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Adormirea Maicii Domnului – 15 august
Cu prilejul Adormirii Maicii Domnului, Sfântul Apostol

Toma a sosit numai după trei zile de la înmormântare, când
i-a aflat pe apostoli şi pe ceilalţi ucenici plini de lacrimi şi de
întristare. A rugat să se ia piatra de pe mormânt, ca să o mai
vadă odată. I s-a împlinit rugămintea, dar la deschiderea mor-
mântului au constatat că acesta era gol. Dumnezeu făcuse o
nouă minune: ridicase pe Maica Sfântă la Cer nu numai cu su-
fletul, ci şi cu trupul. Era încă o dovadă a preamăririi ei de către
Dumnezeu, căci trupul nu i-a fost supus stricăciunii, aşa cum
se întâmplă cu toţi oamenii, ci a fost ridicat la Cer, ca să fie
cinstit înaintea tronului ceresc. În felul acesta, prin Sfântul
Apostol Toma, avem nu numai mărturia binecuvântată despre
adevărul Învierii lui Hristos, ci şi o mărturie privitoare la în-
ălţarea trupului Fecioarei Maria la Cer. Din puţinele date pe

care ni le oferă Evangheliile, precum şi tradiţia Bisericii despre
Fecioara Maria, care a devenit «Maica lui Hristos-Dumnezeu»,
reiese că ea s-a bucurat de cinstire şi de aleasă preţuire încă din
timpul vieţii. De altfel, ea însăşi spusese, în convorbirea pe care
o avusese cu Elisabeta, cu puţine luni înainte de naşterea lui
Iisus, că «de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut
mie mărire Cel Puternic» (Luca 1, 48 – 49). Şi într-adevăr, de
la începuturile Bisericii şi până azi, ea a fost cinstită de toate
neamurile creştine. Ea se bucură de o cinstire mai aleasă decât
oricare dintre sfinţi, i se acordă supracinstire sau supravenerare,
ca uneia care L-a născut pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sfinţii
Părinţi şi mari dascăli ai lumii au preamărit-o prin scrierile lor
şi au apărat-o, unii dintre marii imnografi i-au alcătuit Acatis-
tul şi Paraclisul, pe care le citim şi le cântăm şi azi în cinstea ei.

Festivalului Internaţional de Folclor „Affouages”
- Saint-Amand-Montrond, Franţa - ediţia a 27-a

Ansamblul „Ghiocelul” face
cinste ţării în Europa!

amănunte în pagina 5

Orice creştin ştie că moartea, pentru cel drept,
este o trecere înspre o eternă fericire alături de Dum-
nezeu. Moartea nu este un sfârşit, nu este o trecere
înspre nefiinţă, ci este o nouă naştere spre adevărata
viaţă. Prin moarte, omul nu face altceva decât să se
îndrepte spre premiul pentru care a „muncit o viaţă
întreagă”, adică înspre nemurire.Astfel, această viaţă
trecătoare doar ne arată ca prin vis ce poate însemna
adevărata viaţă la care putem ajunge cu toţii, prin îm-
părtăşirea cu Hristos. De aceea, creştinii nu serbează
naşterea unui sfânt, ci moartea acestuia, căci prin
moarte dobândim viaţa veşnică.

În data de 15 august, creştinii sărbătoresc Ador-
mirea (moartea) Maicii Domnului, ca şi cea care a
născut pe Cel ce dă viaţă întregii lumi. Maica Dom-
nului, după ce a născut pe Izvorul Vieţii, la moartea

sa a plecat spre a se împărtăşi de Acesta pe Care L-
a născut, rămânând alături de Fiul său în fericirea
veşnică. De această bucurie a Maicii Domnului do-
resc a se împărtăşi toţi oamenii când prăznuiesc
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu.

Şi anul acesta, aproape toţi credincioşii Chişodei
s-au adunat împreună spre a se ruga Maicii Domnu-
lui care a fost aleasă să ocrotească Biserica din Chi-
şoda şi credincioşii acestui sat.

Ne-am rugat cu toţii împreună Dumnezeului în-
treit şi Maicii Domnului, pentru ca tot împreună, mai
târziu, să ne bucurăm şi prin cânt şi voie bună. Nimic
nu este mai frumos decât a şti să îmbini bucuria su-
fletească cu cea trupească, fără a pierde drumul de
mijloc care duce la mântuire.

Preoţii Traian şi Dragoş Debucean
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Efectele acestui cânt duhovnicesc
nu se răspândesc doar asupra stării su-
fleteşti: seninătate, bucurie aleasă, ci
cântarea împreunată cu rugăciunea ira-
diază sfinţenia şi asupra naturii, care
suspină în durerile facerii. Acelaşi lucru
nu se poate spune şi despre efectele
zgomotului muzicii profane, care nu
numai că dezechilibrează sufletele fani-
lor, dar şi poluează fonic natura, prin
concertele haotice, din care se extrage
un singur fond sonor- zgomotul basului.

Sfinţii Părinţi mai insistă şi asupra
unui alt aspect ce-l implică cântarea şi
anume “risipirea în cântare”, care aduce
neorânduială în suflet. În acest sens,
Sfântul Ioan Scărarul scria: “dacă cânţi
cu mulţimea nu vei putea să te rogi eli-
berat de cele materiale”.3 Rugăciunea
cântată este supusă ispitelor şi împră-
ştierii, mai ales pentru cei ce cântă bine.
Avem nevoie de concentrare a minţii
asupra sensurilor cuvintelor liturgice.

Filosofii antichităţii acordau muzi-
cii o importanţă aparte, pentru că ea
provoacă sensibilitate şi senzualitate,
dar muzica poate deveni şi un puternic
mijloc de purificare a sufletului de pa-
siunile ce-l domină. Sfântul Ioan Scăra-
rul face o comparaţie cu pescarul care
momeşte peştele cu undiţa şi viermele,
iar diavolul îl poate atrage pe monah în
dorinţa de a plăcea, de a se simţi impor-
tant, tocmai prin tropare şi cântări.

Melodia este un ecou de cântare în-
gerească, iar bucuria cântecului trebuie
asociată cu bucuria serafică, când se
cântă: “Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul
Savaot, plin este cerul şi pământul de
slava Lui”(Isaia 6,3). Însă această bu-
curie poate fi determinată de melodii ce
trezesc senzualitatea şi patimile. Purita-
tea şi fineţea, iubirea glorificată a “Cân-
tării Cântărilor” este denaturată şi
contrafăcută, câştigând teren în inimile
tinerilor. Se face un început al profană-
rii cântecului şi iubirii.4 Însăşi noţiunea
de profanare presupune o trăire a unei
căderi de la o mare altitudine, o cădere
din adevărata semnificaţie a muzicii, so-
cotită de origine divină altădată şi ex-
presia educării spiritului.

