
Anul XVI Numărul 12 (222) 31 iulie 2013

În weekend-ul 20-21 iulie, la Plevna, în Bulgaria, a
avut loc a patra etapă din Campionatul European de
Est, competiţie în care România a fost prezentă la start
la clasa 600 Supersport, prin Ionel Pascota. Ziua ded-
icată calificărilor l-a avut lider autoritar pe Ionel Pas-
cota, la ambele sesiuni de calificări, fiind urmat de
Nenad Stoianovic (Serbia) şi Boiko Bozinov (Bul-
garia).
La şedinţa de după calificări, organizatorul com-
petiţiei, Federaţia Bulgară de Motociclism, a decis ca
pentru cursă să cupleze cele două clase, 600 Super-
sport şi 1000 Superbike, motocicliştii de la cele două
clase urmând să concureze împreună. Startul cursei a
avut loc duminică, iar rezultatele finale au fost urmă-
toarele: 1. Nenad Stoianovic – Serbia; 2. Ionel Pas-
cota – România; 3. Boiko Bozinov – Bulgaria.
După această etapă, Pascota rămâne lider în campi-
onat, cu 12 puncte avans faţă de ocupantul poziţiei

secunde. Au mai rămas de disputat încă patru etape
din această competiţie.
„După start, am fost angrenat într-o luptă cu un motor
de la clasa 1000 Superbike şi, timp de şapte ture, îl de-
păşeam pe viraje, dar pe linie dreaptă mă depăşea el.
Într-un final, am reuşit să scap, dar nu ammai putut să
recuperez, diferenţa dintre mine şi Stojanovic fiind
prea mare. Aş mai fi avut nevoie de încă cinci tururi.
Suntem în continuare pe locul I în campionat şi
aceasta este poziţia pe care trebuie să o avem şi la
sfârşit de sezon. Vreau să mulţumesc Consiliului
Local Giroc şi Consiliului Judeţean Timiş, pentru că
sunt alături de mine şi de echipa noastră de la Giroc”,
a spus Ionel Pascota după cursa din Bulgaria.
Următoarea etapă pentru echipa de motociclism din
Giroc va avea loc în Ungaria şi va conta pentru Cam-
pionatul Naţional. (A.B.)

Ionel Pascota rămâne lider în Campionatul European de Est

Evoluţie meritorie a pompierilor
civili giroceni la ediţia a XV-a a
concursurilor internaţionale

CTIF ale serviciilor de pompieri,
de la Mulhouse (Franţa)
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Stropiri împotriva muştelor şi ţânţarilor în Giroc şi Chişoda
În zilele de 25 şi 26 iulie, în Giroc,
respectiv Chi şoda, s-a desfăşurat o
amplă acţiune de stropire cu 
mijloace terestre, împotriva
muştelor şi ţânţarilor. Apicultorii
au fost sesizaţi, de către autorităţile
locale, să ia toate măsurile pentru a
preveni intoxicaţiile la albine. 
Astfel, nu s-au înregistrat 
incidente în urma acţiunilor de
dezinsecţie. ((VV..TT..))
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Postul Adormirii Maicii Domnului,
cunoscut în popor şi ca Postul Sfintei
Marii sau Sântămariei, a început în
acest an cu o zi
mai devreme, re-
spectiv în 31
iulie, şi se în-
cheie în 15 au-
gust. În acest
post, credincioşii
vor putea mânca
peşte în 6 au-
gust, în ziua
prazniculuiSchim-
bării la faţă. De
asemenea, sâm-
băta şi duminica este dezlegare la ulei şi
vin.
Acest post îi pregăteşte pe creştini pen-
tru cele două mari praznice din august:
Schimbarea la Faţă şi Adormirea
Maicii Domnului. Biserica recomandă
ca, în această perioadă de post, să fie
citită, zilnic, rugăciunea „Paraclisul
Maicii Domnului”.
Postul Adormirii Maicii Domnului a
fost fixat în secolul al V-lea, când s-a
dezvoltat cultul Maicii Domnului. La
început, durata postului era diferită:
cei din Antiohia posteau o zi, în vreme
ce la Ierusalim acest post ţinea opt zile.
Existau şi creştini care posteau toată

luna august, în vreme ce alţii posteau
în luna septembrie. Uniformizarea
datei şi a duratei postului a avut loc în

secolul al XII-
lea, în 1166, la
un sinod ţinut la
Constantinopol
şi condus de pa-
triarhul ecu-
menic Luca
Crysoverghis.
PostulSfinteiMarii,
a fost rânduit de
Biserică întru
reamintirea vir-
tuţilor Sfintei

Fecioare Maria, care şi-a petrecut în-
treaga viaţă, încă din pruncie, în post
şi rugăciune continuă, pentru mân-
tuirea neamului omenesc.
Prin post, omul poate reintra în para-
disul pierdut din pricina neascultării.
Postul este un mijloc prin care se
asigură echilibrul fiinţei umane. El ne
introduce într-o atmosferă de
cumpătare, de înfrânare, de jertfă,
care, toate, duc la îndreptare.
Fiinţa umană este adesea asaltată de
furtuna patimilor, la care ne duc de
atâtea ori, fie pofta trupului, fie a
minţii. (M.S.)

CCaalleennddaarr ccrreeşşttiinn--oorrttooddooxx DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă
Cunoştinţa lui Hristos ne vine prin curăţia sufletească. 
(Sf. Maxim Mărturisitorul)

Curăţia este păzită de smerenie, înfrânare, rugăciune neconte-
nită şi meditaţie duhovnicească. (Cuviosul Teognost)

Pentru tine Dumnezeu S-a smerit pe Sine, iar tu nici pentru tine
nu te smereşti, ci te înalţi şi te înfumurezi. (Sf. Macarie 
cel Mare)

Cuvântul lui Dumnezeu este pâine cu care se hrănesc sufletele
flămânde de Dumnezeu. (Sf. Grigorie Teologul)

Sufletul primeşte cunoştinţă celor dumnezeieşti pe măsura 
curăţiei minţii. (Sf. Talasie Libianul)

Mustrarea este o doctorie a iubirii dumnezeieşti faţă de oameni.
(Sf. Clement Alexandrinul)

Fiecare păcătuieşte din cauză că, în vremea năvălirii gânduri-
lor rele, nu le respinge îndată. (Avva Serin)

Să nu te bizui numai pe faptul că ai candelă; păstreaz-o
aprinsă! Să strălucească lumina ta înaintea oamenilor, ca să nu
fie hulit Hristos din pricina ta. (Sf. Chiril al Ierusalimului)

Mintea devine oarbă prin trei patimi: iubirea de argint, slava
deşartă şi iubirea de plăceri. (Sf. Marcu Ascetul)

Viaţa necurată împiedică înţelegerea adevărurilor înalte. 
(Sf. Ioan Hrisostom)

Mănâncă pâine cu cântarul şi bea apă cu măsură şi duhul des-
frânării va fugi de la tine. (Avva Evagrie Ponticul)

