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LaMulţi Ani!
tuturor femeilor din
Giroc şi Chişoda

De Ziua Internaţională a Femeii
CCuu oo mmăărreeţţiiee aassccuunnssăă îînn mmooddeessttiiee,, aaffllaattăă îînnttrr--uunn
aannoonniimmaatt ddiissccrreett,, ssuuttee ddee aannii,, ffeemmeeiiaa aa rreennăăssccuutt
ccuu ssiinncceerriittaattee,, îînn ttiimmppii iissttoorriiccii,, aadduuccâânndd oo ddaattăă
ccuu eeaa oo mmaarree ssăărrbbăăttooaarree,, oo ZZii IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă aa
FFeemmeeiiii,, ddee ffiieeccaarree ddaattăă îînn 88 MMaarrttiiee..

IIddeennttiiffiiccaattăă îînn ssppiirriittuuaalliittaatteeaa mmooşşiilloorr şşii
ssttrrăămmooşşiilloorr nnooşşttrrii,, pprriinn mmuunnccăă,, ddăărruuiirree şşii rreess--
ppeecctt,, eeuu ccrreedd ccăă ffiieeccăărreeii ffeemmeeii aarr ttrreebbuuii ssăă îîii aattrrii--
bbuuiimm uunn ppiieeddeessttaall şşii ssăă îîii aaşştteerrnneemm fflloorrii llaa
ppiicciiooaarree,, îînn sseemmnn ddee rreessppeecctt şşii mmuullţţuummiirree..

DDaattoorriittăă ccrreezzuulluuii eeii,, ffeemmeeiiaa nnuu aa ppuuttuutt ffii îînnvviinnssăă
nniicciiooddaattăă,, ddooaarr ffăăccuuttăă ssăă ssuuffeerree,, cceeeeaa ccee aa ddeetteerr--
mmiinnaatt--oo ssăă ffiiee mmaaii ppuutteerrnniiccăă şşii ssăă ddeevviinnăă lleeaaggăănn şşii iizzvvoorr aall vviieeţţiiii nnooaassttrree..

EEssttee zziiuuaa îînn ccaarree mmiilliiooaannee ddee ccaaddoouurrii,, mmaaii mmuulltt ssaauu mmaaii ppuuţţiinn ccoossttiissiittooaarree,,
ccuurrgg sspprree ffeemmeeiiee,, ffiiee eeaa mmaammăă,, ssooţţiiee ssaauu iiuubbiittăă..

AAşşaa ccuumm ssccrriiuu iissttoorriicciiii,, ffeemmeeiillee,, ffiiiinnţţee aappaarreenntt ssllaabbee,, aauu şşttiiuutt ssăă ooccoolleeaassccăă
vvaalluurriillee rrăăttăăcciittooaarree ppuurrttaattee ddee vvaanniittaattee şşii ssăă ddoobbâânnddeeaassccăă sseetteeaa,, nneemmăăssuu--
rraattăă,, ddee iiuubbiirree şşii eemmaanncciippaarree..

SSppiirriittuull lloorr ccuupprriinnzzăăttoorr rrăăssaarree,, ppee aacceesstt ppăămmâânntt,, ddee ffiieeccaarree ddaattăă,, ddaarr îînn mmoodd
ssppeecciiaall îînn aacceessttee zziillee,, aallee îînncceeppuuttuulluuii ddee pprriimmăăvvaarrăă,, ccuu rrooaaddee ffrruummooaassee şşii
ttrrăăiirrii ddeeoosseebbiittee..

CCuu ddeemmnniittaattee şşii ccrreeddiinnţţăă ccrreeşşttiinnăă,, ssee ccuuffuunnddăă îînn aallbbiiaa ssppiirriittuuaallăă aa rrăăbbddăărriiii,,
ddâânndd vviiaaţţăă ppooppooaarreelloorr ddee pprreettuuttiinnddeennii,, ppeessttee lliimmiitteellee ppeerrcceeppeerriiii uummaannee..

CCuu aacceesstt pprriilleejj,, mmăă aallăăttuurr mmiilliiooaanneelloorr ddee bbăărrbbaaţţii ccaarree,, llâânnggăă uunn mmăărrţţiişşoorr,,
aaşşeeaazzăă îînn mmâânnaa ffeemmeeiiii cceellee mmaaii aalleessee fflloorrii,, îînn sseemmnn ddee rreessppeecctt şşii rreeccuunnoo--
şşttiinnţţăă vveeşşnniiccăă..

LLaa mmuullţţii aannii ttuuttuurroorr ffeemmeeiilloorr!!

IIoossiiff IIoonneell TTOOMMAA
PPrriimmaarruull ccoommuunneeii GGiirroocc

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş a organizat
ediţia a 13-a a festivalului-concurs „Topul mărţişorului”,
prima de până acum cu finanţare exclusivă din partea Con-
siliului Judeţean Timiş. Directorul CCAJT, Ciprian Cipu,
ne-a spus că acest concurs a fost rezervat tinerilor din colegi-
ile naţionale de artă şi de la liceele de muzică. „Am avut par-
ticipanţi din 14 judeţe, printre care, bineînţeles, şi

judeţul-gazdă, Timişul, concurenţii având vârste cuprinse
între 16 şi 35 de ani. În finala jurizată de o serie de persona-
lităţi, care l-au avut ca preşedinte pe muzicologul Gelu Stan,
s-au calificat zece judeţe, pe primele două locuri clasându-se
concurenţi din Arad. Judeţul Neamţ a ocupat un loc trei, în
timp ce Timişul a obţinut o menţiune, acordată de Şcoala
Populară de Artă”. Ca o recunoaştere pentru performanţele
pe care le-a obţinut în ultima perioadă, în cadrul Galei Lau-
reaţilor a fost invitat să participe şi Ansamblul „Ghiocelul”
din Giroc, care a susţinut un moment coregrafic. De aseme-
nea, a participat ca invitat şi Ansamblul “Cununa Timişu-
lui” din Ghiroda. (V.T.)

„Topul mărţişorului”,
la a 13-a ediţie

Ansamblul „Ghiocelul” a susţinut 
un recital în cadrul Galei Laureaţilor

SSuupplliimmeenntt ssppeecciiaall ddeeddiiccaatt ffeemmeeiilloorr

Cântec meiesc
AAşşaa ee mmaammaa şşii aa ffoosstt bbuunniiccaa

AAşşaa ssuunntteemm ffeemmeeii llâânnggăă ffeemmeeii
PPăărreemm nniimmiicc şşii nnuu--nnsseemmnnăămm nniimmiiccaa
DDooaarr nniişşttee ““eellee”” ccee sslluujjeesscc ppee ““eeii””..

EEii nneegglliijjeennţţii,, iiaarr eellee ffooaarrttee ccaallmmee
EEii îînnccuurrccâânndd ccee eellee lliimmppeezzeesscc

EEii nnuummaaii ttăăllppii şşii eellee nnuummaaii ppaallmmee
AAcceessttaa ee ddeessttiinnuull ffeemmeeiieesscc..

ŞŞii--nn ffoonndd,, ccee ffaacc ffeemmeeiillee ppee lluummee??
NNiimmiicc mmăărreeţţ,, nniimmiicc iimmppuunnăăttoorr..

SScchhiimmbbâânndduu--şşii dduuppăă eeii şşii ddrruumm şşii nnuummee
PPuunn lluuccrruurriillee iiaarr llaa llooccuull lloorr..

CCuu--aattââţţiiaa ppaaşşii ccee aauu ffăăccuutt pprriinn ccaassăă
ŞŞii ppeennttrruu ccaarree ppllaattăă nniiccii nnuu cceerr

DDee--aarr ffii ppoorrnniitt ppee--oo ccaallee gglloorriiooaassăă
AArr ffii aajjuunnss şşii ddiinnccoolloo ddee cceerr..

EEii ffaacc ccee ffaacc şşii ttoott ccee ffaacc ssee vveeddee
BBaa ssttrriiccăă mmuulltt şşii eellee--nnddrreeaappttăă ttoott

ŞŞii ddee aacceeeeaa nniimmeennii nnuu llee ccrreeddee
CCâânndd ccaadd,, îîmmbbăăttrrâânneesscc şşii nnuu mmaaii ppoott..

AAşşaa ee mmaammaa şşii aa ffoosstt bbuunniiccaa
ŞŞii ccaa eellee mmââiinnee eeuu vvooii ffii..

CCee ffaacceemm nnooii,, ffeemmeeiillee?? NNiimmiiccaa,,
DDeeccââtt ccuurraatt şşii uunneeoorrii ccooppiiii..

SSuunntteemm vveerriiggaa ffiirruulluuii ddee aaţţăă
ÎÎnn ffiieeccaarree llaannţţ ffăăccuutt ddiinn ddooii

CCee ggrreeuu ccuu nnooii ffeemmeeiillee îînn vviiaaţţăă
DDaarr ee şşii iimmppoossiibbiill ffăărrăă nnooii……

Adrian PĂUNESCU

Supliment special
dedicat femeilor -

martie 2013

MMaarrttiiee
UUllttiimmaa nniinnssooaarree--nnccaarrccăă mmeerriiii,,

DDaarr ccuurrâânndd eeii pplliinnii vvoorr ffii ddee ffllooaarree!!
MMaarrttiiee,, oo,, mmaammăă,, ssăărrbbăăttooaarree!!

SSăărrbbăăttooaarreeaa ttaa şşii--aa pprriimmăăvveerriiii!!

Doresc tuturor femeilor
o primăvară însorită,
care să le aducă liniştea

şi fericirea, bucuria şi iubirea în
su8ete! Să nu uităm în aceste
zile că martie este luna renaş-
terii naturii şi a 7rii. Să ne
aplecăm o clipă, chiar dacă
viaţa noastră este un tumult
perpetuu, asupra celor mai gin-
gaşe 7inţe de pe pământ, fe-
meile, şi să le aducem mul ţumiri
mamelor, surorilor, soţiilor, 7-
icelor şi prietenelor noastre,
cele care aduc un strop de feri-
cire în viaţa noastră de zi cu zi.
Vă doresc LA MULŢI ANI!
Lenuţa Terteci, cadru didactic 

coordonator Grădiniţa cu
Program Prelungit Giroc,

consilier local

Pentru noi, femeile, primă-
vara este un anotimp special,
deoarece în data de 8 Martie

ne sărbătorim Ziua Internaţiona -
lă. În calitate de femeie, de mamă,
de soţie şi de consilier local în
cadrul Consiliului Local al co-
munei Giroc, le doresc tuturor fe-

meilor ca împlinirile, sănătatea,
fericirea şi spiritul acestei zile să le

însoţească pretutindeni! Primăvara
2013 să 7e adevăratul anotimp al renaş-

terii vegetale, dar şi spirituale, iar ziua de 8
Martie să răspândească în întreaga comunitate locală feminitate,
zâmbete şi căldură su8etească. Inimile să 7e cuprinse de gingăşia
tuturor 8orilor de primăvară, să învăţăm permanent să 7m mai
bune, mai harnice şi mai utile familiilor în care trăim şi locali -
tăţii în care ne desfăşurăm activitatea. La Mulţi Ani!

Nicoleta Şipoş, consilier local

Luna martie este perioada în
care se remarcă, în primul
rând, femeia. 1 Martie, 8

Martie, sunt două sărbători atât ale
primăverii, cât şi ale mamelor, ale
surorilor, ale soţiilor, ale logodnicelor
şi ale prietenelor. Pentru mine, 8 Mar-
tie reprezintă o zi a respectului pentru
toate femeile. La fel, consider că toate
femeile ar trebui să 7e respectate de
către cei din jur, dar mai ales de
partenerii lor de viaţă. Mi-aş dori ca,
în aceste zile, toate femeile să 7e
preţuite, să petreacă de 1 şi 8 martie aşa
cum merită, să li se ofere clipe de neuitat...

Miluţa Conţescu, consilier local

Primăvara bate la fereastră
Cu buchete mici de ghiocei

Şi zambila înflorită-n glastră
Te îndeamnă cu mireasma ei...

Scumpe sau modeste mărţişoare
Câte unul pentru fiecare

Din ale pământului femei

““IIddeennttiiff iiccaattăă îînn ssppiirriittuuaalliittaatteeaa mmooşşiilloorr şşii ssttrrăămmooşşiilloorr
nnooşşttrrii,, pprriinn mmuunnccăă,, ddăărruuiirree şşii rreessppeecctt,, eeuu ccrreedd ccăă ff iieeccăărreeii

ffeemmeeii aarr ttrreebbuuii ssăă îîii aattrriibbuuiimm uunn ppiieeddeessttaall şşii ssăă îîii aaşştteerrnneemm
fflloorrii llaa ppiicciiooaarree,, îînn sseemmnn ddee rreessppeecctt şşii mmuullţţuummiirree””

PPrriimmaarruull ccoommuunneeii GGiirroocc,, ddrr.. IIoossiiff IIoonneell TTOOMMAA

GGâânndduurrii aallee ffeemmeeiilloorr ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa

Paginile I-IV



2 DIALOG CU CETĂŢENII

Conceptul de identitate poate face obiectul reflecţi-
ilor logice sau, cel mult, metafizice, pentru că o prob-
lemă a identităţii în sine nu există. Platon, în Menon,
îl pune pe Socrate să prezinte teoria reamintirii –
anamnezei ca soluţie la paradoxul întrebării, dar
terţul discipol îşi exprimă nedumerirea în privinţa
cunoaşterii, deoarece „nu mai ai nevoie să cauţi ceea
ce ştii deja şi nu poţi să cauţi ceea ce nu ştii” (1). Para-
doxul platonician nu este doar un calambur sofistic,
ci punctul fierbinte al cugetării filozofice. Aristotel,
preocupat de aceeaşi spinoasă chestiune, susţine în
Metafizica sa că ar exista două tipuri de identitate:
cea de sine – ipseiformă şi cea cu altul – idemiformă,
concluzie formulabilă în forma unei propoziţii
simple – Identitatea este un predicat aflat în coloana
relaţiilor (2).
Identitatea şi Alteritatea ar fi un cuplu existenţial sta-
bil dacă nu ar interveni perturbator stiletul indife-
renţei – gr. adiaphoréo – care periclitează soclul
diferenţei privilegiate. Cu toate că acest ultim cuvânt
în limba greacă, he diaphora, avea semnificaţii con-
trastante: varietate, diversitate, dezacord, contestaţie,
rătăcire; verbul aferent – diaphoréo – exprimă rever-
sul negativ al acţiunilor iniţial desemnate prin omo-
logul dia-phéro: a străbate până la capăt un spaţiu, o
durată sau o intenţie oarecare (3). Iată cum printr-un
subtil joc lingvistic rezultă înţelesuri majore asupra
existenţei. Rusaliile – sărbătoarea coborârii Duhului,
afirmă diferenţa ca principiu de revelare a lui Dum-
nezeu-Treime, care nu acordă nimănui „licenţă de
unicitate” (4), întrucât a III-a Persoană divină nu-şi
uniformizează autoritar partenerii de dialog, ci îi de-
termină să se „dezveţe de sine” (5). Percepţia multi-
plă a prezenţei pnevmatofile denotă de fapt adevărata
stare de normalitate, ce dă libertate fiecăruia să-şi
manifeste „diferenţierea subiectivă” (6), fără a obnu-
bila memoria unităţii adamice.

