
Sfântul Apostol Andrei a fost
din Betsaida, orăşel pe malul
lacului Ghenizaret, fiul lui
Iona, din Galileea, şi fratele lui
Petru, primul dintre ucenicii
Domnului Hristos. Înainte de a
fi Apostol al Domnului, Sfân-
tulAndrei a fost ucenic al Sfân-

tului Ioan Botezătorul. Sfântul
Andrei a urmat Mântuitorului,
însoţindu-l pe drumurile Ţării
Sfinte, adăpându-se din izvorul
nesecat al dumnezeieştilor des-
coperiri pe care le aducea Mân-
tuitorul. A fost martor faptelor
minunate săvârşite de Domnul,

s-a împărtăşit din cuvântul
dumnezeiesc, dătător de viaţă,
al credinţei celei noi întemeiată
de Hristos şi, mai presus de
toate, a văzut Patimile Domnu-
lui, a plâns moartea Lui pentru
noi şi s-a întărit în credinţă, în
ziua Învierii.

- continuare în pagina 2 -
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Prin adoptarea în 2008 a Pachetului energie-climă a Uniu-
nii Europene, Comisia Europeană a lansat Pactul Pri-
marilor pentru sprijinirea eforturilor depuse de
autorităţile publice locale în implementarea politicilor de
energie durabile, tocmai pentru că autorităţile locale
joacă un rol esenţial în atenuarea efectelor schimbărilor
climatice.

- Domnule primar, în aceste zile, printr-o
hotărâre a Consiliului Local, Girocul a aderat
la Pactul Primarilor. Ce ne puteţi spune în
acest sens?
- Statutul actual al României, de stat membru al
Uniunii Europene, conferă administraţiilor locale
nu doar beneficii, ci şi obligaţii şi angajamente.
Oportunităţile de care beneficiază în prezent ţara
noastră oferă şanse reale comunei Giroc să ani-
hileze decalajul care separă mediul rural din
România de mediul urban. Practic, acest decalaj,
vorbind de Giroc, a şi fost depăşit, el mai existând
doar la nivel teoretic, declarativ.
Pactul primarilor este o iniţiativă a Comisiei Eu-
ropene, sprijinită de Parlamentul European şi de Comitetul
Regiunilor. Peste 3.000 de primari europeni, din localităţi
însumând peste 137 milioane de locuitori, s-au angajat să
reducă emisiile de CO2 cu peste 20% până în 2020.Aderând
la Pactul primarilor, ne obligăm, în primul rând, să
economisim energia, apoi să promovăm energia din surse
regenerabile, dar şi să sensibilizăm cetăţenii faţă de proble-
ma energiei.

- PactulPrimarilorprevededoarreducerea emisiilornocive?
- Nu se poate pune problema astfel. Pactul Primarilor, pe
lângă reducerea emisiilor de CO2, presupune un complex
de măsuri. În primul rând, se va face un plan de acţiune în
domeniul energiei durabile, incluzând un inventar de referinţă
al emisiilor, prezentarea unui raport de implementare cel
puţin o dată la doi ani, organizarea de Zile ale energiei, în

colaborare cu Comisia Europeană şi cu alte părţi interesate,
permiţând astfel cetăţenilor să beneficieze direct de oportu-
nităţile şi avantajele oferite de o utilizare mai inteligentă a
energiei. Părţile semnatare îşi aduc contribuţia la aceste
obiective politice prin asumarea unui angajament oficial
care constă în depăşirea acestor obiective prin punerea în
aplicare a Planurilor de acţiune privind promovarea energi-

ilor regenerabile. În acest context, au-
torităţile locale deţin un rol cheie în
atenuarea schimbărilor climatice.

- Consideraţi necesară aderarea la
acest Pact al Primarilor?
- Necesară şi utilă. Prin această decizie,
comuna noastră devine parte a proiectu-
lui “O abordare inclusivă, de la egal la
egal, pentru implicarea conurbaţiilor şi
aglomerărilor urbane largi din UE, pen-
tru participarea la Pactul Primarilor”, fi-
nanţat de Comisia Europeană prin
Programul Intelligent Energy Europe.

Un studiu recent privind schimbările climatice prognozează
o încălzire globală continuă în următoarele decenii cu cel
puţin 0,3-0,6ºC. Această inevitabilă încălzire globală va
duce la condiţii meteorologice extreme şi va afecta in-
evitabil şi comuna Giroc. Mai multe valuri de căldură, ploi
torenţiale, ar putea pune în pericol cetăţenii comunei.
Relaţiile între autorităţile publice locale participante la acest
proiect vor fi deschise, de la egal la egal, fiind promovat
spiritul de colaborare, comunicare, schimbul de informaţii
şi bune practici. Proiectul va contribui pe această cale la
consolidarea ideii potrivit căreia municipalităţile, oraşele
mici şi localităţile mici au aceeaşi importanţă ca şi marile
oraşe atunci când se ridică problema acţiunilor comune îm-
potriva schimbărilor climatice.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Interviu acordat de primarul comunei Giroc, domnul Iosif Ionel Toma

Sfântul Apostol Andrei

Ziua de 30 noiembrie a fost prilej de bu-
curie pentru elevii de la Şcoala cu clasa
I-VIII “Iosif Ciorogariu” din Chişoda,
deoarece au avut invitaţi şi elevii de la
Şcoala cu clasele I-VIII Giroc, pentru a
sărbători împreună, în avans, ziua de 1
Decembrie.Activitatea s-a desfăşurat în
sala multifuncţională a şcolii, unde ală-
turi de cei o sută de elevi au participat
profesori şi părinţi. Eleva Alexandra
Szabo a expus o serie de desene
reprezentând portrete ale persona-

lităţilor de care se leagă Unirea de la
1918.
Profesorul de istorie Liviu Râmneanţu
a prezentat semnificaţia Zilei de 1 De-
cembrie. Elevii clasei I au prezentat un
program artistic dedicat Zilei Naţionale.
La finalul programului, cei mici au fost
premiaţi. Acţiunea a continuat cu con-
cursul de istorie “Unirea naţiunea a
făcut-o”, în care s-au înscris echipe ale
ambelor şcoli, alcătuite din câte trei
elevi.

Ambele echipaje au fost bine pregătite,
iar după întrebările de la proba de baraj
echipa şcolii din Chişoda a câştigat con-
cursul.
Echipele au fost premiate cu diplome,
cărţi şi dulciuri. Au urmat întrecerile
sportive, mult aşteptate de elevii celor
două şcoli. Fetele s-au întrecut într-un
meci de volei, câştigat de echipa din
Chişoda, iar băieţii, într-o partidă de fot-
bal, adjudecată de şcoala din Giroc.

Marieta DENEŞ

Aniversarea a 40 de ani de la sfinţirea
bisericii romano-catolice din Giroc

Dat fiind faptul că nemţii din Giroc erau relativ pu-
ţini, niciodată nu au depăşit numărul de 200, iar al
elevilor din clasele I-VIII nu a ajuns la 20, nu s-a putut
organiza o secţie a şcolii în limba germană, dar din-
totdeauna ei şi-au
dorit propria bise-
rică catolică. În
anii `60 li s-a atri-
buit şi un teren pe
strada Muncitori-
lor, peste drum de
casa familiei Ro-
taru, unde şi-au
adus şi o parte din
materialele de
construcţii, dar au-
torităţile de atunci
au tergiversat acordarea autorizaţiilor necesare. Pe-
riodic, slujbele se ţineau în casele familiilor Martenz
şi Stelzner, unde camerele de locuit au fost transfor-
mate corespunzător, iar Pater Lukas, de la biserica ca-
tolică din Piaţa Lahovari, oficia cu multă credinţă şi în
prezenţa a numeroşi credincioşi slujba în rit romano-
catolic.Văzând că nu este posibilă construirea unui
lăcaş de cult, credincioşii hotărăsc să vândă materia-
lele de construcţii adunate şi să mai adune bani pen-
tru a cumpăra o casă pe strada Timiş, pe care apoi,
printr-o serie de schimbări, să o transforme în bise-
rică. Nici pentru o asemenea lucrare nu s-a primit ni-
ciodată un aviz în scris, ci doar verbal. S-au dărâmat
ziduri, s-au schimbat uşi şi ferestre, s-a construit un
turnuleţ în care s-a montat un clopot, pe acoperiş a
apărut o cruce, iar băncile şi altarul s-au adus de la bi-
serica – mamă din Piaţa Lahovari. Aşa a apărut o fru-
museţe de biserică de care nemţii din Giroc erau foarte
mândri.

Date extrase de prof. Octavian Gruiţa din lucrarea
d-lui Iosef Tiberius Stelzner, Girok ,,Wie es einmal...”, 1860-1992.

