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Campionii de azi, aurul
de mâine al Girocului
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Duminică, vremea neprielnică nu a împiedicat
aproximativ 3.000 de spectatori să participe la spec-
tacolul-concert dedicat de Filarmonica Banatul Zilei
Europei. “Teatrul de operaţiuni” a fost terenul
Unităţii Militare de la Chişoda, pe care TAB-uri, sol-
daţi în pas de defilare, tunuri, gloanţe, flăcări, fum
şi artificii întâmpinate cu urale au împănat eveni-
mentul. Precedat de discursurile susţinute de secre-
tarul de stat Vasile Timiş, de la Ministerul Culturii
şi Cultelor, secretarul de stat Viorel Oancea, care a
citit mesajul ministrului Apărării, şi generalul de
brigadă Gheorghe Simina, concertul a început cu
imnurile Europei şi României.

Pe acordurile Marşului Triumfal din opera Aida
de Verdi, soldaţii au bătut pas de defilare, iar TAB-
urile au trecut prin faţa audienţei. Publicul s-a mai
încălzit aplaudându-i pe soprana Diana Pap, pe Cos-
min Bălean care a cântat la duduk, vechi instrument
armenesc pe care mulţi dintre cei prezenţi l-au auzit
pentru prima dată, pe clarinetistul Florin Catina,
îmbrăcat ca şi colegul său în uniformă militară, şi
pe tinerii şi foarte talentaţii percuţionişti ai ansam-
blului Percutissimo, condus de Doru Roman.

Pasărea lui Stravinsky a apărut din camuflaj
scuipând foc şi a fost… lichidată de Scorpionii Gal-
beni – Batalionul 32 Infanterie. Fanfara Garni-
zoanei Timişoarei a stat în faţa scenei şi a cântat
împreună cu orchestra şi corul Filarmonicii Ba-
natul.

Momentul culminant al programului muzical
dirijat de maestrul Gheorghe Costin şi prezentat de
Ioan Coriolan Gârboni a fost Uvertura solemnă
1812, interpretată aşa cum a fost ea compusă de
Ceaikovski, cu salve de tun şi dangăt de clopote, ba
chiar cu un „front de război” pe care soldaţii au tras
cu muniţie de manevră.

Focurile de artificii au luminat, în urale, cerul
unei Europe fantezist sărbătorite la Chişoda.

Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena
Prăznuim în această lună, în ziua a douăzeci şi una,

pomenirea sfinţilor, măriţilor, de Dumnezeu încoronaţilor şi în-
tocmai cu apostolii, marilor împăraţi Constantin şi mama sa
Elena.

Acest mare între împăraţi, fericitul şi pururea pomenitul
Constantin, a fost fiu al lui Constanţiu, care se numea Clor, şi al
cinstitei Elena. Constanţiu a fost nepot de fiică lui Claudiu cel ce a
împărăţit în Roma mai înainte de împărăţia lui Diocleţian şi a lui
Carin. Acest Constanţiu, după ce a fost primit de Diocleţian şi de
Maxenţiu Erculiu ca să fie părtaş al împărăţiei lor, când Maximian
Galeriu, dimpreună cu alţi prigonitori, cu tărie ridicaseră prigonire
asupra tuturor creştinilor, el singur întrebuinţând blândeţea şi mila,

mai vârtos pe cei ce se luptau pentru credinţa lui Hristos îi între-
buinţa sfetnici şi părtaşi ai slujbelor împărăteşti. Învăţând el buna
cinstire pe Constantin fiul său cel iubit, care după acestea s-a numit
întâiul împărat al creştinilor, l-a lăsat moştenitor al împărăţiei sale,
în insulele Britaniei. După ce Constantin a fost înştiinţat de lucru-
rile necinstite, desfrânate, pierzătoare şi proaste, pe care le făcea
în Roma Maxenţiu, fiul lui Erculiu, şi îndemnat de dumnezeiasca
râvnă şi chemând pe Hristos împreună oştilor, a pogorât împotriva
lui Maxenţiu. Deci, văzând Dumnezeu curăţenia sufletului lui i
s-a arătat mai întâi în somn, după aceea în amiaza zilei, închipuind
semnul Crucii scris cu stele. L-a arătat lui şi celor ce erau vrednici.

- continuare în pagina 2 -

Ziua Europei sărbătorită la Giroc
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şi chişozeni sunt
copii europeni

Spectacole oferite de Ziua Europei de 
preşcolarii şi elevii  din Giroc şi Chişoda

Ambiţiile Uniunii sunt construirea unei
Europe care respectă libertatea şi identitatea
tuturor naţiunilor care intră în alcătuirea sa.
Doar astfel Europa poate deveni stăpână pe
destinul său şi poate juca un rol pozitiv în
lume. Uniunea Europeană este în slujba
cetăţenilor săi. Păstrându-şi valorile, obi-
ceiurile şi limba, locuitorii ei ar trebui să se
simtă în Europa ca acasă.

Detalii despre evenimentele de la Giroc şi Chişoda
puteţi citi în pagina 4
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- continuare din pagina 1 -
Deci, îndrăznind în chipul cinstitei

Cruci şi făcând cu aur semnul Crucii pe
arme, a mers la Roma şi pe însuşi pierză-
torul Maxenţiu l-a aruncat în râul Tibon,
înecându-l lângă podul Milvia, şi aşa a
izbăvit pe cetăţenii Romei de tirania
acestuia. Atunci marele Constantin, por-
nindu-se de la cetatea romanilor şi mer-
gând pe cale, voia să zidească o cetate pe
numele său în Ilion, unde se zice că a
avut loc războiul Troienilor cu elinii; însă
a fost oprit prin dumnezeiasca înştiinţare
şi i s-a poruncit de la Dumnezeu ca mai
degrabă în Bizanţ să-şi zidească cetatea.
Deci, urmând voii celei dumnezeieşti, a
zidit această de Dumnezeu păzită cetate
pe numele său, pe care a şi adus-o lui
Dumnezeu ca pe o pârgă a credinţei sale.
Şi deoarece căuta scumpătatea credinţei
celei din vremea noastră, a adunat în Ni-
ceea arhierei din toate părţile, prin care
s-a propovăduit credinţa ortodoxă, şi Fiul
a fost recunoscut de o fiinţă cu Tatăl, iar
Arie şi cei împreună cu el au fost daţi
anatemei, dimpreună cu hula lor. A tri-
mis încă şi pe maica sa Elena la Ierusa-
lim pentru căutarea cinstitului lemn pe
care a fost pironit cu trupul Hristos,
Dumnezeul nostru; apoi, aceste părţi de
lemn sfânt au fost mutate, adică o parte a
fost aşezată chiar în Ierusalim, iar cea-
laltă parte a adus-o în împărăteasca ce-
tate.

Împărăteasa Elena, după ce a ajuns la
Constantinopol, şi-a săvârşit viaţa; iar
marele Constantin, împodobind cetatea
cu înnoiri şi cu prăznuiri, şi puţin ceva
trecând peste patruzeci şi doi de ani ai
împărăţiei sale, şi începând războiul cu
perşii, şi în oarecare sat lângă Nicomidia
fiind, s-a mutat către Domnul, şi a fost
adus în cetatea sa, unde a fost primit cu
evlavie şi cu prea încuviinţate întâm-
pinări, a fost aşezat în biserica sfinţilor
apostoli. Şi a împărăţit în Roma cea
Nouă în anul de la zidirea lumii, cinci
mii opt sute optsprezece; iar de la venirea
cea în trup a Mântuitorului nostru Dum-
nezeu trei sute treizeci şi şapte, fiind al
treizeci şi doilea împărat de la August.

Sfinţii
împăraţi

Constantin
şi Elena

Cea de-a 11-a ediţie a Reuniunii
Corale “Cântecele Învierii” a avut loc
duminică, 8 mai, la Mănăstirea Izvo-
rul lui Miron din Româneşti. Manifes-
tarea a început la ora 10 cu Sfânta
Liturghie, urmată, la ora 12, de pro-
gramul corurilor participante. Printre
acestea s-au numărat Corul reprezen-
tativ al Consiliului Naţional al Româ-
nilor din Serbia, corurile Parohiilor
Ortodoxe din Foeni, Dudeştii Noi,
Făget, Grupul coral “Giroceana” al
Primăriei Giroc, Grupul coral “Ar-
monia” din Săcălaz, Grupul coral
“Sfântul Petru şi Pavel” al Bisericii
Greco-Catolice din cartierul Mehala-
Timişoara şi Grupurile corale ale Parohiei Ortodoxe din
Tomeşti şi Româneşti. Evenimentul a fost organizat de
Consiliul Judeţean Timiş prin Centrul de Cultură şiArtă al
Judeţului Timiş, în colaborare cu Mitropolia Banatului,
Mănăstirea Izvorul Miron şi Primăria Tomeşti.