Toate virtuţile sunt legate între ele. Sunt un lanţ duhovnicesc,
una atârnă de cealaltă. (Sf. Macarie cel Mare)

Slava deşartă, iubirea de argint şi plăcerea nu lasă facerea de
bine nepătată, dacă nu s-au topit mai înainte prin frica de 
Dumnezeu. (Sf. Marcu Ascetul)

Făcând „cunoştinţă” cu starea de fapt, ob-
servăm care sunt „noutăţile” survenite în
anul 1931(2):
- în Babşa ia fiinţă societatea religioasă
„Îngrijirea Sufletelor”;
- în Belinţ „apare” Oastea Domnului, 
Reuniunea de Femei şi un cor bisericesc;
biblioteca oficiului parohial „saltă” la 140
de volume;
- în Budinţ se înfiinţează Oastea Domnului;
- în Drăgoieşti, de asemenea, se constitue
Oastea Domnului;
- biblioteca oficiului parohial din To po -
lovăţu Mare are 126 de volume.
După alţi câţiva ani, mai precis în 1935,
înregistrăm alte modificări (3):
- în Babşa se formează nucleul Oastei
Domnului şi Şcoala duminicală a tinere-
tului; biblioteca parohială are 75 de vo lu-
me, iar cea a casei culturale – 338 de
volume;
- biblioteca oficiului parohial din Coştei
are acum 34 de volume, iar cea parohială
– 245 de volume;
- biblioteca parohială din Drăgoieşti are
150 de volume;
- în Ficătari există Oastea Domnului şi cor
bisericesc;
- Oastea Domnului în Hisiaş;
- biblioteca casei culturale din Ictar ajunge
la 150 de volume;
- în Jabăr „figurează” un Comitet Mi-
sionar;
- Comitet Misionar în parohia Teş;
- în Topolovăţu Mare există Cămin Cul-
tural (4).
Anul 1940, desigur, are şi el „realizările” lui:
- Babşa are Casa Culturală;
- Checheşul are „drumurile desfundate”,

adică „circulabile”;
- numărul volumelor din biblioteca casei
culturale din Ictar se împuţinează la 1.090.
Formularul B „Conscrierea preoţimei” ne
pune la dispoziţie o mulţime de date 
despre preoţi şi parohie (5):
- în Babşa este preot Fortunat Mureşan,
absolvent a 8 clase gimnaziale şi Teolo-
gia; hirotonit în 28 martie 1904, de către
episcopul Ioan Popasu: are singhelie şi 25
de ani serviciu; sesia parohială are 32 de
jugăre; văduv, cu 4 copii; 49 de ani etate;
- Iosif Petcu: paroh al Bazoşului, are 6
clase gimnaziale, hirotonit de episcopul
Ioan Metianu, în 24 iunie 1894; are
singhelie, iar ani de serviciu – 35; sesia
parohială are 32 de jugăre; căsătorit, fără
copii; 57 de ani etate;
- Belinţul are doi parohi: Ioan Călnicean şi
Ioan Belei; primul are 8 clase gimnaziale
şi Teologia; hirotonit de episcopul Ioan
Metianu, în 18 noiembrie 1902; are
singhelie şi 27 de ani de serviciu; sesia
parohială are 30 de jugăre; căsătorit, are 2
copii; 53 de ani etate; al doilea, are 8 clase
gimnaziale, Teologia şi Pedagogia; hiro-
tonit de Ioan Papp, în 10 iunie 1916; are
singhelie şi 17 ani de serviciu; sesia paro-
hială are 34 de jugăre; căsătorit, are 1
copil; 40 de ani etate;
- Brestovăţul îl are pe Andrei Andraş ad-
ministrator parohial; are ca studii Şcoala
Normală şi Teologia din Arad; hirotonit în
6 octombrie 1922, de către Ioan Papp; fără
singhelie, cu 7 ani de serviciu; sesia paro-
hială are 32 de jugăre; căsătorit, are 4
copii; 44 de ani etate;
- Budinţul este păstorit de Constantin
Popovici, în vârstă de 31 de ani; 8 clase

gimnaziale şi Teologia; hirotonit în 20 de-
cembrie 1921, de către Ioan Papp; are
singhelie şi 8 ani de serviciu; sesia paro-
hială are 32 de jugăre; căsătorit, are 2
copii;
- Ioan Bencean, paroh al Checheşului, a
absolvit Pedagogia şi Teologia din Arad;
hirotonit de Metianu, în 21 noiembrie
1902; are singhelie şi 28 de ani serviciu;
sesia parohială are 30 de jugăre; căsătorit,
are 2 copii; 53 de ani etate;
- Chizătăul îl are ca paroh pe Sever
Şepeţian, 39 de ani, absolvent a 8 clase
gimnaziale şi Teologia; hirotonit de Ioan
Papp în 18 august 1914; are singhelie şi
15 ani vechime în serviciu; sesie paro-
hială; căsătorit, are 4 copii;
- Liviu Biro, absolvent a 8 clase gim-
naziale şi Teologia; „ţine”, pe lângă paro-
hia sa, Gruni şi Coşteiul; hirotonit de
Grigorie Comşa, în 24 martie 1929; are
singhelie şi un an serviciu; sesia parohială
are 32 de jugăre; căsătorit, are un copil;
35 de ani etate;
- Drăgoieştiul îl are pe Lucian Lungu ca
paroh, cu 8 clase gimnaziale şi Teologia
la Caransebeş; hirotonit în 10 martie
1913, de către Miron Cristea; are singhe-
lie şi 17 ani de serviciu; sesia parohială
are 32 de jugăre; căsătorit, fără copii; 39
de ani etate;
- Vasile Ilie, de 55 de ani, deţine parohia
Ficătari; absolvent de Pedagogie şi Teolo-
gie la Arad; hirotonit în 25 ianuarie 1903,
de către Ioan Metianu; sesia parohială are
32 de jugăre; căsătorit, are un copil; are
singhelie şi 27 de ani de serviciu;
- Gheorghe Gaescu,  vârsta 58 de ani, con-

duce parohia Hisiaş; absolvent de Peda-
gogie şi cursul de Teologie superior din
Arad; hirotonit în 3 noiembrie 1922, de
către Ioap Papp; fără singhelie, cu 7 ani
de serviciu; căsătorit, n-are copii; sesie
parohială de 28 ½ de jugăre;
- Hodoşul îl are conducător parohial pe
Romul Popovici, în vârstă de 43 de ani;
absolvent a 6 clase gimnaziale şi Teologia
din Caransebeş; hirotonit în 3 octombrie
1909, de către Ioan Papp; nu are singhelie;
20 de ani de slujire preoţească; sesia paro-
hială are 30 de jugăre; căsătorit, are 2
copii;
- Ictarul îl are ca paroh pe Romul Seco -
şean, ajuns la venerabila vârstă de 81 de
ani; are 6 clase gimnaziale şi teologia; hi-
rotonit în 10 ianuarie 1872, de către Ioan
Popasu; are singhelie şi o vechime de 58
de ani de serviciu; sesia parohială are 32
de jugăre; căsătorit, are 2 copii;
- parohul Jabărului este Ioan Ni co -
rescu,vârsta 62 de ani, absolvent a 4 clase
gimnaziale şi Teologia; hirotonit în 16 mai
1890, de către Ioan Metianu; are singhelie
şi o vechime de 40 de ani; sesia parohială
are 32 de jugăre; căsătorit, are un copil;
- la Lucareţ este învăţător şi administrator
parohial Salage Dragosin, în etate de 24
de ani; absolvent al Şcolii Normale şi a
două cursuri de Teologie; hirotonit în 27
decembrie 1928, de către Grigore Comşa;
nu are singhelie, dar are un an vechime;
sesia parohială are 32 de jugăre; căsătorit,
are un copil;