Traducerea textelor din limba germană, prof. Cristina Ersegean
- continuare în pagina 2 -

1 Decembrie, sărbătorit de elevii şcolilor din Giroc şi Chişoda

“Comuna Giroc a aderat la Pactul Primarilor”
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CALENDAR CREŞTIN-ORTODOX
Sfântul Andrei, deşi era iudeu de neam,
a propovăduit într-o parte a pământului
românesc, la strămoşii noştri geto-daci,
şi anume în teritoriile situate pe ţărmul
apusean al Mării Negre (Pontul Euxin).
Sfântul Andrei, "cel întâi chemat" la
apostolie, era frate al lui
Simon Petru, care s-a
numărat, de asemenea,
printre cei 12 apostoli ai
Domnului, fiind amân-
doi fiii pescarului Iona.
Erau originari din Bet-
saida, localitate situată
pe ţărmul Lacului Ghe-
nizaret (Marea Ga-
lileii), din provincia
Galileea, în nordul Ţării
Sfinte. Amândoi au fost
pescari, alături de tatăl
lor. Amândoi s-au nu-
mărat printre "ucenicii"
Sfântului Ioan Boteză-
torul, ascultând timp în-
delungat predicile
acestuia în pustiul Ior-
danului, cu îndemnuri
la pocăinţă şi cu proorocia despre
venirea lui Mesia. De la acesta a auzit
Andrei cuvintele "Iată Mielul lui Dum-
nezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan
1,29). A fost şi el martor, alături de alţi

ucenici, la botezul Domnului şi la
cunoscuta convorbire dintre Iisus şi
Ioan, întărindu-se în convingerea că
Acesta era Mesia cel prezis de prooroci.
După Înălţarea Domnului la cer şi după

Cincizecime, Apostolii
au tras la sorţi şi au mers
în toată lumea, pentru
propovăduire. Atunci,
acestui întâi chemat i-a
căzut să meargă în Bi-
tinia, Bizanţia, Tracia şi
Macedonia, cu ţinuturile
din jurul Mării Negre,
până la Dunăre şi Sciţia
(adică Dobrogea noastră)
şi până în Crimeea. S-a
întors la urmă din nou în
Bizanţia, hirotonind aco-
lo episcop pe Stahie şi,
străbătând celelalte ţări, a
ajuns la ţinutul Pelo-
ponezului, unde pe mulţi
i-a tras de la idoli la Hris-
tos.
Mai ştim că Sfântul An-

drei a avut şi un sfârşit de mucenic, fiind
răstignit, la Patras, lângă Corint, cu
capul în jos, pe o cruce în formă de X,
căreia i s-a spus "Crucea Sfântului An-
drei".

Pe făcătorul cel mare de minuni, ajută-
torul cel grabnic şi mijlocitorul cel prea
ales către Dumnezeu, pe arhiereul lui
Hristos, Nicolae, l-au odrăslit părţile
Lichiei, în cetatea ce se numeşte Patara,
din părinţi cinstiţi şi de bun neam, drept-
credincioşi şi bogaţi. Tatăl
său se chema Teofan, iar
mama sa, Nona. Această
binecuvântată pereche, pe-
trecând cu bună credinţă în
însoţirea cea legiuită şi îm-
podobindu-se cu obiceiul
cel bun, pentru viaţa lor cea
plăcută lui Dumnezeu şi
pentru multele milostenii şi
faceri de bine mari, s-au în-
vrednicit a odrăsli această
odraslă sfântă - singuri ei
fiind rădăcină sfântă - şi s-a
făcut cum zice psalmistul:
Ca un pom răsădit lângă
izvoarele apelor, care şi-a
dat rodul său la vremea sa.
Deci, născând pe acest
dumnezeiesc prunc, l-a numit Nicolae,
care se tâlcuieşte "biruitor de popor"; şi
cu adevărat s-a arătat biruitor al răutăţii,
aşa binevoind Dumnezeu spre folosul de
obşte al lumii.
Multe, mari şi preaslăvite minuni a făcut
Sfântul Nicolae, acest mare plăcut al lui

Dumnezeu, pe uscat şi pe mare, ajutând
celor ce erau în primejdii, izbăvind de
înecare şi scoţându-i din adâncul mării la
uscat; răpindu-i din robie şi aducându-i
la casele lor; izbăvind din legături şi din
temniţe, apărând de tăierea de sabie şi

scăpând de la moarte, apoi
multora le-a dat tămăduiri:
orbilor, vedere; şchiopilor,
umblare; surzilor, auz;
muţilor, grai. Pe mulţi, din
cei ce pătimeau în sărăcia
cea mai mare, i-a îm-
bogăţit, iar celor flămânzi
le-a dat hrană. Şi la toată
nevoia s-a arătat gata
ajutător, apărător cald,
grabnic folositor şi sprijini-
tor; iar acum, de aseme-
nea, ajută pe cei ce-l
cheamă şi din primejdii îi
izbăveşte.Ale cărui minu-
ni precum este cu ne-
putinţă a le număra, tot aşa
cu anevoie este a le de-

scrie. Pe acest mare făcător de minuni îl
ştie Răsăritul şi Apusul şi toţi creştinii
cunosc nenumăratele lui minuni. Deci, să
se slăvească printr-însul Dumnezeu Cel
Unul în Treime lăudat: Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt, Căruia se cuvine laudă în
veci.

Sfântul Andrei Sfântul Nicolae

La sfârşitul acestui an, Corala Giro-
ceana a Consiliului Local Giroc ani-
versează cei trei ani de activitate de
la înf iinţare şi până în prezent. Cu
acest prilej, având în spate activităţi
bogate, manifestări frumoase şi re-
zultate bune, s-a purces la alcătuirea
unei broşuri care să cuprindă toate
amintirile, f ixând astfel câteva re-
pere ale activităţii coralei de până
acum.

Iată ce notează autorul acestei lucrări,
domnul Mircea Sturza, dirjorul for-
maţiei, în prefaţa ei:
„Corala Giroceana a luat fiinţă şi
funcţionează în cadrul Consiliului
Local Giroc, care în frunte cu Domnul
Primar Iosif Ionel Toma, mentorul şi
iniţiatorul formaţiei, ne-a susţinut, ne-a
încurajat şi ne-a creat condiţii pentru o
bună desfăşurare a actelor artistice.
Mulţumirile au fost pe măsură de fie-
care dată când pe diferitele scene de
concerte CoralaGiroceana a adus cins-
te Comunei Giroc, demonstrând şi ex-
punând bogăţia „lăzii cu zestre” pe
care Girocul o deţine.
De la înfiinţarea coralei, de la primele
apariţii pe scenă până în prezent, s-au
scurs trei ani, o perioadă bogată în ac-
tivitate, cu amintiri frumoase care me-
rită să fie păstrate şi prezentate tuturor
celor interesaţi de muzică, de cor, de
cultură. După cum spunea Nicolae
Iorga, că „a fi tânăr cuprinde o dato-
rie şi nu o scuză”, tânăr fiind, am con-
siderat că îmi revine datoria morală de
a fixa în scris această perioadă de ac-

tivitate corală şi de a face cunoscută
munca noastră..
Am izbutit, aşadar, să adun în lucra-
rea de faţă truda celor trei ani în care
alături de coriştii mei am realizat acte
artistice notabile, pătrunzând în
lumea fascinantă a muzicii corale. Cu
toate acestea, cele prezentate aici

sunt doar o mică parte din activităţile
desfăşurate pe parcursul anilor.
M-am folosit în întocmirea acestei lu-
crări de articolele semnate de mine,
privitoare la activităţile coralei, pu-
blicate în ziarul local „Dialog cu ce-
tăţenii”, de pasaje din unele eseuri
ale mele din domeniul muzicii corale
şi bisericeşti, completând cu imagini
imortalizate de la diferite evenimente
artistice. Toate acestea sunt aduse ca
o preţuire şi cinstire acestor oameni
minunaţi devotaţi corului, care şi-au
dăruit o bună parte din timpul lor
acestei activităţi, dar mai ales şi-au
dăruit o parte din sufletul lor.

De asemenea, am notat în ordine cro-
nologică majoritatea activităţilor la
care am participat până în prezent,
detaliindu-le pe cele mai importante
dintre ele, de exemplu: Concursul na-
ţional „Cunoi esteDumnezeu”,Orăştie,
2010; participarea la Sfânta Liturghie
la Biserica Ortodoxă Română din

Vârşeţ, Serbia; participarea la Con-
cursul „Lada cu zestre”, etc.”
Cu siguranţă această apariţie va fi bi-
nevenită pentru toţi cei care au parti-
cipat într-un fel sau altul la acţiunile
Coralei Giroceana, pentru cei ce s-au
bucurat de audiţiile ei, dar şi pentru
toţi iubitorii de muzică corală şi de
cultură. Totodată, prin această apari-
ţie sperăm că se vor mai găsi pasio-
naţi de cor, cu voci frumoase, pentru a
întări şi consolida aceasta mică for-
maţie care a adus roade mari. Şi toate
aceste roade doar în trei ani...
Cinste CORALEI GIROCEANAşi la
mai mare!

