
Vă rog să-mi spuneţi care este 
impactul şi importanţa deschiderii 
clubului de karting la Giroc pentru 
locuitorii comunei?

	 Din	informaţiile	pe	care	le	de-
ţin,	 această	 pistă	 de	 carting	 în	 spa-
ţiu	acoperit	(in	door)	este	singura	din	
ţară,	 ea	 venind	atât	 în	 întâmpinarea	
copiilor,	cât	şi	a	adulţilor	care	doresc	
să	 îşi	 petreacă	 timpul	 liber	 într-un	
mod	cât	mai	plăcut,	antrenant	şi,	de	
ce	nu,	cu	puţină	adrenalină.

	 Darea	 în	 folosinţă	 a	 acestui	
circuit	nu	am	dorit	sa	fie	un	eveniment	
elitist,	ci	o	locaţie	unde	să	se	reuneas-
ca	 cei	 cu	 talent	 pe	 linia	 sportului	 cu	
motor.

	 Câteva	 luni	 au	 fost	 necesare	
pentru	a	se	naşte	această	nouă	mo-
dalitate	de	a	practica	sportul,	de	a-ţi	
petrece	timpul	liber	şi	poate,	mai	târ-
ziu,	se	vor	pune	bazele	unui	club	de	
carting	în	comunitatea	noastră.

	 Sportul,	 de	 orice	 natură	 ar	 fi	
el,	este	vocea	liberă,	puternică	şi	cu-
rajoasă	a	celor	care	sunt	bucuroşi	sa	
facă	 mişcare,	 eliberându-se	 astfel,	
pentru	 câteva	minute,	 de	 grijile	 coti-
diene	şi	de	complexul	vieţii	pe	care	o	
trăiesc.

	 Dorim	 ca	 pista	 de	 carting	 să	
ofere	cât	mai	multe	clipe	de	cunoaş-
tere	în	tainele	acestei	ramuri,	să	fie	o	
şcoală	pentru	copiii	care	vor	sa	prac-
tice	un	sport	al	curajului	şi	îndemână-
rii,	punându-şi	în	luptă	iscusinţa.

	 Veniturile	 la	 bugetul	 local	 din	
desfăşurarea	acestei	activităţi	nu	sunt	
semnificative,	însă	tot	ceea	ce	se	în-
tâmplă	 acolo	 este	 fascinant,	 semn	
că	în	comunitatea	noastră	se	găsesc	
mereu	soluţii	la	solicitările	cetăţenilor.

	 În	discursul	pe	care	l-am	avut	
la	 deschidere	 alături	 de	 campioni	
mondiali	şi	întreprinzători,	am	ţinut	să	
arăt	 că	 această	 pistă	 reprezintă,	 în	
primul	 rând,	 o	 identitate	 de	afirmare	
a	 sportului	 girocean,	 dar	 şi	 o	 mână	
întinsă	edililor	 timişoreni	 în	 ideea	de	
a	ne	sprijini	şi	susţine	reciproc	în	acţi-
uni	care	să	pună	în	valoare	talentele	
ascunse.

	 Nu	este	un	spaţiu	de	afirmare	
în	cele	mai	radicale	forme,	ci	doar	de	
petrecere	 a	 timpului	 liber	 şi,	 uneori,	
atunci	când	organizatorii	doresc,	poa-
te	deveni	un	 important	circuit	pentru	
concursuri.

	 Am	 trăit	 aici	 pentru	 o	 clipă,	
alături	 de	sutele	de	participanţi,	mo-
mente	unice,	inedite	şi	cred	că	acest	
mod	de	practicare	a	sportului	 va	 re-
zista	în	timp.

	 Noi,	 administraţia	 publică	 lo-
cală,	le	spunem	„Bine	aţi	venit!”	tutu-
ror	celor	care	păşesc	în	acest	spaţiu	
şi	 rămânem	 cu	 convingerea	 că	 s-a	
mai	scris	o	pagină	în	 istoria	comuni-
tăţii	noastre,	atât	de	bogată	în	eveni-
mente	plăcute.
A consemnat, Petru Vasile TOMOIAGĂ
Un material mai amplu despre karting 

puteţi citi în pagina 8

Ionel Pascotă a pierdut  
titlul de campion european

Ionel	 Pascotă,	 sportivul	 Moto-
clubului	Pascotă	Racing	Team	Giroc,	
a	pierdut,	la	sfârşitul	săptămânii	trecu-
te,	titlul	de	campion	european	la	moto-
ciclism	viteză.	În	finala	Campionatului	
Est-European,	 Pascotă	 a	 fost	 nevoit	
să	 abandoneze	 din	 cauza	 probleme-

lor	 tehnice,	deşi	 în	momentul	 în	care	
acestea	au	apărut,	 sportivul	 timişean	
era	liderul	cursei.	După	primul	viraj,	Io-
nel	s-a	poziţionat	al	treilea,	însă	după	
patru	 tururi	 lucrurile	păreau	a	 intra	 în	
normal,	o	dată	cu	instalarea	lui	în	pozi-
ţia	de	lider.					(continuare în pagina 8)

O identitate de afirmare a sportului girocean  
şi o mână întinsă edililor timişoreni

Un micro interviu acordat de primarul comunei Giroc,  
domnul drd. Iosif-Ionel TOMA

Primul nonagenar de pe raza comunei, 
sărbătorit la Primăria din Giroc

	 Cu	puţin	timp	în	urmă,	membrii	Consiliului	Local	şi	conducerea	Primări-
ei	Giroc	au	hotătât	ca	familiile	care	aniversează	nunta	de	argint-	25	de	ani	de	
la	căsătorie,	nunta	de	aur-75	de	ani	de	la	căsătorie	si	nunta	de	platină-	75	de	
ani	de	la	căsătorie	să	fie	sărbătorite	într-un	cadru	festiv	la	Primăria	din	Giroc	
si,	tot	într-un	cadru	festiv,să	fie	sărbătorite	şi	persoanele	cu	domiciliul	în	comu-
na	Giroc	care	au	împlinit	90	de	ani.																																						(Citiţi în pagina 7)

Din înţelepciunea ortodoxă
Înfrânarea	limbii	arată	pe	omul	înţelept	(Avva	Isaia	Pustnicul)

Necuviinţa	în	vorbire	este	cursă	a	morţii	(Sf.	Barnaba)

A	şti	să	taci	e	o	virtute	mai	mare	decât	a	şti	să	vorbeşti	(Sf.	Ambrozie)

Mândria	este	primul	pui	al	diavolului	(Avva	Evagrie	Ponticul)

Mânia	orbeşte	ochii	sufletului	şi	nu-l	lasă	să	vadă	Soarele	Dreptăţii	(Sf.	Casian	Romanul)

Un	cuvânt	rău	şi	pe	cei	buni	îi	face	răi,	iar	un	cuvânt	bun	şi	pe	cei	răi	îi	
face	buni	(Sf.	Macarie	cel	Mare)

Aspecte de la inaugurarea pistei de karting

Anul XI   |   Numărul 12 (167)   |   30 septembrie 2010



În	speranţa	că	venim	în	întâmpi-
narea	părinţilor	 foarte	ocupaţi	şi	care	
nu	au	posibilitatea	să-i	supravegheze	
pe	 micii	 învăţăcei	 după-amiaza,	 ne	
vom	 strădui	 ca	 acest	 program	 să	 fie	
unul	benefic	pentru	şcolari	şi	să	putem	
continua	cu	succes	ceea	ce	am	înce-
put	cu	dreptul.

Iudita MONEA

monumentele	 sale	 celebre.	 Doamna	
profesoară	 Vlasie	 	 i-a	 invitat	 pe	 ele-
vii	clasei	a	VI-a	într-o	călătorie	lungă,	

Şi	anul	acesta,	ca	în	fiecare	an,	
credincioşii	 baptişti	 şi-au	 	 exprimat	

mulţumirea	 şi	 recunoştinţa	 faţă	 de	 
Dumnezeu	pentru	roadele	pământului,	
pentru	 protecţia	 faţă	 de	 calamităţi	 şi	
dezastre	 a	 ariei	 geografice	 în	 care	
locuim,	pentru	sănătate	şi	 locurile	de	
muncă,	 pentru	 familiile	 şi	 naţiunea	
noastră.

Sărbătoarea	a	unit	 în	 închinare	
credincioşii	 baptişti	 din	Giroc,	 	Ghet-
simani	 Timişoara,	 la	 locaşul	 de	 în-

chinare	 al	 Bisericii	 Baptiste	Chişoda,	
prilej	 care	 a	marcat	 evocarea	 istoriei	
prezenţei	baptiste	şi	a	construcţiei	ca-
sei	de	închinare.

Prezenţa	domnului	primar		Ionel	
Toma	 şi	 cuvântul	 de	 apreciere	 rostit	
într-o	 caldă	 exprimare	 creştinească,	
a	 fost	 o	 încurajare	 pentru	 toată	
asistenţa.

Tinerii	 celor	 trei	 Biserici,	
împreună	cu	asistenţa,	s-au	armonizat	
în	 imnuri	de	 laudă	aduse	 lui	Dumne-
zeu.

Cuvântul	 inspirativ	 pentru	 în-
chinare	este	cuvântul	adresat	 lui	Du-
mnezeu:	 «Vrednic eşti Doamne şi  
Dumnezeul nostru, să primeşti 
slava, cinstea şi puterea, căci Tu 
ai făcut toate lucrurile şi prin voia 
Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!» 
(Apocalipsa	4:11).	

Cu	 reverenţă	ne-am	 rugat	pen-
tru	 locuitorii	 din	 Giroc	 şi	 Chişoda	 şi	
pentru	 naţiunea	 noastră,	 implorând	

binecuvântarea	 lui	 Dumnezeu	 peste	
prezentul	şi	viitorul	nostru.		

Pastor Viorel ŢUŢ
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Let’s Do It, Romania!
Fă din România o ţară curată într-o singură zi!

Orice formă de curăţenie te apropie de Dumnezeu!

Pretindem	că	trăim	într-o	ţară	eu-
ropeană	şi	vrem	tot	mai	mult	să	intrăm	
în	rândul	acestei	lumi,	să	ne	încadrăm	
în	 normele	 şi	 standardele	 impuse	 de	
Uniunea	Europeană.	Relativ,	de	puţină	
vreme,	 prin	 închiderea	 gropilor	 de	 gu-
noi	 comunale	 s-a	 trecut	 la	 colectarea	
şi	 depozitarea	 gunoaielor	 şi	 resturilor	
menajere	 după	 canoanele	 impuse	 în-
tr-o	societate	civilizată.	Din	păcate,	nu	
toţi	cetăţenii	comunei,	ai	judeţului	sau	ai	
ţării	au	înţeles	acest	lucru	la	rostul	şi	va-

O iniţiativă demnă de toată lauda

Doar	pentru	că	te	muţi	cu	doi	metri	mai	depar-
te	de	o	grămadă	de	gunoi	când	ieşi	la	picnic,	asta	nu	
înseamnă	că	mizeria	nu	mai	e	acolo.	Doar	pentru	că	
alegi	să	te	uiţi	în	altă	parte,	asta	nu	înseamnă	că	în	
apele	râului	care	îţi	alimentează	oraşul	cu	apă	pota-
bilă	nu	plutesc	zeci	de	mii	de	PET-uri	şi	pungi.	Doar	
pentru	că	nu	fotografiezi	şi	munţii	de	gunoaie	când	
pleci	 în	 vacanţă,	 asta	nu	 înseamnă	că	ei	 nu	erau	
acolo.	Ce-ar	fi	să	schimbăm	 foaia?	Ce-ar	fi	să	ne	
notăm	în	calendar	o	dată	importantă	pentru	fiecare	
dintre	noi:	aceea	în	care	sute	de	mii	de	români	au	
spus	”Stop!”	şi	şi-au	curăţat	ţara	de	PET-uri,	pungi	
şi	hârtii	lăsate	de	alţii,	purtate	de	vânt	şi	apă	în	cele	
mai	frumoase	locuri	din	România?	Nu	ne	permitem	
să	ne	 cumpărăm	o	 ţară	mai	 curată,	 şi	 nici	 nu	 am	
avea	cum,	dar	putem	să	o	curăţăm	noi!	Într-o	singu-
ră	zi	s-o	curăţăm	pe	toată!	Să	ne	mândrim	din	ziua	
următoare	că	avem	o	ţară	curată,	că	am	scris	isto-
rie,	că	am	acţionat	împreună	măcar	pentru	o	zi!