Dr. Viorel-Dorel CHERCIU

Date istorice despre protopopiatul Belinţ (2)

3311 iiuulliiee 22001133

Postul Adormirii 
Maicii Domnului
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În ultima perioadă,
efectivul Poliţiei Lo-
cale Giroc, în coope-
rare cu lucrători de
poliţie din cadrul Pos-
tului de Poliţie Comu-
nal Giroc, au
des făşurat activităţi
de patrulare şi con-
trol, pe raza de com-
petenţă, urmărind
respectarea nor melor
de convieţuire socială, ordinea şi
liniştea publică, depistarea per-
soanelor ce dau foc la mi rişti ori
incendiază deşeuri vegetale.
Vom coopera, în cadrul unor pa-
trule mixte, cu echipaje din
cadrul poliţiei rutiere, în special
la orele după-amiezii şi spre
seară, precum şi în week-end, ca
urmare a sesizărilor unor cetăţeni
şi a reclamaţiilor  scrise, în scopul
respectării regimului de viteză în
localitate, depistarea celor ce con-

duc mopede, cu încăl-
carea dispozi ţiilor le -
gale refe ri toare la
în  matriculare ori la 
existenţa permisului
de conducere, adică a
categoriei corespun-
zătoare, precum şi
verificarea bicicliş -
tilor din punct de ve -
de re rutier şi, nu în
ultimul rând, verifi-

carea existenţei actelor de prove-
nienţă a acestora.
Recomandăm locuitorilor co-
munei Giroc, având în vedere că
suntem în perioada concediilor de
odihnă ori ne deplasăm spre
locurile sau zonele de recreere, să
luăm toate măsurile necesare pen-
tru asigurarea locuinţelor îm-
potriva efracţiei şi să ne protejăm
bunurile.

Şef Serviciu Poliţie Locală, 
jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc
vă informează

Principalele lucrări care trebuie să se desfăşoare în
grădină la începutul lunii august vizează florile şi
culturile de viţă-de-vie.

Florile

În această perioadă, se face altoirea „în ochi dor-
mind” la tran dafiri; se începe plantarea unor specii
de flori cu bulbi (lalele, narcise, zambile, crini, etc.),
precum şi a lăcrămioarelor, stân   jeneilor, etc.;
plantele de interior, care au fost ţinute în timpul
verii la semiumbră, se scot acum în plin soare, pen-
tru a se fortifica (pelargonium, colocasia, monstera,
ficus); se face butăşirea la fucsia şi pelargonium.

Viţa-de-vie

La începutul lunii august se aplică ultimele trata-
mente în plantaţiile de viţă-de-vie; se execută ul-
timele praşile; se efectuează ultimul legat; se face
cârnitul viilor roditoare, prin îndepărtarea vârfului
cu 8-10 frunze; se face al treilea copcit în plantaţi-
ile tinere, copca rămânând des chisă; se execută des-
frunzitul parţial al soiurilor de masă; se recoltează
stru gurii de masă la soiurile cu coacere mijlocie; se
pre gă teşte inventarul pentru culegerea stru  gurilor şi
pentru prelucrarea lor; se desfundă terenul pentru
noile plantaţii de viţă-de-vie.

Continuă recoltarea legumelor
timpurii

În această perioadă este recomandat să grăbeşti
strângerea cepei şi a fasolei uscate pentru consum.
Atât ceapa, cât şi fasolea se păstrează la soare
câteva zile, înainte de a fi depozitate.
De asemenea, se continuă recoltarea castraveţilor
pentru murături, a vinetelor, ardeilor, verzei de
vară, pepenilor galbeni şi verzi. Pentru o producţie
sporită de ardei, trebuie continuată fertilizarea cu
azot şi potasiu.

mai multe detalii pe www.gradinamea.ro
Insp. Maria HANEŞ

Lucrări în grădină în luna august

Trageri în poligonul Chişoda
Începând din luna iulie şi până în luna decembrie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, cu întreg armamentul

de infanterie, armamentul de pe TAB şi cu grenade de mână, de război (în limita dreaptă, „sectorul de grenade”).
În luna august se execută trageri în zilele de: 7, 15, 20, 28.

SS..CC.. II..II.. BBRREESSTTII
cu sediul în Chişoda, str. Cooperatorilor nr. 46

angajează:
- confecţioneri tricotaje
- confecţioneri confecţii

Persoane necalificate (calificarea la locul de muncă).

Pentru mai multe detalii, apelaţi la numărul 
de telefon 0758-019.131

Cabinet senatorial
la Giroc

După ce senatorul Ilie Sârbu şi deputatul Cătălin Tiuch (ambii
USL) şi-au deschis cabinete parlamentare în comuna noastră, iată
că şi senatorul Ioan Iovescu (PPDD) are cabinet la Giroc. Acesta
a fost inaugurat recent, în prezenţa domnului primar Iosif-Ionel
Toma, a doamnei Miluţa Conţescu, preşedintele PPDD, Organi-
zaţia Giroc şi a domnului prof. Octavian Gruiţa, preşedintele PNL,
Organizaţia Giroc. 
Consiliul Local Giroc, la fel ca şi în cazul celorlalţi doi parlamen-
tari menţionaţi anterior, a dotat cu cele de trebuinţă şi cabinetul
senatorului Ioan Iovescu. 
Sediul cabinetului senatorului PPDD de Timiş este situat în inc-
inta SC Giroceana SRL şi are următorul program de lucru cu 
publicul: luni-joi, orele 10-12, vineri, orele 16-18 . (A.B.)