Cu prilejul acestui eveniment, Corala Giroceana a sus-
ţinut un dublu concert, având în vedere că a participat şi
la Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă din satul Temere-
şti. Interpretarea sensibilă a cântărilor Sfintei Liturghii, ar-
monia plăcută creată de un ansamblu de patru voci

bărbăteşti şi trăirea profundă a sentimentului co-
muniunii în Biserică, au făcut ca această Liturghie
să fie una deosebită, în timpul căreia sufletele cre-
dincioşilor s-au hrănit, s-au bucurat şi s-au înălţat
duhovniceşte.

Aceaşi atmosferă înălţătoare a fost şi la
mănăstire, unde nenumărate glasuri nu încetau a-şi
exprima bucuria Învierii lui Hristos: “Hristos a în-
viat...” Şi parcă alte glasuri nevăzute ale naturii, ale
pădurilor şi dealurilor ce împrejmuiesc mănăstirea
răspundeau prin ecouri repetate: “Adevărat a în-
viat...!” Repertoriul Coralei Giroceana a fost unul
adecvat perioadei în care ne aflăm, interpretând câ-
teva lucrări armonizate de compozitorii I. Brătianu,
Gavriil Musicescu şi Fiodor Macarov: Eu sunt În-

vierea, Sfânt e Domnul Savaot şi Îngerul a strigat. P.C.
Părinte Consiler Zaharia Pereş împreună cu P.O. Părinte
Protopop Bujor Păcurar al Făgetului au înmânat diplomele
de participare formaţiilor corale prezente la festival.

În încheierea Festivalului, toţi cei prezenţi la festival au
cântat într-un cuget si-o simţire troparul Invierii:Hristos a
înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din
morminte viaţă dăruindu-le, conduşi fiind de domnul pro-
fesor şi director Ciprian Cipu, organizatorul, prezentatorul
şi sufletul Festivalului. (M.S.)

Corala Giroceana la
Cântecele Învierii 2011

Frica de Dumnezeu
Îţi poate fi frică de cineva necunoscut sau cunoscut ca fiind un rău

făcător, dar să spui că trebuie să-ţi fie frică de Dumnezeu, după cum
ne cere Scriptura, pare nefiresc. Şi asta pentru că noi ştim că Dumne-
zeu doreşte să Se unească cu noi, în vreme ce frica ne face să ne în-
depărtăm şi să vedem în cel de care ne-am depărtat pe cineva care ne
pune în pericol viaţa. Dar frica de Dumnezeu este opusul fricii de
lume. Frica de Dumnezeu vestită de Scriptură este frica de a nu-L
pierde, este dorinţa de a ră-
mâne în El şi nu de a ne as-
cunde de El.

Până la unirea cu Dum-
nezeu avem nelinişti şi te-
meri. Să nu uităm că şi
Apostolii, după răstignirea
lui Hristos, s-au ascuns de
frica iudeilor (Ioan 20,19).
Se temeau pentru că Duhul
nu se pogorâse peste ei. Însă,
când omul a ajuns la unirea
cu Dumnezeu, el nu se mai
tulbură nici dacă lumea întreagă s-ar porni împotriva lui. Ajunge la
vorbele psalmistului: “Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea;
de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă
voi înfricoşa?” (Ps. 26, 1-2) Multe persoane înţeleg frica de Dumne-
zeu ca frica de pedeapsă. Îşi spun: “Nu fac asta pentru că nu doresc să
fiu pedepsit”. Această frică este specifică celor care nu au progresat în
credinţă, căci Sfântul Evanghelist Ioan spune că “în iubire nu este
frică” (1 In 4,18). Cel ce a progresat nu săvârşeşte binele nici de teama
de a nu fi pedepsit şi nici din dorinţa de a fi răsplătit, ci pentru că îşi
iubeşte Părintele. În concluzie, trebuie să ştim că Dumnezeu nu-şi do-
reşte copii fricoşi, ci persoane împlinite până la “măsura bărbatului
desăvârşit, care este Hristos” (Efes. 4, 13).

Din înţelepciunea
ortodoxă

Cugetul bun se păstrează prin rugăciune,
iar rugăciunea curată, prin cugetul bun (Sf.
Marcu Ascetul)

Să ne păzim sufletul pentru Domnul, aşa,
ca şi când l-am fi căpătat drept garanţie (Sf.
Antonie cel Mare)

Nu este aşa de mare folosul de pe urma
postului, cât e de mare paguba mâniei (Avva
Moise)

Cine îşi simte greutatea păcatelor sale,
acela nu se uită la păcatele aproapelui său
(Avva Moise)

Cel ce spune că-şi plânge păcatele sale şi
continuă să le facă se înşală singur pe sine.
(Avva Isaia Pustnicul)

Să nu ne despărţim de iubirea lui Dumne-
zeu în Iisus Hristos, ci să răbdăm durerile cu
tot sufletul, aşteptând ajutorul Lui. (Sf. Vasile
cel Mare)

Cel ce ţine Sfânta Scriptură în mâini ne-
curate nu poate s-o înţeleagă. (Sf. Ioan Hri-
sostom)

Hristos este viaţa credincioşilor şi moarte
este viaţa fără Hristos. (Sf. Ignatie Teoforul)
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2011 – Anul
internaţional
al pădurilor
Adunarea Generală a ONU a de-

clarat 2011 anul internaţional al pă-
durilor. Titulatura va fi folosită pentru
a atrage atenţia asupra modalităţilor în
care poate fi îmbunătăţită starea de
sănătate a zonelor împădurite care
acoperă 31% din suprafaţa uscată a
Planetei, potrivit unei organizaţii de
protecţie a mediului care a avut iniţia-
tiva evenimentului. Protecţia pădurilor
ar putea ajuta umanitatea să-şi rea-
lizeze câteva dintre cele mai am-
biţioase planuri: reducerea sărăciei,
stoparea încălzirii climatice şi dez-
voltarea durabilă, se arată într-un docu-
ment al Uniunii Internaţionale pentru
Conservarea Naturii (IUCN), o reţea
globală de mediu susţinută de grupuri
guvernamentale şi private. Aerul pe
care-l respirăm, mâncarea, apa şi
medicamentele de care avem nevoie
pentru a supravieţui, diversitatea vieţii
pe Pământ, clima care ne influenţează
prezentul şi viitorul – toate depind de
păduri. 2011 trebuie să fie anul în care
lumea să admită importanţa sănătăţii
pădurilor pentru viaţa noastră pe
Pământ – pentru oameni şi pentru bio-
diversitate. Pădurile găzduiesc 80%
din varietatea de gene, specii şi ecosis-
teme care constituie viaţa pe Terra şi
oferă mijloace de trai pentru 1,6 mi-
liarde de oameni, aproape un sfert din
omenire. (A.B.)

Din fericire, mai sunt oameni în
România care cred în valori de bază
precum bunul-simţ şi respectul faţă de
tot ceea ce ne înconjoară. Printre ei se
numără şi elevii de la şcolile din Giroc
şi Chişoda

La iniţiativa primarului comunei
Giroc, Iosif-Ionel Toma, «campania»
curăţeniei de primăvară demarată înain-
tea Sfintelor Sărbători de Paşte a conti-
nuat sâmbătă, 7 mai, printr-o acţiune de
ecologizare de amploare făcută de elevii
şcolilor cu clasele I-VIII din Giroc şi
Chişoda. Este de bun augur faptul că
mai sunt oameni pentru care a face cu-
răţenie şi a strânge după alţii nu este o
ruşine şi a rupe câteva ore din timpul
liber pentru a reda frumuseţea naturii nu
este un capăt de ţară, iar a fi responsabil
faţă de mediul înconjurător face parte
din comportamentul firesc de zi cu zi.

