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Din înţelepciunea 
ortodoxă

Creato•	 rul morţii este păcatul (Sf. 
Ioan Hrisostom)
Dacă crinii cresc mai cu seamă •	
în văi, inima care se face vale 
prin smerenie va naşte şi ea crini 
(Cuviosul Ioan Carpatiul)
Nimic nu aduce mai multă •	
tulburare ca vorba multă şi nimic 
nu e mai rău ca vorba neînfrânată 
(Cuviosul Filotei Sinaitul)
Gândurile unui om mânios sunt •	
pui de viperă care devorează 
inima celui care le-a născut (Sf. 
Nil Sinaitul)
Cel ce rabdă îndelung, totdeauna •	
este vesel şi bucuros (Sf. Efrem 
Sirul)
Mândria este primul pui al •	
diavolului (Awa Evagrie Ponticul)
Nu îngădui mâniei să se ridice •	
până la gâtlejul tău (Awa Isidor)
Lenea este născătoare de viclenie •	
(Sf. Vasile cel Mare)
Cel mândru este şi mânios (Sf. •	
Teofilact)
E mai bine să tai mânia printr-•	
un zâmbet, decât să te înfurii ca 
o fiară neîmblânzită (Sf. Efrem 
Sirul)
Ia seama, omule! Stăpâneşte-ţi •	
limba şi nu-ţi înmulţi cuvintele, ca 
să nu-ţi înmulţeşti păcatele (Sf. 
Antonie cel Mare)

Aniversare-eveniment

Au trecut 275 de ani de la ctitorirea Bisericii Ortodoxe din Chişoda
Duminică, 14 noiembrie, locuitorii din Chişoda vor sărbători aniversarea a 275 de ani de la ctitorirea  

Bisericii Ortodoxe, prilej cu care, alături de localnici, vor fi prezenţi şi oaspeţi de seamă
Biserica Ortodoxă Română din Chişoda s-a clădit în prima jumătate a 

secolului al XVIII-lea, după tipul bisericilor introduse de guvernul de la Viena, 
numit ”stil vienez”. După tradiţia păstrată din bătrâni, biserica s-a clădit pe la 
anul 1735. Hramul sfintei Biserici este Adormirea Maicii Domnului, iar lăcaşul a 
fost construit în centrul satului, lângă şcoală şi peste drum de Casa Naţională. 
La început, biserica a fost mică şi se pare că în jurul ei era dispus cimitirul. Cel 
mai vechi act din arhiva parohială referitor la Biserica din Chişoda datează din 
anul 1904, iar pe registrele matricole care încep cu anul 1779 nu există nicio 
însemnare în această privinţă. Dar, după inscripţia aflată pe una dintre icoane, 
aflăm că pictura a fost făcută în anul 1739. Tot din lipsa documentelor nu se 
cunoaşte nici costul lucrărilor de zidărie, tâmplărie şi sculptură. De-a lungul 
celor 275 de ani de existenţă, Biserica a trecut prin mai multe reparaţii, dintre 
care amintim: în 1812 a fost adăugată tinda femeilor, corul şi turnul; în 1888 
s-a făcut repararea bisericii, acoperindu-se turnul cu tablă; în 1905 s-a pardosit 
biserica cu mozaic, iar în 1936 s-a reparat şi zugrăvit interiorul; în 1950 s-au 
reparat ferestrele.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir
Patronul Bisericii din Giroc

Biserica Sfântul Dimitrie din Giroc a fost înălţată în anul 1759, în timpul stăpânirii austriece a Banatu-
lui, sub Maria Terezia, şi a fost ridicată dintru început ca biserică ortodoxă. Ctitorii acestei biserici nu sunt 
cunoscuţi. Nici arhiva bisericii şi nici tradiţia orală nu ne ajută în acest sens. Se ştie doar că terenul pentru 
construirea bisericii şi a şcolii a fost dat de camera imperială, la anul 1734. Biserica din Giroc se aseamă-
nă, după arhitectură, cu mai multe biserici din Banat. La 1844, biserica este cuprinsă de un incendiu. La 
2 august 1844, Samuil Masirevici cere ajutor pentru refacerea bisericii “care acum de curând se mistui în 
foc”. Biserica a fost “renovată” de mai multe ori: 1793, 1877, 1922, 1966, iar în 1995 numai exteriorul.

În anul 1955, în timpul păstoririi bisericii de către preotul Andrei Ierhan, biserica Sfântul Dimitrie din 
Giroc capătă statutul de monument istoric.

Hramul Bisericii Sfântul Dimitrie - Izvorătorul de Mir 
Ruga Girocenilor

La 26 octombrie, de praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir,  
girocenii au sărbătorit Hramul Bisericii şi Ruga de la Giroc.

Artizanii acestor două importante sărbători au fost în acest an preotul-paroh al Bisericii 
Giroc I, Adrian Chermeleu, şi primarul comunei Giroc, Iosif-Ionel Toma şi soţia sa, Anna.
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Casă de piatră pentru tinerii Răzvan şi Alina-Luiza
A 44-a căsătorie din acest an la Primăria comunei Giroc, să fie într-un ceas bun şi cu mult noroc

După cum şi-au obişnuit deja 
elevii, cadrele didactice ale şcolii din 
Giroc au pregătit şi pentru această 
toamnă un 
p r o g r a m 
d e o s e b i t 
de activităţi 
extracurri-
culare. Ast-
fel, sâm-
bătă, 16 
octombrie, 
d o a m n a 
învăţătoare Zorina Ciolac a organizat 
o excursie la Peştera Urşilor pentru 
copiii din clasa a IV-a.

Dis de dimineaţă, micuţii s-au 
adunat plini de nerăbdare în faţa şco-
lii, unde autobuzul îi aştepta. Deşi vre-
mea era mohorâtă, zâmbetele şi râse-
tele erau la ele acasă în autobuz şi nu 
au fost şterse nici de cele 5 ore cât a 
durat călătoria. 

Odată ajunşi în satul Chişcău, 
copiii au urmat indicaţiile doamnei în-
văţătoare şi, câte doi, în şir, au pornit 
cuminţi spre intrarea în peşteră. După 

ce au pătruns în lumea subterană, au 
fost fermecaţi de explicaţiile ghidului. 
Uimiţi, au aflat cum a fost descoperită 

peştera întâmplător de 
către un miner din sat, 
cum s-a format aceas-
ta, detalii despre cele 
3 camere ale peşterii, 
Sala Oaselor, Sala Emil 
Racoviţă şi Sala Lumâ-
nărilor, dar şi alte lucruri 
interesante despre roci, 
stalactite, stalagmite şi 

coloane. Mai mult, au văzut chiar şi 
scheletul reconstituit al unui urs de 
peşteră preistoric. 

La ieşire au cercetat cu atenţie 
tarabele cu suveniruri, fiecare cum-
părând câte o mică amintire pentru a 
avea ce arăta acasă. 

Din păcate, după ieşirea din 
peşteră vremea nu a mai fost favora-
bilă deloc, drept urmare excursioniştii 
au pornit la drum pentru a ajunge aca-
să. Drumul a părut mult mai scurt, dar 
a fost vesel, presărat cu cântece şi jo-
curi.                              Andra COSTA

Nimeni nu ştie când şi mai ales cum îl paşte necazul. 
Pentru familia Perţe, Ramona şi Valentin, din Chişoda, via-
ţa părea că se desfăşoară normal. În urmă cu opt ani l-au 
avut pe Raul, un băieţel vioi şi sprinten ca toţi copiii. Lu-
crurile s-au schimbat odată cu naşterea celui de-al doilea 
copil, Fabian. La cei doi ani şi nouă luni, copilul încă nu a 
cunoscut bucuria pe această lume. Şi 
fără ajutorul nostru, al tuturor, se pare, 
nu are nicio şansă s-o cunoască.

”Încă de la naştere, ne spune 
mama copilului, Ramona Perţe, co-
pilul nu avea reflexele necesare unui 
sugar. Nu îşi ţinea capul drept, nu 
puteam să-l alăptez, iar mai târziu nu 
a putut să meargă şi nici să vorbeas-
că… Abia după doi ani a început să se 
ridice în picioare, dar numai dacă era 
sprijinit ori se ţinea de ceva… Am fost cu el pe la toţi doc-
torii, dar n-au ştiut ce diagnostic să-i pună. La un moment 
dat a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală cu sindrom 
distonic diskinetic… Nu ne-a mulţumit diagnosticul. Dispe-

raţi, nu mai ştiam ce să facem. Deşi nu avem posibilităţi 
prea mari, am apelat la doctori din Szeged, sperând că 
aceştia vor găsi vre un leac. Am cheltuit o sumedenie de 
bani. Acolo însă i-au pus un cu totul alt diagnostic: Happy 
Puppet – moştenit genetic. Am citit despre această boa-
lă că nu este tratabilă… Dar noi încă mai sperăm. Mi se 

rupe inima când văd cât de neajutorat 
este micuţul Fabian… A păşit în viaţă 
cu stângul! Acum ar mai fi nevoie de 
nişte analize, la Szeged. Costă vreo 
2.000 de euro, dar noi nu avem aceşti 
bani! S-ar putea ca, în urma analizelor 
şi a unei medicaţii corecte, copilul să 
poată umbla… Doar bunul Dumnezeu 
ştie! 