Primăria comunei Giroc atrage atenţia
locuitorilor asupra plantei cu denumirea
ştiinţifică am-
brosia, care
creşte rapid,
în special pe
terenurile vi-
rane, şantiere,
printre ruine
şi dărâmături
ori pe mar-
ginea şose-
lelor.
Pericolul pe care îl repre zintă extinderea
acestei specii îl constituie efectul polenului
produs în perioada înfloririi, cuprinsă
între jumătatea lunii iulie şi începutul lunii
octombrie. Acest polen provoacă, la unele
persoane, alergii puternice (astm, rinite şi
conjuctivite).
În sensul distrugerii acestei plante, este
necesar a se interveni prin ierbicidare,

cosire sau smulgere directă, evitând, pe cât
posibil, contactul direct cu planta în pe-

rioada înflo -
ririi, pre cum
şi sta ţiona -
rea în preaj -
ma ei.
Primăria co-
munei Giroc
efectuează
periodic lu-
crări de co -

sire pe mar ginea drumurilor, însă are
nevoie şi de colaborarea persoanelor fizice
şi juridice din comună pentru intervenţie.
Atenţie!Aveţi grijă atunci când luaţi aceste
măsuri de distrugere.
Planta trebuie să nu fie înflorită, pentru a
nu vă afecta sănătatea. 
Evitaţi contactul direct cu planta. (A.B.)

În atenţia locuitorilor
din Giroc şi Chişoda

ORGANIZATORI
ORGANIZATORII concursului „Ba, al meu e mai
frumos!”, din ziarul bilunar „Dialog cu Cetăţenii”,
sunt Primăria şi Consiliul Local Giroc. Organiza-
torii vor derula concursul pe baza prezentului 
regulament, întocmit în conformitate cu legislaţia
în vigoare.

DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA 
DE DESFĂŞURARE
- Concursul „Ba, al meu e mai frumos!”, din ziarul
„Dialog cu Cetăţenii”, se va desfăşura pe perioada
unui an.
- Data înmânării premiilor va fi stabilită în funcţie
de evenimentele din perioada lunii martie.

PARTICIPANŢI ŞI MOD DE DESFĂŞURARE
- În cadrul concursului „Ba, al meu e mai frumos!”
participă doar copiii ai căror părinţi au domiciliul
pe raza comunei Giroc.
- Vârsta participanţilor trebuie să fie între 6 luni şi
7 ani.
- Fiecare participant cu vârsta cuprinsă în inter-
valul sus-menţionat poate participa de maximum
3 ori la acest concurs.
- Nu vor fi publicate pozele care au o calitate re-

dusă sau care surprind copiii în diferite ipostaze
(ex: în timp ce mănâncă, se joacă, plâng etc).
- Fiecare poză va fi însoţită de datele de identifi-
care ale copilului şi ale unuia dintre părinţi/tutore
legal.

PREMIILE CONCURSURILOR
-Suma necesară achiziţionării premiilor va fi sta-
bilită anual, prin Hotărârea Consiliului Local
Giroc.
- Premiile vor fi distribuite conform vârstei de par-
ticipare.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
- În conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001, privind protecţia datelor perso nale, or-
ganizatorii îşi asumă obligaţia de a nu face disponi-
bile către terţi datele personale ale participanţilor,
fără acceptul acestora.
- Organizatorul nu-şi asumă niciun fel de răspun-
dere în cazul în care participanţii îşi trimit datele
personale în mod eronat. 
- Publicarea pozelor participanţilor în ziarul bilu-
nar „Dialog cu cetăţenii” se face doar cu acordul
părinţilor sau al tutorelui legal.

RREEGGUULLAAMMEENNTTUULL CCOONNCCUURRSSUULLUUII:: ,,,,BBAA,, AALL MMEEUU EE MMAAII FFRRUUMMOOSS!!’’’’
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Evoluţie meritorie a pompierilor civili giroceni 
la ediţia a XV-a a concursurilor internaţionale CTIF 
ale serviciilor de pompieri, de la Mulhouse (Franţa)
Odată la patru ani, pompierii civili din Europa îşi au propria lor „Olimpiadă”.
Concursul CTIF al serviciilor de pompieri a avut loc, anul acesta, în Franţa, la
Mulhouse, în perioada 14-21 iulie. Pentru prima dată, România a avut repre-
zentanţi în această prestigioasă întrecere, care a reunit la start 135 de echipaje
din Germania, Austria, Belgia, Belarus, Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Fin-
landa, Ungaria, Italia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Polonia,
Portugalia, România, Cehia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Elveţia şi
Franţa. Onoarea de a reprezenta România i-a revenit echipei SVSU Giroc,
cvadruplă câştigătoare a titlului naţional (patru ediţii consecutive, în anii 2007,
2008, 2009 şi 2010), ocupantă a locului secund (în anul 2011) şi a locului al III-
lea (în anul 2012), în f inalele naţionale ale concursurilor pompierilor volun-
tari desfăşurate în ultimii ani. Sunt performanţe pentru care conducerea
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a considerat că Gi-
rocul ne poate reprezenta ţara cu cinste în competiţia din Franţa. Aceste consi-
derente au fost de bun augur, pentru că pompierii noştri s-au întors cu medalii
de bronz de la Mulhouse, situându-se în prima jumătate a clasamentului.

Concurenţă acerbă, 
rezultat meritoriu!

Aproape 3.500 de pompieri din întreaga Europă au
concurat la ediţia a XV-a a CTIF. Aceştia au fost îm-
părţiţi în trei grupe de evaluare: „pompieri volun-
tari”, „pompieri profesionişti” şi „echipe feminine”.
Lotul S.V.S.U Giroc, care a reprezentat România la
Mulhouse, a fost alcătuit din: Dumitru Crăiniceanu

– şef lot, Cristian Bucur – antrenor (arbitru
internaţional), Aurel Grada – maseur, 
Marius Saucă, Iustin Simon, Alin Ardelean,
Cristian Aga, Răzvan Gherghel, Răzvan
Bordianu, Ciprian Dumitru, Caius Şcutca,
Cris tian Marincu şi Cristian Bordea. Pe
lângă o delegaţie a Consiliului Local Giroc,
echipa SVSU Giroc a fost însoţită de: col.
ing. Eugen Vişan (IGSU), locţiitor al in-
spectorului-şef, Mihail Badea (IGSU), trans-

lator, col. Mariana Bituleanu
(IGSU), fostă mare sportivă şi
Cetăţean de Onoare al comunei
Giroc, gen. de brigadă dr. Mihai
Benga, inspector-şef ISU
„Banat” al judeţului Timiş, col.
Corneliu Şurlin, locţiitor al in-
spectorului-şef ISU „Banat” al
judeţului Timiş, Ioan Marchiş,
consilier superior pe domeniul
situaţiilor de urgenţă din cadrul
Consiliului Judeţean Timiş, ing.
Mirel Muşat, inspector protec-
ţie civilă în cadrul Primăriei
Giroc.
Pompierii din Giroc au partici-
pat la două probe de concurs, şi
anume: „Intervenţie de stin-
gere” (uscat) şi „Ştafeta cu obsta-
cole”. După derularea aces tora,
pompierii voluntari din Giroc
au terminat competiţia în pri ma
jumătate a clasamentului. 
Domnul Dumitru Crăiniceanu,
şeful lotului SVSU Giroc, ne-a
declarat, cu privire la această
primă participare la „Olim-
piada” pompierilor: „A fost un
concurs dificil, aşa cum era de
aşteptat, dat fiind faptul că s-au aliniat la
start cei mai buni pompieri civili din Eu-
ropa. Pentru noi au fost şi emoţiile debu-
tului, fiind pentru prima dată când ne-am
aflat la o competiţie de asemenea anver-

gură. În plus, voiam să lăsăm o impresie bună, să
facem cinste comunei Giroc şi României. Consider
că am avut o prestaţie onorabilă, având în vedere nu-
mărul şi calitatea participanţilor. Drept dovadă, 
ne-am întors acasă cu o plachetă, cu diplome şi me-
daliile de bronz ale competiţiei”.
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Evoluţie meritorie a pompierilor civili giroceni 
la ediţia a XV-a a concursurilor internaţionale CTIF 
ale serviciilor de pompieri, de la Mulhouse (Franţa)