Prin	 acest	 proiect,	 Let’s	 Do	 It,	 Romani!	 şi-a	
propus	curăţarea	mormanelor	de	gunoi	din	arealele	
naturale	ale	ţării,	într-o	singură	zi.	Aşa	cum	au	fost	
organizate	acţiunea	din	Estonia	 (ţara	de	origine	a	
iniţiativei)	 în	2008	şi	cele	din	Letonia	şi	Lituania	în	
2009,	acţiunea	din	România	a	presupus	implicarea	
cetăţenilor,	a	autorităţilor	locale,	a	firmelor	private,	a	
operatorilor	de	salubritate,	a	persoanelor	publice	şi	
mass-media	pentru	a	mobiliza	populaţia	să	iasă	în	
ziua	stabilită	şi	să	cureţe	deşeurile	conform	planu-
lui	realizat	de	către	echipă.	Ca	obiective	pe	termen	
lung,	 proiectul	 îşi	 propune	 responsabilizarea	 cetă-
ţenilor	faţă	de	mediul	înconjurător	şi	colaborarea	cu	
autorităţile	 pentru	 îmbunătăţirea	 infrastructurii	 şi	 a	
sistemului	de	amenzi.

Sâmbătă, 25 septembrie s-a dat startul de luptă 
împotriva gunoaielor în ţară 

Nici	comuna	Giroc	nu	putea	rămâne	de-o	par-
te.	Girocenii	sunt	cunoscuţi	ca	bănăţeni	de	 frunte,	
făloşi,	cu	bun	simţ	şi,	mai	ales,	cu	multă	dragoste	

pentru	curăţenie	şi	frumos.	Dar,	cum	nu	există	pa-
dure	 fără	 uscături	 şi	 pe	 teritoriul	 localităţii	 noastre	
se	mai	găsesc	pe	ici,	pe	colo,	dintre	acei	certaţi	cu	
cele	mai	elementare	norme	de	convieţuire	socială	
şi	mai	aruncă	gunoaie	la-ntâmplare.	Pentru	că	orice	
formă	de	curăţenie	te	apropie	de	Dumnezeu	o	parte	
dintre	şcolarii	localităţilor	Giroc	şi	Chişoda	în	frunte	
cu	câţiva	inimoşi	dascăli	au	răspuns	prezent	la	cam-
pania	de	curăţenie	în	comuna	lor.	Încă	din	primele	
ore	ale	dimineţii	de	sâmbătă,	reprezentanta	Primă-
riei	 din	 Giroc,	 Petronela	 Florea	 şi	 cu	 directoarea	
Şcolii	cu	clasele	V-VIII	Giroc,	profesoara	Melentina	
Costa	 au	 organizat	 cu	multă	meticulozitate	modul	
în	 care	 s-au	 desfăşurat	 activităţile	 de	 colectare	 şi	
depozitare	a	gunoaielor	de	pe	raza	localităţii	Giroc.	
Cei	50	de	elevi	din	clasele	V-VIII	au	fost	împărţiţi	în	
trei	grupe	conduse	de	 învăţătorul	Sorin	Ersegean,	

profesorul	de	engleză	Mathew	Esterwood,	cunoscut	
şi	ca	voluntar	în	Corpul	Păcii	şi	de	directoarea	şcolii	
Melentina	Costa.	

În	sprijinul	elevilor	giroceni	a	venit	şi	un	grup	
de	20	de	voluntari	ai	asociaţiei	Leo	–	Timişoara	şi	
Advocacy.	Asociaţia	Leo	–	Timişoara	face	parte	din	
asociaţia	Leo	–	România	şi	este	o	asociaţie	de	vo-

luntariat	care	se	ocupă	cu	acte	sociale	şi	caritabile	
şi	după	cum	ne	spune	Cezar	Clonda,	directorul	de	
proiect,	această	asociaţie	încearcă	să	ajute	comu-
nitatea	să	se	ajute	singură.	Alături	de	seniorii	de	la	
Leo	–	Timişoara	au	fost	prezenţi	şi	reprezentanţi	ai	
juniorilor	de	la	Leo	–	Alfa.

Înarmaţi	cu	mănuşi	de	cauciuc,	saci	pentru	gu-
noaie	şi	temeinice	cunoştinţe	de	sortare	a	gunoiului	
pe	categorii	cei	70	de	inimoşi	au	pornit	pe	traseele	
dinainte	stabilite.

Tot	 în	primele	ore	ale	zilei	a	pornit	şi	ofensi-
va	 împotriva	 gunoaielor	 la	 Chişoda.	Aici,	 din	 par-
tea	primăriei	se	aflau	viceprimarul	Ionel	Popazie	şi	
consilierul	 personal	 al	 primarului	 Iosif-Ionel	 Toma,	
Ioan	Moisă.	Şi	 directoarea	Şcolii	 cu	 clasele	V-VIII	
din	Chişoda,	Marieta	Deneş	a	mobilizat	50	de	şco-
lari	conduşi	de	cadrele	didactice:	Elena	Mermezan,	
Cristina	Lupu,	Miloranca	Golban	şi	Liviu	Râmnean-
ţu.	Echipei	de	la	Chişoda	i-a	venit	în	sprijin	organi-

zaţia	studenţească	Best	din	Timişoara	alcătuită	din	
10	harnici	studenţi	politehnişti.	După	cum	a	precizat	
Marius	Velţan	studenţii	de	la	Best	Timişoara	organi-
zează	cursuri	pentru	studenţi	în	străinătate,	cursuri	

pe	care	apoi	le	promovează	la	noi	şi	iau	legătura	cu	
diferite	companii	pentru	practica	studenţilor.

Mai	adăugăm	că,	atât	la	Giroc,	cât	şi	la	Chişo-
da	au	fost	asigurate	mijloacele	de	transport	necesa-
re	pentru	tineri	spre	locurile	în	care	au	fost	depistate	
depozitele	de	gunoi,	precum	şi	un	tractor	cu	perso-
nal	specializat	pentrua	a	aduna	sacii	cu	gunoaiele	
strânse	de	voluntari.

Un bilanţ rodnic

Peste	 50.000	 de	 voluntari	 din	 întreaga	 ţară	
s-au	adunat,	sâmbătă	încercând	să	facă	din	Româ-
nia	un	loc	mai	curat.	În	cadrul	campaniei	Let’s	Do	It,	
Romania!,	oameni	de	toate	categoriile	sociale	s-au	
adunat,	dis-de-dimineaţă,	pentru	a	strânge	gunoaie-
le	din	apropierea	localităţilor	în	care	domiciliază.	Nu	
doar	în	marile	oraşe	sau	la	periferiile	acestora	s-au	
încărcat	în	saci	de	plastic	urmele	necivilizaţiei,	ci	şi	
în	oraşele	mai	mici,	în	comune	şi	chiar	în	sate.

În	Timiş,	aproape	6.400	de	oameni	s-au	mo-
bilizat	în	cadrul	acţiunii,	iar	rezultatul	a	fost	unul	pe	
măsură.	 Pentru	 că	 oamenii	 au	 muncit	 cu	 spor	 şi	
chiar	au	dorit	să	 lase	mai	curate	 locurile	prin	care	
au	trecut,	la	finalul	zilei	au	fost	contabilizaţi,	la	nivel	
judeţean,	fix	17.304	saci	încărcaţi	cu	gunoaie	de	tot	
soiul.	

În	urmă	cu	câteva	luni,	ca	un	preambul	la	cam-
panie,	voluntarii	au	 localizat	zonele	cele	mai	afec-
tate,	fie	că	a	 fost	vorba	despre	 rampe	clandestine	
de	depozitare	a	deşeurilor,	fie	că	erau	locaţii	alese	
de	regulă	pentru	weekend-uri	la	grătare	şi	plajă.	În	
proiectul	de	anul	acest	al	Let’s	Do	It,	Romania!,	în	
Timiş	au	 fost	cuprinse	zonele	adiacente	pentru	64	
de	comune,	dar	şi	păduri,	râuri	şi	trasee	importante.	
Două	 echipe	 de	 voluntari	 au	 străbătut	 cu	 barca	 o	

porţiune	a	Canalului	Bega	şi	au	adunat	de	pe	apă	
60	de	saci	de	gunoaie.	

Pagină realizată de Petru Vasile TOMOIAGĂ

Cauzele producerii  
incendiilor în timpul campaniei 

de recoltare a cerealelor
Motto: Este mult mai uşor să pre-
vii un incendiu decât să îl stingi!

Cauzele	principale	de	 izbucni-
re	 a	 unor	 incendii	 în	 lanuri	 sunt	 ur-
mătoarele:	 fumatul,	 focul	 deschis,	
iluminatul	cu	flacără	deschisă,	acţiu-
nea	 intenţionată,	neinstruirea	perso-
nalului	 care	 participă	 la	 lucrările	 de	
recoltare,	etc.

Multe	dintre	 incendii	sunt	cau-
zate	de	maşinile	agricole	 (tractoare,	
combine,	prese	de	balotat	paie,	auto-
camioane)	 folosite	 pentru	 recoltare,	
prin	următoarele	împrejurări:

-	scânteile	 care	 ies	 din	 ţevile	
de	eşapament	din	cauza	neprotejării	
acestora	cu	parascântei

-	căldura	degajată	de	motoarele	
utilajelor	agricole	când	acestea	vin	în	
contact	direct	cu	paiele	sau	pleava

-	căldura	 degajată	 de	 supraîn-
călzirea	lagărelor

-	căldura	 de	 frecare	 dintre	 di-
feritele	 piese	 ale	 maşinilor,	 care	 nu	
sunt	asamblate	şi	reglate	corect

-	căldura	degajată	 la	patinarea	
curelelor	de	transmisie

-	executarea	unor	lucrări	de	re-
paraţii	 şi	 întreţinere	a	utilajelor	 agri-
cole	în	lan,	lucrări	care	presupun	utili-
zarea	focului	deschis	sau	a	sudurilor

-	utilizarea	 instalaţiilor	 electrice	
improvizate	pe	maşini	agricole

-	scurgerile	de	lichide	combusti-
bile	cauzate	de	neetanşeitate	(carbu-
ranţi,	lubrifianţi)

-	supraîncălzirea	 motoarelor	
maşinilor	agricole	din	cauza	nefunc-
ţionării	corespunzătoare	a	sistemelor	
de	răcire

-	alimentarea	 în	 lan	 cu	 carbu-
ranţi	a	utilajelor	agricole,	staţionarea	
utilejelor	agricole	în	lan,	cu	motoarele	
pornite

-	inexistenţa	 sistemelor	 de	 le-
gare	la	pământ	a	combinelor,	pentru	
scurgerea	energiei	electrostatice

Pentru	stingerea	unui	incendiu	
izbucnit	 la	o	maşină	sau	 la	un	utilaj	
folosit	 pentru	 recoltarea	 păioaselor	
se	procedează	astfel:	maşina	incen-
diată	va	fi	evacuată	imediat	din	lan	şi	
dusă	cât	mai	aproape	de	mijloacele	
de	stingere,	după	care	va	fi	decupla-
tă	 de	 la	 tractor,	 acesta	 urmând	 a	 fi	
amplasat	la	o	distanţă	de	cel	puţin	20	
de	metri.	

