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Naşterea Maicii Domnului 
Sfânta Maria Mică

Naşterea Maicii Domnului este prima mare săr-
bătoare din cursul anului bisericesc care a început la 1 
septembrie. Ea  este prăznuită pe data de 8 septembrie. 
Sfânta Scriptură nu ne relatează acest eveniment. Însă 
scrierile apocrife oferă foarte multe amănunte despre 
originea şi copilăria Fecioarei Maria. Cea mai importan-
tă sursă în acest sens o reprezintă Protoevanghelia lui 

Iacov, o lucrare iudeo-creştină din secolul al II-lea. Frag-
mentul referitor la Fecioara Maria a fost scris în jurul anu-
lui 140. Deşi nu este considerată o scriere canonică, in-
formaţiile oferite pot fi considerate veridice, cu rezervele 
de rigoare.

Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim şi era din 
seminţia lui Iuda. Soţia lui Ioachim se numea Ana şi era 
fiica preotului Matthan. Astfel, tatăl Fecioarei Maria era 
un urmaş al regelui David, iar mama, o descendentă din 
familia preotească a lui Aaron, împlinindu-se prin aceasta 
proorocia că Mesia va avea o dublă descendenţă: împă-
rătească şi preoţească.

Nu mi-am însuşit ideea domnu-
lui ministru al educaţiei, dar nu pot să 
spun că nu o respect pentru simplul 
fapt că sunt demnitar local şi acest lu-
cru nu se face.

Cu aceste gânduri am pornit 
spre cele două şcoli din Giroc şi din 
Chişoda, unde am găsit sute de elevi, 
profesori şi părinţi care aşteptau cu-
minţi sunetul primului clopoţel din anul 
şcolar 2010 – 2011.

Întreaga asistenţă s-a bucurat de 
prezenţa preoţilor din cele două sate, 
a doamnei inspector şcolar Ramona 
Vasiescu, a directorilor celor două 
şcoli, precum şi a reprezentanţilor co-
munităţii locale, eu având un cuvânt 

de spus alături de ceilalţi vorbitori.
- Cum a decurs deschiderea 

noului an şcolar în localităţile Giroc 
şi Chişoda?

- Consider că nu s-a întâmplat 
nimic care să perturbe bunul mers al 
învăţământului ci, dimpotrivă, tot ceea 

ce s-a întâmplat în timpul acestor două 
festivităţi au inclus doze concentrate 
de sentimente şi gânduri, fapt pentru 
care nu avem de ce să ne facem pro-
bleme.

Este locul şi momentul de a ară-
ta implicarea deosebită a autorităţilor 
locale pentru buna desfăşurare a ac-
tivităţilor din acest domeniu şi când 
spun aceasta mă gândesc că, cu toa-
te restructurările şi reducerile de sala-
rii, primăria noastră a reuşit să ţină în 
activitate doi bucătari şi un ajutor de 
bucătar, două asistente medicale, un 
administrator de grădiniţă, doi admi-
nistratori săli de sport şcolare, trei gu-
arzi săli de sport şi şcoli, un secretar 
de şcoală, opt îngrijitoare copii care, 
prin hotărâri ale Consiliului Local, sunt 
plătiţi de la bugetul local.

- Cum aţi reuşit să treceţi pes-
te problemele financiare şi materia-
le inerente crizei şi să atribuiţi şcolii 
cele necesare, dar şi locul pe care-l 
merită?

- În acest an, pentru crearea 
unor condiţii propice derulării procesu-

lui de învăţământ s-a alocat o sumă 
de 115.285 de lei pentru întreţinere 
şi refacerea unor locaţii în cele două 
şcoli. Pentru a înţelege ce înseamnă 
aceste sume, ar trebui să facem o 
comparaţie cu ceea ce s-a alocat la 
celalte şcoli din judeţ sau din munici-
piul Timişoara, fapt ce nu ne priveşte, 
considerând că fiecare administraţie 
se conduce după un proces de auto-
nomie locală, hotărârile fiind adoptate 
în consecinţă.

Spre satisfacţia copiilor, fie ei 
preşcolari, elevi de ciclu primar sau 
gimnazial, educatori, învăţători, in-
stitutori sau profesori, deopotrivă se 
regăsesc în visele optimiste ale celor 
care doresc să promoveze clasele 
într-o linişte spirituală deosebită şi o 
morală pe măsură.

Tuturor celor care şi-au început 
activitatea în această zi, le doresc să 
aibă sănătate şi putere de muncă, 
concentrate pe sentimente ale reuşi-
telor sigure, pătrunzând astfel în sfera 
cunoaşterii şi a creaţiei potrivite lor.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

Elevii să promoveze clasele în linişte spirituală şi morală creştină
Interviu acordat de primarul comunei Giroc drd. Iosif-Ionel TOMA

- Într-un timp în care guver-
nanţii noştri, cei care ne conduc, 
nu pierd nici un prilej de a “se da în 
stambă” la festivisme ieftine, este 
normal ca ministrul Educaţiei să 
ceară începerea noului an şcolar 
fără festivitatea tradiţională care 
bucura de zeci de ani atât elevii, 
cât şi părinţii şi profesorii?

- Din punctul meu de vedere, 
consider că festivitatea deschide-
rii noului an şcolar are o cutumă pe 
care nu o putem înlătura şi nici să-i 
privăm pe copii, profesori sau părinţi 
de aceasta.

A existat o perioadă în lumea 
forţelor întunecate cu idei pe care ne 

prefăceam că le înţelegem, care ne-
au supus la fel de fel de fapte înainte 
de 1989 şi, cu toate acestea, festivita-
tea deschiderii noului an a fost sfântă, 
bine determinată, iar pe atunci exista 
partid unic care chiar nu avea ce să le 
transmită celor prezenţi aici.

Ziua Naţională a Pompierilor - 13 Septembrie
În urmă cu 162 de ani, la 13 Septembrie 1848, 166 

de pompieri militari din cadrul companiei aflate sub coman-
da căpitanului Pavel Zăgănescu au ţinut piept cu eroism 
armatelor otomane care numărau peste 6.000 de oameni 
în celebra bătălie de pe Dealul Spirii din Bucureşti. Prin 
acest gest, pompierii au apărat cu preţul vieţii lor mişcarea 
revoluţionară de la 1848 din Ţara Românească.

De atunci, în fiecare an, în această zi, pompierii 
cinstesc memoria eroilor căzuţi la datorie, iar în semn de 
preţuire pentru actul lor de eroism, ziua de 13 Septembrie 
a fost declarată Ziua Pompierilor din România. Pompierii 
căpitanului Zăgănescu, în bătălia de la 1848, au dovedit 
în timpul luptei din Dealul Spirii vitejie, curaj şi dibăcie în 
rezolvarea situaţiilor de luptă, capacitate de rezistenţă şi 

spirit de sacrificiu în întreaga confruntare cu trupele otoma-
ne, covârşitoare numeric.

Tocmai din aceste motive, primul Parlament al Ro-
mâniei, aperciind sacrificiul eroilor de la 13 septembrie 
curajul şi patriotismul pompierilor militari, acordă, în anul 
1860, participanţilor la eroicul act - pensie pe viaţă şi prima 
medalie românească PRO VIRTUTE MILITARI.

În bogata carte a tradiţiilor de luptă ale pompierilor 
militari români de-a lungul timpului s-au înscris şi alte glo-
rioase pagini: la Războiul pentru Independenţă, la făurirea 
statului Naţional Unitar Român, la 1 Decembrie 1918, şi în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
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Revin la articolul din numărul anterior şi insist pe 
acest subiect, pentru a avea o comună cât mai curată şi 
un mediu cât mai sănătos. Trebuie să educăm societatea 
să fie conştientă că reciclarea ajută foarte mult planeta, 
dar asta se poate realiza numai prin 
practică. 

Reciclarea nu constă numai în 
faptul că trebuie să utilizăm lucrurile 
pe care alţii nu le mai foloses. Este 
mai mult decât o acţiune, este o con-
cepţie care constă în faptul că nu tre-
buie să folosim lucrurile numai atunci 
când ne trebuie, iar după aceea să le 
aruncăm. Ce ne interesează cu ade-
vărat sunt rămăşiţele care se strâng 
în urma consumului zilnic, adică gu-
noiul. Eliminarea acestui lucru este 
un proces care se obţine numai prin 
educaţie, dar până când o să atingem acest obiectiv, pre-
supusele rămăşiţe trebuie să se transforme în ceva util, ca 
să nu distrugem în continuare mediul înconjurător.

Trebuie să împărţim gunoiul în biodegradabil şi de-

DIALOG CU CETĂŢENII DIALOG CU CETĂŢENII2 3

Religie

(continuare din pagina 1)
(continuare din pagina 1)

Naşterea Maicii Domnului 
Sfânta Maria Mică

Pentru că nu aveau copii, Ioachim şi Ana au 
început să fie ironizaţi şi batjocoriţi de oameni. Lip-
sa copiilor era considerată un blestem din partea lui 
Dumnezeu. Şi totuşi, Ioachim şi Ana nu s-au răz-
vrătit împotriva lui Dumnezeu, nici nu au renunţat la 
viaţa lor virtuoasă, rugându-se în continuare cu la-
crimi şi nădăjduind în bunătatea lui Dumnezeu. Tra-
diţia spune că în al cincizecilea an al căsătoriei lor 
Marele Preot de la Templu a refuzat în public jertfa 
lor, numindu-i blestemaţi.

