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Din înţelepciunea popoarelor
-	 Frica	bate	la	uşă,	încrederea	deschide	şi	nimeni	nu	era	afară	(proverb	chi-

nezesc)
-	 Frica	de	pericol	este	mai	mare	decât	pericolul	însuşi	(proverb	rodezian)
-	 Nesiguranţa	este	pentru	suflet	ceea	ce	este	tortura	pentru	corp	(Sebastian	

Chamfort)
-	 A	 cădea	nu	este	nici	 periculos	 şi	 nici	 ruşinos.	Noi	 nu	 cădem	nici	 într-un	

caz	ca	să	 rămânem	culcaţi,	 ci	 să	ne	sculăm	din	nou	şi	din	nou	 (Konrad	 
Adenauer)

-	 Rugăciune:	Oh,	Doamne,	dă-mi	puterea	să	pot	 lua	cu	nepăsare	 lucrurile	
ce	nu	pot	să	le	schimb;	dă-mi	curajul	să	schimb	ceea	ce	se	poate	schim-

ba	şi	trebuie	schimbat;	şi	dă-mi	inteligenţa	să	le	pot	distinge	una	de	alta.	 
(Oetingern)

-	 Nimic	nu	face	viaţa	mai	săracă,	decât	să	începi	multe	şi	nimic	să	nu	termini.	
(Christian	Morgenstern)

-	 Idealurile	sunt	ca	stelele:	nu	le	poţi	ajunge,	dar	te	poţi	orienta	după	ele	(Carl	
Schurz)

-	 A	regreta	trecutul	înseamnă	a	pierde	prezentul	(proverb	grecesc)
-	 Ca	pasărea	zboară	grijile	şi	mâhnirile	peste	capul	tău,	nu	poţi	să	le	schimbi.	

Dar	ca	să-şi	construiască	cuibul	în	părul	tău,	asta	poţi	evita	(zicală	chine-
zească)

(continuare în pagina 8)

Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României
Sfântul	Andrei	era	din	oraşul	Betsaida,	 fecior	al	unui	oa-

recare	Iona	evreul,	fratele	lui	Petru,	cel	dintâi	dintre	ucenicii	 lui	
Hristos.	Acesta	a	fost	mai	întâi	ucenic	al	lui	Ioan	înaintemergăto-
rul	şi	Botezătorul.	Apoi	dacă	a	auzit	pe	dascălul	său	arătând	cu	
degetul	şi	zicând:	“Iată	Mielul	lui	Dumnezeu	cel	ce	ridică	păcatul	
lumii”,	lăsându-l	pe	el	a	urmat	după	Hristos.	Şi	zicând	lui	Petru:	
“Aflat-am	pe	Iisus	cel	din	Nazaret”,	 l-a	atras	spre	dragostea	lui	
Hristos.	Se	află	şi	altele	multe	în	Sfânta	Scriptură	despre	dânsul.	
Acestuia,	după	ce	a	urmat	 lui	Hristos,	când	a	fost	după	înălţa-
rea	 Lui	 de	 au	 luat	 sorţi	 apostolul,	 şi	 au	mers	 care	 într-o	 ţară,	

care	 într-alta,	 atunci	 acestui	 întâi-chemat	 i-a	 căzut	 soarta	 şi	 a	
luat	Bitinia	şi	Marea	Neagră	şi	părţile	Propontidei	şi	Calcedonul,	
Bizanţul,	Tracia,	Macedonia	şi	părţile	cele	ce	ajung	până	la	fluviul	
Dunărea,	Tesalia,	Grecia	şi	părţile	Ahaiei,	asemenea	şi	Aminsos,	
Trapezunta,	Iraclia	şi	Amastris.	Însă	acestea	le-a	umblat	nu	aşa	
degrabă,	cum	le	trecem	cu	cuvântul,	ci	 în	fiecare	ţară	răbdând	
multe	împotrivă	şi	multe	lucruri	cu	nevoi,	 le-a	biruit	pe	toate	cu	
îndemnul	şi	cu	ajutorul	lui	Hristos.	Dintre	care	cetăţi	aducând	una	
la	mijloc,	voi	lăsa	pe	celelalte	celor	ce	le	ştiu.	

Balonul de la Chişoda  
a fost inaugurat

O nouă investiţie în sport şi sănătate
Terenul	acoperit	de	minifotbal	de	la	Chişoda	a	

fost	 inaugurat	oficial	sâmbăta	trecută.	Investiţia	de	
aproape	10	miliarde	de	 lei	vechi	a	Primăriei	Giroc	
este	una	la	cele	mai	ridicate	standarde,	oferind	con-
diţii	 excelente	 de	 recreere	 pentru	 pasionaţii	 spor-

tului-rege	şi,	pentru	echipele	ce	activează	pe	raza	
comunei,	de	pregătire	şi	antrenament.	Primarul	co-
munei	Giroc,	Iosif	Ionel	Toma,	a	tăiat	panglica	inau-
gurală	şi	a	dat,	simbolic,	lovitura	de	începere	a	unei	
partide	de	fotbal	între	echipierii	formaţiei	FC	Chişo-
da.	«Balonul	de	 la	Chişoda	este,	 în	primul	rând,	o	
investiţie	pentru	oamenii	din	comuna	noastră.	Bine-
înţeles	că	vor	avea	acces	la	terenul	de	minifotbal	şi	
la	celelalte	utilităţi	şi	oameni	din	afara	comunei,	însă	
prioritate	vor	avea	cei	din	Chişoda	şi	Giroc»,	ne-a	
declarat	edilul	comunei.	

Ziua Republicii – dată importantă a neamului românesc
Dacă	 la	 30	 noiembrie	 am	 sărbătorit	 Ziua	

Sfântului	Apostol	Andrei,	 socotit	 ocrotitorul	 şi	pa-
tronul	 României,	 în	 ziua	 imediat	 următoare,	 la	 
1	 Decembrie,	 poporul	 român	 sărbătoreşte	 Ziua	
Republicii.	 Dată	 însemnată	 a	 neamului	 nostru,	
această	zi	este	trecută	cu	litere	de	aur	în	calenda-
rul	poporului	român,	la	1	decembrie	1918	fiind	de-
săvârşită	Unirea	României	cu	Ardealul,	Bucovina	şi	
Banatul	–	vis	din	cele	mai	vechi	timpuri	al	oricărui	
român.	Potrivit	Constituţiei	din	2003,	1	decembrie	
este	decretată	Zi	Naţio-
nală	a	României.

Istoric	 vorbind,		
la	 1	 decembrie	 1918,	
Adunarea	Naţională	de	
la	 Alba	 Iulia,	 constitu-
ită	 din	 1.228	 delegaţi	
şi	 sprijinită	 de	 peste	
100.000	 de	 persoane	
adunate	 la	 eveniment	
din	 toate	 colţurile	 Ar-
dealului	şi	Banatului,	a	
adoptat	 o	 Rezoluţiune	
care	 consfinţea	 unirea	
tuturor	 românilor	 din	
Transilvania	 şi	 întreg	
Banatul	cu	România.	Această	zi	a	marcat	bilanţul	
luptei	 românilor	 pentru	 întregire	 statală,	 care	 ve-
neau	să	încununeze	precedentele	acţiuni	ale	fraţi-
lor	din	Basarabia	şi	Bucovina.

Poporul	 român	 a	 valorificat	 conjunctura	 in-
ternaţională	creată	în	urma	Primului	Război	Mon-
dial	şi	a	ştiut	să	se	afirme	în	contextul	mişcării	de	
eliberare	a	popoarelor	şi	al	victoriei	principiului	na-
ţionalităţilor	în	Europa.

Rezoluţia	 votată	 de	 Marea	Adunare	 Naţio-
nală	 proclama	 deplină	 libertate	 naţională	 pentru	
toate	 popoarele	 conlocuitoare;	 egală	 îndreptăţire	
şi	deplină	libertate	autonomă	confesională;	înfăp-
tuirea	desăvârşită	a	unui	 regim	curat	 democratic	
pe	toate	tărâmurile	vieţii	publice;	votul	obştesc,	di-
rect,	egal,	secret,	pe	comune,	în	mod	proporţional,	
pentru	ambele	sex;	desăvârşită	libertate	de	presă,	
asociere	 şi	 întrunire,	 libera	propagandă	a	 tuturor	
gândurilor	omeneşti	şi	altele.

Rezoluţia	Unirii	a	fost	citită	de	Vasile	Goldiş	
la	Alba	 Iulia,	 la	 1	 decembrie	 1918,	 care	 a	 spus:	
„Adunarea	naţională	a	tuturor	românilor	din	Tran-
silvania,	Banat	 şi	 Ţara	Ungurească,	 adunaţi	 prin	
reprezentanţii	 lor	 îndreptăţiţi	 la	Alba	 Iulia	 în	 ziua	
de	 1	 decembrie	 1918,	 decretează	 unirea	 acelor	
români	şi	a	 tuturor	 teritoriilor	 locuite	de	dânşii	cu	
România.	 Adunarea	 proclamă	 îndeosebi	 dreptul	
inalienabil	al	naţiunii	române	la	întreg	Banatul,	cu-
prins	între	Mureş,	Tisa	şi	Dunăre.”

Astfel	a	fost	mar-
cat	unul	dintre	cele	mai	
importante	 momente	
ale	neamului	nostru.

E	 drept,	 trăim	 în	
vremuri	 nu	 tocmai	 pri-
elnice	poporului	nostru,	
de	 la	 felul	 în	 care	 se	
desfăşoară	 viaţa	 de	 fi-
ecare	zi,	până	la	cone-
xiunile	 internaţionale,	
iar	ceea	ce	se	înţelege	
prin	 noţiunea	 de	 pa-
triotism,	 din	 păcate,	 a	
căzut	 în	 desuetudine.	
Cuvântul	 ”patriotism”	

în	 sine	 a	 devenit	 o	monedă	 tot	mai	 devalorizată	
în	concepţia	fiecărui	român.	Făcându-se	abuz	de	
sensurile	 şi	 nuanţele	 expresiei	 în	 regimul	 trecut,	
astăzi	ea	nu	îşi	mai	găseşte	acoperire	prin	exem-
ple	concrete,	astfel	 că	este	privită	cu	 rezervă,	 în	
special	de	tineri.

Dar	trebuie	să	înţelegem	că	sunt	greutăţi	în	
toată	lumea	şi,	în	acest	context,	şi	noi	trecem	prin-
tr-o	perioadă	ostilă	nouă,	atât	ca	mijloc	de	trai,	cât	
şi	 conjunctural	 politic.	 Momentele	 neprielnice	 au	
mai	 fost	 destule	 în	 decursul	 istoriei	 noastre.	Dar	
am	trecut	peste	ele!	Trebuie	să	existăm	ca	stat	şi	
popor!	Iar	ca	să	ne	fie	mai	bine	trebuie	să	punem	
cu	toţii	umărul	să	fie	urnită	căruţa	indiferenţei	şi	a	
iresponsabilităţii	în	ceea	ce	priveşte	nemul	şi	ţara.

La	mulţi	ani,	România!
La	mulţi	ani,	români!

Primar,
Drd. Iosif-Ionel TOMA
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ANUNŢ
Grădiniţa	PP	Chişoda	anun-

ţă	 consultarea	 opiniei	 părinţilor	
privind	 înfiinţarea	creşei	de	co-
pii.	Persoanele	care	doresc	 în-
scrierea	 copilului	 la	 creşă	 sunt	
rugate	să	vină	la	sediul	instituţi-
ei	din	strada	Nicolae	Firu	nr.	56	
în	vederea	completării	unui	for-
mular	 în	 perioada	 15.11.2010-
15.12.2010.

prof. Marieta DENEŞ

Sfântul Apostol  
Andrei, ocrotitorul 

României
Căci	 mergând	 acesta	 la	 Sinope	 şi	

propovăduind	 cuvântul	 lui	 Dumnezeu,	 a	
suferit	multe	 necazuri	 şi	 torturi	 de	 la	 cei	
ce	locuiau	acolo,	pentru	că	acei	sălbatici	
oameni	 l-au	 trântit	 jos	 şi,	 apucându-l	 de	
mâini	şi	de	picioare,	l-au	tras	grăpiş,	şi	cu	
dinţii	 l-au	scuturat,	şi	l-au	bătut	cu	lemne	
şi	cu	pietre,	şi	l-au	lepădat	departe	de	ce-
tate,	dar	el	iarăşi	s-a	arătat	cu	totul	întreg	
şi	sănătos	de	răni,	cu	harul	Învăţătorului	şi	
Mântuitorului	său.