Relaţiile cu Celălalt ca persoană derivă din
înţelegerea justă sau distorsionată a acelui das ganz
Andere care este Dumnezeu (7). Doar o cunoaştere
veridică a Acestuia – întru teamă şi iubire – poate
confirma axioma că „Identitatea nu este glorie – iden-
titatea este caracter” (8). Hristos ca Dumnezeu este
Unul în identitate cu Sine, iar ca om este Celălalt,
mediu de convergenţă absolută a universaliilor (9).
Pentru El nu a fost, nu este şi nu va fi inutil Celălalt,
nefiind excedat intrasubiectiv de „horor alieni” (10) -
spaima de alteritate, „con-simţind veşnic la existenţa
multiplului” (11).
Dacă limbajul uman poate numi numai ceea ce este în
real, iar unicul divin aparţine momentului pre-origi-
nar, atunci a vorbi înseamnă nu Unu, ci Doi (12). Sin-
gularitatea ontică a lui Dumnezeu nu s-a datorat
nicidecum absenţei ontologice a Pluralului uman, ci
însăşi constituţiei transcedentale a Fiinţei Absolute
(13). Omul, pentru a copia modelul divin al unicităţii,
s-a „diferenţiat” (14) de regnul animal prin asumarea
deliberată a specificului dat. Îndepărtându-se de
izvorul Vieţii prin cădere, omul doar mai silabiseşte
ecceitatea (15) funciară. Evanghelia încearcă împă-
carea între Cer şi Pământ, ca de altfel şi între om şi
om, pentru că aproapele „ne priveşte” (16) vrând-
nevrând. Este imposibil să gândeşti alteritatea ca
fiind una în sine, despărţită total de Unul, pentru că
ea rămâne mod de-a fi pentru Acesta (17). Pe ordo-
nata vieţii impasibile, alţii se pot concepe ca abstracţii
sau ca şi configuraţii psihice individuale (18).

Viorel CHERCIU
- va urma -
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Identitate şi alteritate în Banatul modern (1)

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă
Mai uşor contactezi viciul decât virtutea; după cum mai
uşor te molipseşti de o boală, decât să-ţi recapeţi sănătatea.
(Sf. Grigore de Nazianz)

Mai cumplit lucru este a deznădăjdui decât a păcătui. Cel ce
şi-a pierdut nădejdea a pierdut totul. Şi Iuda, şi Petru au
păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde şi şi-a curmat
viaţa, celălalt s-a ridicat prin nădejde, a plâns şi astfel a fost
iertat de Domnul. (Cuviosul Ioan Carpatiul)

Viaţa de aici e un somn adânc al neştiinţei. (Clement 
Alexandrinul)

Păcatul este întrebuinţarea greşită a gândurilor, căreia îi
urmează reaua întrebuinţare a lucrurilor. (Sf. Maxim
Mărturisitorul)

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

Un împărat a primit
doi şoimi.

Unul a fost antrenat, des -
pre celălalt i s-a spus că re-

fuză să se dezlipească de
creanga pe care stătea.
Unul dintre slujitori trebuia să se
caţere în fiecare zi în copac, ca
să-i ducă de mâncare.
După ce a încercat în fel şi chip
să facă şoimul să zboare de pe
creangă, împăratul şi-a rugat
supuşii să-l ajute.
Un bătrân înţelept s-a oferit să

facă el asta şi, a doua zi, când 
s-a trezit, împăratul a văzut
şoimul zburând de colo-colo.
- Cum ai făcut?, şi-a întrebat su-
pusul.
- A fost foarte simplu. Nu a tre-
buit decât să îi tai craca de sub
picioare.

Uneori Dumnezeu ne taie craca
de sub picioare, ca astfel să ne
aducem aminte că putem zbura
spre cer.

Cum să învăţăm să zburăm?
ppii

lldd
ee ccrr

eeşş
ttiinn

ee
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În această lună, în ziua a noua, pomenirea sfinţilor
patruzeci (40) de mucenici, cei ce au mărturisit şi au
fost chinuiţi în cetatea Sevastiei.
Cei patruzeci de mucenici, deşi erau de obârşie din
diferite locuri, făceau parte din aceeaşi ceată ostă -
şească. Ei au fost prinşi din pricina mărturisirii cre -
dinţei în Hristos şi au fost duşi la cercetare. Dar
nelăsându-se înduplecaţi să jertfească idolilor, mai
întâi au fost loviţi cu pietre peste faţă şi peste gură,
dar pietrele, în loc să-i atingă pe ei, se întorceau şi
loveau pe cei ce le aruncau. Apoi au fost osândiţi, în
vreme de iarnă, să petreacă toată
noaptea în mijlocul unui lac, care
se găsea în apropierea Sevastiei.
Pe când se găseau în mijlocul
apei, unul dintre ei, care iubea
mai mult viaţa, ieşind din lac, a
alergat la o baie din apropiere,
dar, de îndată ce a fost atins de
căldura de acolo, s-a topit cu
totul. Unul dintre ostaşii care
erau de pază, însă, a intrat lao-
laltă cu sfinţii în lac şi l-a în-
locuit pe cel plecat, văzând în
noapte pe sfinţi înconjuraţi de lu-
mină şi cununi, pogorându-se
din cer asupra fiecăruia dintre ei.
Iar când s-a făcut ziuă, sfinţii,
care erau leşinaţi, de abia se mai vedeau suflând.
Atunci li s-au frânt fluierele picioarelor şi au luat cu-
nunile muceniciei. Cât de plăcută s-a cunoscut a fi
moartea pentru aceştia şi cât de dorită să fie îm-
brăţişată se poate vedea şi din următoarea împreju-
rare. După zdrobirea fluierelor picioarelor, unul
dintre ei, care din pricina vârstei mai tinere şi a put-
erii trupeşti mai sufla încă, a fost lăsat la o parte de
tiran, socotind că acesta poate îl va îndupleca să-şi
schimbe gândul. Dar mama lui, care în tot timpul cât
mucenicii pătimiseră rămăsese pe lângă el, văzând
acum pe fiul ei, care era mai tânăr decât toţi ceilalţi,
se temea ca nu cumva tinereţea şi dragostea de viaţă
să-i insufle în cele din urmă teamă şi să se arate
nevrednic de ceata şi de cinstea celorlalţi.
De aceea, ea sta încremenită şi cu trupul, şi cu
privirea, uitându-se la el, în starea în care se găsea,
dându-i curaj şi întinzându-şi mâinile, în cele din
urmă, şi zicând: “Fiul meu preadulce, mai rabdă
puţin, ca să ajungi cu adevărat şi fiu al Tatălui Celui

din ceruri. Nu te înfricoşa de chinuri, căci, iată, Hris-
tos Dumnezeu îţi stă ţie într-ajutor. Nu vei mai în-
tâlni mai departe nici o neplăcere, nici o durere;
toate acelea au trecut, pe toate le-ai învins cu vitejia
ta; după acestea va fi numai bucurie, desfătare, 
odihnă şi veselie, din care te vei împărtăşi îm-
părăţind împreună cu Hristos şi vei fi rugător pe
lângă Dânsul, pentru mine, mama ta”.
După ce sfinţilor li s-au zdrobit fluierele picioarelor,
ei şi-au dat sufletele în mâna lui Dumnezeu. Iar slu-
jitorii tiranului, aducând nişte căruţe şi încărcând în

ele sfintele lor trupuri, le-au por-
nit către ţărmul unui râu, care tre-
cea prin apropiere. Şi văzând că
tânărul acela, al cărui nume era
Meliton, mai sufla încă, l-au lăsat
să trăiască mai departe. Când
mama lui a văzut însă că rămâne
singur, a socotit cã lucrul acesta
înseamnă ceva mai mult decât
moartea ei şi a fiului ei. De aceea,
neţinând seama că este femeie
slabă şi înăbuşindu-şi în suflet
toată durerea de mamă, a luat pe
fiul ei pe umeri şi a pornit cu el
după căruţele cu trupurile sfin -
ţilor, întocmai ca o vitează, so-
cotind că numai atunci fiul ei va

trăi cu adevărat, când l-ar vedea şi pe el mort şi
părăsit împreună cu ceilalţi.
Dar, în timp ce-l purta astfel pe umere, acesta şi-a
dat şi el duhul. Şi atunci mama, simţindu-se elibe rată
de griji, s-a bucurat mult şi sufletul ei a săltat în chip
plăcut de sfârşitul fiului ei. Şi ducând trupul neînsu-
fleţit al iubitului ei fiu până la locul unde se găseau
trupurile sfinţilor, l-a pus deasupra lor şi l-a numărat
cu toate celelalte, pentru ca nici măcar trupul, al
cărui suflet pornise să se înnumere laolaltă cu su-
fletele celorlalţi, să nu se deosebească de trupurile
lor. Iar slujitorii aceia ai vrăjmaşului, aprinzând un
foc mare, au ars trupurile sfinţilor. Apoi, pentru ca
nu cumva creştinii să poată lua moaştele lor, le-au
aruncat în râu.
Dar acolo, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 
s-au strâns cu toate laolaltă într-o surpătură, de unde,
fiind scoase de mâinile creştinilor, ne-au fost dăruite
nouă ca o bogăţie de neînstrăinat.

Mircea STURZA

Sfinţii 40 de mucenici din Sevastia
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În şedinţa de Consiliu Local din 28 februarie, pe ordinea
de zi au fost 12 proiecte, dintre care 11 au fost aprobate,
iar unul a fost amânat, până la prezentarea documentaţiei
corespunzătoare.
Astfel, au fost aprobate ur-
mătoarele proiecte privind:
aprobarea Raportului pri-
marului comunei Giroc
asupra stării sociale, eco-
nomice şi de mediu pe
anul 2012; aprobarea Pla-
nului Urbanistic Zonal
„Zonă rezidenţială şi func-
ţiuni complementare” ex-
travilan Giroc pe terenul
înscris în CF 405100 Giroc
nr. cad./nr.top 405100, în
suprafaţă de 4.000 mp;
aprobarea Planului Urba-
nistic Zonal „Zonă rezidenţială şi funcţiuni complemen-
tare” extravilan Giroc pe terenul înscris în CF 400024
Giroc nr. cad/nr. top 400024, în suprafaţa din acte de
8.000 mp, suprafaţa măsurată 8.001 mp; aprobarea mo-
dificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului
de specialitate al primarului; însuşirea Acordului de co-

operare privind organizarea şi exercitarea activităţii de
audit public intern; atribuirea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu în suprafaţă de 35 mp, situat în localitatea Giroc,

str. Semenic nr. 56, cu
destinaţia de birou parla-
mentar; alocarea sumei de
6.500 de lei pentru organi-
zarea şi desfăşurarea Con-
cursului „Ba, al meu e mai
frumos”, ediţia a VI-a;
apro barea închirierii spa-
ţiului situat în localitatea
Giroc, str. Trandafirilor nr.
29, în vederea folosirii
acestuia cu destinaţia Ofi-
ciu poştal Giroc; aproba-
rea documentaţiei de
intabulare a terenului in-
travilan cu nr. cad Cc

682/2 în suprafaţă de 268 mp, situat în localitatea Chi-
şoda, str. Păcii; aprobarea intabulării terenului intravilan
în suprafaţă de 300 mp (zona CET); aprobarea unor mă-
suri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii
nr. 276/2010 pentru modificarea Legii nr. 416/2001, pri-
vind venitul minim garantat.

Vasile TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului Local
al comunei Giroc

Efectivul poliţiei locale îşi va des-
făşura activitatea, în perioada ime-
diat următoare, în scopul depistării
şi sancţionării persoanelor care nu
respectă normele legale referitoare
la mediu, prin obligaţia ce le
revine proprietarilor ori deţinăto-
rilor de terenuri, cu titlu sau fără
titlu, de a preveni deteriorarea ca li-
tăţii mediului, de a nu arde mi  riş-
tile, tufărişurile ori vegetaţia
ierboasă sau de a nu degrada
mediul prin depozitări necontro-
late de deşeuri de orice fel.