Muzica este legată de fiinţa vie,
pentru că ambele sunt organizate. Su-
netul muzical se adaptează perfect

structurii psiho-somatice, căreia îi stră-
bate canalele cu uşurinţă, însă zgomo-
tul este respins pentru că nu se
potriveşte organismului nostru şi pro-
duce iritare. Zgomotul, care cuprinde
tonuri fragmentare, nu exprimă nici o
funcţie a sufletului, de aceea zgomotul
este exclus din iconomia artei muzicale,
zgomotul este asociat cu haosul.5

Dar zgomotul profan este mai pre-
jos decât haosul primordial, fiindcă din
el Creatorul separă forme simple şi
complexe: constelaţii, planete. Dumne-
zeu creează din haos structuri armonice,
separă o parte din structura armonioasă
a corpului lui Adam
pentru a crea pe fe-
meie, însă tot în virtu-
tea unei armonii,
“pentru că nu e bine să
fie omul singur” (Fa-
cere 2,18). În muzica
modernă a fost valorifi-
cat artistic zgomotul,
adică acel element
sonor pe fundalul că-
ruia se desfăşoară viaţa
cotidiană, industriali-
zată şi mecanizată.6
Însă totul se reduce la
gust estetic, o creaţie
modernă nu poate
primi coeficientul de
frumos dacă nu satisface gustul meu şi
al tuturor, sau cum spunea Kant în “Cri-
tica raţiunii pure”: “nu-i frumos ce-i fru-
mos, ci-i frumos ce-mi place mie”,
adică clasificăm valorile după capriciile
noastre de moment.

Toate zgomotele profunde acţio-
nează asupra simţului nervos central,
scurcircuitând facultăţile conştiente,
provocând inconştienţă. Dar, cum spu-
nea şi Calvin, dacă “muzica mişcă
inima”, atunci înseamnă că are putere şi
efect şi asupra mişcărilor trupului, pro-
duce variaţii ale pulsului şi respiraţiei,
pragul sonor suportat de ureche (80 DB)
este depăşit cu mult, înregistrându-se
tulburări auditive, creşterea bolilor car-
diace şi circulatorii care duc la o îmbă-
trânire a tineretului.

Deşi aparent concertele vor să uni-
fice pe tineri, prin text şi exaltare în-
deamnă la exclusivism şi individualism

- “contează doar ceea ce crezi tu”,
lumea disco devine modul de viaţă al ia-
dului: “singurătatea în comun”.

Trăim într-o epocă în care senzaţiile
sunt intensificate în mod artificial şi
suntem supuşi manipulărilor mai mult
ca oricând. Muzica nu mai reprezintă
ceva sacru, o perfecţiune spre care omul
aspiră, ci devine un proces de exploa-
tare. Locul muzicii organice este luat de
cea electronică, dar computerul nu
poate să redea decât ceea ce i s-a intro-
dus, sunetul lui e lipsit de căldură ome-
nească.

Muzica se poate schimba, dar nu o
putem asculta mai repede decât ritmul
ei obişnuit. Oricum, muzica profană de
orice fel ar fi rămâne în contrast cu sfin-
ţenia, căldura sufletească, blândeţea, se-
riozitatea sfinţilor, care nu au schimbat
lumea, dar au schimbat oamenii.

În contextul variat al muzicii laice
de azi, muzica ortodoxiei, dar şi cea
creştină în general se cuvine de a avea
puterea de a săra (Matei 5,13). Muzica
cultică ortodoxă arată separarea de ex-
cesele antice ale muzicii păgâne, dar şi
de exagerările muzicii moderne. Prin
caracterul ei ascetic invită lumea în-
treagă la viaţa dumnezeiască.

Concluzionând, putem spune că
viaţa nu are înţeles fără artă, viaţa are
un bogat cuprins artistic, de aceea, a trăi
reprezintă cea mai dificilă dintre arte.

Mircea STURZA

Ambalajul tradiţiilor
versus sărbătorile

creştine
În noaptea nunţii lor, mirii au

primit cadou de la nişte prieteni o
cutie mare, elegant ambalată. Toţi
nuntaşii le-au cerut să o deschidă să
vadă ce cadou au primit. Au deschis
mirii cutia, dar surpriză! În ea era am-
balată, la fel de elegant, o altă cutie
ceva mai mică. Deschizând-o şi pe
aceasta au descoperit o altă cutie fru-
mos legată cu fundă. Au deschis-o şi
pe ea, dar au dat de o cutie mai mică.
Deja dezamăgiţi, mirii ezitau să mai
facă jocul prietenilor şi să continue de-
schiderea cutiei. Nunutaşii le-au cerut
să meargă mai departe cu desfăcutul
cutiei, aşa că au deschis-o, dar au dat
de o cutie micuţă ca un copil. La in-
sistenţele celor din jur au deschis-o şi
pe aceasta. În ea se aflat un bebeluş de
porţelan cu o suzetă în guriţă, pe care
dacă încercai să i-o iei, bebele de ce-
ramică începea să scâncească. Tinerii
căsătoriţi au înţeles aluzia prietenilor:
doreau o reîntânire la botezul viitoru-
lui lor copil şi mai ales au înţeles că o
familia e completă atunci când vin pe
lume copiii.

Povestea din noaptea nunţii celor
doi tineri mai are însă un înţeles: ade-
sea esenţialul ni se ascunde în prea
mult ambalaj. Tot mai frecvent noi
creştinii cădem la sărbători – Naşterea
Domnului, Învierea Domnului etc. –
sub povara ambalajelor strălucitoare
încărcate de tradiţii, obiceiuri, reclamă
şi consumism. uitând de fapt ceea ce
sărbătorim. Ne impresionează mai
mult ambalajul – împodobirea bradu-
lui de Crăciun, obiceiul colindatului,
tăierea porcului, cadourile pe care le
dorim cât mai bogate sau vopsitul
ouălelor la Paşte, cadourile de iepuraş
şi mielul de pe masa îmbelşugată –
decât faptul că Dumnezeu s-a făcut
om, s-a smerit pentru noi ca să ne
înalţe, prin patima sa, şi să ne deschidă
calea veşniciei.

Cântarea sacră şi cântecul profan

Sfântul Ioan, Înaintemergătorul şi Botezăto-
rul Domnului a primit de la însuşi Domnul Hris-
tos mărturia că el era cel mai mare dintre toţi
oamenii născuţi din femeie şi cel dintâi între Pro-
feţi. Pe când încă se afla în pântecele mamei sale,
el a tresărit de bucurie în preajma lui Mesia pe
care îl purta în ea Prea Sfânta Maică a Domnu-
lui. La maturitate, el se retrase în pustiu, acoperit
cu o haină din păr de cămilă şi încins cu o curea
de piele, aceasta semnificând stăpânirea tuturor
pornirilor trupeşti.

Pentru că poporul se întreba dacă nu era el
Mântuitorul aşteptat de atâtea generaţii, Ioan le
spuse: “Eu vă botez cu apă, dar vine altul mai

mare decât mine, El vă va boteza cu foc şi cu Duh
Sfânt”.

Curăţenia sa şi dragostea sa pentru feciorie
erau într-atât de mari încât fu considerat vrednic
nu doar de a-l vedea pe Mântuitor, al cărui Înain-
temergător fusese pus, ci chiar să Îl boteze în Ior-
dan şi să fie martorul descoperirii Sfintei Treimi.

La cererea Salomeei, fiica soţiei regelui Irod,
acesta a ordonat tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul.

Prin viaţa precum şi prin moartea sa, Înainte-
mergătorul rămâne de asemenea pentru toţi Creş-
tinii un Profet şi un stăpânitor al vieţii spirituale.

Tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul

PPoovveessttiirrii ccuu ttââllcc
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Şedinţa Consiliului Local Giroc de
la sfârşitul lunii iulie a avut mai multe
puncte pe ordinea de zi, care au vizat,
printre altele, următoarele: aprobarea
Studiului de oportunitate în vederea ela-
borării Planului Urbanistic Zonal “Zonă
rezidenţială şi Funcţiuni complemen-
tare” Giroc, pe parcela înscrisă în CF
405692, cu Nr. Cadastral A106/3/2, în
suprafaţă de 10.000 mp; aprobarea Stu-
diului de oportunitate în vederea ela-
borării Planului Urbanistic Zonal “Zonă
rezidenţială şi Funcţiuni complemen-
tare” Giroc, pe parcelele cu Nr. Cadas-
tral A329/1/1, A329/1/2 din CF401338
şi CF401335 în suprafaţă de 27.000 mp;
aprobarea Planului urbanistic zonal
“Dezvoltare zonă rezidenţială cu dotări
complementare extravilan” comuna
Giroc pentru terenul înscris în
CF400316 nr. top A78/6/2/1/a-b;
A78/6/1/13/2 în suprafaţă de 10.000
mp; acordarea unui mandat special re-
prezentantului Comunei Giroc în Adu-
narea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri
Timiş; alocarea sumei de 3.000 de lei

pentru volumul de poezii “Tulpina mea
nevăzută“, scris de domnul George
Lână; alocarea sumei de 2.000 de lei
pentru cartea “Încercări literare şi artis-
tice”, scrisă de domnul profesor Ion
Murariu; alocarea sumei de 1.000 lei

pentru participarea celor mai buni
şahişti din Giroc la Campionatul Naţio-
nal de Şah pentru copii şi juniori des-
făşurat la Iaşi; alocarea sumei de 32.000
lei pentru participarea Ansamblului fol-
cloric «Ghiocelul» Giroc la Festivalul Fol-

cloric Internaţional din St.AmandMon-
trond, Franţa; aprobarea regulamentului
de organizare şi funcţionare a creşei din
Chişoda; aprobarea majorării preţului la
bilete şi abonamente de călătorie pe li-
niile Giroc-Timişoara şi Chişoda-Ti-

mişoara şi
r e t u r
(aceas tă
c re ş t e r e
nu va in-
f l u e n ţ a
preţul bi-
letelor şi
a b o n a -
mentelor
a c h i z i -
ţionate de
cetăţeni,
diferenţa
fiind sub-

venţionată de la bugetul local); stabili-
rea taxei de rebranşare la reţeaua de apă
potabilă a Comunei Giroc, în cuantum
de 100 de lei; modificarea HCL
29/2008 privind reorganizarea Servi-
ciului Voluntar pentru Situaţii de Ur-

genţă al Comunei Giroc, judeţul Timiş;
aprobarea procesului-verbal de adjude-
care a licitaţiei în vederea vânzării tere-
nului înscris în CF 401639 Giroc nr.
cadastral 401639 în suprafaţă de 30.782
mp; proiect de hotărâre privind aproba-
rea cumpărării suprafeţei de 1.048 mp
în vederea amenajării spaţiului pentru
recreere şi mişcare a elevilor şi preşco-
larilor de la şcoala şi grădiniţa din
Giroc; aprobarea documentaţiei de ali-
pire parcele înregistrată sub numărul
5578/2011; aprobarea documentaţiei de
alipire a imobilelor din CF 401578 şi
CF 402144 Giroc; alocarea sumei de
40.000 lei de la bugetul local pentru sus-
ţinerea organizării Festivalului-concurs
internaţional de interpretare vocală şi
instrumentală “Iosif Sivu şi Cosmin Gol-
ban” ediţia a V-a; cedarea cu titlu gratuit
în patrimoniul SNTGN Transgaz S.A. a
Staţiei de Reglare Măsurare Gaze.

Toate proiectele au fost iniţiate de
primarul comunei, Iosif Ionel Toma, şi
au fost aprobate de consilierii locali.

V. TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului Local
al comunei Giroc

Legea nr. 260/2008 privind asigu-
rarea obligatorie a locuinţelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor de teren şi in-
undaţiilor a devenit aplicabilă începând
cu data de 4 iulie a acestui an, drept pen-
tru care venim cu precizări care să-i lă-
murească pe proprietarii de locuinţe.
Astfel, conform legii, persoanele fizice
şi juridice sunt obligate să-şi asigure îm-
potriva calamităţilor enumerate mai sus
toate construcţiile cu destinaţia de
locuinţă, din mediul urban sau rural,
aflate în proprietatea acestora şi înregis-
trate în evidenţele organelor fiscale.
Obligaţia încheierii contractelor de asig-
urare a locuinţelor aflate în proprietatea
statului sau a unităţilor administrative-
teritoriale (primării) revine persoanelor
ori autorităţilor desemnate să le admin-
istreze. În cazul în care o locuinţă face
obiectul unui contract de leasing finan-
ciar, încheierea contractului de asigurare
cade în sarcina locatorului. În cazul per-
soanelor fizice beneficiare de ajutor so-
cial, prima obligatorie se suportă din

bugetele locale, pe seama sumelo defal-
cate din venituri ale bugetului de stat. Nu
intră sub incidenţa legii anexele, depen-
dinţele care nu sunt legate structural de
clădirea în care este situată locuinţa asi-
gurată, precum şi bunurile din interiorul
locuinţei. De asemenea, nu intră sub in-
cidenţa legii persoanele fizice şi juridice
care şi-au încheiat o asigurare facultativă
a locuinţelor care să acopere toate riscu-
rile prevăzute în asigurarea obligatorie.

Suma asigurată ce poate fi acordată
în temeiul acestei legi este echivalentul
în lei, la cursul de schimb al BNR la data
încheierii contractului de asigurare a lo-
cuinţei, de 20.000 de euro pentru fiecare
locuinţă de tip A şi de 10.000 de euro
pentru fiecare locuinţă de tip B. Primele
cuvenite pentru sumele asigurate prev-
ăzute anterior sun echivalentul în lei, la
cursul BNR valabil la data efectuării
plăţii: 20 de euro pentru locuinţele de tip
A. Poliţa deAsigurare împotriva Dezas-
trelor (PAD) este valabilă pe o perioadă
de 12 luni, iar în cazul în care proprieta-

rul locuinţei se schimbă, iar prima a fost
achitată integral, poliţa rămâne valabilă
până la data trecută în contract. Primarii
localităţilor, prin compartimentele de
specialitate, vor trimite Pool-ului de
Apărare Împotriva Dezastrelor (PAID)
lista tuturor construcţiilor cu destinaţie
de locuinţă, inclusiv a celor cu destinaţia
de locuinţă socială, specificând numele
şi prenumele sau denumirea proprietaru-
lui şi, după caz, adresa domiciliului fis-
cal, codul numeric personal sau codul de
identificare fiscală, precum şi alte date
de identificare. PAID va transmite lunar
primarilor lista proprietarilor care au în-
cheiat contracte de asigurare obligatorie
şi valoarea primei obligatorii datorate de
fiecare. Legea privind asigurarea obli-
gatorie a locuinţelor prevede şi faptele
care constituie contravenţii, în special
nerespectarea de către persoanele fizice
sau juridice a obligaţiei de asigurare a lo-
cuinţelor, care atrage după sine o
amendă cuprinsă între 100 şi 500 de lei.

Valentina BERARIU

Precizări privind asigurarea obligatorie a locuinţelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor Giroc vă aşteaptă

Începând cu acest an a luat fiinţă la Giroc Serviciul Public Comuni-

tar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP). Graţie acestui nou servi-

ciu, locuitorii comunei Giroc scapă de corvoada drumurilor până la

Timişoara pentru întocmirea actelor de identitate.

La sediul SPCLEP, cu intrare pe strada Semenic, îşi desfăşoară activ-

itatea cele două servicii din cadrul Primăriei: Evidenţa persoanei şi Com-

partimentul de stare civilă.

Persoanele cărora le-au expirat cărţile de identitate sunt rugate să se

prezinte la sediul acestui serviciu pentru a-şi reînnoi actele.