Personalul	va	acţiona	simultan	
la	stingerea	maşinii	şi	a	lanului,	dacă	
şi	 acesta	 a	 fost	 cuprins	 de	 flăcări.	
Asupra	motoarelor	 cu	combustie	 in-
ternă	şi	a	agregatelor	se	va	acţiona	
cu	stingătoare	cu	pulberi	şi	dioxid	de	
carbon.	În	lipsa	acestora,	suprafeţele	
incendiate	se	vor	acoperi	cu	saci	sau	
cu	prelate	umezite.	Apa	se	va	între-
buinţa	 în	 cantităţile	 strict	 necesare,	
urmărindu-se	 mai	 întâi	 localizarea	
incendiului,	prin	stropirea	zonelor	ex-
puse	pericolului	de	aprindere.

O	regulă	importantă	ce	trebuie	
respectată	în	timpul	intervenţiei	este	
aceea	ca	personalul	care	acţionează	
la	lichidarea	incendiului	să	se	ampla-
seze	cât	mai	aproape	de	focar,	 într-
un	 loc	 situat	 în	 faţa	 vântului,	 lateral	
pe	cât	posibil,	 în	acelaşi	plan	cu	 fo-
carul	sau	înaintea	acestuia.

Respectând	 măsurile	 de	 pre-
venire	şi	stingere	a	incendiilor,	strân-
gerea	 roadelor	 câmpului	 se	 va	 face	
în	condiţii	de	deplină	siguranţă.

Dumitru CRĂINICEANU

Sărbătoarea recunoştinţei

Ziua europeană a limbilor moderne la Şcoala  
cu clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chişoda
Consiliul	Europei	a	declarat	ziua	

de	26	septembrie	drept	Ziua	europea-
nă	a	limbilor	moderne,	pentru	a	sărbă-
tori	avantajele	exprimării	în	mai	multe	
limbi.	Elevii	claselor	a	V-a	şi	a	VI-a	ai	
şcolii	 „Iosif	 Ciorogariu”	 din	 Chişoda	
au	 avut	 bucuria	 de	 a	 călători	 virtual	
prin	 Europa,	 graţie	 doamnelor pro-
fesoare de limba franceză Condan 
Monica şi Gabriela Vlasie.	Acestea	
au	realizat	două	lecţii	deosebite,	care	
s-au	desfăşurat	 în	cabinetul	de	 infor-
matică	 al	 şcolii,	 joi,	 23,	 respectiv	 vi-
neri,	 24	 septembrie.	 Lecţia	 doamnei	
profesoare	Condan	i-a	purtat	pe	elevii	
clasei	 a	V-a	 prin	 vestitele	 regiuni	 ale	
Franţei,	 evidenţiind	 frumuseţea	 şi	 di-
versitatea	reliefului	patriei	 lui	Molière,	
având	 ca	 punct	 terminus	 Parisul,	 cu	

dar	deosebit	de	interesantă,	prin	ţările	
Uniunii	Europene.	Elevii	au	urmărit	cu	
mult	interes	imaginile	proiectate	pe	un	
ecran,	în	paralel	folosind	calculatorul,	
pentru	a	dobândi	mai	multe	informaţii	
despre	 ţările	Uniunii.	Au	urmărit	 ima-
gini	din	capitalele	tuturor	ţărilor	UE,	au	
ascultat	fragmente	din	folclorul	speci-
fic	 acestor	 ţări	 şi	 au	 aflat	 caracteris-
ticile	 care	 conferă	 unicitatea	 fiecărei	
ţări	 în	parte.	Lecţiile	s-au	dovedit	a	fi	
deosebit	 de	 profitabile	 şi	 antrenan-
te,	 atingându-şi	 obiectivele	 propuse:	
deschiderea	 spre	 lume,	 spre	 valorile	
sale	culturale	şi	umane,	descoperirea	
unicităţii	în	diversitate,	conştientizarea	
faptului	că	suntem	o	naţiune	valoroa-
să	între	valorile	Europei.

Marieta DENEŞ 

After school la Şcoala din Giroc

Având	în	vedere	numărul	destul	
de	mare	de	cereri	în	ceea	ce	priveşte	
înfiinţarea	 programului	 ”After	 school”	
la	 Şcoala	 cu	 clasele	 I-VIII	 Giroc,	 în-
cepând	cu	acest	an	şcolar,	mai	precis	
din	data	de	20	septembrie	2010,	am	
pornit	pe	acest	drum.

Doamnele	 învăţătoare	 Bianca	
Cîmpeanu	şi	 Iudita	Monea,	împreună	
cu	 şase	 scolari	 din	 clasa	 I,	 patru	 din	

clasa	a	II-a	şi	unul	din	clasa	a	III-a	au	
făcut	 împreună	 primii	 paşi	 în	 acest	
program	de	după-amiază,	care	presu-
pune	diferite	activităţi.

Programul	 se	 derulează	 zilnic,	
imediat	după	 terminarea	cursurilor,	şi	
începe	cu	deplasarea	la	Restaurantul	
”Trio”,	 unde	micuţii	 servesc	masa	 de	
prânz.	 Dacă	 vremea	 este	 frumoasă,	
facem	această	plimbare	pe	 jos,	dacă	
nu,	cu	un	autobuz	pus	la	dispoziţie	de	
”Giroceana”,	apoi	revenim	la	şcoală.

În	jurul	orei	14	începe	pregătirea	
temelor	 sub	 supravegherea	 şi	 îndru-
marea	uneia	dintre	doamnele	 învăţă-
toare,	apoi,	până	la	venirea	părinţilor,	
elevii	au	la	dispoziţie	o	mulţime	de	jo-
curi	recreative,	cărţi	de	colorat,	puzz-
le-uri,	 sala	de	sport	 sau	cabinetul	de	
informatică	unde	pot	continua	cu	alte	
activităţi,	la	alegere.

Frizeria “Claudy”
Din	aprilie	2009,	locuitorii	comu-

nei	Giroc	sunt	mai	şic	graţie	serviciilor	
de	calitate	oferite	de	frizeria	“Claudy”.	
Aparţinând	Claudiei	Loghin,	în	vârstă	
de	 29	 de	 ani,	 salonul	 se	 adresează	
bărbaţilor	şi	copiilor	care	doresc	 tun-
sori	tinereşti,	mereu	în	ton	cu	tendin-
ţele	 modei.	 La	 cerere,	 se	 oferă,	 pe	
lângă	 tuns,	 spălat,	 freză	 sau	 frecţie	
(aceasta	se	realizează	cu	Alpecin	me-
dicinal).																																						(A.B.)

loarea	lui	intrinsecă.	Încă	mai	sunt	con-
cetăţeni	de	ai	noştri	 care,	din	 comodi-
tate,	nepăsare,	lipsă	de	educaţie	ca	să	
nu	spunem	că	din	nesimţire	mai	aruncă	
gunoaiele	şi	resturile	menajere	la-ntâm-
plare.	 Şi,	 astfel,	 din	 cauza	 acestora,	
certaţi,	se	pare,	cu	cele	mai	elementa-
re	norme	de	convieţuire	socială,	ori	de	
simţ	civic	suntem	nevoiţi	să	trăim	cu	toţii	
printre	mormane	 de	 gunoaie	 aruncate	
la-ntâmplare,	 gunoaie	 care	 constituie	
adevărate	focare	de	infecţie.
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ŞAHUL – Sportul minţii pe meleaguri girocene
Chişoda a câştigat Cupa Banatului pe Echipe de Juniori! 

Competiţia	 Cupa	 Banatului	 a	
avut	loc	în	ziua	de	28	august,	la	Sala	
Sporturilor	din	Reşiţa.	Au	participat	opt	
formaţii	şahiste	de	juniori până în 12 
ani,	 din	 întreg	 Banatul.	 Regulamen-
tul	 competiţiei	 permitea	 formarea	 de	
echipe	mixte,	de	la	mai	multe	cluburi,	
cu	condiţia	ca	nici	unul	dintre	compo-
nenţii	formaţiei	să	nu	aibă	clasificarea	
mai	sus	de	categoria	I.	

Echipa	formată	din	Robert Ma-
tiş	(6	victorii	din	7	runde),	Sebastian 
Ursan (7	victorii	din	7	posibile)	şi	De-
nis Alboni (cu	5	victorii	din	7	partide)	
a	câştigat	locul I	şi	Cupa Banatului,	
învingând	pe	rând	toate	echipele	par-
ticipante,	 inclusiv	 puternicele	 formaţii	
prezentate	de	către	C.S.S.	nr.	1	Timi-
şoara	şi	de	clubul	de	superligă	„Mun-
citorul”	Reşiţa.	

Sebastian	 Ursan	 este	 elev	 la	
Şcoala	 Generală	 nr.	 30	 din	 Timişoa-
ra.	Pentru	că	în	această	formaţie	erau	
majoritari	jucătorii	Chişodei	(Denis	Al-
boni	şi	Robert	Matiş),	echipa	a	jucat	în	
acest	concurs	sub	flamura	Chişodei.

Victoria	Chişodei	în	acest	turneu	
se	înscrie	într-un	curent	mai	 larg:	as-
censiunea	elevilor	din	mediul	rural,	în	
urma	programului	de	promovare	a	şa-
hului	pe	care	l-am	demarat	în	toamna	
anului	2008.		

Că	acest	program	a	fost	un	suc-
ces	o	demonstrează	şi	ofensiva	celor	
trei	 echipe	 săteşti	 sau	 comunale	 pe	
care	le-am	prezentat	la	această	Cupă	
a	Banatului	organizată	de	clubul-fanion	
al	 judeţului	Caraş-Severin.	De	exem-
plu,	Comuna	Parţa	(cu un jucător de 7 
ani în formaţie, Alex Ungureanu, parti-
cipant la Campionatul U.E. din Austria 
în august 2010)	a	 fost	 la	un	moment	
dat	 pe	punctul	 să	 câştige	 cu	3-0	 îm-
potriva	 „galonatei”	 formaţii	 a	Clubului	
Sportiv	 Şcolar	 din	 Timişoara.	 Echipa	
C.S.S.	s-a	salvat	 in extremis, cu	2-1,	
după	o	bătălie	demnă	de	a	fi	compa-
rată	cu	un	Stalingrad,	între	„parţianul”	
Claudiu	 Ungureanu,	 în	 vârstă	 de	 10	
ani,	 şi	Andrei	 Hîncu,	 în	 vârstă	 de	 11	
ani,	un	şahist	de	categoria	I	care	de-
ţine	deja	o	vitrină	de	medalii	şi	cupe.	

Echipa	din	Dudeştii	Noi,	 având	şi	 ea	
un	jucător	de	numai	7	ani	pe	masa	1	
(Daniel Homone),	a	 reuşit	să	smulgă	
de	 asemenea	 un	 1-2	 de	 la	 C.S.S.,	
datorită	 victoriei	 lui	Amalia	Szavu	 (în 
vârstă de 8 ani, fostă protagonistă, şi 
ea, a Campionatului U.E din 2010) îm-
potriva	lui	Anca	Rohlicek.	

În	ultima	rundă	a	avut	loc	derby-
ul	 concursului:	 meciul	 dintre	 echipa	
Chişodei	 şi	 C.S.S.	 nr.	 1,	 pe	 care	 l-a	
câştigat	Chişoda	cu	2-1,	prin	victoriile	
realizate	de	către	Alboni	şi	Ursan.	

Matiş	a	pierdut	partida	la	masa	1	
cu	Hîncu,	iar	destinul	şugubăţ	i-a	mai	
adus	de	atunci	de	două	ori	faţă	în	faţă.	
La	Cupa	Şagului,	 din	 11	 septembrie,	
Matiş	a	pierdut	o	partidă	ca	şi	câştiga-
tă,	iar	şocul	acestei	înfrângeri	l-a	făcut	
să	 rătăcească	 drumul	 spre	 podium.	
Cu	fiecare	întâlnire	dintre	ei,	miza	psi-
hologică	pare	să	crească.	