Această măsură vine ca urmare 
directă a mai multor sesizari făcute
de locuitori din Giroc şi Chişoda.
Vom acţiona şi pentru respectarea,
în zona instituţiilor aparţinând
unităţii teritorial-administrative, a
regimului opririi şi staţionării, fapt
pentru care se vor aplica sancţiuni
contravenţionale, respectiv puncte
amendă şi puncte penalizare, la
OUG 195/2002.
Vom efectua controale la ieşirile în
carosabil de pe şantierele aflate în
lucru pe raza de competenţă, în

scopul depistării conducătorilor
auto care intră cu vehiculele
necurăţate şi care acoperă şoseaua.
De asemenea, vom iniţia, împreu -
nă cu personal abilitat, verificări în
ceea ce priveşte existenţa dar şi le-
galitatea panourilor situate la
fiecare lucrare în construcţie, pre-
cum şi desfăşurarea acestor lucrări
în conformitate cu prevederile le -
gale, în acelaşi timp cu identifi-
carea persoanelor care execută
astfel de activităţi. Şef serviciu,

Jr. Daniel SGURĂ

Din agenda Poliţiei Locale Cursuri de calificare
SC Active Sitting SRL – firmă acreditată în
selecţie, mediere şi plasare – organizează cursuri
de calificare pentru babysitter şi pentru îngiji-
rea vârstnicilor la domiciliu. Firma oferă ser-
vicii personalizate, garanţie pe servicii, iar
experienţa din anul 2005 şi până acum este o
certitudine a profesionalismului. Cursurile
sunt autorizate CNFPA. Pentru înscrieri la
cursuri şi relaţii suplimentare, vă puteţi adresa
la sediul din Strada Protopop George Popo-
vici nr. 8 (în spatele Maternităţii Bega), la te-
lefoanele 0722-566.669; 0728-758.993;
e-mail: contact@bone-timisoara.ro sau pu-
teţi vizita site-ul www.bone-timisoara.ro

Având în vedere Legea nr. 166/2012 privind apro-
barea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
124/2011 pentru modificarea şi comp le tarea unor
acte normative care re glementează acordarea de
beneficii de asistenţă socială, beneficiarii venitu-
lui minim garantat şi ai alocaţiei pentru susţinerea
familiei au obligaţia de a depune declaraţii pe pro-
pria răspundere privind componenţa familiei şi ve-
niturile realizate la interval de trei luni.
Nedepunerea acestor declaraţii atrage după sine
suspendarea plăţii. Declaraţiile se depun la com-
partimentul de asistenţă socială din cadrul Primă-
riei Comunei Giroc.
Pentru menţinerea beneficiilor sociale, cei în cauză
au obligaţia de a-şi achita taxele şi impozitele până
la data de 31 martie pentru anul precedent. Neîn-
deplinirea acestor obligaţii atrage suspendarea plă-
ţii pentru o perioadă de cinci luni.

Precizări privind indemnizaţia
pentru creşterea copilului

În perioada în care se beneficiază de indemnizaţie
pentru creşterea copilului, plata contribuţiei de asi-
gurări sociale de sănătate pentru persoanele în
cauză se asigură de la bugetul de stat.
Pentru persoanele care beneficiază de indemniza-
ţie, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se
calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege
asupra nivelului indemnizaţiei acordate.
Neachitarea obligaţiilor legale faţă de bugetele lo-
cale până la data de 31 martie conduce la suspen-
darea pe o perioadă de cinci luni a drepturilor
prevăzute de prezenta Ordonanţă de Urgenţă, în-
cepând cu drepturile aferente lunii aprilie.
Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în
perioada prevăzută mai sus atragere luarea plăţii
drepturilor, începând cu luna următoare celei în
care s-a achitat obligaţia, inclusive pentru dreptu-
rile cuvenite în perioada suspendării.
Dreptul la concediul pentru creşterea copilului sta-
bilit se acordă pe bază netransferabilă persoanelor
ale căror copii se nasc începând cu data de 1 mar-
tie 2012, în situaţia în care ambele persoane din fa-
milia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare
a acestuia, după cum urmează: a) cel puţin o lună
din perioada totală a concediului de creştere a co-
pilului este alocată uneia dintre persoanele care nu
a solicitat acest drept; b) în situaţia în care persoana
prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul
care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de
dreptul la concediu în locul acesteia.

Inspector Lavinia DAVID

În atenţia beneficiarilor
venitului minim garantat

Acţiunea de colectare a deşeurior de echipamente
electrice şi electronice este o campanie de conştien-
tizare şi educare a populaţiei cu privire la DEEE-uri,
realizată de către Asociaţia Română
pentru Reciclare-RoRec şi Primăria
Comunei Giroc.
Această campanie presupune am-
plasarea unor puncte provizorii de
colectare a deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice în lo-
calităţile Giroc şi Chişoda în ziua de
sâmbătă, 23 martie, între orele 10-16.
Puncte colectare: Giroc: 1) Str.
Semenic - SC Giroceana SRL; 2)
Str. Trandafirilor - Şcoala Gim-
nazială Giroc; Chişoda: 1) Casa
Naţională.
Pentru preluarea gratuită de la
domiciliu, de la instituţii şi societăţi comerciale a
aparatelor de mari dimensiuni, puteţi apela la nu-
merele de telefon 0751302114 sau 0726114180.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la Primăria Co-
munei Giroc – inspector Adelina Sîrbu, telefon
0732600451.
Se oferă patru cupoane valorice a câte 10 lei, pentru
depunerea de combine, vitrine şi lăzi frigorifice,

frigidere, congelatoare întregi şi complete şi două
cupoane valorice a câte 10 lei pentru depunerea de
maşini de spălat rufe şi vase, uscătoare de haine,

aparate de aer condiţionat întregi şi complete.
Cupoanele valorice se pot folosi pentru orice tip de
cumpărături, în magazinele afiliate Ticket Cadou.
Se va organiza şi o tombolă cu premii pentru orice
alt aparat electric predat, la care se vor oferi ca pre-
mii două cuptoare cu microunde, trei maşini de gău-
rit şi trei cafetiere.

Responsabil Mediu, Adelina SÎRBU

Campania de Mediu şi mini colectare
“Locul deşeurilor nu e în casă!”

PPrriimmaarruull ccoommuunneeii GGiirroocc,, ddrr.. IIoossiiff
IIoonneell TToommaa,, aa pprreezzeennttaatt,, îînn şşeeddiinnţţaa
CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall ddiinn 2288 ffeebbrruuaarriiee,,

““RRaappoorrttuull aassuupprraa ssttăărriiii ssoocciiaallee,,
eeccoonnoommiiccee şşii ddee mmeeddiiuu aa ccoommuunneeii

GGiirroocc ppee aannuull 22001122””.. CCeeii iinntteerreessaaţţii
îîll ppoott ggăăssii îînn îînnttrreeggiimmee llaa aaddrreessaa

ddee IInntteerrnneett
wwwwww..ggiirroocc..rroo
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Limba maternă este prima limbă în-
văţată de un individ, de obicei în
copilărie, în familie. Aceasta poate
fi diferită de limba oficială a ţării în
care trăieşte familia. În timpurile
moderne, unii părinţi îşi învaţă
copiii să vorbească o altă limbă
decât cea vorbită în comunitate sau
limba maternă a părinţilor (de 
exemplu limba engleză).
Proclamată de Conferinţa generală
UNESCO din 1999, Ziua Inter-
naţională a Limbii Materne, 21 feb-
ruarie, promovează re cunoaşterea şi
utilizarea limbilor materne. În
această zi, statele membre 
UNESCO s-au angajat să con-
tribuie la protecţia şi revigo-
rarea diversităţii culturale prin
promovarea limbilor ca formă
de comunicare, interacţiune şi
înţelegere între popoare
diferite. 
Stendhal spunea că „primul in-
strument al geniului unui popor
este limba sa”. Limba maternă
reprezintă identitatea naţională
şi culturală a individului şi este
una dintre dimensiunile fundamen-
tale ale fiinţei umane. Cu toate aces-
tea, potrivit statisticilor oficiale, se
estimează că mai mult de jumătate
din cele 7.000 de limbi vorbite în
lume sunt pe cale de dispariţie. 
UNESCO a reuşit să lanseze un
semnal de alarmă în privinţa acestei

situaţii prin declararea anului 2008
ca „An Internaţional al Limbilor”.
Banatul, satele şi comunele sale,
trăiesc şi astăzi sub semnul multi-
culturalismului. Diversitatea etnică
şi manifestarea sa într-o consensuali-
tate de invidiat fac dovada unor
tradiţii neîntrerupte de convieţuire
armonioasă într-un spaţiu geografic
legendar.
Girocul, prin cei mai tineri locuitori
ai săi, este oglinda celor afirmate
mai sus. Şcolarii clasei I B de la
Şcoala Gimnazială Giroc s-au evi-

denţiat şi cu ocazia Zilei Inter-
naţionale a Limbii Materne. Am
desfăşurat o activitate ce nu a exclus
festivismul, dar care a  punctat prin
abordări specifice vârstei informaţi-
ile primite. „Sârboaicele” clasei, 
Karina Caragea şi Karina Ştefan, au
cântat atât de frumos în limba sârbă,

dovadă a moştenirii de preţ pe care
au primit-o în familie. Un caz  in-
teresant l-a reprezentat cel al fostei
imigrante în Canada, Carissa Madar,
revenită în spaţiul românesc cu un
bagaj lingvistic englez, dar cu o do rinţă
arzătoare de a-şi recupera idiomul
nativ. Lucrările grafice ale copiilor,
legate de eveniment, au dovedit,
încă o dată, ingenuitatea şi percepţia
candidă a acestora. Limba maternă
e văzută în desenele copiilor ca o co-
moară, ca o mână protectoare a
mamei, ca o sumedenie de dulciuri.
Pe o hartă a ţării adecvată au fost lo-

calizate naţionalităţile con-
locuitoare şi au fost
vi  zualizate însemnele aces-
tora aşa cum sunt reprezen-
tate în forul legislativ. Ca un
corolar al activi tăţii, a fost
ales un cântec de leagăn,
pentru că acesta reprezintă,
indiferent de naţionalitate,
modalitatea cea mai sensibilă
de transmitere a senti-
mentelor în orice limbă.
În final, am constatat cu 

sa tisfacţie că şi de această dată
micuţii pe care îi am în grijă au ple-
cat acasă îmbogăţiţi cu frumuseţi şi
lucruri noi şi că au găsit sens,
înţelegere şi respect consimţit pen-
tru tot ceea ce este legat de limba
maternă.

Prof. înv. primar, 
Daniela SIMIONESE

Ziua Internaţională a Limbii Materne

“Un nou mod de gândire e necesar
dacă oamenii vor să

supravieţuiască”, Albert Einstein

Pornind de la afirmaţia “natura a existat fără om, dar
omul nu poate exista fără natură”, conştientizăm faptul
că avem datoria să cunoaştem şi să ocrotim natura. A
proteja natura înseamnă a cunoaşte şi a respecta legile
de existenţă şi evoluţie a ei. Grija faţă de natură, de
mediul înconjurător, trebuie să fie o componentă 
esenţială a dezvoltării morale a tinerei generaţii. Cu sigu-
ranţă, şcolii îi revine sarcina de a forma elevilor o ati-

tudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu.
Se impune, astfel, ca, încă de la vârste mici, copiii să fie
educaţi în spiritul unei atitudini pozitive faţă de mediul
înconjurător, în vederea formării ulterioare a conştiinţei
şi comportamentului ecologic, favorabile unui stil de
viaţă sănătos-mental, emoţional, fizic şi socio-moral. O
şcoală cu un mediu educaţional prietenos este un loc
primitor, în care copiii vin cu drag, pentru că este curat
şi plin de culoare, pentru că se simt ajutaţi şi protejaţi.

Activitatea a fost organizată pentru a marca importanţa
zonelor umede şi a întâmpina Ziua Mondială a Apei -
22 martie. Organizatori au fost Şcoala Gimnazială
Giroc, coordonatori fiind domnul director prof. Petrişor
Dorin Treta, prof. Florica Ilcău şi înv. Sorin Ersegean.
Partenerii acestui eveniment au fost Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului - consilier superior Florina Raicea şi
Palatul Copiilor Timişoara – director prof. Nicolae Puş-
caşu, prof. dr. Liliana Babă şi prof. dr. Dina Moise. Au
participat elevii de la ciclul primar şi gimnazial al şcolii
din Giroc, care au vizionat filmele documentare “Rezer-
vaţia Naturală Mlaştinile Satchinez” şi “Rezervaţia
Lunca Mureşului”. Doamna prof. dr. Liliana Babă a

prezentat o serie de benzi desenate cu trimitere la
zonele umede. Un interes deosebit a stârnit activi-
tatea practică pe ateliere de lucru, unde s-au admirat
hrănitorile realizate din plastic perforat, pentru
păsările cântătoare sedentare. S-au folosit conuri de
brad şi hrană constituită din unt de arahide şi seminţe
de diverse cereale. Prin realizarea de machete, s-a
făcut o simulare de habitate ale păsărilor. Elevii şi
invitatii au putut să admire expoziţia de desene pe
tema dată, proiectele expuse şi creaţii plastice reali -
zate în tehnici diferite.
Activitatea a fost urmărită cu interes de toţi partici-
panţii, iar prin entuziasmul manifestat putem spune
că principalele obiective – cunoaşterea modurilor de

valorificare a zonelor umede şi a efectelor antropice,
stimularea copiilor şi adulţilor de a desfăşura activităţi
care să protejeze zonele umede – au fost atinse.
Învăţându-i pe copii să apere natura, îi învăţăm să apere
viaţa. Viaţa triumfă şi suntem mai optimişti când mediul
înconjurător e curat, când copacii înfloresc şi dau cu-
loare cenuşiului urban. 

Profesor biologie Florica ILCĂU
Învăţător Sorin ERSEGEAN

Menţinerea biodiversităţii 
din zonele umede şi importanţa

acesteia pentru sănătatea omului În luna februarie, la Grădiniţa cu Program Prelungit
Giroc, s-a desfăşurat activitatea integrată “În ţara
prinţilor şi a prinţeselor”. Copiii de la grupa mare
“A” au avut invitaţi speciali, şi anume pe părinţii şi
pe bunicii lor. Activitatea a avut ca obiectiv princi-

pal consolidarea şi verificarea cunoştinţelor din
domeniile “Limbă şi comunicare” şi “Activităţi
matematice”. Cele două educatoare, Lenuţa Terteci
şi Alina Nenicioiu, au pregătit materiale specifice şi
atractive, astfel că rezultatele aşteptate nu au în-
târziat să apară, spre mulţumirea tuturor invitaţilor,
dar şi a celor două cadre didactice care lucrează cu
aceşti minunaţi copii. Pe lângă celelalte materiale
pregătite, decorul de basm şi costumele de prinţi şi
de prinţese au fost o surpriză plăcută pentru invitaţi.
Educatoarele de la această grupă le-au mulţumit
părinţilor pentru implicarea în desfăşurarea activi -
tăţilor şi sunt foarte mulţumite că pot lucra cu nişte
copii atât de minunaţi.