Noi nu mai avem nicio putere. 
Ca o ultimă speranţă am deschis un 

cont în lei la Banca Transilvania pe numele Perţe Ramona:  
RO98BTRL03601201279481XX”. Cei care aveţi dare de 
mână şi, mai ales, inimă, haideţi să îl ajutăm pe Fabian!

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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O nouă dovadă 
de apreciere 

pentru pompierii 
din Giroc

Inspectoratul pentru Situa-
ţii de Urgenţă “Banat” al judeţului 
Timiş, Asociaţia Pompierilor Civili 
“Prometeu” şi Primăria comunei 
Satchinez au organizat, în staţi-
unea Băile Călacea, în perioada 
21-22 octombrie, un simpozion 
legat de managementul situaţiilor 
de urgenţă. Printre invitaţi s-au 
numărat şeful departamentului 
PSI EPS Logistică Bucureşti, şefii 
serviciilor private din cadrul OMV 
Petrom SA, inspectori PSISU, 

specialişti în domeniul situaţiilor 
de urgenţă. Simpozionul a avut 
ca scop dezvoltarea relaţiilor de 
colaborare, cunoaşterea si soci-
alizarea tuturor care desfăşoară 
activităţi în domeniul situaţiilor de 
urgenţă şi nu numai. În programul 
simpozionului a fost inclusă şi o 
deplasare la Giroc, comuna care 
dă, de ani buni încoace, echipe 
campioane ale întrecerilor naţio-
nale dedicate pompierilor civili. În-
drumaţi de Dumitru Crăiniceanu, 
şeful formaţiunii civile pentru situ-
aţii de urgenţă din comuna Giroc, 
oaspeţii au vizitat noua remiză de 
pompieri şi au asistat la o demon-
straţie de măiestrie, desfăşurată 
pe stadionul din localitate. A fost 
şi acesta un gest de apreciere 
pentru munca pompierilor volun-
tari din comuna noastră, adevăraţi 
cerberi care ne dau, în fiecare zi, 
o stare de siguranţă atât de ne-

cesară. Primăria comunei Giroc 
tratează cu maximă seriozitate 
problema situaţiilor de urgenţă şi 
a inaugurat, recent, noua remiză 
de pompieri, una la standarde cu 
adevărat profesioniste, lucru re-
marcat şi de participanţii la simpo-
zionul de la Băile Călacea.

Vasile TOMOIAGĂ

Să îl ajutăm pe Fabian!

Programul „Casa Verde”
Programul „Casa Verde” este 

unul dintre instrumentele desfăşu-
rate de Ministerul Mediului în avan-
tajul cetăţenilor. Prin programul 
„Casa Verde”, locuitorii care stau 
la casă îşi pot monta panouri sola-
re, pompe de căldură sau cazane 
pe bază de peleţi pe banii statului. 
Programul, care se adresează ex-
clusiv persoanelor fizice, constă 

în acordarea unor sume fixe, din 
bugetul Fondului pentru mediu, în 
funcţie de tipul instalaţiei, astfel: 
până la 6.000 lei pentru instalarea 
panourilor solare; până la 8.000 
lei pentru instalarea pompelor de 
căldură; până la 6.000 lei pentru 
instalaţie de producere a energiei 
termice pe bază de peleţi, brichete, 
tocatură lemnoasă, precum şi orice 
fel de resturi şi deşeuri vegetale, 
agricole, forestiere, silvice.

Oricare cetăţean va putea să 
beneficieze de program, prin Agen-
ţiile de Protecţie a Mediului, iar 
dosarul de finanţare va cuprinde: 
cerere de finanţare nerambursa-
bilă, conform anexei nr. 2 (Ordinul 
950 din 17 iunie 2010), completată 
prin tehnoredactare computerizată 
şi semnată de solicitant, în original; 
declaraţie pe propria răspundere 
a solicitantului, conform anexei nr. 
3 (Ordinul 950 din 17 iunie 2010), 
completată şi semnată de către 
solicitant, în original; copie de pe 
actul de identitate al solicitantului; 
extras de carte funciară care să 
ateste dreptul de proprietate/co-
proprietate al solicitantului asupra 
imobilului pe/în care se va realiza 
proiectul, în original, sau autoriza-
ţie de construire emisă solicitantu-
lui, în copie legalizată pentru imo-
bilele aflate în construcţie, valabile 
la data depunerii; certificat de ates-
tare fiscală privind plata obligaţiilor 
la bugetul local, în original, valabil 

la data depunerii dosarului de fi-
nanţare, eliberat de către organele 
competente de pe raza cărora îşi 
are domiciliul solicitantul; adeverin-
ţă privind existenţa contului bancar 
al solicitantului finanţării, emisă de 
o bancă comercială, în original; un 
plic pe care se va completa nume-
le şi adresa completă a solicitantu-
lui, titlul programului: “Programul 
privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie re-
generabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de 
încălzire”, precum şi sesiunea de 
depunere. Cei care vor să benefi-
cieze de subvenţiile pentru aceste 
investiţii pot merge să-şi depună 
dosarele la agenţiile pentru protec-
ţia mediului, unde se face evalua-
rea administrativă, adică doar se 
înregistrează dosarul şi se verifică 
dacă este complet şi dacă toate 
documentele sunt în ordine. Ulte-
rior, dosarul merge spre evaluare 
la Administraţia Fondului pentru 
Mediu. Cetăţenii ale căror dosare 
au fost aprobate sunt aşteptaţi să 
meargă din nou la direcţiile judeţe-
ne de protecţia mediului pentru  în-
cheierea contractelor de finanţare 
nerambursabilă, având asupra lor 
actul de identitate, în original. Nu-
mai după aceea vor putea să con-
tracteze o firmă de panouri solare 
pentru a începe efectiv lucrarea.

Banii vor fi viraţi de autorităţi 
din contul Administraţiei Fondului 
pentru Mediu numai după ce be-
neficiarul va depune factura pentru 
lucrarea care i-a fost executată. 

În momentul finalizării lucrări-

lor, beneficiarii finanţării vor depune 
la sediul Agenţiei Judeţene pentru 
Protecţia Mediului unde domicilia-
ză solicitantul dosarul de decontare 
conţinând următoarele documente: 
cererea de tragere, conform ane-
xei nr. 1 (Ordinul 950 din 17 iunie 
2010) la contractul de finanţare ne-

rambursabilă, completată integral 
prin tehnoredactare computerizată 
şi semnată de beneficiar; contrac-

tul de execuţie, în copie legaliza-
tă; factura fiscală/facturile fiscale, 
în copie (se va/se vor prezenta şi 
în original, în vederea certificării 
conformităţii de către personalul 
Agenţiei Judeţene pentru Protecţia 
Mediului responsabil cu derularea 
Programului); documente bancare 
privind achitarea facturilor fiscale 
prezentate (extrase de cont cu viza 
instituţiei financiar-bancare însoţite 
de O.P.-uri) şi/sau chitanţă; proces-
verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în original; certificatul de 
garanţie emis de producător pentru 
instalaţie, în copie; un plic pe care 
se va completa numele şi adresa 
completă a solicitantului, titlul pro-
gramului: “Programul privind insta-
larea sistemelor de încălzire care 
utilizează energie regenerabilă, in-
clusiv înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire”, 
precum şi numărul şi data contrac-
tului de finanţare nerambursabilă în 
baza căruia se solicită decontarea.

Factura depusă în vederea 
decontării va trebui să îndeplineas-
că următoarele condiţii: să fie com-
pletată integral şi corect; să fie emi-
să înainte de data depunerii cererii 
de tragere la autoritate şi după data 
semnării contractului de finanţare 
nerambursabilă; să precizeze data 
şi numărul contractului conform că-
ruia se emite şi perioada în care au 
fost executate lucrările aferente.