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Corala Giroceana la ceas aniversar Aniversarea a 40 de ani de la
sfinţirea bisericii romano-

catolice din Giroc
- continuare din pagina 1 -

Biserica a fost pictată de către Matthias
Kohl (din Lenauheim) şi fiica sa, He-
lene Stelzner. Lucrările de tâmplărie,
zidărie şi vopsitorie au fost făcute de
meseriaşii proveniţi din rândul comu-
nităţii germane din Giroc, precum:
Peter Müller, Georg Fendler, Nikolaus
Gerber, Anton Gerber şi Josef Keller.
Astfel, concetăţenii noştri şi-au văzut
împlinit un vis după multe generaţii.
Corul a fost mărit cu cântăreţi tineri, iar
în prima duminică din septembrie 1971
are loc sfinţirea acestui lăcaş de cult, cu
participarea a numeroşi credincioşi, în
frunte cu Pater Lukas, care a rămas de-
votat până la moarte comunităţii cato-
lice din Giroc, comunitate care, din
păcate, o dată cu trecerea anilor, se re-
ducea continuu.
La slujba de oficiere, alături de Pater
Lukas au participat preotul Klemens şi
Pater Johanness, în prezenţa locţiitoru-
lui episcopului, dr. Kernweiss. Ca oas-
peţi de seamă, după ceremonie au
participat preoţii ortodocşi Iosif Gaiţă
şi Horea Vişoiu, alături de numeroşi ro-
mâni ortodocşi.
De acum, în jurul bisericii se vor orga-
niza toate evenimentele din viaţa co-
munităţii germane, dar mai ales
kerwai-ul, până în septembrie 1984,
când are loc ultima petrecere de acest
gen, cu participarea a 23 de perechi for-
mate din copii, tineri şi cupluri căsăto-
rite. Cu această ocazie, la fel ca şi la
ediţiile precedente, alături de nemţi par-
ticipă şi numeroşi tineri români.
Era încă o dovadă a relaţiei de frăţietate
ce caracteriza cele două comunităţi din
Giroc, până la începutul anilor `90.
Apoi, comunitatea germană s-a redus
treptat, până a dispărut complet.
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Şedinţa Consiliului Local al comunei Giroc din
noiembrie s-a desfăşurat în ultima zi a lunii şi a avut
pe ordinea de zi 14 proiecte de hotărâre. Iniţiate de
primarul Iosif Ionel Toma, acestea au primit girul con-
silierilor locali.
Proiectele propuse spre aprobarea aleşilor locali au
vizat rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al
anului în curs; aprobarea nivelului impozitelor aferente
clădirilor neevaluate deţinute de către persoanele fizi-
ce, pentru anul fiscal 2012; aprobarea Planului Ur-
banistic Zonal Zonă Rezidenţială Chişoda, nr. CAD
A688/1/1/3/1,A688/1/1/3/2m aprobarea Planului Ur-
banistic Zonal Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni
complementare, dotări şi servicii publice Giroc, nr.
CAD A547/1/18/2; aprobarea Planului Urbanistic

Zonal Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni com-
plementare, dotări şi servicii publice Giroc, nr. CAD

A552/2/1/19/1; aprobarea documentaţiei de intabu-
lare a străzii Bucegi din localitatea Chişoda, comuna
Giroc, în lungime de 1.045 de metri; aprobarea docu-
mentaţiei de intabulare a străzii Oltului din localitatea
Chişoda, comuna Giroc, în lungime de 928 de metri;
aprobarea aderării Comunei Giroc la Pactul Prima-
rilor (Convent of Mayors) şi participarea Comunei
Giroc la Proiectul “O abordare inclusivă, de la egal
la egal, pentru implicarea conurbanţilor şi aglome-
rărilor urbane largi din UE, pentru participarea la
Pactul Primarilor”; aprobarea sumei de 35.000 de lei
pentru tipărirea Almanahului ziarului “Dialog cu
cetăţenii 2012” în 3.000 de exemplare; alocarea sumei
de 55.000 de lei Asociaţiei Culturale “Ghiocelul”,
pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice cu
ocazia Sărbătorilor de Iarnă; aprobarea sumei de
10.000 de lei pentru editarea lucrării teologului

Mircea Sturza, intitulată “Corala Giroceana la aniver-
sarea celor trei ani de activitate”, precum şi pentru im-
primarea pe suport digital a repertoriului coralei;
aprobarea sumei de 6.500 de lei pentru asigurarea
transportului la Viena al unui grup organizat alcătuit
din Corul bărbătesc, Corala Giroceana, angajaţi; asigu-
rarea transportului la Bucureşti (Parlamentul
României) a Corului şi Orchestrei Bisericii Baptiste
din Giroc, în perioada 7-8 decembrie şi constituirea
Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Giroc.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului Local
al comunei Giroc

În ultima perioadă, ne-am desfă-
şurat activitatea pe linie de mediu,
respectiv sancţionarea contraven-
ţională a celor care dau foc restu-
rilor vegetale, menajere, nu
respectă legislaţia
în vigoare, produ-
când deversarea re-
ziduurilor lichide şi
solide pe domeniul
public, precum şi
sancţionarea pro-
prietarilor animalelor
lăsate nesupra-
vegheate.
Pe linie de ordine şi
linişte publică, ţi-
nem să precizăm că,
potrivit Regula-
mentului cadru de
organizare şi funcţionare a Poliţiei
locale nr. 1332/2010, avem atri-
buţii şi în ceea ce priveşte condu-
cerea la sediul Poliţiei locale a
persoanelor suspecte, a căror iden-
titate nu poate fi stabilită, în vede-
rea luării măsurilor care se impun,
iar în cazul faptelor penale, pentru
imobilizarea făptuitorului, conser-
varea locului faptei, identificarea
de martori oculari până la sosirea
structurilor competente.
De asemenea, mai acţionăm în ve-
derea prevenirii şi constatării fap-
telor antisociale, menţinerea

ordinii şi liniştii publice, curăţe-
niei localităţii.
În cazul rezolvării şi prevenirii
furturilor din locuinţe sau societăţi
comerciale, recomandăm ca la lo-

cuinţele aflate în
construcţie, îndeo-
sebi în locurile măr-
ginaşe, să nu fie
lăsate ori abando-
nate mijloace de
lucru, utilaje, mate-
riale, instalaţii care
pot face obiectul
unor astfel de fur-
turi.
De asemenea, ară-
tăm faptul că, con-
form HCL nr.
15/2010, angajatorii

au obligaţia să se prezinte de în-
dată la sediul Poliţiei locale, între
orele 8-15, pentru a fi luate în evi-
denţă persoanele care efectuează
diferite lucrări conform angaja-
mentelor legale, precum şi per-
soanele fizice care nu sunt
rezidente pe raza comunei Giroc.
În acest fel putem cunoaşte per-
soanele posibile a comite fapte an-
tisociale, aceasta fiind o măsură
de precauţie.

Şef serviciu
Poliţia locală Giroc,
Jr. Daniel SGURĂ

Din agendaPoliţiei LocaleGiroc

Se colectează deşeurile electrice şi electronice
În perioada 5 – 9 decembrie se vor colecta
de la populaţie deşeurile de echipamente
electrice şi electronice.
În Giroc acestea vor fi depuse peste drum
de sediul SCGiroceana SRL, în timp ce în
Chişoda punctul de colectare a fost stabilit
în curtea Căminului Cultural.
Locuitorii din cele două aşezări sunt aştep-
taţi să depună aparatură electrică şi elec-
tronică veche sau defectă.

Condiţiile climatice din ultimele zile au fo-
vorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorilor
la pomii fructiferi. Tratamentul acestora se
efectuează prin îmbăierea pomilor pe timp
liniştit, când temperatura depăşeşte 3°C.

Este recomandat să folosiţi unul din pro-
dusele CONFIDOR OIL SC 004=1,5%
sau alte substanţe similare omologate. Pe-

rioada optimă de tratament este la scutura-
rea frunzelor. La speciile seminţoase, tra-
tamentul se va repeta după 30 de zile.
Când se va recurge la acest tratament, tre-
buie să se respecte prevederile legale ale

Ord. nr 45/1991 al MAA
1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor 68/05.02.1992,
al Ministerului Mediului
15.b/3404/1991 al departamen-
tului pentru administraţie locală
şi 127/1991 al Asociaţiei Cres-
cătorilor deAlbine din România,
privind unele măsuri pentru pro-
tecţia familiilor de albine împo-
triva intoxicaţiilor cu pesticide,
mai ales în perioada de înflorire.
Cetăţenii trebuie să ia măsurile
ce se impun pentru protecţia me-
diului înconjurător şi să respecte

cu stricteţe normele de lucru cu produse de
uz fitosanitar, pe cele de securitate a mun-
cii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.