După ce în toamnă harnicii elevi gi-
roceni au participat cu mic cu mare la
campania de curăţenie LET’S DO IT,
ROMANIA! - ZIUA CURĂŢENIEI
NAŢIONALE, iată că acum, la chema-
rea Primăriei, au răspuns din nou «pre-
zent» pentru a da o mână de ajutor la
ecologizarea comunei. După ce înainte
de Paşti au plantat pomi la Giroc şi
Chişoda, de data aceasta elevii giroceni
au adunat încă odată gunoaiele răspân-
dite la-ntâmplare de o parte a cetăţenilor
certaţi încă cu cele mai elementare
norme de bun-simţ, oameni care nu se
respectă nici pe ei, nici munca celorlalţi.
Gunoaiele identificate şi curăţate au fost
cele aruncate de cetăţeni localnici, de
turişti, precum şi de vecinii timişoreni
care ne mai «vizitează» marginile co-
munei.

Prin această amplă acţiune, la care
autorităţile locale şi cele două şcoli din
Giroc au făcut front comun, s-a urmărit
curăţarea gunoaielor depozitate în di-
versele locuri din comună, precum şi
strângerea peturilor şi a diferitelor am-
balaje aruncate la întâmplare pe străzile
comunei. Dacă această acţiune a urmă-
rit ca efect imediat curăţirea şi înfrumu-
seţarea comunei, atunci ca obiectiv pe
termen lung a fost responsabilizarea ce-
tăţenilor faţă de mediul înconjurător, co-
laborarea cu autorităţile şi, de ce nu,
conştientizarea că acei certaţi cu cele
mai elementare norme de bun simţ şi
convieţuire socială ar trebui mult mai
aspru sancţionaţi.

Elevii din clasele V-VIII ai şcolii
din Giroc au participat în număr mare
la acţiunea de ecologizare. Au fost 80
de tineri, care s-au împărţit în cinci
echipe. Elevii au fost coordonaţi de pro-
fesorii Ioan Oprea, Violeta Liseţchi,
Matthew Easterwood, Doru Oşan şi de
inginerul Petronela Florea. Echipele de
elevi au acoperit mai multe zone din
Giroc: Cartierul Planişte - două echipe,
strada Trandafirilor, Zona Paradisul
Verde (la capătul localităţii, spre
pădure) şi Strada Semenic, cu ocolirea
de la cimitir până la barieră - trei echipe.
S-au adunat 152 de saci cu deşeuri, care
au fost ridicaţi apoi de lucrătorii de la
Retim. După muncă, şi răsplată: copiii
au luat masa la restaurantul domnului
Ioan Flonta, unul dintre cei care au spri-
jinit acţiunea noastră.

Vineri au participat la acţiunea de
ecologizare în jur de 70 de elevi de la
şcoala din Chişoda şi s-au adunat 40 de
saci. Cadrele didactice care i-au însoţit
pe cei de la gimnaziu la cele trei sec-

toare (la calea ferată, la cimitir, către
REAL, şi pe drumul către Giroc) au fost
profesorii Liviu Râmneanţu, Georgina
Ianculescu şi Miloranca Golban.

Au fost şi elevi de la clasa a II-a, în-
soţiţi de învăţătoarea Cristina Lupu-
Savin.Alături de cadrele didactice a fost
şi d-na Nicolescu, mama profesorului
Emanuel Nicolescu, dar şi d-nul Cons-

tantin Bărbosu, fochistul de la şcoala
din Chişoda. Profesoarele Marieta
Deneş şi Gabriela Vlasie s-au ocupat de
organizarea activităţii şi au pregătit cele
necesare pentru ca elevii să servească
masa la şcoală, după ce s-au întors de la
lucru.

V.T.

Curăţenia – o componentă importantă
a vieţii de zi cu zi

În perioada 1 mai – 30 iunie 2011,
Autoritatea Naţională Sanitară Veteri-
nară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
prin Comisia tehnică de vaccinare an-
tirabică, constituită prin Ordin al
preşedintelui ANSVSA, dr. Radu
Roatiş-Cheţan, şi cu participarea di-
rectă a medicilor veterinari şi a celor-
lalţi specialişti din cadrul Direcţiilor
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Arad, Alba, Bihor, Mureş,

Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Braşov,
Cluj, Covasna, Caraş-Severin, Har-
ghita, Hunedoara, Sălaj, Sibiu, Satu-
Mare şi Timiş, desfăşoară campania de
vaccinare antirabică la vulpi în judeţele
respective.Acţiunea se înscrie în cadrul
Programului strategic privind su-
pravegherea, controlul şi eradicarea
turbării la vulpe în România, aprobat
prin HG 55/2008, cu modificările ulte-

rioare.
În cadrul campaniei, vaccinul an-

tirabic, sub formă de momeli vaccinale
pentru vulpi, în cantitate totală de
1.910.860 doze, va fi răspândit pe o
suprafaţă totală de 94.293 de kilometri
patraţi, pe teritoriile judeţelor mai sus-
menţionate. Din cantitatea totală de
momeli vaccinale, cea mai mare parte,
1.885.860 doze, este destinată distri-
buirii aeriene, restul de 25.000 de mo-
meli fiind destinate distribuirii
manuale.

Administrarea aeriană a vaccinului
presupune, practic, distribuirea a 20
momeli vaccinale/km2, din avion, res-
pectându-se regimul meteorologic,
densitatea de distribuire şi rutele de
zbor stabilite de către specialişti.

În cadrul campaniei este interzisă
distribuirea vaccinului pe teritorii lo-
cuite, în apă, pe drumuri publice sau în
apropierea spaţiilor locuite din cadrul
zonelor vizate. De asemenea, în aceeaşi
perioadă şi în aceleaşi zone se vor dis-
tribui materiale informative de averti-
zare a populaţiei. Aceste materiale vor
fi distribuite populaţiei înainte cu şapte
zile de începerea campaniei de vacci-
nare, pentru preîntâmpinarea unor
eventuale evenimente nedorite.

Având în vedere pericolul repre-

zentat de rabie, statele membre au de-
marat planuri de vaccinare antirabică
cu momeli vaccinale, în urma cărora in-
cidenţa acestei boli a scăzut mult. Vac-
cinarea la vulpi a fost completată cu o
politică de supraveghere întărită a miş-
cărilor animalelor de companie.

Conform Regulamentului (CE)
nr.998/2003, niciun animal de compa-
nie nu poate circula în spaţiul european
fără a fi identificat prin tatuare sau mi-
crocipare, fără a poseda paşaport şi car-
net de sănătate, în care sunt specificate,
sub semnătura medicului veterinar,
toate vaccinările antirabice şi alte vac-
cinări obligatorii.

Prin Decizia nr.712 din 23 noiem-
brie 2010, Comisia Europeană a apro-
bat proiectul înaintat de România, în
valoare de 5.000.000 de euro, suma ne-
cesară vaccinării întregului teritoriu.

Rambursarea din partea Comisiei
Europene va fi de 75%, condiţionată de
vaccinarea antirabică la vulpi pe 100%
din teritoriul României. Menţionăm
faptul că România se află pe locul doi
în UE privind suma aprobată pentru co-
finanţare pentru programul de vaccinare
antirabică la vulpi pentru anul 2011,
după Polonia, cu 6.500.000 de euro.

Birou agricol
Insp. Maria HANEŞ

Demarează campania de vaccinare
antirabică la vulpi
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Elevii giroceni şi chişozeni
sunt copii europeni

Şcolarii giroceni la
Universitatea de Vest

Pentru că în 1950 ministrul francez
de externe, Robert Schuman, a decla-
rat public înfiinţarea Comunităţii Eu-
ropene a Oţelului şi Cărbunelui pe data
de 9 mai, aceasta a devenit „ziua de
naştere” a ceea ce avea să fie Uniunea
Europeană. Astfel, an de an, pe 9 mai,
toate ţările UE sărbătoresc ziua Euro-
pei.

Anul acesta, elevii claselor a III-a
şi a IV-a, însoţiţi de învăţătorii lor,
domnul Sorin Ersegean, respectiv
doamna Zorina Ciolac, au participat la
un eveniment mai deosebit pentru a
sărbători ziua Europei. Ei s-au întâlnit
în Piaţa Unirii din Timişoara cu alţi 350
de elevi ai unor şcoli din oraş şi au por-
nit spre Universitatea de Vest. Eveni-
mentul a fost organizat de Asociaţia
Jurnaliştilor Europeni, în colaborare cu
Universitatea de Vest, Centrul de Studii
Europene Alcide de Gasperi, Centrul
European de Excelenţă Jean Monet,
Consiliul Judeţean Timiş şi Primăria
Municipiului Timişoara.