Prof. înv. preşcolar, Janina TERTECI

“În ţara prinţilor 
şi a prinţeselor”

Mărţişoare 
cu dragoste…

În cele dintâi zile ale împrimăvărării, fetele şi fe-
meile obişnuiau să arunce către ceruri mărţişoare.
Mărţişoarele erau purtate până când primăvara îşi
confirma cu adevărat sosirea-i statornică, adică până
în perioada imediat anterioară sau simultană înflo-
ririi pomilor (ocazie cu care erau agăţaţi de ramurile
acestora), până în ziua când era văzut pe cer cel din-
tâi stol de berze sau până în ziua de Măcinici (9
martie), Flo-
rii, Armindeni
sau Paşte.
Aşa am făcut
şi noi, copiii
din clasa I B
de la Şcoala
Gimnaz i a l ă
Giroc, în acest
an: am atârnat
în pomi măr -
ţişoarele preg-
ătite din timp, iar apoi am vorbit despre legendele
din jurul acestui simbol gingaş al primăverii.
Le-am povestit elevilor mei că, pe vremuri, la 1
martie, mărtişorul se dăruia, înainte de răsăritul soa-
relui, copiilor şi tinerilor - fete şi băieţi deopotrivă.
Şnurul de mărţişor, alcătuit din două fire de lână
răsucite, colorate în alb şi roşu are numeroase sem-
nificaţii. Simbolicele culori alb şi roşu erau pre-
zente, în tradiţia românească, în podoabele primului
plug dat la arat, a celor dintâi oi intrate în stână, dar
şi la ceremoniile naşterii sau nunţii. Se pare că, ini-
ţial, şnurul, numit “funia anului” şi alcătuit din fire
de lână răsucite, reprezenta cele 365 de zile ale anu-
lui. În vechime mamele puneau mărţişorul (alcătuit
din şnurul bicolor alb cu roşu, de care era agăţată o
monedă de aur ori argint) la gâtul, piciorul sau mâna
copiilor.
Le-am mai vorbit despre Baba Dochia (Sfânta Mar-
tiră Evdokia din calendarul bizantin), care atunci
când se afla la păscut cu turma sa de oi a legat un fir
de aţă de o para găsită din întâmplare pe islaz chiar
în ziua de 1 martie. Astfel, aceasta a devenit prima
persoană din istorie care a purtat un mărtişor la în-
ceput de primăvară.
Dar câte n-ar mai fi de zis copilaşilor noştri, atât de
însetaţi de cunoştinţe noi dar şi de poveşti din vre-
muri de demult. Primăvara aceasta îmi va da nu-
meroase prilejuri – mai ales că urmează Ziua
Mamei în 8 Martie.

Prof. înv. primar, Daniela SIMIONESE



Cântec meiesc
AAşşaa ee mmaammaa şşii aa ffoosstt bbuunniiccaa

AAşşaa ssuunntteemm ffeemmeeii llâânnggăă ffeemmeeii
PPăărreemm nniimmiicc şşii nnuu--nnsseemmnnăămm nniimmiiccaa
DDooaarr nniişşttee ““eellee”” ccee sslluujjeesscc ppee ““eeii””..

EEii nneegglliijjeennţţii,, iiaarr eellee ffooaarrttee ccaallmmee
EEii îînnccuurrccâânndd ccee eellee lliimmppeezzeesscc

EEii nnuummaaii ttăăllppii şşii eellee nnuummaaii ppaallmmee
AAcceessttaa ee ddeessttiinnuull ffeemmeeiieesscc..

ŞŞii--nn ffoonndd,, ccee ffaacc ffeemmeeiillee ppee lluummee??
NNiimmiicc mmăărreeţţ,, nniimmiicc iimmppuunnăăttoorr..

SScchhiimmbbâânndduu--şşii dduuppăă eeii şşii ddrruumm şşii nnuummee
PPuunn lluuccrruurriillee iiaarr llaa llooccuull lloorr..

CCuu--aattââţţiiaa ppaaşşii ccee aauu ffăăccuutt pprriinn ccaassăă
ŞŞii ppeennttrruu ccaarree ppllaattăă nniiccii nnuu cceerr

DDee--aarr ffii ppoorrnniitt ppee--oo ccaallee gglloorriiooaassăă
AArr ffii aajjuunnss şşii ddiinnccoolloo ddee cceerr..

EEii ffaacc ccee ffaacc şşii ttoott ccee ffaacc ssee vveeddee
BBaa ssttrriiccăă mmuulltt şşii eellee--nnddrreeaappttăă ttoott

ŞŞii ddee aacceeeeaa nniimmeennii nnuu llee ccrreeddee
CCâânndd ccaadd,, îîmmbbăăttrrâânneesscc şşii nnuu mmaaii ppoott..

AAşşaa ee mmaammaa şşii aa ffoosstt bbuunniiccaa
ŞŞii ccaa eellee mmââiinnee eeuu vvooii ffii..

CCee ffaacceemm nnooii,, ffeemmeeiillee?? NNiimmiiccaa,,
DDeeccââtt ccuurraatt şşii uunneeoorrii ccooppiiii..

SSuunntteemm vveerriiggaa ffiirruulluuii ddee aaţţăă
ÎÎnn ffiieeccaarree llaannţţ ffăăccuutt ddiinn ddooii

CCee ggrreeuu ccuu nnooii ffeemmeeiillee îînn vviiaaţţăă
DDaarr ee şşii iimmppoossiibbiill ffăărrăă nnooii……

Adrian PĂUNESCU

Supliment special
dedicat femeilor -

martie 2013

MMaarrttiiee
UUllttiimmaa nniinnssooaarree--nnccaarrccăă mmeerriiii,,

DDaarr ccuurrâânndd eeii pplliinnii vvoorr ffii ddee ffllooaarree!!
MMaarrttiiee,, oo,, mmaammăă,, ssăărrbbăăttooaarree!!

SSăărrbbăăttooaarreeaa ttaa şşii--aa pprriimmăăvveerriiii!!

Doresc tuturor femeilor
o primăvară însorită,
care să le aducă liniştea

şi fericirea, bucuria şi iubirea în
su8ete! Să nu uităm în aceste
zile că martie este luna renaş-
terii naturii şi a 7rii. Să ne
aplecăm o clipă, chiar dacă
viaţa noastră este un tumult
perpetuu, asupra celor mai gin-
gaşe 7inţe de pe pământ, fe-
meile, şi să le aducem mul ţumiri
mamelor, surorilor, soţiilor, 7i -
celor şi prietenelor noastre,
cele care aduc un strop de feri-
cire în viaţa noastră de zi cu zi.
Vă doresc LA MULŢI ANI!
Lenuţa Terteci, cadru didactic 

coordonator Grădiniţa cu
Program Prelungit Giroc,

consilier local

Pentru noi, femeile, primă-
vara este un anotimp special,
deoarece în data de 8 Martie

ne sărbătorim Ziua Internaţiona -
lă. În calitate de femeie, de mamă,
de soţie şi de consilier local în
cadrul Consiliului Local al co-
munei Giroc, le doresc tuturor fe-

meilor ca împlinirile, sănătatea,
fericirea şi spiritul acestei zile să le

însoţească pretutindeni! Primăvara
2013 să 7e adevăratul anotimp al renaş-

terii vegetale, dar şi spirituale, iar ziua de 8
Martie să răspândească în întreaga comunitate locală feminitate,
zâmbete şi căldură su8etească. Inimile să 7e cuprinse de gingăşia
tuturor 8orilor de primăvară, să învăţăm permanent să 7m mai
bune, mai harnice şi mai utile familiilor în care trăim şi locali -
tăţii în care ne desfăşurăm activitatea. La Mulţi Ani!

Nicoleta Şipoş, consilier local

Luna martie este perioada în
care se remarcă, în primul
rând, femeia. 1 Martie, 8

Martie, sunt două sărbători atât ale
primăverii, cât şi ale mamelor, ale
surorilor, ale soţiilor, ale logodnicelor
şi ale prietenelor. Pentru mine, 8 Mar-
tie reprezintă o zi a respectului pentru
toate femeile. La fel, consider că toate
femeile ar trebui să 7e respectate de
către cei din jur, dar mai ales de
partenerii lor de viaţă. Mi-aş dori ca,
în aceste zile, toate femeile să 7e
preţuite, să petreacă de 1 şi 8 martie aşa
cum merită, să li se ofere clipe de neuitat...

Miluţa Conţescu, consilier local

Primăvara bate la fereastră
Cu buchete mici de ghiocei

Şi zambila înflorită-n glastră
Te îndeamnă cu mireasma ei...

Scumpe sau modeste mărţişoare
Câte unul pentru fiecare

Din ale pământului femei

““IIddeennttiiff iiccaattăă îînn ssppiirriittuuaalliittaatteeaa mmooşşiilloorr şşii ssttrrăămmooşşiilloorr
nnooşşttrrii,, pprriinn mmuunnccăă,, ddăărruuiirree şşii rreessppeecctt,, eeuu ccrreedd ccăă ff iieeccăărreeii

ffeemmeeii aarr ttrreebbuuii ssăă îîii aattrriibbuuiimm uunn ppiieeddeessttaall şşii ssăă îîii aaşştteerrnneemm
fflloorrii llaa ppiicciiooaarree,, îînn sseemmnn ddee rreessppeecctt şşii mmuullţţuummiirree””

PPrriimmaarruull ccoommuunneeii GGiirroocc,, ddrr.. IIoossiiff IIoonneell TTOOMMAA

GGâânndduurrii aallee ffeemmeeiilloorr ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa
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Activitatea mea de artist face să
;u departe de ţară în aceste mo-
mente de început de martie...

Sunt în Statele Unite ale Americii, unde
le voi cânta românilor stabiliţi în Cali-
fornia, Las Vegas sau Chicago. Aici, mai
ales în California şi Las Vegas, pot spune
că e primăvară deja. O primăvară fru-
moasă, pe care o transmit de aici tuturor
femeilor din Giroc şi Chişoda. De
;ecare dată aşteptăm, nu doar noi, fe-
meile, cu emoţie începutul de martie, cu
Mărţişorul şi cu ziua în care sărbătorim
cea mai dragă ;inţă dintre toate – mama!

Un gând curat pentru cele care ne-au dat viaţă, pentru că nimic nu
e mai presus pe lume decât mama. La Mulţi Ani!

Zorica Savu, solistă de muzică populară
Cele mai frumoase zile

din martie, prima şi cea
de-a opta zi a lunii, sunt dedi-
cate femeilor. Tatăl meu vine
mereu acasă, în aceste zile, cu
mărţişoare şi <ori, pentru
mama şi pentru mine, iar eu
sunt cea care alege prima ce îi
place mai mult. Anul acesta
emoţiile vor ; puţin mai mari
pentru că, în calitate de soţie,
voi primi primul mărţişor de
la soţul meu. Eu îmi doresc ca
în ;ecare mărţişor pe care
doamnele şi domnişoarele îl
vor primi să ;e şi puţină sănă-
tate, iar primăvara să le aducă
zâmbetul pe buze şi multă
dragoste în su<et.

DDoorriiaannaa TTaallppeeşş,, ssoolliissttăă
ddee mmuuzziiccăă ppooppuullaarrăă

Pentru mine, dintotdeauna, 8
Martie a reprezentat cel mai fru-
mos eveniment al anului. Îl con-

sider, în primul rând, un eveniment al
mamelor. Mama reprezintă pentru mine o
persoană sfântă şi, de aceea, această zi este
deosebit de importantă. Despre 1 Martie,
ştim cu toţii că este ziua care vesteşte
primăvara, un moment de care ne 
bucurăm împreună – copii, tineri sau adulţi.
1 Martie este pentru mine momentul de
curăţire, de puritate al su<etului.

DDeessaannccaa LLaalliiccii,, ssoolliissttăă ddee mmuuzziiccăă ppooppuullaarrăă

Doresc ca toate femeile să
aibă o primăvară cât mai fru-
moasă, cu cât mai multe bucu -

rii. Recunosc că nu-mi place deloc
iarna şi că mereu aştept, din tot su<e-
tul, sosirea primăverii, cu revenirea la
viaţă a naturii. Personal, îmi doresc
în primul rând sănătate, să treacă
Postul şi să ne putem bucura de mese-

ria noastră şi de oameni la nunţi, la
botezuri sau la rugi. Femeilor din Giroc

şi Chişoda le doresc să ofere şi să
primească în schimb multă dragoste, pentru

că dragostea este cel mai important lucru.
Luminiţa Jucu-Pascu, solistă de muzică populară

Ca simbol al primăverii,
luna martie este şi
pentru mine o pe-

rioadă frumoasă. Aceasta
pentru că, indiferent câţi
ani trec peste noi, su-
<etele tot tinere ne ră -
mân. Pentru mine, martie
are o triplă semni;caţie:
ziua mea de naştere este în
12 martie, cea a ;ului meu
este în data de 17 martie, la
acestea adăugându-se şi Ziua
Mamei. Toate acestea nu pot şterge şi
partea tristă a lunii pentru mine, aceasta deoarece în 24
martie, chiar la Bunavestire, în urmă cu 13 ani, mi-am
pierdut mama.

Aurelia Ardelean, solistă de muzică populară

PPee pplleeooaappaa nnoorriilloorr ccăărruunnţţii
SSee ssttiinnggee--nncceett aarraammaa......

ÎÎmmbbăăttrrâânneesscc ppăădduurrii şşii mmuunnţţii,,
DDaarr nniicciiooddaattăă mmaammaa......