Deci,	sculându-se	de	acolo	a	trecut	
multe	 cetăţi	 şi	 oraşe,	 precum:	Neoceza-
reea,	Samosata,	la	alani,	la	abasgi,	zichii,	
bosforiţi	şi	hersoniţi,	apoi	s-a	întors	la	Bi-
zanţ	şi	acolo	hirotonind	episcop	pe	Stahie,	
şi	colindând	celelalte	ţări,	a	venit	la	lumi-
natul	Ostrov	al	Peloponesului	şi	în	Palea-
patra,	primit	fiind	în	gazdă	de	un	om	anu-
me	Sosie,	 care	 bolea	 greu,	 l-a	 tămăduit	
şi	îndată	toată	cetatea	Patrelor	a	venit	la	
Hristos.	Şi	Maximila,	femeia	proconsulului,	
fiind	vindecată	de	cumplită	boală	şi	dobân-
dind	grabnică	tămăduire,	a	crezut	în	Hris-
tos,	împreună	cu	preaînţeleptul	Stratoclis,	
fratele	proconsulului	Egheat,	şi	alţii	mulţi	
ce	aveau	multe	feluri	de	boli	s-au	tămăduit	
prin	punerea	mâinilor	apostolului.	Pentru	
aceasta	mâniindu-se	Egheat,	şi	prinzând	
pe	apostolul	Domnului	şi	răstignindu-l	cu	
capul	în	jos	pe	o	cruce,	l-a	scos	din	viaţa	
aceasta.	Pentru	aceasta	şi	el,	nedreptul,	
dreaptă	răsplătire	a	luat	de	la	Dumnezeu,	
căci	căzând	 într-o	 râpă	 înaltă,	s-a	 risipit.	
Iar	moaştele	apostolului	după	aceea	pes-
te	multă	vreme	au	fost	mutate	la	Constan-
tinopol,	 în	 zilele	 împăratului	 Constantiu,	
fiul	mai-marelui	Constantin,	prin	porunca	
lui,	de	Mucenicul	Artemie.	Şi	au	fost	aşe-
zate	cu	ale	lui	Luca	Evanghelistul	şi	cu	ale	
lui	Timotei	 în	 luminata	biserică	a	Sfinţilor	
Apostoli.																																												(V.T.)

Comportarea 
în situaţii  

de urgenţă
Persoanele	fizice	şi	ju-

ridice	 răspund,	 potrivit	 legii,	
de	stabilirea	şi	aplicarea	mă-
surilor	 de	 apărare	 împotriva	
incendiilor,	precum	şi	de	con-
secinţele	producerii	incendii-
lor.	În	cazurile	de	forţă	majoră	
determinate	de	incendii,	per-
soanele	fizice	şi	juridice	care	
deţin,	cu	orice	 titlu,	 terenuri,	
construcţii,	 instalaţii	 tehnolo-
gice	 sau	 mijloace	 de	 trans-
port	au	următoarele	obligaţii:	
să	permită	necondiţionat	ac-
cesul	serviciilor	de	urgenţă	şi	
al	 persoanelor	 care	 acordă	
ajutor;	să	permită	necondiţio-
nat	utilizarea	apei,	a	materia-
lelor	 şi	 a	 mijloacelor	 proprii	
pentru	operaţiuni	de	salvare,	
de	 stingere	 şi	 de	 limitare	 a	
efectelor	 incendiilor	produse	
la	bunurile	proprii	ori	ale	altor	
persoane;	să	accepte	măsu-
rile	stabilite	de	comandantul	
intervenţiei	pentru	degajarea	
terenurilor,	 demolarea	 unei	
construcţii	 sau	 a	 unei	 părţi	
din	 construcţie,	 tăierea/dez-
membrarea	 mijloacelor	 de	
transport,	 oprirea	 temporară	
a	 activităţilor	 sau	 evacua-
rea	din	zona	periclitată	şi	să	
acorde	sprijin,	cu	forţe	şi	mij-
loace	proprii,	pentru	 realiza-
rea	acestor	măsuri.

Persoana	 care	 obser-
vă	un	 incendiu	 are	obligaţia	
să	anunţe,	prin	orice	mijloa-
ce,	serviciile	de	urgenţă,	pri-
marul	sau	poliţia	şi	să	ia	mă-
suri,	 după	 posibilităţile	 sale,	
pentru	 limitarea	 şi	 stingerea	
incendiului.	 În	caz	de	 incen-
diu,	 orice	 persoană	 trebuie	
să	acorde	ajutor,	când	şi	cât	
este	raţional	posibil,	semeni-
lor	aflaţi	în	pericol	sau	în	di-
ficultate,	din	proprie	iniţiativă	
sau	 la	 solicitarea	 victimei,	 a	
reprezentanţilor	 autorităţilor	
administraţiei	 publice,	 pre-
cum	 şi	 a	 personalului	 servi-
ciilor	de	urgenţă.

În	pădure	este	 interzis	
accesul	 autovehiculelor	 pro-
prietate	 personală	 pe	 dru-
murile	forestiere,	arderea	re-
sturilor	vegetale	rezultate	din	
curăţirea	păşunilor	şi	a	tere-
nurilor	agricole	 limitrofe	 la	o	

distanţă	mai	mică	de	100	de	
metri	de	liziera	pădurii;	fuma-
tul	 şi	 focul	deschis	 (în	afara	
locurilor	 special	 amenajate)	
sau	 aruncarea	 la	 întâmpla-
re	 a	 ţigărilor	 şi	 chibriturilor	
aprinse,	 instalarea	corturilor,	
a	 autoturismelor	 şi	 a	 supra-
feţelor	 de	 picnic	 în	 alte	 lo-
curi	decât	cele	amenajate	în	
acest	scop.

Dumitru CRĂINICEANU

Halloween party la Şcoala din Giroc
Deja	aflat	la	a	doua	edi-

ţie,	 carnavalul	 de	 Halloween	
de	 la	Giroc	a	devenit	o	 tradi-
ţie.	Iniţiată	de	către	profesorul	
american	 în	primul	 său	an	 la	
Giroc,	 petrecerea	 a	 avut	 un	
succes	atât	de	mare	în	rândul	
elevilor	încât	nici	nu	se	punea	
problema	să	nu	se	realizeze	şi	
anul	acesta.

Astfel,	 în	 după-amiaza	
de	joi,	28	octombrie	2010,	în-
cepând	cu	ora	17,	elevii	ciclu-
lui	 gimnazial	 au	 venit	 cu	mic	
cu	mare,	mascaţi	în	fel	şi	chip,	
pentru	a	participa	la	carnaval,	
dar	şi	la	concursul	de	costume.	
Pentru	 acesta	 s-a	 format	 un	
juriu	 ai	 cărui	membri	 au	 fost:	
doamna	profesoară	de	religie	
Miloranca	 Golban,	 doamna	
Carmen	Roşca,	din	rândul	pă-
rinţilor,	Bianca	Antal,	fostă	ele-
vă	a	şcolii,	Lavinia	Bodnar,	din	
clasa	a	VIII-a,	şi	Andra	Costa.	
Prin	 faţa	 noastră	 au	 defilat	 o	

sumedenie	 de	 vrăjitoare,	 cel	
mai	popular	costum	în	rândul	
fetelor,	zâne,	monştri,	vampiri,	

moartea	 cu	 coasa,	 schelete,	
piraţi,	ţigănci,	un	Avatar	şi	mul-
te	alte	personaje	de	poveste.	
Fiecare	costum	era	frumos	şi	
plin	de	farmec,	iar	după	prima	
rundă	 de	 deliberări	 am	 ales	
20	de	costume	pe	care	să	 le	
revedem	şi	dintre	care	să	ale-
gem	câştigătorii.	

Premiile	 le-am	 acor-
dat	 în	 funcţie	 de	 trei	 cate-
gorii:	 cel	 mai	 realist	 costum,	
cel	 mai	 înfricoşător	 costum	

şi	 cel	mai	 amuzant	 personaj.	
La	fiecare	categorie	am	acor-
dat	 câte	 3-4	 premii,	 dar	 şi	
un	 premiu	 special	 pentru	 cel	
mai	 tânăr	 participant,	micuţei	 
Andreea	 Golban,	 costumată	
în	Spiderman.	În	afară	de	cos-
tume,	copiii	au	adus	şi	dovleci	
ciopliţi	pentru	concurs.	

Au	 fost	 înscrişi	 18	 do-
vleci,	 iar	 juriul	 a	 premiat	 cel	
mai	 mare,	 cel	 mai	 mic	 şi	
cel	 mai	 frumos	 dovleac	 –	 la	

această	categorie	participanţii	
putând	să	ocupe	locul	I,	II	sau	
III.	După	premiere,	dovlecii	au	

rămas	în	holul	şcolii	pentru	a	fi	
admiraţi	pe	tot	parcursul	săp-
tămânii	ce	urma	să	vină.	Pen-
tru	 concursurile	 de	 costume	
şi	 de	 dovleci	 câştigătorii	 au	
primit	 fiecare	 câte	 o	 diplomă	
şi	 admiraţia	 colegilor,	 dar	 şi	
restul	 participanţilor	 au	 primit	
diplome.	

După	 premiere	 petre-
cerea	 a	 continuat,	 avându-l	
drept	DJ	 pe	 domnul	 profesor	
de	 engleză	 Alex	 Kosa.	 La	
eveniment	 au	 mai	 participat	
doamna	directoare	Melentina	
Costa	 şi	 toţi	 diriginţii	 claselor	
V-VIII.	 Profesorul	 american	
Mathew	Easterwood	 a	 fost	 o	
apariţie	deosebită	în	costumul	
său	de	mumie.

Într-o	îmbinare	de	râse-
te	 şi	 dans,	 petrecerea	 a	 fost	
un	adevărat	succes	şi	a	insta-
urat	 tradiţia	 Halloweenului	 la	
şcoala	din	Giroc.

Andra COSTA

„Şcoala Noastră” - Revista Şcolii cu clasele I-VIII din Giroc
La început de drum

În	zilele	noastre	comunicarea	este	mai	mult	decât	o	acti-
vitate	socială,	este	o	necesitate.	

Din	 nevoia	 de	 comunicare,	 reluăm	 drumul	 acestei	 re-
viste	 şcolare,	 care	 va	 oglindi	 activităţile	 din	 unitatea	 noastră	
de	învăţământ.	Astfel,	cu	o	apariţie	lunară	de	8	pagini,	revista	
va	cuprinde	activităţile	preşcolarilor	de	la	Grădiniţa	PP	Giroc,	
activităţile	şi	lucrările	elevilor	din	clasele	I-IV,	dar	şi	activităţile	
desfăşurate	de	elevii	din	ciclul	gimnazial.

O	 pagină	 a	 revistei	 va	 fi	 rezervată	 domnului	 profesor	 
Mathew	Easterwood	şi	activităţilor	iniţiate	de	dânsul,	motiv	pen-
tru	care	va	fi	bilingvă.	De	asemenea,	o	pagină	va	fi	rezervată	
creaţiilor	elevilor,	în	versuri	sau	proză,	selectate	de	doamnele	
profesoare	de	limba	română.

Tot	 în	paginile	 revistei	 vom	 încerca	să	surprindem	atât	
evenimente	istorice	sau	culturale,	cât	şi	portrete	ale	unor	per-
sonalităţi	marcante	pentru	viaţa	şcolii	sau	cultura	românească	
în	general.	Revista	va	mai	cuprinde	o	pagină	de	divertisment	
cu	probleme	pentru	cei	interesaţi	şi	o	rubrică	de	curiozităţi.

Deoarece	dorim	ca	revista	fie	o	cale	de	dialog,	aşteptăm	
sugestii	şi	materiale	din	partea	părinţilor	elevilor	şi	a	preşcola-
rilor.