Grupul de copii a plecat din Piaţa
Unirii spre Piaţa Libertăţii, pe Bule-
vardul Alba Iulia, în Piaţa Operei, apoi
pe lângă Catedrală, spre Universitatea
de Vest. Elevii giroceni, fiind primii
ajunşi la întâlnire, au deschis drumul,
fiind purtătorii banerului ce anunţa
evenimentul. Fiecare grup de elevi
avea la rândul său pancarte, steguleţe
ale Uniunii Europene şi baloane albas-
tre cu cele 12 steluţe ale Uniunii. În
drum, copiii au împărţit pliante şi au
scandat „România-Europa”, „Timi-
şoara-Europa!”.

În faţa Universităţii de Vest ei au
fost întâmpinaţi de către domnul rector
Ioan Talpoş, consulii câtorva state,
domnul Paolo Magagnotti, preşedin-
teleAsociaţiei Jurnaliştilor Europeni, şi
doamna Maria Romana de Gasperi,
fiica luiAlcide de Gasperi, părinte fon-
dator al Europei.Aceştia i-au condus în
Aula Magna, unde copiii au simulat
Parlamentul European, având un pre-
şedinte al Parlamentului şi un preşe-
dinte al Comisiei din rândul lor.
Problemele pe care le-au dezbătut au
fost abandonul şcolar, violenţa în şcoli,
poluarea şi importanţa Uniunii Euro-
pene. Plini de entuziasm, tinerii euro-
parlamentari au venit cu multe soluţii
pentru problemele ridicate şi au arătat
cât de maturi pot fi la această vârstă.

Andra COSTA

Acesta este sloganul sub care s-au
desfăşurat luni, 9 mai 2011, activităţile
dedicate zilei Europei, la Şcoala cu cla-
sele I-VIII din comuna Giroc.

Elevii giroceni şi elevii chişozeni au
dorit să marcheze această sărbătoare
printr-un program cu adevărat diversifi-
cat şi îndelung pregătit cu elevii şcolii,
de către cadre didactice pasionate de
munca lor. În deschiderea programului,
domnul profesor Octavian Gruiţa a vor-
bit despre dubla semnificaţie a zilei de 9
Mai - Ziua înfrângerii fascismului şi
Ziua Europei Unite, marcând impor-
tanţa celor două evenimente.Apoi elevii
au intonat „Cântecul gintei latine”, iar
Rosemary Toth a recitat cu mult suflet
poezia „Ginta latină”, de Vasile Alec-
sandri, după care elevii şcolii din Chi-
şoda au adus pe scenă, în faţa
spectatorilor giroceni, un frumos dans
medieval francez, sugestiv intitulat
„Dansul Europei unite”, titlu adaptat
momentului sărbătorit. Copiii au dansat
cu plăcere şi dăruire, aşa cum au fost ins-
truiţi de doamna profesoară Monica
Condan. Au dansat pentru spectatori
“Ghioceii” mici de la Giroc, moment
urmat de un potpuriu de cântece popu-
lare româneşti, interpretate de “Fluiera-
şii” chişozeni instruiţi de maestrul Dorin
Cuibariu.

“Am dorit, prin aceasta, ne-a decla-
rat directoarea şcolii din Chişoda,
doamna Marieta Deneş, să arătăm celor
de faţă ce înseamnă cu adevărat unita-
tea în diversitate. Noi, românii, am in-
trat în marea familie europeană aducând
cu noi tradiţiile noastre, nestematele fol-
clorului românesc, trăirile, gingăşia, ta-
lentul, specifice acestui popor”.

Spectatorii au putut savura, în con-
tinuare, ritmuri sud-americane, urmă-
rind perechea Denisa Sterpu-Bogdan
Oneţiu, doi copii frumoşi, talentaţi, sen-
sibili, care au făcut o splendidă de-
monstraţie de dans de societate, spre
încântarea publicului. Apoi fetele de la
“Ghiocelul”, instruite de coregraful Vic-
tor Jicheran, au dansat o “Crihalmă”.
Programul pregătit de şcoala din Chi-
şoda a luat sfârşit cu un moment deose-
bit, inedit pentru spectatorii giroceni: a
intrat în scenă ansamblul de cântece şi
dansuri ţigăneşti „Ja, Romale!”, creat
din iniţiativa doamnei profesoare Ga-
briela Vlasie, avându-l ca instructor pe
elevul Dobrin Lakatoş. Copiii au adus
un plus de culoare, ritm, trăire, specifice
culturii şi tradiţiilor acestei etnii, pre-
zentând un tablou viu al unui moment
din viaţa nomazilor. Spectacolul dedicat
Zilei de 9 Mai - Ziua Europei s-a înche-
iat cu un recital susţinut de “Zorelele”
Girocului, formaţie instruită de Desanca
Lalici. (M.D.)

Evenimentul care s-a desfăşurat
la grădiniţa noastră în ziua de 9 mai a
avut ca scop sărbătorirea Zilei Euro-
pei de către preşcolarii din Giroc şi de
la Grădiniţa P.P. nr. 23 din Timişoara.
Momentul artistic “UE - liant între
oameni diferiţi cu nevoi asemă-
nătoare” a fost realizat de către copiii
de la Grădiniţa P.P. Giroc, îndrumaţi
de educatoarele Janina Terteci, Sofia
Uţică, Mihaela Manzur, Lidia Bli-
dăran şi Laura Gherban, moment care
s-a concretizat prin poezii, dansuri
specifice unor ţări din Europa, copiii

fiind costumaţi în ţinute reprezentând
culorile steagurilor unor ţări din Eu-
ropa şi în costume populare specifice
(româneşti, sârbeşti, franceze, ger-
mane sau maghiare). În partea a doua
a activităţii a avut loc concursul jude-
ţean de artă plastică pentru preşcolari
“SUNT COPIL EUROPEAN”. Grădi-
niţa P.P. nr. 23 din Timişoara a fost re-
prezentată de doamna Silvia Dan, în
calitate de director, şi educatoarele
Radmila Luchici şi Nicoleta Secoşan,
coordonatoarele aceluiaşi concurs.
(L.T.)

“Sunt copil european”

Unitate în diversitate



Oare câte ceasuri, zile, poate ani a stat Lucian Ală-
moreanu cu ochii aţintiţi spre cer să admire zborul po-
rumbeilor ori să-i aştepte la reîntoarcerea din cursele
lungi şi obositoare… Desigur, nici el nu ştie cu precizie
pentru că, de-a lungul vremii, între el şi diafanele înari-
pate s-a cimentat o simbioză stranie şi alambicată. Po-
rumbeii depind de Lucian Alămoreanu prin adăpost, prin
hrană şi tratament, în timp ce pătimaşul columbofil s-a
legat de aceştia prin rezultatele pe care le au, prin recor-
durile pe care le doboară ori pur şi simplu prin zborul lor,
prin desprinderea de teluricul lut şi pierderea
în albastrul celest. Între teluric şi celest, zbo-
rul! Înălţarea. Dorinţa de a te desprinde de
pământ… Şi dacă nu se poate altfel, atunci
cel puţin prin intermediul acestor angelici
mesageri – porumbeii ! Zborul, această fas-
cinaţie a omului din toate timpurile, din cele
mai îndepărtate vremi. Zborul, această în-
drăzneaţă desprindere de pământ şi plutire în
văzduhul fără margini… Pentru că nu pot
zbura, unii dintre oameni şi-au pus sufletul
în atât de fragilele şi de puternicile, în ace-
laşi timp, păsări…

Printre aceşti «nobili» pătimaşi se
numără şi chişozeanul Ilie Lucian Alămu-
reanu. De fapt, la Chişoda există o adevărată
tradiţie, ca să nu spun şcoală, în creşterea po-
rumbeilor de curse… Astăzi, în localiate pot
fi amintiţi cel puţin cinci-şase columbofili
înscrişi în asociaţie şi cu rezultate notabile în
competiţiile interne şi internaţionale.

Câteodată oamenii se întreabă cum pot
alţii să fie atât de fascinaţi de sportul cu po-
rumbei călători. Pentru a găsi un răspuns la
această întrebare trebuie să cunoşti acest
sport şi lucrurile pe care le implică el.

Care este motivul ce face ca acest sport
să fie atât de unic? Nu trebuie să ai o vârstă
ca să fii campion. Nu trebuie să fii un atlet ca
să fii campion. Un bătrân de 80 de ani poate
să fie campion în sportul cu porumbei
călători, de asemenea şi un om puţin educat,
la fel şi o femeie, un puşti, un... aşadar ori-
cine poate fi. Aceste motive diferenţiază
acest sport de altele şi îl fac să fie atât de spe-
cial şi atractiv.