Programul SPCLEP este: luni, marţi, miercuri, vineri între

orele 8-16; joi, între orele 8 -18,30.

Crescătorii de bovine
pot solicita prima de

exploataţie pe anul 2011
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură (APIA) informează că, în pe-
rioada 15 iulie - 31 august 2011, crescătorii
de bovine pot solicita Plata Naţională Directă
Complementară la specia bovine. Persoanele
care îndeplinesc condiţiile de acordare a pri-
mei pe exploataţie trebuie să se prezinte la se-
diile judeţene APIA pentru depunerea cererii
aferente anului 2011.Condiţiile de eligibili-
tate pentru acest an sunt următoarele: să fie
înscris în Registrul Fermierilor- A.P.I.A.; ex-
ploataţia să fie de minimum trei capete bo-
vine în vârstă de minimum 6 luni şi atât
exploataţia cât şi efectivul de bovine să fie în-
registrate în Registrul naţional al exploataţii-
lor la data de 31 ianuarie 2008 sau 31 ianuarie
2009, pentru exploataţiile înfiinţate în pe-
rioada 1 februarie 2008 - 31 ianuarie 2009, 31
ianuarie 2010 pentru exploataţiile înfiinţate
în perioada 1 februarie 2009 - 31 ianuarie
2010 şi 14 iulie 2011, pentru exploataţiile în-
fiinţate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie
2011. Documentele necesare sunt: copie
B.I./C.I./C.U.I./C.I.F.; copie după documentele
care atestă provenienţa animalelor pentru ex-
ploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie
2008 - 31 ianuarie 2009/1 februarie 2009 - 31
ianuarie 2010/1 februarie 2010 - 14 iulie
2011; declaraţie pe proprie răspundere că ani-
malele pentru care se solicită prima nu au fost
eligibile la plată pentru primă în anul 2008,
2009 sau 2010 pentru situaţiile prevăzute în
art. 2 pct. 2, 3 şi 4, cu excepţia transferului in-
tegral al exploataţiei şi al animalelor; copii ale
documentelor care atestă schimbarea formei
de organizare conform prevederilor Ordona-
nţei de Urgenţă a Guvernului Nr.44/2008, cu
modificările ulterioare, dacă este cazul (trans-
formarea în PFA, I.I. sau I.F.); copie după car-
dul de exploataţie; un extras de cont sau orice
document din care să reiasă codul IBAN al
contului bancar şi un dosar cu şină. Cererea şi
lista animalelor sunt în formă pretipărită şi se
găsesc la sediile APIA.

Informaţii suplimentare se pot obţine
la Primăria Giroc, Biroul agricol, inspec-
tor Maria Haneş.
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Ruga - praznic bisericesc
şi sărbătoare chişozeană

Locuitorii din Chişoda au avut, şi în acest an, prilej de săr-
bătoare cu ocazia Rugii satului. De Sfânta Maria Mare şi a
doua zi, copii, tineri, vârstnici, localnici sau goşci, toată
lumea a petrecut cu muzică bună şi bucate alese, într-o at-
mosferă demnă de acest mare praznic creştinesc.
Înainte de a da drumul la distracţia propriu-zisă, chişozenii
s-au întâlnit dimineaţa la Biserică, acolo unde au asistat la
Sfânta Liturghie, oficiată de preoţii parohi Traian şi Dragoş
Debucean, precum şi de preotul Adrian Covan.
După-amiază, aceiaşi preoţi au oficiat o slujbă, după care,
alături de primarul comunei Giroc, Iosif Ionel Toma, de vi-
ceprimarul Ionel Popazie, de consilierii Ioan Jivi şi Ciprian
Cojeia, s-au îndreptat spre platoul de la Casa Naţională.
Aici, oamenii aşteptau momentul festiv de începere a Rugii,
într-o atmosferă destinsă. De fapt, încă de dinaintea orei
anunţate pentru începerea programului, adică 18,30, în zona
Casei Naţionale din Chişoda a început forfota. Copiii şi ti-
nerii au luat cu asalt tarabele cu îngheţată şi sucuri (a fost
căldură mare de Sfânta Maria la Chişoda), în timp ce restul
sătenilor şi invitaţii lor au căutat locuri mai umbrite pentru
a fi martori la deschiderea festivităţilor.
În calitatea sa de gazdă, primarul Iosif Ionel Toma a rostit
cuvântul de deschidere. Le-a urat bun-venit atât localnici-
lor, cât şi celorlalţi participanţi şi a ţinut să mulţumească
celor care au contribuit la organizarea Rugii. «Sărbătorim în
aceste zile un praznic important, a spus primarul Toma. Să
mulţumim Consiliului Local al Comunei Giroc pentru fap-
tul că a alocat o sumă generoasă şi în acest an pentru orga-
nizarea Rugii. Prin mila bunului Dumnezeu, suntem din nou
la sărbătoarea satului Chişoda. Vă mulţumesc tuturor şi vă
urez distracţie plăcută. Binecuvântată fie ziua aceasta!», a
mai spus edilul.
În momentul imediat următor, orchestra Ansamblului
«Ghiocelul» a dat tonul muzicii, iar cei mai mici dansatori
din ansamblu au încins hora. În ea s-au prins părinţii parohi
Traian şi Dragoş Debucean, primarul Iosif Ionel Toma, vi-
ceprimarul Ionel Popazie, consilierii locali Ioan Jivi şi Ci-
prian Cojeia. Apoi, rând pe rând, copii, tineri şi oameni
maturi s-au adăugat horei, marcându-se astfel debutul Rugii
din acest an de la Chişoda.
Cum încălzirea a fost deja făcută, toţi ceilalţi interpreţi care
au urcat apoi pe scenă s-au bucurat de succes, iar oamenii
au dansat pe melodiile interpretate de Dumitru Stoicănescu,
Roxana Groza, Dana Gruiescu, Desanca Lalici, Pera Tudo-
rovici sau Florin Pistrilă şi acompaniate de formaţiile
conduse de Pera Tudorovici şi Dumitru Stoicănescu.
După programul folcloric, care s-a întins până spre miezul
nopţii, a urmat balul, la care au participat, de asemenea, o
mulţime de localnici.
Ruga a continuat şi în ziua următoare, programul fiind sus-
ţinut de aceiaşi artişti. Au fost două zile în care chişozenii
au arătat că ştiu să-şi cinstească sărbătorile, la fel cum ştiu
să muncească ori să-şi îngrijească localitatea.

Anton BORBELY
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Încă odată, Ansamblul „Ghioce-
lul” nu se dezminte: invitat în Franţa
la a 27 ediţie a Festivalului Internaţio-
nal de Folclor „Affouages”, ne-a re-
prezentat cu cinste. Festivalul a avut
loc zilele trecute în oraşul Saint-
Amand-Montrond, unde alături de
Franţa şi România au fost prezente an-
sambluri dinAnglia, Turcia şi Croaţia.

În acest an,Affouage a reunit cinci
ţări care şi-au prezentat folclorul şi
tradiţia: The Bristol Morris Men
(Marea Britanie), Ansamblul Folclo-
ric Tanac Dance (Croaţia), Ansamblul
Ghiocelul din Giroc (România), An-
samblul Egitim Kublu Folclor Istan-
bul (Turcia) şi, desigur, ansamblul
autohton Les Forestins.

