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Când a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca sa ia
peMaica Sa la Sine, atunci, cu trei zile mai înainte,
a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului,
mutarea sa cea de pe pământ. Căci, Arhanghelul
Gavriil, venind la dânsa, a zis: „Acestea zice Fiul
tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine.
Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu
bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare”.
Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat nespus şi,
cu dorul ce avea ca să se mute la Fiul său, s-a suit
degrab în Muntele Măslinilor, ca să se roage, căci
avea obicei demergea adesea acolo pentru rugăciune.
Şi s-a întâmplat atunci un lucru minunat. Când
s-a suit acolo Născătoarea de Dumnezeu, atunci de
la sine s-au plecat pomii ce erau pe munte, şi au dat
cinstea şi închinăciunea ce se cădea către Stăpâna,
ca şi cum ar fi fost nişte slugi însufleţite.

După rugăciune, s-a întors acasă şi îndată s-a

cutremurat casa cu totul, iar ea, aprinzând multe
lumânări, mulţumind lui Dumnezeu, chemând
rudeniile şi vecinii, şi-a grijit toata casă, şi-a gătit
patul şi toate cele ce se cădea de îngroparea ei.

Şi a spus cele ce i-a zis îngerul, despre a sa mutare
la cer. Iar, spre încredinţarea celor zise, a arătat şi
darul ce i se dăduse: o stâlpare de finic.
Femeile chemate, dacă au auzit acestea, au plâns
cu tânguire şi cu lacrimi şi au suspinat cu jale. Po-
tolindu-se ele din tânguire, s-au rugat să nu
rămână sărace de dânsa.
Preacurata le-a adeverit că, mutându-se la ceruri,
nu numai pe dânsele, ci şi pe toată lumea o va cerc-
eta şi o va umbri.
Şi aşa alina întristarea cea mare cu cuvinte
mângâietoare. Apoi, a arătat spre cele două
veşminte ale sale, ca să le ia două văduve sărace,
fiecare dintre ele câte unul, care-i erau ei prietene
şi cunoscute şi de la dânsa le era hrana.

M.S.
- continuare în pagina 2 -

Adormirea Maicii Domnului – Sfânta Maria

Cu siguranţă, sezonul 2013-2014 al Diviziei D Timiş mar-
chează o premieră importantă pentru fotbalul din comuna
Giroc. Este pentru prima dată când echipele celor două lo-
calităţi care alcătuiesc comuna – CS Unirea Giroc şi CS
Chişoda – evoluează, concomitent, în eşalonul patru al fot-
balului românesc.
Dacă despre CS Chişoda, fostă campioană în urmă cu câ-
teva sezoane şi vicecampioană în mai multe rânduri, o obiş-
nuită a locurilor fruntaşe, se poate spune că este o prezenţă
constantă în acest eşalon, despre
noua CS Unirea Giroc putem afirma
că tinde să devină, încă din debut,
una dintre surprizele acestei com-
petiţii.
Unirea Giroc a ocupat, la finele se-
zonului trecut, locul secund în Seria
I a Campionatului Judeţean de fot-
bal, după echipa din Orţişoara, pro-
movată direct în Divizia D. Cum
fotbalul românesc trece, şi la nivel
judeţean, prin mari probleme financiare, Girocul a primit
invitaţia de a participa la ediţia 2013-2014 a Diviziei D, ca
urmare a retragerii echipei Flacăra Făget. Această din urmă
formaţie fusese retrogradată din Divizia C şi a primit auto-
mat în loc în eşalonul imediat inferior. Problemele financiare
însă nu au putut fi rezolvate până la startul primei etape, ast-
fel că Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) a completat ta-
bloul campionatului cu echipa din Giroc.
Pentru că aminteam de prima etapă a actualului sezon, să
spunem că „încălzirea” a fost de bun augur atât pentru CS
Unirea Giroc, cât şi pentru CS Chişoda, ambele formaţii
reuşind să se impună în deplasare.

Debutanta Unirea Giroc a reuşit o victorie de moral la Jim-
bolia, în compania Şcolii de Fotbal „Marcel Băban”, o pe-
pinieră care a dat mulţi jucători pentru eşaloanele
superioare. A fost 1-0 pentru echipa noastră, graţie golului
înscris de Ardelean, dintr-o lovitură de la 11 metri. Sunt
primele trei puncte în clasament pentru fotbaliştii antrenaţi
de Orlando Trandu (care, la Jimbolia, a învins echipa fos-
tului său coechipier de la Poli Timişoara, Marcel Băban). O
victorie care ne dă speranţa că sportivii noştri vor face o fi-