Experienţa franceză, 
trăită la intensitate maximă

Lotul SVSU Giroc, sprijinit financiar şi logistic în
această deplasare de către Primăria şi Consiliul Local
Giroc, a ajuns în Franţa în ziua de 14 iulie, chiar de ziua
naţională a acestei ţări. Însă, nu a fost timp pentru parti-
ciparea la festivităţi, deoarece în seara aceleiaşi zile a
avut loc şedinţa tehnică, în care s-au stabilit ultimele de-
talii ale concursului internaţional CTIF. În zilele de 16 şi
17 iulie, au avut loc simulări în condiţii identice cu cele
din concursul oficial. Pompierii civili giroceni au putut,
astfel, să se adapteze la standardele unei asemenea în-
treceri. Tot în 17 iulie, seara, a avut loc ceremonia de
deschidere a concursurilor internaţionale CTIF, organi-
zată aidoma deschiderilor olimpice. Echipajele partici-
pante au defilat în faţa spectatorilor, iar apoi s-a aprins
flacăra olimpică.
În dimineaţa zilei de 19 iulie, pompierii civili giroceni au
intrat în concurs. Au participat la cele două probe, au dat
tot ce au avut mai bun pentru a ocupa un loc meritoriu în
ierarhia finală, după care au avut de aşteptat doar încheie -
rea competiţiei, pentru a afla pe ce poziţie s-au clasat. A
fost una bună, aşa cum aminteam, drept pentru care ce-
remonia de închidere a CTIF 2013 a fost un prilej de
mândrie pentru reprezentanţii noştri, bucuroşi că au reu-
şit să facă faţă presiunii unor adversari competitivi şi te-
meinic antrenaţi.
Organizarea Olimpiadei a fost una de excepţie şi, aici,
putem să amintim că organizatorii CTIF 2013, în baza
acreditărilor eliberate participanţilor, le-a oferit acestora
gratuitate pe transportul public în comun, pe toată durata
competiţiei.
Dată fiind amploarea evenimentului, care a acaparat
pentru câteva zile atenţia întregului oraş Mulhouse,
presa de aici a relatat, cu lux de amănunte, fiecare zi a
desfăşurării „Olimpiadei” pompierilor.
La întoarcerea în ţară, în semn de mulţumire pentru spri-
jinul acordat, nu numai cu acest prilej, de către prima-
rul comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, echipa SVSU
Giroc i-a înmânat acestuia placheta obţinută în Franţa,
iar domnul primar a aşezat-o la loc de cinste, alături de
celelalte trofee pe care SVSU Giroc le-a adus în pano-
plia comunei în ultimii ani.

Pagini realizate de Vasile TOMOIAGĂ 
şi Anton BORBELY

Foto: Alexandru APOSTU
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Curtea familiei Pascu din Chişoda
este un adevărat paradis al culorilor şi
al sunetelor... Aceasta pentru că
aproape 90 de papagali, care mai de
care mai exotici, îi dau viaţă, spre
încântarea lui Petru Pascu, a soţiei
sale, Vasilica, şi a nepoţelei Clara. Dar,
nu numai familia se bucură de culorile
şi sunetele papagalilor, păsărilor ce
provin de prin toate colţurile lumii, ci
şi vecinii, care nu concep o dimineaţă
fără ciripitul frumoaselor înaripate.

Primii paşi...
Eclectus roratus polychloros, Rozela,
Pyrrhura perlata, Micul Alexandru sau
Psittacula, sunt doar câteva dintre
rasele de papagali pe care le creşte
Petru Pascu, în curtea casei sale din
Chişoda. Sunt rase de pe diferite con-
tinente, dar care şi-au găsit un cămin
ideal aici, la marginea Timişoarei.
Petru Pascu este chişozean din tată-n
fiu, un mecanic de maşini şi utilaje
care a moştenit pasiunea pentru
creşterea păsărilor de rasă. Este văr cu
Lucian Alămoreanu, un cunoscut
columbofil din Chişoda, dar părinţii şi
bunicii săi au fost cei care i-au insuflat
dragostea pentru păsări. Îşi aminteşte
că bunicul dinspre mamă ţinea ştigliţi
sau tzaiseri... Tatăl şi mama sa au cres-
cut porumbei. Petru a preluat această
tradiţie a familiei şi a crescut ani de
zile porumbei din rasa „Gălăţeni”. De
vreo şase-şapte ani încoace, şi-a de-
scoperit o nouă pasiune, însă tot pentru
păsări. Este vorba, de data aceasta, 
despre papagali, o specie exotică, cu
rase care mai de care mai interesante.
Chişozeanul are şi acum papagalul pe
care l-a cumpărat prima dată şi care,
iată, i-a deschis, să spunem aşa, porţile
spre o nouă pasiune: este vorba despre
o pasăre din rasa Rozela, cumpărată cu
3,5 milioane de lei, chiar de ziua de
naştere a nepoatei Clara.

O pasiune 
costisitoare

Creşterea papagalilor nu este deloc o
pasiune ieftină, ca de altfel şi creşterea
celorlalte păsări de rasă. După ce a
achiziţionat prima pasăre, o femelă,
Petru Pascu s-a dus la Arad, la un maga-
zin de specialitate, pentru a-i aduce un
mascul. A trecut pe lângă o colivie, a
auzit un salut şi i-a răspuns vânzătoru-
lui. Acesta, zâmbind, l-a asigurat că nu
el a fost cel care a salutat, ci... Coco,
un papagal din rasa Jako-gri african.
„Am rămas uimit! Nu-mi venea să
cred că vorbeşte. M-am îndrăgostit pe
loc de el. Am întrebat cât costă, mi s-a

spus: 1.000 de euro. L-am rugat pe
vânzător să mi-l ţină, până vin acasă
după bani. Aşa se face că al doilea pa-
pagal cumpărat a fost Coco, pe care
am plătit însă doar... 988 de euro. A de-
venit, în timp, un membru al familiei,
locuieşte în casă şi vorbeşte de toate: îi
salută respectuos pe prietenii care îmi
intră în casă, cântă imnuri ale echipei