Ansamblul „Ghiocelul” a prezen-
tat spectacole folclorice model de
înaltă ţinută, cu un bogat repertoriu
din toate zonele ţării, avându-l ca şi
coregraf pe maestrul Victor Jicheran.
De asemenea, reprezentanţii noştri au
fost prezenţi cu un taraf format din cei
mai renumiţi instrumentişti de folclor
nu doar din Banat, ci şi din ţară. Diri-
jor a fostAdrian Scorobete, în timp ce
Adrian Safta a cântat la clarinet şi ta-
ragot, fraţii Vincu – Ilie şi Radu, la
vioară, Costel Haida, la contrabas, şi

MirceaArdelean, la ţambal. Girocenii
noştri au interpretat folclor din toate
zonele istorice ale României. Astfel,
s-a interpretat celebra «Ciocârlie», dar
şi alte piese care nu doar că au stârnit
ropote de aplauze, dar au şi adus o
serie impresionantă de bis-uri pentru
delegaţia română.

La capitolul coregrafie, «Ghioce-
lul», format din 12 perechi, a prezen-
tat dansuri din Banatul de pustă şi de
munte, dar şi momente din tradiţia
altor zone folclorice ale României.
Gazdele franceze au apreciat atât pres-
taţia coregrafică, dansurile în sine, dar
şi specificul costumelor pe care le-au
purtat componenţii delegaţiei giro-
cene.

În ziua de 6 august «Ghiocelul» a
susţinut un spectacol, iar spectatorii
francezi, pe lângă savurarea momen-
tului muzical-coregrafic, au putut vi-
zita şi standul cu produse de artizanat
româneşti. «Ne-am prezentat bine la
acest festival ne spune Ileana Szabo,
coordonatorul Ansamblului «Ghioce-
lul». Dar doresc să ajungem la Festi-
valul de la Dijon, să arătăm acolo ce
ştim. Îmi place competiţia, întrecerea,
şi ştiu că avem valoare. Noi nu re-
petăm niciodată dansurile, venim de
fiecare dată cu ceva nou”. Girocenii
au făcut schimb de impresii, dar şi de
adrese, punând bazele unor viitoare
colaborări cu reprezentanţi ai unor an-
sambluri din Turcia şi Anglia. Tot la
capitolul invitaţii se numără şi cea
făcută de comunitatea din localitatea
Chambon, unde «Ghiocelul» a susţi-
nut un spectacol în curtea bisericii.

Ca urmare a prestaţiei avute pe
tărâm francez, Ansamblul «Ghioce-
lul» s-a întors acasă, la Giroc, cu tro-
feul Festivalului „Affouages”.

Vasile TOMOIAGĂ

Ansamblul „Ghiocelul” face cinste ţării în Europa!
Festivalului Internaţional de Folclor „Affouages”
- Saint-Amand-Montrond, Franţa - ediţia a 27-a

Pentru a cincea oară, la Chişoda se
va desfăşura Festivalul Concurs de In-
terpretare Vocală şi Instrumentală «Iosif
Sivu şi Cosmin Golban». Cu acest prilej
se vor întâlni aici tineri interpreţi vocali
şi intrumentali de muzică populară. Fes-
tivalul se va desfăşura în perioada 25-
26 august, când tineri înzestraţi, din
toate colţurile ţării, se vor întrece în ca-
drul celei mai mari compeţiţii dedicate
memoriei lui Iosif-Sivu şi Cosmin Gol-
ban.

Festivalul concurs a luat naştere în
urmă cu cinci ani şi este dedicat memo-
riei lui Iosif-Sivu şi Cosmin Golban –
tată şi fiu, doi instrumentişti valoroşi ai
Banatului. Competiţia se adresează ti-
nerilor solişti vocali şi instrumentişti cu
vârsta între 16-30 ani. În concurs pot
participa şi interpreţi din comunităţile
româneşti din afara graniţelor ţării.

Premiile puse în joc de organizatori
nu sunt deloc de neglijat. „Marele pre-

miu” al festivalului îi
va aduce celui mai ta-
lentat artist 2.500 de lei.
Cele 3 trei premii care
vor recompensa podiu-
mul evenimentului în-
sumează 4.500 de lei.
Menţiunile au o valoare
de 400 de lei, însă în
competiţie mai sunt şi
alte premii speciale,
care vor răsplăti străda-
nia şi priceperea parti-
cipanţilor.

„Nu se mai pot înscrie însă în com-
petiţie soliştii care au câştigat la ediţiile
anterioare Marele Premiu sau locul I.
Probele de concurs sunt asemănătoare
concursurilor de acest gen şi constau în
prezentarea unei piese fără acompania-
ment muzical (doină, baladă) şi a uneia
cu acompaniament”, ne-a precizat Ileana
Szabo, coordonatorul Ansamblului Fol-

cloric Ghiocelul din
Giroc.

Cei care doresc să
se înscrie în concurs
sunt rugaţi să trimită la
nr. fax 0256/23.00.11
fişa de înscriere şi par-
titurile piesei cu acom-
paniament muzical,
până la data de 22 au-
gust 2011.
Preselecţia

Concurenţii se vor prezenta mier-
curi, 24 august 2011, ora 10, la Casa
Naţională din localitatea Chişoda, unde
va avea loc preselecţia. Pentru toate per-
soanele participante la preselecţie se va
asigura cazare pentru noaptea de 24/25
august 2011 (cu excepţia participanţilor
din judeţul Timiş si judeţele limitrofe)
şi, de asemenea, pe toată durata eveni-
mentului.

Concursul
Concurenţii se vor prezenta joi, 25

august 2011, ora 10, la Casa Naţională,
unde va avea loc o slujbă memorială de-
dicată artiştilor, o depunere de coroane
şi ultimele repetiţii. Concursul se va
desfăşura joi, 25 august 2011, pe scena
amplasată în curtea Casei Naţionale, în-
cepând cu ora 18, şi se va transmite în
direct de Televiziunea Favorit Bucu-
reşti.

Gala Laureaţilor şi spectacolul sus-
ţinut de invitaţii organizatorilor vor avea
loc vineri, 26 august 2011, la aceeaşi oră
şi locaţie, transmisă şi de această dată în
direct. Informaţii suplimentare se pot
obţine la numerele de telefon
0722/205997 – Nistor Garaş şi
0732/600408 – Ileana Szabo.

V.T.

Concurs internaţional cu premii de peste 10.000 de lei la Chişoda

Festivalul Concurs de Interpretare Vocală şi Instrumentală
«Iosif Sivu şi Cosmin Golban», ediţia a V-a, 2011
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Folosirea reţelelor sociale online
poate părea ceva distractiv şi nevinovat,
însă doctorii susţin că acest lucru poate
să determine în rândul adolescenţilor
aşa numita “depresie Facebook”.
Majoritatea tinerilor deţin un cont

pe o reţea de socializare. Pentru cei mai
mulţi este o distracţie, o modalitate sim-
plă de a păstra legătura şi de a afla ce se
întâmplă cu prietenii. Însă noi cercetări
arată că un număr tot mai mare de tineri
ce devin obsedaţi de astfel de site-uri
pot ajunge să aibă probleme.
Academia Americană de Pediatrie

avertizează părinţii de apariţia unei noi
probleme intitulată “depresia Face-
book.” Ea apare ca urmare a vizionării
pozelor şi status-urilor unor persoane
care par mai fericite decât cel care le
vede în acel moment.
“Atunci când eu stau în casa şi sunt

tristă că nu am ce să fac şi văd că alţi
prieteni se duc şi petrec fără mine, intru
într-o stare asemănătoare cu depresia”,
povesteşte o elevă de liceu americană.
Cu toate acestea, fata spune că încearcă
să nu ia prea în serios Facebook-ul.
“Este foarte uşor să te compari cu

