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„Copiii sunt conştiinţa omenirii şi ea are obli-
gaţia să asigure copilul cu tot ce are mai bun”, se
menţionează în unul din cele zece principii ale De-
claraţiei Drepturilor Copilului, adoptată de Adu-
narea Generală a ONU în anul 1959. Ziua
Copilului, numită şi Ziua Internaţională a Copilu-
lui, este în multe ţări o sărbătoare pentru copii. 

Aşadar, 1 Iunie reprezintă ziua în care toţi copiii
trebuie să se simtă bine, să primească cadouri, să
se distreze împreună. 

În această zi, fiecare dintre noi îşi aminteşte de
momentele frumoase ale copilăriei, întorcându-se
cu gândul în trecut sau retrăind-o prin ochii orică-
rui copil.  

Să sărbătorim alături de copiii, nepoţii, fraţii sau
vecinii noştri şi să ne lăsăm inspiraţi de bucuria
lucrurilor simple sau… să nu uităm de copilul din
noi.  Aşadar, această zi este un bun prilej pentru a
uita de toate grijile, de a ne aminti de „cea mai fru-
moasă iluzie”… copilăria. 1 Iunie, Ziua Interna-

ţională a Copilului trebuie să însemne multe bu-
curii pentru copii, baloane colorate, jucării, dul-
ciuri, hăinuţe noi, jocuri şi distracţii în parcuri,

prietenii noi, generozitate, dragoste, ino cenţă, pu-
ritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, desene
pe asfalt, filme, urări, felicitări.

11 iiuunniiee,, ZZiiuuaa IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă aa CCooppiilluulluuii

Festivitatea aniversară 
a concursului 

„Ba, al meu e mai frumos!”

AAuu ttrreeccuutt 1100 aannii ddee llaa pprriimmaa eeddiițțiiee aa 
ccoonnccuurrssuulluuii „„BBaa,, aall mmeeuu ee mmaaii ffrruummooss!!””,, iinniițțiiaatt ddee
zziiaarruull „„DDiiaalloogg ccuu cceettăățțeenniiii”” șșii ddeeddiiccaatt „„cceelloorr mmaaii
ffrruummooșșii ccooppiiii ddiinn lluummee,, ccooppiiiiii ddiinn GGiirroocc șșii
CChhiișșooddaa””,, ccuumm îîii nnuummeeșșttee ddoommnnuull pprriimmaarr ddrr.. 
IIoossiiff--IIoonneell TToommaa.. PPeennttrruu aa mmaarrccaa aacceesstt mmoommeenntt,,
ssââmmbbăăttăă,, 1177 iiuunniiee,, ddee llaa oorraa 1111,, îînn SSaallaa ddee ssppoorrtt
ddiinn GGiirroocc,, vvaa aavveeaa lloocc ffeessttiivviittaatteeaa aanniivveerrssaarrăă aa
aacceessttuuii ccoonnccuurrss.. SSuunntt aașștteeppttaațții ttooțțiiii ccooppiiiiii -- uunniiii
ddiinnttrree eeii aassttăăzzii aaddoolleesscceennțții -- ccaarree aauu ppaarrttiicciippaatt,,
ddee--aa lluunngguull cceelloorr zzeeccee eeddiițțiiii,, llaa aacceesstt ccoonnccuurrss șșii aallee
ccăărroorr ffoottooggrraaff iiii aauu ffoosstt ppuubblliiccaattee îînn zziiaarruull llooccaall..

DDee llaa ffeessttiivviittaattee nnuu vvaa lliippssii vvooiiaa bbuunnăă,, ddiissttrraaccțțiiaa
ff iiiinndd îînnttrreețțiinnuuttăă ddee KKaarriinnaa ȘȘtteeffaann,, ff iinnaalliissttăă aa
ccoonnccuurrssuulluuii „„VVoocceeaa RRoommâânniieeii jjuunniioorr””,, mmaaggiicciiaannuull
LLoorreennzzoo,, EEcchhiippaa „„SSăă ccrreeșșttii mmaarree”” șșii DDJJ NNaaee..
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Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dez-

legare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți, 29

august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15

aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie–

miercuri, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august -

luni, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - du-

minică, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (27 și 28 februarie); în
Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vineri înaintea Naşterii
Domnului (22 decembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26 martie; 2, 13 și 15
aprilie; 25 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zi-
lele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția zilelor de luni
și marți din prima săptămână a Postului Mare.

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în
toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti

(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea spe-
cială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului
Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Flo-
riilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (9 - 23 apri-
lie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(marți, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru

mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi luni, 17 aprilie) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi luni, 5

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți, 26 de-

cembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2017)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enume-

rate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 februarie-23
aprilie) 

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-
brie-6 ianuarie)

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2018)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an 
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 16-17 și 26-28 mai; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti

până la Duminica Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4-29 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)
În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-

brie - 6 ianuarie)

RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2017 Duminica Cincizecimii

sau a Pogorârii Sfântului
Duh, numită în popor și Du-
minica mare, este sărbătoa-
rea anuală a pogorârii
Sfântului Duh peste Sfinții
Apostoli, eveniment pe care
ni-l istorisesc (II, 1-4) și cu
care se încheie descoperirea
față de lume și de creație a
lui Dumnezeu, Cel în
treime. Ea cade întotdeauna
la zece zile după Înălțare
sau la 50 de zile după Paști,
când a avut loc evenimentul sărbătorit și când evreii
își serbau și ei praznicul. Este, totodată, sărbătoarea
întemeierii Bisericii creștine, căci în aceeași zi, în
urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru,
s-au convertit la creștinism circa 3.000 de suflete,
care au alcătuit cea dintâi comunitate creștină din Ie-
rusalim (Fapte II, 41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Nu încape îndoială că Rusaliile sunt cea mai
veche sărbătoare creștină, împreună cu cea a Paștilor,
fiind prăznuită încă din vremea Sfinților Apostoli, ca
o încreștinare a sărbătorii iudaice corespunzătoare.
Despre ea amintesc și Sf. Apostol Pavel (1 Cor. XVI,
8) și Sf. Luca (Fapte XX, 16). E numărată și în
Constituțiile Apostolice, printre sărbătorile în care
sclavii se cuvine să fie eliberați de muncile obișnuite.
Despre ea mai amintesc: Sf. Irineu (+202), Tertulian,
Origen, Canonul 43 al Sinodului din Elvira (c. 300),
Canonul 20 al Sinodului I ecumenic (care oprește în-
genuncherea în ziua Rusaliilor), Sf. Epifanie ș.a.
Marii predicatori din secolele IV și V ne-au lăsat o
mulțime de panegirice în cinstea acestei sărbători,
iar în a doua jumătate a secolului IV pelerina apu-

seană Egeria ne descrie
modul cum era sărbătorită
pe atunci la Ierusalim.
Până către sfârșitul secolu-
lui IV și începutul secolu-
lui V Cincizecimea era o
dublă sărbătoare: a
înălțării Domnului și a Po-
gorârii Sfântului Duh, așa
cum o descrie, de altfel,
încă din prima jumătate a
secolului IV, Eusebiu al
Cezareei. Dar aceasta a
fost fixată, de pe la 400 în-

ainte, în ziua a 40-a după Paști, cum este până as-
tăzi, Cincizecimea rămânând numai ca sărbătoarea
Pogorârii Sfântului Duh.