gură frumoasă în campionatul care
abia a început.
Despre Chişoda putem spune că a
câştigat oarecum aşteptat, pe tere-
nul rivalilor de la CFR Timişoara,
aceasta şi prin prisma faptului că
timişorenii au o echipă tânără, însă
ambiţioasă şi de perspectivă. A fost
3-2, un scor ce pare strâns, însă
după un joc în care chişozenii nu

au lăsat nici o clipă impresia că vor pierde. Pentru CS Chi-
şoda au marcat Abu-Lebda, de două ori, şi Glodean, din 11
metri, în timp ce golurile gazdelor au fost marcate de Ober-
şterescu, ambele din penalty.
Un început cum nu se poate mai bun pentru ambele echipe
ale comunei noastre, cărora le dorim un parcurs la fel şi de
acum înainte, în etapele ce vor urma. Cu siguranţă, giroce-
nii şi chişozenii iubitori de fotbal nu pot fi decât mândri că
echipele lor joacă la acest nivel, dar şi nerăbdători, în aş-
teptarea celor două meciuri în care Girocul şi Chişoda se
vor întâlni pe dreptunghiul verde în campionatul care a în-
ceput sâmbăta trecută. (A.B.)

GGiirrooccuull aarree ddoouuăă eecchhiippee îînn DDiivviizziiaa DD TTiimmiişş llaa ffoottbbaall!!
Microbiştii din comuna noastră vor avea parte în campionatul 2013-2014

de două derby-uri între CS Unirea Giroc şi CS Chişoda

În primăvara acestui an, o delegaţie din lo-
calitatea Bočar (Serbia) a efectuat o vizită
de bună vecinătate şi prietenie la Primăria
comunei Giroc. Cu acest prilej, primarul
localităţii Bočar, domnul Igor Munčan, şi
primarul comunei Giroc, domnul Iosif-
Ionel Toma, au pus bazele unor colaborări
atât în plan sportiv şi cultural, cât şi pentru
a încerca accesarea unor fonduri europene,
pentru mai multe proiecte. Din delegaţia
sârbă, care l-a avut în frunte pe primarul
localităţii Bočar, a mai făcut parte şi dom-
nul Dragiša Pilipović, reprezentant al Po-

liţiei Locale Bočar.
Ca urmare a acestei vizite, în luna iunie a
acestui an, echipa de fotbal CS Unirea
Giroc a disputat un meci amical în Serbia,

în compania formaţiei locale Jedinstvo
Bočar. Duminică, s-a disputat returul aces-
tei partide amicale. Meciul a avut loc pe
stadionul din Giroc şi a fost unul agreabil.

Dacă în meciul disputat în Serbia s-a
impus formaţia din Bočar, în returul de la
Giroc au câştigat fotbaliştii noştri, cu sco-
rul de 4-1.
Dincolo de meciul de fotbal, întâlnirea
dintre sârbii din Bočar şi românii din Giroc
a fost şi un prilej de cimentare a relaţiilor
dintre cele două localităţi. Primarul Igor
Munčan a avut doar cuvinte de laudă la
adresa Girocului, despre care a spus că
este o comună în plină dezvoltare, un
exemplu bun de urmat şi de către partea
sârbă. (V.T.)

Colaborare rodnică între localitatea Bočar (Serbia) şi Giroc

Rugă la Chişoda
Ca în �ecare an, la Chişoda, în zilele de

15 şi 16 august, are loc Ruga chişozeană. 
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Şi vorbind ea acestea şi învăţând, s-a
făcut fără de veste sunet de grabnic
tunet şi arătare de mulţi nori, care
aduceau de la marginile lumii pe toţi
ucenicii lui Hristos
la casa Maicii lui
Dumnezeu. Între
care erau şi de
Dumnezeu înţelepţii
ierarhi Dionisie
Areopagitul, Ierotei
şi Timotei. Aceştia,
dacă au aflat prici-
na venirii lor, aşa
adunaţi fiind, au zis
aceste cuvine către
dânsa: „Noi, o,
Stăpână, ştiindu-te
în lume, ca şi cu
singur Stăpânul
nostru şi Dascălul
ne mângâiam; dar
acum, cum vom
putea să suferim
greul acesta? Însă
de vreme ce, cu voia Fiului şi Dum-
nezeului tău, te muţi spre cele ce sunt
mai presus de lume, pentru aceasta
plângem, precum vezi, şi lăcrimăm, cu
toate că într-alt chip ne bucurăm despre
cele ce sunt asupra ta rânduite”. Aces-
tea au spus şi vărsau lacrimi, iar ea a zis
către ei: „Prietenii mei şi ucenicii Fiu-
lui şi Dumnezeului meu, nu faceţi
bucuria mea plângere, ci-mi îngrijiţi
trupul, precum eu îl voi închipui pe pat”.
Când s-au săvârşit cuvintele acestea,