ÎÎnn pprreeaajjmmăă uummbbrreellee ccâânndd ccrreesscc,,
OO,, ccuumm nnee--nnvviinnggee tteeaammaa......
ŞŞii ppaaşşiiii--aaddeess ssee ppoottiiccnneesscc,,

DDaarr nniicciiooddaattăă mmaammaa......

CCăărrăărrii şşii vvaadduurrii ss--aauu îînncchhiiss
ŞŞii--ii nnooaappttee--nn jjuurr,, iiaa sseeaammaa......

MMaaii ccaaddee uunneeoorrii uunn vviiss,,
DDaarr nniicciiooddaattăă mmaammaa......

ŞŞii,, ddaaccăă ffrruunnzzeellee ddee nnuucc
ÎÎnn vvâânntt îîşşii zzbbaatt nnăăffrraammaa,,

EE sseemmnn ccăă îînn ccuurrâânndd ssee dduucc,,
DDaarr nniicciiooddaattăă mmaammaa......

GGeeoo GGAALLEETTAARRUU

FFeemmeeiiaa eessttee ffiiiinnţţaa cceeaa mmaaii ppeerrffeeccttăă ddiinnttrree
ttooaattee ffăăppttuurriillee;; eeaa eessttee oo ccrreeaaţţiiee ddee ttrraannzziiţţiiee

îînnttrree oomm şşii îînnggeerr.. ((HHoonnoorree ddee BBaallzzaacc))

FFeemmeeiillee ssuunntt cceeaa mmaaii ffrruu--
mmooaassăă jjuummăăttaattee aa lluummiiii..
((JJeeaann--JJaaccqquueess RRoouusssseeaauu))

FFeemmeeiiaa eessttee ccaappooddooppeerraa uunniivveerrssuu--
lluuii.. ((GGootttthhoolldd EEpphhrraaiimm LLeessssiinngg))

FFeemmeeiillee ssuunntt eellee îînnsseellee fflloorriillee
vviieeţţiiii,, dduuppăă ccuumm ccooppiiiiii ssuunntt

ffrruucctteellee lloorr.. EEllee ssuunntt cceellee ccaarree
ccoonnssttiittuuiiee ffaarrmmeeccuull ssoocciieettăăţţiiii..
((BBeerrnnaarrddiinn ddee SSaaiinntt--PPiieerrrree))

FFeemmeeiiaa îîmmbbllâânnzzeeşşttee oorriiccee mmâânniiee..
((JJoohhaannnn WWoollffggaanngg GGooeetthhee))

FFiiii ppuullbbeerree ssuubb ppaaşşiiii mmaammeeii ttaallee,,
ffiiiinnddccăă rraaiiuull eessttee aaccoolloo uunnddee ccaallccăă

ppaaşşiiii eeii.. ((PPrroovveerrbb aarraabb))

CCaassaa nnuu ee ffoonnddaattăă ppee ppăămmâânntt,,
ccii ppee ffeemmeeiiee.. ((PPrroovveerrbb aallbbaanneezz))

CCăămmiinnuull ffăărrăă ffeemmeeiiee eessttee ccaa ffâânn--
ttâânnaa ffăărrăă ccăăllddaarree.. ((PPrroovveerrbb bbuullggaarr))

DDaaccăă nn--aarr ffii mmuuiieerrii--
llee,, ccuu rrâânndduuiiaallăă şşii

ccuummiinnţţeenniiee,, ccee ss--aarr ffaaccee
ţţaarraa?? ((MMiihhaaiill SSaaddoovveeaannuu))

CCâânndd vveezzii ssuufflleettuull ccuurraatt
şşii nneevviinnoovvaatt aall uunnuuii ccooppiill,,

îîţţii vviinnee ppaarrccăă ssăă zziiccii ccăă
oorriiccee mmaammăă ee oo „„nnăăssccăă--
ttooaarree ddee DDuummnneezzeeuu””..

((FFrraanncciiss BBaaccoonn))

Cântec pentru mama

GGâânndduurrii aallee ffeemmeeiilloorr ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa
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Începutul lunii martie este o
perioadă specială pentru
9ecare dintre noi, femeile.

Pe toţi ne bucură plecarea iernii
şi sosirea primăverii, dar prime-
le zile ale lunii ne sunt dedicate
nouă, femeilor. Cu siguranţă, ne
dorim să 9m apreciate, preţuite
şi iubite şi sunt sigură că fe-
meile din Giroc şi Chişoda au
parte de aceste sentimente, pen-
tru că sunt soţii, mame sau
surori devotate. Mărţişorul,
Ziua Mamei, aceste simboluri
ale unui nou început perpetuu,
să 9e, pentru toate femeile,
prilej de bucurie şi de clipe mi-
nunate petrecute alături de cei
dragi. La Mulţi Ani!

Dr. Lucia Barboni

Luna martie este una
încărcată de simboluri
şi de conotaţii, dar şi

de emoţie, speranţă şi bucurie.
Sunt sentimente pe care le
trăim cu toţii, nu doar noi, fe-
meile. Avem emoţii pentru că,
în primul rând, martie echi-
valează cu ziua mamei, cea mai

dragă şi mai preţioasă 9inţă
pentru oricine. Ne aplecăm în
faţa celor ce ne-au dat viaţă, cu
respectul şi aprecierea pentru
tot ce au făcut pentru noi. Apoi,
martie e începutul primăverii,
al unui anotimp pe care femeile
din Giroc şi Chişoda trebuie
să-l trăiască la maximum de
9ecare dată. La Mulţi Ani!
Dr. Marieva Cosmina Muntean

Odată cu primii ghiocei, am primit sem-
nul că primăvara se reîntoarce. E primă-
vară, e martie. E vremea mărţişoarelor, a

:orilor. E anotimpul renaşterii, dar şi al preţuirii
pentru cea mai dragă 9inţă de pe pământ. Cu res-
pect şi admiraţie, ne înclinăm în faţa mamelor
noastre, cele care ne-au dat viaţă şi ne-au făcut
ceea ce suntem. Femeilor din Giroc şi Chişoda
le doresc să petreacă aceste zile de început de

martie în sănătate, fericire şi belşug, să primească
întreaga apreciere şi dragoste pe care le merită cu

prisosinţă. La mulţi ani! Dr. Codruţa Olariu

Suntem în pragul unei
noi primăveri, o primăvară
a renaşterii, o primăvară

aşteptată deopotrivă calendaristic,
cât şi cu inima, o primăvară care să
ne pătrundă sufletul şi să ne facă
să înălţăm ochii spre cer, să
respirăm mireasma inconfunda-
bilă a acestui anotimp şi să ne
bucurăm de întreaga minune a lui
Dumnezeu.

E vremea mărţişoarelor, a florilor,
e vremea celebrării femeii, în toate
ipostazele ei: de mamă, de soţie,
de soră, de prietenă. Iar femeile
din Giroc şi Chişoda au dovedit,
cu prisosinţă, cu sunt mame bune,
soţii înţelegătoare şi harnice,
aducându-şi din plin aportul la
dezvoltarea comunităţii noastre.
Lor să le aducem, în aceste zile,
prinosul nostru de recunoştinţă,
să le oferim nu doar flori, ci toată
dragostea şi aprecierea noastră.
La mulţi ani! şi să aveţi mereu
primăvara în sufletele voastre!

Dr. Viana Toma

An de an, 1
Martie ne rea-
duce speranţa,

optimismul şi credin-
ţa în mai bine.
Această zi să 9e un
prilej de bucurie, să
ne umplem gân-
durile şi su:etul de
căldură primăverii.
Martie, în întregul
său, este o sărbă-
toare, una în care

celebrăm femeia. Fe-
meia ca mamă, soră, soţie, 9ică, colegă ori prie-
tenă. Fie ca această primăvară să 9e mai bogată,
visele să devină realitate şi speranţele împliniri.

Prof. Marieta Deneş

Tuturor acelora
care au cunos-
cut minunea

zămislirii omului şi
îndeplinesc cu res-
ponsabilitate misiu-
nea sfântă a formării
lui pentru viaţă, gân-
durile mele de bine şi
urări respectuoase de
împlinire, sănătate şi
bucurii. Prof. Gabriela Vlasie

Martie e luna în care Dumnezeu ne arată
nouă, oamenilor, că după orice iarnă,
oricât de grea ar 9, vine, negreşit, Primă-

vara. Anotimpul vieţii, al speranţei şi al iubirii. Ne
vom bucura, în curând, de toate darurile acestui splen-
did anotimp – soare, cer senin, :ori, insecte, ciripit de
păsărele... Haideţi să pro9tăm din plin de toate aceste
minuni ale naturii, să le lăsăm să ne pătrundă în su-
:ete şi, cu siguranţă, vom împrumuta puţin din fru-
museţea şi gingăşia lor.
Tuturor locuitorilor comunei Giroc le doresc o astfel
de primăvară plină de lumină şi căldură su:etească,
iar fetelor, femeilor şi mamelor, în special, le urez să
9e iubite şi preţuite aşa cum merită cele care fac, aseme-
nea primăverii, ca viaţa pe Pământ să învingă şi să dăinuiască. La mulţi ani!

prof. înv. primar, Bianca Cîmpeanu

Ca toate femeile, simt şi eu efer-
vescenţa şi agitaţia pozitivă a
acestor zile. Simt bucuria,

simt sentimentele celor din jur care ne
cinstesc şi ne onorează. Mă alătur celor
cuprinşi de frenezia sosirii primăverii,
mă simt bine alături de cei ce asociază
celebrarea femeii, a mamei, ritmurilor
sărbătoreşti ale reînvierii naturii. Mi-
turile greceşti sau romane au făcut-o
din vremuri străvechi. Dar femeile,
simplele femei, au străbătut veacuri în
speranţe, animate de visul şi de credinţa
îndreptăţită că pot sta alături de bărbaţi, încrezătoare în şansa lor
egală. E adevărat, drumul a fost lung, statisticile istorice o con-
9rmă. Ce îmi doresc astăzi, de 8 Martie? Îmi doresc ca atenţia şi
bunătatea care ni se dăruiesc să nu rămână simbolice în celelalte
zile din calendar. Pentru că noi suntem mame, soţii, colege,
partenere, şefe, subalterne, vecine, prietene în 9ecare zi, iar senti-
mentele de preţuire care ne covârşesc azi ştim să le întoarcem cu
prisosinţă în 9ecare zi pentru egalii noştri: bărbaţii.

Prof. înv. Primar Daniela Simionese

Primăvara este anotimpul
bucuriei, al renaşterii şi speran-
ţei, este momentul în care cele-

brăm tinereţea, frumuseţea şi
sensibilitatea eternului feminin. De
ziua dumneavoastră, stimate colege,
doamne şi domnişoare, vă doresc ca
viaţa să vă 9e o veşnică primăvară,
visele să vi se împlinească, 9ecare zi să
vă 9e o sărbătoare a iubirii, blândeţii
şi înţelegerii.

IIlleeaannaa CCiioonnccaa,, ccaaddrruu ddiiddaaccttiicc
ccoooorrddoonnaattoorr GGrrăăddiinniiţţaa PPPP CChhiişşooddaa

GGâânndduurrii aallee ffeemmeeiilloorr ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa
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Cântec pentru mama
PPee pplleeooaappaa nnoorriilloorr ccăărruunnţţii

SSee ssttiinnggee--nncceett aarraammaa......
ÎÎmmbbăăttrrâânneesscc ppăădduurrii şşii mmuunnţţii,,

DDaarr nniicciiooddaattăă mmaammaa......

ÎÎnn pprreeaajjmmăă uummbbrreellee ccâânndd ccrreesscc,,
OO,, ccuumm nnee--nnvviinnggee tteeaammaa......
ŞŞii ppaaşşiiii--aaddeess ssee ppoottiiccnneesscc,,

DDaarr nniicciiooddaattăă mmaammaa......

CCăărrăărrii şşii vvaadduurrii ss--aauu îînncchhiiss
ŞŞii--ii nnooaappttee--nn jjuurr,, iiaa sseeaammaa......

MMaaii ccaaddee uunneeoorrii uunn vviiss,,
DDaarr nniicciiooddaattăă mmaammaa......

ŞŞii,, ddaaccăă ffrruunnzzeellee ddee nnuucc
ÎÎnn vvâânntt îîşşii zzbbaatt nnăăffrraammaa,,

EE sseemmnn ccăă îînn ccuurrâânndd ssee dduucc,,
DDaarr nniicciiooddaattăă mmaammaa......

GGeeoo GGAALLEETTAARRUU

Odă femeilor
FFeemmeeii ccrreeaattee ddiinnttrr--oo ccooaassttăă rruuppttăă

EEuu vv--aamm ccâânnttaatt ccuu lliirraa--mmii llăăbbăărrţţaattăă,,
ÎÎnn ppaarrooddiiii şşii ccrroonniiccăă rriimmaattăă,,

CChheemmâânndd ttooţţii zzeeiiii nnooppţţiilloorr llaa lluuppttăă..

DDiinn UUnniivveerrssuull ssttrrâânnss îînn vveeşşnniicciiee
AAmm ccoobboorrââtt oo sstteeaa llaa ffiieeccaarree,,

PPuullssaarrii hhooiinnaarrii şşii sstteellee ccăăllăăttooaarree..
LLaa ccââttee uunnaa,, cchhiiaarr oo ggaallaaxxiiee......

NN--aa mmaaii rrăămmaass oo sstteeaa ppee cceerr
SSăă nn--oo ccoobboorr ddiinn lluummeeaa ddee mmiisstteerr..

DDaarr vvooii ddee sstteellee nnuu pprreeaa dduucceeţţii lliippssăă,,
CC--aavveeţţii aattââtteeaa îînn tteellee--nnoovveellee,,

CCee--şşii ccâânnttăă jjaalleeaa--nn vveerrssuurrii ddee mmaanneellee
ŞŞii ssttrrăălluucceesscc ccaa lluunnaa îînn eecclliippssăă..