Nu numai ca vechime, ci și ca importanță, sărbă-
toarea Rusaliilor vine îndată după Paști. În timpul
privegherii din ajun, se făcea odinioară botezul ca-
tehumenilor. Ca și la Paști, erau oprite îngenunche-
rea și postirea în toate zilele Cincizecimii; erau
interzise jocurile din circuri și palestre, spectacolele
păgâne de teatru etc. Se împodobeau casele, în semn
de bucurie, cu flori și ramuri verzi, îndeosebi de nuc
sau de tei, așa cum se face până azi, obicei moștenit
de la evrei, la care Cincizecimea era și sărbătoarea
premitiilor din flori și fructe. În biserici se aduc și
azi frunze verzi de tei sau de nuc, care se binecu-
vântează și se împart credincioșilor, simbolizând
limbile de foc ale puterii Sfântului Duh, Care S-a po-
gorât peste Sfinții Apostoli.

De sărbătoarea Rusaliilor aparțin o sumedenie de
datini, credințe și rituri religioase populare, legate de
pomenirea generală a morților din sâmbăta prece-
dentă (Sâmbăta morților sau Moșii de vară).

RRuussaalliiiillee ssaauu CCiinncciizzeecciimmeeaa

Nașterea Sfântului
Ioan Botezătorul

Nașterea Sfântului Ioan
Botezătorul este prăznuită
pe 24 iunie. Această săr-
bătoare este cunoscută în
popor și sub denumirea de
Sânziene sau Drăgaica.

Sfântul Ioan Botezăto-
rul s-a născut în cetatea
Orini, în familia preotului
Zaharia. Elisabeta, mama
sa, era descendentă a
seminției lui Aaron.
Nașterea prorocului Ioan

s-a petrecut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus.
Nașterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil
lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pen-
tru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Ga-
vriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea
numelui fiului său.

Există o lungă perioadă din viața Sfântului Ioan
Botezătorul despre care nu avem informații.
Cunoaștem că s-a retras în pustiu, unde a dus o
viață de aspre nevoințe, până în momentul în care
a primit porunca să înceapă să predice. Rolul lui
Ioan nu a fost numai acela de a pregăti poporul
pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-L des-
coperi lumii ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Ioan este nume iudaic - „Iohanan”, prescurtare
din Iehohanan, și înseamnă „Dumnezeu s-a mi-
lostivit”.

Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod în-
tâmplător ca zi a nașterii Sfântului Ioan Botezăto-
rul. Potrivit Sfintei Scripturi, zămislirea Sfântului
Ioan Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl
său, a tămâiat în sfântul altar - loc în care numai ar-
hiereul intră o singură dată pe an, în luna a șaptea,
ziua a zecea (cf. Levitic 16, 29). Această lună din
calendarul iudaic cuprindea o parte din septembrie
și alta din octombrie. Având în vedere cele desco-
perite în Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți au rânduit
ca ziua zămislirii Sfântului Ioan să fie pe 23 sep-
tembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de naștere.

Sfinții Apostoli Petru
și Pavel

Sfinții Apostoli
Petru și Pavel sunt
sărbătoriți pe 29 iunie,
după o perioadă de
post, care variază ca
durată, în funcție de
data Sfintelor Paști. 

Sfântul Apostol
Petru - fiul lui Iona și
fratele Apostolului
Andrei - s-a născut în
Betsaida Galileei. Nu-
mele său iudeu era
Simon, însă Mântuito-
rul îl va numi Chifa
(piatră). După o pes-
cuire minunată pe lacul Ghenizaret, este chemat să
devină pescar de oameni. 

Mărturisește în numele apostolior dumnezeirea
lui Hristos, dar se și leapadă de Hristos când El este
prins spre a fi răstignit. După Înălțarea Domnului,
Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor și aleg ca
apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincize-
cimii, după predica Sfântului Apostol Petru, se bo-
tează trei mii de persoane. 

Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim,
Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon și, în
ultima parte a vieții, la Roma. Sfântul Petru a murit
răstignit pe cruce, cu capul in jos, în anul 67, pe 29
iunie.

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ci-
liciei, din neamul Veniamin. Sfântul Pavel a fost
elevul învățatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars și
lupta împotriva creștinilor. Sfântul Apostol Pavel a
participat la uciderea arhidiaconului Ștefan. Pe
calea Damascului i se arată Hristos într-o lumină
orbitoare și îl mustră: „Saule, Saule de ce mă
prigonești?”. Se convertește și primește botezul de
la Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol
Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare și a
scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură.
A fost decapitat din porunca împăratului Nero, în
anul 67.
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017
23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de co-

lectare a brazilor de Crăciun.

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cos-
metizare).

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente elec-
trice şi electronice).

01 aprilie 2017– Campania „Curăţenia pentru 1 oră în
comuna Giroc”.

30 septembrie 2017 –  Campania de Mediu mini co-
lectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice)

30 septembrie 2017–  Let’s Do It, România!

23 octombrie – 03 noiembrie 2017 - Curăţenia de
toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate
din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Gu-

vernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, ce-
tăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identi-
tate este documentul care se eliberează cetăţeanu-
lui român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi
domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a
actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot
prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de
zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a
solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de
14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile
mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titu-
larului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actu-

lui de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai

corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor

legale constituie contravenţie şi se sancţionează,
după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

În lunile iunie-iulie apar primele roade în gră-
dina ta. 

Salata, morcovii și alte culturi timpurii pot fi
deja culese dacă au fost îngrijite corespunzător.
Pentru că, începând de acum, soarele începe să ardă
din ce în ce mai tare, ar fi bine să acorzi mai multă
atenție irigării grădinii. 

Iată câteva lucruri pe care este bine să le faci în
această perioadă în grădină ta.

Plivește straturile
Va trebui să te ocupi de buruienile din grădină.

Pentru ca legumele tale să se dezvolte armonios în
continuare, este bine să ai grijă să plivești straturile
ori de câte ori este nevoie, chiar și o dată pe săptă-
mână. 