La	început	de	drum,	sperăm	că	revista	noastră	se	va	bu-
cura	de	aceeaşi	apreciere	chiar	şi	în	această	nouă	formulă	şi	
că,	 în	 timp,	va	fi	 îmbunătăţită	datorită	 feedback-ului	oferit	de	
cititori.

Melentina COSTA

Toamnă, dulce 
toamnă

Toamnă,	dulce	toamnă,
Ce	te-mbraci	ca	şi	o	doamnă.

Cu	mantaua	ruginie
Şi	cu	rochia	aurie.
Cu	viforniţa	cea	rea
Cu	vântul	care	bătea,
Ploia	parcă	începea,
Şi	cocorul	iar	pleca.

A	căzut	pe	iarbă	bruma,
De	pe	munte	pleacă	turma.

Frunzele	se	ofilesc,
Crizantemele-nfloresc.
Păsările	au	plecat,
Fluturaşii	au	zburat.
Norii	suri	s-au	aşezat,

Chiar	la	noi,	chiar	peste	sat.
Munţii	au	rămas	pustii,
Bruma	cade	pe	câmpii.
Afară	nu	sunt	copii

Nu	mai	sunt	nici	ciocârlii.
Flavia MARIŞ, clasa a V-a A

Proiect educaţional – Diversitatea culturală  
din Banat în activităţile cu preşcolarii

Grădiniţa	cu	Program	Prelungit	din	
Giroc	 este	 partener	 în	 cadrul	 proiectu-
lui	educaţional	Diversitatea	culturală	din	
Banat	 în	activităţile	cu	preşcolarii,	 iar	 în	
data	de	17	noiembrie	a	participat	la	lan-
sarea	 acestuia.	 La	 această	 acţiune	 au	
participat	reprezentanţi	ai	IŞJ	Timiş	şi	co-
pii	 de	 la	 cele	 opt	 grădiniţe	 partenere	 în	
proiect.	Lansarea	a	avut	loc	la	Grădiniţa	
PP	nr.	23,	din	Timişoara,	iar	fiecare	gră-
diniţă	a	prezentat	un	scurt	program	spe-

cific	etniei	din	care	face	parte.	Copiii	de	
la	grupa	pregătitoare	de	la	Grădiniţa	PP	
Giroc	au	dansat	o	horă	bănăţeană	şi	au	

purtat	 costume	 specifice	 zonei	 noastre.	 
Copiii	au	fost	însoţiţi	de	educatoarele	Sofia	 
Uţică	şi	Janina	Terteci.

Argumentele	pentru	care	s-a	creat	
acest	 program	 educaţional	 pornesc	 de	
la	faptul	că	în	zona	noastră	convieţuiesc	
nu	mai	puţin	de	19	minorităţi	etnice,	 iar	
acestea	 şi-au	 organizat	 forme	 de	 ex-
presie	culturală,	care	au	 interferat	şi	au	
funcţionat	ca	un	factor	de	comunicare	şi	
apropiere.	«Este	firesc	ca	într-o	zonă	cu	
trăsături	atât	de	pregnant	multiculturale,	
formarea	 şi	 educarea	 copiilor	 să	 nu	 fie	
procese	lăsate	să	se	deruleze	de	la	sine,	

ci	să	constituie	preocupări	majore	ale	ca-
drelor	 didactice»,	 se	 arată	 în	 motivaţia	
proiectului.	Acest	proiect	 îşi	propune	să	
sădească	în	sufletul	copilului	sentimente	
de	 apartenenţă	 faţă	 de	 regiunea	 natală	
prin	 cunoaşterea	 istoriei,	 a	 reliefului,	 a	
tradiţiilor	 şi	 obiceiurilor	 din	 Banat.	 Ex-
perienţa	pe	 care	o	oferă	participarea	 la	
elaborarea	 unor	 astfel	 de	 proiecte	 edu-
caţionale,	 la	 pregătirea	 şi	 derularea	 lor,	
constituie	un	prilej	pentru	cei	implicaţi	să	
se	cunoască	mai	bine,	să	lege	noi	priete-

nii,	indiferent	de	etnia	din	care	fac	parte.
Lenunţa TERTECI

(continuare din pagina 1)

Excursie în ţinuturile hunedorene
O	punte	 peste	 clase	

s-a	realizat	după	o	a	doua	
colaborare	 reuşită	 între	
clasele	 a	 V-a	 si	 a	 II-a	 de	
la	 Şcoala	 cu	 clasele	 I-VIII	
“Iosif	 Ciorogariu”	 Chişoda.	
Clasele	 sunt	 conduse	 de	
doamna	dirigintă	Miloranca	
Golban	 si	 doamna	 învăţă-
toare	Cristina	Lupu-Savin.

În	 urmă	 cu	 câte-
va	 săptămâni,	 în	 25	 sep-
tembrie,	 o	 zi	 frumoasă	 de	
toamnă,	 cele	 două	 clase	
au	contribuit	 în	parteneriat	
la	 vesela	 zi	 a	 ”Curăţeniei	
ecologice”.

Se	pare	că	barierele	
de	 vârstă	 şcolară	nu	exis-
tă,	 iar	copiii	au	 început	să	

se	 împrietenească.	 Astfel,	
s-a	pus	la	cale	o	altă	activi-
tate	mixtă.	După	 pregătire	

şi	emoţie	comună,	în	dimi-
neaţa	zilei	de	25	octombrie,	
cu	mic	cu	mare,	ne-am	îm-
barcat	 spre	 Hunedoara	 în	
autocarul	 condus	 de	 Nea	

Virgil.	
Fascinaţia	 construc-

ţiei	 celebrului	 castel	 din	

Hunedoara,	precum	şi	bla-
zonul	 familiei	 Corvineştilor	
şi-au	 pus	 amprenta	 în	 cli-
pele	minunate	surprinse	în	
multele	fotografii.	La	Deva,	

emoţiile	 de	 la	 urcarea	 cu	
telecabina	spre	ruinele	ce-
tăţii	 medievale	 ne-au	 fost	
spulberate	 în	momentul	 în	
care	 am	 văzut	 imaginea	
panoramică	 a	 întregului	
municipiu.	Obosiţi,	dar	feri-
ciţi,	ne-am	odihnit	sufletele	
în	 oaza	 de	 verdeaţă	 vie	 a	
Mănăstirii	Prislop,	de	unde	
veghează	 la	 pelerinii	 gin-
gaşi	 veşnicul	de	pomenire	
protosinghel	Arsenie	Boca.	
În	final,	în	drum	spre	casă,	
liniştea	şi	câteva	imagini	cu	
desene	animate	admirabile	
ne-au	 consumat	 şi	 ultimul	
“atom	de	energie”.	

Miloranca GOLBAN
Cristina LUPU-SAVIN

TOAMNĂ, TOAMNĂ HARNICĂ ŞI DE ROADE DARNICĂ
Este	 sfârşit	 de	 no-

iembrie.	 Afară,	 peisajul	
pare	 coborât	 dintr-un	 ta-
blou	al	unui	pictor	celebru.	
Soarele	nu	mai	are	puterea	
de	 altădată,	 dar	 reuşeşte	
să	 scalde	 în	 lumină	 aurie	

totul	din	jur.	Copiii	grupelor	
pregătitoare	 şi	mare	 de	 la	
grădiniţa	 din	 Chişoda	 au	
dorit	 să	 serbeze	 sfârşitul	
toamnei	 într-o	 atmosferă	
încărcată	de	cântec	şi	po-
ezie.	 Îndrumaţi	 de	 d-nele	
educatoare	 Ileana	Cionca,	
Simona	 Cheie	 şi	 Iasmina	

nă”,	 care	 ne-a	 vrăjit	 cu	
farmecul	 ei	 inegalabil	 şi	 a	
asigurat	buna	dispoziţie	 la	
petrecerea	care	a	 încheiat	
sărbătoarea.	 Mulţumirile	
noastre	se	îndreaptă	către	
familiile	 micilor	 preşcolari,	

care	s-au	implicat	în	ambi-
entarea	sălii	de	spectacole	
a	şcolii	şi	în	pregătirea	bu-
nătăţilor.	Serbarea	toamnei	
a	fost	însoţită	de	o	expozi-
ţie	de	lucrări	a	căror	pregă-
tire	a	 început	cu	mult	 timp	
în	urmă	 -	 	 copiii	 au	pictat,	
colorat,	 lipit,	 cusut,	 con-

Birău,	 micii	 preşcolari	 au	
susţinut	 scenete	 dedicate	
toamnei,	 iar	 sub	 îndruma-
rea	 d-nei	 profesoare	 de	
engleză	 Mihaela	 Fotescu	
au	 adus	 un	 omagiu	 toam-
nei,	 cântând	 şi	 recitând	 în	

limba	engleză.	
Activitatea	 intitulată	

“Toamnă,	 toamnă	 harni-
că	 şi	 de	 roade	 darnică”	 a	
avut	 loc	 în	data	de	25	no-
iembrie	 şi	 s-a	 desfăşurat	
în	 sala	 festivă	 a	 şcolii	 din	
Chişoda.	Atmosfera	 a	 fost	
întregită	 de	 “Zâna	 Toam-

struit	tot	felul	de	minunăţii:	
fructe,	 legume	 din	 hârtie,	
carton	 sau	 plastilină,	 pei-
saje	de	toamnă,	omuleţi	din	
legume.	 Toate	 desenele,	
machetele	sau	colajele	re-
alizate	împodobesc	holurile	

grădiniţei	şi	sălile	de	clasă.		
Această	serbare	a	încheiat	
într-un	mod	festiv	activităţi-
le	 didactice	 specifice	 ano-
timpului	toamna	lăsând	loc	
următoarelor	 activităţi	 cu	
tema	 sărbătorilor	 de	 iarnă	
şi	anotimpului	alb.

Adelina JIANU

CUNOAŞTEREA ORTODOXIEI PRIN MUZICA EI  (I)
Muzica	bisericească	predispune	la	rugăciune,	are	

în	sânul	ei	o	nelinişte,	o	frământare,	o	dorinţă	de	evadare	
din	spaţiul	şi	timpul	profan	şi	încadrarea	noastră	în	zona	
duhovnicească	transcedentală.	Muzica	psaltică	te	invită	
să	cunoşti	şi	să	trăieşti	ortodoxia.

Muzica	psaltică	este	cultică,	este	veche	de	aproxi-
mativ	2.000	de	ani,	sfinţită	şi	transfigurată	artistic	de	ma-
rii	 sfinţi	melozi,	protopsalţi,	 compozitori	 care	au	păstrat	
caracterul	ei	sacru.	Neamul	românesc	s-a	născut	creştin	
şi	 muzica	 bisericească	 strămoşească,	 traco-bizantină,	
s-a	 născut	 odată	 cu	 el	 şi	
ea	a	devenit	parte	a	fiinţei	
naţionale.	Ea	este	carte	de	
identitate	 în	 contextul	 or-
todoxiei	 celorlaltor	 naţiuni.	
Muzica	psaltică	româneas-
că	nu	cade	în	anonimat,	nu	
îşi	 pierde	 identitatea	 prin	
influenţele	 greceşti	 şi	 ru-
seşti,	ci	sămânţa	sa	rămâ-
ne	pur	 românească.	Muzi-
ca	bisericească	nu	 trebuie	
doar	studiată	ştiinţific	ca	un	
sistem	muzical	oarecare,	ci	
ea	trebuie	trăită,	pentru	că	
este	revelatoare	de	sensuri	
spirituale	şi	etnice.	Muzica	psaltică	este	o	dogmă	ortodo-
xă,	nefiind	niciodată	ruptă	de	textele	sacre.

Ea	 ne	 oferă	 o	 imagine	 sonoră	 a	 ortodoxiei,	 ea	
ne	face	să	contemplăm	la	viaţa	veşnică.	Muzica	biseri-
cească	nu	pune	accent	doar	pe	tehnicile	muzicale,	care	
oricum	trebuie	apreciate	şi	utilizate,	ci	pe	trăire.	Muzica	
bisericească	a	rămas	în	contextul	de	azi	curată	şi	fecio-
relnică	 de	 influenţele	 asurzitoare	 ale	 muzicii	 moderne,	
suprasaturată	de	 ţipete	de	 junglă	 şi	 a	 pus	pe	 sufletele	
credincioşilor	permanent	balsam	duhovnicesc	şi	vin	pes-
te	rănile	pricinuite	de	tâlhari,	care	pândesc	la	drumul	din-
tre	Ierusalimul	cel	ceresc	şi	Ierihonul	nostru	pământesc.