Petru CHIRA

Iubesc primăvara. Pentru lucrurile care par mai colorate.
Pentru zilele care îmi dăruiesc mai multă lumină. Pentru  cerul
enervant de albastru. Şi pentru că, mai mult ca niciodată,

primăvara îmi dă un chef nebun de viaţă. De bucurie. De bucurie
primită şi dată mai departe. Dăruită fără zgârcenie şi semne de re-
gret. Pentru că, deşi par vorbe mari, primăvara se încăpăţânează să
ne facă mai buni. Mai senini. Se încăpăţânează să ne aducă aminte
cum ne dorim să @m. Cum ar trebui să @m. Cum, undeva acolo, în
noi, suntem de fapt: buni, veseli, darnici şi veşnic îndrăgostiţi de...
primăvară. Aşa... Pur şi simplu.

AAnnddrreeeeaa MMeeddiinnsscchhii--NNiiccuulleessccuu,,
rreeaalliizzaattoorr TTVV

Primăvara este anotimpul renaşterii. Dacă aş spune că e 
ano timpul în care totul se trezeşte la viaţă, ar @ un clişeu…
dar asta înseamnă pentru suAetul meu. Singurul anotimp

în care îmi fac timp pentru mine, în care trăiesc cu impresia că după
un an în care toate lucrurile din jurul meu s-au schimbat, acum
revin la normal, prietenii sunt din nou aici, zâmbete şi momente
care se adaugă la o colecţie întreagă de momente geniale petrecute
primăvara.
Anotimpul cu reverberaţia energiei, care face viaţa mai intensă,
totul înAoreşte, în suAet, în natură, zâmbetul Aorilor rezonează cu
pacea suAetească şi mirosul divin al mugurilor de iarbă şi al
pomilor, ceea ce conferă un plus de spiritualitate şi inspiraţie pen-
tru artă.
Frigul începe să se împletească cu razele soarelui, întunericul cu lu-
mina şi după o iarnă grea, cu zăpadă mare, viaţa, soarele, primăvara înving. Acest triumf al reîn-
vierii şi regenerării este invocat prin Mărţişorul pe care-l dăruim celor dragi, ca mic semn care
ne dorim să aducă fericire şi noroc.
Mărţişorul este sărbătoare speci@c românească, el celebrează venirea primăverii, el ne aduce op-
timism şi credinţă.
Sărbătorile speci@ce acestui anotimp induc o stare de spirit de normalitate: MĂRŢIŞORUL,
8 MARTIE / ZIUA MAMEI, toate impun reAexie, evidenţiind credinţa poporului român şi
respectul pentru tot ce este pur şi sfânt.

Claudia Vasilescu, artist plastic

Mica minune alb-roşie ce însoţeşte gablonţurile mai ieftine sau mai
scumpe împodobitoare de piept ne aduce aminte în @ecare an cât de mi-
nunat este să @m femei. Uităm pentru câteva zile toate necazurile

muiereşti şi ne simţim cu totul şi cu totul speciale. Nu ştiu cine s-a gândit să ne
onoreze cu un debut furibund de martie, dar trebuie să îi mulţumim. De @ecare
dată, multe dintre noi încercăm să in@rmăm zicala „cu o Aoare nu se face primă-
vară”. Sunt mai mult decât satisfăcută de primăvara de pe chipul surorilor mele
purtătoare de ghiveci şi mărţişor, ameţite de ambrozia începutului de Mart’.
Mai merită să ne gândim de @ecare dată şi la cum ne privim noi pe noi şi ce aştep-
tăm de la colegii noştri de viaţă, cei ce se simt de @ecare dată datori în dubla de
început de primăvară din 1 şi 8 să ne uimească cu cadouri mult dorite de su-
Aeţelele noastre acompaniate de tulpini, frunze şi petale binecuvântate de sim-
fonii odorizante.
Pentru @ecare rochie, bluză sau mai ştie Dumnezeu ce piesă de îmbrăcăminte

care îi stă bine unei mai mult sau mai puţin prietene, suntem capabile de cele mai
ucigătoare priviri. Suntem geloase că pe vreo trecătoare, ştiută sau nu, bărbatul din dotare o priveşte şi o
mângâie aşa cum colegul nostru de cameră în vigoare nu a mai făcut-o de mult. Pentru orice vorbă lipsită
de duh suntem în stare să stabilim nivelul de blondă al unei consexuale aşa cum un chimist, şoarece de 
labo rator, stabileşte pH-ul unei biete soluţii. Nu ştiu de ce, dar prima impresie care-mi trăzneşte prin minte
când văd un şofer care face o năzdrăvănie la volan este că este o cărătoare de poşetă şi dacă totul se termină
cu bine mulţumesc că există un Dumnezeu al şoferiţelor.
Atunci când bărbaţii ne dau semne mai mult sau mai puţin vizibile că ar trebui să ne oprim din dizertaţiile
noastre despre lume şi viaţă, nu ştim că cel care a spus că „tăcerea e de aur” nu a fost electrostivuitorist cu
jumătate de normă. Şi continuăm de parcă nu ne-am făcut planul la dojeni şi poveţe înţelepte cu darul de a
traversa „găurile de vierme” dintre cele două pavilioane ale urechilor masculine. Suntem, da aceea, ofuscate
de misoginismul intransigent al purtătorilor de cromozomi XY.
Şi totuşi, de mii de ani, nu ne-am pierdut farmecul de a ne înroşi obrăjorii la un sărut politically corect al
oricărui coleg de colectiv aducător de frezii, zambile, tranda@ri şi alte plante împodobite cu parfum. An de
an mă strofoc să mă îmbrac cât mai elegant, să miros cât mai bine şi să îmi pun masca cea mai jovială posi-
bilă în încercarea de a-mi doborî recordul la buchete, ciocolate @ne şi mărţişoare. Codruţa Tomescu

GGâânndduurrii aallee ffeemmeeiilloorr ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa
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Crucea mare din cimitir, ridicată din
marmură albă în anul 1927, pe aleea
centrală, este locul de unde, în du-
minica Tomii (Paştele Mici), începe
slujirea mormintelor şi pomenirea
morţilor. Pe latura vestică a monu-
mentului este menţionat consiliul de
administraţie al băncii, format din 12
persoane, în frunte cu preşedintele
Atanasie Baicu şi vicepreşedintele
Mihai Bocşa, iar alături este inscrip -
ţionat următorul text: „Ridicatu-s-a
această sfântă cruce pe spesele mem-
brilor băncii populare Ghiroceana,
întru pomenirea iubiţilor răposaţi care
se odihnesc în acest cimitir”.
Pe laturile de nord şi de sud este trecut
numele celor 45 de membri ai băncii
(de unde unii din actualii giroceni îşi
pot reaminti de vrednicii lor înaintaşi),
iar pe latura estică stă scris următorul
text: „Hristos a înviat din morţi cu
moartea pe moarte călcând şi celor din
morminte viaţă dăruindu-le, Nu te
teme de moarte, căci e tot atât de natu-
 rală ca şi naşterea şi nu e decât în-
ceputul unei vieţi noi. Sufletul e ca
apa, vine din cer şi se urcă  la cer.
Morţii trăiesc, căci sufletul e nemuri-
tor, nu-i plângeti!”.
Cimitirul eroilor din Giroc cuprinde
criptele celor 16 eroi înmormântaţi la
Giroc, din totalul celor 17 militari
români şi unul rus care în data de 17

septembrie 1944 au fost împuşcaţi în
sat, după ce au fost luaţi prizonieri de
către trupele germane în luptele ce 
s-au desfăşurat aici pentru apărarea
Timişoarei. Cei mai mulţi au fost îm-
puşcaţi în cap, de la mică distanţă, pe
locul viran aflat la intersecţia străzilor
Dunărea şi Bega.
Prezentăm în continuare numele lor:
sold. Stanciu Eftimie - Regimentul  7
Pionieri; sold. Baicu Grigorie – Regi-
mentul 5 Vânători; serg. Mogoşanu
Vintilă – Regimentul 7 Pionieri; sold.
Motoşan Mihai – Regimentul 7 Pio-
nieri; sold. Zabliuc Ioan – Regimentul
7 Pionieri; serg. Măciucă Grigore –
Regimentul 7 Pionieri; sold. Dăceanu
Ioan – Regimentul 7 Pionieri; sold.
Doandă Vichentie – Regimentul 7 Pio-
nieri; sold. Sevestru Petru – Regimen-
tul 5 Vânători; sold. Daschievici

Gheorghe – Regimentul 7 Pionieri;
sold. Boată Ion – Regimentul 7 Pio-
nieri; sold. Dumitru Ion – Regimentul
7 Pionieri; cap. Gegrea Ion – Regi-

mentul 7 Pionieri; cap. Doanţă Aurel
– Regimentul 7 Pionieri; sold.
Cresciuc Petru – din comuna Lipscani,
jud. Hotin; Dobrici Moise – gardian
public din Timişoara,venit la Giroc
pentru a-şi căuta familia; cap.
Ivanovici Ivan – militar rus; Bodinel
Vasile – translator la Universitatea din
Odessa.
A doua zi după tragicul eveniment,
morţii au fost transportaţi de către
săteni, în frunte cu primarul Vichente
Lazăr, şi directorul şcolii, Barbu
Ionescu, şi înmormântaţi creştineşte în
cimitirul din Giroc. Cimitirul eroilor a
fost de-a lungul anilor îngrijit de bise -
rica ortodoxă şi de săteni, dar la în-
ceputul anilor 2000, din fondurile
alocate de primărie,  se amenajează în
forma actuală şi se ridică crucea cen-
trală, pe care stă scris: „Veşnică re-
cunoştinţă eroilor care au căzut pe
teritoriul Girocului în ziua de 17 sep-
tembrie 1944 pentru apărarea Timi -
şoarei”.
Chiar dacă nici unul din aceşti eroi nu
a fost din sat, girocenii, de-a lungul
anilor, nu au uitat că ei şi-au dat viaţa
pentru apărarea satului nostru, le
aprind o lumânare la cruce şi se roagă
pentru sufletul lor.

Prof. Octavian GRUIŢA

Monumente  din Giroc şi din cimitirul bisericii ortodoxe (2)

File de istorie giroceanA

Modernism versus tradiţie 
Chişoda - Giroc

Ediţia din acest an a sărbătorii
îndrăgostiţilor a stat sub sem-
nul prieteniei şi al colaborării
între elevii şcolilor din Chi-
şoda şi Giroc, fapt amintit în
deschidere de doamna prof.
Marieta Deneş, director-ad-
junct. Acest lucru a fost posibil
datorită maestrului Sergiu Si-
mionese, creatorul grupului
vocal GMT, care are în com-
ponenţă elevi din ambele şcoli.
Seara distractivă a debutat cu
cântece interpretate de acest
grup, cântece dedicate, cum
era şi firesc, atât fetelor, cât şi
băieţilor. Acompaniamentul a
fost asigurat de un grup instru-
mental, coordonat la orgă elec-
tronică de chiar maestrul
Simionese.
Iulia-Eliza Mărţuică a prezen-
tat semnificaţia sărbătorii, precum şi personalitatea
sfântului Valentin. Marile momente ale serii au fost,
ca în fiecare an, alegerea de către juriu (format de
data aceasta din absolvenţi ai şcolii) a perechii Va-

lentin-Valentina, precum şi tra-
diţionalul schimb de cadouri
între fete şi băieţi. Dintre cele
trei perechi nominalizate pen-
tru obţinerea trofeului Valentin-
Valentina, perechea câş  tigătoare,
în urma întrebărilor de depar-
tajare, a fost: Darco Stanoiev,
clasa a VI-a, şi Tiana Bulfă,
clasa a VI-a. Ei au fost pre-
miaţi, graţie bunăvoinţei părinţi-
lor din comitetele re prezentative
ale claselor, cu dulciuri, cărţi şi
jocuri.
Pe tot parcursul serii, cei care
au răspuns corect la unele în-
trebări de cultură generală şi
de perspicacitate au fost pre-
miaţi cu dulciuri. De altfel, toţi
cei prezenţi, în număr mare, la
activitatea distractivă a serii 
s-au bucurat de dulciurile care

le-au făcut plăcută participarea. Seara s-a încheiat
cu discoteca mult aşteptată, care i-a atras în vârtejul
dansului pe toţi cei prezenţi: elevi, părinţi, dascăli.

prof. Gabriela VLASIE

BBaalluull lluuii DDrraaggoobbeettee
În mitologia
populară ro-
mânescă se
spune că Dra-
gobetele, săr -
bătorit în 24
februarie, era
fiul Babei Do-
chia şi era un
zeu tânăr, pa-
tron al dragos-
tei şi al bunei
dispoziţii.
Se spune că de Dragobete fetele şi băieţii se îmbrăcau în
cele mai bune haine şi se întâlneau în sat, la joc.
Pentru a marca această sărbătoare, dar şi Mărţişorul, ele-
vii Şcolii Gimnaziale Giroc s-au întâlnit la Balul lui Dra-
gobete, în 28 februarie 2013.
Anul acesta deschiderea Balului s-a făcut printr-un mo-
ment deosebit: recitalul grupului vocal GMT, format din
elevii şcolii, coordonaţi de maestrul Sergiu Simionese.
Într-o atmosferă de bună dispoziţie, întreţinută de dom-
nul profesor Alexandru Koşa, s-au organizat concursuri
de dans şi au fost premiate cele mai deosebite ţinute, de un
juriu format din cadre didactice, elevi şi părinţi. 
Printre invitaţii speciali s-au numărat şi elevi de la şcoala
din Chişoda care au venit să petreacă o după-amiază
plăcută alături de colegii şi prietenii lor.

Prof. Melentina COSTA

Dacă la Chişoda elevii au sărbătorit modernul Valentine’s Day, la Giroc şcolarii au păstrat tradiţia Dragobetelui românesc

VVaalleennttiinnee’’ss DDaayy ssuubb sseemmnnuull
pprriieetteenniieeii şşii aall ddiissttrraaccţţiieeii
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OFERT AVANTAJOAS DE S MÂN  CERTIFICAT
ANUL 2013 PENTRU CULTURA PORUMBULUI 

Nr. 
Cr
t. 