alţii în funcţie de ce afişează ei pe
reţelele de socializare, lucruri care pot
sau nu să fie reale”, spune psihiatrul
Ken Ensroth. El susţine că acestea pot
afecta un adolescent doar dacă acesta

are deja o părere proastă despre sine şi
percepe aceste mijloace de comunicare
ca pe un concurs de popularitate.
Adevărata problemă, spun special-

iştii, este că mulţi tineri confundă aceste
reţele cu lumea reală. Dr. Ensroth spune

că există unele semne care ar trebui de-
pistate din timp de părinţi, precum:
oboseala, tristeţea, insomniile şi refuzul
de a merge la şcoală.
În timp ce pentru unii tineri reţelele

de socializare vin ca un beneficiu,
ajutându-i să se integreze, pentru alţii
ele devin un factor care conduce la de-
presie.
Utilizatorii de astfel de site-uri sunt

narcisişti, exhibitionişti, extrovertiţi,

unii dintre ei având un nivel ridicat de
singurătate în cadrul familiei, pe când
cei care nu au conturi sunt în general
timizi şi scrupuloşi. Cercetătorii aus-
tralieni susţin că reţelele de socializare
amplifică nevoia individuală narcisistă
de a te angaja într-un comportament su-
perficial de auto-promovare.
S-a demonstrat că există o strânsă

legătură între tipul personalităţii şi
modul în care utilizatorul se foloseşte
de aceste site-uri. De asemenea, ei au
descoperit o corelare între tipul person-
alităţii şi durata de timp petrecută pe
site.
Nu toţi utilizatorii acestei reţele so-

ciale sunt narcisişti sau extrovertiţi, dar
că au o probabilitate mai mare de a avea
aceste trăsături de personalitate. Studiul
a fost efectuat pe 1.158 utilizatori aus-
tralieni ai Facebookului şi 166 persoane
care nu au cont pe reţeaua socială, cu o
vârstă cuprinsă între 18 şi 44 de ani.
“Extrovertiţii tânjesc după recompense
instantanee, iar narcisiştii sunt în
căutare de auto-promovare”, explică
cercetătorii din Australia.

Gabriel TOMESCU

EFECTELE REŢELELOR DE SOCIALIZARE

Aprobarea Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011 a adus modificări importante în
unităţile de învăţământ, care vor fi puse
în aplicare începând cu noul an şcolar
2011/2012. Astfel, Legea 1/2011, titlul
II, Învăţământul preuniversitar, prevede
la art. 19, alin (1): “În sistemul naţional
de învăţământ, unităţile de de stat au per-
sonalitate juridică dacă se organizează şi
funcţionează după caz astfel: cu mini-
mum 300 de elevi; cu minimum 300 de
elevi, preşcolari şi antepreşcolari”.
Pe baza acestor prevederi legislative, In-
spectoratul Şcolar Judeţean Timiş a emis
Decizia nr. 95/6/17.02.2011 prin care, cu
data de 1 septembrie 2011, Şcoala cu cls.
I-VIII “Iosif Ciorogariu” Chişoda “se co-
masează prin absorbţie la Şcoala cu cla-
sele I-VIII Giroc”. Tot Decizia nr.
95/6/17.02.2011 a ISJ Timiş precizează
la art. 3: “Începând cu data de 1 septem-
brie 2011, la Şcoala cu clasele I-VIII

Giroc, jud. Timiş – unitate de învăţământ
cu personalitate juridică, se arondează
următoarele unităţi de învăţământ şi
structuri: Şcoala cu clasele I-VIII “Iosif
Ciorogariu” Chişoda, Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit Giroc şi Grădiniţa cu
Program Prelungit Chişoda”.
Trebuie să precizăm că, vrând să preîn-
tâmpine acest lucru, Consiliul Local
Giroc a emis Hotărârea 156/24.11.2010,
privind garantarea existenţei capacităţii
financiare pentru susţinerea finanţării
Şcolii cu clasele I-VIII “Iosif Cioroga-
riu” din Chişoda, în vederea funcţionării
acestei unităţi de învăţământ cu persona-
litate juridică. Din păcate, după noua

lege a învăţământului, s-a luat în consi-
derare doar numărul de elevi nu şi impli-
carea autorităţilor locale în procesul de
învăţământ.
Această decizie a ISJ Timiş este justifi-
cată astfel legal, deoarece în anul şcolar
2010/2011 la Şcoala cu clasele I-VIII
“Iosif Ciorogariu” Chişoda şi Grădiniţa
cu Program Prelungit Chişoda au fost
înscrisi 146 elevi şi 118 preşcolari, un
total de 264 de copii, număr insuficient
pentru păstrarea personalităţii juridice.
Doresc să subliniez că această comasare
nu va avea efecte negative asupra reţelei
şcolare la nivelul comunei, în cazul tutu-
ror unităţilor de învăţământ numărul de
grupe şi clase cu care vor funcţiona
rămânând neschimbat. De asemenea, nu
va fi modificat nici programul preşcola-
rilor şi al elevilor, nici numărul de cadre
didactice care asigură pregătirea copiilor.
Singura schimbare ce va apărea în urma

deciziei ISJ Timiş va fi una la nivelul se-
diului şi conducerii unităţilor de înv-
ăţământ. Sediul stabilit va fi la Şcoala cu
clasele I-VIII Giroc, str. Trandafirilor nr.
59, iar conducerea va fi asigurată de un
singur Consiliu deAdministraţie, la nivel
de comună.
Pierderea personalităţii juridice a Şcolii
cu clasele I-VIII “Iosif Ciorogariu”
Chişoda nu va afecta buna funcţionare a
învăţământului chişozean, iar cadrele di-
dactice vor menţine aceeaşi legătură
strânsă cu membrii comunităţii locale.

Prof. Melentina COSTA

Şcolile din Giroc şi Chişoda,
conducere unitară

Echipajul Serviciului Voluntar Pentru Si-
tuaţii de Urgenţă Giroc, după ce patru ani
la rând a fost campion naţional, de data
aceasta a trebuit să se mulţumească cu
locul secund în etapa naţională a Concur-
sului profesional al serviciilor voluntare
şi private pentru situaţii de urgenţă, care
a avut loc în zilele de 11 şi 12 august pe
Stadionul Sinkovits din municipiul Târgu
Secuiesc, judeţul Covasna. În concurs au
intrat 19 echipaje din 16 judeţe, plus mu-
nicipiul Bucureşti. Competiţia a fost una
echilibrată, fiecare echipă dovedind că
este bine pregătită pentru cele trei probe
de concurs - pista de îndemânare şi vi-
teză, ştafetă 4x100 m şi dispozitivul de
intervenţie. După o luptă acerbă, clasa-
mentul general a avut următoarea confi-
guraţie: locul I - Comuna Brodina -
judeţul Suceava; locul II: Comuna Giroc
- judeţul Timiş; locul III: Comuna Sân-
martin - judeţul Harghita. În această ul-
timă fază a competiţiei au participat
serviciile clasate pe primul loc în etapa
interjudeţeană, serviciile câştigătoare ale
etapei naţionale din anul precedent, ser-
viciile câştigătoare ale etapei judeţene din
judeţul organizator, precum şi serviciile
sponsorilor principali. La festivitatea de

deschidere a concursurilor au fost prezent
şi Traian Igaş, ministrul de interne, sub-
prefectul judeţului Covasna, Valentin
Ionaşcu, preşedintele Consiliului
Judeţean Covasna, Sándor Tamas, pri-
marul municipiului Târgu Secuiesc,
Károly Racz, precum şi inspectorul gen-
eral al Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă, colonel Marcel –
Sorin Lucaciu. Dumitru Crăinceanu, co-
ordonatorul pompierilor din Giroc, ne-a
declarat, referitor la această competiţie:
“Locul II pe ţară şi titlul de vicecampioni
reprezintă o realizare mai slabă, compar-
ativ cu ultimele noastre titluri naţionale.
Băieţilor nici acum nu le vine să creadă
că au putut fi invinşi de vicecampioana
de anul trecut, dar aşa-i în viaţă. Şi de
data aceasta am fost premiaţi cu acceso-
rii de strictă necesitate pentru SVSU.
Concursurile s-au desfăşurat în mod
transparent şi foarte corect. Componenţii
lotului nostru vor căuta să îşi reia la anul
locul pe care îl merită în ţară, acela de
campioni”. În încheiere menţionăm că
pompierii voluntari din Giroc au concurat
la faza naţională cu echipaje din Suceava,
Vrancea, Ialomiţa, Vâlcea, Arad, Cluj,
Harghita şi Covasna.