Atenţie însă, sunt eligibile 
numai cheltuielile efectuate după 
semnarea contractului de finanţa-
re. Toţi cei care sunt înstăriţi vor 
putea fi ajutaţi de către Ministerul 
Mediului, mai ales că legea îi obli-
gă pe beneficiari să facă investiţia 
pe cheltuiala proprie, pentru ca ul-
terior să-şi recupereze banii de la 
stat.

Petronela FLOREA

Excursie la Peştera UrşilorNe pregătim de Halloween
O zi frumoasă de toamnă. Elevii 

clasei a III-a au primit o invitaţie de la 
Mc’Donalds pentru a picta frumoase-
le măşti primite în dar, în aşteptarea 
Hallowee-
nului. 

Sun-
tem cu 
toţii entu-
z i a s m a ţ i 
în timp ce 
ne îndrep-
tăm spre 
centrul Ti-
mişoare i . 
Intrăm mai 
întâi la Ca-
tedrala Mitropolitană pentru o rugăciu-
ne. Fiind Sfânta Parascheva, multă 
lume a venit la slujbă. Ne umplem su-
fletele cu emoţie şi evlavie, apoi dăm 
curs invitaţiei noastre. Gazde primi-
toare, cei de la Mc’Donalds ştiu să ne 

facă o zi frumoasă.
Copiii sunt încântaţi, iar picturile 

lor exprimă bucuria şi satisfacţia mun-
cii depuse. 

Mergem apoi la 
Muzeul Banatului. Inte-
resul e la fel de mare şi 
aici. Totul e captivant, iar 
curiozitatea îi determină 
pe unii să alerge dintr-o 
sală în alta, fără a mai 
aştepta explicaţiile ghi-
dului. 

A fost o zi frumoa-
să de toamnă, iar eu am 
sufletul mulţumit că le-
am oferit elevilor mei cli-

pe de neuitat. În timp ce ne întoarcem 
la Giroc, în mintea mea nici nu se naş-
te bine întrebarea „Unde va fi urmă-
toarea ieşire?” când ei mă şi întreabă: 
„Când mai mergem în excursie?”

Sorin ERSEGEAN

Recompense pentru cei mai harnici

Pentru că îl despart doar câţiva kilometri de metropola bă-
năţeană, Girocul, care oferă toate utilităţile la condiţii de oraş şi 
pentru că, în acelaşi timp, are condiţii de viaţă mult mai bune, 
într-un mediu mai puţin poluat, a devenit tot mai atractiv pentru ti-
nerii căsătoriţi. Până acum, doar în acest an au fost oficiate 44 de 
căsătorii, la Primăria comunei Giroc, demografia localităţii cunos-
când astfel o ascensiune rapidă. Zilele trecute şi-a unit destinele, 
la Primăria comunei Giroc, tânăra pereche Răzvan Borş şi Alina-
Luiza Bolvănescu. Ceremonia căsătoriei civile a fost oficiată de 
ofiţerul de stare civilă, primarul comunei Giroc, Iosif-Ionel Toma, 
asistat de Ileana Szabo, iar căsătoria religioasă a avut loc la Bi-
serica din Giroc, cu hramul Sfântul Dimitrie-Izvorâtorul de Mir, şi a 
fost oficiată de preotul-paroh Adrian Chermeleu.

Şi cu acest prilej, conducerea Primăriei urează tinerei pe-
rechi „Casă de piatră” şi un sincer şi călduros „La mulţi ani!”.

Campania “Let’s Do It Roma-
nia” s-a încheiat, însă ecourile sale nu 
s-au stins 
încă. Des-
f ă ş u r a t ă 
în 25 sep-
t e m b r i e , 
campania 
de curăţe-
nie s-a bu-
curat de o 
participare 
numeroa-
să şi, în 
acelaşi timp, eficientă 
a tinerilor din comuna 
noastră. Ajutaţi de 34 
de voluntari, membri ai 
Best Timişoara şi Asoci-
aţiei Leo Timişoara, ele-
vii şcolilor din Giroc şi Chişoda - peste 
120, alături de cadre didactice de la 
cele două unităţi de învăţământ – au 
strâns 370 de saci cu gunoi de pe raza 
întregii comune. După ce munca lor a 
fost apreciată de primăria comunei, 
care a răsplătit eforturile voluntarilor 
într-un cadru destins, iată că a venit 
rândul ca voluntarii din Giroc să fie 
recompensaţi şi de organizatorii cam-

paniei “Let’s Do It Romania”. În nume-
le tinerilor care făcut ca localităţile ce 

compun comuna noastră 
să fie mai curate, Primă-
ria Giroc a primit Diploma 
de participare la campa-
nia din 25 septembrie. 
Coordonatorul centrului 

j u d e ţ e a n 
“Let’s Do It 
Romania” 
a semnat 
d i p l o m a , 
în semn 
de recu-
noaştere a 
respectu-
lui pentru 
mediul în-
conjurător 

de care au dat dovadă girocenii. Cu 
siguranţă că, pe lângă recompensele 
primite până acum de voluntarii care 
au participat la ziua naţională a cură-
ţeniei, tinerii noastră i-au sensibilizat şi 
pe ceilalţi giroceni cu privire la faptul 
că mediul înconjurător trebuie respec-
tat, iar curăţenia localităţilor noastre 
dă măsura gradului de civilizaţie al ce-
lor care trăiesc aici.

“Dialog cu cetăţenii” 
la dispoziţia locuitorilor comunei Giroc

Redacţia publicaţiei “Dialog cu cetăţenii” 
stă la dispoziţia locuitorilor din Giroc şi 
Chişoda. 
Aveţi nemulţumiri, aveţi reclamaţii ori 
sugestii cu privire la ceea ce se în-
tâmplă în comuna noastră? Nimic mai 
simplu: noi vă ascultăm!

În fiecare zi de marţi şi joi, între orele 
9-13, la sediul publicaţiei, situat în incin-
ta Primăriei comunei Giroc, uşa biroului 
nostru vă este deschisă.
Telefoane de contact: 0733666474, 
0755694376.

Redacţia

Ajutoarele alimentare îşi aşteaptă beneficiarii
Primăria comunei Giroc a demarat acţiunea de distribuire a ajutoarelor 

alimentare, primite în conformitate cu regulamentele europene. Ajutoarele con-
stau în zahăr, făină, paste făinoase, lapte praf, biscuiţi şi mălai. Persoanele de 
pe raza comunei care pot beneficia de acest suport au fost deja anunţate des-
pre această posibilitate, însă mulţi dintre ele nu şi-au depus încă actele nece-
sare. De aceea, reamintim documentele care sunt luate în vedere la acordarea 
ajutorului: pentru şomeri – buletin sau carte de identitate, carnet de şomer vizat 
la zi; pentru pensionari – buletin sau carte de identitate, ultimul cupon de pen-
sie; pentru persoanele cu handicap – buletin sau carte de identitate, certificat 
de încadrare în grad de handicap; pentru beneficiarii de ajutor social conform 
Legii 416/2001 – buletin sau carte de identitate.

Actele vor fi preluate şi prelucrate la biroul relaţii cu publicul din cadrul 
Primăriei comunei Giroc, camera 16, la parter.

Nedepunerea actelor în vederea întocmirii dosarului atrage după sine im-
posibilitatea distribuirii produselor alimentare către beneficiari.  Lavinia DAVID

Parteneriat educaţional încheiat între Grădiniţa P.P. Giroc şi Poliţia Comunei Giroc

Poliţistul - prietenul meu
Componentă a educaţiei pentru 

societate, educaţia rutieră reprezintă 
unul dintre elementele esenţiale ale civi-
lizaţiei moderne. Datoria 
oricărui cetăţean este de 
a respecta regulile de cir-
culaţie şi, în acelaşi timp, 
de a participa, în mod 
conştient, la stimularea 
interesului celorlalţi mem-
bri ai societăţii pentru cu-
noaşterea şi respectarea 
acestor reguli. Abordarea 
actului de învăţare a regulilor de circu-
laţie, prin prisma strategiilor didactice 
specifice învăţământului preşcolar, a 
fost mobilul care a condus la elabora-
rea acestui proiect. Alegerea subiectului 
s-a realizat de către educatoare şi copii, 
aceştia fiind impresionaţi şi dornici să 
ştie cât mai multe pentru a fi în siguranţă 

pe stradă, ca pietoni, dar şi despre rolul 
poliţistului în viaţa fiecăruia.