Seninătatea	slujbelor	ortodoxe	se	arată	prin	trăirea	
bucuriei	 de	 a	 mulţumi	 lui	 Dumnezeu.	Această	 bucurie	
este	 prezentă	 chiar	 şi	 în	 slujba	 înmormântării:	 “fericită	
adormire”,	 “Că	Tu	 eşti	 Învierea,	 Viaţa	 şi	 odihna…”,	 fă-
când	din	tânguirea	de	îngropare	cântarea	Aliluia.	Aceste	
urcări	şi	coborâri	line	ne	amintesc	de	“spaţiul	mioritic”.

Expresivitatea	 religioasă	 a	 muzicii	 psaltice	 orto-
doxe	româneşti	contemporane	se	oglindeşte	în	raportul	
text-melodie.	Cântarea	bisericească	transmite	atât	dure-
rea	ce	o	implică	un	text	referitor	la	noaptea	păcatului,	dar	

arată	 şi	 slava	prin	 Înviere.	
Astfel	muzica	bisericească	
psaltică	a	devenit	apropia-
tă	simţirii	artistice	a	credin-
cioşilor,	 poate	 fi	 învăţată	
lesne	 de	 ei,	 iar	 reducerea	
elementelor	ornamentale	şi	
cromatice	a	făcut-o	mai	ex-
presivă	 pentru	 credincioşi.	
Pentru	 Biserică	 e	 nevoie	
şi	 de	 cântări	 duhovniceşti	
simple,	 cu	 un	 ambitus	 ce	
nu	depăşeşte	octava,	pen-
tru	a	fi	cântate	de	 toţi	cre-
dincioşii.	 Imnografia	a	 fost	
o	 bună	 armă	 de	 luptă	 îm-

potriva	ereziilor,	a	adus	haina	poeziei	la	un	fond	dogma-
tic	propriu	Bisericii.	Ele	prezintă	dogma	 Întrupării,	 dog-
maticele	celor	opt	glasuri	expun	dogma	Sfintei	Fecioare	
şi	despre	cele	două	firi	şi	două	voinţe	ale	Mântuitorului;	
Triodul	 vorbeşte	 despre	 pierderea	 fericirii	 raiului	 şi	 do-
rul	reîntoarcerii,	durerea	Sfintelor	Patimi	capătă	proporţii	
cosmice;	 iar	Penticostarul	 actualizează	bucuria	 Învierii.	
Iată	câteva	astfel	de	exemple:	“Venit-ai	din	Fecioară,	nu	
sol,	nici	înger,	ci	Tu	Însuţi	Domnul	Te-ai	întrupat	şi	m-ai	
mântuit	pe	mine	omul;	pentru	acesta	strig:	Slavă	puterii	
Tale,	Doamne!”.																																					Mircea STURZA

(va urma)
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ŞAH – Memorialul „Francisc Tocăniţă”

Primul şahist cotat internaţional, din Comuna Giroc, este un copil de 9 ani!
Denis-Dean	Alboni	este	elev	în	clasa	a	III-a	la	

Şcoala	Generală	 „Iosif	Ciorogariu”	din	Chişoda.	El	
a	fost	inclus	de	la	început	în	programul	de	pregătire	
şahistă	derulat	cu	sprijinul	Primăriei	Giroc,	începând	
cu	toamna	anului	2008.	

Pe	 parcursul	 a	 doi	 ani	 de	 activitate	 (2008-
2010),	dovedind	sete	de	cunoaştere,	talent	şi	tena-

citate,	 Denis-Dean	Alboni	 a	 progresat	 rapid,	 obţi-
nând	din	ce	în	ce	mai	frecvent	premii	la	concursurile	
de	şah	locale,	judeţene	sau	regionale.	El	este	deja	
proprietarul	unei	mici	colecţii	de	diplome	şi	medalii	
obţinute	în	competiţiile	şahiste.		

Familia	 l-a	 încurajat	 şi	 l-a	 susţinut,	 moral	 şi	
financiar,	 pe	 parcursul	 carierei	 sale	 şahiste,	 care	
se	dovedeşte	din	ce	în	ce	mai	explozivă.	Bunica	lui	
Denis	este	şi	ea	o	eroină	a	acestui	parcurs	şahist	
spectaculos,	întrucât	şi	dumneaei	este	o	jucătoare	
de	şah	destul	de	ageră	şi	o	parteneră	preţioasă	de	
antrenament	pentru	nepotul	său.	În	sfârşit,	tatăl	lui	
Denis	joacă	şi	el	şah	cu	plăcere	şi	a	fost	coechipie-
rul	lui	Denis	la	un	campionat	al	famiilor	şahiste!	

În	ultima	vreme	însă,	micul	şahist	pierde	din	
ce	în	ce	mai	rar	partidele	de	şah	jucate	în	sânul	fa-
miliei.	Adevăratele	meciuri	ale	lui	Denis-Dean	Alboni	
au	loc	de	acum	în	altă	parte...

În	august	2010,	Denis	Alboni	se	afla	deja	între	
cei	13	copii	şi	juniori	care	au	reprezentat	România	
la	Campionatul	de	Şah	al	Uniunii	Europene	pentru	
Copii	şi	Juniori	cu	vârste	până	la	14	ani,	la	Mureck,	
în	Austria.	Fiind	la	prima	participare	într-o	competi-
ţie	de	un	asemenea	nivel,	având	încă	o	experienţă	
precară	şi	 luptând	cu	medaliaţi	din	diverse	ţări	eu-
ropene,	Denis	a	reuşit	totuşi	să	scape	„nebătut”	în	
cinci	din	cele	nouă	runde	ale	turneului,	obţinând	trei	
victorii	şi	două	remize!	Pentru	acei	cititori	care	ştiu	
să	descifreze	o	partidă	de	şah	(aşa	cum	mai	mulţi	
copii	cu	vârste	de	şapte,	opt	sau	nouă	ani	din	comu-
na	Giroc	ştiu	deja	să	o	facă)	vă	punem	la	dispoziţie	
cea	mai	frumoasă	partidă	jucată	de	Dean	la	Campi-

onatul	Uniunii	Europene	(Runda	a	IV-a):	
Alb:	 Kalinova,	 Eliska,	 CEHIA	 /	 Negru:	Albo-

ni,	 Denis-Dean,	 ROMÂNIA	 1.e4	 c5	 2.Cf3	 d6	 3.d4	
cxd4	4.Cxd4	Cf6	5.Nd3	Cc6	6.Cb3	g6	7.Cc3	Ng7	
8.f3	O-O	9.Ne3	d5	10.Ne2	Cxe4	11.Cxd5	e6	12.fxe4	
exd5	13.exd5	Cb4	14.Nc5	Te8	15.Nxb4	Dh4+	16.g3	
Dxb4+	17.c3	De4	18.Tf1	Ng4	19.Tf2	Dh1+	20.Tf1	
Dxh2	 21.Tf2	 Dg1+	 22.Tf1	 Dxg3+	 23.Tf2	 Txe2+	
24.Dxe2	Nxe2	25.Rxe2	Te8+	26.Rf1	Dh3+	27.Rg1	
Te5	28.Tg2	De3+	29.Rh1	Th5+	30.Th2	Df3+	31.Rg1	
Tg5+	32.Tg2	Dxg2#	0-1

Printre	rezultatele	remarcabile	ale	lui	Dean	se	
numără	câştigarea	Cupei	Banatului	la	Şah	pe	Echipe	
de	Juniori	până	la	12	ani,	la	sfârşitul	lui	august	2010.	
Competiţia	a	avut	loc	la	Reşiţa,	 iar	Dean	a	marcat	
cinci	victorii	din	şapte	posibile,	cu	toate	că	era	între	
cei	mai	tineri	participanţi.	Coechipierii	săi	au	fost	Se-
bastian	Ursan	şi	Robert	Matiş,	ambii	în	vârstă	de	12	
ani,	iar	echipa	a	realizat	în	total	18	puncte	de	partidă	
din	21	posibile.	Dacă,	văzând	acest	rezultat	zdrobi-
tor,	cineva	 îşi	 închipuie	că	a	 fost	un	concurs	uşor,	
atunci	acel	cineva	s-ar	afla	în	eroare.	Pe	locul	II	s-a	
clasat	la	Reşiţa	redutabila	echipă	a	Clubului	Sportiv	
Şcolar	 nr.	 1	 din	Timişoara,	 iar	 locul	 III	 a	 fost	 ocu-
pat	de	echipa	„Muncitorul”	Reşiţa,	care	este	un	club	
de	superligă.	Pe	locurile	IV	şi	V	au	urmat	Dudeştii	
Noi	 şi	 Parţa,	 care	 au	 şi	 ele	 formaţii	 puternice	 (de	
exemplu,	echipa	Parţei	a	fost	la	un	pas	de	a	învinge	
C.S.S.	nr.	1,	care	a	smuls	numai	după	mari	emoţii	şi	

cu	oarecare	şansă	o	victorie	cu	2	la	1,	iar	în	meciul	
cu	Dudeştii	 Noi,	 C.S.S.-ul	 a	 câştigat	 tot	 la	 limită).	
În	 total,	 la	această	Cupă	a	Banatului	au	participat	
8	 echipe.	 În	meciul	 decisiv	 împotriva	C.S.S.	 nr	 1,	
Dean	a	înscris	un	punct	important	împotriva	lui	Anca	
Rohlicek,	o	jucătoare	de	categoria	I,	cu	CIV	571.		

Punctajul	de	 la	europene,	precum	şi	alte	 re-
zultate	obţinute	în	diverse	competiţii,	împotriva	unor	
jucători	cotaţi	la	nivel	internaţional,	i-au	adus	în	sfâr-
şit	 lui	Denis-Dean	Alboni	meritata	recunoaştere:	în	

luna	noiembrie	2010,	el	a	apărut	pentru	prima	dată	
pe	listele	F.I.D.E.	(Federaţia	Internaţională	de	Şah),	

ca	şi	posesor	al	unui	coeficient	internaţional	ELO.	
Accesul	pe	listele	ELO	nu	se	obţine	uşor:	este	

necesar	să	întâlneşti,	 în	partide	oficiale,	un	număr	
suficient	de	 jucători	care	deţin	coeficient	ELO,	dar	
să	şi	realizezi	împotriva	lor	un	anumit	număr	de	vic-
torii...			

Dean	a	participat	 în	2010	 la	Campionatul	de	
Şah	al	Uniunii	Europene	din	Austria,	pe	cheltuiala	
exclusivă	a	familiei,	care	a	făcut	eforturi	deosebite	
să-l	trimită	şi	la	alte	competiţii	pe	parcursul	acestui	
an.	A	existat	sprijin	direct	pentru	el	şi	din	partea	Pri-
măriei	Giroc,	dar	acest	sprijin	a	acoperit	doar	o	mică	
parte	din	necesar.			

„Internaţionalul”	 comunei	Giroc,	 în	 vârstă	 de	
numai	9	ani,	este	în	căutarea	unei	firme	care	să	aibă	
capacitatea	 şi	 disponibilitatea	 să	 sponsorizeze	 un	
viitor	as	al	„sportului	minţii”.		

Chiar	în	condiţiile	în	care	familia	va	continua	
să-l	 susţină,	 ca	 să	 avem	 siguranţa	 participării	 la	
competiţiile	şahiste	de	importanţă	majoră,	este	ne-
cesar	un	buget	de	5.000	de	lei	anual	pentru	acest	
copil	 (din	 care	 jumătate	 ar	 fi	 destinat	 competiţiilor	
peste	hotare).	

Coeficientul	 lui	Denis	de	pe	 listele	F.I.D.E.	a	
fost	preluat	de	către	site-ul	Federaţiei	Române	de	
Şah	şi	poate	fi	vizualizat	la	adresa:	http://www.frsah.
ro/2010/elo_civ/civ.pdf	(lista	CIV	şi	ELO	a	şahiştilor	
din	România).	CIV-ul	este	un	coeficient	intern	de	va-
loare	şi	este	separat	de	sistemul	internaţional	ELO	
printr-o	diferenţă	de	1.000	de	puncte.	