Înfrângerea	lui	Andrei	Hîncu,	ca	
obiectiv,	 părea	 să	 devină	 pentru	 Ro-
bert	Matiş	o	dilemă	emoţională,	un	mic	
Everest	pe	care	era	nevoit	 să-l	 ia	cu	
asalt	iar	şi	iar...	Iată	că,	în	sfârşit,	la	a	
treia	confruntare	oficială	dintre	cei	doi,	
survenită	la	Campionatul	Prieteniei	din	
Timişoara,	 desfăşurat	 la	 25	 septem-
brie	2010,	zeiţa	Fortuna	i-a	surâs	celui	
care	 venea	 din	 postura	 de	 şalanger.	
Robert	a	câştigat	o	partidă	cu	carac-
ter	decisiv,	împotriva	lui	Andrei	Hîncu,	
tot	 în	 ultima	 rundă.	 Membru	 al	 echi-
pei	„Dăm	lecţii”,	Robert	Matiş	a	urcat	
atunci	pe	podium	împreună	cu	amicul	
său	 Sebastian	 Ursan,	 ocupând	 locul	
III	din	31	de	echipe	participante!

Am	alunecat	în	această	divaga-
ţie	 pentru	 a	 ilustra	 contextul	 în	 care	
s-a	desfăşurat	această	Cupă	a	Bana-
tului	la	şah,	punând	de	asemenea	sub	
reflector	pe	câţiva	dintre	eroii	acestei	
întreceri.

Din	punctul	meu	de	vedere,	sunt	
relevante	primele	 cinci	 locuri	 din	 cla-
samentul	 competiţiei,	 ocupate	 după	
cum	 urmează:	 1. Sat Chişoda; 2. 
C.S.S. nr. 1 Timişoara; 3. C.S. „Mun-
citorul” Reşiţa; 4. Comuna Dudeştii 
Noi; 5. Comuna Parţa.     

Echipa	unui	sat,	cu	jucători	care	
n-au	 nici	 doi	 ani	 de	 când	 au	 început	
cursurile	 de	 şah,	 depăşind	 pe	 eşchi-
er	formaţiile	unor	cluburi	consacrate...	
Contemplând	 ideea,	 nu	mă	 pot	 abţi-
ne	să	nu	 închei	cu	exclamaţia:	 „Noa,	
A.M.U.	Chişoda-i	fruncea!”	

„Noa”,	 pentru	 că	antrenorul	 şa-
hiştilor	 care	au	 „arestat”	Cupa	Bana-
tului	este	maramureşean	(mă refer la 
subsemnatul).

„A.M.U.”,	 vine	 tot	 din	 Mara-
mureş,	 dar	 şi	 de	 la	 iniţialele	numelor	
celor	trei	şahişti	învingători:	ALBONI	–	
MATIŞ	–	URSAN.	

2010 – un an prolific pentru mişcarea şahistă din Giroc şi Chişoda I

2010 – un an prolific pentru mişcarea şahistă din Giroc şi Chişoda II

16 IANUARIE 2010 – Memorialul “Robert 
James Fischer” – DUMBRĂVIŢA

Doi	fraţi	din	Giroc	s-au	remarcat	la	acest	con-
curs:	Petronela Paraschiv,	 care	a	ocupat	 locul I 
la	categoria	F8	 (fete	până	 în	8	ani),	şi	Alexandru 
Paraschiv,	care	s-a	clasat	pe	 locul I	 la	B8	(băieţi	
până	în	8	ani).	

22 IANUARIE 2010 – OLIMPIADA ŞCOLA-
RĂ DE ŞAH – faza pe zonă

Evenimentele	au	făcut	ca	în	anul	2010	faza	pe	
zonă	a	Olimpiadei	Şcolare	de	Şah	să	fie	organiza-
tă	chiar	la	Chişoda.	Deoarece	la	această	competiţie	
participă	deopotrivă	 toţi	elevii	 din	şcolile	generale,	
de	la	clasa	I	până	la	clasa	a	VIII-a,	concurenţa	a	fost	
acerbă.	La	fete,	Daniela Pleşa	din	Chişoda	a	fost	la	
un	pas	de	calificare,	ocupând	locul III,	cu	5	puncte	
din	7	posibile.

20 FEBRUARIE 2010 – CUPA GIROCULUI 
LA ŞAH RAPID – Ediţia I

La	această	competiţie	au	luat	parte	copii	şi	ju-
niori	de	la	mai	multe	cluburi	şi	numeroase	localităţi	
din	judeţul	Timiş.	Elevii	chişozeni	premiaţi	au	fost	au	
fost:	Eduard Cosmin Cotuna,	care	a	ocupat	locul 
I	 la	băieţi,	 grupa	de	vârstă	7-8	ani	 (B8)	şi	Robert 
Florin Matiş,	care	s-a	clasat	pe	 locul III	 la	băieţi,	
grupa	de	vârstă	11-12	ani	(B12).	Din	partea	Girocu-
lui,	Ercsei Estera	a	obţinut	locul III	la	fete,	grupa	de	
vârstă	9-10	ani	(F10).	

12 Martie 2010 – Premierea primelor 5 eta-
pe ale Raliului Şahist al Chişodei

După	primele	5	etape	ale	Raliului	Şahist	din	
Chişoda,	concurs	care	reunea	toţi	şahiştii	şcolii	ge-
nerale,	Denis Alboni, din	 clasa	 a	 II-a,	 conducea	
autoritar	 în	clasament.	Ceea	ce	a	părut	 la	 început	
un	accident	şi	o	surpriză	devenea,	din	ce	în	ce	mai	
mult,	o	certitudine.	Un	elev	din	clasa	a	II-a	devenise	
cel	mai	puternic	şahist	al	şcolii,	în	ciuda	împotrivirii	
dârze	a	colegilor	în	cadrul	partidelor	de	campionat.

26-27 Martie 2010 – Cupa Mărţişorului – 
Giarmata Vii – Clubul “Mediator”

Clubul	 „Mediator”	 din	 Giarmata	 Vii	 are	 deja	
zece	ani	de	activitate	prodigioasă	şi	a	acumulat	nu-
meroase	reuşite,	devenind	un	pol	pentru	activitatea	
şahistă	din	întreg	Banatul,	mai	ales	în	domeniul	ini-
ţierii	 şi	 perfecţionării	 copiilor	 în	 „sportul	minţii”.	Un	
aspect	interesant	este	acela	că	biserica	s-a	implicat	
de	la	început	în	înfiinţarea	acestui	club	şi	a	rămas	
o	puternică	susţinătoare	a	activităţii	acestuia.	Că	la	
baza	Clubului	„Mediator”	se	află	deja	un	veritabil	co-

lectiv,	bine	închegat,	se	poate	deduce	vizitând	web-
site-ul	www.sahmediator.ro	unde	veţi	găsi	nu	numai	
o	retrospectivă	a	întregii	sale	activităţi,	ci	o	adevăra-
tă	oază	de	informaţii	şi	de	articole,	mai	mult	sau	mai	
puţin	înrudite	cu	şahul	şi	cu	lumea	copiilor.	O	parte	
dintre	materiale	sunt	semnate	chiar	de	către	preotul	
Vasile	D.	Suciu.	După	această	prezentare	pe	care	
am	considerat-o	mai	mult	decât	necesară,	rămâne	
doar	să	menţionez	că,	la	competiţia	de	la	Giarmata	
Vii,	Maria Lupuţi din	Giroc	 s-a	 clasat	 pe	 locul II 
la	categoria	F8	(fete	până	 la	8	ani)	 iar	Alexandru 
Paraschiv	a	obţinut	locul III	la	categoria	B8	(băieţi	
până	la	8	ani).

14 Mai 2010 – Premierea primelor 10 etape 
ale Raliului Şahist

În	ciuda	eforturilor	înverşunate	ale	colegilor	de	
şcoală,	 care	 luptă	 pentru	 a-l	 “detrona”	 din	 fruntea	
clasamentului,	micuţul	Denis Alboni din	clasa	a	II-a	
se	distanţează	şi	îşi	consolidează	supremaţia,	eta-
pă	cu	etapă,	având	foarte	puţine	înfrângeri	în	Raliul	
Şahist	al	Chişodei.		

30 Mai 2010 – Trofeul Interjudeţean “MEDI-
ATOR” – Ediţia a X-a 

Acest	campionat	merită	o	menţiune	specială,	
atât	 datorită	 vechimii	 sale,	 cât	 şi	 datorită	 nivelului	
ridicat	şi	participării	numeroase.	De	exemplu,	la	ju-
niori	între	9	şi	20	ani	s-au	înscris	67	de	jucători	veniţi	
din	trei	judeţe.	A	fost	momentul	strălucirii	maxime	a	
lui	Robert Matiş.	Într-un	turneu	în	care	se	găseau	
chiar	şi	şahişti	cu	8	ani	mai	mari	decât	el,	Robert	a	
înscris	6	victorii	din	9	posibile	(locul	I	a	fost	câştigat	

cu	8	puncte)	şi	a	ocupat	locul	X	în	clasamentul	ge-
neral,	 lâsând	57	de	concurenţi	 în	 spatele	său!	Cu	
acest	rezultat,	Robert	Matiş	şi-a	adjudecat	 locul II 

la categoria B12	(băieţi	de	11	şi	12	ani),	devenind	
„vizibil”	ca	şahist,	la	nivel	judeţean	şi	regional.	

1 Iunie 2010 - “Cupa 1 Iunie” Dumbrăviţa
Maria Lupuţi din	Giroc	s-a	clasat	pe	locul II	la	

categoria	F8	(fete	până	la	8	ani).

4-6 Iunie 2010 – Memorialul “PIUS BRÂN-
ZEU” – Ediţia a VIII-a 

Turneul	 a	 fost	 organizat	 de	 către	 Asociaţia	
Judeţeană	 de	 Şah	Timiş,	 în	 colaborare	 cu	Consi-
liul	Judeţean	şi	Clubul	Mediator.	Participarea	a	fost	
de	nivel	regional,	fiind	prezenţi	chiar	şi	şahişti	de	la	
Craiova.	Cu	această	ocazie,	tânărul	talent	Paul Pa-
raschiv a	“marcat”	din	nou,	clasându-se	pe	locul III 
la	categoria	B8	(băieţi	până	la	8	ani).

12 Iunie 2010 – SUMMER CHESS PARTY GIROC
A	 fost	 o	 competiţie	 de	 şah	 cu	 acoperire	

metropolitană,	 fiind	 prezenţi	 jucători	 din	 Giroc,	
Chişoda,	 Şag,	 Parţa,	 Dudeştii	 Noi,	 Giarmata	 Vii,	
Dumbrăviţa,	Săcălaz,	Timişoara.	Turneul	a	fost	divi-
zat	în	trei	grupe:	A)	Juniori	între	8	şi	15	ani	(această	
grupă	fiind	şi	cea	mai	disputată,	depăşind	numeric	
celelalte	două	grupe	 luate	 împreună);	B)	 Junioare	
între	8	şi	15	ani;	C)	Mixt,	copii	până	la	7	ani	(băieţi	
şi	fete).	La	sfârşit,	a	fost	organizată	o	mini-discotecă	
pentru	copii.	