HIBRIDUL Gr. FAO UM 
 

Caracteristici de 
cultur

Caracteristici agronomice 
 

Pre f r
TVA
lei/sac 
 

1. CAUSSADE 
ISBERI; ASTERI 

230/270 SAC 
( 50 mii seminte ) 

65- 67 mii 
boabe/ha neirigat 

Vigoare la r s r, Rezist.C dere,Fusarium,        
Helminthosprioum,Ustilago maydis 

315.00 

2. CAUSSADE 
VERRI; TACKI; PROMI 

300/440/ 
460 

SAC
( 50 mii seminte ) 

60- 65mii boabe/ha 
neirigat 

 Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

315.00 

3. CAUSSADE 
CLARITI;PARDI 

320/370 SAC 
( 50 mii seminte ) 

60 - 65mii 
boabe/ha neirigat 

 Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

335.00 

4. CAUSSADE 
SIST DUO  460 400 SAC

( 2x50 mii seminte ) 
60- 65mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezisten la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

700.00 

5. PIONEER
PR35P12;PR36R10;PR37M37 

III SAC 
( 50 /80mii seminte ) 

60- 70mii boabe/ha 
neirigat 

 Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

363.00/ 
580.00 

6. PIONEER
PR38A24; PR35P12;PR36R10 

III SAC 
( 50 /80mii seminte ) 

60- 70mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezisten la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

363.00/ 
580.00 

7. PIONEER 
PR34Y02;PR38N86;PR39B76 

IV SAC
( 50 /80mii seminte ) 

60- 70mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

325.00/ 
520.00 

8. KWS ; Clasic 
AMADEO;GAVOTI; LOSC 

250/280/ 
280 

SAC
( 50 mii seminte ) 

60- 70mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezisten la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

340.00 

9. KWS ; Extra 
GARBURE;KWS1394; KREBS 

370/430/ 
480 

SAC
( 50 mii seminte ) 

60- 70mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

365.00 

10. SUMIAGRO 
ZP 341; ZP 335; ZP 409 

340/300 
400 

SAC
( 25 sau75 mii sem.) 

65- 67 mii 
boabe/ha neirigat 

Vigoare la r s r, Rezist.C dere,Fusarium,        
Helminthosprioum,Ustilago maydis 

160/470 

11. MAISADOUR
Mas_24A; Mas_30A;CLARINO 

ECO 260 
/300/350 

SAC
( 50 mii seminte ) 

60 - 65mii 
boabe/ha neirigat 

 Vigoare la r s r, Rezisten la C dere si la 
seceta,Fusarium ssp,helminthosprioum 

265.0 

12 MAISADOUR
CRESPI; Mas_33A; 

PREM. 
270/350 

SAC 
( 50 mii seminte )

60 - 65mii 
boabe/ha neirigat 

Vigoare la r s r, Rezist.C dere,Fusarium,        
Helminthosprioum,Ustilago maydis 

310.0/ 
265.00 

13. MONSANTO  
DKC4082; DKC4685; DKC4995 

PREM.300 
/340/420 

SAC
( 80 mii seminte ) 

60- 65mii boabe/ha 
neirigat 

 Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

650.0 

14. MONSANTO  
DKC3411; DKC440; DKC4990 

VALU250,
330,400 

SAC
( 80 mii seminte ) 

60- 65mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezisten la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

540.0 

15. RAGT-  
AJAXX;   PROLIXX;NEXXOS 

220/ 
240/260 

SAC
( 50 mii seminte ) 

60- 70mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezist.C dere,Fusarium,        
Helminthosprioum,Ustilago maydis 

338.00 

16. RAGT 
BRIXXO; ROXX 

300/390 SAC 
( 50 mii seminte )

60- 70mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezist.C dere,Fusarium, 
seceta,Helminthosprioum,Ustilago maydis 

378.00 

17. SAATEN UNION 
SUDOKU; SUM 0235; SUANITO 

220/ 
280/330 

SAC
( 80 mii seminte ) 

60- 70mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezist.C dere,Fusarium,        
Helminthosprioum,Ustilago maydis 

540.00 

18. SAATEN UNION 
BONITO; SUM 0243; CRONUS 

340/ 
350/400 

SAC
( 80 mii seminte ) 

60- 70mii boabe/ha 
neirigat 

Vigoare la r s r, Rezisten la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

580.00 

19. BIOCROP 
SWISS 301; GINKO 

301/320 SAC 
( 50 mii seminte ) 

60- 70mii boabe/ha Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

360.00 
370.00 

20. BIOCROP 
DS401 

400 SAC 
( 50 mii seminte ) 60- 70mii boabe/ha 

Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

400.00 

21 LG
ADEMIO;LG 23.06;LG 32.32 

400 
310,230 

SAC
( 50 mii seminte ) 60- 70mii boabe/ha 

Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

320.00 

22. LG
ACARRO;LG 35.35;LG 35.62 

470 
520,560 

SAC
( 50 mii seminte ) 60- 70mii boabe/ha 

Vigoare la r s r, Rezisten  la C dere,        
Fusarium ssp,,helminthosprioum 

340.00 

OFERT AVANTAJOAS DE S MÂN  CERTIFICAT
ANUL 2013 - PLANTE FURAJERE 

Not : -Valoarea ambalajului este inclus în pre .
- Comenzile vor putea fi onorate doar în limita stocului disponibil. 

 

SPECIA SOIUL Caract. BIOL AMB. 
kg 

Norma 
Kg/ha 

 

Pre .
f r
TVA  

Pre
cu 

TVA 
Lucerna  

( Medicago sativa)  
 

Sanditi Soi precoce, 4 coase pe an, durat. 
exp. peste 4 ani. peste 60t/ha 

25 kg 25-30 25,0 31,20 

Alpha Soi precoce, 4 coase pe an, durat. 
exp. peste 4 ani. peste 60t/ha 

25 kg 25-30 25,0 33,48 

HYBRIFORCE 420 Prod ridicate pe 5 ani. 
Rezist mare la boli si daunatori. 

20 kg 15-20 23,0 28,52 

Tango, Orca, La Bella 
Campagnola (C1, C2) 

3-4 coase pe an, durat. exp. peste 3 
-4 ani. peste 60t/ha 

10;25 kg 22-25 18,9 20,46 

Trifoiul rosu  
(Trifolium pratense) 

PIRAT,ALTASWEDE Perenitate peste 2 ani 25 kg 20 21,5 26,67 

Trifoiul alb  
(Trifolium repens ) 

GRASSLANDS HUIA Perenitate peste 2 ani 25 kg 20 22,0 27,28 

M z riche 
(Vicia sativa) 

 

ONICE C1 -prod.mare in prot. si in subs. usc 
-dest prod de fan sau siloz 

40 kg 100-120 4,9 6,07 

RADA C2 -prod.mare in prot. si in subs. usc 
-dest prod de fan sau siloz 

40 kg 100-120 5.5 6.82 

Maz re furajera 
(Pisum sativum ) 

 

CRACKERJACK C1 -prod.mare in prot. si in subs. Usc 25-50 kg 200-220 5,7 7.10 

AMICAL C1 C1 25 kg 200-220 5.0 6.20 

Ovaz 
( Avena sativa) 

 

VALENTIN C1 50 kg 140-160 4.9 3,60 

Orz 
(Hordeum vulgare L) 

Forcada  C2 40 kg 140-160 4.5 5,58 

Sparcet
Onobrychis Viciaefolia 

ESPARSETTE, 
IN GUSCIO 

C1 25 kg 50-70 11,0 13,64 

Rapi  de prim var
(Brassica napus ) 

Helga,Tamarin C1 10kg 12-15 15,0 18,60 

Sfecl furajer
(Beta vulgaris ) 

Ursus Poly C1 20kg 15-20 22,0 27,30 

Amestecuri furajere Fest. Arundinacea 40%,  
Dacty glomerata10%, 
Lolium per.20%, italicum 
10%,Phl. pratensie 2.5%,  
T rep. 2.5%, T prat.2.5%, 
Lolium italicum 10%, 
OnobrychisViciaefolia5%, 

-pt cosit si pasunat 
-pt utili. foarte indelungata 
-rezist la ger 
-prod rec. de subs uscata 

20kg 35-40 14.4 17.86 

Milkway Continetal Fest. Arund. 30%,,  
Fest. Pratensis 30%,, 
L. pere. tetra. 15%, 
Lolium per. dip., 15%, 
Phleum pratensie 10%, 

-pt cosit si pasunat 
-pt utili. foarte indelungata 
-digestibilitate ridicata 
-prod mare. de subs uscata 

15;25 kg 45- 50 18,1 22,45 

În atenţia locuitorilor din Giroc şi Chişoda
SC SEM AGRO TOUR SRL vine în sprijinul cultivatorilor de pământuri şi a crescătorilor de animale din
Giroc şi Chişoda printr-o serie de oferte avantajoase pentru sămânţă certificată la diferite soiuri de plante.

Pentru detalii, vă puteţi adresa telefonic directorului general Marius Bărdaş, la numărul 0748-899180. În func-
ţie de interesul dumneavoastră, vom publica şi în continuare alte oferte ale SC SEM AGRO TOUR SRL.

Florăria „Dia” din
Chişoda, o oază de 

frumuseţe şi bun gust
De câteva zile, la Chişoda, pe strada Islaz, la numărul
23 A, s-a deschis florăria „Dia”, patronată de doamna
Diana Ciobotea. Florăria oferă flori la ghiveci, aranja-

mente florale, flori
de toate soiu rile şi
categoriile, flori
pen tru curte, flori
pentru toate tipurile
de evenimente şi
pentru toate gustu-
rile. „La noi se gă-
sesc flori pentru
orice categorie de
clienţi. Avem flori
autohtone, dar şi
flori din import”, ne
spune doamna Dia na
Ciobotea. Ora  rul
este zilnic, între
orele 10-16, însă în

perioada 1-8 martie se va lucra după un program pre-
lungit, dată fiind conotaţia acestei săptămâni. Pentru
comenzi sau alte detalii puteţi apela la numărul de te-
lefon 0745-818.330. Vasile TOMOIAGĂ

Ispite dulci la 
„Ami’s Sweets” 

din Chişoda
Pe strada Nicolae Firu din Chişoda, la numărul 46, vă
aşteaptă Cofetăria-patiseria „Ami’s Sweets”. În tradu-
cere, aceasta ar însemna „dulciurile lui Ami”, iar
„Ami” vine de la prenumele doamnei Camelia Lazăr,

patroana cofetăriei. Pră-
jiturile care sunt oferite
chişozenilor şi nu
numai sunt aduse de la
un laborator din Timi-
şoara. „Avem toate tipu-
rile de prăjituri, de la
cele cu ciocolată, la cele
cu frişcă, de la torturi, la
foi cu nucă şi alune. La
mare căutare sunt tortu-
rile şvăbeşti, specialita-
tea casei. Avem cinci
tipuri de astfel de tor-
turi, care sunt pur şi
simplu delicioase”, ne spune doamna Camelia Lazăr.
Tot la „Ami’s Sweets” găsiţi şi produse de patiserie –
pateuri, fursecuri, saleuri – şi cozonaci.

Vasile TOMOIAGĂ
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Semnalul de “ALARMĂAERIANĂ”are 15sunete
a 4 secunde fiecare, cupauzăde 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 LADEZASTRE” 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.

“PREALARMAAERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compunedin 3 sunete a 16secunde 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 101123

IS
SN

15
84
/3
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8 Colectivul de redacţie:

Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef

Valentina BERARIU - juridic, administraţie;
OctavianGRUIŢA,GabrielTOMESCU,CodruţaTOMESCU,

ViorelDorelCHERCIU,MirceaSTURZA-cultură;

Lavinia DAVID - social;
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 0732 600455

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 SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

88 mmaarrttiiee 22001133

„Ăla-i rău’ ăl măi mare –
N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe
Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

ÎÎnnttââmmppllăărriillee śśee ssăă iissccăă îînn rroommaann ((pprrîînnttrruu ccăă eellee ss--oorr iissccaatt,, ssăă iissccăă śśii
ss--oorr iissccaa îînnttrrăă nnooii ccââtt oo ffii lluummeeaa şşîî ppăămmâânnttuu)) ssăă ggiimmiiccăă ddîînn RRăăuu’’ ăăllaa,,
hhăăll mmăăii mmaarree,, ccuummăă--ii ddzzîîssaa îînn ccâânnttaarreeaa bbăăttrrâânnaassccăă.. PPrrîînnttrruu ttrrăăbbuuiinnţţaa
mmiinnţţîî śś--aa ssuufflleettuulluuii,, śśeerrccăămm ssăă--ll ddăăśścchhiillnniimm śśîî ssăă--ll ddăăzzgguurrddzzââmm îînn
ccaarreeggooggee ddîînn îînnttââmmppllăărriillee ddîînn rroommaann śśîî –– ssaammaa!! –– śśîî ddîînn lluummeeaa nnooaass--
ttrrăă –– mmaarree,, mmiiccăă –– îînn ccaarree ttrrăăiimm..