Buruienile din jurul legumelor plantate de tine
absorb din nutrienții necesari dezvoltării acestora.
De aceea, ele trebuie eliminate.

Bucură-te de primele roade
Sfecla roșie, ridichile, salata și ceapa crescute în

grădină pot fi deja consumate. 
Nu uita să replantezi o parte dintre ele pentru a

te putea bucura de gustul lor și în toamnă.

Ocupă-te de fasole
Una dintre cele mai sensibile leguminoase în

privința buruienilor este fasolea. 
După ce te-ai asigurat că nu este sufocată de bu-

ruieni, ajut-o să se cațere pe araci, pentru a putea
rodi corect. Privită de sus, fasolea trebuie să se ro-
tească pe suport în sensul acelor de ceasornic.

Plantează „îngrășământ verde”
Dacă mai ai loc de plantat în grădina ta, ai putea

să îl folosești pentru îngrășământ verde. Facelia
(Phacelia tanacetifolia) poate fi cultivată de la mij-
locul lunii martie până în septembrie. 

Datorită cantității de biomasă produsă la unitatea
de suprafață, a conținutului bogat în proteine și a
pretențiilor scăzute față de factori pedoclimatici, 
s-a dovedit a fi cea mai indicată plantă pentru
îngrășământ verde, care lasă multe elemente nutri-
tive, prin încorporarea ei în sol.

În plus, prin dezvoltarea sa rapidă, înăbușă bu-
ruienile, iar frunzișul său foarte dens menține tere-
nul curat de buruieni până la cultura următoare.

Copilește roșiile
În această perioadă poți să copilești roșiile, să

rupi ușor din frunzele care nu au rod, pentru a le
stimula să se dezvolte mai repede. Atenție să nu
rupi florile! 

Dacă lăstarii secundari au o dimensiune de 10-16

cm, îi poți planta separat, pentru a avea și mai multe
roșii în toamnă.

E nevoie de circa două săptămâni până când se
va dezvolta rădăcina acestor lăstari.

Verifică dacă s-au dezvoltat
cartofii

O parte dintre cartofii cultivați în primăvară pot
fi deja recoltați la sfârșitul lunii iunie - începutul
lunii iulie. 

În mod tradițional, se spune că aceste legume pot
fi deja consumate atunci când plantele au înflorit,
însă nu este valabil pentru toate speciile. Unele so-
iuri nu înfloresc. 

Ar fi bine să sapi pentru a vedea dacă în grădina
ta cartofii s-au dezvoltat bine. 

Poți să-i gătești imediat după ce i-ai scos din pă-
mânt, pentru că au un gust mai plăcut și mai intens.

Plantează castraveți pentru
cultura de toamnă

Dacă obișnuiești să pui murături, ar fi bine să știi
că perioada dintre sfârșitul lui iunie - începutul lui
iulie este ideală pentru plantarea de castraveți și
varză pentru producția de toamnă. 

Folosește castraveți din soiul Cornișon, pentru
că sunt ideali pentru murat.

Leagă lăstarii de viță de vie
Dacă ai viță de vie, continuă copilirea, legarea

lăstarilor și îndepărtează vârfurile celor mai
viguroși. 

Dacă ai timp suficient, aranjează frunzele viței
în așa fel încât ciorchinii să aibă mai multă lumină,
să fie orientați direct spre soare. 

Nu uita să stropești via contra manei, făinării și
putregaiului.

Udă legumele în mod regulat
Dacă temperatura de afară este foarte ridicată,

legumele din grădina ta trebuie udate în mod regu-
lat. 

Ar fi mai bine să te ocupi de irigarea grădinii,
mai ales seara, și să fii atent să nu stropești frun-
zele plantelor, dacă le uzi în timpul zilei. 

Stropii de apă rămași pe frunze și tulpini ampli-
fică razele soarelui și planta se poate ofili.

Inspector Maria HANEȘ

LLuunnaa iiuunniiee îînn ggrrăăddiinnăă

Primăria comunei Giroc anunţă continua-
rea distribuirii unităţilor de compost indivi-
dual, cu o capacitate de 280 de litri,
înălţimea de 840 mm şi diametrul de 790
mm, în zilele de joi (08.06.2017,
15.06.2017 şi 22.06.2017), între orele 14-
18, str. Unităţii, în incinta fostei Unităţi
Militare.

Ridicarea acestora se va face pe baza
CI/BI şi a Cărţii Funciare a imobilului (în
copie), cu domiciliul pe raza Comunei
Giroc. Aceste acte sunt necesare pentru în-
cheierea unui proces verbal de predare-pri-
mire.

Persoane de contact:
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU, 

tel. 0753105249
Insp. Petronela-Silvana FLOREA,

tel. 0753149426. 

Anunț privind predarea 
recipientelor pentru compost
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Gheorghe Sârbu are 66 de ani și s-a născut în
Timișoara. Este căsătorit de 44 de ani și are o fiică.
Meseria de bază este cea de strungar. A muncit la UMT,
iar după ce și-a încheiat stagiul militar s-a angajat la
TEBA.

- Cum ați ajuns girocean?
- Eu am crescut la casă, în zona Pieței de Fân din

Timișoara. Am locuit și la bloc, în Calea Șagului, dar ne
doream să locuim, din nou, la casă. Într-o zi, ne cheamă
o nepoată să vedem o casă în Giroc. Casa era în
construcție, i-am spus nepoatei că ne place. Era acolo și
băiatul care construia casele. L-am întrebat dacă nu mai
are un loc de casă, că ne dorim și noi una. Totul a pornit
de la o glumă: vreau și eu o casă, dar nu cu etaj. Nu
aveam nici măcar un euro. Dar am vândut apartamentul
din oraș și am băgat banii în casă. Așa se face că, de opt
ani, sunt girocean.