Toţi	cei	patru	juniori	din	Chişoda	care	au	parti-
cipat	la	acest	concurs	au	câştigat	premii,	după	cum	
urmează:	Alina Grozoni,	 locul I	 la	 categoria	 fete	
până	 la	 7	ani;	Denis Alboni,	 locul II	 la	 categoria	
băieţi	10-11	ani;	Eduard Cotuna,	locul III	la	catego-
ria	băieţi	8-9	ani;	Robert Matiş,	locul I	la	categoria	
băieţi	 12-13	ani	 şi	 locul II	 în	 clasamentul	 general	
în	grupa valorică principală	(fiind	depăşit	doar	de	
către	Mihai	Bujancă,	un	junior	foarte	experimentat,	
în	vârstă	de	15	ani).	

De	la	Giroc,	au	fost	premiate	Maria Lupuţi şi	
Ercsei Iolanda,	care	au	obţinut	 locul II,	 respectiv	
locul III	la	categoria	fete	până	la	7	ani;	Paul Para-
schiv,	locul I	la	băieţi	8-9	ani;	Ercsei Estera, locul 
II	la	fete	8-9	ani.		

Grupele	de	vârstă	au	fost	modificate	de	către	
organizatori,	 faţă	 de	 cele	 oficiale,	 pentru	 a	 putea	
face	loc	turneului	dedicat	copiilor	până	la	7	ani.		

5-12 Iulie 2010 –  Trofeul Techirghiol, Ediţia 
XX – concurs interjudeţean 

Competiţia	a	fost	organizată	de	către	maestrul	
internaţional	Mircea	Pavlov.	Pentru	prima	dată	într-
un	 concurs	 de	 asemenea	 nivel,	 s-a	 remarcat	Da-
ria Georgiu, din	Giroc,	care	s-a	clasat	pe	locul	I	la	
categoria	fete	până	la	8	ani,	urmată	de	Alexandra 
Paraschiv,	locul II.	De	asemenea,	Paul Paraschiv 
a	ocupat	locul I	la	categoria		băieţi	până	în	8	ani.	

23-25 Iulie 2010 – Cupa de Vară pentru Ju-
niori la Şah – Baia Mare 

A	fost	un	turneu	de	şah	cu	participare	interju-
deţeană,	 dedicat	 copiilor	 şi	 juniorilor,	 organizat	 de	
Clubul	„Tinere	Speranţe”,	din	Baia	Mare,	condus	de	
către	antrenorul	Văsuţ	Zaharia.	Au	participat	doi	ju-
niori	chişozeni	care	au	sosit	„încălziţi”,	direct	de	 la	
un	turneu	internaţional	de	seniori	desfăşurat	la	Satu	
Mare.	 Ambii	 chişozeni	 au	 obţinut	 premii:	 Robert 

Matiş a	ocupat	locul III	la	băieţi	11-12	ani,	iar	Denis 
Alboni a	obţinut	tot	locul III	la	băieţi	9-10	ani.	

3-12 August 2010 – Campionatul de Şah al 
U.E. – Juniori – Austria  

În	august	2010,	13	juniori	şi	junioare	au	repre-
zentat	România	 la	Campionatul	 de	Şah	al	Uniunii	
Europene,	pentru	copii	şi	juniori	până	în	14	ani.	Între	
aceştia,	 s-a	 regăsit	 şi	 tânărul	 talent	Denis Alboni 
din	Chişoda.	Înfruntând	rundă	de	rundă	jucători	me-
daliaţi	din	alte	ţări	europene,	Denis	a	reuşit	trei	remi-
ze	şi	două	victorii	din	9	partide.	El	s-a	confruntat	cu	
jucători	şi	 jucătoare	din	Austria,	Cehia,	Portugalia,	
Slovacia	şi	Ungaria.				

6-12 August 2010 – ŞAH ARAD OPEN 2010, 
turneu internaţional 

Robert Matiş din	 Chişoda	 a	 participat	 la	
această	competiţie,	la	grupa	juniori	+	junioare	până	
la	12	ani,	unde	au	concurat	34	de	şahişti	din	vestul	
şi	nord-vestul	României.	Robert	a	ocupat	locul	9	în	
clasamentul	general,	dovedind	că	înţelege	de	acum	
să	rămână	mereu	în	plutonul	fruntaş	şi	să	lupte	de	
la	egal	cu	jucători	consacraţi	şi	adesea	mult	mai	ex-
perimentaţi.	

28 August 2010 -  Cupa Banatului - Reşiţa 
-  concurs pe echipe de juniori

Au	 participat	 8	 echipe	 de	 juniori	 până	 în	 12	
ani,	 din	mai	multe	 judeţe.	Echipa	 formată	din	Ro-
bert Matiş (6	victorii	din	7	runde),	Sebastian Ursan 
(7	victorii	din	7	posibile)	şi	Denis Alboni (cu	5	vic-
torii	din	7	partide)	a	câştigat	locul I	şi	Cupa Bana-
tului,	învingând	pe	rând	toate	echipele	participante,	
inclusiv	puternicele	formaţii	prezentate	de	C.S.S.	nr.	
1	Timişoara	 şi	 de	 clubul	 de	 superligă	 „Muncitorul”	
Reşiţa.	Sebastian Ursan	este	elev	la	Şcoala	Gene-
rală	nr.	30	din	Timişoara

2-5 Septembrie 2010 – Cupa “Schwab” 
Satu Mare, turneu interjudeţean  

Robert Matiş, furtunosul	talent	şahist	al	Chi-
şodei,	 se	 remarcă	 din	 nou.	 La	 capătul	 unei	 între-
ceri	extrem	de	animate,	el	 se	clasează	pe	 locul	6	
în	clasamentul	general,	între	40	de	juniori	veniţi	din	
întreaga	 ţară,	 iar	 la	 categoria	 sa	 de	 vârstă	 (B12)	
ocupă	locul III.

11 Septembrie 2010 – Cupa Şagului la Şah, Ediţia I  
Au	participat	7	seniori	şi	53	de	copii	şi	juniori	

din	 întreaga	 zonă	metropolitană:	 Şag,	 Parţa,	 Chi-
şoda,	Giroc,	Giarmata	Vii,	Dudeştii	Noi,	Săcălaz	şi	
Timişoara.	Competiţia	 a	 fost	 structurată	 pe	 3	 gru-
pe:	copii	până	la	8	ani	(16	participanţi),	juniori	între	
9	şi	12	ani	(32	de	participanţi),	juniori	peste	12	ani	
împreună	 cu	 seniori	 (12	 participanţi).	 Din	 comuna	
Giroc	au	obţinut	rezultate	deosebite	următorii	copii:	
fete	7-8	ani,	locul II Alina Grozoni	din	Chişoda	şi	
locul III Alexandra Paraschiv	din	Giroc;	băieţi	7-8	
ani,	 locul II Paul Paraschiv	din	Giroc;	băieţi	9-10	
ani,	locul I Denis Alboni	din	Chişoda;	la	fete	13-14	
ani locul II Daniela Pleşa	din	Chişoda.	

18 Septembrie 2010 – Concursul de şah 
“Zilele Dumbrăviţei” 

La	grupa	copiilor	cu	vârste	până	la	8	ani,	se	

poate	spune	că	întrecerea	a	 fost	puternic	marcată		
de	către	sportivii	comunei	Giroc.	Astfel,	Paul Paras-
chiv,	din	Giroc,	a	ocupat	locul II	la	categoria	B8,	iar	
Cotuna Eduard,	 din	Chişoda,	 s-a	 clasat	pe	 locul 
III	la	aceeaşi	categorie,	iar	Alexandra Paraschiv a 
obţinut	locul II	la	categoria	F8.	În	turneul	principal,	
care	s-a	bucurat	de	participarea	a	52	de	 juniori	 şi	
seniori,	 turneu	câştigat	de	către	maestrul	 internaţi-
onal	Dan	Bogdan,	neobositul	Robert Matiş al	Chi-
şodei	şi-a	demonstrat	din	nou	potenţialul,	ocupând	
locul	15	în	clasamentul	general,	respectiv	locul II	la	
categoria	B12.

25 Septembrie 2010 – Cupa Prieteniei Ediţia 
a VI-a, echipe de juniori, Timişoara

Acţiunea	 a	 fost	 organizată	 de	 către	 Clubul	
„Mediator”	din	Giarmata	Vii,	la	la	sala	de	şah	a	Clu-
bului	 „Medicina”	 din	Timişoara.	Este	 vorba	despre	
un	concurs	amical,	 bazat	pe	o	 idee	generoasă,	 şi	
anume	prietenia	dintre	jucătorii	de	şah,	indiferent	de	
clubul	sau	localitatea	de	care	aparţin.	Au	participat	
31	de	echipe	din	întreg	Banatul,	având	fiecare	câte	
doi	componenţi.	Echipele	s-au	format	liber,	în	func-
ţie	de	afinităţile	dintre	 jucători.	Un	aspect	amuzant	
al	acestei	 întreceri	 îl	 constituie	posibilitatea	oferită	
fiecărei	echipe	de	a-şi	alege	numele,	dând	frâu	liber	
umorului	şi	imaginaţiei.	De	exemplu,	printre	echipe-

le	participante	s-au	numărat:	Bulinuţele, Fluturaşii, 
Blondele, Florile Şagului, Piticoţii, Eroii, Neînvin-
şii, Păpuşile Barbie, Aşii, Fulgerul,	etc.	Competiţia	
a	 fost	 câştigată	de	către	echipa	Scheleţii,	 formată	
din	 Cristian	 Bădescu	 şi	 Szijarto	 Norbert-Ludwig.	
Drapelul	Chişodei	a	fost	fluturat	pe	podium	de	către	
Robert Matiş,	care	a	luptat	din	nou	în	acest	turneu	
alături	de	bunul	său	prieten	Sebastian	Ursan,	de	la	
Şcoala	Generală	nr.	30	din	Timişoara.	Cei	doi	aliaţi	
au	cucerit	 împreună	 locul III	 în	clasamentul	gene-
ral.	Blazonul	sub	care	aceşti	cavaleri	ai	eşichierului	
au	purtat	bătăliile	a	fost	„Dăm	lecţii!”	...	Şi	au	dat.	

Rămâne	de	menţionat	că	organizarea	cursuri-
lor	şi	competiţiilor	de	şah	la	Giroc	şi	Chişoda	a	fost	
posibilă	cu	sprijinul	Primăriei	Giroc,	care	s-a	implicat	
încă	din	octombrie	2008	în	această	acţiune.	Majo-
ritatea	deplasărilor	 la	 competiţii,	 care	 sunt	 de	 fapt	
partea	cea	mai	costisitoare	din	activitatea	şahistă,	
s-a	realizat	preponderent	cu	efortul	financiar	al	pă-
rinţilor.	

Această	veritabilă	ofensivă	şahistă	a	copiilor	
din	 Comuna	 Giroc	 s-a	 desfăşurat	 cu	 consum	 re-
strâns	de	resurse	bugetare,	dar	acest	 lucru	nu	 în-
seamnă	că	nu	mai	avem	nevoie	de	ele.	Sper	că	vom	
găsi	 înţelegere	 şi	 susţinere	 din	 partea	 Consiliului	
Local,	pentru	înfiinţarea	unui	club	de	şah	al	copiilor	
Girocului.	Rezultatele	ne	îndreptăţesc	să	ne	propu-
nem	ca,	începând	cu	anul	2011,	unificând	talentele	
şahiste	din	Giroc	şi	Chişoda,	să	prezentăm	în	fieca-
re	an	o	formaţie	a	Girocului	la	Campionatul	Naţional	
de	Şah	pe	Echipe	de	Juniori.					