«Sunt din metropola Chişoda, îi place lui Ilie Lucian
Alămureanu să se făloşească. M-am născut aici şi, de
când mă ştiu, sunt Ilie a lu’ Mâţu, bunicul meu, care a
avut şi el golumbi. De la bunicul moştenesc patima asta.
În anul 1969, când am fost la Liceul Electromotor am
avut prima pereche de poştaşi – porumbei voiajori. I-am
primit de la Ferber, din Chişoda, şi de la Hugo bacsi din
Giarmata. M-am ocupat cu poştaşii până prin anul 1977.
Îi duceam la zbor până la Suceava sau Iaşi, cu trenul, iar
ei se reîntorceau acasă. Prima ieşire din ţară a fost la în-
ceputul anilor ’70, la Varşovia, continuă columbofilul po-
vestea». Se îndreaptă spre golumbăria plină stup de

porumbei, de la care şi spre care pleacă şi vin stoluri în
zbor. Construcţia, nouă, modernă, adăposteşte vreo 200
de înaripate. Aici porumbeii au cele mai bune condiţii de
viaţă: adăpost, cuibare, hrănitoare, mâncare şi apă din
abundenţă şi tratamente, după nevoie… «Îi vezi?, îmi
spune iubitorul de porumbei. Îi ştiu pe fiecare după
număr, după matricolă, ştiu din ce părinţi se trag, când s-
au născut, dar mai ales ce pot… Uite, dacă vrei poţi să
mă verifici. Alege un porumbel la-ntâmplare şi eu îţi
spun matricola lui…» Pun ochii pe un golumb mai voi-

nic, strălucind de pene colorate, care făcea asiduu curte
unei porumbiţe şi spun: acesta! «Ai ales unul dintre câş-
tigători, îmi spune Lucian. Este un copil de-al Bulgaru-
lui, porumbelul meu de prăsilă… Toţi urmaşii lui sunt
foarte buni… Un porumbel bun de prăsilă ajunge şi la
câteva sute de euro. Eu pe Bulgarul l-am primit de la un
prieten, dar nu l-aş da pentru nimic în lume. Este ne-
preţuit pentru mine. Matricola celui pe care l-ai ales este
173.336, porumbelul are cinci ani şi a fost printre câş-
tigători în câteva concursuri…» După ce-mi spune toate
acestea, prinde cât ai clipi porumbelul şi-mi dă să citesc
pe inelul de la picior… numărul era identic cu cel pe

care-l rostise. Incredibil! Şi mai încerc de câteva ori şi
de fiecare dată columbofilul nu dă greş. Mă las păgubaş
şi rămân în uimirea mea. Să cunoşti după înfăţişare vreo
200 de porumbei şi să le mai cunoşti şi matricola, nu e la-
ndemâna oricui.

Chişoda este o localitate cu tradiţie în creşterea po-
rumbeilor şi de acest lucru îşi aduce aminte interlocuto-
rul meu. «Erau aici golumbari vechi, cum ar fi Ferber,
Cionca, Turiac, fala Chişodei. Eu până prin anii 1975-
1976 am avut porumbei voiajori, de la bunicul meu…

După această perioadă, am început cu porum-
bei Jucători de Galaţi. Sunt porumbei de fru-
museţe, când zboară se rotesc peste cap, iar
rasa, după cum îi este şi numele, este originară
din Galaţi. Până prin anii 1995-1996 i-am ţinut,
apoi i-am dat lui Florin Hanciu, de la Baltă. Cu
sacul i-am dat, el era pe-atunci doar un copil,
dar tare îi plăceau golumbii şi a rămas cu
această patimă şi el… I-am spus, într-o zi, hai
să-ţi dau gălăţenii şi a venit. Dar n-am putut
rezista mult fără golumbi. A intrat în mine mi-
crobul, boala. Pentru că de porumbei e greu să
te apuci, dar şi mai greu să te laşi… Din 1997
am început din nou să mă ocup de porumbei.
Anul următor mi-am făcut golumbarul şi tot în
1998 am luat locul III pe Timiş, cu o porumbiţă
neagră – 173.422, la Kaposvar, în Ungaria. Am
acum 200 de porumbei, pe care îi ştiu după
serie şi după an, aşa cum aţi văzut, dacă vreţi
mai încercăm încă odată, să vedem dacă nu m-
a lăsat memoria… Sunt porumbei care m-au
costat, fiecare, câte două-trei sute de euro. Unii
dintre ei chiar merită atâţia bani. Aşa un
bărbătuş care se trage din Bulgar – toţi des-
cendenţii lui au zburat peste 600 de kilometri şi
sunt premianţi». Pentru Ilie Alămoreanu go-
lumbăria nu înseamnă numai muncă, ci şi oaza
sa de relaxare. Îi aduce liniştea, e adevărat, dar
liniştea aceasta îl costă cam mult. Creşterea po-
rumbeilor presupune o investiţie lunară de
circa zece milioane de lei vechi, îngrijire,
hrană, tratamente. Apoi participarea la compe-
tiţii… Alţi bani, alte cheltuieli. Acum se fac
îmbarcările de la Complexul turistic al lui Flo-
rin Hanciu, de la baltă, cum spun chişozenii…
Vorbind despre palmares, chiar în anul trecut a

ocupat locul doi la Palmares demifond, locul şapte la
mare fond şi locul 10 la fond.

Două ofuri are Lucian Alămureanu: «Aş vrea să
avem un loc al nostru, al columbofililor, de unde să
facem îmbarcările, să nu facem acest lucru de fiecare
dată prin bunăvoinţa lui Florin, iar a doua dorinţă ar fi
să am un nepot care să-mi moştenească patima… să am
cui să las golumbăria… Tinerilor de azi nu le plac go-
lumbii. Am două fete, pe Bianca şi pe Mihaela, care e în
Spania, dar nu s-au legat cu dragoste de porumbei… Dar
cine ştie? Eu încă mai sper… Pentru că porumbeii fac
parte din viaţa mea, sunt chiar viaţa mea»!

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Micii bucătari
OO aaccttiivviittaattee ppllăăccuuttăă,, uuttiillăă şşii…… gguussttooaassăă

Zilele trecute, elevii cla-
sei a IV-a din Şcoala cu
clasele I-VIII Chişoda au în-
văţat să-şi pregătească sin-
guri tartinele pentru gustare.
Totul s-a petrecut cu multă
râvnă, efervescenţă şi…
savoare. Între gastronomie
şi artă activitatea micilor
bucătari a fost plăcută, utilă
şi… gustoasă! Mai întâi s-a

repetat şi au fost aplicate noţiunile de igienă învăţate, apoi elevii şi-au
amintit cum trebuie verificat termenul de valabilitate de pe etichete şi
alte elemente care să servească sănătăţii noastre. În urma acestei acti-
vităţi, elevii au înţeles că tartinele reprezintă cea mai bună şi practică so-
luţie pentru cei care vor să savureze o gustare uşoară şi sănătoasă. În
prepararea tartinelor elevii au ţinut cont de câteva sfaturi. Tartinele nu
trebuie „încărcate” foarte mult cu ingrediente, tocmai pentru că se ser-
vesc cu mâna. Nu trebuie să suprapună felii de pâine şi garnituri până
la refuz, pentru că o gustare de acest gen trebuie să rămână simplă, ca
să poată fi mâncată cu uşurinţă. În afară de asta, o tartină nu este un
răsfăţ culinar. Când începeţi să preparaţi tartine, gândiţi-vă că gustarea
trebuie să fie generoasă. Prin urmare, garnitura va fi abundentă, ingre-
dientele vor fi variate, iar pâinea va fi de cea mai bună calitate, pentru
a obţine o gustare colorată şi apetisantă. Elevii  au promis că de acum
încolo îşi vor pregăti singuri tartinele.

Olga BURZ

Copiii din grupa mare de la Grădiniţa
P.P. Giroc, împreună cu doamnele educa-
toare Laura Gherban şi Claudia Lidia Bli-
dăran au organizat o lecţie deschisă la care
a participat doamna directoare a Şcolii cu
clasele I-VIII Giroc, Melentina Costa,
doamna educatoare Lenuţa Terteci, coordo-
nator al Grădiniţei P.P. Giroc, şi părinţii co-
piilor din grupa mare.