Nonius, armigu nostru
Śî Taica Iova Cośu, Iovacoś, dzîsă, śică:
- Las-că pră Nonius ni-s musai să-l vingem, că nu-i măi
lipsă dă el. Ne trăbe bani. Śî măi vingem śî griu. Dar 
n-ave tu grijă, că nu-i treaba te.
Dăspră Taica, am băgat io sama – să spunau mulce lu-
cruri śî să pucea spune măcar-śe; śî satu baś spuńa.
Numa nu că ar fi om bun. Nime-n lume nu sîmţa c-ar
puce ori-c-ar trăbui să spună asta. Śî lumea tăśa.
Taica źunghia porśii dă Creśun śî meii dă Paści – la noi,
la veśini śî la namuri – când îl cemau; când pleca, pa rică
să lumina la faţa obrazului śî îi străluminau ca dă fulźer
în ochi.
Dar dacă tot povăstuii visu-ăl cu stogu, cu voporiu lu
Moś Nică śî cu besărica śe vena piglais prăstă grăgini
până-n aria noastră, mă socot că n-ar fi rău să vă mai
povăstui – să nu mă zăuit să vă spun dăspră un vis śe m-o
venit śî m-o ţînut pră măi mulce rânduri într-un an dîn
copilărie cam dîn noapcea dă Ignat până-ntr-a dă Bo-
cedz cătră Sâmciion. Măi dîntâi cu ăsta s-o-nśeput. Śî
visu ăsta dă vi-l spun acuma îm pare că era ca o zgurimă
dîntr-ăla cu voporiu; śî cumă dzîsăi, śî el s-o zgurimat
în nopţîle alea. Dar asta am înţăles abe după multă
vreme, dzîsă Văruţu Relu când le-o povăstuit śî măi
târdzîu lu Vericu Colă śî lu Vericu Niţă. Atunś sara, după
grijatu porśilor – tăiau doi, că eram mulţ în śeled – fami-
lie mare după cum să dzîşe śî după cum ściţ – opt, iar io
ăl măi mic, śî pîn-am trecut dă patruspreśe ani trăia śî
str-străbuna me, Baba Ana, Seculiana cum să-ntitula ea
ca să fie scriată la carce, mama lu Baba Lena śî baba lu
Maica Măriuţă, mama lu tata – asta vine că Maica o fost
baba me – Dumnezdău să le ierce śî să le oginască pră toce.
Taica sufla în maţîle dă porc, curace śî alburii, le încălţa

cum încalţ ştrimfu pră lăpugu piśorului pră cicu dî la
śpriţu dă făcut cârnaţ śî śpriţuia carna a dă porc măśi-
nată. Cu asta, în momenturili alea, m-or dus dă m-or
culcat în soba-laltă, unge durmeam iarna, că era a măi
călduroasă. N-am băgat dă samă că mi-s adurmit, niś c-aś
fi în soba-laltă, śî numa śe-l văd pră Taica încălţînd cicu
śpriţului cu un maţ, iară ălelalce maţă śe erau prăgăcice
śî încinse într-o trochiţă să fie la îndămână – să înflă
sîngure, învie, să răgică, să prăfac în śărpi albi, cum io
n-am mai vădzut până atunś śî niś d-atunś încoaśa, śî
vin, să târăie cătră clupu pră care-m ţînam piśoarili
śădzînd pră marźina patului. M-am spăriat, am răgicat
cu groază piśoarili, Taica m-o suit śî m-o ţînut în
piśoare, cu tălpili pră masă, iară śărpii ăi albi i să în-
colăśau până la cureaua śoareśilor, dar nu îndrăznau să
să-ncingă cătră faţa mesî, unge io, la miźlocul tăbliii,
śăgeam în piśoare; ca prîn menune, după śe Taica,
basîm-că dă spaimă, m-o răgicat puţîn śî m-o trâncit
uśor cu tălpili pră masă, cumă ai bace cu amândoauă
pălmi pră tăblie, m-or spus a’ mei că m-am liniścit. Dă
adurmit n-am măi adurmit, śî giminaţa m-or dus la Popa
Titu, părincili Crâściu – tot am ściut śî tot ţîn mince 
ś-acuma, până-n dzîua când le-am povăstuit lu Văruţu
Colă śî lu Văruţu Niţă śî până-n dzîua dă astădz – dar dă
trezît numa atunś am sîmţît că m-am trezît, cu rugăśuna
lui. Dar dă înţăles, dup-aia am înţăles io śe-ar fi fost
atunś’: când Baba Ana lu Şciopu o bătut cu palma pră
tăblia mesî, uśor dă parică n-ar fi vrut să mă trâcnască
niś după vro doauădzăş dă ani dî la visu ăsta (o-că śe-o
fi fost) śî când, în śasu morţî lu Taica, am prăśeput că
spaima vieţî lui or fost śărpii, că d-aia o bătut uśor cu
tălpili mele în loc dă pălmili lui pră tăblia mesî; o zo-
gonit śărpii în lumea dă dîncolo dă părece. O fi ściut în
momentu ăla dacă l-or aścepta acolo?...

Glosar 
zgurimă, e – s.f. = fărâmă, crâmpei (< zgurima,
zgurim = a fărâmiţa)
śtrimf, śtrimfi – s.m. = ciorap
lăpug, lăpuź – s.m. = gleznă, fluierul piciorului
clup, clupuri – s.n. = scaun lung (pentru mai multe
persoane)
trâcni, trâcnesc – vb. = a tresări, a speria (pe cineva)

* Ioan Viorel Boldureanu, Dăprăunălucrarea
(roman) în seria „Literatură dialectală” a Editurii
Marineasa din Timişoara, unde urmează să apară
nu peste multă vreme

Întâmplări dîntr-un roman bănăţan *
śe baş acuma să scriadză

AAśścceeppttâânndd
pprriimmăăvvaarraa
Pripe soarili măi tare,

Sub streśîni să topesc sloieţî,
Măi vesel, ca dă sărbătoare,
Pe garduri ciripesc vrăbeţî.

Śî-n voreţ îi larmă mare,
Cotcodac şi cucurigu,
Ś-alce ţîpece dă hoare,
Vesăle că s-o dus frigu!

D-aia moşu m-o śî spus că
Primăvara îi aźunsă!

La fereastră zboar-o muscă...
Unge o fi stat ascunsă?

Lâng-un dud să zburdă meii
Scuturându-ś găităneii,

În colori dă curcubău
(Care-i apără dă rău).

Sub streaśînă-un cuib dă tină,
Párică aśceaptă să vină

Săźata dă rândunică
(Śe-n zbor văzduhu- dăspică)!

Mă tăt uit cătră fântână,
Prăstă cumpăna bătrână,

S-apară dîn dăpărtare
Rânduńaua călătoare.

Petru PEŢA

UUnnggee--ss aanniiii......
S-or dus anii cińereţî

Prîn păduri ori văi pustîi
Śî or ars cum arge bruma
Toamna florili târdzîi...

Pot să-i cat io mult śî bińe,
Ei s-or dus śî duś rămân

Śî dămult mă-mpăc cu gându
Că-n mińe creśce-un bătrân.

Ionel PEIA

Ioan Viorel Boldureanu s-a născut la 12 februarie 1950 la Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a urmat-o
în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia doctoratul în

Ilologie la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu “Povestiri de la marginea Câmpiei”.
Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titular al Cursului de 

Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi FilosoIe a Universităţii de Vest din Timişoara. La Cenac lul
„Gura Satului” este, însă, “concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu care este adesea identiIcat. Din

ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” 
din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că 

scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.
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AAmmaalliiaa IIoonneellaa MMeettccaann
66 aannii,, GGiirroocc

IIaanniiss CCaaddiiaa
11,,55 aannii,, GGiirroocc

AAnnddrraa MMaarriiaa PPaannttiişş
55 aannii,, GGiirroocc

RRoobbeerrtt CCoonnssttaannttiinn MMeettccaann
44 aannii,, GGiirroocc

88 mmaarrttiiee 22001133

Badmintonistul chişozean Marius Corciuc, legiti-
mat la CSM Timişoara, a avut un an 2012 plin de
succese, pe care, după cum a început anul 2013, se
pare că le va reedita, dacă nu chiar le va depăşi. Să
amintim, pentru început, că Marius a ocupat locul
opt în topul celor mai buni zece sportivi timişeni
în ramuri olimpice în anul care a trecut, primind în
acest sens o distincţie în cadrul Galei Sportului
Timişean 2012, organizată de Consiliul Judeţean
Timiş.
Iată că în week-endul 15-17 februarie, Marius Cor-
ciuc, alături de colegii săi de la CSM Timişoara, a
avut o prestaţie excelentă la Turneul Campionilor

Li-Ning. Clubul CSM a fost reprezentat în patru
dintre cele cinci finale ale probelor de concurs,
competiţia în sine, difuzată în direct de gsp.tv, con-
stituind o foarte bună lovitură de imagine pentru
un sport în general altfel subapreciat şi desconsiderat.
Turneul Campionilor Li-Ning, găzduit în sala spor-
turilor din Chiajna, s-a constituit într-o iniţiativă a
Valahia Club şi a Federaţiei Române de Bad-
minton, ca organizatori în parteneriat cu primăria
locală şi având între sponsori compania Li-Ning,
care echipează lotul reprezentativ al Chinei,

adresându-se pe baza criteriilor valorice, dar şi sub
formă de invitaţie, cremei badmintonului autohton,
la categoriile seniori şi juniori.
Timişoara a fost foarte bine reprezentată la acest
capitol, sportivi localnici de la CSM s-au numărat
între participanţii la acest concurs ce nu punctează
în cadrul circuitului Campionatului Naţional, dar
care a căpătat o însemnătate aparte prin mediati-
zarea sa în direct, ca o premieră în raporturile tele-
viziuni – badminton din România. Nu este exclus
ca şi noua ediţie a Internaţionalelor României, pro-
gramate la Timişoara, să fie difuzate în direct de
gsp.tv, în funcţie şi de concluziile referitoare la
ratingul înregistrat în week-end prin transmisia de
la Chiajna.
Ca rezultate, Marius Corciuc s-a impus la simplu
masculin ca efect al unei excelente evoluţii atât în
grupă, în care n-a pierdut nici o partidă, cât şi în
eliminatorii, dispunând în finală de Ionuţ Grădi-
naru. Corciuc a manifestat o foarte mare poftă de
joc şi concentrare, dominând întrecerea băieţilor,
în care ex-campionul naţional Florin Posteucă, tot
de la CSM Timişoara, a furnizat o plăcută surpriză,
aceea de a accede în semifinale, în condiţiile în care
deţinătorul la zi al titlului naţional nu s-a cali ficat
din grupe.
Tot pe locul I s-a clasat şi Sonia Olariu, în proba
de dublu feminin, făcând pereche cu Florentina
Constantinescu, la capătul unei finale adjudecate
în faţa cuplului Teodora Dumitru – Nicoleta 
Vâlciu.
Marius Corciuc a mai câştigat la rândul său o
medalie de argint, în proba de dublu masculin, al
cărei finalist a fost, laolaltă cu George Constanti-
nescu, iar Sonia Olariu, deşi a făcut în premieră
pereche cu acelaşi George Constantinescu, s-a cali -
ficat şi în semifinalele la dublu mixt, în care a
obţinut bronzul, pe locul 3.
Turneul Campionilor Li-Ning a reunit câte opt
jucători respectiv jucătoare, şi anume cei mai bine
şase clasaţi în ierarhiile naţionale la masculin şi
feminin, plus alţi câte doi sportivi, invitaţi pe bază
de wild-card, în vreme ce la dublu s-a mers pe cele
mai bune trei perechi din ţară, plus una tot pe bază
de invitaţie. (A.B.)

Marius Corciuc a început
anul 2013 cu dreptul

Sportivul din Chişoda s-a impus la Turneul Campionilor Li-Ning

Clasări pe podium pentru
karateka din Giroc

Sâmbătă, 23 februarie, la Arad, s-a desfăşurat ediţia oma-
gială cu numărul 20 a “CUPEI EUR&KA – BANZAI 2013”,
etapă de campionat naţional. La această ediţie, cu participare
internaţională, au luat startul aproximativ 500 de sportivi de

la 45 de cluburi reprezentând
şase naţiuni: Italia, Slovacia,
Serbia, Ungaria, Re publica
Srpska (Bosnia & Herze-
govina) şi România.
Clubul de karate din Giroc s-a
prezentat la competiţie cu 11
sportivi, doi dintre ei cla -
sându-se pe podium. Este
vorba despre Aisha Pera,
locul II (kata feminin, 8-9
ani, grupa A) şi Bona
Chelsy, locul III (kata femi-
nin, 6-7 ani, grupa A). (A.B.)

Chişoda, egala liderului,
la primul meci din retur

Cel mai interesant joc al etapei inaugurale a returului în Di-
vizia D Timiş le-a pus faţă în faţă pe FC Chişoda şi liderul
campionatului, CS Nova Mama Mia Becicherecu Mic. După
înfrângerea suferită la Murani, 1-2, în faza judeţeană a Cupei
României, iată că de această dată chişozenii au furnizat o alt -
fel de surpriză, reuşind un egal în faţa liderului. Prima repriză
a fost una modestă, mai ales ţinând cont de faptul că s-au în-
tâlnit două echipe din partea superioară a clasamentului. În
minutul 17, Viţan a ratat o lovitură de la 11 metri, şutând în
stâlpul din stânga al porţii apărate de Culda. Şi cum ocaziile
se răzbună, vizitatorii au reuşit deschiderea scorului în minu -
tul 31, prin Hodiş, care a speculat o greşeala a apărării ad-
verse. În partea secundă, gazdele au reuşit egalarea în mi nutul
49, la o incursiune pe partea dreaptă a lui Magdaş, finalizată
din careu la colţul lung. Nici oaspeţii nu s-au lăsat mai pre-
jos, irosind şi ei o lovitură de la 11 metri, în minutul 74,
respinsă în corner de portarul Sârbu, la şutul slab, expediat de
Băişan.
De menţionat că în minutul 64 Molcuţ a înscris un gol pen-
tru oaspeţi, care nu a fost însă validat de arbitri, asistentul
Nimigean semnalizând cu întârziere o poziţie de ofsaid şi
năruind bucuria liderului pentru o nouă victorie. (A.B.)

H.C. Giroc a câştigat, duminica trecută, ediţia inau-
gurală a turneului amical dotat cu “Cupa Giro-
ceana”, găzduit de clubul din Campionatul Judeţean
Timiş în sala sporturilor din localitate. Gazdele au
dispus în finală, cu 19-13, de oaspeţii din Găvojdia.
Locul 3 a fost ocupat de LPS I Banatul, care a tre-
cut cu 19-16 în finala mică de Voinţa Biled. Com-
petiţia a constat în nouă meciuri, dintre care 6 în
faza celor două grupe, iar restul pentru clasament,
fiecare echipă avînd parte de trei partide. (A.B.)

“Cupa Giroceana” rămâne acasă!