Parteneriatul se desfăşoară pe o 
p e r i o a d ă 
de un an, 
cu partici-
parea gru-
pelor mici, 
mijlocii şi 
mari şi re-
prezentan-
ţii Poliţiei 
din comu-

na Giroc: agent principal Anda Toader, 
agent-şef adjunct Aurelian Gîrd şi agent-
şef  Florin Dobra. Parteneriatul cuprinde 
întâlniri cu reprezentanţii poliţiei, vizite la 
secţia de poliţie din comună, concursuri, 
jocuri instructive, vizita la Poliţia Munici-
piului Timişoara, cu ocazia Zilei Poliţiei 
Române, şi plimbări. Janina TERTECI
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Sfântul Dimitrie

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a 
trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian 
şi Maximian Galeriu (284- 311) şi era 
fiul voievodului cetăţii Tesalonicului, 
botezat în taină de părinţii săi, de frica 
cruntelor prigoane împotriva creştini-
lor. Şi îl învăţau părinţii în cămara cea 
ascunsă a palatului lor toate tainele 
sfintei credinţe, luminându-i cunoştin-
ţa despre Domnul nostru Iisus Hristos, 
precum şi milostenia cea către săraci, 
săvârşind, adică, faceri de bine celor 
ce trebuia. După moartea părinţilor 
săi, Dimitrie a moştenit averi însem-
nate. Maximian împăratul, auzind de 
moartea voievodului Tesalonicului, a 
chemat la dânsul pe fiul acestuia şi, 
cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut 
voievod în locul tatălui său. Şi a fost 
primit Sfântul cu mare cinste de cetă-
ţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie 
poporul, propovăduind pe faţă dreapta 
credinţă şi aducând pe mulţi la Hristos. 
Nu după multă vreme, a cunoscut îm-
păratul că voievodul Dimitrie este creş-
tin şi s-a mâniat foarte. Drept aceea, 
întorcându-se biruitor dintr-un război 
cu sciţii, Maximian a poruncit să se 
facă praznice în fiecare cetate, în cin-
stea zeilor, şi a venit împăratul şi la Te-
salonic. Dimitrie, fiind întrebat de sunt 
adevărate cele auzite despre dânsul, 
a răspuns cu îndrăzneală, mărturisind 
că este creştin şi a defăimat închinarea 
păgânească. Şi îndată împăratul a po-
runcit să-l închidă în temniţă. Împăratul 
avea un luptător vestit, Lie, puternic şi 
înfricoşător, care se lupta cu cei viteji 
şi-i ucidea. Era atunci un tânăr creştin, 
anume Nestor, cunoscut Sfântului Di-
mitrie. Acesta, văzând pe Lie ucigând 
fără cruţare pe oameni, mai cu seamă 
pe creştini, a vrut să se lupte cu Lie. 
A cerut binecuvântare ca să-l poată 
birui pe acel ucigaş de oameni. Şi, în-
semnându-l cu semnul crucii pe frun-
te, Sfântul i-a zis: “Du-te şi pe Lie vei 
birui şi pe Hristos vei mărturisi!” Deci, 
intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat: 
“Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!” Şi 
îndată, trântindu-l jos pe Lie, l-a omo-
rât. Şi s-a întristat împăratul de moartea 
lui Lie. Aflând însă că Sfântul Dimitrie 
este cel care l-a îndemnat pe Nestor 
să se lupte cu Lie, împăratul a trimis 
ostaşi, poruncindu-le să-l străpungă 
cu suliţele pe Sfântul, în temniţă, că a 
fost pricina morţii lui Lie. Şi aceasta fă-
cându-se îndată, marele Dimitrie şi-a 
dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Şi 
s-au făcut la moaştele lui multe minuni 
şi prea slăvite tămăduiri. Tot atunci, din 
porunca împăratului, s-a tăiat capul şi 
Sfântului Nestor.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - Hramul Bisericii din Giroc – “Rugă frumoasă ca-n poveşti”
Sărbătoarea laică a Hramului Bisericii de 

la Giroc, Ruga de Sfântul Mare Mucenic Dimi-
trie din acest an, a avut loc la Complexul hote-
lier TRIO, patronat de familia Ofelia şi Petrişor 
Marincu. Cu multă voie bună, petrecerea a fost 
deschisă de membrii Ansamblului „Ghiocelul” 
din Giroc, cu dansuri din Banatul de pustă şi 
de munte. Ei au fost acompaniaţi de formaţia 
aceluiaşi ansamblu. Solişti vocali au fost Dori-
ana Talpeş şi Codruţa Moldovan. Solistul vocal 
Sorin Pepa a fost acompaniat de taraful său şi 
a încântat auditoriul cu melodii de petrecere. 
Sonorizarea a fost asigurată de Florin Darcaci, 
iar înregistrările şi filmările au fost făcute de 
profesorul Florin Lipovan.

Impresii de la Rugă 
“Ce să vă spun? A fost ceva extraordinar şi frumos cum nu a mai fost în niciun an până acum. 
Să-i dea Dumnezeu sănătate primarului, că a făcut un lucru atât de frumos de am să-l ţin 
minte toată viaţa”

Maria Aga
“Cuvintele sunt prea puţine pentru a descrie evenimentul”

Ionel Buhălniceanu
“Ruga mi-a lăsat impresii deosebite, iar organizarea a fost ireproşabilă. Îi felicit pe primarul 
comunei şi pe părintele-paroh al Bisericii din Giroc, care s-au implicat direct pentru a face 
din Rugă un eveniment special”

Lăcrămioara Jurj, membru al corului “Sfântul Gheorghe” din Ghiroda
“Totul a fost organizat impecabil şi, probabil, şi din acest motiv totul a decurs atât de firesc”

Veronica Gaitin
“Mi-a plăcut foarte mult slujba şi cele trei coruri din Giroc, Foeni şi Ghiroda, dar şi masa a 
fost foarte bine organizată. Îi mulţumesc din suflet domnului primar pentru tot ce a făcut 
pentru noi”

Florica Abrudan
“Partea religioasă a fost ireproşabilă. Partea laică a fost şi ea bine organizată. Mi-ar fi plăcut 
să nu avem două rugi. Paştele să rămână Paşte şi să-l sărbătorim în familie, iar Ruga să fie 
la Sfântul Dimitrie”

Petru Lugojan
“Mă bucur că s-au trezit în mine sentimente adormite care mă fac să trăiesc vremuri trecute, 
cu bucurie şi seninătate. Mă rog la Dumnezeu să fim mai uniţi, mai calzi, mai omenoşi şi mai 
buni între noi”

Doina Lugojan
“Atât Ruga, cât şi Slujba şi cântecele corale au fost deosebite. Totul a fost foarte frumos”

Gheorghina Ruja
“A fost o Rugă cum n-am crezut că poate să fie”

Firoanda Haneş
“Mulţumim domnului primar Toma şi părintelui Chermeleu pentru frumoasele clipe pe care 
ne-au făcut să le trăim”

Dorina Luca
“Ruga de la Giroc, de Sfântul Dimitrie, a fost tare reuşită. Slujba mi s-a părut a fi una 
deosebită, iar organizarea mesei a fost foarte bună”

Maria Scrofan
“Totul a fost minunat. Nici nu m-am aşteptat la aşa ceva. Mulţumesc conducerii primăriei 
şi bisericii că am putut să ne rugăm, iar după aceea să ne distrăm într-un mod cu totul 
deosebit”

Maria Ştirban
“A fost o Rugă deosebită, care o să-mi rămână printre amintirile plăcute ale vieţii”

Oana Antal
“Foarte faine au fost şi Slujba, şi programul artistic, şi masa, dar mi-au rămas în minte cele 
trei coruri, care au cântat minunat”

Maria Mere
“Lume multă, slujbă frumoasă şi masă aleasă. Aş vrea ca în fiecare an să ne facă primarul 
o astfel de Rugă”

Maria Marincu
“Este un obicei foarte frumos, o sărbătoare deosebită, şi-mi face multă plăcere să iau parte 
la astfel de festivităţi. Organizarea a fost foarte bună”

Miluţa Contescu
“A fost frumos la Sfânta Biserică, dar şi Ruga, care a fost ca la noi, în Banat. Domnul primar 
ne-a răsfăţat şi pentru aceasta îi doresc numai lucruri bune şi multă sănătate”

Saveta Avrămuţ
“Ruga de la Giroc m-a impresionat într-un mod plăcut. Ne-am bucurat de invitaţie şi mulţu-
mim pe această cale atât domnului primar Ionel Toma, cât şi părintelui Adrian Chermeleu”

Viorel Petrovici, membru în corul de la Foeni
“Noi ţineam Ruga de Paşte, că-i vremea mai bună. Dar e mult mai bogată toamna. Ruga de 
Sfântul Dimitrie a fost minunată şi foarte bine organizată. M-a impresionat entuziasmul şi mai 
ales faptul că a fost o Rugă sufletească”

Gheorghe Haneş, fost primar de Giroc
“Ruga a fost foarte reuşită, în special ca organizare. Tocmai de aceea am comparat Girocul 
cu Monte Carlo, unde totul merge foarte bine. Şi la noi în comună toate merg cât se poate de 
bine, de la Primărie…, pân’ la Parohie”

Dimitrie Verza
“Nota 100 pentru Ruga de anul ăsta!”