La	vârsta	de	numai	9	ani,	începând	din	noiem-
brie	2010,	Denis-Dean	Alboni	este	deţinătorul	unui	
coeficient	 internaţional	ELO	de	1.514	puncte	şi,	 în	
baza	acestui	rezultat,	Federaţia	Română	de	Şah	i-a	
acordat	pe	loc	categoria	a	II-a	de	clasificare.	

antrenor Zamfir MOLDOVAN

Duminică	21	noiembrie	2010,	 la	
Clubul	Sportiv	Şcolar	Nr.	1	din	Timişoa-
ra,	a	avut	loc	concursul	de	şah	Memo-
rialul	„Francisc	Tocăniţă”	(fost	antrenor	
de	şah	din	Banat).	Au	participat	37	de	
copii	şi	juniori	cu	vârste	între	7	şi	12	ani,	

de	 la	mai	multe	 cluburi	 din	 zona	me-
tropolitană	Timişoara.	Locul	I	la	catego-
ria	băieţi	12	ani	a	fost	ocupat	de	către	 
Robert	 Matiş,	 din	 Chişoda.	 	 Robert	
Matiş	a	obţinut,	de	asemenea,	 locul	 II	
în	 clasamentul	 general	 al	 competiţiei,	
pierzând	 o	 singură	 partidă	 din	 şapte,	
în	 faţa	câştigătoarei	 turneului,	Debora	
Szavu	 din	 Dudeştii	 Noi.	 Daria	 Geor-

giu	 din	Giroc	 s-a	 clasat	 pe	 locul	 II	 la	
categoria	fete	10	ani.	Denis	Alboni	din	
Chişoda	a	ocupat	 locul	 II	 la	categoria	
băieţi	10	ani.	Alexandra	Paraschiv	din	
Giroc	a	obţinut	locul	II	la	categoria	fete	
8	ani.	Paul	Paraschiv	din	Giroc	s-a	cla-

sat	pe	 locul	 II	 la	catego-
ria	băieţi	8	ani.	Micii	 şa-
hişti	ai	comunei	Giroc	se	
pregătesc	pentru	un	nou	
sezon	 de	 competiţii	 în	
2011.	 În	acest	 scop,	 vor	
mări	 numărul	 de	 antre-
namente	şi	vor	participa,	
de	asemenea,	la	concur-
surile	 de	 şah	 rapid	 din	
zona	 Banatului	 –	 care,	
de	 altfel,	 sunt	 destul	 de	
numeroase.	 Competiţii-
le	majore	la	care	şahiştii	
menţionaţi	 ar	 urma	 să	

participe	anul	viitor	sunt:	Campionatul	
Naţional	 Individual	de	Şah	pentru	Co-
pii	şi	Juniori	 în	aprilie	2011	şi	C.N.	de	
Şah	 la	Copii	 şi	 Juniori,	 pe	 echipe	 ale	
cluburilor,	în	iulie	2011.	Cei	cinci	juniori	
giroceni	menţionaţi	mai	sus	obţin	deja	
premii	după	premii	la	întrecerile	locale	
şi	regionale	de	şah.	Pentru	a	putea	par-
ticipa	la	competiţii	de	şah	în	afara	jude-

ţului	Timiş,	fiecare	dintre	ei	are	nevoie	
de	minim	2.000	de	lei	pentru	anul	com-
petiţional	2011,	 fără	a	socoti	contribu-
ţia	substanţială	a	părinţilor	şi	bunicilor,	
care	a	fost	şi	rămâne	în	ecuaţie.	În	sco-
pul	ameliorării	 posibilităţilor	 de	partici-
pare	la	competiţii	şahiste	de	anvergură,	
intenţionăm	să	organizăm	începând	cu	
anul	viitor	şi	un	turneu	anual	de	şah	sub	
emblema	Girocului,	urmând	să	invităm,	
pe	principiul	reciprocităţii,	şahişti	de	la	
cluburi	de	şah	din	ţară	şi	din	străinătate	
care	organizează	de	asemenea	acţiuni	
şahiste	 importante.	 Pri-
măria	 Giroc	 s-a	 implicat	
şi	 este	 alături	 de	 noi,	 în	
acţiunile	 de	 alfabetizare	
şahistă,	încă	din	toamna	
anului	2008.	Selecţia	 în-
cepută	în	toamna	acestui	
an	 la	 şcoala	 şi	 grădiniţa	
din	 Giroc	 este	 aproa-
pe	 încheiată	 şi	 cursurile	
care-i	 vizează	 pe	 aceşti	
copii	 au	 demarat.	 Vor	 fi	
reluate	 în	 curând	 activi-
tăţile	de	testare	şi	antre-
namentele	la	nivelul	gră-
diniţei	şi	claselor	mici	din	Chişoda.	Dar,	
pe	măsura	creşterii	performanţelor	şi	a	

mizei,	continuarea	activităţii	şahiste	 la	
nivel	de	copii	şi	juniori	în	comuna	Giroc	
are	nevoie	de	sprijin	sporit	din	partea	
mediului	de	afaceri	privat.	Persoanele	
care	doresc	să	se	implice	în	dezvoltarea	
Clubului	de	Şah	Giroc	(ce	capătă	contur	
în	această	perioadă)	sunt	rugate	să	ne	
contacteze	la	telefon	0766512444	sau	
e-mail	 moldovan.zamfir@gmail.com	
(după	cum	am	arătat,	avem	nevoie	de	
sprijin	 pentru	 organizarea	 unui	 turneu	
anual	de	şah	al	Girocului	şi	de	sponso-
rizări	pentru	participarea	la	competiţii	a	

celor	mai	buni	şahişti	giroceni).
antrenor Zamfir MOLDOVAN

Fotbaliştii de la Dolee Flonta, mai buni decât cei de la Liceul Sportiv „Banatul”

FC Chişoda nu renunţă la luptă

Să	asişti	la	un	meci	de	fotbal	susţinut	de	echi-
pe	de	copii	este	o	adevărată	plăcere.	Inocenţa	mici-
lor	fotbalişti,	care	nu	au	fost	atinşi	încă	de	sindromul	
aşa-numitului	«fotbal	mare»,	şi	evoluţia	lor	dezinvol-
tă	 fac	 din	 acest	 joc	 un	 adevărat	 spectacol.	 La	 un	
asemenea	eveniment	am	asistat,	zilele	trecute,	pri-
lejuit	de	o	întâlnire	între	grupele	de	copii	născuţi	în	
anul	 1998	 ale	 clubului	 Dolee	 Flonta	Giroc	 şi	 LPS	
Banatul.	Cu	atât	mai	mare	a	fost	plăcerea	participă-
rii	la	acest	meci,	cu	cât	reprezentanţii	Girocului	s-au	
impus	clar,	cu	3-1,	în	faţa	omologilor	lor	de	la	liceul	
timişorean,	jucători	pentru	care	fotbalul	este	materie	
obligatorie	la	şcoală.	Fără	să	se	teamă	de	renumele	
şcolii	pe	care	adversarii	lor	o	reprezintă,	elevii	antre-
norului	Ionuţ	Cora,	supervizaţi	de	directorul	tehnic	al	
clubului	Dolee	Flonta,	Ionel	Nichici,	i-au	pus	la	punct	
pe	timişoreni,	la	capătul	unui	joc-spectacol.

Victoria	a	fost	un	pretext	tocmai	potrivit	pentru	
a	purta	o	discuţie	pe	tema	fotbalului	juvenil	cu	Ionel	
Nichici	 sau	Horo,	 cum	 îl	 cunosc	 iubitorii	 de	 fotbal	
din	Giroc	şi	nu	numai.	Grupele	de	copii	ale	clubu-
lui	 Dolee	 Flonta	 (grupare	 înfiinţată	 în	 anul	 2004)	

sunt	alcătuite	din	copii	născuţi	între	anii	1994-1995	
şi	1998-1999.	Rezultatele	de	până	acum	îi	îndrep-
tăţesc	 pe	 cei	 care	 se	 ocupă	 de	 destinele	 clubului	
să	continue	această	muncă.	Cu	grupa	I,	cea	a	co-
piilor	născuţi	 între	1994-1995,	Dolee	Flonta	a	avut	

rezultate	destul	de	bune	atât	pe	plan	 intern,	cât	şi	
internaţional.	A	obţinut	în	Serbia	locurile	I	şi	II	la	di-
ferite	 turnee,	 iar	 pe	 plan	 local	 a	 obţinut	 locul	 I	 pe	
judeţul	Timiş	la	juniori	C,	în	faţa	unor	echipe	ca	Poli	

Timişoara,	LPS	Banatul	şi	Lugoj.	La	grupa	a	II-a	a	
participat	la	o	competiţie	cu	un	an	mai	mare,	la	un	
campionat	naţional	de	juniori	D,	unde	s-a	clasat	pe	
locul	IV.	Mirajul	fotbalului	a	atras	la	clubul	girocean	
nu	doar	copii	din	comună,	ci	chiar	şi	din	Timişoara	
sau	alte	localităţi	limitrofe	Girocului,	toţi	venind	aici	
cu	speranţa	că	vor	reuşi,	într-o	bună	zi,	să	evolueze	
la	echipe	puternice	din	România	şi	de	peste	hota-
re.	Secretul	performanţei,	dezvăluit	de	Ionel	Nichici,	
este	unul	ce	pare	simplu	la	prima	vedere:	munca.	O	
muncă	responsabilă	care	se	desfăşoară	 în	fiecare	
zi.	Cinci	antrenamente	pe	săptămână,	plus	un	joc	la	
finalul	ei,	 constituie	programul	micilor	 fotbalişti.	 La	
buna	desfăşurare	a	activităţii	 fotbalistice	contribuie	
şi	autorităţile	locale.	Consiliul	Local	Giroc	şi	Primă-
ria	au	pus	la	dispoziţia	clubului	stadionul	din	comu-
nă,	unul	care	oferă	condiţii	excelente	pentru	fotbal,	
şi	 o	 sală	 de	 forţă	 (dotată	 ultramodern)	 în	 care	 se	
pregătesc	viitorii	fotbalişti.	«Condiţiile	de	la	Giroc	se	
pot	compara,	şi	o	spun	fără	falsă	modestie,	cu	cele	
din	Liga	 I:	 de	 la	 vestiare,	 grupuri	 sanitare	 şi	 până	
la	suprafaţa	de	joc	sau	la	structura	organizatorică,	
totul	 este	 foarte	bine	pus	 la	punct»,	 ne-a	declarat	
Ionel	Nichici.

Giroceni sub tricolor
Munca	 bine	 făcută	 şi	 responsabilă	 a	 antre-

norilor	 de	 la	 Dolee	 Flonta	 (şi-l	 amintim	 aici	 şi	 pe	 
Jelko	Petrov,	plecat	acum	în	Statele	Unite,	dar	care	
a	lucrat	cu	copiii	de	la	club)	a	început	deja	să	dea	
roade.	Doi	dintre	echipierii	clubului	girocean,	com-
ponenţi	ai	lotului	format	din	copiii	născuţi	între	1998-
1999,	au	fost	selectaţi	pentru	diferitele	acţiuni	ale	lo-
tului	naţional	al	României	la	categoria	lor	de	vârstă.	
Flavius	Torok	şi	Cristian	Bărbuţ	(despre	care	Ionel	
Nichici	 spune	 că	 se	 anunţă	 un	 jucător	 de	 talia	 lui	
Gabriel	Torje)	au	îmbrăcat	deja	tricourile	echipei	na-
ţionale.	Pe	urmele	lor	calcă	Graţian	Ioviţă	şi	Răzvan	 
Ghergheli,	 care	 fac	 şi	 ei	 parte	 dintr-o	 selecţionată	
regională,	alcătuită	din	fotbalişti	din	Timiş.	Directo-
rul	tehnic	al	clubului	Dolee	Flonta	ne	mai	dezvăluie	
nume	de	fotbalişti	despre	care	cu	siguranţă	vom	auzi	
şi	în	viitor.	Este	vorba	despre	Răzvan	Râmneanţu,	
Sinişa	Sporin	sau	Claudiu	Filip.	Până	să	ajungă	să	
apere	culorile	unor	cluburi	de	renume	şi,	de	ce	nu,	
pe	cele	ale	clubului	fanion	al	fotbalului	bănăţean	–	

Poli	Timişoara	-,	copiii	de	la	Dolee	Flonta	fac,	iată,	
ca	despre	Giroc	să	se	vorbească	la	superlativ	în	fot-
balul	juvenil.