Întristaţi, cei doi părinţi s-au îndreptat spre 
casa lor din Seforis şi au hotărât să se retragă fieca-
re pentru post şi rugăciune. Ioachim a zis către so-
ţia sa Ana: “Pe mine nu mă îndeamnă inima să mai 
intru în casa mea, căci noi suntem urgisiţi de Dum-
nezeu. Iată eu mă duc la munte şi acolo voi posti şi 
mă voi ruga lui Dumnezeu, doar se va milostivi şi ne 

va da nouă un copil”. Iar Ana a început să se roage 
lui Dumnezeu cu durere si cu multe lacrimi, zicând: 
“Doamne, Atotţiitorule, Cela ce numai cu cuvântul 
ai făcut cerul şi pământul şi toate câte se văd; Cela 
ce ai zis făpturilor Tale să trăiască şi să se înmul-
ţească; Cela ce ai binecuvântat pe Sarra, femeia lui 
Avraam şi a născut pe Isaac la bătrâneţe şi ai dăruit 
Anei fiu, de a născut pe Samuel proorocul, dă-mi şi 
mie roada pântecelui meu şi nu lăsa să fiu de oca-
ră între oameni, că de voi naşte fiu, sau fiică, îl voi 
închina Ţie cu toată inima şi-l voi da să slujească în 
biserica slavei Tale” (I Regi 1, 11).

Îngerul Gavriil se va arăta fiecăruia, spunân-
du-le că rugăciunea lor nu a fost trecută cu vederea 
şi că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa. Tot 
el le-a vestit că acest prunc se va umple de Duh 
Sfânt din pântecele mamei sale şi că va fi un vas 
ales lui Dumnezeu. (Luca 1, 4-23).

Vasile TOMOIAGĂ

Î n ă l ţ a r e a  S f i n t e i  C r u c i
Constantin cel Mare, întâiul împărat al creştinilor, avea 

război, precum zic unii dintre istorici, la Roma, împotriva lui 
Maxenţiu, până a nu lua împărăţia. Iar alţii zic că la apa Dunării, 
împotriva sciţilor. 

Văzând că mulţimea potrivnicilor era mai multă decât 
oastea lui, era cuprins de nedumerire şi frică. Atunci i s-a arătat 
în amiaza zilei semnul Crucii cu stele pe cer, şi litere romane 
împrejurul Crucii, care şi acelea erau închipuite cu stele şi zi-
ceau: “Întru aceasta vei birui”. Făcând numaidecât o cruce de 
aur, după chipul celei ce i se arătase, şi poruncind să fie purtată 
înaintea ostaşilor săi, au dat război cu vrăjmaşii, dintre care cei 
mai mulţi au pierit, iar alţii au fugit. 

Pentru aceasta, gândind întru sine la puterea Celui ce a 
fost răstignit pe Cruce, şi crezând că Acesta este Adevăratul 
Dumnezeu şi întărindu-se cu Botezul împreună cu maica sa, 

a trimis-o la Ierusalim ca să găsească Crucea lui Hristos. Şi 
a aflat-o ascunsă, împreună cu celelalte două cruci, pe care 
fuseseră răstigniţi tâlharii; şi nu numai crucile, ci şi piroanele 
le-au aflat. Neştiind împărăteasa care ar fi Crucea Domnului, 
s-a arătat aceasta prin minune. 

O femeie văduvă moartă, de care s-a atins Crucea, a 
înviat; iar celelalte două cruci ale tâlharilor nu au arătat nici un 
semn de minune. Atunci împărăteasa s-a închinat şi a sărutat 
Crucea, împreună cu toată suita. Şi neputând încăpea tot po-
porul să se închine, s-a rugat ca măcar să o vadă. Atunci s-a 
suit Fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, şi a înălţat dea-
supra amvonului Cinstita Cruce, şi văzând-o poporul a început 
a striga: “Doamne, miluieşte!” Şi de atunci a început a se ţine 
sărbătoarea Înălţării Cinstitei Cruci.

Vasile TOMOIAGĂ

Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş
Acest ales ierarh a dobândit, încă din vremea 

petrecerii sale în lume, aureola sfinţeniei, luminând 
astfel în negura veacurilor filele de istorie a mitro-
poliei Banatului, cu nădejdea împlinirilor de astăzi. 
Biserica noastră l-a înscris cu evlavie în râdul sfin-
ţilor săi, în hotărârea din 28 februarie 1950, apoi în 
aceea din şedinţa solemnă a Sfântului Sinod din 
10 octombrie 1955, privind generalizarea cultului 
unor sfinţi cu moaşte la noi în ţară şi la canonizarea 
sfinţilor români. Nu putem uita nici gestul prin care 
Biserica Ortodoxă Sârbă, în virtutea iubirii care a 
apropiat mereu Bisericile noastre surori, a împlinit 
pentru acest fericit părinte procedura proprie de 
trecere în rândul sfinţilor la 14-27 mai 1965.

Tomosul de canonizare dat de Patriarhia Ro-
mână adevereşte că: „…făcându-se amănunţite şi 
temeinice cercetări asupra vieţii şi petrecerii Cuvio-
sului Părinte Iosif şi stabilindu-se fără putinţă de îm-
potrivire că acest sfânt bărbat a strălucit ca un vas 
ales al Domnului… precum şi că a lăsat în urma lui 
mireasma sfinţeniei pentru viaţa sa curată şi pentru 
minunile ce le-a săvârşit, chemând puterea Celui 
Preaînalt în ajutorul nostru, hotărâm dimpreună cu 
Duhul Sfânt ca de acum înainte Părintele nostru Io-

sif să se numere cu sfinţii…”.
Dintre atestările cele mai cunoscute privind 

păstorirea, iar mai apoi cultul de care s-a învred-
nicit, putem enumera câteva însemnări slavoneşti. 
Mai întâi este vorba despre epitaful de pe mormân-
tul său, care spune : „Prea Sfântul Iosif cel Nou, 
fost mitropolit al Timişoarei”. Este grăitor apoi tex-
tul aflat pe un Minei slavon din 1529, găsit la mâ-
năstirea Sângeorge, în prezent fiind la Episcopia 
Vârşeţului : „Această carte este a Mitropolitului Kir 
Iosif al Timişoarei la anul 1655…care de bunăvoie 
a părăsit eparhia retrăgâdu-se la mânăstirea Par-
toş…”. Atrage luarea aminte şi o însemnare făcută 
în 1749 pe o Evanghelie aflată la vicariatul ortodox 
sârb din Timişoara: „Această sfântă carte trebuin-
cioasă pentru suflet…o depun azi, eu, păcătosul 
robul lui Dumnezeu numit Hagi Peici, la mânăstirea 
Partoş, unde este aşezat trupul sfântului vlădică Io-
sif…”. Mai putem menţiona şi un manuscris intitulat 
Prolog de vlădica Iosif al Ţării Valahe, cumpărat în 
1652 de un călugăr al mânăstirii Studeniţa, de la 
mânăstirea Vodiţa.

Cu prilejul acestei sărbători, Timişoara îşi ser-
bează ruga, iar Catedrala Mitropolitană -. Hramul.

Sprijin pentru tinerii cu probleme
Asociaţia Auci desfăşoară, de cinci ani încoace, proiectul “Băieţi pe pi-

cioare”, care vine în sprijinul tinerilor care, în urma unui accident sau a unei 
boli, au suferit amputări ale membrelor. În cei cinci ani de activitate, Asociaţia 
Auci a ajutat peste 80 de băieţi români care au suferit amputaţii ale membrelor 
superioare sau inferioare. Proiectul “Băieţi pe picioare” se adresează băieţilor 
cu vârsta cuprinsă între 20 şi 40 de ani. Din dorinţa de a ajuta cât mai mulţi 
tineri cu amputaţii din România, Asociaţia Auci suportă toate cheltuielile con-
stând în: transport cu avionul dus-întors România-Italia, cazare şi masă la ho-
telul Auci, plata integrală a protezei (protezelor) şi tratament de recuperare.

FOARTE IMPORTANT!
Pacienţii care vor merge în Italia pentru protezare nu vor plăti absolut 

nimic. Toate costurile sunt suportate de Asociaţia Auci.
Pentru a beneficia de proiectul “Băieţi pe picioare”, paşii sunt următorii:

1 - Completarea unui formular cu date personale (nume şi prenume, 
vârstă, adresă, număr de telefon, adresa e-mail, înălţime, greutate şi câteva 
cuvinte despre modul în care a ajuns la amputaţie). 2 - Este nevoie de un set 
cu fotografii, din care să se vadă cât mai bine handicapul (amputaţia) paci-
entului.În momentul în care avem toate aceste date personale, împreună cu 
fotografiile, paşii sunt următorii: A - Eu, Dedulescu Cristian colaborator al Aso-
ciaţiei Auci, le voi trimite către doctorii de la Auci. B - După analiza doctorilor de 
specialitate, în funcţie de gravitatea cazului şi de situaţia financiară şi socială 
a fiecărui pacient, va fi intocmit un dosar medical. 3 - Pacientul va intra pe o 
listă de aşteptare, aşteptare cuprinsă între 4 şi 6 luni. 4 - În momentul în care 
pacientului îi va veni rândul să meargă în Italia (Roma) pentru protezare şi re-
cuperare, va fi contactat telefonic şi prin e-mail de către reprezentanţii Auci.