Dăunători la pomii fructiferiAtenţie unde ardeţi deşeurile din gospodărie
Statisticile din ultima vreme arată că foarte multe incendii se produc în tim-
pul igienizărilor pe care gospodarii le fac în grădini ori pe terenurile pe care
au fost plantate şi recoltate culturi. În momentul în care vă apucaţi să strângeţi
vegetaţia uscată din grădini sau de pe câmp trebuie să nu utilizaţi focul deschis
în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt. Este interzis să utilizaţi
focul deschis la distanţe mai mici de zece metri faţă de materiale sau substanţe
combustibile. Resturile vegetale, gunoaiele menajere şi alte tipuri de deşeuri
trebuie arse în locuri special amenajate. Înainte de a trece la arderea acestor
categorii de deşeuri, trebuie să vă interesaţi la Primărie în ceea ce priveşte
planificarea zilelor şi a locurilor special amenajate în care se adună resturile
menajere şi vegetaţia uscată în scopul arderii. Arderea resturilor vegetale, a
gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor trebuie să se facă numai pe baza permisu-
lui de lucru cu focul.(Dumitru CRĂINICEANU)
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Pentru foştii lui colegi, dar şi pentru
prieteni este boem, poet şi jurnalist,
iar acum, atât pentru ei, cât şi pentru
toţi iubitorii de poezie a ieşit din nou
pe piaţa literară timişoreană, cu un
volum intitulat „Tulpina mea nevă-
zută”.
Cartea a văzut lumina tiparului în
condiţii grafice excelente şi cu spri-
jinul financiar al Primăriei şi Consi-
liului Local al comunei Giroc.
Lansarea a avut loc la finele săptă-

mânii trecute, în sala Academiei Ro-
mâne, în prezenţa a numeroşi cama-
razi de condei, colegi şi prieteni.
Momentul a fost punctat şi de un mi-
crorecital la pian electric, ca şi de re-
citarea câtorva dintre proaspetele
poeme ale lui George Lână, în lec-
tura autorului.
Au vorbit despre George, un poet
care a ajuns la maturitatea literară,
Lucian Vasile Szabo şi Alexandru
Ruja, care au creionat nu doar crea-
ţiile din acest op, ci şi din cele ante-
rioare, „Bariera de la Voiteni” fiind
unul dintre acestea. Despre poet şi
despre „Tulpina mea nevăzută” s-a
vorbit frumos şi consistent. S-a spus
că este cel mai bun produs al lui de
până acum, George găsindu-şi dru-
mul în poezie...
Coleg de condei, de redacţie şi prie-
ten, Lucian Vasile Szabo apreciază
că „acest volum este unul care reia
multe dintre temele dezvoltate ante-
rior. Îl vedem, prin acest volum, pe
George Lână ca un poet adevărat, un
poet împlinit. Găsim în carte şi o
mai mare aplecare spre relaţia cu di-
vinitatea, cu Dumnezeu, o împăcare
însă nu de pe poziţii de supunere, ci
de pe acelea de dialog”.
La rândul său, Alexandru Ruja a
făcut o analiză nu doar a volumului
recent lansat, ci şi a întregii creaţii
poetice a lui George Lână. „În cele-
lalte volume ale lui George Lână
aveam de a face cu un cu totul alt tip
de poet, unul al revoltei... El în-
cearcă acum să schimbe registrul
poetic, chiar dacă atitudinea poetică
este păstrată. În poezia lui George
Lână este vorba despre o libertate

nedisimulată a exprimării, o libertate
sinceră. George Lână este un poet
liber. Important este că poetul nu co-
boară niciodată standardul poeziei,
este mereu atent la nivelul poetic. În
aceste poezii, versul curge străluci-
tor, o tensiune tragică bruschează
din interior poezia, dându-i o ampli-
tudine valorică”, a spus Alexandru
Ruja.
“George Lână se întrece pe sine cu
fiecare nou volum de versuri. Tul-
pina mea nevăzută este o carte ma-
tură, ambiţioasă, solid construită,
într-o tonalitate gravă, potrivită
celor trei mari teme pe care le dez-
voltă: naştere, moarte şi accederea la
divinitate. (…) O metaforă superbă
este chiar titlul volumului, urmată de
multe altele, în versuri uimitoare,
dovezi ale trudei şi harului”, spune,
în post-faţa cărţii, Otilia Szekeres,
cea care a tradus poeziile din acest
volum şi în limba engleză.
Dan Sgârţă semnează şi el în post-
faţa volumului, apreciind că George
Lână însuşi este un personaj poetic.
“În acest volum poetul toarnă în
forme unice topitura sa preţioasă,
plămădind, spre bucuria noastră, un
şirag de perle poetice. (…) Fiecare
poem e un întreg în sine, un cerc
care se închide în el însuşi. (…)
George Lână este un poet de refe-
rinţă al vremii lui şi toţi cei care se
vor apropia cu atenţie de experienţa
sa spirituală vor fi răsplătiţi de lumina
ce se înalţă din abisuri, în izbucnirea
unui răsărit plin de promisiuni”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

“Un şirag de perle poetice”

“Tulpina mea nevăzută”, un nou
volum semnat de George Lână

Ultima redută a boemei optzeciste timişorene, pe numele de poet
adevărat George Lână, îmi este prieten şi confrate în ale suferin-
ţei de peste trei decenii, adică o bună viaţă de om. Demn de reţi-
nut este faptul că într-o societate de consum, în starea de criză ori
în degringolada politică, economică şi socială, Goerge şi-a păstrat
mai bine ca oricine statutul său de poet, cartea de vizită care îl ca-
racterizează cel mai precis, alături de cărţile sale, de volumele de
versuri care l-au ridicat treaptă cu treaptă spre templul poeziei.
Alif ie de suflet când e vorba de prieteni şi de necazurile lor, poetul
e proţălnic şi pieziş dacă, din întâmplare ori dinadins, îl calci pe
bătăturile poeziei pe care, ca orice ardelean, a perceput-o cu bini-
şorul, temeinic şi pentru totdeauna. Adică def initiv. Pentru că,
dacă George, ca orice om, mai are şi alte soiuri de dragoste lu-
mească, atunci iubirea pentru poezie este absolută.

DDeeaassuupprraa ttaa
CCiinnccii--şşaassee gghhiioocceeii
îînn ppaahhaarruull uuiimmiitt

ddeeaassuupprraa ttaa îînn bbaallaannss
CCrruucciiffiixxuull ddee aarrggiinntt
ccee--mmii aattâârrnnăă llaa ggââtt

bbiinneeccuuvvâânntteeaazzăă aacceeaassttăă sseeccuunnddăă
nnee pprrooiieecctteeaazzăă îînn mmiitt..

MMaaii aapprrooaappee ddee DDuummnneezzeeiirree
TTrreeii ccăănniiţţee

ddiinn ssttiiccllăă ssuubbţţiirree
ccuu aappăă ssffiinnţţiittăă ppâânnăă

llaa jjuummăăttaattee
şşii ppeettaallee rrooşşiiii ddee ttrraannddaaffiirr..

ÎÎnnttrree eellee îînn cceerrcc
ttrreeii lluummâânnăărrii aallbbee aarrzzâânndd
ccuu ffllaaccăărraa ddrreeaappttăă eeggaallăă..

ÎÎnnddeeaajjuunnss
ssăă nnee ssiimmţţiimm mmaaii aapprrooaappee

ddee DDuummnneezzeeiirree..

OOgglliinnddaa aacceeaassttaa
ÎÎmmbbăăttrrâânneesscc..

MMăă uuiitt nnăăuucciitt îînn oogglliinnddăă
şşii cchhiippuull nnuu îîmmii eessttee aaccoolloo

îînn llooccuull mmeeuu
ccuu bbrriicciiuull îînn mmâânnăă

ttaattaa ddiissppaarree ccuu ssppuummaa ppee ffaaţţăă
iinnttrrăă îînn ccaaddrruu bbuunniiccuull

nneetteezziinndduu--şşii mmuusstteeaaţţaa aallbbiittăă
şşii iinnssttaannttaanneeuu

îînn iirriişşiiii--ii ccaa lleeuuşştteeaannuull
îînnvviiee şşii rrăămmâânn llooccuulluuii

oocchhiiii ssffrreeddeelliittoorrii
cchhiippuull nneeppooaatteelloorr ssaallee..