- Când a început dragostea pentru porumbei?
- Nu pot să nu-l pomenesc pe Sorin Ștefan, Dumnezeu

să-l odihnească, care a fost cel mai mare columbofil din
Timișoara. Crescând în pod la Sorin, nu puteam să nu țin
tippler-ul englez. Cresc porumbei de când eram copil.
Când m-am mutat în 1984 la apartament am avut noroc
că am deținut și un garaj. Țineam mașina afară și po-
rumbeii în garaj. Este o pasiune care s-a păstrat din
copilărie. Întotdeauna mi-a plăcut zborul. Ca și copil, în
anul 1964, am fost campionul Timișoarei la
tineret, cu timpul de 6 ore și 2 minute de zbor.
Aveam 14 ani. Tippler-ul englez este cel mai mare
zburător dintre toate rasele de porumbei de zbor.
Mă refer la înălțime și durată. Englezii au făcut
teste și au constatat că acești porumbei zboară
până la o înălțime de 1.500 de metri. Noi, oa-
menii, să zic, pe la 800 de metri, dacă avem ochi
buni, mai distingem niște puncte, dar acest po-
rumbel vede și la înălțimi mai mari. Are orientare
vizuală. El zboară numai în zonă, concentric, și
ține tot timpul sub urmărire crescătoria. Englezii,
care au format rasa - au fost șapte rase de
zburători până s-a ajuns la tippler-ul englez de
astăzi -, i-au îmbunătățit în permanență durata de
zbor. În 21 iunie e «Long day», «Ziua cea lungă»,
în care, în Anglia, o oră e semiîntuneric. Atunci
s-a înregistrat recordul mondial, de 22 de ore și
45 de minute de zbor, timp în care porumbeii au
stat în aer. S-a comentat asupra zborului și s-a
specificat faptul că, pe toată durata zborului, po-
rumbeii au fost aproape nevăzuți. Englezii au creat trei
linii diferite: Manchester, Manchestfield și Sheffield. Po-
rumbeii din primele două rase zboară foarte sus, ca
durată ajung la 10-12 ore de zbor și nu se pretează la
vreme nefavorabilă, cu ploaie sau vânt. Porumbeii din
rasa Sheffield vin și la 50 de metri deasupra crescătoriei,
după zece ore de zbor, și pleacă din nou. Aceștia zboară
și pe vreme nefavorabilă, chiar și pe ploaie torențială.

- Spuneți-ne câteva cuvinte despre dușmanii po-
rumbeilor...

- Cel mai mare dușman al porumbeilor este șoimul.
Eu am fost arbitru în Timișoara, la un concurs. A plouat
torențial. Eu, care cunosc tippler-ul de când eram copil,
nu am crezut că porumbeii vor mai sta în aer. Ploaia nu
i-a dat jos. S-au menținut în aer și au zburat 12 ore și 45
de minute. Pericolul pentru ei, zburând atât de sus, îl
reprezintă șoimii. Eu, de când cresc tippler-i, dacă am
văzut de trei-patru ori șoimi. Nu-i vezi. Vezi doar că din
echipa de trei porumbei îți apar doi, zburând haotic. E
clar că acolo, sus, a bătut șoimul și unul a fost prins. De
obicei, la șoim e punct ochit, punct lovit.

Englezii au făcut toate statisticile. Viteza maximă pe
care o atinge șoimul în momentul în care atacă în picaj
este de 380 de kilometri pe oră. Interesant lucru este că,
întocmai avioanelor Messerschmitt, bate cu soarele în
spate.

- Prima satisfacție în creșterea de porumbei?
- A fost odată cu prima performanță, cea de la 14 ani,

care mi-a dat și un imbold în a continua să cresc porum-
bei. Pe vremea aceea recordul Timișoarei era undeva la
opt ore și ceva de zbor. Dar, atunci, noi nu aveam tippler
englez. Abia mai târziu s-au importat și la noi, fiind aduși
din Germania. La noi era tippler-ii pestriț, roșu, negru,
galben, care zburau foarte sus, dar erau limitați ca durată.

Erau foarte mulți columbofili pe vremea aceea, mai
mulți ca acum. Pe fiecare stradă erau columbofili. Eu
niciodată nu am avut mai mult de 30 de porumbei. Și 30

e o cifră mare. Numărul mare de porumbei nu te ajută, te
încurcă. Nu-i poți urmări. Câte echipe să faci, să le
antrenezi? Nu ai timp. Anul trecut am fost campion al
României, campion național absolut, cu o medie de
aproximativ 10-11 ore de zbor. Printre altele, fără lipsă
de modestie, sunt primul campion național pe care l-a
avut Timișoara și Banatul, dețin recordul absolut la ore
de zbor, cu 16 ore și 31 de minute. În anul 1982 s-a sta-
bilit un record care pe vremea aceea era extraordinar, de
13 ore și 2 minute, pe care l-am bătut.

- Cum se face jurizarea?
- Înainte de concursuri, de obicei un arbitru și un asis-

tent vin la mine acasă. Arbitrul vine dimineața la ora 4.
Pe semiîntuneric, dacă porumbeii, prin antrenament, îmi
dovedesc că au potențial, le dau drumul. Aici avem o
problemă: Satu Mare domină, au adus porumbei foarte
buni. Domnul Ionescu, de acolo, deține recordul național
cu 18 ore și 27 de minute. Satu Mare, fiind în nordul țării,
are cu aproape două ore zi-lumină mai mult decât noi.
Se luminează mai devreme și se întunecă mai târziu. Ei
pot lansa la ora 4, pe când noi lansăm cu puțin înainte de
ora 5. Seara, la noi, la ora 22 se întunecă, la ei se întunecă
undeva în apropiere de ora 23. Dar, poți intra cu ei în
noapte, în sensul că, dacă arbitrul îi vede, e în regulă, și-
i aduci abia noaptea jos.

- Porumbeii de performanță sunt pretențioși la

hrană?
-  Zburătorii mănâncă o dată pe zi - 10 grame de fu-

raje, seara la ora 22. În perioada dresajului, de a-i obișnui
cu pava, se dă numai orz. Ei trebuie să fie tot timpul
flămânzi, chiar dacă, atunci când îl iei în mână, sunt doar
os și piele. Prin flămânzire, nu absurdă, faci cu el ce vrei
tu. Când se apropie ora 22, deja vin pe sârmă: stomacul
își cere dreptul. După hrană, la o jumătate de oră, le dau
apă.

Porumbeii cer multă îngrijire. Chiar am probleme cu
soția, pentru că nu mai apucăm să mergem niciunde
împreună. Eu trebuie să zbor porumbeii și, când am
antrenament cu ei, stau și îi urmăresc în zbor.

Acum, când e perioada de antrenamente, le număr
boabele. Fiecare trebuie să mănânce egal. Am o
combinație de orz, sorg și grâu, la care adaug două boabe
de porumb, două de mazăre, cinci de linte și așa mai de-
parte. După care urmează ultimele zece zile dinaintea
etapei, în care se mănâncă „ceafă la grătar”, adică se
îmbunătățește hrana.

În ceea ce privește tratamentele, acestea sunt obliga-
torii: vaccinări, vitaminizare. Pe vremea când eram copil
nu existau atâtea boli. Nu aveam porumbei bolnavi.
Acum, fără tratamente, poți risca să omori toată
crescătoria. Sunt o grămadă de boli.