de fotbal Poli Timişoara, fluieră din
când în când sau, atunci când ne aude
că ne plângem de vreo durere, ne
imită, în semn de compasiune”. Într-
adevăr, Coco este vedeta familiei. Are
o colivie tare dichisită, e deschisă tot
timpul, aşa că se poate plimba nest-

ingherit. Mănâncă doar deli-
catese şi stă, atunci când are
nevoie de afecţiune, pe umărul
stăpânului său.
Petru Pascu nu s-a oprit la
Coco. A continuat să cumpere
papagali din diferite rase şi, în
curtea casei, să construiască
volierele. Totul a făcut cu mâna
lui, pentru că îi place şi să
meşterească, dar şi să iasă totul
la calitatea pe care o doreşte.
Între timp, volierele au aca-
parat aproape întreaga curte, iar
în ele vieţuiesc simpaticele
înaripate.
O altă rasă spectaculoasă pe
care o găsim în curtea
chişozeanului este Pyrrhura
perlata sau papagalul cu burtă
roşie, cum mai este cunoscut.
Copiii îl pot recunoaşte foarte
uşor, pentru că este aceeaşi rasă
pe care o poartă pe umeri co-

mandanţii navelor de piraţi din filmele
de aventuri. Maia şi Willy sunt
reprezentanţii acestei specii în ograda
lui Petru Pascu, cel care ne spune că
un pui de la cei doi s-ar putea vinde şi
cu 800 de euro. În funcţie de rasă şi de
culori, puii de papagal pot oscila, ca
preţ, între 50 şi 300 de euro, rasele, să

le spunem aşa, mai accesibile.
Pentru a avea păsări frumoase şi sănă-
toase, proprietarul lor a investit până
acum sume generoase. Petru Pascu a
avut însă şi noroc: soţia i-a înţeles pa-
siunea. A fost de acord cu creşterea
acestor păsări, pe care, la rândul ei, le
îndrăgeşte.

Trataţi regeşte...
Papagalii nu sunt păsări foarte pre-
tenţioase. Petru Pascu ne spune că este
suficient să faci curăţenie în voliere o
dată pe săptămână şi să le schimbi apa
de două ori pe zi. În schimb, când vine
vorba despre hrană, datele problemei
se schimbă, pentru că papagalilor le
place diversitatea. Crescătorul din
Chişoda a apelat, de-a lungul celor
şase-şapte ani de când are asemenea
păsări, şi la produsele româneşti, şi la
cele din Ungaria, însă, de curând, a
găsit soluţia cea mai bună: le prepară
singur mâncarea. „Le dau seminţe de
mei, trei feluri de floarea soarelui,
falaris, hrişcă, şofronel, floare de
dovleac, cânepă, orez nedecorticat,
ovăz. Dintre fructe, le plac merele,
caisele şi kiwi, la capitolul legume tre-
buie să le dau morcovi, pătrunjel, ardei
gras, ardei iute – pe care îl apreciază
foarte mult – şi castraveţi, mai ales în
perioada în care îşi schimbă penajul.
Le mai dau mâncare de ou şi peleţi,
adică granule de cereale, fructe şi
alune”. O parte dintre voliere au pe jos
pă mânt, pe care cresc diferite plante,
din care papagalii se servesc, pentru a-şi
suplimenta alimentaţia. Iarna, fie care
volieră este încălzită, pentru că, fiind
păsări exotice, suportă mai greu tem-
peraturile joase.
De curând, ne dezvăluie Petru Pascu,
afacerea cu papagali i-a echilibrat ba lanţa

financiară. „Păsările au început să facă
pui, pe care îi vând în Timişoara sau în
ţară. Astfel, am reuşit să ajung la zero
în ceea ce priveşte banii investiţi. Cu
toate acestea, nu privesc creşterea pa-
pagalilor ca o afacere, ci ca o pasiune,
aşa cum a fost întotdeauna şi cum va
fi şi de aici înainte”, conchide acesta.

Anton BORBELY

PPaarraaddiissuull ppăăssăărriilloorr
eexxoottiiccee ddiinn CChhiişşooddaa
În gospodăria familiei Pascu şi-au găsit casă

înaripate de pe toate continentele
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„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)

Capitolul II
CUM – CÂND BAŞ VRE SĂ SĂ
ARECE CUMĂ ÎI – UN SAT STĂ
DOSÎT SUPT VRUN ALT NUME

12. Gostia; să ńe aduśem 
d-amince până ńe zuităm dă noi (I)
- Fiţ buni şî stareţ num-oţâră!... oţârică... oţârichiţă şî nu vă
înflăibărareţ, gâlgâi Văruţu Relu ca când ş-ar fi clotorit gura
cu răchie să nu-ş înghită vorbili îmbucace prîntră ghinţ odată
cu mâncarea, dă măi-gata ńe-o apucat mila dă el. Da’ geala
dă Vericu Colă s-apucă să să ridă cântându-se cu vers dă
muiere când să cântă după mort la o babă śe-o răpăuzat la
noauădzăś şî noauă dă ani făr-o lună, śică: Au-u-u-u şî au-au,
că maico Vuşco, că śe ńe făcuş, Vuşco, au-dă-sufletu teu, că
nu măi putuş să pesteşti mácăr vro lună să fi vădzut şî tu, da’
dă vădzut n-ai fi vădzut, auuu şî a-u-u-u, sufletu teu, c-ai
fost oarbă-ntuńecată dă vro dzăśe ani, să fi zăflat şî tu dî la
lume că śe-ar fi să facă str-stră-ńepoată-ta Vuşchiţa a mică
–a boboloacă, că fi-o faśe Rotunda fiśor o’-că faśe-o feciţă,
Vuşco, ha ’po’ cumă puń-tu bleaznă, blamă şî ruşîńe pră ob-
razu nostru, da’ ţîie fiţ-ar ruşîne să-ţ fie la faţa obrazului că
ce grăbiş dă muriş, că nu măi avuş riebdare, o’-că niś nu ce
întărisadză mácăr niś atâta, maico Vuşco, Vuşcă, moară-ţ
moarcea pră ńam şî pră nume, să şcii, să fi audzît şî tu śe
iesă, că-i greoańe, şî niś nu şcim cu śińe!...
Asudarăm noi, dară măi pogan o fost asudat dă jăle Văruţu
Colă prăfăcându-să cu tugă după mort, da’ aşa, tuguit
prăcum era, ńe dăşchilini şî noauă să prăśepem că dăcă
maica Vuşca ar măi fi trăit un an, să treacă dă sută... şî lumea
pră care-ar fi dăscoperit-o prăstă o lună mă nădăi c-ar fi fost
tăt-aia d-o acoperit-o-n suta śe-o trecut; da’ ea n-o măi aźuns 
s-o dăplińască, dărinata. Ş-acu’ să duśe pră lumea-laltă şî
poace-ş faśe taină dă noi, dzîsă Văruţu Relu. Da’ haidareţ
să ńe muśim să ńe-aduśem d-amince dă Ociu Lae lu Mita,
c-o fost măi bătrân dăcât stră-străbaba noastră Ana Seculi,
Seculiána... Dzîsă, veztu, basîm-că să ńe probească, śică:
I-adă să-m spuńeţ voi, Veriśilor, cumă l-am fost prolectat
noi – dă s-o mirat totă uliţa Mośurului şî ńe-o schipit să nu
ńe fie dă giochi că câtu ni-s dă dăşcepţ. Văruţu Colă s-o