Pagini realizate de antrenorul Zamfir MOLDOVAN
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Mituri şi minciuni grase despre diete
Lumea	 în	 care	 trăim	 a	 schim-

bat	 radical	 ierarhia	 valorilor.	 Nimic	
din	 ceea	 ce	 ţine	 de	 viaţa	 noastră	 nu	
a	 rămas	 neatins.	 Din	 ce	 în	 ce	 mai	
mult,	în	centrul	cercului	nostru	de	va-
lori	Dumnezeu	este	înlocuit	de	om,	cu	
slăbiciunile	şi	răutăţile	sale.	În	numele	
progresului	şi	al	 îmbunătăţirii	condiţii-
lor	de	viaţă,	care	mai	de	care	vine	cu	
idei	din	ce	în	ce	mai	năstruşnice,	dând	
iluzia	că	a	găsit	răspuns	la	întrebări	ce	
obsedează	 dintotdeauna	 omenirea.	
Frumuseţea	 interioară	 este	 neglijată	
tot	mai	mult	în	detrimentul	celei	exteri-
oare.	Banul	şi	sclavii	lui	impun	modele	
de	aspect	departe	de	standardele	în-
cetăţenite	în	timp.	

Niciunde	nu	se	vorbeşte	de	 re-
ţete	 de	 îngrăşat,	 ci	 doar	 de	 cure	 de	
slăbire.	 Dacă	Rubens	 ar	 vedea	 ano-
rexicele	ce	se	plimbă	pe	podiumurile	
prezentărilor	 de	modă	 din	marile	 ca-
pitale	ale	 „fashion-ului”,	 s-ar	 sinucide	
cu	siguranţă.	Straturile	de	grăsime	ce	
arătau	în	trecut	că	femeia	este	sănă-
toasă	şi	aptă	să	facă	copii	mulţi	au	de-
venit	acum	motiv	de	dezgust	şi	de	mul-
te	ori	chiar	pricină	de	divorţ.	La	toate	
acestea	contribuie	şi	oferta	extrem	de	
diversificată	 de	 hrană	 care	 ascunde,	
din	 păcate,	 şi	 o	 paletă	 de	 substanţe	
nedorite	de	organism,	care	este	expus	
unui	atac	care	îl	sleieşte	de	puteri.	În	
lupta	cu	kilogramele,	multe	dintre	noi	
clachează	 şi	 îşi	 transformă	 viaţa	 în-
tr-un	 calvar	 pus	 sub	 spectrul	 foamei,	
care	de	cele	mai	multe	ori	 ne	duc	 la	
boli	grave	cu	care	ne	îngreunăm	vâr-
stele	a	doua	şi	a	treia.	Medicamente-
le	pentru	„controlul	greutăţii”	îngroaşă	
portofelele	spiţerilor	de	circumstanţă.

Unele alimente slăbesc, vitami-
nele şi sarea îngraşă, pâinea este to-
tal interzisă, este imposibilă reducerea 
kilogramelor fără a ne înfometa, tran-
spiraţia dă jos câteva grame. Pentru 
a scădea în greutate este necesară o 
singură masă bogată pe zi, este indi-
cată folosirea mierii de albine pe post 
de îndulcitor şi consumarea exclusivă 
a fructelor. Masajul este recomandat 
şi ajută la obţinerea şi menţinerea si-
luetei.	Acestea	sunt	unele	dintre	cele	
mai	frecvente	credinţe	greşite	despre	
metodele	de	distrugere	a	grăsimilor	în	
plus.	Aceste	mituri	sunt	pe	cât	de	po-
pulare,	pe	atât	de	greşite.	În	realitate,	
distribuirea	ideală	a	meselor		este	un	
mic	dejun,	un	prânz	şi	o	cină,	cu	mici	
gustări	 intercalate,	 în	 timp	 ce	mierea	
de	 albine	 este	 un	 aliment	 hipercalo-
ric,	care,	luat	zilnic,	măreşte	greutatea	
corporală.	În	plus,	masajul	ajută	la	eli-

minarea	stresului,	dar	nu	şi	a	kilogra-
melor,	 cât	 despre	 fructe,	 bananele	 şi	
strugurii	îngraşă	semnificativ.

Cel	mai	 indicat	şi	 sănătos	pen-
tru	a	slăbi	este	consumul	unei	cantităţi	
mai	mici	de	alimente,	gătitul	cu	puţine	
grăsimi	şi	diminuarea	produselor	calo-
rice	şi	puţin	nutritive.	Nu	 trebuie	scă-
pate	din	vedere	exerciţiile	fizice	focali-
zate	pe	anumite	zone	ale	corpului,	de	
mare	ajutor	fiind	aerobicul.	Cheia	este	
să	mâncăm	mai	puţin	şi	să	ardem	mai	
mult.	În	plus,	multe	credinţe	despre	în-
depărtarea	surplusului	de	greutate	pot	
fi	periculoase.	De	exemplu,	 se	crede	
că	există	alimente	pentru	slăbit.	Deşi	
s-a	afirmat	că	sunt	mâncăruri	care	duc	
la	scăderea	în	greutate	a	persoanelor	
obeze,	 datorită	 presupusei	 capacităţi	
a	aminoacizilor	care	„devorează”	gră-
simile,	nu	se	cunoaşte	nici	un	aliment	
care	 să	 ducă	 la	
pierderea	 măcar	
a	unui	gram	după	
consumarea	 re-
spectivului	 ali-
ment.	 Toate	 pro-
dusele	 asigură	
un	 aport	 proteic.	
Atunci	 când	 se	
produce	 absorb-
ţia,	se	pun	în	miş-
care	 mecanisme-
le	metabolice	care	
ard	 grăsimile.	 In-
variabil,	 un	 gram	
de	 carbohidraţi	
şi	 proteine	 pro-
duce	 puţin	 peste	
patru	 kilocalorii,	
iar	 dintr-un	 gram	
de	 grăsime	 se	 obţin	 nouă	 kilocalorii.	
Consumul	alimentelor	cu	putere	ener-
getică	redusă,	în	favoarea	celor	cu	un	
conţinut	caloric	mare,	pot	ajuta	 la	 re-
ducerea	kilogramelor.	Acest	 fapt	este	
o	consecinţă	a	faptului	că	organismul	
consumă	mai	multă	energie	pentru	a	
le	asimila	decât	aportul	de	energie	al	
acestora.	Vitaminele	au	repercursiuni	
asupra	balanţei	organismului.	Acestea	
nu	 favorizează,	 ele	 în	 sine,	 îngrăşa-
rea.	Acţiunea	lor	benefică	se	exercită	
doar	 asupra	 problemelor	 de	 preveni-
re	 a	 bolilor,	 pentru	 a	 obţine	 un	 efect	
antioxidant,	 sau	 în	 profilaxia	 bolilor	
cardiovasculare	şi	canceroase.	O	pro-
bă	că	 vitaminele	nu	 îngraşă	se	 vede	
în	 cadrul	 dietelor	 extrem	 de	 stricte,	
atunci	când	pacientul	este	privat	total	
de	alimente	pentru	tratarea	obezităţii,	
pacient	căruia	i	se	administrează,	timp	
de	mai	multe	săptămâni,	doar	apă	şi	

un	aport	de	vitamine	adecvat.
Dacă	cineva	se	îngraşă	din	cau-

za	apei	băute	în	timpul	mesei	nu	tre-
buie	să	caute	motiv	în	ingestia	acestui	
lichid	 care	 nu	 conţine	 nici	 o	 calorie,	
pentru	 că,	 în	 cele	 mai	 multe	 cazuri,	
este	 vorba,	 de	 fapt,	 de	 o	 alterare	 a	
echilibrului	 hidric	 din	 corp,	 care	 pro-
voacă	o	retenţie	a	lichidelor.	Organis-
mul	are	nevoie	de	doi-trei	 litri	de	apă	
pe	zi	pentru	a	funcţiona	în	mod	adec-
vat	şi	pentru	a	beneficia	de	 frumuse-
ţe	 şi	 de	 sănătate.	 Consumul	 de	 apă	
umple	stomacul	şi	reduce	apetitul.	Nu	
există	ore	magice	care	să	ducă	la	în-
depărtarea	kilogramelor	în	exces	prin	
ingerarea	unei	cantităţi	de	 lichid.	Nici	
o	anumită	temperatură	a	lichidului	nu	
slăbeşte	sau	îngraşă.	Consumul	redus	
poate	duce	la	deshidratare.

Îngrăşarea se datorează unui 
metabolism lent 
este	 altă	 teorie	
care	nu	stă	 în	pi-
cioare.	 Obezita-
tea	 se	 produce	
din	 cauza	 consu-
mului	exagerat	de	
calorii.	 Factori	 ca	
depresia,	 anxie-
tatea,	 erori	 die-
tetice	 în	 copilărie	
sau	abandonarea	
exerciţiilor	 fizice	
ajută	 la	 apariţia	
acestei	boli	a	ulti-
melor	două	seco-
le.	Oamenii	nu	se	
îngraşă	din	cauza	
metabol ismului	
lent.	 Atunci	 când	

arderile	interne	ale	unei	persoane	sunt	
diminuate,	 acestea	 sunt	 cauzate	 de	
tulburări	 precum	 hipertiroidismul	 sau	
hiperfuncţionarea	 glandelor	 suprare-
nale.	

Contrar	credinţelor	că	pâinea	în-
graşă,	dar	nu	satură,	în	realitate	acest	
aliment	aduce	organismului	hidraţi	de	
carbon	 şi	 fibre,	 mai	 ales	 dacă	 este	
neagră.	 Pâinea	 neagră	 conţine	 mai	
mult	 calciu	 decât	 orezul,	 mai	 multe	
proteine	decât	 laptele	şi	mai	mult	fier	
decât	majoritatea	fructelor.	Pâinea	in-
tegrală	este	unul	dintre	alimentele	cele	
mai	bogate	 în	magneziu.	Dieteticienii	
recomandă	 persoanelor	 supraponde-
rale	reducerea	în	alimentaţie	a	pâinii,	
dar	niciodată	eliminarea	ei	completă.	

Este	 indicată	 moderarea	 con-
sumului	 de	 sare	 deoarece	 aceasta	
poate	duce	la	ridicarea	tensiunii	arte-
riale,	 însă	 ingerarea	 sodiului	 nu	 este	

relaţionată	cu	excesul	de	grăsime	din	
organism.	 Aceasta	 duce	 la	 reţinerea	
apei	în	organism,	dar	odată	ce	apa	nu	
îngraşă,	nu	există	nici	un	motiv	de	eli-
minare	a	sării	din	dietă.

Transpiraţia	elimină	lichidele	din	
organism,	 dar	 nu	 şi	 grăsimile,	 cauza	
îngrăşării.	După	o	şedinţă	 intensă	de	
gimnastică	se	poate	pierde	în	greutate	
datorită	 eliminării	 apei,	 dar	 atât	 lichi-
dul,	cât	şi	kilogramele	pierdute	se	pot	
recupera	când	bem	din	nou	apă.

Carbohidraţii	îngraşă.	Un	alt	mit	
eronat.	Un	gram	de	proteine,	substan-
ţe	 prezente	 în	 toate	 mâncărurile	 de	
origine	animală	sau	vegetală,	conţine	
patru	kilocalorii,	în	timp	ce	un	gram	de	
hidraţi	de	carbon,	prezent	 în	cereale,	
fructe	seci,	legume,	alge	marine,	pas-
te	şi	miere,	conţine	tot	atâtea	calorii.	

Ciugulitul	între	mese	nu	este	pe-
riculos.	Ce	duce	la	îngrăşare	nu	este	
mâncatul	 între	mese,	ci	cantitatea	de	
calorii	 care	 se	 ingerează	 de-a	 lungul	
zilei.	O	farfurie	de	cartofi	prăjiţi	îngra-
şă	la	fel	de	mult	dacă	se	consumă	în-
tre	 mese	 sau	 dacă	 sunt	 garnitură	 la	
prânz,	de	exemplu.

Dioxidul	de	carbon	nu	afectează	
silueta.	 Contrar	 credinţelor,	 băuturile	
carbogazoase	 nu	 îngraşă.	 Bulele	 nu	
sunt	răspunzătoare	pentru	kilograme-
le	în	plus,	ci	caloriile	din	sucuri,	din	za-
hărul	conţinut.