În ceea ce privește costurile, am luat acum, de exem-
plu, un medicament-pulbere, care se pune în apă, cu 140
de lei un plic de 100 de grame. Soția nici măcar nu știe
câți bani bag în porumbei. Dar e o pasiune frumoasă, la
care nu pot să renunț. Contează atât valoarea porum-
belului, cât și furajarea lui, unde există niște secrete. I-am
ajutat 90% pe prietenii care țin porumbei, dar 10% țin
pentru mine. Furajarea porumbeilor se învață în timp, ai
nevoie de multă experiență. Dacă porumbelul mi-a zbu-
rat 10-12 ore la antrenamente, dar în ziua concursului
îmi zboară doar cinci, înseamnă că eu am greșit. Porum-
belul nu poate fi condamnat. Nu el e de vină, ci

crescătorul.
- Porumbeii de concurs trebuie să se tragă și ei din

foști campioni?
- Contează mult ca un porumbel să se tragă dintr-o

familie de campioni. În cadrul rasei sunt supervalori, val-
ori și zburători medii. Nu ai voie să fii sentimental. Îmi
place, dar dacă nu zboară... Dacă un porumbel, ca pui, nu
pornește, iar eu îl las cu speranța că va porni, nu o va
face niciodată. Valoarea unui porumbel se poate trans-
mite genetic, chiar și din urmă cu câteva generații. De
exemplu, dintr-o pereche formată dintr-un mascul negru
și o femelă albă mi-au ieșit doi pui - unul galben, unul
argintiu. De unde altundeva decât de la străbunici?

- Să vorbim despre campionatul de anul trecut...
- În cele șapte etape, am acumulat 58 de ore și 12

minute, în total. Să nu fiu, iarăși, modest, Macara, cel de
pe locul doi, un fost campion național, a avut 49 de ore.
Ca să ai o diferență de nouă ore, înseamnă foarte mult.
Asta înseamnă că i-am «bătut» pe maghiarii din Satu
Mare de i-am zvântat, cum se spune. A fost un sentiment
plăcut. Ca o paranteză, în Fabric, unde am locuit în
copilărie, era o stradă Magyar Utca, unde locuiau
maghiari, germani și evrei. Toți prietenii mei din
copilărie erau maghiari, niște oameni deosebiți.

Vreau să spun că noi, la Timișoara, nu am fost în stare
să ne menținem asociația pentru rasele de zburători.

Acum suntem asociați la cei din Satu Mare. Avem
asociație doar pentru porumbei mesageri.

Revenind la concurs, el se desfășoară astfel:
arbitrul vine acasă la crescător, se lansează po-
rumbelul. Am avut și controale, chiar de la Satu
Mare. Au venit aici în ziua zborului. Sunt niște
reguli foarte exacte, e regulamentul englez. Arbi-
trul stă la mine până când coboară porumbeii. De
exemplu, în momentul în care vrei să aduci po-
rumbeii jos, arunci acești pava. Atunci s-a
încheiat concursul, când ai aruncat pava, se
oprește cronometrul. Locurile I, II și III sunt pre-
miate. Am participat la concurs cu trei exemplare.
Cel mai bine se zboară în echipă de trei. Ca
număr de porumbei pe care pot să-i lansez, regu-
lamentul spune minimum trei și, în rest, câți vrei.
În momentul în care primul porumbel a ajuns jos,
am o oră, tot potrivit regulamentului, să-i aduc
acasă și pe ceilalți doi, pentru ca orele de zbor să-
mi fie omologate. Dacă într-o oră nu-i aduc jos,
să-i prezint arbitrului, să le verifice din nou seri-

ile de inele, mă descalifică. Conform regulamentului, po-
rumbelul trebuie văzut din oră în oră. Ai distins trei
puncte pe cer, cu ochiul liber, după care dispar. Aceasta
înseamnă că nu-i mai putem vedea cu ochiul liber. Dacă
într-o oră nu apar în puncte, te descalifică. Se consideră
că porumbelul s-a dus și s-a pus undeva jos, cu toate că
aceasta nu prea se întâmplă. Anul trecut am avut un con-
trol de la Satu Mare, au venit patru persoane. M-au în-
trebat de porumbei, dar aceștia erau sus. S-au uitat toți
patru, plus cei care mai eram aici, și nu i-au văzut. Unul
dintre ei, Ionescu, i-a spus altuia să se uite la ceas, pen-
tru că într-o oră, dacă nu-i vedeau, mă descalificau. Ne-
am tot uitat. Aveam deja un pic de emoții. Cam după
45-50 de minute de când au venit ei au apărut cele trei
puncte. Din păcate, trebuie să spun de arădeni, cu care nu
am nimic, dar au făcut mârșăvii: au stat la băut și au tre-
cut în foaia de arbitraj 15 ore de zbor. Am mers peste ei
o echipă de control. Greșeala lor a fost că au completat
și foaia de arbitraj. Porumbeii erau în volieră, nu erau în
zbor. Au fost descalificați și minimum doi ani nu mai pot
participa la concursuri.

- Care sunt lucurile esențiale pentru a avea po-
rumbei campioni?

- Esențială e curățenia. Dimineața, când mă trezesc,
primul lucru e să merg să dau un pic cu șpaclu, cu
măturița, fac curățenie zilnic. Lângă Satu Mare locuiește
crescătorul Șofornea, declarat maestru al sportului și are
o mulțime de titluri de campion național. El, prima și
prima dată, nu dă cu șpaclu. El rade tot, în cuiburi, în
boxe, zi de zi. Abia apoi își bea cafeaua.

Eu, dimineața, să zic, mă ocup o oră de porumbei.
Acum am două echipe de zburători: trei femele și cinci
masculi.

În medie, pe zi, mă ocup de porumbei între șase și opt
ore.  Și așa, ca pensionar, nu am altceva mai bun de făcut.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

„Întotdeauna mi-a plăcut zborul”
„Anul trecut am fost campion al României, campion național absolut, cu o medie de aproximativ 10-11 ore de zbor.

Printre altele, fără lipsă de modestie, sunt primul campion național pe care l-a avut Timișoara și Banatul, 
dețin recordul absolut la ore de zbor, cu 16 ore și 31 de minute. În anul 1982 s-a stabilit un record care pe vremea aceea

era extraordinar, de 13 ore și 2 minute, pe care l-am bătut”, ne spune Gheorghe Sîrbu, columbofil din Giroc
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LLaa mmuullțții aannii,, PPeettrruu CChhiirraa!!
Petru Chira s-a născut în data de 4 iunie

1938, în localitatea Chişoda, judeţul Timiş. 
A urmat primele patru clase în satul natal,

gimnaziul (clasele V-VII) la Şcoala Generală
nr. 10 din Mehala, cartier al Timişoarei şi a con-
tinuat studiile la Şcoala Medie Tehnică
Financiară din oraşul de pe Bega (1952-1954).

A început să lucreze la Uzinele Mecanice din
Timişoara, perioadă în care a urmat liceul seral
(secţia umanistă) la Şcoala Medie nr. 1
(Colegiul Bănăţean) din Timişoara. 