Tinerii care se confrontă cu astfel de probleme se pot adresa Serviciului 
Social al Primăriei Giroc, de unde pot obţine mai multe informaţii privind spriji-
nul acordat de Asociaţia Auci. (V.T.)

În confruntarea cu incendii 
devastatoare ori cu alte calamităţi, 
pompierii au făcut de multe ori do-
vada sacrificiului suprem, periclitân-
du-şi viaţa pentru a o apăra pe cea 
a semenilor. Din decembrie 2004, în 
România funcţionează un nou sistem 
de gestionare a situaţiilor de urgenţă, 
în conformitate cu standardele impu-
se de integrarea în structurile NATO 
şi ale Uniunii Europene. Astfel, a fost 
organizat şi funcţionează sistemul 
Naţional de Management al Situaţii-
lor de Urgenţă.

Pompierii voluntari de la Giroc, 
prin pregătire consecventă şi perse-
verenţă, au de-acum tradiţie atât în 
plan local, cât şi naţional în activita-
tea serviciilor de urgenţă.

Echipa Serviciilor Voluntare 
pentru Situaţii de Urgenţă Giroc re-
uşeşte recordul, aproape incredibil, 
de a-şi adjudeca, în patru ani con-
secutiv, titlul de campioni naţionali, 
iar Serviciile Private pentru Situaţii 
de Urgenţă Giroc s-au clasat pe un 
merituos loc II în acest an la etapa 
naţională. 

În acest context în care fapte-
le sunt mai mult decât elocvente, se 
poate spune cu certitudine că la Gi-
roc se pune un accent deosebit pe 
activitatea de pază şi prevenirea in-
cendiilor, iar acest lucru a fost posibil 
atât prin devotamentul neprecupeţit 
al unui mănunchi de tineri, cât mai 
ales prin grija şi sprijinul acordat de 
Primăria din Giroc şi, în special, de 
ajutorul direct al primarului comunei, 
domnul jr. Iosif-Ionel Toma.

În acest context trebuie să mai 
amintesc şi faptul că, în acest an, cu 
puţin timp în urmă, a fost inaugura-
tă şi o nouă remiză a Serviciilor Vo-
luntare pentru Servicii de Urgenţă – 
Giroc, o remiză dotată ultramodern, 
după toate cerinţele europene.

Dumitru CRĂINICEANU

Ziua Naţională  
a Pompierilor  
13 Septembrie

Asigurarea locuinţelor 
a devenit obligatorie

Începând din 15 iulie, asigura-
rea locuinţelor a devenit obligatorie, 
toţi prorietarii fiind obligaţi ca în ter-
men de şase luni să încheie o poliţă 
de asigurare.

Din data de 1 septembrie 2010, 
la Primăria Giroc, camera 9, se pot 
încheia asigurări obligatorii de locu-
inţe (PAD), conform legii 260/2008. 
Asigurarea extinsă conţine despă-
gubiri pentru incendiu, furt, inundaţii, 
furtuni, calamităţi ale naturii, explozii 
gaz, cutremur, trăznet, lovire de au-
tovehicule, acte de vandalism, alu-
necări de teren, asigurări pe bunuri 
(aparatură electronică, mobilă) etc. 
După expirarea termenului de şase 
luni, cei care nu se vor conforma vor 
fi sancţionaţi de primării cu amenzi 
între 100 şi 500 lei. PAID a început 
emiterea poliţelor de asigurare obli-
gatorie a locuinţelor. Până la 15 ia-
nuarie 2011 - termenul-limită pentru 
încheierea acestor poliţe - se vor 
încheia cel mult 73.600 de astfel de 
contracte. Reamintim că proprietarii 
care nu-şi încheie poliţe de asigurare 
obligatorie a caselor până cel mai târ-
ziu la 15 ianuarie 2011 riscă amenzi 
de până la 500 de lei.

Din activitatea Consiliului Local 

O planetă mai curată!

Prin Dispoziţia nr. 270 din 
24.08.2010, Consiliul Local al comu-
nei Giroc a fost convocat în şedinţă 
ordinară în data de 31 august a.c.

 Toate cele 23 de puncte înscri-
se pe ordinea de zi au fost aprobate, 
fiind adoptate Hotărâri de la nr. 113 la 
nr. 135.

 La primul punct de pe ordinea 
de zi a fost aprobată noua organigra-
mă şi statul de funcţii în concordanţă 
cu cerinţele ordonanţei de Urgen-
ţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice lo-
cale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare. 

 Astfel, raportat la numărul po-
pulaţiei comunei Giroc, conform evi-
denţelor Institutului Naţional de Sta-
tistică, noua structură organizatorică 
a primăriei cuprinde 41 de posturi 
din care 2 de demnitate publică, 22 
de funcţii publice şi 17 contractuale. 
În conformitate cu art. 2 alin. (3) din 

Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, patru funcţii con-
tractuale au fost transformate în funcţii 
publice, după cum urmează: inspec-
tor contabilitate, inspector urbanism, 
inspector resurse umane şi inspector 
achiziţii publice.

 În vederea menţinerii serviciilor 
oferite către populaţie, în aceeaşi şe-
dinţă a fost aprobată noua organigra-
mă, modificarea şi completarea statu-
tului S.C. Giroceana S.R.L., precum şi 
delegarea directă a gestiunii serviciului 
de iluminat public către această socie-
tate. Menţionăm că serviciul de ilumi-
nat public al comunei Giroc  a fost înfi-
inţat prin Hotărârea Consiliului Local al  
comunei Giroc nr. 188 din 23.12.2009 
în conformitate cu Legea nr. 230/2006 
a serviciului de iluminat public, Legea 
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice şi Ordinul A.N.R.S.C. 
nr. 86/2007 pentru aprobarea regula-

mentului cadru al serviciului de ilumi-
nat public.

 Conform legislaţiei în vigoare, 
serviciul de iluminat public este un 
serviciu comunitar de utilitate publi-
că şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi 
activităţilor reglementare prin care se 
asigură satisfacerea nevoilor de utili-
tate şi interes general ale colectivităţii 
locale cu privire la acest sector. 

 Pentru buna funcţionare a 
acestui serviciu a fost aprobată închi-
rierea către S.C. Giroceana S.R.L. a 
utilajului tip Autoscară.

 Având în vedere situaţia difici-
lă a familiei defunctului Filip Ioan, din 
loc. Giroc, str. Semenic, nr. 16, a fost 
aprobată acordarea unui ajutor de ur-
genţă.

 Un punct deosebit de impor-
tant pentru viaţa comunităţii, aprobat 
în unanimitate de consiliul local, a fost 
înfiinţarea Serviciului Public Comuni-
tar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Giroc. Prin aceeaşi hotărâre a fost 
aprobată şi propunerea de Regula-
ment  privind organizarea şi funcţiona-
rea acestui serviciu. 

În conformitate cu prevederile 
Hotărârii de Guvern nr. 2.104 din 24 
noiembrie 2004 pentru aprobarea Me-
todologiei privind criteriile de dimensi-
onare a numărului de funcţii din apa-
ratul serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, constituirea 
patrimoniului şi managementul resur-
selor umane, financiare şi materiale a 
fost aprobată organigrama şi statul de 
funcţii al acestui serviciu.

Sediul Serviciului Public Co-
munitar Local de Evidenţă a Persoa-
nelor Giroc va fi pe str. Semenic, nr. 
54. Până la ocuparea prin concurs a 
postului de şef al serviciului, doamna 
Szabo Ileana a fost numită în funcţia 
de şef serviciu, cu statut de interimar. 
Doamna Szabo Ileana va asigura du-
cerea la îndeplinire a prevederilor ho-
tărârii consiliului local, prin derularea 
demersurilor în vederea obţinerii avi-
zelor necesare pentru funcţionare.

În conformitate cu prevederile 
art. 8 şi 14 din Legea nr. 393/2004 
privind statutul aleşilor locali, a fost 
aprobat modelul legitimaţiei şi al sem-
nului distinctiv al calităţii de primar şi 
de consilier local.

Urmare proiectelor de hotărâre 
iniţiate de domnul primar Iosif-Ionel 
Toma, au fost atribuite în folosinţă gra-
tuită pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală 8 parcele, după 
cum urmează: Manoliu Codruţa-Adri-
ana (500 mp.), Szabo Alexandru (351 
mp.), Precupaş Oliver-Cosmin (500 
mp.), Oros Robert şi Oros Alina (500 
mp. pentru duplex), Salman Rodica-
Ecaterina şi Salman Bianca-Teodora 
(500 mp. pentru duplex), Tuns Cornel 
Natanael (500 mp.), Vădrariu Petru-
Valentin (500 mp.), Truţi Adrian (328 
mp.)  Terenurile în cauză au fost folo-
site de foarte mulţi ani de aceste fami-
lii, găsindu-se această soluţie pentru 
reglementarea juridică a cazurilor re-
spective.