Interzis	mâncatul	 în	 oraş.	 Total	
fals,	având	în	vedere	că	alimentele	au	
aceleaşi	calorii.	Ceea	ce	poate	fi	într-
adevăr	posibil	este	ca	forma	de	condi-
mentare	şi	de	preparare	a	alimentelor	
să	producă	o	bombă	calorică.	 La	 re-
staurant	se	pot	servi	mâncăruri	grase,	
cu	sosuri,	dar	se	pot	alege	felurile	di-
etetice	care	conţin	puţine	calorii	şi	nu	
reprezintă	un	pericol	pentru	siluetă.

	 Există	metode	de	slăbire	baza-
te	pe	înfometare.	Dieteticienii	le	com-
bat	deoarece	pot	conduce	la	afecţiuni	
stomacale	şi	biliare.	Mâncatul	nu	este	
echivalent	cu	îngrăşarea.	Indicat	este	
consumul	 unor	 alimente	 adecvate,	
echilibrate,	bogate	în	fibre	şi	vitamine,	
pentru	 asigurarea	 unei	 bune	 funcţio-
nări	a	organismului.

	 Sper	 că	 nu	 v-am	 bulversat	
prea	 tare	 cu	 cele	 scrise	mai	 sus.	 La	
câte	prostii	se	scriu	şi	se	fac,	nu-mi	ră-
mâne	decât	să	vă	sfătuiesc	să	gândiţi	
profund	orice	lucru	pe	care	îl	auziţi	sau	
îl	citiţi	şi	să	căutaţi	un	echilibru	alimen-
tar	care	să	vă	dea	un	echilibru	interior.	
Cum	spun	chinezii,	mâncaţi	 pentru	a	
trăi	şi	nu	trăiţi	pentru	a	mânca.	

Codruţa TOMESCU

“Sunt girocean din moşi strămoşi”
Iosif Avrămuţ a fost sărbătorit la 25 septembrie, odată cu împlinirea frumoasei vârste de 95 de ani,  

de membrii familiei şi de conducerea Primăriei Giroc când, edilul şef al comunei,  
drd. Iosif-Ionel Toma l-a vizitat pe nonagenar

Bătrânul	Iosif	Avrămuţ	cu	părul	alb-colilie,	dar	
încă	 în	putere,	girocean	get-beget	cum	îi	place	să	

spună,	s-a	născut	 la	25	septembrie	1915	la	Giroc,	
în	casa	în	care	locuieşte	şi	astăzi,	după	aproape	un	
veac	de	existenţă.	Casa,	înaltă	şi	făloasă,	construc-
ţie	specifică	arhitecturii	bănăţene	de	pe	la	1900	este	
frumoasă	şi	bine	îngrijită.	De	pe	şosea	abia	se	între-
zăreşte	ascunsă	după	câţiva	tei	stufoşi	vechi	şi	ei	ca	
stăpânul	casei.	Familia	Avrămuţ	a	fost	întotdeauna	o	
familie	înstărită.	Oameni	gospodari	au	avut	în	năvlia	
casei	tot	ce	le-a	trebuit.	Cele	40	de	hectare	de	pă-
mânt	au	fost	şi	bucuria,	dar	şi	necazul	familiei:	dacă	
până	la	colectivizarea	pe	care	au	făcut-o	comuniştii	
a	fost	un	mijloc	bun	de	trai,	după	ce	pământul	a	fost	
luat	de	ceape,	 Iosif	Avrămuţ	a	 fost	catalogat	drept	
chiabur,	 iar	copiii	nu	au	mai	putut	urma	 liceul	fiind	
consideraţi	urmaşi	de	chiaburi.

Seara,	când	 l-am	vizitat,	bătrânul	era	 la	cină	
şi,	 din	 vorbă	 în	 vorbă,	 am	 înţeles	 că	 a	 crescut	 în	
dragoste	şi	respect	pentru	părinţii	lui,	pentru	tatăl	–	
Iosif	şi	mama	–	Solomie.	Şcoala	primară	a	făcut-o	la	
Giroc	după	care	s-a	înhămat	la	munca	istovitoare	a	
paorelui	bănăţean	având	cele	40	de	hectare	de	pă-
mânt,	dar	şi	păsări,	animale	şi	vite	pe	care	trebuiau	
să	le	crească.

”Pe	la	18	ani,	ne	spune	bătrânul,	m-am	însurat	
cu	Ana,	născută	Coandă,	femeie	harnică	şi	tare	fru-
moasă…Împreună	am	avut	copiii:	pe	Olimpia	şi	Pe-
trică.	Olimpia	s-a	măritat	cu	profesorul	Murariu	şi	au	
avut-o	pe	Mihaela,	 iar	aceasta,	 la	rândul	ei	are	un	
băiat,	pe	Daniel.	Petrică,	fie	iertat,	că	s-a	stins	să-
racul,	s-a	însurat	cu	Cornelia,	aici	de	faţă	şi	au	avut	
doi	băieţi.	Pe	Adrian	şi	pe	Dorin.	Adrian	l-a	avut	şi	el	

pe	Bogdan	şi	pe	Emanuela,	iar	Dorin	pe	gemenele	
Ana-Maria	şi	Diana…	Vezi,	dumneata,	asta	este	o	

stirpe	de	bănăţeni	care	s-a	întins	pe	câteva	sute	de	
ani	şi	merge	înainte…”

Războiul	Mare	 l-a	 împins	 pe	 Frontul	 de	Ră-
sărit,	cu	gradul	de	sergent,	unde	a	fost	rănit	la	bra-
ţul	drept.	Fiind	internat	la	spital	a	dat	de	un	colonel	
milostiv	care	 l-a	ajutat	să	nu	se	mai	 reîntoarcă	pe	
front.	

”După	război,	spune	Iosif	Avrămuţ,	ne-au	luat	
pământul	şi	averea…	Am	lucrat	pe	unde	s-o	putut.	
N-am	 prea	 vrut	 să	 lucru	 la	 ceape,	 dar	 n-am	 avut	
încotro,	 am	 lucrat	 şi	 acolo.	Am	 fost	 şef	 de	echipă	
la	cultura	mare.	N-am	dus	o	viaţă	uşoară,	dar	tare	
faină	e	viaţa,	aşa	cum	e.	Mie	tare	mi-o	plăcut	să	tră-
iesc	şi	m-am	înţeles	bine	cu	nevasta.	Noi	nu	ne-am	
spus	măcar	odata	unul	altuia:	minţi!	Am	fost	oameni	
de	omenie	şi	credincioşi.	Pe	mine	mă	ducea	bunicul	
de	mic,	de	mână	la	Biserică.	Apoi	tata.	Am	fost	ne-
întrerupt	la	Biserică	şi	timp	de	24	de	ani	am	fost	în	
Consiliul	Bisericii.	Şi	copiii	i-am	crescut	în	credinţă	şi	
frica	lui	Dumnezeu.	Cred	că	asta	mi-a	dat	putere	şi	
m-o	ţinut	în	viaţă:	credinţa.	Acum,	din	păcate	nu	mă	
mai	pot	duce	la	Biserică.	Mai	ies	eu	prin	curte,	prin	
grădină,	aşa,	bătrâneşte,	cu	bastonul,	dar	la	Biseri-
că	nu	mă	mai	pot	duce…

	Casa	asta,	 aşa	 cum	o	 vedeţi,	 e	 a	părinţilor	
mei,	în	ea	m-am	născut,	dar	nu	era	întoarsă,	cum	e	
astăzi.	Prin	1948	împreună	cu	Ana,	cu	nevastă-mea	
am	mai	 ridicat	 două	camere,	 am	 întors	 casa	 spre	
drum…”

La	cei	95	de	ani	bătuţi	pe	muchie	Iosif	Avră-
muţ	are	ochii	vii	şi	mintea	ageră.	Se	ridică	încet	de	
la	masa	la	care	am	stat	de	vorbă	şi,	chiar	dacă	în-
cet,	cu	mare	grijă,	poate	să	meargă	şi	fără	ajutorul	
bastonului.	În	timp	a	mai	lucrat	şi	la	CFR,	dar	şi	por-
tar	pe	la	căminele	Politehnicii.	Acum,	după	cum	sin-
gur	spune	are	trei	pensii:	de	veteran,	de	la	ceape	şi	
cea	de	ceferist…	Din	păcate	toate	trei	la	un	loc	abia	

ajung	la	o	pensie	modestă	de	vreo	700	de	lei.	
Îl	întreb	când	a	fost	mai	bine:	înainte,	pe	vre-

mea	ceapeului,	ori	astăzi,	când	şi-a	primit	pământul	
înapoi.

”Viaţa	mea	a	fost	şi	grea	şi	frumoasă.	Şi	na-
inte	şi	acum!	Doar	cei	leneşi	stau	şi	se	vaietă.	Oa-
menii	harnici	 lucrează	şi	se	bucură	de	roadele	 lor.	
M-am	descurcat	întotdeauna.	Am	muncit	împreună	
cu	familia	şi	am	avut	de	toate.	Astăzi	nimeni	nu	mai	

vrea	să	lucre	şi,	atunci,	de	unde	bani?	Banii	nu	vin	
din	nimică	şi,	care	vin	aşa,	tot	aşa	se	duc.	Am	trăit	
în	muncă	şi	respectul	pentru	muncă,	pentru	că	aşa	
e	bine.	Nimeni	nu	are	voie	să	se	bucure	de	munca	
şi	sudoarea	altuia.	Pe	vremea	comunismului,	când	
mi-au	luat	pământul,	aveam	curtea	plină	de	păsări,	
de	porci,	oi,	 vaci	 şi	 cai…	Aveam	şi-un	măgar	şi	o	
votcoleaţă.	O	cotigă	pe	două	roţi	pe	care	o	trăgea	
măgarul	şi	cu	ea	duceam	la	Timişoara	la	piaţă	lapte,	
brânză,	ouă,	tot	ce	aveam	de	vânzare.	Dar	am	vân-
dut	şi	multe	fructe.	Aveam	mere,	pere,	prune,	cireşe	
şi	vişine…	Am	lucrat	şi	am	avut	de	toate…

De	la	animale	mi	s-a	tras	şi	necazul	cu	nasul…	
Vezi	 dumneata?	 Nasul	 meu	 n-a	 fost	 întotdeauna	
aşa,	 pleoştit	 !	Mi	 s-a	 tras	 de	 la	 doi	mînji	 nărăvaşi	
care	 se	 hârjoneau.	 În	 neastâmpărul	 lor	 au	 lovit	 o	
rudă	care	m-a	izbit	în	nas…	Apoi	s-a	infectat	osul,	a	
fost	nevoie	de	operaţie…	Că	altfel,	slavă	Domnului,	
n-am	fost	prea	bolnăvicios,	n-am	prea	avut	nevoie	
de	medicamente”.

Aşa	cum	stă	în	picioare,	puţin	adus	de	spate,	
pare	să	fi	fost	un	om	înalt	şi	voinic.	Se	duce	încet	
spre	un	dulap	şi	se	întoarce	cu	o	diplomă	acordată	
de	Consiliul	Local	şi	Primăria	Giroc	cu	ocazia	împli-
nirii	a	95	de	ani.

”Sâmbătă,	spune,	când	tocmai	am	împlinit	95	
de	ani,	o	fost	primarul	la	mine,	domnul	Toma,	Dum-
nezeu	să-i	dea	sănătate	şi	zile,	să	trăiască	cel	puţin	

cât	mine…	Mi-o	adus	diploma	şi	flori!	Am	cinstit	îm-
preună	o	răchie,	am	gustat	nişte	turtă,	dar	cel	mai	
mult	mi-o	plăcut	că	or	fost	toţi	ai	mei	acasă…”

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Iosif Avrămuţ împreună 
cu soţia Ana
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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

Ţăranul
Când	spre	seară,	pe	ceruri,	răstignit	e	Christos,
Tremurător	mă	aplec	în	faţa	amurgului…
Iar	ţăranul	care-a	plecat	de	acasă,	pe	jos,
Ca	o	biată	sămânţă-i	sacrificat	târgului.