După absolvirea liceului, în anul 1964, a ocu-
pat un post de contabil la U.M.T. 

De aici, în 1969, s-a transferat pe postul de
contabil de la Staţiunea de Maşini Agricole –
Freidorf (Timişoara) – secţia Giroc.

Şi-a completat studiile, urmând, timp de doi
ani, şcoala postliceală de contabilitate şi, în anul
1970 un curs de topograJe, care îi va marca
schimbarea carierei, pentru întreaga viaţă, în-
trucât, având această specialitate, s-a angajat
tehnician la IPROTIM şi a rămas pe acest post
până la pensionare, în anul 1998.

A debutat, cu epigramă în anul 1966, în ziarul
„Drapelul roşu” din Timişoara. Debutul său 
edi torial a avut loc în anul 1975, Jind inclus în
volumul colectiv Antologia epigramei
româneşti, Bucureşti, coordonator: Giuseppe

Navara. 
A mai publicat încă opt volume colective,

apărute în perioada 1994-2004, colaborarea lui
remarcându-se îndeosebi în Gura Satului la
Radio Timişoara, III (Editura Mirton, 1994) şi
în antologia Gura Satului (Ed. Mirton,
Timişoara, 1996).

Dintre volumele de autor amintim: Femeia-
eterna poveste (epigrame), Ed. Mirton, 1997,
Chemarea pământului (versuri în grai
bănăţean), Ed. Mirton, 2004, Romanţa unei iu-
biri (lirică de dragoste), Ed. Mirton, 2006,
Cotăriţa cu duminici (epigrame). Ed. Wald-
press 2008, Sonate şi rindeluri, Ed. Gordian
2013, Drumuri medvăşăne, Ed. Artpress 2014.

Activează în cenacluri timişorene: „Ri-
dendo”, CARP (al pensionarilor), „Liviu Re-
breanu”, „Constantin Brâncuşi”. 

Din vara anului 1991 s-a remarcat cu o
contribuţie substanţială în cadrul Cenaclului
Radiofonic „Gura Satului” din Timişoara. 

Are colaborări la publicaţiile „Drapelul roşu”,
„Orizont”, „Renaşterea bănăţeană”, „Timi -
şoara”, „Tăt Banatu-i fruncea”, „Coloana in-
Jnitului” (Timişoara), „Lumina satului”,
„Dialog cu cetăţenii” (ultimele două apărând la
Giroc).

RRăăvvaașșee
Destin

Au cam uitat gustul de apă
Și beau tot felul de licori,

Dar am condus pe mulți la groapă
Ce se credeau nemuritori.

Unor poeți
Precizez, pe-această cale,
Poeților de vremuri noi,

Am scris de multe ori de jale,
Dar nu mai jalnic decât voi.

Efectul super lunii 
în Parlament
Abia începuse postul

Și sub clar de super lună
S-a trezit din somn și prostu’
Dup-un an de noapte bună.

Confesiune
E adevărat, bețiv am fost

Și mare șleampăt, dacă vreți.
Dar calitățile de prost

Vă las doar vouă să le-aveți.

OOaarree--țții mmăăii aadduușșii aammiinnccee
MMooșșuullee ttrreeccuutt pprrîînn aannii??
CCâânndd eerraaii ccooppiill ccuummiinnccee

ȘȘîî zzbbuurrddaaii pprrîînn ccăăppttăăllaannii..

CCăărraaii iiaarrbbaa ccuu ccăărruuțțaa
PPâânnttrruu ooii șșîî ppâânnttrruu vvaașșee

ȘȘîî ddăăggeeaaii ccuu ppeerriiuuțțaa
CCuu ssmmooll ppăăssttăă ppăăttiiccaașșee..

CCâânndd dduușșeeaaii,, ddăă PPaașșccii,, ccoollaașșiiii
ȘȘîî pprriimmeeaaii șșîî nniișșccee bbaannii..
ȚȚ--aammiinncceeșșttii ddăă LLaațții bbaaccii

ȘȘîî mmăășșîînnaa lluu HHăăttrroonnii??

IIooșșccaa ăăll ccuu țțuuccuurreellee
ȘȘîî--nngghheețțaattăă ccuu JJssttiicc
DDăă ooppiinnccaa ccuu șșiiuurreellee

FFeeccee mmaarrii șșîî ffeeccee mmiișșii??

GGrraassăăll ssăă ttrrăăjjeeaa ddâânn lluullăă
CCuu ttrrăăzzâânnaa ddăă pprrăă șșttrreecc..
ZZaammaa lluunnggăă ddăă ppăăssuullăă

ȘȘîî ddăă ccrruummppiiii ccooppțț îînn pplleecc..

GGhhiigghhiilleeșșii șșîî aapprreennzzuuppăă
CCoollăășșeeii șșîî ccoorrnnoorrăățții

DDăă ppiippeerriiuu ppuuss îînn zzuuppăă
ȘȘîî ddăă PPeeppii BBăărrââmmăățț??

OObbooddaa ddăă aallttăăddaattăă
OOrr ddăă SStteellaa lluu BBeerrooaannee
TTiibbii,, PPaauu șșîî TTrruuttrruucciiccăă

ȘȘccaannddăăllaa șșîî ddăă FFăărrccooaanniiee??

OOrr ddăă AAnnaa ccuu mmaașșâânnaa
PPeettrroollooiiuu ăăll ddăă llaammppăă
PPrraauu șșee--ll lluuaatt ccuu mmâânnaa
ȘȘââ iimmaallaa ddăă ppăă ttaallppăă??

CCuu UUșșmmeecc șșîî NNeelluu ZZoonnccaa
VV--aațț aassccuunnssaa pprrîînn bbăărrăășșii

PPiittppăăllaașșiiii pprriinnșșii ccuu ttrrooaaccaa
ȘȘîî ddăă bbaallttaa ccuu lliissăărrșșii..

NNeettăărruu lluu’’ BBoolldduurreeaannuu
ȘȘee--ll ssââmmțțaaii ppăă ssppaaccee,, ggrrooss,,

OOrrii ddăă LLiiddaa lluu GGeeggaannuu
DDăă jjâârraaddaa ddăă oovvooss..

DDăă șșee ttrreebbuuiiaauu ssăă JJee
ȘȘîî ccaa vvrreemmeeaa oorr ttrreeccuutt
DDăă ddrrăăgguuțțaa ddăă MMăărriiee

CCaarree ccee--oo zzuuiittaatt ddăă mmuulltt..

ȘȘîî îîss mmuullccee,, ttaarree mmuullccee,,
ÎÎnn vviiaațțăă ssăă llee ffaașșii

DDaarr nnuu--ii nniimmee ssăă ccee--aassccuullccee
MMooșșuullee,, mmăăii bbiinnee ttaașșii..