Un alt punct s-a referit la con-
cesionarea către domnul Paveluc 
Gheorghe a unei suprafeţe de 438 
mp. Această hotărâre a fost adoptată 
având în vedere faptul că o parte a lo-
cuinţei domnului Paveluc a fost con-
struită pe acest nr. top.

A fost aprobată alocarea unor 
sume de bani pentru tipărirea mono-
grafiei localităţii Giroc, pentru tipărirea 
monografiei revistei „Lumina satului”, 
pentru susţinerea activităţii sportivului 
Pascotă Ionel, pentru reparaţii la Casa 
Parohială Giroc şi pentru premierea lo-
turilor serviciului voluntar şi serviciului 
privat pentru situaţii de urgenţă, cam-
pion naţional şi vicecampion naţional 
la concursurile profesionale pentru si-
tuaţii de urgenţă în 2010.

La ultimul punct de pe ordinea 
de zi a fost aprobată rectificarea bu-
getului local pe trimestrul III.

Valentina BERARIU

gradabil. Gunoiul artificial trebuie colectat în funcţie de 
categorie: sticlă, carton, hârtie, aluminiu şi plastic. Aces-
te rămăşiţe se colectează şi se înmagazinează, fiind mult 
mai uşor pentru oameni să arunce gunoiul în pubele spe-

cial făcute pentru fiecare din aceste 
categorii. Cu cât refolosim mai multe 
obiecte, cu atât producem mai puţin 
gunoi. Când folosim hârtie de scris, 
trebuie să scriem pe ambele părţi şi 
nu doar pe una. Putem folosi cealaltă 
parte pentru a lua notiţe, însemnări, 
pentru a desena, etc. Te-ai săturat de 
jucăriile tale, sau ai crescut şi nu te 
mai joci cu ele? În loc să le arunci la 
gunoi, le poţi da altor copii, prin inter-
mediul asociaţiilor caritabile. Hainele 
care ţi-au rămas mici pot fi de folos al-
tor persoane. Nu uita că nu toţi copiii 

au aceleaşi şanse. Dacă am recicla toţi, sănătatea Terrei 
ar fi mai bună, deci haideţi să ne ajutăm planeta să fie un 
loc frumos în care să trăim!

Petronela FLOREA
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Clinchetul clopoţelului a răsunat zglobiu pentru anul şcolar 2010 – 2011
Început de nou an şcolar la Giroc

Într-o atmosferă sărbătorească, elevi, profesori şi părinţi,  
ori rude ale tinerilor şcolari au fost prezenţi luni, 13 septem-
brie, în curtea Şcolii cu clasele I - VIII Giroc pentru a le ura 
“ciracilor“  rezultate cât mai bune şi mult succes în noul an 
şcolar.

Alături de profesori şi elevi a fost cel care, an de an, zi 
de zi, a fost aproape de şcolile din Giroc şi Chişoda, primarul 
drd. Iosif-Ionel Toma, care a sprijinit şi încurajat atât elevii, 
cât şi profesorii, înţelegând că învăţământul rămâne o com-
ponentă majoră a dezvoltării societăţii româneşti. 

Printre cei care s-au adresat celor prezenţi au fost: direc-
toarea şcolii din Giroc, Melentina Costa, directoarea grădini-
ţei, Lenuţa Terteci, preoţii Adrian Chermeleu şi Daniel Mateia, 
inspectorul şcolar Ramona Vasiescu, inspectorul de poliţie 
Florin Huluţă, prof. Mihai Andron şi prof. Mariana Ionescu.

Sună clopoţelul!
Deschiderea anului şcolar, la mijlocul lunii 

septembrie, reprezintă un eveniment încărcat de 
emoţii atât pentru elevi, dacăli şi părinţi, cât şi pen-
tru toţi cei care, într-un fel sau altul, sunt implicaţi în 
procesul de învăţământ.

La fel ca în fiecare an, Şcoala din Giroc îşi 
deschide porţile pentru cei 220 de elevi. Clase cu-
rate, holuri luminoase, laboratoare şi cabinete sunt 
puse la dispoziţia şcolarilor prin grija colectivului de 
cadre didactice, a Primăriei, a Consiliului Local Gi-
roc şi a Inspectoratului Şcolar Timiş.

Pentru prima dată păşesc în şcoală cei 23 
de elevi ai clasei I călăuziţi de învăţătoarea Iudita 
Monea. Ei sunt primiţi şi îndrumaţi de colegii lor din 
ciclul primar: profesor pentru învăţământul primar - 
Bianca Cîmpeanu la clasa a II-a, cu 34 elevi, institu-
tor Sorin Ersegean – clasa a III-a, cu 28 elevi, şi în-
văţătoare Zorina Ciolac – clasa a IV-a, cu 26 elevi.

Clasele gimnaziale însumează 107 elevi în 
cele 5 clase, în acest an şcolar funcţionând în uni-
tatea noastră clase paralele. Elevii mai mari vor fi 
îndrumaţi de următorii diriginţi: prof. Koşa Alexandru 
– clasa a V-a A, prof. Oprea Ioan – clasa a V-a B, 
prof. Liseţchi Violeta – clasa a VI-a, prof. Crăciun 
Mihaela – clasa a VII-a şi prof. Gruiţa Octavian – 

clasa a VIII-a.
Colectivul de cadre didactice este completat 

de prof. Laţcu Carmen – matematică, prof. Cecan 
Adrian – biologie, prof. Babici Boris şi prof. Stoica 
Sorin – educaţie fizică, prof. Vidu Ilonca – muzică, 
prof. Mathew Easterwood – limba engleză, prof. Li-
povan Florin – educaţie tehnologică, prof. Golban 
Miloranca – religie ortodoxă, prof. Nicolescu Ema-
nuel – religie neoprotestantă.

Baza materială a şcolii cuprinde 8 săli de cla-
să, cabinet de istorie-geografie, laborator de fizică-
chimie, laborator de biologie, cabinet de informatică, 
bibliotecă şi o sală de sport foarte modernă. Bene-
ficiind de importante fonduri din bugetul local şi de 
sprijinul domnului primar Iosif-Ionel Toma, în perioa-
da vacanţei de vară au avut loc importante lucrări 
de renovare a interiorului şcolii, a fost reamenajată 
sala profesorală, au fost executate lucrări de repa-
raţii la acoperişul clădirii şi s-a realizat dezinsecţia şi 
igienizarea unităţii. Dispunând de resurse materiale 
şi umane foarte bune, sperăm că va exista o cola-
borare fructuoasă între toţi factorii implicaţi în viaţa 
şcolii, iar la sfârşitul anului şcolar ne vom mândri cu 
rezultate deosebite.

Melentina COSTA

Bun venit tuturor copiilor la Grădiniţa P.P. Giroc
Odată cu începutul anului şcolar, educatoa-

rele de la grădiniţa cu program prelungit din Giroc 
le adresează “Bun venit” tuturor copiilor care sunt 
înscrişi la grădiniţa noastră. Totodată, le dorim suc-
ces în clasa I celor 23 de elevi care au frecventat 
grădiniţa noastră în ultimul an şcolar.

În anul şcolar 2010-2011, la grădiniţă sunt în-
scrişi 204 copii, împărţiţi în cele 6 grupe, după cum 
urmează: grupa mică “A”-32 de copii, grupa mică 
“B”-32 de copii, grupa mijlocie “A”-29 de copii, gru-
pa mijlocie “B”-31 de copii, grupa mare-39 de copii 
şi grupa mare pregătitoare-41 de copii. Din cele 6 
grupe, patru dintre ele funcţionează cu program pre-
lungit şi au două educatoare, iar celelalte două func-
ţionează cu program normal şi au o singură educa-
toare. Activitatea în grădiniţă se desfăşoară conform 
planificărilor anuale şi semestriale întocmite de fie-
care educatoare în parte, respectându-se grupele 
de vârstă şi particularităţile individuale ale copiilor. 
La grupele mici, activitatea se concretizează prin 
însuşirea şi formarea unor deprinderi elementare 
de joacă în colectiv şi, mai concret, se insistă pe 
socializare. La grupele mari obiectivul principal este 
pregătirea copilului pentru şcoală, astfel că activită-
ţile din cadrul domeniilor experienţiale se bazează 
pe dezvoltarea gândirii, imaginaţiei, creativităţii şi se 
insistă în cadrul activităţilor matematice pe însuşi-
rea numeraţiei de la 1 la 10, raportarea numărului 
la cantitate şi operaţii de adunare şi scădere cu o 
unitate. În cadrul activităţilor de educarea limbaju-

lui, accentul se pune pe îmbogăţirea vocabularului, 
exprimarea clară şi corectă din punct de vedere 
gramatical. Programul din grădiniţă este completat 
cu activităţi extracurriculare: vizite, excursii, plim-
bări, serbări, teatru de păpuşi. În anul şcolar care 
a trecut, am avut mai multe parteneriate naţionale, 
interjudeţene şi locale. Unele dintre ele vor fi conti-
nuate şi în acest an şcolar şi vor mai fi implementate 
şi altele. În ceea ce priveşte parteneriatele educaţi-
onale putem spune că am colaborat cu Şcoala cu 
clasele I-VIII Giroc, cu Grădiniţa P.P. Chişoda, Gră-
diniţa P.P.23 din Timişoara, Grădiniţa Biled, iar pe 
plan local am colaborat cu dispensarul din comună, 
poliţie, pompieri, biserică şi ne propunem şi pe viitor 
ca aceste colaborări să funcţioneze.