PPaarrccăă--ii bblleesstteemm
oogglliinnddaa aacceeaassttaa nnee îînngghhiittee

ppee rrâânndd..
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Scena Operei Române din Timişoara
a găzduit recent un spectacol aniver-
sar dedicat lui Petrică Moise, în-
drăgitului interpret de muzică
populară din Banat.
La 40 de ani de spectacole date pe
scenele din ţară şi din străinătate, Pe-
trică Moise rămâne mesagerul cân-
tecului din Banat, cu o voce şi un
repertoriu care nu pot fi confundate.
Sala Operei s-a dovedit a fi neîncăpă-
toare pentru cei dornici de a-l asculta
pe interpret, iar îndrăgitul solist a ri-
dicat publicul în picioare de nenumă-
rate ori şi a adunat multe aplauze
când şi-a cântat iubirile şi dorurile
pe scenă. Cântece precum “Iorgovan
frumoasă floare” sau “Bănăţan mi-s
până mor” au fost primite cu căldură
de public.
Fecior de paori bănăţeni de la
Chişoda, Petrică Moise a ştiut să-şi
încânte publicul cu atitudinea lui
prietenoasă, dar şi cu un program
bogat, în care toate zonele etnofol-

clorice româneşti s-au regăsit.
Intitulat „Ţara mea-i Banatu’ meu”
şi organizat de Asociaţia Culturală
Banat Art din Lugoj, spectacolul
aniversar a avut pe afiş invitaţi de
seamă, precum Benone Sinulescu,
Ana Pacatiuş, Sava Negrean Bru-
daşcu, Gheorghe Turda, Traian Jur-
chela, Carmen Popovici, Mariana
Deac, Petrică şi Ramona Viţa, Eugen
Mihăilă, Luciana Maria Ene, Titus
Frunzăverde, Pera Teodorovici şi
Tamburaşii, Petrică Paşca, Radu şi
Ilie Vincu şi Orchestra Virtuozii Ba-
natului.
În finalul concertului, primarul
Gheorghe Ciuhandu i-a înmânat lui
Petrică Moise diploma de excelenţă
din partea Primăriei Timişoara pen-
tru întreaga sa carieră artistică, iar
colegii săi de scenă şi publicul care
aplauda în picioare i-au cântat maes-
trului “La mulţi ani!”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Petrică Moise e al Banatului
Îi iubesc pe PetricăMoise pentru că e unic şi pentru că e bănăţean.Emai
unic decât clipa 1 dacă se poate spune astfel, unic şi însingurat până lamar-
ginea durerii, loc din care, izvor fără preţ, se varsă muzica lui. Pentru că
PetricăMoise nu cântă, ci trăieşte cântarea, cântecul care la el se confundă
cu viaţa, într-o contopire molcomă şi fără de stridenţe. Pentru că la Pe-
tricăMoisemuzica e viaţa şi invers şi amândouă sunt,mai presus de toate,
Banatul lui drag, pentru că, pentru Petrică Moise, Banatul este o părti-
cică din rai, dacă nu chiar raiul întreg.
Sunt trei lucruri: PetricăMoise, cântarea şi Banatul, care în concepţia ar-
tistului nu poti fi despărţite, formează un monolit cu străluciri diaman-
tine, care dau sens culturii din arealul bănăţean.
PetricăMoise este adevărat. PetricăMoise cântă adevărat, iar Banatul lui
este Banatul istoric de dincolo deCaraş, până laMureş şi Banatul sârbesc.
Dacă oamenii politici de astăzi ar iubi doar o fărâmă din această ţară şi oa-
menii ei la fel cum iubeşte Petrică Moise Banatul şi bănăţenii, am fi cu
toţii acum într-o altă zodie.Dar azi doar artistul e undeva sus, într-o altă
zodie: a iubirii, a devoţiunii, a adevărului, a muzicii fără egal cum doar el
ştie nu să o cânte, ci să o trăiască, să o trăiască până în bobul de rouă şi la-
crimă.
Îl iubesc pe PetricăMoise pentru că anii tinereţii pentrumine aumijit cu
prima dragoste, în acordurile muzicii lui.
Noi, românii, ne respectăm sărbătorile, iar PetricăMoise este o sărbătoare
a muzicii româneşti. Este un pilon pe care se reazămă cu greutate cânte-
cul bănăţean autentic. Că e cântec, joc ori doină, Petrică Moise le trece
prin filtrele proprii ale locurilor, ale pământului de aici – sunetul prinzând
valenţe inconfundabile, iar versul zugrăvind calităţile locurilor şi ale oa-
menilor de aici.
Tinereţea mi-a fost scăldată înmuzica lui PetricăMoise. Bătrâneţea mi-e
ostoită în acordurilemuzicii lui. PetricăMoise nu e nici tânăr, nici bătrân.
PetricăMoise este! Este almuzicii, al locului, al pământului, al Banatului.
Se confundă cu timpul lor, devenind inconfundabil.
PetricăMoise este iubit şi urât deopotrivă.
El nu poate fi indiferent – pentru că el este o istorie. Pentru că el se
confundă cu istoria acestor locuri.
Suntmândru că am trăit în vremea lui PetricăMoise! La aniversarea de 40
de ani de când Petrică Moise cântă şi ne încântă, i-aş spune «La mulţi
ani!», i-aş spunemaestre,dar prefer să-i spun «Lamulţi ani, bănăţeanule!».

„Ţara mea-i Banatu’meu”
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Anul acesta ne-a adus în dar o toamnă
lungă şi frumoasă, cu o vreme neaştep-
tat de caldă pentru această perioadă.
Ziua de vineri, 11 noiembrie, nu a făcut
nici ea excepţie: soarele strălucea cu ge-
nerozitate pe cer, iar noi ne-am hotărât
să vizităm pitorescul ţinut al Maramu-
reşului.Aşadar, dimineaţa devreme, ne-am
îmbarcat în autocar şi ne-am aşternut la

drum: un grup de elevi de la şcolile din
Giroc şi Pădureni, însoţiţi de cadre di-
dactice.
De la ferestrele autocarului am putut ad-
mira paleta de culori în care toamna a
zugrăvit frunzele copacilor: galben-aurii
sau roşu-sângerii, brune sau încă verzi
pe alocuri, formau o panoramă unică.
Pe măsură ce ne îndepărtăm de ţinutu-
rile de şes şi ne apropiam de cele de

munte, decorul se modifica şi el: seni-
nul cerului era brăzdat de vălătuci de
nori albi, iar apa cristalină a pâraielor
era captivă sub o pojghiţă subţire de
gheaţă.
Excursia noastră, planificată pe întreaga
durată a sfârşitului de săptămână, a avut
obiective diferite.
În acest sens, un prim popas l-am făcut

la Cimitirul vesel de la Săpânţa,
unde am putut admira arta meş-
terului Ion Stan Pătraş. Dibăcia
cu care acesta a creionat chipu-
rile celor ce şi-au găsit odihna
sub lespezile de piatră se împle-
teşte cu scurtele texte umoristice
legate de meseriile avute de ră-
posaţi. Ceea ce impresionează,
însă, cu adevărat, este albastrul
intens utilizat de pictor ca fun-
dal: renumitul „albastru de Să-
pânţa”, la fel de faimos precum
cel de Voroneţ.
Vizita la Memorialul victimelor
comunismului şi ale Rezistenţei
de la Sighetul Marmaţiei le-a

oferit copiilor - şi nouă deopotrivă – o
lecţie dureroasă de istorie. Întunecimea
celulelor, asprimea veşmintelor deţinu-
ţilor, miile de nume înscrise pe zidurile
mausoleului, dar, mai cu seamă, chipu-
rile inocente şi suferinde ale copiilor au
produs o puternică impresie asupra
noastră a tuturor.
Incursiunea la cele două mănăstiri –
Bârsana şi SfântaAna Rohia – a consti-

tuit pentru noi o purificare spirituală, o
apropiere de Dumnezeu. Pacea care să-
lăşluieşte de jur-împrejur te cuprinde
treptat, creându-şi o senzaţie de împă-
care cu tine însuşii şi cu lumea exte-
rioară.
Am poposit mai îndelung la Mănăstirea
Rohia, locul în care şi scriitorul Nicolae
Steinhardt şi-a găsit liniştea şi pacea,
putând astfel să realizeze cea mai mare
operă a sa, „Jurnalul fericirii”.
Construită pe vârful dealului Rohiei,
mănăstirea dispune de mai multe cor-
puri de clădire, printre care casa şi chi-
lia unde a locuit şi a meditat Steinhardt.
Este demn de precizat faptul că mănăs-
tirea adăposteşte o bibliotecă incluzând
peste 40.000 de cărţi şi reviste, în limba
română, germană, maghiară, franceză,
engleză şi neogreacă.
Văile adânci ce împrejmuiesc mănăsti-
rea contrastează puternic cu brazii tru-
faşi şi culmile abrupte pe care se înalţă
aceştia. Peisajul este de o frumuseţe
năucitoare, un amestec de tonuri şi cu-
lori calde şi reci: un pastel al toamnei în
toată splendoarea sa. Admirând împre-
jurimile, am fost martorii unui specta-
col inedit: o ploaie de frunze care se
cerneau alene, asemeni unor fulgi, prin-
tre crengile unui copac situat chiar în
faţa mănăstirii.
Drumul de întoarcere a fost plin de
amuzament şi voie bună. S-a râs, s-a
glumit, s-a făcut schimb de impresii.