Vasile TOMOIAGĂ

Echi-
pa	 de	 fot-
bal	 din	
Ch i şoda ,	
campioana	
en-titre	 a	
Ligii	a	 IV-a	
Timiş,	 a	
avut	 o	 pri-
mă	 parte	
de	campio-
nat	mai	pu-
ţin	 reuşită	
dacă	 ar	 fi	
să	ne	luăm	
după	 per-
f o rman ţa	
din	 sezo-
nul	 trecut	
(când	a	 ju-
cat	 barajul	

pentru	promovarea	 în	Liga	a	 III-a),	 însă,	 aşa	 cum	
spune	preşedintele	Alin	Rus,	satisfăcătoare,	având	
în	vedere	că	90%	din	lotul	de	jucători	a	suferit	mo-
dificări.	 Lipsa	 de	 omogenitate	 s-a	 văzut	 în	 câteva	
dintre	 jocurile	 turului	 de	 campionat,	 iar	 acest	 fapt	
a	 făcut	ca	echipa	să	 încheie	prima	 jumătate	a	se-
zonului	pe	 locul	7,	cu	zece	victorii,	două	egaluri	şi	
cinci	 înfrângeri,	acumulând	32	de	puncte,	cu	nouă	
mai	puţine	decât	liderul	clasamentului,	Flacăra	Fă-
get.	Analizând	împreună	cu	Alin	Rus	această	primă	
parte	 a	 campionatului,	 am	 înţeles	 că	 preşedintele	
chişozenilor	e	mulţumit	de	ceea	ce	s-a	realizat	până	
acum.	«Nu	am	renunţat	la	luptă!	În	retur	la	Chişoda	
vor	veni	echipele	de	pe	primele	locuri	şi	eu	sper	să	
putem	recupera	punctele	pierdute	în	tur.	Vom	avea	
mai	multe	jocuri	de	şase	puncte	pe	terenul	nostru,	
iar	acest	lucru	constituie	un	avantaj	considerabil	»,	
opinează	Alin	Rus.	Faptul	că	şi	ghinionul	s-a	 ţinut	
scai	de	echipa	chişozeană	 în	acest	 tur	 îl	 constitu-
ie	 şi	 constatarea	 că	 patru	 dintre	 cele	 cinci	 înfrân-
geri	suferite	au	fost	la	limită!	«E	drept	că	suntem	un	

pic	sub	graficul	pe	care	ni	l-am	impus,	însă	titlul	de	
campioană	 a	 judeţului	 nu	 s-a	 decis	 încă.	Totul	 se	
va	juca	în	retur.	Noi	vom	fi	obligaţi	să	câştigăm	mai	
multe	 puncte»,	 continuă	 preşedintele	 chişozenilor.	
Dintre	meciurile	pe	care	Alin	Rus	şi	le	aminteşte,	nu	
cu	foarte	mare	plăcere,	este	cel	de	la	Făget,	în	com-
pania	liderului	la	zi	al	clasamentului.	Deşi	Chişoda	a	
condus	cu	1-0,	a	trebuit	să	se	recunoască	înfrântă,	
la	limită.	«Cu	cele	trei	puncte	de	acolo,	de	exemplu,	
am	fi	fost	în	primele	cinci	echipe.	Aşa,	a	trebuit	să	
ne	mulţumim	şi	cu	locul	şapte».	Alin	Rus	nu	dispe-
ră	 şi	 pentru	 că	 FC	Chişoda	 are	 antecedente	 în	 a	
recupera	în	retur	punctele	pierdute	în	tur.	Acum	doi	
ani	a	reuşit	să	recupereze	cele	nouă	puncte	care	o	
despărţeau	de	AC	Recaş	şi	să	se	bată	pentru	titlul	
de	campioană	până	în	ultima	etapă.

Dincolo	 de	 latura	 fotbalistică,	 cea	 care	 se	
vede	strict	din	rezultatele	de	pe	teren	şi	din	locul	din	
clasament,	conducerea	clubului	chişozean	a	reuşit	
un	lucru	care,	cu	siguranţă,	este	benefic	pentru	club	

pe	termen	lung.	Faţă	de	alte	sezoane	în	care	accen-
tul	se	punea	pe	jucători	mai	mult	împrumutaţi	de	la	
alte	 cluburi,	 începând	din	 acest	 tur	 de	 campionat,	
FC	Chişoda	a	încheiat	contracte	cu	mai	mulţi	fotba-
lişti,	creând	o	atât	de	necesară	stabilitate	la	nivelul	
componenţei	 lotului.	 «Până	 acum	 aveam	 jucători	

care	 evoluau	 la	 noi	 doar	 un	 tur	 sau	un	 retur.	Ast-
fel,	prin	încheierea	de	contracte,	am	reuşit	să	creăm	
un	 lot	 stabil».	 Întrebat	 cu	 ce	 i-a	 tentat	 pe	 jucători	
să	semneze	cu	echipa	sa,	Alin	Rus	este	 tranşant:	

«I-am	tentat	cu	rezultatele,	i-am	convins	cu	seriozi-
tatea	celor	de	la	club,	cu	condiţiile	pe	care	le	avem	
la	baza	sportivă».

Aşadar,	FC	Chişoda	a	reuşit	să	o	ia	cu	succes	
de	la	capăt	în	Liga	a	IV-a,	după	barajul	de	promova-
rea	în	Liga	a	III-a,	pierdut	în	vară,	în	faţa	celor	de	la	
Termo	Drobeta	Turnu	Severin.	Aceasta	în	ciuda	unei	
«tradiţii»	nefaste,	care	spune	că	multe	dintre	echipe-
le	care	au	pierdut	barajul	pentru	Liga	a	III-a	s-au	şi	
desfiinţat	ulterior,	aşa	cum	s-a	întâmplat	cu	ultimele	
două	 campioane	 ale	 judeţului	Arad,	 cu	 una	 dintre	
campioanele	Caraş-Severinului	sau	a	Hunedoarei.	
Continuitatea	fotbalistică	la	Chişoda	şi	garanţia	unor	
performanţe	în	viitor	sunt	date,	spune	preşedintele	
Alin	Rus,	 şi	 de	 colaborarea	 excelentă	 dintre	 club,	
Consiliul	Local	şi	Primăria	Giroc,	 în	special	cu	pri-
marul	Iosif	Ionel	Toma.	«Nu	e	uşor	financiar	să	susţii	
o	 echipă	 de	 fotbal	 la	 acest	 nivel,	 însă	 cu	 sprijinul	
pe	care	îl	avem	de	la	factorii	din	administraţia	loca-
lă	vom	continua	această	muncă»,	spune	Alin	Rus.	
Alături	de	acesta	continuă	să-i	stea	colaboratorii	săi	
vechi,	antrenorul	principal	Cristian	Safta	şi	directorul	
general	Adrian	Şeţu,	dar	şi	jucătorii	care	sunt	sino-
nimi	cu	spiritul	echipei	–	căpitanul	Abu-Lebda,	Ilcău	
sau	Ionescu.

Anton BORBELY
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Ba, al meu e mai frumos!

Mihai PROCA
din Chişoda, 

2 ani

Ştefan PROCA
din Chişoda, 

4 ani

Matei PROCA
din Chişoda, 

1 an

Pro şi contra e-book (II)
Ce	 e	 mai	 bine	 să	 citească	 omul	 obişnuit	 al	

prezentului:	cartea	tipărită	sau	cea	digitală?
Cartea	 este,	 în	 ciuda	 aparenţelor,	 o	 entitate	

care	se	dezvoltă	organic,	 iar	 în	 timpuri	multimedia	
evoluţia	ei	va	însemna	adaptarea	 la	noi	canale	de	
comunicare.	 Proiecte	 de	 tipul	Unearthing,	 produc-
ţie	a	artistului	de	comics	Alan	Moore,	demonstrează	
perfect	această	tendinţă:	pe	lângă	volumele	propriu-
zise	de	benzi	desenate,	autorul	va	veni	la	pachet	cu	
un	audiobook,	textul	fiind	citit	chiar	de	acesta,	şi	cu	
un	set	de	experimente	audio.

Nici	 la	 capitolul	 ecologie	 lucrurile	 nu	 sunt	
pierdute:	 iniţiativa	 americană	 EcoLibris,	 care	 sus-
ţine	 conceptul	 sustainable	 reading	 &	 publishing,	
are,	 după	doi	 ani	 de	 existenţă,	 un	 bilanţ	 încuraja-
tor:	158.000	de	copaci	au	fost	plantaţi	pentru	a	con-
trabalansa	 publicarea	 a	 145.000	 de	 cărţi.	 James	 
Kaela,	scriitor	american,	nu	doar	şi-a	publicat	primul	
roman,	We’re	Getting	On,	pe	hârtie	reciclată,	ci	şi-a	
făcut	şi	turul	de	promovare	pe	bicicletă:	22	de	oraşe,	
adică	3.060	km,	în	40	de	zile.

Nu	trebuie	să	fim	ipocriţi	şi	să	ne	imaginăm	o	

resuscitare	miraculoasă	a	pieţei	de	carte.	 Însă	ne-
crologurile	acesteia,	încă	vii,	nu	fac	decât	să	întreţi-

nă	un	defetism	în	mare	parte	neîntemeiat.	Până	la	
urmă,	numărul	din	ce	în	ce	mai	mare	de	e-readere	
vândute	–	doar	Kindle	se	găseşte,	până	acum,	 în	
dotarea	a	peste	3	milioane	de	utilizatori	 –	a	atras	
după	sine	şi	o	explozie	a	comerţului	de	carte	în	toa-
te	formatele	ei.	La	fel	de	important,	de	altfel,	mare	

parte	a	editorilor	de	pe	pieţele	mari	au	numit	iPad-
ul	mântuitorul	 industriei	de	 litere.	Vom	continua	să	
citim	în	“carte	şi	oase”	multă	vreme,	chiar	dacă	vom	
avea	şi	e-reader-ul	în	geantă,	chiar	dacă	uneori	va	
trebui	să	contribuim	cu	câţiva	dolari	la	apariţia	unui	
titlu.

Dacă	 Macarie,	 primul	 care	 a	 tipărit	 în	 Ţara	
Românească,	ar	ateriza	în	zilele	noastre,	ar	putea	
pune	 de-o	 afacere	 electronică:	 o	 editura	 online,	 o	
bibliotecă	religioasă	virtuală,	populând	internetul	cu	
versete	şi	alte	scrieri	temeinice	pe	care	le-ar	vărsa	
contra	cost	pe	kindle-uri,	 iPad-uri,	 iRiver-uri,	palm-
uri,	telefoane	mobile	şi	tot	felul	de	alte	suporturi	de-
astea	la	modă.	De	ce	nu?	La	vremea	lor,	cei	ce	au	
iniţiat	 tiparul	 se	 gândeau	 la	 răspândirea	masivă	 a	
unor	texte.	Să	ducă	vorbe	la	cât	mai	mulţi,	mai	re-
pede,	mai	uşor.	N-au	reuşit	să-şi	pună	toate	ideile	în	
practică	şi	să	mai	facă	şi	bani,	în	timp,	din	aşa	ceva,	
dar	le-a	ieşit	bine.	Da,	cărţile	tipărite	au	înlocuit	pa-
pirusurile,	tăbliţele	şi	alte	cele	şi	în	sute	de	ani	s-au	
transformat	din	lux	în	obişnuinţă.(va	urma)

Gabriel TOMESCU

ISTORICUL FACEBOOK-ULUI
Pentru	că	este	„la	modă”	şi	„toată	lumea”	are	

un	cont	pe	acest	site,	m-am	gândit	să	redau	un	scurt	
istoric	al	acestuia	de	la	începuturi	până	în	momentul	
de	faţă.	Facebook	este	site-ul	de	socializare	care	a	
îmbogăţit	un	tânăr	de	26	de	ani	cu	1	miliard	de	do-
lari.	Se	numeşte	Mark	Zuckerberg	şi	este	fondato-
rul,	unul	din	puţinii	oameni	capabili	de	o	viziune	ex-
traordinară,	care	pot	face	miliarde	de	dolari	pornind	
de	 la	0,	doar	cu	o	 idee	revoluţionară.	Pe	 lângă	el,	
co-fondatorii	plus	mulţi	alţi	manageri	şi	dezvoltatori	
au	dobândit	averi	impresionante.	