Aş dori să mă refer şi la pregătirea localului 
grădiniţei şi pot să spun că tot ceea ce ne-am propus 
s-a realizat, toate lucrările fiind suportate financiar 
de către Primaăia Giroc. Asfel, au fost igienizate să-
lile de grupe, vestiarele, holurile, grupurile sanitare 
şi blocul alimentar. A fost completat mobilierul pen-
tru sala de materiale, pe care am amenajat-o alături 
de cabinetul medical; au fost verificate instalaţiile de 
apă şi de gaz, iar curtea am dotat-o cu un tobogan 
şi un foişor care este în curs de realizare.

În grădiniţă, pe lângă educatoare, lucrează şi 
personalul de îngrijire, în număr de cinci, o bucătă-
reasă şi un ajutor de bucătăreasă, o asistentă medi-
cală şi administratoarea.

Lenuţa TERTECI

Noul an şcolar la Chişoda
Şi la Chişoda a intrat în tradiţie ca noul an şcolar 

să înceapă în prezenţa primarului comunei, drd. Iosif-
Ionel Toma, care s-a adresat celor prezenţi cu multă 
căldură, dragoste pentru copii şi respect şi prietenie 
faţă de părinţi şi dascăli. Alături i-au stat directoarea 
Şcolii cu clasele I-VIII Chişoda, Marieta Deneş, tânărul 
preot Dragoş Debuceanu, inspectorul şcolar Ramona 
Vasiescu şi inspectorul de poliţie Florin Huluţă.

Început de bun augur pentru şcolarii din localitatea noastră
Ne-am obişnuit să asociem toamna cu începe-

rea anului şcolar. Miroase a toamnă, miroase a ca-
iete, a cărţi proaspăt ieşite de sub tipar. Noi, adulţii, 
rememorăm clipele pline de emoţie din urmă cu un 
număr de ani, când părinţii ne purtau de mână către 
şcoală. Acum, purtăm la rându-ne copiii noştri către 
şcoală, simţind în mânuţele care se lipesc de ale 
noastre aceeaşi emoţie. Poate credeţi că noi, das-
călii, nu suntem emoţionaţi la început de an şcolar? 
Vă înşelaţi. Retrăim, an de an, aceleaşi momente 
încărcate de preaplinul unor sentimente atât de di-
verse: bucuria revederii copiilor şi a părinţilor ori a 
bunicilor lor, melancolia firească indusă de trecerea 
anilor, regretul despărţirii de încă o serie de copii ai 
şcolii.  

Începem anul şcolar 2010-2011 cu 143 de 
elevi, dintre care 80 de elevi  la clasele I-IV şi 63 
la clasele V-VIII. De la şcoala noastră au participat 
toţi absolvenţii clasei a VIII-a în prima etapă  la re-
partizarea computerizată şi au fost admişi la licee 
precum Colegiul Naţional Bănăţean, Grup Şcolar 
de Poştă şi Telecomunicaţii, Colegiul Naţional ,,Ana 
Aslan,, şi altele. La bunul mers al activităţii în acest 
an şcolar contribuie, pe lângă cei patru învăţători şi 
patru diriginţi, alte zece cadre didactice.

Suntem bucuroşi că avem posibilitatea să ne 
desfăşurăm activitatea într-o şcoală pe care au-
torităţile comunei au grijă să o prezinte an de an 
pregătită până în cele mai mici amănunte pentru în-
ceperea unui nou an şcolar. Suntem mândri să co-
laborăm în fiecare an cu domnul primar, Iosif-Ionel 
Toma, un om  înţelept, gospodar, care iubeşte atât 
de mult copiii comunei, încât doreşte ca acestora 
să nu le lipsească nimic din ceea ce este necesar 

pentru a învăţa şi a ajunge oameni de nădejde, fala 
comunei Giroc. 

Anul acesta am avut plăcerea să-i primim ca 
invitaţi de onoare pe domnul primar Ionel Iosif Toma, 
pe doamna inspector şcolar Ramona Vasiescu şi pe 
domnul Florin Huluţă, din partea Poliţiei Giroc.

Domnul Huluţă a subliniat conlucrarea care 
trebuie să existe între şcoală, părinţi şi agenţii de 
poliţie, pentru a asigura astfel securitatea copiilor în 
drumul lor de acasă spre şcoală şi de aici înapoi 
acasă.

Doamna inspector şcolar Ramona Vasiescu a 
transmis urările şi gândurile bune ale reprezentanţi-
lor Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş pentru ele-
vii şcolii, pentru părinţii lor, pentru dascălii comunei, 
precum şi pentru autorităţile locale.

Domnul primar Iosif Ionel Toma s-a adresat, 
ca întotdeauna, cu multă căldură, cu dragoste faţă 
de copii şi cu prietenie şi respect faţă de părinţii co-
piilor şi faţă de dascălii şcolii.  

Tânărul preot Dragoş Debuceanu i-a binecu-
vântat pe toţi cei prezenţi, urându-le copiilor un an 
şcolar cu multă sănătate şi succese la învăţătură, 
subliniind importanţa învăţăturii în viaţa fiecărui om.

Festivitatea de deschidere a noului an şcolar 
a avut şi momente de premiere a unor elevi care 
au obţinut importante trofee la şah şi la dansuri mo-
derne. Aceştia din urmă au prezentat un apreciat 
moment de dansuri, moment  mult aplaudat de cei 
prezenţi.

         Doresc tuturor copiilor de la şcolile din 
Giroc şi Chişoda un an şcolar rodnic în rezultate la 
învăţătură, multă sănătate şi bucurii.                                  

Marieta DENEŞ

Preşcolarii din Chişoda, din nou la grădiniţă!
A venit toamna… Şi cum toam-

na se numără bobocii, întregul colectiv 
al Grădiniţei P.P. Chişoda are  frumoa-
sa misiune de a întâlni 120 de prunci, 
repartizaţi la cele 4 grupe. Când vor-
besc despre colectiv mă gândesc la 
cele 14 doamne şi domnişoare care 
iubesc copiii şi care aduc cu ele o bu-
cată din sufletul lor şi-l pun în slujba 
copiilor comunităţii din care fac parte. 
Mai mult, pot spune ca munca în gră-
diniţă nu poate fi considerată meserie, 
pentru că nu este una dintre acelea de 
care te descotoroseşti după orele de 
program, este o meserie pe viaţă.

Vom începe anul şcolar 2010-
2011 cu o evaluare iniţială, o punte în-
tre o situaţie anterioară şi una viitoare, 
prin care, sub forma unor jocuri, edu-
catoarele vor cunoaşte aptitudinile şi 
bagajul de cunoştinţe al copiilor, reper 
de la care se vor propune obiectivele pentru anul în 
curs. 

Programa activităţilor instructiv-educative va 
fi urmată prin organizarea achiziţiei de cunoştinţe 
trecând prin cele şapte mari teme propuse de mi-
nister, abordate structurat pe domenii experienţiale: 

domeniul limbă şi comunicare, dome-
niul ştiinţe, domeniul estetic şi creativ, 
domeniul psiho-motric, domeniul om 
şi societate, fiecare în parte având o 
mare însemnătate pentru formarea 
preşcolarilor.

Copiii care frecventează Grădi-
niţa P.P. Chişoda se pot bucura de o 
serie de activităţi extracurriculare: vi-
zite, excursii, teatru de păpuşi, serbări 
organizate cu prilejul diferitelor eveni-
mente ale anului. 

Întreaga activitate din grădini-
ţă se desfăşoară într-un spaţiu curat, 
nou şi modern amenajat. Preşcolarii 
care sunt înscrişi în grădiniţa noastră 
au şansa de a intra în lumea minunată 
a basmelor şi a jocurilor într-un mediu 
care este deseori dorit de copiii din 
oraşele mari. Acest fapt se datorează 
bunei colaborări cu părinţii preşcolari-

lor şi cu administraţia locală. 
În încheiere, îmi doresc ca anul şcolar 2010-

2011 să fie bogat în activităţi menite să contribuie 
la dezvoltarea  şi educarea copiilor care trec pragul 
grădiniţei din Chişoda.

Adelina STOIAN



şi senzaţia de mâncărime, prin blocarea acţiunii his-
taminei; decongestionante - eliberează căile nazale, 
prin calmarea congestiei şi a inflamaţiei.

Vaccinaţi-vă împotriva gripei!
Odată cu răcirea vremii şi petrecerea de timp 

mai mult în spaţii închise, apare virusul gripal. Deoa-
rece virusul gripal poate afecta plămânii, pot apărea 
complicaţii precum pneumonia - care necesită spita-
lizare sau poate cauza deces. Din acest motiv, este 
recomandată vaccinarea împotriva virusului gripal.

Perioada optimă pentru vaccinare este octom-
brie - noiembrie, însă vaccinul poate fi efectuat şi în 
luna decembrie.