Lecţia deschisă cu tema «Jocul silabe-
lor» s-a desfăşurat sub îndrumarea doamnei
educatoare Claudia Lidia Blidăran. Obiec-
tivele propuse au fost atinse în totalitate.
Iată câteva dintre ele: 1. cognitive: să denu-
mească imaginile extrase sau prezentate de
educatoare; să despartă cuvintele în silabe;
să numere silabele dintr-un cuvânt; 2.
psiho-motorii: să reprezinte grafic silabele
din cuvinte, folosind  simbolul  cunoscut:
liniuţa; să coreleze numărul de silabe cu
bătaia ritmică din palme sau cu mişcarea
palmei aşezată sub bărbie; 3. afectiv-atitu-
dinale: să manifeste interes pentru activi-
tate; să aprecieze răspunsurile colegilor şi
pe cele proprii.

Activitatea a fost o reuşită, iar copiii au

participat activ la ea. Atenţia le-a fost cap-
tată încă de la început prin sosirea Zânei
Primăvara, cu un coş de surprize pentru
copii. Un lucru inedit în această activitate a
fost acela că Zâna Primăvara a fost o
mămică, Cristina Joukar, care a participat la
întreaga activitate. În partea a doua a acti-
vităţii, copiii au desfăşurat un program ar-
tistic cu tema «Soarele şi forile», care s-a
încheiat cu «Dansul florilor».

Costumaţia a fost adecvată temei, iar la
finalul activităţii au avut loc câteva discuţii
cu părinţii, din care a reieşit că aceştia sunt
mulţumiţi de modul cum s-au prezentat co-
piii la activitate.

Lecţie deschisă la Grădiniţa PP Giroc

Golumbăria lui Alămureanu
Zborul ca obsesie
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* Vând răsaduri de legume - roşii, ardei,
gulii, varză. Informaţii la telefon

0723/343.711 sau la adresa Giroc, Strada
Naturii nr. 10.

*Amdevânzare1ha terenarabil înGiroc, accept
schimbcuocasă,plătesceventualdiferenţa.

Tel 0747542873 sau 0767295417“

CURSURI GRATUITE
Utilizarea Calculatorului

pentru şomeri şi persoane inactive

Oferite prin proiectul „Soluţia la şomaj şi sără-
cie: competenţe IT pentru adaptare la flexibilitatea
pieţei muncii”, proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
Investeşte în oameni! La terminarea cursurilor, în
urma promovării examenului, participanţii vor primi
certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional
care atestă competenţe profesionale pentru ocupaţia
de operator introducere, prelucrare şi validare date.
Informatii: Timişoara, str. Coriolan Brediceanu

nr. nr. 8, tel: 0256 277644, 0256 277641
Responsabil curs: Mariana Radu

Cei interesaţi pot trimite anunţuri de mică
şi mare publicitate pe adresa de e-mail
ziargiroc@yahoo.com sau direct la sediul
redacţiei, din cadrul Primăriei Comunei Giroc

V-am obişnuit în cadrul articolelor
cuprinse sub titlul “Economia morţii”
să pun în discuţie modul în care cei care
conduc destinele lumii, în preavinovată
cârdăşie cu toţi cei ce au fost la gu-
vernarea statului român după 1989, dis-
trug sistematic fiinţa poporului nostru.
Planul extrem de bine pus la punct
vizează nimicirea surselor de hrană
sănătoasă, falimentarea sistemului de
asistenţă medicală şi ruinarea în-
văţământului şi a tuturor aspectelor
legate de educaţie. În strategia lor, s-a
urmărit crearea unei legături între per-
soane fizice şi juridice şi sistemul ban-
car internaţional de tip sclav-stăpân.

Ceea ce se întâmplă la noi în ţară
este parte a unui scenariu mondial. De-
popularea prin migraţii de proporţii,
îndatorarea peste nivelul de suportabili-
tate către bănci şi campania de dezalfa-
betizare sunt arme redutabile în întreaga
lume. Acestea, chiar dacă au fost duse
la cel mai înalt nivel de capacitate de
distrugere, sunt prezentate de către uria-
şa maşină de manipulare a mass-media

într-un asemenea mod încât doar cei cu
o pregătire intelectuală solidă pot să se-
sizeze enorma putere de distrugere.
Ţările nu mai sunt cucerite militar, ci
economic.

Arma cea mai monstruoasă creată
de mintea umană nu este nici legată de
puşti, mitraliere, tancuri, avioane de
luptă sau submarine, nici de înrobirea
naţiunilor de către organisme financiare
internaţionale. Tot mai multe informaţii
venite via internet sau media ne prezintă
mijloace de luptă cu o putere mult mai
mare decât orice armament de dis-
trugere în masă cunoscută până acum.
Acestea sunt legate de dispozitive ca-
pabile să acţioneze asupra climei şi
scoarţei pământului, provocând inun-
daţii, uragane, tsunami, cutremure şi o
gamă largă de fenomene meteorologice
extreme.

Dacă trecem în revistă evenimetele
din ultimii ani este greu să credem că
atâtea evenimente catastrofice se pot
produce într-un timp atât de scurt, doar
prin „voia naturii”.

A fost secetă în Rusia şi inundaţii
înAustralia şi Brazilia. Incendii de pro-
porţii în Peninsula Iberică şi Grecia,
concomitent cu unele din cele mai se-
vere inundaţii din istoria Europei. Ne-
au şocat cutremurele catastrofale din
Turcia, Ecuador, Peru, Haiti şi Chile,
vulcanul islandez cu nume complicat, a
dat şi el bătaie de cap europenilor. Asia
a fost lovită de tsunami la sfârşitul lui
2006. Acum avem şi acest cutremur
devastator în Japonia, ţara cu cea mai
avansată tehnologie de prevenire şi
minimizare a efectelor seismelor. Deja
este prea mult!

Este aberant să consideri că toate
dezastrele sunt produse numai artificial
de către forţe oculte care vor să con-
troleze lumea, dar este la fel de greşit să
consideri că ele au doar cauze naturale,
mai ales când se produc în anumite cir-
cumstanţe şi apar o serie coincidenţe
bizare.

În următoarele articole intenţionez
să trec în revistă evenimente şi infor-
maţii din cele mai diverse referitoare la
arma care poate distruge omenirea prin
modificări ale climei şi scoarţei terestre.
(va urma).

Gabriel TOMESCU

GLOBALIZAREAMORŢII
ECONOMIAMORŢII

Nu este incorect, nici jignitor pentru doamne,
să folosim substantive feminine cum ar fi: avocată,
directoare, deputată, preşedintă, judecătoare, con-
silieră, reporteră, traducătoare. Profesoară este un
caz mai special. Când este vorba de titlu academic
corect este să ne adresăm cu doamna profesor. Se
folosesc şi cuvinte ca tutoare, referentă, lectoră,
translatoare, redactoare, administratoare, filologă,
biologă (şi altele similare: astrologă, psihologă,
grafologă, etc.).

Acestea din urmă şi altele asemenea sună
destul de nefiresc, fie din cauza rarei lor utilizări,
fie din cauza adoptării unei forme feminine liter-
are nefericit alese. De pildă, pentru “administra-
tor” circulă în limba română femininul
“administratoră”, cu o frecvenţă suficient de mare
pentru a fi adoptat ca literar. Căci, nu-i aşa, uzul
impune norma. Pe de altă parte, dacă pentru
“redactoare” se menţionează că este utilizat rar,
pentru “administratoare” raritatea folosirii nu e
menţionată, deşi este posibil ca frecvenţa lui să fie
mult mai redusă decât în cazul lui “redactoare”.

Interesantă este situaţia formei feminine a sub-
stantivelor-nume de profesii precum biolog-bi-
ologă, stomatolog-stomatologă, ecolog-ecologă,
viitorolog-viitorologă, neurolog-neurologă etc., iar
flexiunea se face pe modelul psihologă-psihologei-
psihologe. Forme destul de bizare, nu-i aşa? Însă
noul Dicţionar Ortografic, Ortoepic şi Morfologic
al limbii române ne atrage atenţia între paranteze
că forma feminină este rar utilizată, deci să nu ne
speriem, putem spune liniştiţi “doamna psiholog”,

că nu-i bai.
Ceea ce nu menţionează noul DOOM (deşi, nu-

i aşa, uzul impune norma) este forma populară
pentru femininul acestui tip de substantive, termi-
nată în -loagă, care, oricât de “zgâmboită” ar fi,
circulă totuşi în limbă şi cu siguranţă are o
frecvenţă mai mare decât forma literară. Aşadar,
să ne ferim în orice caz de forme ca “psiholoagă”,
“stomatoloagă” etc., pentru că nu sunt acceptate
nici măcar ca forme populare, dar să folosim în
voie feminine populare / familiare cum ar fi
dăscăliţă, doctoreasă, notăreasă, coloneleasă şi,
mai ales, ministreasă, acest cuvânt care ar trebui
să ne fie drag, ca fiind singurul corespondent fem-
inin pentru substantivul “ministru”.