EEppiigg��aammee
Recomandare

Dacă ai femei în față,

Cugetă o treab-adâncă:

Numai una îți dă viață,

Celelalte ți-o mănâncă

Conviețuire pașnică

Sfaturi ne-mpărțim frățește,

Ca să-i Jm mereu pe plac.

Astăzi numai ea vorbește,

Mâine-i rândul meu să tac.

Întrebare ciudată

- Mai trăiești?, mă-ntreab-o doamnă,

Uite-așa, netam-nesam,

- Mai trăiesc, de bună seamă,

Fiindcă altă treabă n-am.

MMooșșuullee,, mmăăii bbiinnee ttaașșii
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În data de 9 iunie, la Ciacova s-a desfășurat Festivalul
de folclor pentru preșcolari „Mândră floare ciacoveană”.
Aflat la cea de-a treia ediție, evenimentul a reunit
grădinițe din județele Arad, Caraș Severin și Timiș.

După parada portului popular, finalizată în Piața
Cetății, prezentatoarea festivalului, cunoscuta realizatoare
de televiziune și interpretă de muzică populară Felicia
Stoian, a declarat deschis evenimentul, dând cuvântul co-
ordonatoarei Grădiniței cu Program Prelungit Ciacova,
prof. Florentina Albu, și primarului orașului Ciacova,
Petru Filip.

La eveniment au participat și preșcolari de la Grădinița
cu Program Prelungit din Giroc și de la Grădinița cu Pro-
gram Prelungit din Chișoda.

Grădinița cu Program Prelungit din Giroc a fost pre-
zentă cu Ansamblul „Ghiocelul”, grupa mică, care a adus
în fața spectatorilor un dans din Banat, copiii fiind
coordonați de doamnele prof. Lenuța Terteci și Alina Su-
rugiu, instructor fiind domnul Ionel-Lucian Șipoș.

Copiii de la Grădinița cu Program Prelungit din
Chișoda au prezentat un dans popular, coordonați de
doamna prof. Ileana Cionca; instructor, domnul Ionel-

Lucian Șipoș.
Doamna Lenuța Terteci, cadru didactic coordonator al

Grădiniței cu Program Prelungit Giroc, ne-a declarat, re-
feritor la participarea la acest festival: „Participăm încă de
la prima ediție a festivalului de la Ciacova. Este o onoare
pentru noi să fim invitați la acest eveniment. 

Participarea este reciprocă, pentru că și Ciacova parti-
cipă la festivalul pe care îl organizăm la Giroc, având, cu
acest prilej, ocazia de a schimba păreri, impresii. În
același timp, sunt bucuroasă că au împărtășit, și colegele
din Ciacova sau Pecica, inițierea unor astfel de acțiuni
prin care să valorificăm folclorul, tradiția, încă de la vâr-
sta preșcolară. 

Copiii sunt doritori să participe la astfel de activități, în
primul rând datorită costumelor pe care le poartă, iar în al
doilea rând pentru socializarea cu alte grădinițe și cu co-
piii din alte unități. 

Mulțumim organizatorilor pentru invitație și le felicit
pe colegele de la Grădinița cu Program Prelungit din Cia-
cova, Primăria și Consiliul Local Ciacova și pe toți cei
care s-au implicat în organizarea acestui eveniment”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

GGrrăăddiinniițțeellee ddiinn GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa,,
ppee sscceennaa FFeessttiivvaalluulluuii 

„„MMâânnddrrăă ffllooaarree cciiaaccoovveeaannăă””

În data de 8 iunie 2017 s-a
desfășurat o acțiune la Muzeului Sa-
tului, în cadrul proiectului de volun-
tariat „Din inimi pentru inimi”,
împreună cu doamnele de la Cămi-
nul de Persoane Vârstnice Timi -
șoara. Preșcolarii Grupei Mari B din
cadrul Grădiniței P. P. din Giroc,
îndrumați de doamnele educatoare,
au prezentat un colaj de cântece și
poezii și au realizat o felicitare în

cadrul unei activități practice. Felicitarea a fost dăruită
doamnelor participante. Zâmbetul de pe chipul doamne-

lor de la Căminul de Persoane Vârstnice a reprezentat cel
mai bun feedback pentru evaluarea activității noastre.

Alina-Elena SURUGIU
Lenuța TERTECI

DDiinn iinniimmii ppeennttrruu iinniimmii

Sfârșit de an școlar la
Grădinița cu Program

Prelungit din Giroc

Finalul anului școlar a fost marcat la
Grădinița P. P. din Giroc prin serbări cu teme va-
riate: „Adio, grădiniță” - pentru grupele care în-
cheie activitatea preșcolară, carnavaluri cu
personaje din povești, fluturi și flori, precum și
serbări cu temă folclorică – pentru grupele mici
și mijlocii. Preșcolarii au purtat costume speci-
fice temelor prezentate, au cântat, au recitat și
au dansat, fiind răsplătiți cu diplome și dulciuri.
O contribuție importantă au avut-o părinții, care
s-au implicat în organizarea acestor evenimente,
atât prin asigurarea locației și a costmelor, cât și
prin generozitatea de care au dat dovadă, încu-
rajându-i pe copii cu aplauze. Colectivul de
cadre didactice didactice al Grădiniței P. P. din
Giroc vă urează „Vacanță plăcută!”.

Adio, grădiniță!
Grupa Mare B de la Grădinița P. P. din Giroc a

dat ultima serbare joi, 25 mai 2017, urmând ca din
toamnă componenții ei să devină școlari. Serbarea
s-a desfășurat într-un cadru festiv, în sala de cere-
monii a grădiniței, cu ținute adecvate absol -
venților. Preșcolarii au prezentat cântece și poezii,
prin care și-au luat la revedere de la doamnele
educatoare, de la copii mai mici și de la jucării.
Acțiunea s-a încheiat cu un tort, copiii fiind
răsplătiți și cu multe aplauze din partea publicului.
Pentru că preșcolarii noștri au fost silitori, harnici
și cuminți, în zilele următoare părinții au organi-
zat o excursie la Sarmizegetusa, unde s-au jucat și
au vizitat obiective din zonă. Le dorim mult suc-
ces la școală viitorilor școlari și le mulțumim
părinților pentru implicarea de care au dat dovadă
de-a lungul celor trei ani de grădiniță!

Alina-Elena SURUGIU
Lenuța TERTECI
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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 DEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune 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. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie 

Octavian GRUIŢA,  Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; 
Alina BEMEA - social; Maria HANEȘ - agricol

Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

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

Tiparul executat la TIPOMEDIA PROD,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Trageri în Poligonul
Chișoda

În perioada 07.06.2017 - 29.06.2017, în
Poligonul de tragere Chișoda, se exe-
cută trageri ziua și noaptea, cu întreg
armamentul de infanterie, în următoa-
rele zile:

IUNIE: 07; 08; 13; 14; 15; 21; 22; 28;
29.