Vaccinul injectabil este recomandat: copiilor 
între 12 luni şi 19 ani; persoanelor peste 50 de ani;

- persoanelor de orice vârstă care prezintă 
afecţiuni cronice; persoanelor care activează în do-
meniul sanitar sau în aria de îngrijire la domiciliu.

Pentru evitarea contactării sau transmiterii vi-
rusului gripal, se recomandă: acoperirea cu un şer-
veţel de unică folosinţă a căilor nazale şi a gurii în 
timpul strănutului/tusei; spălarea frecventă a mâini-
lor cu apă şi săpun; utilizarea de geluri antibacterie-
ne atunci când este imposibilă spălarea mâinilor cu 

apă şi săpun; păstrarea distanţei faţă de persoanele 
ce dau semne de gripă; evitarea contactului dintre 
mâini şi ochi/nas/gură, pentru evitarea răspândirii 
germenilor.

Nu în ultimul rând, aş dori să vă amintesc că 
stabilirea dietei potrivite, a metodelor de stimulare a 
imunităţii, diagnosticarea şi tratarea corectă a afec-
ţiunilor de care suferiţi se efectuează cu eficienţă 
în colaborare cu medicul dumneavoastră de familie, 
care este în măsură să personalizeze dieta sau tra-
tamentul pentru fiecare pacient în parte.

În speranţa că am reuşit să contribui la îmbu-
nătăţirea stilului dumneavoastra de viaţă şi la abor-
darea corectă a problemelor medicale,  vă doresc 
sănătate maximă!

Dr. Viana TOMA

Schimbarea anotimpurilor îşi lasă amprenta 
asupra noastră, zilele şi serile devin mai răcoroase, 
vântul mai rece, aerul mai aspru, iar variaţiile mari 
de temperatură pot avea consecinţe negative asu-
pra sănătăţii şi stării de spirit.

Începutul toamnei aduce cu sine deschiderea 
şcolilor, apropierea sărbătorilor, dar şi debutul se-
zonului de afecţiuni respiratorii specifice, de aceea 
sunt necesare câteva sfaturi pentru prevenirea şi 
tratarea corectă a acestora.

Pionul principal al prevenţiei este creşterea 
imuniăţii organismului, metodă accesibilă tuturor şi 
eficientă cu parcurgerea următorilor paşi: consu-
maţi cât mai multe citrice (portocale, lămâi, grape-
fruit, mandarine, etc); folosiţi suplimente pe bază 
de plante sau tincturi, disponibile în farmacii, care 
sprijină organismul în acomodarea cu schimbările 
de mediu; dieta trebuie să fie bogată în proteine, 
element de bază în sănătatea organismului; odih-
niţi-vă suficient; consumaţi suficiente lichide, în spe-
cial apă; consumaţi porţii mari de legume şi fructe; 
reduceţi consumul de zahăr alb rafinat şi a îndulcito-
rilor artificiali; petreceţi cât mai mult timp în aer liber; 
nu renunţaţi la efectuarea exerciţiilor fizice.

Câteva informaţii nutriţionale despre ali-
mentele de sezon şi indicaţiile necesare în 

alegerea dietei adecvate
Vegetale: Dovlecei - bogaţi în caroten şi ca-

rotenoizi, ei luptă împotriva bolilor de inimă; Cartofi 
dulci - fibre şi potasiu, ei scad tensiunea arterială; 
Sfeclă - acid folic, fibre, vitamina C şi fier, ea previne 
cancerul de colon; Ciuperci - seleniu şi antioxidanţi, 
el protejează împotriva agenţilor poluanţi din mediu; 
Ceapă - vitamina C şi fibre, ea scade riscul de can-
cer ovarian; Nap şi sfeclă - antioxidanţi şi vitamina 
K, ele sprijină funcţia de coagulare a sângelui.

Fructe: Père - fibre, vitamina A, B1, B2, C, E, 
acid folic, antioxidanţi, ele previn cancerul, au efect 
diuretic şi laxativ, scad nivelul de colesterol din sân-

ge şi previn hipertensiunea; Mere - flavonoizi, poli-
fenol, antioxidanţi, acid malic, ele previn afecţiunile 
digestive, scad nivelul colesterolului şi reduc bolile 

de piele; Struguri - flavonoide, vitamina A, B, C, cal-
ciu, fosfor, ei previn constipaţia, guta, reumatismul, 
bolile de piele şi afecţiunile ficatului; Gutui - vitamina 
A, fibre şi fier, ele reduc riscul de cancer, efect tonic, 
antiseptic, analeptic, astringent şi diuretic; Clemen-
tine - vitamina C, fibre, aid folic, potasiu, ele ajută la 
scăderea în greutate, îmbunătăţirea vederii, redu-
cerea stresului; Măceşe - vitamina C, E, A, D, anti-
oxidanţi, ele reduc simptomele osteoartritei, artritei 
reumatoide, bolii Crohn; Castane - vitamina D, ribo-
flavin, calciu, fosfor, fier care este sursă de energie, 
ele reduc febra, calmează durerile reumatice; Afine 
– proantocianidina, ele previn afecţiunile gingiilor şi 
aduc beneficii tractului urinar; Nuci - acizi omega 3, 
ele reduc riscul de boli cardiovasculare.

Atenţie la alergiile de toamnă!
Cei mai frecvenţi alergeni în acest anotimp 

sunt polenul şi praful, aceştia ajung cu uşurinţă în 
căile respiratorii, sistemul imunitar îi identifică şi eli-
berează anticorpi (substanţe care în mod normal 
au rolul de a lupta împotriva virusurilor, bacteriilor 
şi alte organisme cauzatoare de boală). Anticorpii 
atacă alergenii, antrenând eliberarea unei anumite 
substanţe chimice - histamina - în organism. Hista-
mina provoacă simptome precum rinoree, lăcrima-
rea ochilor şi alte simptome specifice alergiilor.

Pentru prevenirea alergiilor:  evitaţi expunerea 
la alergenii de toamnă; folosiţi filtre de aer eficiente 
împotriva prafului, polenului şi altor alergeni; utilizaţi 
umidificatoare de interior care să menţină umidita-
tea constantă a aerului.

Tratarea alergiilor de toamnă
Pentru tratarea simptomelor provocate de aler-

gii, sunt disponibile în farmacii următoarele medica-
mente, însă doar la indicaţia medicului: corticoste-
roizi - sub formă de spray nazal - reduc inflamaţia 
căilor nazale; antihistaminice orale - reduc strănutul 
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Virusul West Nile: simptome şi măsuri de protecţie
Infecţia West Nile apare la populaţia adultă şi 

poate avea efecte grave în cazul persoanelor pre-
dispuse la îmbolnăviri, având alte boli asociate (co-
piii trec, de regulă, neobservaţi peste infectarea cu 
virusul West Nile). Boala se transmite prin înţepă-
tura ţânţarului şi muşcătura de căpuşă, dar nu se 
transmite de la om la om. Nu orice ţânţar transmite 
virusul, ci există o anumită specie. În 1996, în Ro-
mânia a fost cea mai mare epidemie de meningită 
West Nile din Europa şi din păcate nu există vaccin 
pentru virus, ci terapie simptomatică. Persoanele cu 
risc sunt cele cu vârstă peste 65 de ani cu afecţiuni 
neurologice de fond, nou-născuţii şi cei cu imunitate 
scăzută.  

Prof. dr. Adrian Streinu Cercel avertizează po-
pulaţia să fie atentă la simptomele pe care le prezin-
tă şi în cazul în care se constată apariţia următoarelor simptome să se prezinte 
de urgenţă la medicul de familie: febră (peste 39 grade Celsius); dureri de cap; 
astenie; vărsături; tulburări de memorie; dureri articulare sau musculare. 

“Orice pacient care are peste 65 de ani şi face febră sau prezintă dureri 
de cap să confrunte medicul de familie pentru verificarea simptomelor”, a de-
clarat, la Realitatea TV, doctorul Streinu Cercel.

Cum să eviţi infectarea? Respectând recomandările Ministerului Sănătă-
ţii: evită expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni 
lungi; utilizează substanţe chimice repelente de ţânţari; împiedică pătrunderea 

ţânţarilor în casă cu ajutorul plaselor; desecarea 
băltirilor de apă din jurul gospodăriilor este esenţi-
ală; îndepărtează recipientele de apa stătută.  Pe 
lângă aceste măsuri, prof. dr. Streinu Cercel insistă 
pe importanţa de a igieniza subsolurile blocurilor. 

  Specialiştii ne liniştesc afirmând că nu 
există riscul unei epidemii cu acest virus,  cu argu-
mentul că toate cazurile confirmate în România sunt 
doar sporadice. Medicul Adrian Streinu Cercel susţi-
ne că virusul West Nile nu pune în pericol sănătatea 
românilor, deoarece populaţia s-a imunizat în 1996, 
când a avut loc prima epidemie. 

Cazuri de îmbolnăviri şi decese cauzate de vi-
rusul West Nile au fost semnalate în Grecia, Rusia 
(zonă Mării Negre), precum şi alte ţări din Europa. 