Romulus Odoneanţu
“Ruga din acest an a fost şi instructivă, şi distractivă. Prin truda sa, primarul a făcut foarte 
multe pentru noi, drept pentru care îi mulţumim”

Horia Urşica
“Mi-a plăcut tare mult Ruga din acest an”

Sabina Sarca
“Ruga asta mi s-a părut deosebită. Am simţit că astăzi e sărbătoare, e Sfântul Dumitru, sfânt 
care patronează Biserica din Giroc, şi m-am simţit frate cu toţi creştinii de aici”

Mihai Budacea, membru în corul de la Foeni
“Or fost tare faine şi Slujba, şi masa, şi programul artistic”

Ruja Cerbu
“Mi-au plăcut tare mult Slujba şi corurile. Eu sunt bisericoasă, vin toată duminica la biserică, 
dar mi-a plăcut şi sărbătoarea de Rugă”

Maria Lupu
“Atât Slujba de la Biserică, cât şi organizarea întregii Rugi au fost tare bine făcute”

Maria Pila
“Ruga a fost de excepţie, la fel ca şi preoţii şi slujbele. Să dea Dumnezeu sănătate la pri-
marul nostru”

Floarea Surdan
“Mi-a plăcut foarte mult corul din Foeni, dar şi petrecerea de Rugă”

Mariana Odoneanţu
“A fost o Rugă reuşită din toate punctele de vedere, atât partea religioasă, cât şi petrecerea, 
şi spectacolul, care m-a impresionat foarte mult”

Maria Racea
“Ruga a fost tare frumoasă. Mult mai frumoasă decât mă aşteptam. Nici nu am cuvinte să vă 
spun. Niciunde nu se face aşa ceva, aşa o organizare…”

Floarea Juriţa
“Ruga din acest an mi s-a părut cu totul deosebită”

Maria Petrovan
“Am rămas impresionată de slujba de la biserică, dar pe măsură a fost şi organizarea Rugii, 
lucru pentru care îi felicit pe naşii acesteia”

Titiana Suciu
“A fost o Rugă frumoasă ca-n poveşti”

Ilie Gruiţă

“Ruga a fost excepţională. Totul a fost deosebit, de la Slujbă, la masă”
Maria Lazăr

“Mi-a plăcut mult această Rugă. M-au impresionat Slujba, corurile, inclusiv naşii şi preoţii”
Ana Marincu

“A fost o Rugă foarte frumoasă. Sufleteşte, m-a impresionat slujba de la biserică şi cântecele 
corale”

Maria Marcu
“Totul a fost foarte bine organizat, atât partea religioasă, cât şi cea laică”

Petru Biba
“Totul a fost foarte bine pus la punct. De la slujba religioasă, până la agapa de la restaurant. 
Ruga a avut şi nişte naşi pe măsură, este vorba despre primarul Toma şi soţia sa”

Ionuţ Zaharia
“Ruga a fost foarte bine organizată. Să le dea Dumnezeu sănătate celor care s-au ocupat 
de ea”

Dorel Panc
“Ruga a fost o reuşită din toate punctele de vedere. Ne bucurăm că părintele Chermeleu şi 
primarul Toma nu ne uită şi ne invită în fiecare an la Giroc. A devenit deja tradiţie să venim 
cu corul din Foeni aici. Şi noi ne străduim să fim, cu fiecare an, mai buni în cântecele pe 
care le interpretăm”

Dan Nicolov, membru în corul din Foeni
“Ruga din acest an de la Giroc a fost una tare frumoasă”

Viorica Cozacu
“Mi-a plăcut în mod deosebit Ruga din acest an, din toate punctele de vedere”

Ecaterina Tudurean

În dimineaţa zilei de 26 
octombrie, sute de giroceni 
au fost prezenţi la Biserica 
din Giroc, biserică al cărei 
hram este Sfântul Mare Mu-
cenic Dimitrie – Izvorâtorul 
de Mir. Numărul mare de 
credincioşi prezenţi într-o 
zi de lucru la biserică se ex-
plică şi prin faptul că aceş-
tia au dorit să participe la 
Sfânta Liturghie oficiată cu 
acest prilej şi, astfel, să cin-
stească sărbătoarea Sfân-
tului Mare Mucenic Dimitrie 
– Izvorâtorul de Mir, dar şi 
hramul Bisericii din Giroc.

De Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie – Izvorâtorul de Mir, 
Sfânta Liturghie de la Biseri-
ca din Giroc a fost oficiată de 
un sobor de cinci preoţi: iero-
monah Galaction Zelig, de la 
Mănăstirea Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril, comuna Vlă-
deşti-Vâlcea, preot-paroh Ionel  
Adrian Chermeleu, preot  
Daniel Mateia, preot Traian 
Debucean şi preot Adrian Co-
van, alături de care au mai 
fost încă trei preoţi oaspeţi: 
preot Nicolae Strizu, preot  
Ciprian Ionuţ Cristea, preot 
Ioan Mermeze.

După oficierea Sfintei Liturghii, 
ţinută cu ocazia sărbătorii Sfântului 
Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul 
de Mir, a fost sfinţit colacul adus de 
naşii rugii, primarul comunei Giroc, Io-
sif-Ionel Toma şi soţia sa, Anna. După 
sfinţire, colacul a fost împărţit celor 
peste 300 de credincioşi prezenţi la 
ceremonie.

Oficierea Sfintei Liturghii
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Ba, al meu 
e mai  

frumos!

Gemenii Ioan Octavian Stancea şi Ioana Teodora Stancea, 10 luni, Chişoda

DESPRE CONTRACEPŢIE DIN PERSPECTIVA CREŞTINĂ(I)
Una din responsabilităţile famili-

ei creştine este cea a procreării res-
ponsabile, în conformitate cu porunca 
divină: “creşteţi şi vă înmulţiţi şi stă-
pâniţi pământul”, o familie fără copii 
fiind cel mai adesea asemănată unui 
pom neroditor. Sustragerea voită de la 
această responsabilitate prin mijloa-
ce care contravin eticii, dar şi moralei 
creştine, reprezintă o încălcare fraudu-
loasă a principiilor instituţiei căsătoriei. 
Din păcate, azi, mai mult ca oricând, 
urmare a evoluţiei tehnicii medicale, 
dar şi secularizării societăţii moderne, 
cuplurile creştine sau necreştine se 
sustrag de la responsabilitatea procre-
ării utilizând mijloace de prevenire sau 
întrerupere a sarcinii, care contravin 
total eticii, deontologiei medicale hipo-
cratice, dar mai ales moralei creştine 
care apără viaţa şi principiile ei, chiar 
din momentul zămislirii. Nu e vorba 
aşadar atât de refuzul de a procrea, 
cel mai adesea din motive de egoism 
parental, cât de un act mult mai josnic 
şi fraudulos: suprimarea vieţii în faze-
le incipiente ale dezvoltării umane din 
mediul matern intrauterin, act calificat 
de doctrina bisericească drept “crimi-
nal” (asimilat “pruncuciderii”), deoare-
ce omul are valoare ontologică chiar 
din clipa zămislirii, moment în care 
frântura organică abia concepută este 
înzestrată cu suflet. Indiferent de fap-
tul că omul nu este integru fiziologic 
în primele stadii ale vieţii intrauterine, 
el are valoarea care i se conferă fie-
cărei creaturi umane, de către Dum-
nezeu. O mulţime de texte biblice şi 
patristice amintesc faptul că făptura 
din pântecele mamei, chiar şi în forma 
embrionară sau de fetus, este o cre-
aţie divino-umană, faţă de care avem 
aceleaşi responsabilităţi ca şi faţă de 
un om deja născut (Cartea Psalmilor 
lui David 138, 13-16; Isaia 45, 1-5; Ie-
remia 1,5 / vezi şi la Atenagora, Tertu-
lian, Clement Alexandrinul, Lactanţiu, 
Sfântul Ipolit, Sfântul Vasile cel Mare, 
Sfântul Ioan Hrisostom, Sinodul Tru-
lan, etc.).