momit la fârtăiuţu meu când o vădzut c-o măi rămâńat
răchie ca dă doauă źeźece dă copil, śică:
- Ia măi dă roată cu uiaga aia, să nu să gace până nu mi să
dăzgudzăşce mincea!
Şî după śe prăumblă źeźetu ăla dă răchie dă pr-o bucă pră
alta şî-i dece drumu pră tolśeriu lu grumadz, iar śică: Tăt
satu şcia că moş Lae lu Mita să prăzînta când audza că 
s-apropie care-goge: Ţuśi-ce Ociu Lae!, ca când tu n-ai fi
vădzut, ai fi fost orb-întuńecat, nu el, şî să fii sameş să nu-ţ
dai bobioc prăstă el. Numa Ociu Lae tădăuna îl sîmţa pră
Ionu-meu, fiśoru lu ăla dă i s-o dat Ociu în ţîńere, Monoslav
Pecariu; iară prîn Ionu-meu, Ociu Lae sîmţa dăcă s-apropie
făptură dă persoană dă om, dară nu sîmţa dacă să apropie
cu Ionu-meu şî vro persoană dă muiere, pr-aia n-o sîmţa. Şî
d-aia, Ociu Lae, după śe să prăzînta tătului-tăt, aşa dzîśa:
Ţuśi-ce Ociu Lae, bună vremea, frace Ioańe, o’-că tu
soro! Şî Gospogispominului Doamńe. Ş-apo’ dup-aia omu
pringea dă givan după cumă era cauzu, şî dăcă era...
Ş-atunś, pân-o răpăuzat Ociu Lae, c-o răpăuzat c-o lună 
năvenită-i-vremea, şî iaca până-n dzîua dă astădz, aşa i-o
rămâńat proleca: Frace Lae o’-că tu soro.
Iară Văruţu Relu, śică: Iaca śe ńe făcu Văruţu nostru Colă
îmblându-ńe duios cu źeźecile lui aspre dă răchie d-a dă
toamnă prîn creasta minţî!... Puie-n el să puie! Oare ńe-om
aduśe d-amince şî-n luna dă vińe? Dăc-o veni ş-o fi să vină,
nu vă cemeţ. Că ea-ntădăuna întârdzîie... Nu ńe pringe 
năvenită-i vremea...

GLOSAR
(nu vă) înflăibărareţ = nu vă inflamaţi
clotorit = clătit
geala = dracul (drăcuşorul de...)
pesteşce = rabdă, îndură, suportă
Vuşca = Evuşca (< Eva)
greoańe (boboloaca, Rotunda) = gravidă
cu tugă = cu pofidă
dăşchilini = desluşi, descifra
bobioc = orbeşte, buluc
dărinata = glumeaţa
îş faśe taină = îşi bate joc
ociu = uncheşu
(am) prolectat = am dat o poreclă
veztu(că) = desigur, negreşit, evident
Gospogispominului = Doamne miluieşte
să ńe muśim = să ne chinuim (supunându-ne la supliciu)
pringe dă givan = a prinde/lega vorbă (cu)
năvenită-i vremea = când nu te aşteptai, când nu-i era tim-
pul
răpăuzat = răposat
tolśeri = pâlnie
Ţuśe-ce = Pupa-te-aş
s-o dat în ţîńere = în întreţinere
fârtăiuţu = sfertuţul

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

Ioan-Viorel Boldureanu s-a născut în 12 februarie 1950, în 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 ?lologie, 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 titu-
lar al Cursului de Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi Filoso?e a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identi?cat. 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.

„„TTeennttaattiivvăă ddee oommoorr””
Un săcean la noi, odată,
O fost dat în źugecată

Dă altu śe l-o pârit
Când, la marźnă dă rit,

Primu sări să îl bată
Cu o sapă, ori lopată!...

- „S-o şupit să-m de în cap!
Dă abe putui să scap,

Că am fost bun dă piśor –
Puceam altfel ciar să mor!”
- „Dă śe aşa ce-ai purtat?”

Źugili o întrăbat

- „Şî jîndariu scrie, iacă
Dă «port ilegal dă sapă»
Śe căutaş atunś pră rit

Cu un aşa «corp delict»?”

- „Domnu źuge, io ghingesc
Atunś să vă povistăsc:

... O fost într-o dzî dă luni;
Am mers să săp prângă pruni

Să nu crească iarbă mare
Că să fac prunili rare.

Straiţa cu fruştuc şî apă
Am aninat-o d-o creacă.

Răclămantu-o fi credzut
P-acoló când o trecut
Că-i răchie în uiagă

D-o băgat mâna-n gesagă;

O fi credzut, în prăpăd,
Că io sigurat nu-l văd –
Şî, să nu îm ţâpe apa,

Io l-am gorgonit cu sapa.

Că dă mânş clisă cu śapă
Nu poţ lucra fără apă...

Dar – vă dzîc şî mă źor –
N-aveam dă gând să-l omor!”

Źugili, ăl pus pă şagă,
Risă tare d-aşa treabă.
După śe s-opri dîn ris,
La săcean iacă śo dzîs:

- „În livadă – bagă samă –
Poţ lucra fără dă ceamă;

Poţ săpa la rădăśină
Oriśe pom, cu nu ai vină;

Dar la păr, d-acu năince –
Ai grijă şî ţîńe mince –

Dă ce-apuś să sapi dă zor
«Tentativă-i dă omor!»

Iară voi vă împăcaţ;
Nu daţ banii l-arvocaţ.

Şî la toamnă – śińe şcie? –
Bem ş-o iagă dă răchie...”.