Vă las vouă plăcerea de a completa această
listă. Pe toţi oamenii, nu doar pe voi doamnelor, îi
invit să cugete înainte de a folosi automat mas-
culinul pentru acest tip de substantive, măcar pen-
tru cele care au totuşi corespondente feminine
acceptate de norme. Căci, aşa cum am spus mai
devreme, nu e incorect să le folosim. Este chiar re-
comandabil, pentru a vorbi o limbă corectă, să le
folosim măcar pe cele existente în lucrările nor-
mative. Şi, de ce nu, chiar şi pe cele inexistente, de
tipul “doctoră”, “notară” sau “redactoră”, căci va
veni, probabil, ziua când uzul va impune norma şi
în această privinţă, înlăturând reticenţele acade-
micienilor care nu s-au sfiit să opereze în noul
DOOM alte modificări, mult mai iritante, dictate
de “uz”.

Codruţa TOMESCU

DESFIINŢĂM FEMININUL?

Fotbaliştii de la FC Chişoda le-au oferit suporte-
rilor două momente diferite în ultimele jocuri de cam-
pionat. Mai întâi s-au impus de o manieră categorică
pe terenul Textila din Timişoara, în faţa unei echipe,
Informatica, ce a arătat că Divizia D este o căciulă
mult prea mare pentru ea.Ai noştri s-au distrat cu ad-
versarii şi au înscris nu mai puţin de zece goluri. Sco-
rul ne scuteşte de orice alte comentarii, să amintim
doar autorii golurilor: Buta, în minutul 13, Filimon, în
28´, Lupulescu – 29´, Dobre – 47´ şi 62´, Bulaichi –
63´, Lefter – 64´, Abu Lebda – 74´, din nou Lefter –
79´ şi Dobre, în minutul 81. FC Chişoda a stabilit sco-
rul campionatului în alcătuirea Holca – Ilcău (60, Bu-
laichi), Moga, Gavriluţă, Lupulescu – Gherman (20,

Oprescu), Golea (55, Lefter) Filimon, Abu Lebda –
Bucure, Buta (46, Dobre). În schimb, în etapa ime-
diat următoare, chiar pe teren propriu, FC Chişoda nu
a reuşit să obţină un rezultat pozitiv în faţa Juventu-
sului din Pişchia, formaţie angrenată direct în lupta
pentru promovare. Echipa pregătită de Cosmin Stan
s-a impus cu scorul de 1-2 (0-1), prin golurile vetera-
nilor Vali Miculescu şi Călin Bota, ultimul din fază
fixă. Chişoda va primi în ultima etapă de campionat şi
vizita Flacărei Făget, cealaltă echipă care speră să ac-
ceadă la joicul de baraj pentru promovarea în Liga a
III-a. FC Chişoda rămâne pe locul trei al clasamen-
tului şi se anunţă a fi arbitrul promovării în această
ediţie de campionat.

Una caldă, alta rece pentru FC Chişoda

Locul trei pentru Dole Flonta
la Giroc Junior 2011

Prima ediţie a turneului internaţional de fotbal
dotat cu trofeul Giroc Junior s-a încheiat. Formaţia
clubului organizator, Dole Flonta, s-a clasat pe locul
trei, după ce a reuşit să treacă în finala mică a com-
petiţiei, cu scorul de 2-1, de echipa LPS Banatul,
printr-un gol marcat în ultimele momente ale partidei.
Micii giroceni şi-au luat o revanşă meritată în faţa
echipei care i-a învins în faza grupelor.

Câştigătoarea turneului a fost echipa Poli Tim-
işoara, care a dispus în finala mare de Atletico Arad.
La turneu au participat echipe de copii născuţi în anul
1998, din România şi Serbia, iar întreaga manifestare
de la Stadionul Unirea din Giroc a fost o reuşită.
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Palmares
de invidiat

Iulia Eliza Mărţuică s-a născut în urmă cu 10 ani,
la 14 februarie 2001, în Timişoara. Învaţă la Şcoala cu
clasele I-VIII din Chişoda şi, deşi are o vârstă fragedă,
este unul dintre sportivii de mare viitor ai comunei.
Iulia practică artele marţiale de la vârsta de patru ani şi,
de atunci, a reuşit să strângă 29 de medalii în compe-
tiţiile la care a participat, dintre care 15 de aur, nouă de
argint şi cinci de bronz. Anul trecut a câştigat aur la
kata (proba de luptă cu un adversar imaginar) şi argint
la kumite (proba de confruntare cu adversar real) la

Campionatul european de karate din Italia. Anul acesta
a câştigat două medalii de aur şi două de bronz în ţară
(Arad şi Timişoara) şi două medalii de aur în Serbia: la
kumite, la Subotica, si la kata, în Pancevo. Micuţa
sportivă are gradul 6 Kyu în ierarhizarea din karate,
echivalentul centurii verzi. «Fac karate de la vârsta de
patru ani, dar primul sport pe care l-am practicat a fost
înotul. Tata m-a dus la un antrenament de karate şi mi-
a plăcut», povesteşte Iulia despre începuturile ei ca
sportivă. Acum se antrenează la Şcoala generală nr. 30
din Timişoara, cu Laszlo Bede, la clubul Shotokan
Karate DO. Face pregătire de patru ori pe săptămână,
uneori şi două ore pe şedinţă, lucru care Iuliei i se pare,
firesc am spune, obositor. Antrenamentul începe cu în-
călzirea, se trece apoi la kihan – şcoala tehnicilor de
bază – şi se încheie cu luptele directe.

La clubul timişorean se pregătesc în jur de 45 de
copii, băieţi şi fete. «Încă de la primele competiţii am

fost pe podium şi, de atunci, m-am clasat printre primii,
fie că am participat la concursuri în ţară sau în străin-
ătate», continuă Iulia. De ce a ales karate? Răspunsul
vine firesc: «Pentru că acest sport te învaţă cum să-ţi
controlezi corpul, înveţi să te aperi şi te dezvolţi armo-
nios». La finele fiecărui an de pregătire şi competiţie,
sensei le organizează sportivilor o petrecere, cu vi-
zionări de filme, care culminează cu un clasament pe
puncte, în funcţie de medaliile obţinute. Din păcate
acest copil deosebit, acest sportiv de excepţie este ne-

voit să renunţe la o serie
de întreceri din lipsa ba-
nilor, cum de fapt s-a în-
tâmplat chiar în aceste
zile când micuţa sportivă
trebuia să se afle la o
competiţie în Italia.
Tânăra chişozeancă -
părinţii ei şi-au construit
o casă aici pentru a scăpa
de tumultul oraşului -,
este un sportiv care pro-
mite şi care, cu siguranţă,
va reprezenta cu cinste
comuna noastră pe ta-
tami, aşa cum a făcut-o
deja până acum. Ar avea
mare nevoie de un spon-
sor care să o ajute îndeo-
sebi pentru cheltuielile
din deplasări.

«Anul trecut, afirmă,
nu fără mândrie Iulia, am
obţinut locul I la copii
sub 12 ani, iar acum dacă
ajungeam în Italia aş fi
venit în mod sigur cu câ-
teva medalii de acolo...
Din păcate, n-a fost să
fie!»spune cu multă tris-
teţe în glas tânăra.

.
Un elevmodel

Elevă în clasa a IV-a, Iulia nu neglijează şcoala în
avantajul sportului pe care îl practică. Dascălul ei, Olga
Burz, nu are decât cuvinte de laudă. «Iulia este un elev
deosebit, atât în ceea ce priveşte învăţătura, cât şi par-
ticiparea la celelalte activităţi. Este un bun organizator
şi vrea mereu să fie şef de echipă, să fie în fruntea co-
legilor săi. Este, aş putea spune, un lider înnăscut. S-a
născut să fie învingătoare, iar copiii o respectă şi o as-
cultă».

Din activitatea de elev a Iuliei am reţinut faptul că
este premiantă, dar şi laureată a unor concursuri şcolare
precum “Euroşcolarul” sau “Cangurul”.

