotă au
fost programate una după alta, sporti-
vul nostru neavând timp între ele decât
să ajungă la boxă, pentru a schimba
motocicleta de Superbike, cu care a
mers direct la cel de-al doilea start.
Acest lucru s-a simţit, Ionel pierzând
ritmul, cursa fiind câştigată de pilotul
Ionuţ Mistode.

Următoarele două etape din Cam-
pionatul Naţional sunt programate la
sfârşitul lunii iulie, la Arad. Până
atunci, pilotul Ionel Pascotă va parti-
cipa la etapa cu numărul doi din Cam-
pionatul European de Est, care va avea
loc la Plevna, în Bulgaria. (A.B.)

Ionel Pascotă victorios în a doua etapă din Campionatul Naţional FC Chişoda, locul III
în Divizia D

S-a tras cortina şi peste ediţia 2010-
2011 a Diviziei D la fotbal. Reprezentanta
noastră, FC Chişoda, a încheiat campio-
natul pe podium, ocupând locul al treilea
al clasamentului, în urma echipelor din
Făget (care a şi promovat în Divizia C) şi
din Pişchia. Parcursul elevilor lui Cristi
Safta a fost unul bun, având în vedere că
lotul de jucători a suferit mari modificări
după cucerirea, în sezonul trecut, a titlului
de campioană. Cu toate acestea, staff-ul
tehnic şi administrativ a reuşit să păstreze
echipa în lupta pentru primele locuri. Se
cuvin, aşadar, felicitări pentru toţi compo-
nenţii lotului, dar şi pentru antrenori şi
conducători. Cu siguranţă, în sezonul vii-
tor echipa se va bate din nou, aşa cum şi-a
obişnuit suporterii, pentru titlul de cam-
pioană. Pentru conformitate, să mai amin-
tim că FC Chişoda a înregistrat 22 de
victorii, două egaluri şi a fost înfrântă de
opt ori. Chişozenii au acumulat 68 de
puncte la finele celor 32 de etape. (A.B.)