Trebuie	să	crească	între	două	bucăţi	de	asfalt,
Să	rodească	smulgând	ce	are	în	el	mai	de	preţ;
Între	beton	şi	sticlă	să	fie	un	înalt
Zgârie-nori,	al	conştiinţei,	semeţ…

La	oraş,	unde	ploile	nu	rodesc,	ci	doar	spală,
Le	primeşte	pe	chip,	să	îl	plângă	păgân…
Şi,	aici,	de	cu	noapte,	tot	cu	zorii	se	scoală,
Ştiindu-se	peste	veacuri	al	ţărânii	stăpân…

A	venit	la	oraş	după	fiul	plecat,
Fără	el	nu	mai	poate,	dar	nici	fără	pământ;
În	balcon	se	aşează	ca	un	arbor	uscat
Şi-i	e	gândul	purtat,	hăt,	departe,	de	vânt…

Între	cine	să	aleagă	şi	pe	cine	să	lase?
Se	jertfeşte	pe	cruce,	ca	al	Domnului	Miel…
Ar	rămâne	cu	fiul…	s-ar	întoarce	acasă,
Pe	când	vlaga	se	scurge	ca	o	sevă	din	el…

Petru Vasile TOMOIAGĂ

 Din pildele creştine
Tu ce ai face?

Într-o	 dimineaţă,	 în	 timpul	 liturghiei,	
toţi	creştinii	adunaţi	 în	biserică	au	fost	sur-
prinşi	să	vadă	intrând	doi	oameni	–	amândoi	
îmbrăcaţi,	din	cap	până-n	picioare,	în	negru	
şi	având	la	ei	pistoale	automate.	Unul	dintre	
ei	a	spus:

-	Oricine	este	dispus	să	 încaseze	un	
glonţ	pentru	Iisus,	să	rămână	pe	loc!

Imediat,	corul	a	fugit,	diaconii	au	fugit	
şi	cea	mai	mare	parte	a	enoriaşilor	a	fugit.	
Din	 cei	 peste	 500	 de	 enoriaşi	 câţi	 erau	 în	
biserică,	 au	mai	 rămas	doar	 câţiva.	Atunci	
bărbatul	care	vorbise	şi-a	scos	gluga...	S-a	
uitat	la	preot	şi	a	spus:	

-	 Bine,	 părinte,	 te-am	 scăpat	 de	 toţi	
ipocriţii.	Acum,	poţi	continua	în	linişte	slujba.	
O	zi	bună!

Şi	cei	doi	oameni	s-au	întors	şi	au	ple-
cat.

Morala
Mulţi	dintre	noi	suntem	gata	să	dăm	bir	

cu	fugiţii	atunci	când	viaţa	ne	pune	în	situaţii	
în	care	trebuie	să	demonstrăm	cu	adevărat	
credinţa.	 	 De	multe	 ori,	 suntem	mai	 preo-
cupaţi	de	aparenţe,	de	imaginea	noastră	în	
ochii	oamenilor,	decât	de	felul	în	care	apă-
rem	cu	adevărat	în	ochii	lui	Dumnezeu.	Câtă	
pierdere	de	vreme	şi	energie	care	ar	putea	fi	
folosite	cu	mult	mai	multă	înţelepciune!

A.B.

Investiţie de ţinută la Giroc
Prima pistă profesionistă indoor de karting din România

Ionel Pascotă a pierdut titlul de campion european
(continuare din pagina 1)

Din	 nefericire,	 în	 turul	 şase,	
problemele	tehnice	au	început	să-şi	
spună	 cuvântul,	 iar	 motorul	 moto-
cicletei	a	cedat.	„Dacă	putem	să	o	
numim	greşeală,	pot	spune	că	vina	
a	fost	a	noastră.	Fondurile	insufici-
ente	au	fost	cauza	principală	care	a	
dus	la	defecţiunea	tehnică	apărută	
la	motocicleta	 de	 concurs.	 Nu	 am	
reuşit	să	schimbăm	motorul	cu	unul	
nou	şi	am	optat	pentru	remedierea	
defecţiunilor	apărute	după	cursa	din	

Slovacia,	susţinută	în	urmă	cu	două	
săptămâni.	A	fost	o	zi	neagră	pen-
tru	noi.	Am	pierdut	titlul	de	campion	
pe	care	îl	aveam	în	mână.	Ne	ştim	
valoarea,	am	demonstrat	că	putem	
să	 câştigăm	 şi,	 cu	 siguranţă,	 anul	
viitor	 vom	fi	pregătiţi	 puternic	pen-
tru	campionatul	European	de	Est	şi	
sperăm	să	aducem	medalia	de	aur	
acasă,	la	Giroc,	în	Timiş”,	a	declarat	
Ionel	Pascotă.

Sportivul	girocean	nu	are	însă	
timp	să	se	lamenteze	pentru	că,	în	

această	săptămână,	va	participa	la	
finala	Campionatului	Romanian	Su-
perbike	(de	la	Pannoniaring),	unde	
ocupă	 prima	 poziţie	 în	 clasament.	
După	o	săptămână,	în	intervalul	2-3	
octombrie,	 Ionel	Pascotă	va	fi	pre-
zent	la	startul	finalei	Campionatului	
Naţional	pe	aeroport,	care	va	avea	
loc	 la	Arad.	 În	această	 competiţie,	
Pascotă	deţine	primul	loc	atât	la	ca-
tegoria	Supersport	600	cmc,	cât	şi	
la	Superbike	1.000	cmc.

Vasile  TOMOIAGĂ

În	 18	 septembrie,	 comuna	Giroc	 a	mai	 bifat	 o	
premieră	investiţională.	Nu	doar	pentru	această	parte	
de	ţară,	ci	şi	pentru	întreaga	României.	Inaugurată	în	
prezenţa	lui	Moretti	Ugo,	fondatorul	firmei	Moretti	Est,	
şi	a	primarului	comunei	noastre,	drd.	Iosif-Ionel	Toma,	
pista	rivalizează	cu	cele	pe	care	se	desfăşoară	marile	
competiţii	ale	acestui	sport.	Pasionaţii	de	automobilism	

au	de	acum	la	dispoziţie,	fie	pentru	antrenamente,	fie	
pentru	 a-şi	 alimenta	 hobby-ul,	 cea	 mai	 performantă	
pistă	 indoor	 din	 ţară.	Aici,	 la	 bordul	 karturilor,	 se	 pot	
perfecţiona	în	arta	şofatului	de	performanţă	în	condiţii	
(şi	nu	e	doar	o	figură	de	stil)	rar	întâlnite	chiar	şi	la	nivel	
european,	în	ţări	cu	tradiţie	în	acest	sport.	Pista	de	la	
Giroc,	 amenajată	 în	Parcul	 Industrial	 Incontro	 (peste	
drum	de	Metro	din	Calea	Şagului),	este	găzduită	într-o	
sală	de	peste	5.000	de	metri	patraţi.	Pista	interioară	are	
un	traseu	ce	se	întinde	pe	400	de	metri	şi	este	legată	
de	o	altă	pistă,	externă	de	această	dată,	în	lungime	de	
200	de	metri.	Traseul	a	fost	realizat	de	iniţiatorii	proiec-
tului,	printre	care	se	numără	şi	o	serie	de	aşi	în	pilotaj,	
şi	se	poate	compara	cu	tot	ce	există	mai	bun	la	nivel	
mondial,	în	acest	moment,	în	acest	sport.	Unul	dintre	
patronii	pistei,	Andrea	Raimondi,	un	pilot	experimentat	
de	go-kart,	a	dezvăluit	că	timişorenii	(şi	nu	numai)	au	la	
dispoziţie	12	karturi	pentru	adulţi,	trei	pentru	juniori	şi	
trei	pentru	copiii	între	4	şi	7	ani.	Unul	dintre	aspectele	
la	care	 iniţiatorii	proiectului	au	ţinut	 foarte	mult	a	 fost	
siguranţa	celor	care	se	vor	întrece	pe	pistă.	De	aceea,	
pe	 toată	 lungimea	sa,	pista	a	 fost	 înconjurată	de	pe-
reţi	protectori,	care	fac	ca	ieşirile	în	decor	(iminente	în	
cazul	pilotajului	de	viteză)	să	nu	fie	motive	de	panică	
nici	pentru	concurenţi,	nici	pentru	susţinătorii	acesto-
ra.	Alături	de	Paolo	Gagliardini	(dubul	campion	al	Ita-
liei	şi	al	Europei	la	karting),	Andrea	Raimondi	vrea	să	
deschidă	şi	o	şcoală	de	pilotaj	la	Timişoara.	Pe	lângă	 
cursuri,	la	care	doritorii	pot	încă	de	pe	acum	să-şi	în-

scrie	 copiii,	 se	 vor	 organiza	 şi	 concursuri	 de	 durată.	
Scopul	este	acela	de	a	descoperi	talente	locale,	care	
vor	avea	ocazia,	graţie	sprijinului	oferit	de	 investitorii	
italieni,	să	participe	 la	concursurile	naţionale	şi	 inter-
naţionale	de	profil.	“Activitatea	noastră	va	avea	loc	şi	
în	colaborare	cu	instituţiile	şcolare,	realizând	un	binom	
între	kart	şi	şcoală,	fundamental	pentru	noi	ca	punct	de	
întâlnire	între	tineri,	familie	şi	profesori”,	a	declarat,	la	
deschiderea	pistei,	Paolo	Gagliardini.	Ca	o	paranteză,	
nu	putem	să	nu	menţionăm	faptul	că	mari	performeri	ai	
Formulei	1	(cea	mai	apreciată	competiţie	a	cailor-pu-
tere	în	automobilism)	au	făcut	primii	paşi	spre	marea	
performanţă	la	volanului	unui	kart.	Dacă	ar	fi	să-l	amin-
tim	aici	pe	multiplul	campion	mondial	Michael	Schuma-
cher	şi	tot	ar	fi	de	ajuns.	

Adrenalină pentru toate buzunarele
Pentru	că	suntem,	totuşi,	în	plină	criză	financiară,	

proprietarii	pistei	de	la	Giroc	dau	asigurări	că	timişore-
nii	pasionaţi	de	automobilism	nu	vor	fi	nevoiţi	să	facă	
eforturi	materiale	foarte	mari	pentru	o	repriză	de	viteză	
şi…	adrenalină.	Zece	minute	pe	circuit	costă	doar	40	
de	lei,	un	preţ	mai	mic	decât	se	percepe,	de	regulă,	în	
oraşele	mari	ale	Europei	care	dispun	de	asemenea	pis-
tă.	Proprietarii	pistei	se	gândesc	la	o	serie	de	reduceri	
pentru	copii	sau	chiar	studenţi	ori	la	mărirea	numărului	
de	minute	pe	pistă	pentru	un	preţ	cât	mai	accesibil.	De	
asemenea,	pentru	fanii	înrăiţi,	în	curând,	va	fi	introdus	
un	sistem	de	abonamente,	care	vor	da	garanţia	partici-

pării	regulate	la	viitoarele	întreceri	ce	vor	fi	organizate	
pe	pista	de	la	Giroc.	

Pasionaţii	 kartingului,	dar	şi	cei	care	doresc	să	
facă	primii	paşi	 în	acest	sport	ori	pur	şi	simplu	să	de	
relaxeze	la	volanul	micilor	bolizi	pot	obţine	detalii	şi	pot	
face	rezervări	la	numărul	de	telefon	0724/338.387.

Petru Vasile TOMOIAGĂ