Contracepţia este inseparabil 
legată de starea moral-spirituală a Eu-
ropei şi a aproape întregii lumi indus-
trializate contemporane. Ridicată în 
slăvi ca o mare binecuvântare de unii, 
condamnată ca un blestem de alţii, ea 
a provocat mari transformări sociale şi 
ideologice. Pentru prima dată în istoria 
omenirii s-a ajuns la o despărţire de 
mari proporţii între sexualitate şi pro-
creaţie. Această sciziune, aparţinând 
până acum doar sferei private, a năvă-
lit deodată în domeniul public. S-a pro-
movat un drept la uzul liber al sexua-
lităţii conducând la sfărâmarea tuturor 
hotarelor anterioare. Principiul plăcerii 
a căpătat prevalenţă faţă de finalitatea 
biologică a sexualităţii, reproducerea. 
Valul de pornografie a pregătit teoretic 

acest proces, anticoncepţionalele l-au 
realizat practic.

În cadrul acestei desfăşurări de 
fenomene, s-a produs ceva cu totul 
nou: reglementarea concepţiei a ajuns 
să fie aproape total medicalizată; me-
dicul, protectorul vieţii până atunci, s-a 
transformat pe negândite, şi la început 
involuntar, într-un important factor de 
codecizie la împiedicarea vieţii şi un 
reducător al numărului de naşteri, iar 
lumea occidentală va avea de suferit 
încă mult timp de pe urma acestei situ-
aţii. Nu a fost prea greu să se câştige 
pentru acest proiect corpul medical, 
sugerându-i-se acestuia şi, de altfel, 
întregii populaţii cuvântul de ordine 
„mai bine să previi decât să avortezi”. 
Extrem de puţini au observat însă că 
astfel se înlocuia diavolul cu belzebut. 
Pentru că în acelaşi timp a fost propa-
gată  ideea 
„răului mai 
mic”, nici 
ea nu şi-a 
ratat ţinta. 
A acţionat 
foarte in-
sidios din 
p r i m e l e 
momente 
şi încă mai 
are efect.
Avortul a 
fost propa-
gat aproa-
pe concomitent în toate ţările occi-
dentale, sistematic şi gradat, cu toate 
mijloacele la dispoziţie, inclusiv prin 
minciună şi manipulare verbală. În pri-
ma fază au fost intenţionat încălcate 
prevederile legale din domeniu, apoi 
acestea au fost înlăturate de factorii 
puterii legislative şi astfel a fost distru-
să conştiinţa asupra demnităţii invio-
labile şi a dreptului inalienabil la viaţă 
ale copilului nenăscut.

Procesul formării opţiunilor par-
lamentare a fost „(re)structurat” cu 
statistici false. Medicul american Dr. 
Bernhard Nathanson, odinioară perso-
nalitatea cu rol conducător în acţiunea 
de creare a NARAL (Liga America-
nă pentru Dreptul la Avort), un medic 
care a efectuat personal peste 60.000 
de avorturi şi care se numără în pre-
zent printre cei mai hotărâţi adversari 
ai avortului, ne spune în diferite con-
ferinţe:

„Noi falsificam numărul avortu-
rilor ilegale… Ştiam bine că numărul 
total al avorturilor ilegale din SUA se 
ridică aproximativ la cifra de 100.000. 
Însă cifra pe care o prezentam în mod 
repetat - în mod repetat !! - publicului 
şi mediilor de informare era de 1mil. În 
urma avorturilor ilegale mureau anual 
între 200- 250 femei. Cifra pe care o 
reluam constant şi o furnizam mediilor 
de informare era 10.000. Aceste cifre 

începeau să marcheze conştiinţa pu-
blică în SUA”.

Dr. Nathanson descrie şi o altă 
tactică: „Tactica cea mai importantă şi 
mai eficientă pe care noi, cei din NA-
RAL, am folosit-o între 1968 şi 1973 a 
fost «cartea (de joc) catolică»„. Adică:

1. atacuri şi calomnii directe îm-
potriva Bisericii catolice: înapoiată, 
reacţionară, nu  merge în pas cu vre-
mea; şi

2. falsa reacţie a multor funcţi-
onari din organismele bisericeşti şi a 
episcopilor catolici la aceste lovituri 
neîncetate.

Numai această tactică ar fi înde-
ajuns pentru a ne demonstra că nu se 
poate lua în serios sloganul anticon-
cepţioniştilor „mai bine să previi, decât 
să avortezi”. Dacă s-ar fi avut într-ade-
văr în vedere anticoncepţia preventi-

vă, nu s-ar 
fi propagat 
masiv şi 
în paralel 
avortul. 

A s -
tăzi o ştim: 
a n t i c o n -
cepţia şi 
a v o r t u l 
se află în 
strânsă le-
gătură. Nu 
numai în 
planul me-

canismului de acţiune (aşa cum se va 
vedea în continuare), ci mai ales din 
punct de vedere ideologic şi psihologic. 
O anticoncepţie eficientă urmăreşte să 
prevină ceea ce trebuie să fie împiedi-
cat: tocmai copilul. Astfel se formea-
ză şi se dezvoltă intensiv o concepţie 
negativă despre copil, se cristalizează 
rapid imaginea copilului-duşman. Dar 
întrucât în toate acestea este implica-
tă sexualitatea, un instinct dominant 
al umanităţii, era absolut inevitabil ca 
sexualitatea să ajungă rapid prioritară 
faţă de copil. Copilul a devenit tot mai 
mult fenomenul nedorit ce însoţeşte 
sexul. Şi atunci când în ciuda anticon-
cepţionalelor acest fenomen asociat 
se produce, el este respins şi îndepăr-
tat prin avort. Promotorilor contracep-
ţiei le era bine cunoscută realitatea că 
nici un anticoncepţional nu poate oferi 
garanţie absolută, ultima soluţie fiind 
numai avortul. Astfel încât avortul este 
necesar ca asigurare a contracepţiei şi 
tocmai de aceea este propagat în mod 
egal. Din cazul Californiei aflăm că 
40% din cele 300.000-500.000 avor-
turi dintr-un an sunt legate de rateuri 
ale contraceptivelor. Deosebit de sem-
nificativă este şi observaţia că tocmai 
în ţările care au acceptat în stil mare 
contracepţia, numărul de avorturi nu 
numai că nu a scăzut, ci, dimpotrivă, 
a crescut masiv exact în aceeaşi peri-

oadă de timp.
Cele mai recente statistici din 

Anglia dovedesc falsitatea teoriei 
mereu repetate că folosirea anticon-
cepţionalelor ar conduce la scăderea 
numărului de avorturi, teorie exprima-
tă direct prin cuvântul de ordine „mai 
bine să previi decât să avortezi”. An-
glia face parte dintre ţările cu cel mai 
înalt nivel de acceptare a pilulei: acolo 
43% (!!) din femei iau pilula. Dacă fo-
losirea anticoncepţionalelor ar condu-
ce la scăderea numărului de avorturi, 
atunci cota de avorturi din Anglia ar 
trebui să coboare în mod corespunză-
tor. Dar nu este aşa. Conform cifrelor 
oficiale oferite de guvernul britanic, 
cota avorturilor din Anglia a ajuns la 
un nivel record. Numărul avorturilor a 
crescut cu aproape 300%! La adoles-
cenţi numărul lor a crescut chiar de la 
9 la 36%, deci de patru ori.

După o revoluţie neconsumată 
total am preluat şi noi această metodă 
inumană de planificare familială. Răs-
punsul bisericii nu a întârziat să apară. 
Din păcate foarte puţine urechi s-au 
aplecat să asculte.

În cuvântul rostit la mormântul 
părintelui Nicodim Mândiţă, în anul 
2000, părintele Nicolae Tănase spu-
nea:

„- Unde se fac astăzi cele mai 
multe avorturi? Nu se fac la spital, nu 
la ginecologie, nu la cabinete particu-
lare, ci în biserică. În biserica de zid, nu 
în biserica spirituală, să nu înţelegem 
greşit. Biserica este de zid, de lemn, 
de materie şi biserica sufletelor. Aici 
înăuntru se fac. Vă arăt. Vă dovedesc. 
Femeia se poate afla în faţa altarului 
şi în momentul acela se face în ea un 
avort. Poate că preotul este cu mâinile 
în sus pentru sfinţirea Darurilor, şi în 
burţile femeilor se săvârşesc avorturi. 
Ne-o spun medicii. Medicii ne spun că 
după zămislire copilul, timp de şapte 
zile, merge din trompă în uter. În alte 
şapte zile, încearcă să se lipească de 
uter şi se face placenta sau casa copi-
lului. Şi în alte şapte zile, total 21, are 
loc prima zvâcnire a inimii, dar până 
atunci a fost viu, cu sistem nervos. 
Medicii ne-o spun. Şiinţa ne-o spune. 
Dar tot ei ne spun că un om poate vie-
ţui nelipit de uter 14 zile, 7+7, după 
aceea moare. De aceea trebuie să se 
lipească de uterul mamei, de sânul 
matern, ca să înceapă să se hrăneas-
că din mamă.