Programul 
casieriei serviciului

apă-canal: 

luni-vineri, orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din data

de 27 a lunii până în data de

03 a lunii următoare) și inter-

valul 14-16 al fiecărei luni ca-

sieria este deschisă și sâmbătă

între orele 9:00 – 13:00.

Telefon deranjamente
NON-STOP

0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848

Telefon telecitire
0800800136 (TELVERDE)

orele 08.00-16.00

intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie
0256395978

orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL

CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)

Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)

Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950

Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)

CABINET STOMATOLOGIC 
SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)

FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

FARMACIA ACONITUM

Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc
Telefon: 0256.395.853

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-14

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16

Farmacia NATURALIA SHOP SRL

Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;

0356-003 667
Program

Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

CABINET VETERINAR 
DR. VÎRTOSU DAN

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda
Telefon: 0724.375.122

Fax: 0256.395.712
Program

Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, 

administrarea și asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităților Giroc și Chișoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul
public care nu funcționează, vă rugăm să apelați numerele
de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
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Nadia-Elena Grigoraș
1 an și 9 luni, Chișoda

Patrick-Nikola Uduli
2 ani și 4 luni, Giroc

Teodora Cotoc
4 ani și 9 luni, Chișoda

Klaus Biraș
3 ani și o lună, Chișoda

Alize Elekes-Darabonț
5 ani și 7 luni....

Sofia-Maria Grigoraș
1 an și 9 luni, Chișoda

ȘȘaahhuull ggiirroocceeaann,, pprreezzeenntt îînn ccoommppeettiițțiiiillee
iinntteerrnnee șșii iinntteerrnnaațțiioonnaallee

Campioni naționali
școlari pe echipe mixte!
Campionatul Național Școlar de Șah pe echipe mixte „Elisabeta Polihro-

niade”, faza finală, s-a desfășurat la Băile Olănești, în perioada 10-13 iunie.
Comuna Giroc a participat cu două echipe.

Una a fost înscrisă în concursul dedicat ciclului primar și a fost alcătuită din
Andrei Juravle, Fabian Preda, Luca Iucu și Angelina Coman. Echipa a ocu-
pat locul I la comune, devenind campioană națională.

La ciclul gimnazial, echipa Girocului a fost formată din Paul Paraschiv,
Mihai Iucu, Ștefan Juravle și Alexandra Paraschiv. Echipa a ocupat locul III
în clasamentul general și locul I la comune.

Așadar, ambele echipe girocene sunt campioane naționale pe anul 2017 la
categoria comune.

Echipa gimnazială a câștigat cinci meciuri din cele șapte disputate. Toți cei
patru componenți ai săi au evoluat foarte bine. 

„A fost o ediție extrem de grea - ne spune antrenorul acestor copiii, maes-
trul Zamfir Moldovan. Echipa de gimnaziu a fost premiată de două ori, o dată 
pentru poziția ocupată în clasamentul general și a doua oară pentru titlul de
campioană”.

Prezență meritorie la concursul
„Turnul Alb” de la Soci - Rusia

Antrenorul Clubului de Șah Giroc,
maestrul Zamfir Moldovan, ne-a relatat
și despre prezența tinerilor șahiști giro-
ceni la un concurs internațional
tradițional, care se desfășoară neîntre-
rupt, an de an, începând din anul 1969.
Este vorba despre competiția „Turnul
Alb” (în traducere), care a avut loc, timp
de zece zile, între 1 și 9 iunie, la Soci, în
Rusia. Comuna Giroc a fost reprezentată
de către echipa de gimnaziu a Liceului
„David Voniga”, alcătuită din Mihai
Iucu, Ștefan Juravle, Andrei Juravle și
Beatrice David. Ultimii doi, ne-a spus
antrenorul lor, au participat la acest con-
curs ca urmare a câștigării unui baraj la
nivelul Clubului de Șah Giroc.

Maestrul Zamfir Moldovan ne-a rela-
tat despre prezența giroceană la concur-
sul de la Soci: „Au participat peste o sută
de echipe din aproximativ 20 de țări, de
pe toate continentele. A fost o competiție
dedicată școlilor gimnaziale. Invitația
din partea Rusiei ca noi să participăm la
această competiție s-a datorat faptului că
echipa giroceană a fost campioană
națională în anii 2015 și 2016. Din pă-
cate, între campionatul României și cel
al Rusiei există diferențe de regulament,
care pe noi ne-au împiedicat să folosim
jucătorii cei mai experimentați, mă refer
la frații Paraschiv. Asta în condițiile în
care au fost invitate echipe din țări pu-
ternice în șah, cum ar fi India sau China, ca să nu mai vorbim de Rusia. Campio-
natul Regional din Rusia echivalează cu campionatele naționale din alte țări. Au
fost prezente în jur de 70 de echipe doar din Rusia. La Soci, neputând să folosesc
«veteranii», am deplasat practic o echipă de «boboci». Dar chiar și așa, echipa a
obținut o victorie și trei rezultate de egalitate, din nouă runde disputate. În șahul pe
echipe, chiar și un singur om poate face diferența, iar noi am reușit să obținem un
rezultat onorabil. Eu zic că, oarecum, am reușit imposibilul. Dacă erau și frații Pa-
raschiv în echipă, eu zic că ne băteam pentru primele 10-20 de locuri.

La Soci s-a petrecut și un alt lucru fericit: la nivel de șah, noi, cei de la Giroc,
am demarat un parteneriat cu canalul de televiziune Da Vinci Learning, pe care
rulează documentare științifice, canal care ne-a sponsorizat cu tricouri de proto-
col și prezentare. În Rusia ne-am împrietenit cu cei din echipa care reprezenta Re-
publica Moldova și, ca un gest de curtoazie, le-am oferit și lor astfel de tricouri,
pe care scria «Da Vinci Learning România». Iar componenții echipei din Repu-
blica Moldova au jucat o rundă îmbrăcați cu acele tricouri primite în dar de la noi.

Vreau să mai amintesc faptul că participarea echipei girocene la concursul
internațional de la Soci a fost finanțată parțial de către Federația Rusă de Șah (care
a asigurat masa și cazarea), Asociația «Elisabeta Polihroniade» (care a asigurat ju-
mătate din cheltuielile de transport), Consiliul Local Giroc și firma Moldtrans,
care a asigurat drumul până la Aeroportul din Belgrad și returul de la Belgrad la
Timișoara”. Petru Vasile TOMOIAGĂ