Pompierii voluntari din Giroc,
vicecampioni naţionali



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!

AAddeelliinn CCăăttăălliinn GGĂĂIINNĂĂ
66 aannii,, ddiinn GGiirroocc

MMaayyaa BBîîllcc
uunn aann şşii jjuummăăttaattee,, ddiinn GGiirroocc

TThheeoo--CCrriissttiiaann MMIIHHAALLII
33 aannii,, ddiinn CChhiişşooddaa

MMaarriiaa BBeeaattrriiccee GGoollyyoobbiişş
22 aannii,, ddiinn CChhiişşooddaa
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Condiţiile climatice din ul-
timul timp au favorizat apariţia
şi dezvoltarea unor dăunători şi
boli la plante (arbori şi arbuşti
ornamentali) din parcuri, scua-
ruri dar şi în grădinile oameni-
lor. S-a constatat apariţia unui
dăunător nou, Metcalfa prui-
nosa, dar şi o extindere accen-
tuată a păduchelui lânos
Eriosoma lanigerum în parcuri. 

Metcalfa pruinosa este
dăunător pentru un mare număr
de plante, deoarece se hrăneşte pe mai bine de
200 de specii, în special cele lemnoase orna-
mentale. Aceasta este o specie originară din
estul Americii de Nord, larg răspândită în Ca-
nada, Statele Unite ale Americii, Mexic şi
Cuba.

Prevenirea răspândirii se poate face prin
stropiri în crăpăturile scoarţei plantelor gazdă
sau la baza lujerilor (ramurilor tinere) cu in-
secticide recomandate de specialişti în dome-
niu, însă, ţinând cont de numărul mare de
plante gazdă, de capacitatea ridicată de mi-
grare, de protecţia ceroasă a larvelor,  con trolul
chimic este dificil de realizat. Datorită rezisten-
ţei ridicate a dăunătorului la substanţele uzuale
folosite, se recomandă repetarea tratamenzului
o dată la cinci zile.

Eriosoma lanigerum – păduchele lânos are
corpul de o culoare roşiatică sau maronie; sunt
ascunşi într-o substanţă eliminată în timpul cre-
şterii lor, care este albă şi asemănătoare ca as-
pect cu lâna, de aici provenind şi denumirea
lor. Specia provine din America şi s-a extins şi
în zonele noastre prin comerţul cu plante.

Păduchii pot fi găsiţi pe pomi de măr, de gutui
şi diferite tufe de trandafiri, diverse specii de
arbuşti decorativi. 

Plantele atacate pot fi recunoscute după
substanţele albe, asemănătoare bumbacului, se-
cretate de păduchii lânoşi, care sunt constituiţi
în colonii. Drept consecinţă apar pe ţesutul
plantelor diverse excrescenţe asemănătoare
unor tumori, iar plantele nu mai cresc normal,
fiind vorba de un cancer vegetal provocat de
păduchii lânoşi. 

Combaterea se realizează cu insecticide pe
bază de piretrum, dar pot fi combătuţi biologic
cu ajutorul prădătorilor lor naturali, cum ar fi
viespile parazite din familia Ichneumonidelor,
diferite specii de ploşniţe şi păsările.

Totodată, se face un apel la toţi cetăţenii ca
în cazul constatării apariţiei unuia din aceşti
dăunători în unele zone verzi, indiferent de
forma de proprietate (publică şi/sau privată), să
anunţe la dispeceratul S.C. DERATON SRL.,
tel. 0256/214778.

Articol preluat de  
Petronela FLOREA, 

responsabil de mediu

Fir întins la concursul 
de pescuit sportiv 

“Cupa Giroc”

În perioada 24-26 august 2011, Complexul Flonta din Giroc va
găzdui prima ediţie a concursului de pescuit la crap premiat cu
Cupa Giroc. „Este primul concurs modern de pescuit la crap, cu
reguli stricte, europene. Este un eveniment pe care am dori să-l
desfăşurăm anual. La concurs participă echipe consacrate din Ger-
mania, şi anume Mega-Baits Team, Anaconda Team, precum şi
alte echipe de pescari din Timişoara cu multă experienţă în acest
gen de competiţii. Concursul se va desfăşura pe parcursul a două
zile, până în 26 august, când, în jurul prânzului, se va da semna-
lul de închidere a competiţiei”, ne-a declarat Alexandru Cherme-
leu, principalul organizator. Evenimentul va fi deschis de către
primarul Iosif Ionel Toma, tot domnia sa urmând să declare în-
chisă această competiţie şi să înmâneze premiile celor mai buni
pescari. „Pe lângă sprijinul deosebit acordat de Consiliul Local

Giroc, am avut şi suportul magazinului CAPTURA din Timişoara,
prin reprezentantul lui direct, domnul Dan Boştioacă! Concursul
va premia locurile I, II, III, precum şi cea mai mare captură a zilei.
Premiile constau în bani, cupe, diplome şi medalii.
Le dorim mult succes tuturor participanţilor.

V.T.

Dăunători şi boli la arbori şi arbuşti ornamentali!

Atenţie la caniculă
În intervalul 24 august – 25 au-
gust vremea va fi caniculară. In-
dicele temperatură – umezeală va
depăşi pragul critic de 80 în cea
mai mare parte a ţării, iar tempe-
raturile maxime vor atinge frec-
vent 35-38 de grade. Pentru a
preveni efectele produse de creş-
terile mari de temperatură este
indicat să limitaţi deplasările şi să
evitaţi expunerea la soare între
orele 11-18, când sunt tempera-
turi ridicate şi un risc crescut de
radiaţii ultra-violete. Este nece-
sară, de asemenea, hidratarea co-
respunzătoare prin consumul a
cel puţin doi litri de apă pe zi. Ce-
tăţenii trebuie să asigure rezer-
vele de apă necesare pentru
animalele deţinute în gospodării
şi să evite aprinderea resturilor
vegetale sau de orice altă natură.

Vacanţă activă pentru
copiii din Giroc

Biserica Baptistă
din Giroc a orga-
nizat, în acest an,
un club de va-
canţă deschis tu-
turor copiilor din
comunitate. Ast-
fel, în perioada
17-21 august, în-
cepând de la ora
17, cei mici au
avut prilejul să
desfăşoare activi-
tăţi utile şi relaxante. Pastorul Victor Viorel Ţuţ ne-a
declarat că în cadrul acestui club s-au desfăşurat ac-
tivităţi de lucru manual, diferite competiţii şi jocuri de
echipă, s-a cântat, s-au pus în scenă spectacole de
teatru de păpuşi şi s-au ţinut lecţii biblice interesante.
Nu au lipsit, pentru că tot este vacanţă, muzica, dar şi
surprizele, puse la cale de organizatorii acestei acţiuni.