La	aceste	superlative	se	adaugă	şi	cifrele	de	
trafic	uriaşe	ce	poziţionează	Facebook	pe	locul	2	la	
nivel	global,	în	spatele	lui	Google.	Numărul	utiliza-
torilor	 înregistraţi	 este	de	aproximativ	400	de	mili-
oane,	 fapt	ce	plasează	Facebook	pe	primul	 loc	 în	
topul	site-urilor	de	socializare.	Când	te	gândeşti	că	
la	aceste	cifre	uimitoare	s-a	ajuns	în	doar	şase	ani,	
nu	poţi	 să	nu	 te	 întrebi	 ce	au	 făcut	aceşti	oameni	
pentru	un	asemenea	succes?

Iniţial	 denumit	 thefacebook.com,	 site-ul	 con-
ceput	într-o	cameră	de	cămin	putea	fi	accesat	doar	
de	 către	 studenţii	 colegiului	 Harvard.	 În	mai	 puţin	
de	o	lună	de	la	lansare	(februarie	2004),	peste	50%	
dintre	studenţi	erau	deja	înregistraţi,	fapt	ce	i-a	încu-
rajat	pe	fondatori	să	iniţieze	campanii	de	promovare	
şi	de	extindere	în	cadrul	mai	multor	licee	şi	universi-

tăţi	din	Statele	Unite	şi	Canada.	
Interesul	 manifestat	 de	 tineri	 a	 început	 să	

atragă	şi	 investitori,	 iar	The	Facebook	a	 continuat	
să	crească.	Mai	întâi,	în	2005,	site-ul	a	trecut	pe	do-
meniul	 facebook.com.	Această	 schimbare	 i-a	 cos-
tat	pe	conducători	200.000	$.	Încet-încet,	restricţiile	
au	fost	eliminate	una	câte	una,	iar	în	toamna	anului	
2006	singura	condiţie	ca	să	devii	membru	FB	era	să	
ai	13	ani	împliniţi.	

Explozia	ce	a	condus	la	creşterea	exponenţia-
lă	a	site-ului	s-a	petrecut	în	2007.	Potenţialul	enorm	
degajat	de	Facebook	a	fost	remarcat	de	către	cele	
mai	 mari	 corporaţii	 de	 IT	 şi	 de	 Internet	 din	 lume.	
Este	de	ajuns	să	vă	reamintim	că	Microsoft	şi	Goo-
gle	s-au	bătut	să	achiziţioneze	un	procent	din	Face-
book,	asta	după	ce	în	2006	Yahoo!	şi-a	manifestat	
intenţia	de	a	cumpăra	toată	compania	(Zuckerberg	
a	refuzat	o	ofertă	de	1	miliard	de	dolari!).	

Până	la	urmă,	doar	Microsoft	a	reuşit	să	ciu-
pească	 ceva	 spaţiu	 pentru	 reclamă,	 precum	şi	 di-
verse	 beneficii	 relativ	 minore,	 contra	 sumei	 de	
240.000.000	$.	 În	2008,	Facebook	avea	o	valoare	
estimată	între	3,5	şi	5	miliarde	de	dolari!	Problema	
era	însă	cash	flow-ul	negativ,	din	cauza	dificultăţilor	
de	monetizare.	2009	avea	să	aducă	în	sfârşit	acul	
indicator	al	rulajului	de	bani	pe	plus.	Cine	credeţi	că	
a	contribuit?	Farmville,	evident.	Jocul	dezvoltat	de	

compania	Zynga	a	 atras	 peste	 80	de	milioane	de	
fani	din	 întreaga	 lume,	adică	aproximativ	20%	din	
totalul	 utilizatorilor	 de	pe	Facebook	 sau	peste	1%	
din	populaţia	planetei.	Enorm.	Cumpărând	obiecte	

virtuale	cu	bani	reali,	utilizatorii	au	umplut	buzuna-
rele	celor	de	la	Zynga,	dar	şi	pe	cele	ale	angajaţilor	
Facebook.

Gabriel TOMESCU

ECONOMIA MORŢII VI

PERICOLUL ALIMENTAŢIEI BAZATE PE OMG
S.U.A.	a	fost	ţara	în	care	au	apărut	alimentele	

provenite	din	plante	modificate	genetic.	Prima	dată	

când	mulţi	americani	au	devenit	conştienţi	de	faptul	
că	acestea	făceau	parte	din	hrana	lor	zilnică	a	fost	
în	anul	2001.	

Hibridul	StarLink,	un	porumb	modificat	genetic	
care	nu	fusese	încă	aprobat	pentru	consumul	uman,	
fusese	găsit	în	Taco	Shells,	foi	pentru	tacos.	Acesta	
este	un	fel	de	mâncare	foarte	răspândit	în	fast-food-
urile	cu	specific	mexican.	

Oamenii	se	temeau	de	posibile	reacţii	alergi-
ce.	De	aceea	au	făcut	un	studiu	cu	voluntari	pentru	
a	verifica	urmările	consumului	de	tacos	cu	porumb	
modificat	genetic.	Rezultatele	au	fost	extrem	de	în-
grijorătoare	şi	produsele	din	acest	porumb	au	 fost	
îndepărtate	de	pe	rafturile	magazinelor.	

Dacă	interesului	publicului	nu	ar	fi	dus	la	for-
marea	unor	organizaţii	care	au	mers	acolo	şi	au	tes-
tat	porumbul	pe	cont	propriu,	făcând	o	treabă	care	
era	responsabilitatea	guvernului,	acest	scandal	nu	
ar	fi	ieşit	la	iveală,	iar	potenţialul	său	risc	de	sănăta-
te	pentru	oameni	nu	ar	fi	fost	descoperit	niciodată.	

Atunci	când	mâncăm	cereale	vrem	să	fim	si-
guri	că	acestea	nu	sunt	periculoase.	Din	păcate,	în	
România	nu	există	nici	un	fel	de	informaţie	credibilă	
cu	privire	la	alimentele	provenite	din	organisme	mo-
dificate	 genetic.	Majoritatea	alimentelor	 din	 hyper-
marketuri	sunt	din	import.	

Cele	 mai	 multe	 provin	 din	 companii	 mul-
tinaţionale	 pentru	 care	 preţul	 este	 mult	 mai	 im-
portant	 decât	 siguranţa	 noastră	 alimentară.	
Cum	 putem	 avea	 încredere	 în	 aceleaşi	 multina-
ţionale	 care	ne-au	 spus	 în	 trecut	 că	PCB,	DDT	şi	 
Dioxin	 sunt	 sigure.	Cu	 siguranţă	nu	 vor	 ca	noi	 să	
ştim	ce	este	în	mâncarea	noastră.

Ultimele	 sondaje	au	arătat	 că	 cel	 puţin	75%	
din	 europeni	 nu	 doresc	 alimente	modificate	 gene-
tic.	Ca	răspuns	la	cererea	cetăţenilor	lor,	toate	cele	
27	de	ţări	ale	Uniunii	Europene	pretind	etichetarea	
alimentelor	 cu	GM	dacă	au	 ingrediente	modificate	
genetic	.	Până	acum	nu	au	reuşit.	

Este	un	motiv	foarte	bun	pentru	care	corpora-
ţiile	luptă	insistent	împotriva	etichetării.	Fără	etiche-
tare,	nu	se	pot	urmări	efectele	asupra	sănătăţii	ale	
organismelor	modificate	genetic.	

Dacă	 eşti	 o	 mamă	 şi	 îţi	 hrăneşti	 copilul	 cu	
mâncare	din	 borcănaşe	 şi	 nu	este	etichetată	GM,	
iar	copilul	tău	are	o	reacţie	toxică	sau	alergică,	nu	o	
să	ştii	dacă	a	fost	cauzată	de	organisme	modificate	
genetic,	pentru	că	nu	e	etichetată.	

Pe	lângă	faptul	că	a	garantat	că	aceste	produ-
se	nu	 sunt	 periculoase,	 industria	 biotehnologică	 a	
pretins	că	modificarea	genetică	va	creşte	producţia.	
Noua	tehnologie	ne	poate	ajuta	să	obţinem	o	pro-
ducţie	mai	mare	 pe	 aceeaşi	 suprafaţă	 de	 pământ	
sau	 pe	 soluri	 care	 astăzi	 nu	 sunt	 potrivite	 pentru	
agricultură.	Dar	este	foarte	important	să	vedem	cu	
ce	riscuri.	Pentru	că	viaţa	nu	are	preţ.

Oamenii	au	început	să	vadă	monstrul	născut	
în	laboratoare.	Peste	tot	în	lume	creştea	rezistenţa	
împotriva	produselor	GM	exportate	de	SUA.	Pierde-
rea	exporturilor	de	porumb	spre	Europa	costa	SUA	
300	milioane	dolari	pe	an.	Aceasta	a	accentuat	criza	
fermierilor	din	America	de	Nord.(va	urma)

Gabriel TOMESCU

De toate pentru toţi, la cele mai mici preţuri

Magazinul “Mad Art” din Chişoda 
şi-a deschis porţile

După	 ce	 anul	 trecut	 în	 vară	 şi-
au	durat	«casă	de	piatră»,	adică	s-au	
căsătorit,	 tinerii	 Mădălina	 şi	 Adrian	 

Ardelean,	 văzând	că	 temelia	 căsnici-
ei	e	de	nădejde,	s-au	gândit	să	pună	
temelie	 şi	 unui	 magazin	 în	 care	 să-
şi	 desfăşoare	 activitatea	 de	 zi	 cu	 zi	
împreună.	 Sfidând	 criza	 economică	
şi	 cuprinşi	 de	 elanul	 şi	 entuziasmul	
specific	 tinereţii,	 cei	 doi	 au	 deschis	
de	 curând	 un	 magazin	 cu	 produse	
nealimentare	 în	 Chişoda,	 pe	 strada	 
Nicolea	Firu,	la	numărul	46	A,	în	locul	
fostei	 farmacii.	 Unitatea	 comercială	
care	 funcţionează	 sub	 denumirea	 de	
“Mad	Art”,	 probabil	 de	 la	 iniţialele	 de	
“M”	 şi	 “A”,	 adică	Mădălina	 şi	Adrian,	
oferă	o	gamă	largă	de	produse,	pen-
tru	 toate	 gusturile	 şi,	 lucru	 foarte	 im-
portant,	la	preţuri	chiar	mai	mici	decât	
în	 cele	mai	 ieftine	 centre	 comerciale	
din	Timişoara.	După	cum	am	precizat,	
“Mad	Art”	 este	o	 firmă	de	 familie,	 de	
care	se	ocupă	în	special	soţii	Mădălina	
şi	Adrian,	lucru	nu	tocmai	uşor,	dar,	cu	

toate	acestea,	ei	sunt	foarte	optimişti	şi	

cred	că	vor	reuşi	în	noua	afacere.	Deşi	
concurenţa	este	foarte	mare	în	dome-
niu	 şi,	 după	 cum	 am	mai	 precizat,	 e	
vreme	de	criză,	ei	 sunt	hotărâţi	 să-şi	
urmeze	calea.	“A	fost	mai	anevoios	cu	
obţinerea	aprobărilor	şi	demersurile	în	
regimul	 stufos	 al	 birocraţiei,	 ne	 spun	
tinerii,	dar,	până	la	urmă,	am	reuşit	să	
obţinem	toate	aprobările,	să	aprovizio-
năm	magazinul,	iar	în	această	sâmbă-
tă	să	tăiem	panglica	inaugurală”

Întâmplarea	 a	 avut	 loc	 tocmai	
când,	peste	drum,	era	 inaugurat	noul	
“Balon”	pentru	fotbal,	care	acoperă	te-
renul	 sintetic	 de	 sport	 de	 la	Chişoda	
construit	 sub	 auspiciile	 Primăriei	 din	
Giroc.	Întâmplare	de	bun	augur:	sâm-
bătă	 la	 Chişoda	 au	 fost	 inaugurate	
două	noi	 obiective,	 chiar	 dacă	de	di-
mensiuni	şi	cu	ocupaţii	diferite.	