De reţinut că în cazul în care prezentaţi semne 
de boală - febră, dureri de cap, astenie, vărsături, tulburări de memorie, dureri 
articulare sau musculare, sau alte situaţii care survin în 3-7 zile de la o posibilă 
înţepare de ţânţar - trebuie să vă prezenaţi de urgenţă la medicul de familie sau 
la cel mai apropiat cabinet medical.

  Situaţia cazurilor de îmbolnăvire cu West Nile, pe judeţe, este următoa-
rea: Dolj - 1 caz - Alba - 1 caz - Buzău - 1 caz - Cluj- 1 caz - Ialomiţa -4 cazuri 
- Galaţi- 1 caz - Sibiu- 2 cazuri - Municipiul Bucureşti - 7 cazuri - Teleorman - 1 
caz - Mureş - 2 cazuri - Constanţa - 7 cazuri - Călăraşi - 1 caz - Iaşi - 3 cazuri - 
Vrancea- 1 caz - Mehedinţi- 1 caz.                                                             (V.B.)

S A  F I M  S Ă N Ă T O Ş I  T O A M N A !

David Ştefan Gârd  
1 an şi două luni  
Chişoda

Theo-Cristian Mihali
2 ani şi cinci luni

Giroc

Hotelul Trio – un complex în buza Timişoarei
Rod al muncii, hărniciei şi al norocului unei familii de giroceni, Complexul Hotelier Trio este doar la un  

kilometru depărtare de metropola bănăţeană şi oferă servicii de cea mai bună calitate, la cele mai mici preţuri
Familia alcătuită din Patricia, 

Ofelia şi Petrişor Marincu este o fami-
lie reuşită. Dar şi o familie care a reu-
şit! Care a fost pe val, ori aproape de 
ceea ce a fost în vogă – cum îi place 
Ofeliei Marincu să spună. La prima ve-

dere Ofelia pare un om obişnuit, onest, 
dar veşnic în mişcare, atentă la ce se 
întâmplă în restaurant, interesată dacă 
la bar e totul în ordine şi, între două te-
lefoane, prin care fixează aproviziona-
rea pentru nunta de sâmbătă, ori legu-
mele necesare pentru ziua următoare 
îşi găseşte timp şi pentru mine.

- De ce  Trio? Întreb contrariat 
de numele complexului hotelier din Gi-
roc, situat pe strada Semenic, la nu-
mărul 22.

- De la cei trei reprezentanţi ai 
familiei care alcătuiesc capitalul uman 
al firmei – tata, mama şi fiica, poate 
de la cele « trei stele » pe care le are 
complexul hotelier, poate… Dar câte 
alte trio-uri ar mai putea să fie! Femeia 
e plină de viaţă. Stă de vorbă în trea-
căt cu micuţa Patricia, fiica, de nouă 
ani, apoi îmi răspunde cu multă bună-
voinţă la întrebări, păstrând, în acelşi 
timp şi o notă de umor în răspunsuri.

- Cum aţi reuşit toate astea?
- Prin multă muncă, seriozitate, 

înţelegere între noi şi, mai ales, iniţi-
ativă şi curaj. Pentru că, trebuie să vă 
spun pentru a realize ceva trebuie să 
ai şi o bună doză de curaj, de nebunie 
aş putea spune… În acelaşi timp mai 
trebuie să fii şi hotărât, dar ai nevoie 
şi de intuiţie şi noroc. Da, nu vă miraţi! 
De noroc… Este nevoie şi de noroc în 
viaţă.

- Când a început totul?
- Prin 1994. Nu ne-am făcut pla-

nuri mari pentru că, de cele mai multe 
ori, planul de acas, nu se potriveşte 
cu socoteala de la târg. Am început 
prin producerea de materiale pentru 

construcţii… Prin fabricarea de ţigle: 
ne-am făcut maşinile noastre, după 
proiecte româneşti, şi pe la sfârşitul lui 
1994 eram, cum se spune, în aface-
re… Am început cu o producţie de 25 
de ţigle pe zi… Nu vă miraţi. Asta a 
fost producţia din prima perioadă. Prin 
2001 producean însă 4.500 de ţigle 
zilnic. Ne-am modernizat, aveam ma-
şini semiautomate…

- Cum aţi ajuns de la ţigle la 
complexul hotelier?

- Simplu. Familia mea a produs 
întotdeauna ceva pentru semenii ei: 
la început materiale de construcţii, 
acum servicii… Suntem giroceni. So-
ţul a moştenit din partea familiei aceşti 
2000 de metri pătraţi pe care se află 
complexul. Am construit o hală de pro-
ducţie, iar deasupra ne-am gândit să 
amenajăm camere pentru închiriat… 
Acesta a fost începutul !

- Astăzi!?
- Astăzi e ceea ce se vede. Adi-

că 31 de camere simple, duble ori 
apartamente dotate cu băi proprii, aer 
condiţionat şi internet. Apoi barul şi re-
staurantul cu o capacitate optimă pen-
tru organizarea de zile festive, nunţi, 
botezuri, aniversări… Dispunem de 
două săli pentru evenimente, de sală 
pentru conferinţe, de o sală pentru co-

pii şi, mai nou, de o cramă. Sala de 
conferinţe are o capacitate de aproxi-
mativ 50 de locuri, este dotată cu echi-
pament de amplificare şi multimedia, 
iar la cerere se poate oferi şi un sistem 
de traducere simultană.

- Ce oferă spaţiul pentru co-
pii?

- În primul rând libertate părinţi-
lor. Spaţiul este destinat pentru joaca 
micuţilor unde pot petrece clipe deo-
sebite şi momente plăcute, iar locaţia 
se pretează să fie amenajată pentru 
petreceri aniversare destinate celor 
mici, alături de zâne şi clovni.

- Aveţi bucătari buni?
- De excepţie. Putem oferi o 

gamă foarte largă de meniuri de la 
cele tradiţional româneşti până la me-
niuri italiene, mexicane, ori meditera-
niene… La cerere oferim prăjituri şi 
torturi pe o gamă care poate servi şi 
cele mai exigente pretenţii.

- Personalul?
- Suntem 55 şi ne comportăm 

ca într-o adevărată familie. Toţi avem 
drepturi şi obligaţii, dar mai ales atri-
buţii precise. Oferim servicii de calitate 
superioară, ieftine şi în condiţii deose-
bite de ambient şi profesionalism, într-
un climat de excepţie.

- Ce aveţi aparte la Hotel 
Trio?

- Crama care oferă o gamă va-
riată de vinuri, cele vărsate în special 
de la Cramele Recaş, dar şi cele din 
gama horeca pentru a întâmpina cele 
mai rafinate gusturi. Apoi, Serile Bănă-
ţene! De joi şi până sâmbătă puteţi pe-
trece alături de formaţia noastră seri 
de neuitat.

- E greu să conduci o afacere 
astăzi?

- M-am obişnuit! Nu mi se pare 
nici greu, nici uşor… Sunt lucruri pe 
care trebuie să le fac. Eu am trăit pri-
mii ani de viaţă în epoca Ceauşescu. 
Atunci era în vogă autogospodărirea şi 
acest termen m-a învăţat multe. Este 
greu să credeţi, dar tot ce se vede 
aici, acest complex hotelier l-am făcut 

în bună parte singuri, adică producând 
tot ceea ce ne trebuia. Am produs că-
rămida şi ţigla pentru construcţie, am 
construit totul în regie proprie, până 
şi mobilierul din camerele de hotel ni 
l-am confecţionat noi… Am cumpă-
rat maşini de tâmplărie, am angajat 
tâmplari. Astăzi hotelul dispune de o 
spălătorie proprie şi am ajuns chiar să 
spălăm pentru alţii…

- Ce a fost de spus, s-a spus! 
Aici, vorbesc mai mult faptele. Ofe-
lia Marincu nu vrea să o fotografiez. 
Câte o părticică din ea, mai precis din 
munca şi viaţa ei se află în elegantul 

şi chipeşul hotel care zâmbeşte primi-
tor în soarele zgârcit al toamnei. Urc 
în maşina care m-a aşteptat răbdătoa-
re în eleganta şi moderna parcare din 
faţa Hotelului Trio, un hotel la doar un 
kilometru de oraş, cum s-ar spune, în 
buza Timişoarei.

Petru Vasile TOMOIAGĂ



DIALOG CU CETĂŢENII8
IS

S
N

 1
58

4-
30

68

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; Florin ROTARU - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel.: 0256 395 648, Fax: 0256 395 798, 0732 600 455; 

e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Tipar executat la:

Timişoara, str. Brânduşei nr. 17
Tel.: 0256 422247; 0722 328672
office@waldpress.ro
www.waldpress.ro

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

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 DEZAS-
TRE” constă în 5 sunete a 16 se-
cunde fiecare, cu pauză de 10 se-
cunde între ele. Pentru sirenele cu 
aer comprimat, semnalul se compu-
ne din 5 sunete a 8 secunde fiecare, 
cu pauză de 5 secunde între ele.

„PREALARMA AERIANĂ” are 3 
sunete a 32 de secunde fiecare, 
cu pauză de 12 secunde între ele. 
Pentru sirenele cu aere comprimat, 
semnalul se compune din 3 sunete 
a 16 secunde fiecare, cu pauză de 
6 secunde între ele.

„ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet 
continuu, de aceeaşi intensitate, cu 
durata de 2 minute. Pentru sirene-
le cu aer comprimat, semnalul se 
compune dintr-un sunet continuu, 
de aceeaşi intensitate, cu durata de 
1 minut.

Telefoane de urgenţă utile locuitorilor din comuna Giroc: 
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Comunitară - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929; Deranjamente APĂ-CANAL - 0752 192848

Repetabila povară
de Adrian Păunescu

Umiliţi de nevoi şi cu capul plecat,
Într-un biet orăşel, într-o zare de sat,
Mai aşteaptă şi-acum, semne de la strămoşi
Sau scrisori de la fii cum c-ar fi norocoşi,
Şi ca nişte stafii, ies arare la porţi
Despre noi povestind, ca de moşii lor morţi.

Cine are părinţi, încă nu e pierdut,
Cine are părinţi are încă trecut.
Ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până-aci,
Unde-avem şi noi înşine ai noştri copii.
Enervanţi pot părea, când n-ai ce să-i mai rogi,
Şi în genere sunt şi niţel pisălogi.
Ba nu văd, ba n-aud, ba fac paşii prea mici,
Ba-i nevoie prea mult să le spui şi explici,
Cocoşaţi, cocârjaţi, într-un ritm infernal,
Te întreabă de ştii pe vre-un şef de spital.
Nu-i aşa că te-apucă o milă de tot,
Mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot?
Că povară îi simţi şi ei ştiu că-i aşa
Şi se uită la tine ca şi când te-ar ruga...

Mai avem, mai avem scurtă vreme de dus
Pe conştiinţă povara acestui apus
Şi pe urmă vom fi foarte liberi sub cer,
Se vor împuţina cei ce n-au şi ne cer.
Iar când vom începe şi noi a simţi
Că povară suntem, pentru-ai noştri copii,
Şi abia într-un trist şi departe târziu,
Când vom şti disperaţi veşti ce azi nu se ştiu,
Vom pricepe de ce fiii uită curând,
Şi nu văd nici un ochi de pe lume plângând,
Şi de ce încă nu e potop pe cuprins,
Deşi plouă mereu, deşi pururi a nins,
Deşi lumea în care părinţi am ajuns
De-o vecie-i mereu zguduită de plâns.

Cine are părinţi, pe pământ nu în gând
Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând
Că am fost, că n-am fost, ori că suntem cuminţi,
Astăzi îmbătrânind ne e dor de părinţi.

Ce părinţi? Nişte oameni ce nu mai au loc
De atâţia copii şi de-atât nenoroc
Nişte cruci, încă vii, respirând tot mai greu,
Sunt părinţii aceştia ce oftează mereu.

Ce părinţi? Nişte oameni, acolo şi ei,
Care ştiu dureros ce e suta de lei.
De sunt tineri sau nu, după actele lor,
Nu contează deloc, ei albiră de dor
Să le fie copilul c-o treaptă mai domn,
Câtă muncă în plus, şi ce chin, cât nesomn!

Chiar acuma, când scriu, ca şi când aş urla,
Eu îi ştiu şi îi simt, pătimind undeva.
Ne-amintim, şi de ei, după lungi săptămâni
Fii bătrâni ce suntem, cu părinţii bătrâni
Dacă lemne şi-au luat, dacă oasele-i dor,
Dacă nu au murit trişti în casele lor...
Între ei şi copii e-o prăsilă de câini,
Şi e umbra de plumb a preazilnicei pâini.

Cine are părinţi, pe pământ nu în gând,
Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând.
Că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii
Nu copil de părinţi, ci părinte de fii.

Ochii lumii plângând, lacrimi multe s-au plâns
Însă pentru potop, încă nu-i de ajuns.
Mai avem noi părinţi? Mai au dânşii copii?
Pe pământul de cruci, numai om să nu fii,

Revenire spectaculoasă  
pentru Ionel Pascotă

Ionel Pascotă - sportivul Motoclubului Pascotă Racing 
Team Giroc -  revenit în forţă după patru săptămâni de la  
nefericitul accident de la Caransebeş, unde motocicleta de 
concurs i-a ars complet, a câştigat etapa a cincea a Cam-
pionatului Romanian Superbike, desfăşurată la Slovakiaring, 
Slovacia. În acest moment, Ionel Pascotă se află pe primul loc 
în clasamentul general cu un avans de 15 puncte. Ultima eta-
pă din acest campionat va avea loc în 24-26 septembrie pe 
circuitul Pannoniaring, Ungaria. Din partea echipei au mai fost 
prezenţi trei sportivi: Adrian Enache, Aron Romocea şi Adrian 
Sotingeanu. Din nefericire, concurentul Adrian Enache a că-
zut în prima tură, Aron Romocea a obţinut locul 1 la clasa Su-
persport Debutanţi, iar Adrian Sotingeanu s-a clasat pe locul 

5 la aceeaşi clasă. Următoarea cursă – finala Campionatului 
European de Est - se dispută chiar în aceste zile, la Beograd, 
Serbia, cursă unde Pascotă are toate şansele să câştige şi să 
devină din nou Campion European.                                (V.T.)

AS WMT Giroc – merituoasă laureată a Cupei României
Minifotbalul, sport care 

se joacă de regulă pe terenuri 
sintetice şi în formule restrân-
se de echipă, a început să 
„prindă” din ce în ce mai mult 
şi în România. Jucat mai întâi 
din pură plăcere, minifotbalul 

are acum competiţiile sale. 
Ca la orice întrecere sportivă, 
şi la minifotbal pasiunile sunt 
mari, fiecare dintre competi-
toare dorind să se impună în 
faţa adversarilor. Şi în Timiş 
există o astfel de competiţie – 
Campionatul Judeţean – care 

O poveste cu tâlc
O mână de ajutor

În timpul unei campanii 
militare, un pluton muncea la 
repararea unei căi ferate dis-
truse de bombardament. Câţiva 
soldaţi, deşi se străduiau, nu 
puteau clinti un stâlp greu, că-
zut peste şine. Alături, caporalul 
striga la ei, ocărându-i pentru 
neputinţa lor. Trecând pe-acolo, 
un om l-a întrebat :

- De ce nu-i ajuţi şi dum-
neata ?

- Eu sunt caporal, eu su-
praveghez şi comand. Ei trebu-
ie să muncească !

Străinul nu a mai spus 
nimic, dar şi-a scos haina şi a 
început şi el să tragă cot la cot 
cu soldaţii de un capăt al stâlpu-
lui. După scurt timp, au reuşit să 
elibereze şinele. Încântaţi de re-
uşită, soldaţii i-au mulţumit stră-
inului care, luându-şi haina să 
plece, i-a mai spus caporalului :

- Dacă va mai fi nevoie, 
să mă mai chemaţi şi altădată !

- Da ?! – zise în batjocură 
caporalul. Dar cine eşti dum-
neata ?

- Sunt generalul acestei 
divizii…

a reuşit, în câţiva ani, să se 
dispute într-o ligă I, două serii 
de liga a doua şi patru de liga 
a treia. Din anul 2007 încoace, 
fotbalul pe teren sintetic timi-
şean, atunci când vine vorba 
despre performanţă, pare a fi 

sinonim cu echipa AS WMT 
Giroc. Statistica ne arată că, 
deşi s-a înfiinţat în anul 2006, 
în anul 2007 a reuşit să devi-
nă campioană, tot în acel an 
a ocupat locul cinci la Campi-
onatul Naţional de la Buzău, 
în 2008 şi 2009 a ocupat locul 

trei, iar în acest an a câştigat 
Cupa Judeţeană. Mai mult, 
WMT Giroc a reprezentat în 
2010 Timişul la prima ediţie 
a Cupei României, ţinută la 
Zalău, la finele căreia s-a cla-
sat pe locul trei al podiumului! 
Performanţe deloc de neglijat, 
dar care au în spate multă 
muncă, sacrificii şi pasiune.

Şi pentru că aminteam 
de pasiune şi sacrificii, cei 
„responsabili” cu aceste as-
pecte sunt doi împătimiţi ai mi-
nifotbalului. Asociaţia Sportivă 
WMT Giroc este condusă de 
Levente Borsos, preşedinte, 
şi de Petre-Gabriel Lungu-Ba-
dea, vicepreşedinte. Cei doi 
au reuşit să facă din echipa 
lor una dintre cele mai apre-
ciate grupări de minifotbal din 
România. Cu bani din sponso-
rizări sau din propriul buzunar, 
preşedintele şi vicepreşedinte 
au reuşit să menţină un nivel 
ridicat de performanţă, ceea 
ce, într-o perioadă în care 
criza nu a ocolit sportul, ci 
dimpotrivă, este un lucru re-
marcabil. Mai nou, în sprijinul 

WMT a venit şi primăria din 
localitate. „Cu ajutorul prima-
rului, începând din acest an, 
antrenamentele echipei se 
desfăşoară, marţea şi joia, la 
sala de sport a şcolii din Gi-
roc”, ne-a dezvăluit preşedin-
tele Levente Borsos. În semn 
de recunoştinţă pentru acest 
parteneriat, din acest sezon, 
pe tricourile echipei va apare 
şi sigla localităţii pe care, iată, 
o reprezintă cu cinste nu doar 
la nivel local, ci şi naţional. 

Vasile TOMOIAGĂ