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!
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Multiplul campion Ionel Pascotă a
fost la un pas de o tragedie în cursa de
duminica trecută, de la Arad. Motoci-
clistul din Giroc a suferit un accident se-

rios pe circuitul de pe aeroportul ar-
ădean, în cursa clasei 600 cmc, la puţine
minute după ce câştigase la 1.000 cmc.

Pascotă îşi făcuse planuri mari pen-

tru penultima etapă a Campionatului
Naţional de motociclism viteză, în care
putea să-şi asigure primul titlu al sezo-
nului la clasa 600 cmc. Ghinionul a
făcut însă ca întrecerea să decurgă ne-
fericit pentru sportivul din Giroc, care a
căzut cu motocicleta. Ionel s-a lovit la
cap şi a stat inconştient timp de cinci mi-
nute, ca urmare a impactului cu pista.
Pascotă a fost transportat cu salvarea la
spitalul din Arad. Pilotul din Giroc şi-a
revenit în spital şi, după investigaţii su-
plimentare, a fost diagnosticat cu o
contuzie cerebrală. El fost externat a
doua zi, luni.

Înainte de a fi victima accidentului,
Pascotă făcuse o cursă foarte bună în
proba de 1.000 cmc pe care a şi câştigat-
o, rezultat ce îl apropie şi de titlul
naţional al acestei clase. Ionel poate ree-
dita dubla din 2010, campion naţional la
600 şi la 1.000 cu o evoluţie bună în ul-
tima etapă a sezonului intern, cea de la
Serres (Grecia), programată în intervalul
7-9 octombrie.

Ionel Pascotă, verdict amânat
în lupta pentru titlu

Motociclistul din Giroc a căzut în timpul cursei de la Arad

Încă un succes
pentru Marius Corciuc

Marius Corciuc, «Racheta de aur» a
Chişodei, şi-a mai trecut în palmares o
competiţie câştigată. La mijlocul lunii
iunie, 20 de băieţi şi 15 fete s-au aliniat la
prima ediţie a “Cupei Timişoara” la bad-

minton. Proba de simplu băieţi a fost câş-
tigată de chişozeanul Marius Corciuc,
pregătit şi în continuare de Ştefan Nyari,
antrenor la CSS1Timişoara, dar care evo-
luează pentru CSM Oneşti. El a trecut în
finală, cu scorul pe seturi 21-14, 21-19,
de Daniel Cojocaru (Ştiinţa Bacău). Cor-
ciuc l-a eliminat în semifinală pe Robert
Ciobotaru, favorit numărul 1 şi campion
naţional, cu 22-20, 16-21, 21-14. Marius
Corciuc a jucat o finală şi în proba de
dublu, pierzând-o în pereche cuConstan-
tinescu (Sportul Studenţesc), cu 21-15,
21-17, în faţa dublului Ciobotaru – Cojo-
caru. În concursul de dublu mixt, giro-
ceanca Emanuela Avrămuţ a cucerit
medalia de bronz, făcând pereche cu ti-
mişoreanul Mircea Vasiu.

O echipă formată din două şahiste de
la Giroc, Daria Georgiu şi Alexandra
Paraschiv, precum şi o şahistă din Du-
deştii Noi, şi anume Amalia Szavu, a
obţinut medalia de argint la proba de
blitz (şah-fulger) a Campionatului
Naţional pe echipe de copii şi juniori,
desfăşurat la Iaşi în perioada 24-31 iulie,
categoria F10 (fete 9-10 ani). Având în
vedere că legitimarea sportivilor la Clu-
bul de Şah din Giroc va fi posibilă abia
din septembrie 2011, jucătoarele din cele
două comune au utilizat oportunitatea de
a juca împreună sub „umbrela” C.S.S.
nr. 1 Timişoara, urmând ca pe viitor să
se găsească formule de colaborare prin
care să fie reprezentate mai ales clubu-
rile de şah ale comunelor.

Fetele au avut de surmontat nu
numai dificultatea extremă a unei finale
naţionale, dar şi handicapul de vârstă (la
anul, toate trei vor putea evolua din nou
la categoria F10). Astfel, ele au depăşit
cu greu probele de şah clasic şi şah

rapid, dar muncind şi adaptându-se din
mers la nivelul concursului au reuşit să
se impună la ultima probă (şah-fulger).

Duritatea campionatului se poate de-
duce şi din faptul că C.S. Politehnica
Iaşi, având-o la masa 2 pe campioana
naţională de anul trecut de la F8 (Sma-
randaAzamfirei) a terminat abia pe locul
5 la proba de blitz, după ce în runda a
doua câştigase cu 3-0 la fetele noastre,
în timp ce formaţia noastră, după o vic-
torie la Şah Club Râmnicu Vâlcea (care
a terminat pe locul 3) şi două înfrângeri
consecutive la Iaşi şi la Conpet Ploieşti,
a revenit în forţă câştigând trei meciuri la
rând, inclusiv în faţa medaliatelor cu aur,
de la C.S. Petrolul Ploieşti.

Locomotiva echipei noastre şi sur-
priza plăcută a acestui campionat, din
punctul nostru de vedere, a fost Daria-
Sara Georgiu din Giroc, care n-a împli-
nit încă 8 ani, dar a jucat în stil mare, în
ciuda diferenţelor de vârstă, realizând pe
masa 2 a echipei 2,5 puncte din 5 posi-

bile la şah clasic, 4 puncte din 7 la şah
rapid şi 4 puncte din 7 la şah-fulger.
Jocul practicat de Daria a fost unul plin
de resurse şi optimist, rezolvând de o
manieră inventivă situaţiile dificile şi
speculând inexactităţile prin serii întregi
de mutări excelente. Petronela Alexan-
dra Paraschiv (din Giroc) s-a evidenţiat
la şah rapid, în ciuda reputaţiei de „mel-
cuşor”, realizând trei victorii şi o remiză
faţă de numai două înfrângeri. Colega
lor din Dudeştii Noi,Amalia Szavu, evo-
luând pe masa 1 şi având cele mai grele
meciuri, a fost pusă în mare dificultate,
ea reuşind să „iasă din colţul ringului”
abia la proba de blitz, unde a marcat 3
victorii din 6 posibile. Una peste alta,
rămâne că şahistele din Giroc sunt vi-
cempioane naţionale la „şah-viteză”,
ceea ce dovedeşte că ele au reacţii ra-
pide, putere de concentrare şi capacitate
bună de a rezolva probleme dificile
contra cronometru.

Zamfir MOLDOVAN

Campionatul Naţional de şah pe echipe, Iaşi, iulie 2011

Actuala ediţie de campionat al Diviziei D a debutat cum
nu se poate mai bine pentru reprezentanta comunei noastre.
FC Chişoda a câştigat, scor 3-1, pe terenul uneia dintre echi-
pele bune ale seriei, Pobeda Dudeştii Vechi. Bulgarii au recu-
noscut, până la urmă, superioritatea formaţiei noastre, care se

înscrie, încă din debut, în rândul echipelor cu pretenţii la câ-
ştigarea campionatului. Deşi drumul e lung şi abia a început,
Chişoda promite, cu această primă victorie, să se bată la titlu
şi, de ce nu, să-l cucerească, aşa cum a făcut în urmă cu două
sezoane, când a disputat barajul de promovare în Liga a III-a.

Debut cu dreptul pentru FC Chişoda