Ei, bine! Steriletul împiedică lipi-
rea copilului de uter şi copilul moare si 
se produce avortul. Anticoncepţionale-
le fac acelaşi lucru prin toxicitatea care 
se creează. Sunt sigur că părintele 
Nicodim ar fi tunat şi ar fi fulgerat aici, 
acum, dacă ar fi ştiut asta. Şi ar fi scris 
un maldăr de cărţi împotriva acestui 
păcat, la care duhovnicul nu mai ştie ce 
să facă.”(VA URMA)    (G. TOMESCU)

Din dragoste de tenis şi de oameni 
Baza “Dyadora” din Giroc - o bijuterie sportivă

Ovidiu Şola este un împătimit al tenisului, şi 
nu e doar o figură de stil sau o găselniţă jurnalis-
tică pentru a-l caracteriza, în cuvinte puţine, pe 
patronul Clubului Sportiv “Dyadora” din Giroc. În 
urmă cu 44 de ani, Ovidiu Şola a pus pentru prima 
dată mâna pe racheta de tenis, iar acum este pre-
gătit să dezvăluie copiilor tainele sportului alb.

Oază pentru sport şi recreere
În cariera sa, Ovidiu Şola a fost legitimat la 

Electrica Timişoara. După încheierea activităţii de 
jucător, a devenit antrenor şi arbitru internaţional. 
Visul său, de 20 de ani încoace, a fost acela de 
a-şi construi propria bază sportivă. Dorinţa a înce-
put să prindă contur în 1999. Atunci, Ovidiu Şola 
a cumpărat un teren de 15.000 de metri patraţi pe 
raza comunei Giroc. Primul pas spre realizarea 
bazei sportive de astăzi a fost construirea tere-
nurilor de tenis pe o suprafaţă de 7.000 metri pă-
traţi. Faptul că face totul din pasiune reiese şi din 
declaraţia francă a lui Ovidiu: “Dacă aş fi parcelat 
terenul şi l-aş fi vândut pentru a se construi pe 
el case sau blocuri, astăzi aş fi fost milionar în 
euro. Aş fi avut vreo două milioane de euro, o bur-
tă mare şi… ce aş fi realizat? Aşa, pot face fericite 
generaţii întregi de copii”. Nimic mai adevărat. Iar 
acest lucru se vede cu ochiul liber. Construcţia ba-
zei sportive a început 
în anul 2008, iar până 
acum au fost realizate 
patru terenuri de tenis 
cu zgură (dintre care 
două sunt dotate cu 
nocturnă), un teren 
multifuncţional tape-
tat cu gazon artificial, 
care cuprinde două te-
renuri de minitenis, un 
teren de minibaschet 
şi un teren de tenis 
cu piciorul. Tot aici se 
poate practica şi ruda 
mai mică a sportului 
alb, tenisul de masă. 
Cei care trec pragul Clubului Sportiv “Dyadora” 
se pot relaxa, vara, şi la piscină şi pe plaja cu 
nisip sau pot servi băuturi răcoritoare pe terasa 
acoperită. Investiţia pentru terenurile de tenis a 
fost completată de cea pentru utilităţi şi anexe: 
vestiarele, duşurile şi grupurile sanitare sunt ul-
tramoderne. Planurile imediate ale lui Ovidiu Şola 
vizează acoperirea unuia dintre terenurile de te-
nis şi ridicarea unei săli multifuncţionale, cu teren 
ultrarapid. “Sala ar putea găzdui meciuri de tenis, 
minifotbal, baschet sau handbal”.

Primii paşi pe scena internaţională
Chiar şi pentru un neavizat, terenurile de 

tenis ale Clubului Sportiv “Dyadora” seamănă ca 
două picături de apă cu suprafeţele pe care se 
joacă turnee de anvergură la nivel mondial. To-
tul stă în calitatea suprafeţei, iar secretul ni-l dez-
văluie Ovidiu Şola: “Terenurile sunt acoperite cu 
zgură roşie, adusă de la Câmpulung Muscel”. Ast-
fel, dar şi graţie unei întreţineri atente, toate cele 
patru terenuri sunt clasificate la nivelul standard 
internaţional, ceea ce înseamnă că aici se pot 
organiza competiţii de la nivelul copiilor, la cel al 
seniorilor sau pe echipe. După darea în folosinţă 
a bazei, consemnată în anul 2009, anul acesta 
Clubul Sportiv “Dyadora” a intrat oficial în circuitul 

competiţional. La nivel regional, pe terenurile ba-
zei s-au desfăşurat întrecerile Cupei Giroc, a Cu-

pei de Toamnă, a Cupei Diana. La nivel naţional 
s-a desfăşurat Cupa Dyadora, iniţiată împreună 
cu Primăria Giroc. Dar Ovidiu Şola nu s-a oprit 
aici. A organizat competiţii de nivel internaţional, 
desfăşurate sub licenţa Federaţiei Europene şi a 
Federaţiei Internaţionale de Tenis. În luna iulie a 
acestui an, pe terenurile din Giroc s-au întrecut, 
într-o etapă de Cupă Mondială, echipe naţiona-

le alcătuite din fete, ca-
tegoria 14 ani. Campio-
natele Internaţionale ale 
României, pentru copii 
de 12 ani şi pentru juni-
ori de 14 ani – băieţi şi 
fete – s-au desfăşurat tot 
aici. O altă competiţie de 
anvergură a fost Cupa 
Europeană organizată 
pentru băieţi de 12 ani. 
“Pentru anul viitor, inten-
ţionez să merg pe organi-
zarea aceloraşi tipuri de 
turnee şi voi încerca să 
obţin licenţă pentru alte 
două. Singura problemă 

rămâne finanţarea lor. În mod logic, dacă voi primi 
sprijinul necesar, voi putea să realizez mai mult”, 
spune Ovidiu Şola. O altă dorinţă arzătoare este 
aceea de a organiza, începând din 2012, la Giroc, 
turnee destinate jucătorilor profesionişti.

Un viitor Năstase se poate naşte  
la Giroc

Ovidiu Şola a început să caute talente şi 
în comuna noastră. Pe terenurile Clubului Spor-
tiv “Dyadora” se antrenează opt copii din comu-
nă. Deocamdată, ei sunt la stadiul de începători, 
însă, prin muncă, pot ajunge la marea performan-
ţă. Copiii sunt pe mâini bune atunci când merg 
la antrenamente, pentru că Ovidiu Şola şi-a făcut 
din antrenarea lor un crez în carieră. De 32 de ani 
încoace, el a îndrumat zeci de generaţii de copii 
spre sportul alb. Spune că a preferat, mai mereu, 
să lucreze cu copiii mai săraci, în detrimentul celor 
cu bani. De altfel, după cum singur mărturiseşte, 
oamenii cu bani şi aroganţii nu au avut niciodată 
“lipici” la el. Cartea de vizită îl recomandă cu căl-
dură pe Ovidiu Şola şi, cine ştie, poate peste ani, 
cu ajutorul său, din Giroc va pleca spre tenisul 
mare un viitor Ilie Năstase.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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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 aer 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

Fă-ţi timp…
În trecerea grăbită prin lume către veci
Fă-ţi timp măcar o clipă, să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând,
Fă-ţi timp, cu milă blândă, să le alini trecând.
Fă-ţi timp pentru-adevăruri şi adânciri în vis,
Fă-ţi timp pentru cântare cu sufletul deschis.
Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi lângă izvor,
Fă-ţi timp s-auzi ce-ţi spune o floare, un cocor.
Fă-ţi timp s-aştepţi din urmă când mergi cu slăbănogi,
Fă-ţi timp, pe-un munte, seara, stând singur să te rogi.
Fă-ţi timp să stai cu mama şi tatăl tău bătrâni,
Fă-ţi timp de-o vorbă bună şi-o coajă pentru câini.
Fă-ţi timp să stai aproape de cei iubiţi, voios,
Fă-ţi timp să fii şi-al casei, şi-n slujba lui Hristos.
Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat,
Fă-ţi timp, că eşti de taine şi lumi înconjurat.
Fă-ţi timp de rugăciune, de post şi meditări,
Fă-ţi timp de cercetarea de fraţi şi de-adunări.
Fă-ţi timp şi-adună zilnic din toate câte-un pic,
Fă-ţi timp că viaţa trece şi când nu faci nimic.
Fă-ţi timp lângă cuvântul lui Dumnezeu să stai,
Fă-ţi timp, că toate-acestea au pentru tine grai.
Fă-ţi timp s-asculţi la toate, din toate să înveţi,
Fă-ţi timp să dai vieţii şi morţii tale preţ.
Fă-ţi timp ACUM, că-n urmă zadarnic ai să te plângi,
Comoara rispită a vieţii n-o mai strângi.