Am ajuns acasă regretând că excursia a
luat sfârşit, dar bucuroşi de noile prie-
tenii înfiripate.

Prof. Violeta LISEŢCHI

Prietenie pe meleaguri maramureşene

Hai la joacă!
„Nu ne putem imagina copilăria fără râse-
tele şi jocurile sale. Sufletul si inteligenţa
devin mari prin joc. Despre un copil nu se
poate spune că el creşte şi atât; trebuie să
spunem că el se dezvoltă prin joc.” (Jean
Chateau)

La vârsta cântecului de lebădă al copilăriei
(6-12 ani), jocul are un rol important în for-
marea personalităţii copilului.

Prin numeroasele sale funcţii: de relaxare, de
adaptare la ambianţă, de educaţie socială şi
morală, jocul este şi o sursă de bucurie şi op-
timism, ancorându-l puternic pe copil în rea-
litate.
Elevii clasei a IV-a, de la Scoala din Chişoda,
au participat la o Petrecere Educaţională Ce-
rino. Copiii s-au distrat şi s-au antrenat în jo-
curi amuzante şi pline de zburdălnicii.
Ştrengarii năzdrăvani au descoperit valorile
morale şi multe poveţe per înţelesul lor, toate
prin intermediul jocului, alături de Zgrica,
zgripţuroaica.

Înv. Georgeta BARNA

Aproape de Timişoara, în comuna Got-
tlob, sunt fabricate cele mai frumoase
decoraţiuni de Crăciun: globuri, beteală,
vârfuri pentru brad, precum şi braduţi
artificiali.
Anul acesta a fost rândul grupelor mij-
locii de la Grădiniţa PPGiroc de a vizita
fabrica lui Moş Crăciun. Plini de entu-
ziasm, micuţii conduşi de doamnele edu-
catoare Lenuţa Terteci, Janina Terteci,
Florina Berindeiu şi Ioana Ivanovici, îm-
preună cu doamnele îngrijitoare ale gru-
pelor, au pornit dis-de-dimineţă spre
Gottlob.
Drumul nu a fost lung, iar la sosire toţi
erau foarte entuziasmaţi să vadă unde
are Moşul atelierul. O doamnă foarte
drăguţă a condus grupul prin cele trei
hale de producţie. Mai întâi, am putut
vedea cum sunt realizate micuţele figu-
rine utilizate pentru crearea scenetelor

biblice specifice sărbătorii Crăciunului.
Apoi am vizitat hala în care se face be-

teală, dar şi brazi artificiali. Micuţii au
fost uimiţi să vadă cum, din panglici co-
lorate, rezulta un brăduţ întreg, însă cel
mai mult s-au bucurat de beteala pe care
au primit-o cadou.
Ultima atracţie a fost hala de producţie
a globurilor. Am putut admira aici glo-
buri de toate formele şi mărimile, unele
colorate industrial, altele pictate ma-
nual, care mai de care mai frumoase.
Punctul culminant însă a fost când am
primit fiecare câteva globuri drept su-
venir.
După o plimbare sănătoasă, nimic nu e
mai binevenit decât o masă copioasă, iar
sandwich-urile pregătite ne aşteptau la
autocar. Cu burticile pline, am pornit
spre casă, cuprinşi de magia Crăciunului
şi bucuroşi că am primit cadouri minu-
nate.

Lenuţa TERTECI

Vizită la fabrica lui Moş Crăciun

Cu ocazia zilei de 30 octombrie, şcoala noastră a fost gazda
unui eveniment mult aşteptat de către elevi: Halloween sau
Sărbătoarea măştilor. La fel ca în anii precedenţi, întrecerea a
cuprins două secţiuni: parada costumelor şi a măştilor şi con-
cursul de dovleci. Participanţii s-au întrecut care mai de care
în a-şi alege o costumaţie adecvată evenimentului sau în a-şi
arăta dibăcia în cioplitul dovlecilor. Astfel, alături de perso-
najele tradiţionale, caracteristice acestei sărbători (vampiri,
vrăjitoare, schelete, diavoli, diverse ilustrări ale Morţii – cu
sau fără coasă), am putut admira o sumedenie de personaje
ieşind din sfera tiparelor clasice: prinţese, spiriduşi, clovni,
luptători ninja, măcelari, piraţi, cărţi de joc, Charlie Chaplin
etc. Membri ai juriului au fost: prof. Melentina Costa, ed. Mi-
haela Manzur, prof. Lelia Lal, prof. Violeta Liseţchi, Lavinia
David (reprezentant al părinţilor) şi Ovidiu Vrazsa, fost elev
al şcolii. Sarcina juriului nu a fost una uşoară, întrucât con-
curenţii au prezentat o diversitate mai mare de costume, com-
parativ cu anul trecut. De asemenea, au pus un accent mai
mare asupra elementului de originalitate. Datorită acestui as-
pect, pe lângă clasamentul obişnuit au mai fost acordate di-
plome pentru originalitate şi popularitate. Pentru a întreţine

atmosfera, nimic nu e mai potrivit
decât muzică bună, iar în cazul car-
navalului nostru de acest aspect s-a
ocupat dl Doru Oşan, care, pentru
a fi în ton cu evenimentul, şi-a pus
şi el o mască.

Atmosfera a fost una de veselie generală şi distracţie: toţi cei
prezenţi, indiferent de faptul că au concurat sau nu, au luat sau
nu au luat diplomă, au dansat şi s-au simţit bine. Petrecerea s-
a prelungit până seara târziu, iar la ea au participat şi foşti elevi
ai şcolii noastre, veniţi în mod special pentru a se bucura de
încă un Halloween alături de noi. Prof. Violeta LISEŢCHI

Sărbătoarea măştilor la Giroc
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Sala de sport a Şcolii cu clasele I-VIII Giroc a găzduit, în data de
17 noiembrie 2011, a doua ediţie a meciului de fotbal din cadrul
competiţiei intitulate „Memorialul Ilie Drăguţ”, care a avut loc
între elevii şcolilor din Chişoda şi Giroc.
Organizat de către domnul Dorică Drăguţ, cu sprijinul domnului
primar Dr. Iosif Ionel Toma, memorialul a venit să amintească ele-
vilor numele girocenilor pasionaţi de fotbal, să descopere noi ta-
lente fotbalistice, să dezvolte spiritul de competiţie şi fair-play în
rândul copiilor.
Pregătirea celor două echipe a fost asigurată de domnul profesor
de educaţie fizică Boris Babici, care a fost şi arbitrul meciului.
Victoria a revenit elevilor giroceni, care au câştigat cu scorul de 11
– 6 în urma desfăşurării celor două reprize de fotbal.
Atmosfera de competiţie de pe teren a fost susţinută şi din tribună
de galeriile formate din colegii jucătorilor.
În final, au fost acordate cupe şi diplome pentru ambele echipe, iar
elevul Răzvan Rămneanţu a primit diploma de golgeter si a fost
desemnat cel mai bun fotbalist al meciului.

Preşcolarii de la grădiniţa din Giroc
şi colegii lor mai mari de la şcoală
au realizat o expoziţie inedită, cu
exponate alcătuite din materiale
găsite în natură şi din materiale
refolosibile. Piesele realizate din
ceapă, coji de nucă, ardei, cartofi,
crenguţe, hârtie, bidoane de plastic,
doze, cutii de chibrituri şi aşa mai
departe au fost expuse mai întâi în
holurile şcolii şi ale grădiniţei, iar
apoi în incinta Primăriei Giroc.
Parteneriatul dintre şcoală şi
grădiniţă s-a realizat cu scopul de a
educa copiii în spiritul ocrotirii
naturii. “Ne-am propus să conti-
nuăm o muncă începută cu generaţii
în urmă, şi anume aceea de a educa
în spiritul grijei şi respectului pentru
natură şi generaţiile care sunt în
prezent pe scaunelele grădiniţei sau
în băncile şcolii. De asemenea, vrem
să învăţăm copiii să respecte natura,
să nu o polueze, să o cureţe de ceea
ce e nesănătos”, este motivaţia
grupului de dascăli coordonat de
doamnele Melentina Costa şi
Lenuţa Terteci. Dar cum “cu o floare
nu se face primăvară”, dascălii de
aici sunt hotărâţi să continue
activităţile în acest sens.
Parteneri ai acestui proiect sunt
Inspectoratul Şcolar Judeţean, prin
inspector Lavinia Supuran, medicul
pediatrul Viana Toma, Agenţia
Regională de Mediu, prin inspector
Petronela Florea, Primăria comunei
Giroc, reprezentată de Ionel Moisă,
Poliţia Locală Giroc, reprezentată
de Adrian Gârd, dar şi părinţii
copiilor.