Deşi este la şcoala din Chişoda doar din luna sep-
tembrie a anului trecut, Iulia s-a impus deja ca un elev
conştiincios şi muncitor. A devenit mândria clasei,
spune profesorul pentru învăţământul primar Olga
Burz.

Vasile TOMOIAGĂ

* 29.04.2007 Timişoara ,,Cupa
Shotokan” Kata Individual Open
loc I

* 03.11.2007 Salonta ,, Pepe,S
Cup” Kata Individual Open loc I

* 31.05.2008 Timişoara ,, Cupa
Junior” Kata Individual loc I

* 18.10.2008 Timişoara ,, Timi-
şoaraOpen”Kata Individual loc II

* 01.11.2008 Salonta ,, Pepe,S
Cup” Kata Individual loc II

* 30.05.2009 Timişoara ,,Cupa
Junior” ed.II Kata Individual loc I

* 30.05.2009 Timişoara ,,Cupa
Junior” ed.II Kata Echipe loc III

* 26.09.2009 Orăştie ,,Cupa
Dacicus” Kata Individual loc II

* 26.09.2009 Orăştie ,,Cupa
Dacicus” Kumite Individual loc I

* 07.11.2009 Salonta ,, Pepe’s
Cup” Kata Individual loc I

* 07.11.2009 Salonta ,, Pepe’s
Cup” Kumite Individual loc II

* 17.10.2009 Arad ,,Cupa In-
ternaţională IKA” Kata Individ-
ual loc III

* 17.10.2009 Arad ,,Cupa In-
ternaţională IKA” Kumite Indi-
vidual loc I

* 27.02.2010Arad ,,Cupa Ban-
zai” Kumite Individual loc II

* 13.03.2010 Timişoara ,, CN
Eur&Ka” Kata Individual loc III

* 13.03.2010 Timişoara ,, CN
Eur&Ka” Kumite Individual loc I

* 28.03.2010 Subotica ,,Super
Enpi Cup” Kata Individual loc II

* 30.04.2010 Lignano Sabia-
doro ,,CE Karate Eur&Ka” Kata
Individual loc I

* 30.04.2010 Lignano Sabia-
doro ,,CE Karate Eur&Ka” Ku-
mite Individual loc II

* 29.05.2010 Timişoara ,,Cupa
Junior” Kata Individual loc I

* 29.05.2010 Timişoara ,,Cupa
Junior” Kumite Individual loc II

* 30.10.2010 Timişoara ,,Open
Timişoara“ Kata individual loc I

* 30.10.2010 Timişoara ,,Open
Timişoara“Kumite individual loc II

Campionii de azi, aurul de mâine al Girocului
La doar zece ani, Iulia Eliza Mărţuică a strâns o tolbă de medalii în competiţiile de karate

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!



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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Ghinioanele
se ţin scai de
Ionel Pascotă
Giroceanul a ocupat locul secund
în prima cursă a Campionatului

European de Est
Motociclistul girocean Ionel Pascotă nu a

scăpat de ghinioane nici în Campionatul Eu-
ropean de Est. Giroceanul a fost obligat să se
mulţumească cu un loc doi în prima cursă din
calendarul întrecerii, desfăşurată pe circuitul
de la Plevna (Bulgaria). Multiplul campion
din Giroc a ales să participe la Plevna, în
runda inaugurală a Campionatului European
de Est, doar la clasa 600 cmc, sperând că ast-
fel va scăpa de problemele create de noul
motor BMW de 1000 cmc. Nici de această
dată însă motorul nu i-a permis multiplului
campion să meargă la potenţialul maxim şi a
scos un loc secund. „Cu câteva zile înainte de
cursă m-am decis să merg cu Yamaha de anul
trecut la cursa de 600 cmc. A trebuit însă să
schimb motorul motocicletei şi am rulat cu

unul de serie, şi acela împrumutat.Aşa se face
că după primul viraj eram al şaptelea. Am
muncit din greu şi am terminat pe locul doi.
Sunt mulţumit de rezultat“ a declarat Pascotă.

Giroceanul a avut un start modest de
sezon din cauza lipsei unei motociclete puse
la punct. Pascotă a scos locul 4 în prima etapă
de la Romanian Superbike şi locul 2 la debu-
tul Campionatului Naţional, ambele la clasa
1000 cmc. „Din cauza problemelor de buget
nu am reuşit să fim pregătiţi pentru debutul
sezonului. Trebuie să ne hotărâm care ne sunt
priorităţile…“, a punctat pilotul numărul unu
de la Pascotă Racing Team.

La finele lunii
trecute, la Lugoj, s-a
desfăşurat Etapa
Judeţeană aCampio-
natului Naţional de
Judo U11 (pentru
copiii născuţi în
anii 2001-2002) şi
U13 (copii născuţi
în anii 1999-2000),
masculin şi femi-
nin. Elevii pregătiţi
la Giroc şi Chişoda
s-au întors cu tolba
plină de medalii, nu
mai puţin de 20 la
număr. Au fost 11
locuri I, şase locuri
II şi trei locuri III.
Sportivii care au
urcat pe prima
treaptă a podiumu-
lui au fost Denis
Magda, Patrik Er-
segian, Valentin
Lazi, Rosemary
Toth, Ştefan Iacob,
Daniel Vereş, Flo-
rin Oancea, Iulian
Florea,Alexandru Bogdan, Raul Dume şi Răzvan Buiu.
Pe locul secund la categoriile lor de vârstă s-au clasat
Bogdan Iacob, Florin Prosciuc, Radu Luca, Marius
Merticariu, Alexandru Barbu şi Claudiu Clincu. Locu-
rile trei au fost trecute în contul sportivilor Raul Sper-
niac, Ionuţ Costan şi Fabian Pătraşcu.

Directorul executiv al Judo Club Timişoara, Mihai
Andron, cel care se ocupă de copiii din Giroc şi Chişoda
ţine să mulţumească autorităţilor locale pentru sprijinul

acordat şi promite
că şi pe viitor re-
zultatele obţinute
de sportivii din co-
muna noastră vor fi
cel puţin la fel de
bune. Posesor al
centurii negre cu 5
DAN, Mihai An-
dron a pus bazele
Judo Club Timi-
şoara în anul 2002.
Sensei Andron a
început să caute
talente şi în co-
muna noastră în
urmă cu câţiva ani
şi, iată, eforturile i-
au fost răsplătite.
El pregăteşte acum
un lot de 22 de ju-
doka, băieţi şi fete,
din Giroc şi Chi-
şoda. Lunea, mier-
curea şi vinerea
Mihai Andron se
ocupă de copiii din
Giroc, iar marţea,
joia şi sâmbăta de

cei din Chişoda. Pentru modul în care lucrează cu copiii
din comuna noastră, Mihai Andron a fost nominalizat
de către televiziunea Analog TV între primii cinci ocu-
panţi ai topului sportiv pe anul 2010. Scopul declarat al
senseiului este acela de a descoperi la Giroc sau
Chişoda un judoka de aur. «Să nu uităm că judo-ul a
adus României o medalie de aur la ultimele Jocuri
Olimpice, prin Alina Dumitru», spune antrenorul.

M.C.

Salbă demedalii pentru judoka
din Giroc şi Chişoda

lti
ma

or
ă

Mici pompieri... mari campioni!
Şcoala, de acum, pentru că

putem spune şi astfel, de pompieri
din Giroc nu se dezminte. Dacă până
în prezent am fost obişnuiţi ca pom-

pierii de la SVSU Giroc să fie cam-
pioni naţionali, iată că mai micii lor
urmaşi, “Prietenii pompierilor” de la
Şcoala din Giroc, s-au clasat pe

locul întâi la Concursul cercurilor
tehnico-aplicative de elevi, iniţiat de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş,
în colaborare cu ISU Banat Timiş şi

cu sprijinul Grupului Şcolar Silvic
Timişoara.

Micuţii prieteni ai pompierilor
din Giroc, avându-i drept coordona-

tori ai cercului pe profesorul de edu-
caţie fizică Boris Babici şi pe ins-
tructorul sportiv de la ISU Giroc,
Ilie Marincu, s-au clasat primii într-o

concurenţă acerbă cu alte 14
echipaje, reprezentând şcoli de elită
din Timişoara şi judeţ.

V.T.

În următorul număr al ziarului nostru vă vom prezenta un amplu reportaj de la acest eveniment