Gheorghe BABEŢ

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 101123
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8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

Octavian GRUIŢA, Viorel Dorel CHERCIU, 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - social;  
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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
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SSaasshhaa MMoorrccaann
22 aannii,, GGiirroocc

TThheeoo--CCrriissttiiaann MMiihhaallii
66 aannii,, GGiirroocc

PPaattrriicciiaa AAnnttoonniiaa BBaarr
1111 lluunnii,, GGiirroocc

PPaattrriikk GGaabbrriieell SSppeerrnniiaacc
44 aannii,, GGiirroocc

Prima jumătate a anului 2013 a adus şahiştilor giroceni o serie întreagă de
succese. Între 4-12 ianuarie, la Căciulata, 6 medalii obţinute în Concursul
Naţional Şcolar. 
O săptămână mai târziu, la 19 ianuarie, în secţiunea pentru copii şi juniori
până în 14 ani a Memorialului „Robert Fischer” de la Dumbrăviţa (organi-
zat de către instructorul sportiv Ilie Uţă), concurau 68 de şahişti de la clu-
buri din trei judeţe: Timiş, Arad şi Caraş-Severin. Câştigătorul general al

turneului de juniori este Paul Pa-
raschiv, în vârstă de 10 ani la acea
dată, din Giroc. Chişozeanul
Denis Alboni, având în acel mo-
ment doar 11 ani, se situează pe
locul III în clasamentul general.
Alexandra Paraschiv, locul 6 în
clasamentul general mixt, este
premiată cu locul I la categoria
F12.
La Cupa Mărţişor, Dumbrăviţa,
din data de 2 martie, Clubul de
Şah Giroc obţine trei medalii. Cu

puţin înainte, la Cupa Nord-Vest, şah clasic, la Satu Mare, între 22-24 fe-
bruarie, Alexandra Paraschiv ocupa locul II la categoria F12, iar Paul Pa-
raschiv era al treilea la B12.
La Cupa Mediator, desfăşurată în 9 şi 10 martie, având 98 de participanţi din
5 judeţe, seniori şi juniori, Alexandra Paraschiv are o evoluţie excepţională:
ea termină pe locul 17 în clasa-
mentul general, dar e prima clasată
la feminin (inclusiv senioare).  
În Campionatele Naţionale Indivi-
duale pentru copii şi juniori, des-
făşurate la Călimăneşti, între 1-12
aprilie, Alexandra Paraschiv ocupă
locul 4 din 39 de jucătoare la cate-
goria F12, şah clasic, ratând la „fir
de păr” medalia de bronz. 
La faza judeţeană a Olimpiadei
Şcolare de Şah, clasele I-VIII, 
băieţi, desfăşurată în Timişoara, în
data de 23 martie, Paul Paraschiv, de la Şcoala Gimnazială din Giroc, s-a

impus cu 6 victorii din 7 runde, după o luptă
acerbă. Astfel, campionul judeţean la şah al cla-
selor I-VIII devenea un elev de clasa a IV-a, din
Giroc. În paralel, la fete, Alexandra Paraschiv, tot
din clasa a IV-a, ocupa locul III în clasamentul
judeţului Timiş, clasele I-VIII. 
În zilele de 26 şi 27 aprilie, la Magazinul Univer-
sal „Bega” din Timişoara, a avut loc o competiţie
de şah pentru copii şi juniori până în 16 ani, la care
au participat circa 100 de jucători din mai multe
judeţe. Pe locul II în clasamentul general al aces-
tui concurs s-a clasat giroceanul Paul Paraschiv. 
În 26 mai, la Dumbrăviţa, s-a desfăşurat Cupa 1

Iunie, concurs de şah rapid pentru copii şi juniori până în 15 ani, la care au
participat jucători de la cluburi din judeţul Timiş. De data aceasta, locul I în
clasamentul general revine giroceanului Paul Paraschiv, iar locul I la cate-
goria F12 este adjudecat de către Alexandra Paraschiv. 
În 29 iunie, în Ungaria, la Gyula, s-a desfăşurat Cupa Internaţională de şah
rapid „Alexandru Haţegan”, organizată de Redacţia „Foaia Românească”.
Competiţia a avut numeroşi participanţi, din Ungaria şi România. Şahistul
chişozean Denis Alboni s-a remarcat de data aceasta, ocupând locul I la ju-
niori până în 14 ani. Vasile Paraschiv, tatăl performerilor Alexandra şi Paul
Paraschiv, jucând de asemenea pentru Clubul de Şah Giroc, a ocupat locul
II în acelaşi concurs, la categoria „Amatori”. 

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

ŞAH – victorii girocene
în primul semestru 2013

Echipa de minifotbal AS WMT Giroc, participantă şi în acest sezon în Cupa României,
porneşte cu gânduri mari pregătirile pentru noul campionat judeţean. Astfel, ca şi ma-
rile echipe, WMT Giroc şi-a prezentat mai întâi echipamentul oficial pentru campio-

natul următor. Acest lucru s-a întâmplat
chiar în biroul primarului comunei Giroc,
dr. Iosif-Ionel Toma, cel care a şi primit, de
altfel, din partea preşedintelui clubului, un
tricou cu numărul 1 şi cu numele edilului
inscripţionat pe spate.
Primăria comunei Giroc este unul dintre
sponsorii echipei, alături de Horana, WMT
şi Joma. Pentru a-şi atinge obiectivul, cla-
sarea pe primul loc al întrecerii şi partici-
parea la finala naţională a campionatelor
de minifotbal, AS WMT Giroc a adus un
antrenor nou, care a şi condus prima
şedinţă de pregătire, desfăşurată în 16
iunie. Mircea Tuş este cel care are misiu-
nea de a conduce echipa noastră în cam-
pionatul viitor, un antrenor experimentat la
acest nivel al fotbalului românesc. Preşe-

dinte al clubului este în conti-
nuare Levente Borsos, iar
vicepreşedinţi – Gabriel Lungu
şi Ovidiu Ardelean.
La capitolul transferuri, AS
WMT Giroc încearcă să dea lo-
vitura şi să-l legitimeze pe Cri-
stian Popa, de la MAV
Gli ssando, căpitanul echipei na-
ţionale de minifotbal a Româ-
niei, şi pe Gabriel Drăguş, de la
Agma Tiucă. 
Până la reluarea sezonului, fotbaliştii pregătiţi de Mircea Tuş se antrenează în zilele de
marţi şi joi, la baza din Chişoda, pusă la dispoziţie de Primăria comunei Giroc. (A.B.)

Obiective îndrăzneţe 
pentru AS WMT Giroc

Asociaţia „Verde pentru Biciclete” a organizat, în data de 14 iulie 2013, cea
de-a cincea tură ciclistă bănăţeană din acest an. Traseul parcurs de bicicliştii

amatori a fost: Casa Verde pentru Bici-
clete (Platforma Timco) – Stadion „Dan
Păltinişanu” – Liviu Rebreanu – Calea
Buziaşului – Moşniţa Nouă – Albina –
Digul râului Timiş – Pădurea Giroc –
Giroc Sat – Calea Girocului – Stadion
„Dan Păltinişanu”. Lungimea traseului a
fost de aproximativ 55 km, durata de par-
curgere fiind de aproximativ 5-6 ore. În
timpul turei s-au făcut popasuri de regru-
pare, precum şi de realimentare cu apă şi
mâncare, după caz.
Această tură bănăţeană este cea de-a

cincea dintr-o serie de şase, care vor avea loc în acest an, şi sunt organizate în
colaborare cu Clubul Sportiv Gratzu. (A.B.)

Tura ciclistă bănăţeană
a trecut şi prin Giroc