Expoziţie inedită, realizată
de copiii din Giroc Foşti elevi, colegi sau simpli locuitori ai Girocului care au cu-

noscut-o pe profesoara Ana Marki, au rămas şocaţi de vestea
morţii fostei lor colege, profesoare sau prietene, în data de 11
octombrie 2011, în Germania, în urma unei grele suferinţe.
Născută la Giroc în 23 noiembrie 1952, a urmat cursurile şco-
lii generale din localitate, iar apoi secţia germană a Colegiu-
lui Naţional Bănăţean. După terminarea liceului, în urma
unui sever concurs, a intrat la Facultatea de Filologie a Uni-
versităţii din Timişoara, secţia limba germană, obţinând cali-
ficarea de profesoară de limba germană.
Până la terminarea facultăţii şi intrarea în învăţământ, Ani
Marki, la fel ca şi sora sa, Hilde, în cea mai mare parte a timpu-
lui, a fost întreţinută doar de mama sa, Lenci, aceasta fiind cea mai
renumită croitoreasă a Girocului.
La terminarea facultăţii este repartizată ca profesoară de limba germană la liceul
din Brad, unde funcţionează până în 1983, după care se transferă la catedra de limba
germană a şcolilor din Giroc şi Chişoda. În această perioadă se căsătoreşte cu Mihai
Marki, absolvent al Conservatorului de Muzică din Iaşi. Ani Marki, la fel ca toţi
nemţii din Giroc, a fost profund integrată în comunitatea românească a Girocului,
până la plecarea sa în Germania, în anul 1990. În perioada cât a fost elevă a activat
pe tărâm cultural atât la şcoala din Giroc, cât şi la Căminul Cultural.
Pe plan profesional a fost apreciată pentru conştiinciozitate, punctualitate, seriozi-
tate, prietenie pentru oamenii în care avea încredere, un accentuat spirit critic şi un
simţ al umorului mai mult specific românilor decât nemţilor, dar şi dragoste pentru
elevi, fiind profund ataşată valorilor culturii germane, dar şi române.
După plecarea în Germania, în anul 1990, şcolile din Giroc şi Chişoda au pierdut
unul din oamenii de bază şi, din păcate, niciunul din urmaşii săi de la catedra de
limba germană nu s-a ridicat la nivelul său, motiv pentru care, la câţiva ani după ple-
carea sa, limba germană a fost înlocuită cu limba engleză.
În Germania, profesoara Ani Marki şi-a completat studiile în domeniul istoriei şi re-
ligiei, discipline pe care, alături de limba germană, le-a predat până la sfârşitul vieţii.
La fel ca majoritatea nemţilor plecaţi din ţară, a simţit mereu lipsa locurilor unde s-
a născut, a copilărit, a studiat şi a profesat o bună perioadă de timp, dovadă că
aproape toate concediile şi le petrecea în România (la mare sau la munte) şi nicio-
dată nu a uitat să-şi viziteze foştii colegi şi numeroşii prieteni de la Brad, Timişoara,
Giroc sau Chişoda.
Din păcate, prin moartea sa, profesoara Ani Marki se alătură, acolo sus în ceruri,
altor colegi de la şcoala noastră, plecaţi mult prea devreme dintre noi: Ioan Seiman,
Livia Bulat,Aurelia Ioanovici, Ileana Taban, Lenuţa Cojocaru, Silvia (Puşa) Poştaru,
Ioan Tătucu, Ana Ţurcanu. Prin dispariţia sa, Şcoala din Giroc şi satul nostru pierd
unul din profesorii de excepţie şi un intelectual de marcă ridicat din mijlocul nostru.

Dumnezeu să o odihnească în pace!
Prof. Octavian GRUIŢA

Profesoara ANA MARKI (1952- 2011)

Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are
15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză
de 4 secunde între ele. Pentru sirenele
cu aer comprimat semnalul se compune
din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu
pauză de 2 secunde între ele. Semnalul

de “ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în
5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză
de 10 secunde între ele. Pentru sirenele
cu aer comprimat, semnalul se compune
din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu
pauză de 5 secunde între ele.

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

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet con-
tinuu, de aceeaşi intensitate, cu durata
de 2 minute. Pentru sirenele cu aer com-
primat, semnalul se compune dintr-un
sunet continuu, de aceeaşi intensitate,
cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0732 600408
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8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef

Valentina BERARIU - juridic, administraţie; Ileana
SZABO, Gabriel TOMESCU, Codruţa TOMESCU -
cultură; Andra COSTA, Lavinia DAVID - social;

David ŢUŢ - tineret, divertisment;
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 0732 600455

e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corecţi informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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Festivalul Internaţional de Şah
ARADOPEN, 5-11 august 2011
Turneul principal din cadrul Festivalului In-
ternaţional de Şah “ARAD OPEN” a aliniat
la start 150 de sportivi, seniori şi juniori, din
România, Ungaria, Bulgaria, S.U.A.,Austria,
Israel, Germania, Norvegia şi Italia. Concur-
sul a fost câştigat, după lupte crâncene, de
către marele mestru maghiar Balog Imre, cu
7,5 puncte din 9 posibile, după ce el însuşi
pierduse în runda a doua la candidatul de
maestru Tomici Ştefan de la Clubul Central
de Şah Bucureşti, părând în acel moment că
fusese scos din cursa pentru locul I.
Chişozeanul Matiş Robert, în vârstă de 13
ani, a încheiat concursul cu 3,5 puncte, la fel
ca şi maestrul Miron Ionel de la Clubul Mu-
nicipal de Şah din Alba Iulia, dar mai bine
decât candidatul de maestru Samu Sorin de
la Oradea, un jucător redutabil, care a intrat
în acest concurs cu coeficientul ELO 2178 şi
a realizat doar 3 puncte din 9 posibile.
În turneul U8, dedicat copiilor cu vârste până
la 8 ani, giroceanca Georgiu Daria s-a clasat
pe locul II în clasamentul general mixt, cu un
scor zdrobitor de 8 victorii din 9 posibile,
pierzând doar o partidă în faţa lui Alexandru
Ungureanu din Parţa, câştigătorul turneului.

Privind vârful clasamentului, cineva ar putea
crede că la Arad a fost doar un “turneu de
casă”, între copiii veniţi din comunele din
jurul Timişoarei. De fapt, a fost prezent
aproape tot vestul României, de la Reşiţa
până la Sighetu’Marmaţiei. Daria Georgiu a
fost cea mai bună dintre şahistele sub 8 ani,
ocupând locul I la categoria F8.
În turneul U12, dedicat juniorilor între 9 şi
12 ani, cei trei şahişti din Giroc care au par-
ticipat s-au întors cu 2 premii şi au fost mereu
în prima linie. Astfel, Paraschiv Paul, în
vârstă de numai 9 ani, deşi premiul i-a scă-
pat printre degete (cu o remiză în ultima
rundă) a ocupat locul 8 în clasamentul gen-
eral, într-un concurs cu 54 de jucători având
vârste până la 12 ani! Paraschiv Alexandra a
obţinut locul II la categoria F10 (fete de 9 şi
10 ani), ocupând şi locul 15 în clasamentul
general mixt până la 12 ani.
Dar unul dintre marii eroi ai Festivalului de
Şah de la Arad din august 2011 a fost
chişozeanul Alboni Denis-Dean care, având
10 ani abia împliniţi, după un start ceva mai
ezitant, cu 3 victorii şi 2 remize după 5 runde,
a ridicat treptat miza întrecerii, câştigând
rând pe rând cele 4 runde rămase, la capătul
unor confruntări epice care aminteau de
războiul troian. În rundele 6, 7 şi 8 au căzut
sub sabia micului „Ahile” din Chişoda prin-

cipalii contracandidaţi la locul I în clasamen-
tul general mixt de la 12 ani şi anume: Hâncu
Andrei, de la C.S.S. nr. 1 Timişoara, posesor
al categoriei I şi câştigător detaşat al aceluiaşi
turneu în 2010, cu 8 victorii şi o remiză; Dicu
Dan-Alexandru, de la C.S. Sig-Mar Sighetul
Marmaţiei, posesor al categoriei I şi al coefi-
cientului E.L.O. 1804, impresionant pentru
această vârstă; Negulescu Alexandru, nepot
al unui şahist român renumit, pregătit de
către antrenorii din Ploieşti, acelaşi oraş din
care a pornit şi marele maestru Florin Gheo-
rghiu.
Dean şi-a adjudecat, împotriva pronosti-
curilor, locul I în clasamentul general mixt
până la 12 ani, pe lângă locul I la categoria
B10 (şahişti cu vârste de 9 şi 10 ani).
Mai trebuie menţionat că Denis Alboni a fost
susţinut moral, pe parcursul turneului, nu
numai de către şahiştii din Giroc, dar şi de
către bunii săi prieteni din Comuna Parţa, mai
ales de către Alex Ungureanu, câştigătorul
celuilalt turneu de juniori de la Arad (U8).
Pe cei doi învingători în turneele pentru copii
şi juniori de la Arad îi leagă o frumoasă prie-
tenie. Şahiştii din Giroc şi Parţa s-au bucurat
împreună, după fiecare meci dificil câştigat
de Dean, de parcă ar fi fost victorii în Cupa
U.E.F.A. sau la Wimbledon!