Mai	 aflăm	 că	 tânăra	 pereche	
doreşte	să	ofere	produse	de	cea	mai	
bună	calitate	şi	la	un	preţ	cât	mai	bun,	
cei	 doi	 aduc	marfă	 nu	 doar	 din	 ţară,	
ci	 şi	 din	 străinătate.	 Pe	 rafturile	 ma-
gazinului	se	găsesc,	aşadar,	pe	lângă	
produsele	 din	 România,	 şi	 produse	
din	Ungaria	şi	Germania.	Locuitorii	sa-
tului	Chişoda,	de	 la	cei	mai	mici	din-
tre	ei,	 până	 la	 cei	mai	mari,	 pot	găsi	
aici	 de	 la	 jucării	 de	 tot	 felul,	 până	 la	
obiecte	 necesare	 gospodăriei:	 găleţi,	
ligheane,	mături,	mopuri,	 făraşe,	 	pu-
bele	 pentru	 birou,	 diferite	modele	 de	

castroane,	platouri,	tocătoare	sau	co-
şuri	 de	 rufe.	 Nu	 lipsesc	 obiectele	 de	
uz	casnic,	aduse	din	Germania:	seturi	
de	pensule,	patenturi,	pile	pentru	as-
cuţit,	 cuţite,	pompe	pentru	umflat	 roţi	
de	 bicicletă,	mingi	 ori	 saltele.	 Printre	
produsele	mai	deosebite	oferite	de	pa-
leta	largă	a	acestei	unităţi	comerciale	
amintim	şi	oalele	de	lut	speciale	pentru	
gătitul	sarmalelor,	aduse	din	Harghita,	
precum	şi	o	ceramică	ornamentală	tot	
din	această	zonă	făcută	de	meşteri	re-
numiţi.	Din	acest	magazin	nu	 lipsesc	
ţesăturile	sau	articolele	de	menaj.	De	
asemenea,	 magazinul	 oferă	 ace	 de	
mărimi	diferite,	ace	de	siguranţă,	elas-
tice	de	 lăţimi	diferite	ori	aţă	de	cusut	
de	 toate	 culorile.	 Pentru	 şcolari	 este	
oferită	o	gamă	de	rechizite	aduse	din	
Germania,	 de	 cea	 mai	 bună	 calitate	

şi	 la	preţuri	 foarte	mici,	 iar	pentru	cei	
credincioşi	sunt	puse	la	vânzare	icoa-
ne	 felurite.	Tot	aici	puteţi	găsi	diferite	
obiecte	 de	 decor:	 	 vaze,	 rame	 foto,	
puşculiţe,	 sticle	 artizanale	 cu	 vin	 ori,	
pentru	că	tot	suntem	în	pragul	sărbă-
torilor	de	iarnă,	ornamente	pentru	bra-
dul	de	Crăciun,	beţişoare	şi	 lumânări	
parfumate	ori	plase	pentru	cadouri.	

Vorbind	 despre	 sărbătorile	 de	
iarnă	precizăm	că,	deşi	tânăra	familie	
a	soţilor	Mădălina	şi	Adrian	Ardeleanu	
nu	are	încă	un	copil,	s-au	gândit	la	toţi	
copiii	din	Chişoda	şi	magazinul	«Mad	

Art»	oferă	cam	tot	ceea	ce	trebuie	pen-
tru	un	«Pom	de	Crăciun»:	ornamente	
şi	 decoraţiuni,	 precum	 şi	 jucării	 de	
cele	mai	diferite	 feluri	şi	 forme,	culori	
şi	preţuri.	«Am	dorit	să	deschidem	un	
magazin	pentru	 toţi	 consătenii	 noştri.	
Să	le	punem	la	dispoziţie,	la	Chişoda,	
bunuri	şi	obiecte	dintre	cele	mai	diver-
sificate	şi	 la	preţuri	de	oraş.	Vrem	ca	
de	 la	 noi	 să	 se	 poată	 cumpăra,	 aici,	
în	Chişoda,	mărfuri	cu	un	preţ	mai	mic	
decât	în	marile	unităţi	comerciale.	Şi	se	
poate	acest	lucru.	Dacă	te	interesezi,	
mergi	după	marfă	şi	 încerci	 să	o	ob-
ţii	la	preţuri	cât	mai	mici,	ca,	la	rândul	
tău,	să	o	poţi	vinde	 la	preţuri	cât	mai	
convenabile	celor	care	le-o	oferi».	

Cu	 siguranţă,	 fiecare	 gospodar	
din	Chişoda	 poate	 găsi	 la	magazinul	
Mad	Art	 un	 obiect	 util	 sau	 un	 cadou	
pentru	cei	dragi,	mai	cu	seamă	acum,	
în	 preajma	 sărbătorilor.	 Ei	 pot	 alege	

din	multitudinea	de	produse	zilnic,	în-
tre	orele	10-18.

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

Balonul de la Chişoda a fost inaugurat
O nouă investiţie în sport şi sănătate

Investiţia	 autorităţilor	 locale	 nu	
s-a	rezumat	doar	la	suprafaţa	covoru-
lui	sintetic	(care	are	o	dimensiune	de	
45x25	 de	 metri)	 sau	 la	 balonul	 care	

oferă	condiţii	 de	practicare	a	 fotbalu-
lui	şi	în	anotimpul	rece,	ci	şi	la	anexe.	
S-a	amenajat	o	parcare,	există	vesti-
are	 şi	 grupuri	 sanitare,	 un	 depozit	 în	
care	va	fi	ţinut	balonul	pe	durata	verii.	
De	asemenea,	s-a	amenajat	un	spaţiu	
pentru	 desfacerea	 diferitelor	 produse	
şi	 în	 care	 însoţitorii	 celor	 care	vin	 să	
încingă	 miuţe	 la	 Chişoda	 vor	 putea	
servi	 băuturi	 răcoritoare	 sau	 dulciuri,	
dar	 şi	o	 terasă	neacoperită	destinată	
«reprizei	 a	 treia»,	 tradiţională	 după	
fiecare	 meci	 de	 fotbal.	 Conform	 de-
claraţiilor	 primarului	 Iosif	 Ionel	Toma,	
activitatea	ce	ţine	de	funcţionarea	te-
renului	de	minifotbal	va	fi	concesiona-
tă	unei	firme.	Consiliul	Local	Giroc	va	
lua	 în	 discuţie	 şi	 stabilirea	 unei	 taxe	
pentru	cei	care	vin	să	joace	fotbal	aici.	
«Taxa	va	fi	nu	pe	oră,	cum	se	practi-
că	la	alte	baze	sportive,	ci	pe	jucător.	
Cei	din	Chişoda	şi	Giroc	vor	beneficia	
de	facilităţi	în	ceea	ce	priveşte	preţul,	
în	timp	ce	jucătorii	din	afara	comunei	
vor	trebui	să	achite	o	taxă,	cuantumul	

de	 amatori.	 Echipele	 divizionare	 ce	
activează	 pe	 raza	 comunei	 vor	 avea	
aici	posibilitatea	de	a	se	antrena,	cu	ti-
tlu	gratuit.	Copiii	de	la	cele	două	grupe	
ale	 clubului	Dolee	Flonta,	divizionara	
D	FC	Chişoda	şi	echipa	de	minifotbal	
WMT	Giroc	au	asigurate	toate	condiţi-
ile	necesare	pentru	antrenamente.	De	
altfel,	chiar	în	ziua	inaugurării,	echipi-
erii	 formaţiei	 FC	Chişoda	 au	 pregătit	
aici	partidele	de	la	Cupa	de	Iarnă	Dinu	
Install,	rezervată	divizionarelor	D	timi-
şene.																						Anton BORBELY

„La givan în voreţul bănăţean”
Ansamblul ”Ghiocelul” a participat la marcarea unui deceniu de activitate artistică a Ansamblului “Bujorul”
Duminica	trecută,	Ansamblul	de	Tineret		“Bu-

jorul”	din	Timişoara	a	sărbătorit,	în	cadru	festiv,	îm-
plinirea	unui	deceniu	de	activitate.	Tineri	 interpreţi,	
câştigători	 ai	 concursurilor	 de	 profil,	 promovaţi	 de	
Centrul	de	Cultură	şi	artă	Timiş	prin	Ansamblul	Bu-
jorul	ca	rampă	de	lansare	spre	arta	profesionistă,	au	
cântat,	au	dansat	şi…	au	givănit	 în	«voreţul	bănă-
ţean».	Motiv	care	a	inspirat	titlul	spectacolului.	

Evenimentul	 a	 avut	 loc	 în	 Sala	 Filarmoni-
cii	 “Banatul”	 şi	 a	 adus	 pe	 scenă	 numeroşi	 invi-
taţi	 de	 seamă.	 Şi-au	 dat	 concursul	 pentru	 reuşita	
manifestării	 Dumitru	 Teleagă,	 Dan	 Necşa,	 Stana	 
Stepanescu,	 Ion	 Drăgan,	 Mariana	 Şuşca,	 Anca	
Panţâru,	Mihaela	Belciu,	Doriana	Talpeş,	Luminiţa	
Istodor,	Iustina	Şpan,	Doru	Moldovan,	Eugenia	Bo-

log,	Liliana	Pricob	Buze,	Codruţa	Moldovan,	Danie-
la	Fanu,	Mona	Lisa	Radu	Şufan,	Mirela	Frăţilă,	Vio-
rica	Magda,	Alina	Ivan,	Alexandra	Lengyel,	Luminiţa	

Safta,	Ciprian	Pop,	Cosmin	Popa,	Ramona	Miheţ,	
Ramona	Mercescu,	Milena	Ţăran,	Răzvan	Poenar,	
Dani	 Scorobete,	 Florin	 Boita.	 Invitat	 de	 onoare	 a	
fost	Ansamblul	Ghiocelul,	din	Giroc,	care	a	asigurat	
momentele	 coregrafice,	 sub	 îndrumarea	 lui	 Victor	
Jicherean.	La	manifestarea	sub	genericul	«La	givan	
în	voreţul	bănăţean»,	în	cadrul	mirific	al	satului	şi-au	
găsit	locul	sorocul	din	pustă,	brâul	de	la	munte,	dar	
şi	cântecele	interpreţilor	reprezentând	zone	precum	
Ardealul,	 Maramureşul,	 Oltenia,	 Mehedinţiul	 sau	
Moldova.	Spectacolul	aniversar	a	fost	structurat	pe	
opt	tablouri,	 iar	colaboratorii	permanenţi	ai	ansam-
blului	 timişorean,	 dansatorii	 de	 la	 «Ghiocelul»	 din	
Giroc	au	făcut	deliciul	asistenţei	la	acest	fericit	eve-
niment.																																																													(V.T.)

acesteia	urmând	să	fie	stabilit	printr-o	
hotărâre	 de	 consiliu.	 Intenţia	 noastră	
nu	 este	 neapărat	 aceea	 de	 a	 ne	 re-
cupera	investiţia,	ci	de	a	asigura	banii	
necesari	 acoperirii	 cheltuielilor	 legate	
de	 consumul	 de	 gaz,	 curent	 electric	
sau	salariile	angajaţilor.	Ne-am	gândit	
în	 primul	 rând	 la	 tinerii	 din	 comună,	
care	au	posibilitatea	să	facă	sport,	 în	
loc	să-şi	petreacă	timpul	prin	baruri»,	
afirmă	primarul.	Balonul	de	la	Chişoda	
va	avea	şi	un	alt	scop,	dincolo	de	cel	
destinat	 practicării	 fotbalului	 la	 nivel	

(continuare din pagina 1)