(din lirica populară)

Picioare păcătoase
Sfântul Dimitrie cel Nou era păstor la el în sat. Grăbind în urma vitelor pe care le păştea, nu a băgat 

de seamă cuibul unei păsări de fân şi a strivit cu talpa sa puii abia ieşiţi din găoace. A plâns mult şi s-a căit 
amarnic, de supărare că luase viaţa nevinovaţilor puişori. Mult a stăruit cu gândul la această faptă urâtă. S-a 
gândit, apoi, la Hristos, care spune că faptele rele se îndreaptă întotdeauna pe pământ. Şi atunci, ca să-şi 
pedepsească nevrednicul picior, trei ani el a umblat desculţ, fie vară, fie iarnă.

Poartă-ţi crucea
Se spune că pe drumul vieţii mai mulţi oameni mergeau târând cu greu o cruce după ei. Unii dintre ei 

se mai împiedicau, alţii chiar cădeau şi cu mari eforturi reuşeau să se ridice şi să meargă mai departe. La un 
moment dat, unul dintre ei ridică ochii spre cer şi se roagă la Dumnezeu: Doamne, numai un pic dacă ar fi 
crucea asta mai uşoară şi mai scurtă, aş duce-o mai repede şi mai bine! Crucea sa se scurtă un pic şi parcă 
povara era acum ceva mai uşoară. Reuşi chiar să îi întreacă pe câţiva dintre ceilalţi călători pe drumul vieţii 
care tocmai atunci se împiedicară şi căzuseră istoviţi. Dar drumul era lung şi omul nostru obosi din nou. Se opri, 
ridică ochii spre cer şi îl rugă pe Dumnezeu acelaşi lucru: să îi scurteze crucea un pic. Şi Dumnezeu îi ascultă 
ruga. Crucea lui era niţel mai mică decât era anterior. Acum reuşi chiar să îi întreacă pe mulţi dintre cei care 
purtau greutatea crucii pe drum. Până la destinaţie, însă, drumul era încă destul de lung şi omul nostru obosi 
din nou. Pentru a treia oară îl rugă pe Dumnezeu să îi mai uşureze povara. Iar Dumnezeu îl ascultă. Crucea 
lui era acum uşurică şi omul nostru porni aproape cântând mai departe pe drum. Îi întrecu pe toţi cei care îşi 
purtau crucea. La un moment dat ajunsese însă la o prăpastie adâncă. Nu ştia cum să o treacă. Se gândi să 
îi aştepte şi pe ceilalţi şi să se sfătuiască cum să facă. Mai mult târându-se decât mergând, ajunseră şi ceilalţi 
din urmă. Unul dintre ei avut ideea să încerce fiecare să îşi pună crucea de-a curmezişul prăpastiei, să vadă 
dacă poate trece peste ea. Fiecare făcu astfel şi mai toţi trecură. La unii crucea era mai mare decât prăpastia, 
la alţii se potrivea exact cât prăpastia. După ce treceau, fiecare îşi relua crucea şi mergea mai departe. Când 
vru şi omul nostru să pună crucea sa uşurică de-a curmezişul prăpastiei, avu un şoc: crucea sa era mai mică. 
Nu-i ajungea nici până la jumătatea prăpastiei, darămite să treacă peste ea!

Morala: Învăţaţi să vă purtaţi crucea!

La ceas de sărbătoare!
În zi sacră de prăznuire a Sfântu-

lui Dimitrie – Izvorâtorul de Mir – Sfânt 
care patronează de mai bine de două 
secole şi 
j u m ă t a t e 
B i s e r i c a 
din Giroc, 
b i s e r i c ă 
veche şi 
cu tradiţie, 
atât prin 
înă l ţa rea 
lăcaşu lu i 
de cult, cât 
mai ales 
prin cre-
d i n c i o ş i i 
devotaţi şi 
oneşti – girocenii s-au întâlnit să săr-
bătorească evenimentul. 

Ei au arătat astfel tuturor că acei 
care ştiu să muncească şi să-şi înfăp-
tuiască visele ştiu şi să prăznuiască 
atunci când vine această vreme. 

Pentru că bine este spus în Ec-
clesiast: “Este o vreme pentru orice!”. 
Şi dacă în decursul anului au fost 
destule momente în care girocenii au 
muncit cu multă râvnă, au chibzuit ba-
nii şi au reuşit să progreseze din multe 
puncte de vedere, iată că vine vremea 
ca între momentele de trudă să se 
aşeze şi clipe de răgaz, de meditaţie, 
de rugăciune şi, de ce nu, momente 
de sărbătoare!

Trebuie să spun că locuitorii Gi-

rocului au arătat şi cu acest prilej, încă 
odată, că acei care ştiu să munceas-
că bine ştiu şi să petreacă pe măsu-

ră, iar prin 
mergerea 
la Sfânta 
B i s e r i c ă 
au demon-
strat că ştiu 
şi să-i mul-
ţumească 
lui Dumne-
zeu. 

P r i n 
munca lor, 
G i r o c u l 
este o co-
mună fru-

moasă şi bogată. Oameni harnici şi 
pricepuţi, girocenii au trecut cu bine 
peste anii de criză, nu au bătut pasul 
pe loc şi chiar au reuşit 
să meargă înainte şi să 
înfăptuiască multe dintre 
obiectivele pe care şi le-
au propus.

Girocul este deja, 
prin condiţiile sociale şi 
civice pe care le oferă 
locuitorilor săi, un mic 
orăşel în devenire, un 
orăşel european. Girocul 
este european atât prin 
condiţiile civice pe care 
le oferă, cât şi prin faptul 
că, de peste 200 de ani, 

aici trăiesc în bună înţelegere etnii şi 
confesiuni diferite.

La ceas de sărbătoare, numai 
de bine!

A m 
sărbătorit 
hramul Bi-
sericii din 
Giroc – 
patronată 
de Sfântul 
Dimitrie – 
Izvorâtorul 
de Mir. Dar 
prazn icu l 
h r a m u l u i 
unei bise-
ricii – care 
este sărbătoarea religioasă – coincide 
cu sărbătoarea laică de Rugă. De fapt, 
denumirea de “Rugă” vine de la “rugă-

ciune”. 
Deşi, prin tradi-

ţie, Girocul sărbătoreş-
te Ruga în a doua zi de 
Paşte, trebuia celebrat şi 
hramul bisericii. Vedeţi, 
şi din acest punct de ve-
dere Girocul seamănă 
cu un oraş, cu Timişoara, 
unde Catedrala Mitropo-
litană, având doi patroni 
spirituali – pe Sfântul 
Iosif cel Nou de la Par-
toş şi Naşterea Maicii 
Domnului – sărbătoreşte 

Ruga de două ori.
Şi anul acesta, la Giroc a fost 

sărbătorită Ruga după tradiţie, după 
datină, în 
a doua zi 
de Paşte. 
Dar a fost 
sărbătorit 
şi hramul 
b i s e r i c i i , 
pentru a-l 
cinsti aşa 
cum se 
cuvine pe 
Sfântul Di-
mitrie – Iz-
vo râ to ru l 
de Mir. Cu 

acest prilej, s-a ţinut şi sărbătoarea 
laică de Rugă, care a avut loc în du-
pă-amiaza aceleiaşi zile, la Complexul 
hotelier TRIO, patronat de familia Ma-
rincu, Ofelia şi Petrişor.

Faptul că girocenii au preţuit 
sărbătoare a arătat-o şi numărul mare 
de participanţi. 

Şi, pentru că nimic nu este în-
tâmplător pe lume, pentru reuşita 
acestui eveniment trebuie să felicităm 
perechea de naşi ai Rugii, pe domnul 
primar Iosif-Ionel Toma şi soţia sa, 
Anna, care, împreună cu preotul pa-
roh al Bisericii Giroc I, Adrian Cherme-
leu, au fost artizanii acestui eveniment 
de excepţie.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Ansamblul “Ghiocelul” la petrecerea de Rugă Taraful “Ghiocelul” la petrecerea de Rugă
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