antrenor ZAMFIR MOLDOVAN

RETROSPECTIVA ŞAHISTICĂ 2011

A căzut cortina peste turul actualei ediţii
a campionatului Ligii a IV-a Timiş.A fost
o întrecere palpitantă, dusă între trei
echipe, care îşi vor disputa titlul de cam-
pioană probabil până în ultima etapă a re-
turului. CSM Lugoj s-a instalat pe primul
loc, reuşind 16 victorii şi un rezultat de
egalitate în cele 17 etape. Pe locul secund,
la trei lungimi în spatele lugojenilor s-a
clasat FC Chişoda, care cu 46 de puncte a
încununat un parcurs excelent, cu 15 vic-
torii, un egal şi o înfrângere. La egalitate
de puncte cu noi se situează CFR Timi-
şoara, cea de-a treia formaţie care s-a în-
scris în lupta pentru primul loc.
Pentru suporterii de fotbal din Giroc şi
Chişoda rămâne dezamăgirea că echipa
noastră nu a reuşit să tranşeze, deşi a jucat
pe teren propriu, meciul contra echipei
din Lugoj. Mai mult, fără a dori să ră-
sucim cuţitul într-o rană încă deschisă,
elevii lui Cosmin Stan s-au impus de o
manieră categorică pe terenul nostru. A
fost singura partidă în care FC Chişoda
putem spune că a dezamăgit, însă un meci
pe care l-a pierdut mai mult din pricina
căderii psihice după ce oaspeţii au deschis
scorul graţie unui autogol…
În schimb, în restul partidelor, cu excepţia
jocului de pe stadionul CFR, unde am
remizat cu amfitrionii, FC Chişoda a
câştigat toate partidele, unele de o
manieră încântătoare. Nu puţine au fost
meciurile în care fotbaliştii pregătiţi de
Cristi Safta au făcut instrucţie cu opo-
nenţii lor, administrându-le înfrângeri us-

turătoare. Au
fost, din punc-
tul de vedere
al spectatoru-
lui, şi jucători
r e m a r c a ţ i ,
printre ei Do-
chiţa, Riviş
sau Gherman,
dar în primul
rând trebuie
men ţ i ona t ă
forţa de grup a
unei echipe
care a cunos-
cut schimbări
majore în pau-
za competiţională din vară. Important este
că s-au găsit resurse pentru a continua
munca începută în urmă cu câţiva ani, în-
cununată în urmă cu două sezoane de ti-
tlul de campioană.

Perpetua cursă de urmărie
Divizionara D din Chişoda s-a înscris, aşa
cum spuneam, alături de CFR Timişoara,
într-o continuă cursa de urmărire a lide-
rului campionatului, echipa CSM Lugoj.
Lupta în trei, de la distanţă, pentru titlul
de campioană este deosebit de intere-
santă, Lugojul, Chişoda şi CFR-ul timi-
şorean promiţând suporterilor o evoluţie
cel puţin la fel de palpitantă şi în returul
campionatului. În penultima etapă dispu-
tată în Liga a IV-a, Chişoda s-a deplasat la
Gătaia, unde a evoluat împotriva fostei di-

vizionare C,
Progresul .
Deşi cal-
culele hâr-
tiei şi
poziţiile din
c l a samen t
ale celor
două echipe
dădeau o fa-
vorită certă,
echipa din
C h i ş o d a ,
jocul a fost
mai greu
decât se aş-
tepta an-

trenorul Cristi Safta şi ceilalţi componenţi
ai clubului. Cu toate acestea, băieţii noştri
s-au mobilizat şi au reuşit să aducă toate
cele trei puncte la Chişoda, învingând
«lanterna roşie». Pentru noi au marcat
Gherman şi Dochiţa (din lovitură de la 11
metri), la capătul unei partide în care s-au
mai ratat două lovituri de pedeapsă, câte
una pentru fiecare formaţie. Chişoda a
adunat, cu victoria de la Gătaia, 43 de
puncte în clasament, cu trei mai puţine
decât liderul CSM Lugoj, şi se afla pe
poziţia a doua a ierarhiei, la egalitate cu
ocupanta locului trei, CFR Timişoara.

Final de tur cu victorie
FC Chişoda a încununat cu încă o victo-
rie unul dintre cele mai bune parcursuri
de până acum din Liga a IV-a. În ultima

rundă a stagiunii de toamnă, fotbaliştii
noştri au câştigat, la limită, cu 2-1, pe pro-
priul teren, în faţa nou-promovatei Avân-
tul Bobda.
Victoria a venit prin reuşitele lui Dochiţa,
în minutul 53, şi Riviş, în minutul 58, din
penalty, acordat în urma unei infracţiuni
comise de Văcărescu. Chişoda a dominat
şi acest meci, însă apropierea vacanţei şi-
a spus probabil cuvântul, fotbaliştii noştri
tratând cu lejeritate o bună parte din acţiu-
nile de atac. Astfel, Dochiţa, în trei rân-
duri, şi Riviş au ratat bune oportunităţi de
a marca, însă trebuie remarcată şi evoluţia
portarului oaspeţilor, Eusebiu Holca, fost
component, în returul campionatului tre-
cut, al formaţiei din Chişoda.
Dochiţa a ratat 3 bune oportunităţi în
prima parte, la fel şi Riviş, cu o ocazie în
cont, în faţa lor stând Eusebiu Holca, fost
portar al Chişodei în returul trecut, şi care
a avut o prestaţie notabilă.
«Mulţumim pe această cale jucătorilor
noştri şi staff-ului tehnic, antrenorilor
Cristi Safta şi Vasile Daminuţă, direc-
torului sportivAdrian Şeţu, pentru bunele
reuşite din cursul turului”, a spus, la fi-
nalul turului, Adrian Rus, delegat al FC
Chişoda,
FC Chişoda a jucat în această ultimă par-
tidă în componenţa Sîrbu – Golea, Viţan,
Gavriluţă (Dobre), Berceanu – Gherman,
Glava, Glodean, Riviş (Bulaichi) – Sas
(Ilcău), Dochiţa.

Anton BORBELY

FC Chişoda a încheiat turul pe locul secund

FC Giroc,
clasare

meritorie în tur
Echipa de fotbal FC Giroc, care
evoluează începând din acest
sezon în Campionatul Judeţean
de fotbal, a încheiat turul com-
petiţiei, în seria a III-a, pe o
poziţie onorantă. Fiind la prima
participare în acest eşalon în ac-
tuala formulă, FC Giroc a reuşit
să se poziţioneze pe locul 6,
după ce a disputat 15 partide.
Echipa noastră a reuşit să
câştige opt partide, a terminat
una la egalitate şi a părăsit
terenul învinsă în alte şase
runde. Cu un golaveraj pozitiv,
26 de goluri marcate şi 23
primite, FC Giroc a acumulat
25 de puncte. În seria din care
face parte şi FC Giroc lupta
pentru promovare se dă între
trei echipe, FC Bazoş, Belinţ şi
Racoviţa, băieţii noştri având
ca obiectiv clasarea pe o poziţie
cât mai apropiată de podium.

AAlliissiiaa VVEETTIIŞŞAANN,,
66 aannii,, CChhiişşooddaa

FFlloorriinn CCRRIIŞŞAANN,,
66 aannii,, CChhiişşooddaa

PPaattrriicciiaa PPEESS,,
66 aannii,, CChhiişşooddaa

GGaabbrriieell GGUUDDUULLEEAASSAA
66 aannii,, CChhiişşooddaa