iată a sosit şi minunatul Pavel, vasul cel
ales, care, căzând la picioarele Maicii
lui Dumnezeu, s-a închinat şi a lăudat-o
cu multe cuvinte: „Bucură-te, Maica
Vieţii, împlinirea şi încheierea propovă-
duirii mele; măcar pe Hristos, Fiul tău

trupeşte pe pământ,
nu L-am văzut, însă
pe tine, văzându-te, mi
sepăreacăpeDânsul Îl
văd”.
După aceasta, luând
Fecioara iertăciune
de la toţi, s-a culcat
pe pat şi şi-a închi-
puit preacuratul său
trup precum a vrut;
şi a făcut rugăciune
pentru întărirea lumii
şi paşnica ei petre-
cere, i-a umplut şi pe
dânşii de binecu-
vântarea ei. Şi, aşa,
în mâinile Fiului şi
Dumnezeului său
şi-a dat sufletul.
Îndată, ochii orbilor

s-au luminat şi auzul surzilor s-a de-
schis, ologii s-au îndreptat şi tot felul
de patimă şi de boală lesne se tămăduia.
După aceea, a început Petru cântarea
cea de ieşire şi ceilalţi Apostoli, unii au
ridicat patul, alţii mergeau înainte cu fă-
clii şi cu cântări, petrecând spre mor-
mânt trupul cel primitor de Dumnezeu.
Atunci s-au auzit şi îngerii cântând şi
văzduhul era plin de glasurile cetelor
celor mai presus de firea omenească.

(M.S.)

CCaalleennddaarr ccrreeşşttiinn--oorrttooddooxx

- Ohaba Forgaci are doi parohi: Gheorghe
Maghier şi Martin Rădoi; primul, în vârstă
de 55 de ani, este absolvent a 8 clase gim-
naziale şi Teologia; hirotonit în 14 martie
1899, de către Ioan Metianu; are singhelie
şi 31 de ani de serviciu; sesia parohială are
30 de jugăre; căsătorit, fără copii; al doilea
este mai tânăr, are 33 de ani şi a absolvit
Pedagogia şi Teologia; hirotonit în 19
aprilie 1924, de către Ioan Papp; are
singhelie şi 6 ani vechime; sesia parohială
are 32 de jugăre; căsătorit, are un copil;
- Recaşul îl are paroh pe Iuliu Tioldan, 60
de ani, absolvent a 8 clase gimnaziale, Peda -
gogia şi Teologia; hirotonit de Ioan
Metianu, în 3 septembrie 1895; are singhe-
lie şi o vechime de 38 de ani; sesia paro-
hială are 32 de jugăre; văduv;
- Iosif Cloambeş, parohul din Şuşanovăţ,
are vârsta de 70 de ani, absolvent de Peda-
gogie şi Teologie; este hitoronit în 28
noiembrie 1882, de către Ioan Metianu; are
singhelie şi o vechime de 47 de ani în ser-
viciu; văduv; sesia parohială are 30 de
jugăre;
- Şuştra îl are pe Simeon Lugojan ca paroh,
în vârstă de 33 de ani; absolvent a 8 clase
gimnaziale, are diploma de învăţător; hiro-
tonit în 8 februarie 1922, de către Iosif
Bădeanu; are singhelie şi o vechime de 8
ani în serviciu; sesia parohială are 30 de
jugăre; căsătorit, fără copii;
- Ioan Bencean, adminstratorul parohial
din Teş, este absolvent a 7 clase gimnaziale
şi Teologie; are 25 de ani şi a fost hirotonit
în 23 aprilie 1929, de către Grigorie
Comşa; sesia parohială are 30 de jugăre;
căsătorit, n-are copii;
- protopopul Iosif Goanţă, în vârstă de 40
de ani, slujeşte în Topolovăţu Mare; are 8
clase gimnaziale şi Teologia, la 

Caran sebeş; hirotonit în 23 septembrie
1917, de către Miron Cristea; are singhelie
şi o vechime în serviciu de 16 ani; sesia
parohială este de 30 de jugăre; căsătorit, are
2 copii.
O primă remarcă ce o facem pe marginea
celor de mai sus este faptul că dintre cele
23 de parohii, numai nouă dintre ele aveau
case parohiale.
Peste doi ani, în 1932, se consemnează o
serie de „rocade” de personal, care desigur
că au avut impact şi asupra activităţii ad-
ministrative, culturale, sociale şi pastoral-
misionare din protopopiat (6):
- protopopul Iosif Goanţă este „transferat”
la Belinţ;
- la Coştei, paroh este Ştefan Dorca, 38 de
ani, absolvent a 8 clase gimnaziale şi
Teologia; hirotonit în 24 martie 1929, de
către Grigorie Comşa; are singhelie şi o
vechime de 4 ani; căsătorit, are 2 copii;
- Topolovăţu Mare îl are ca paroh pe
tânărul de 24 ani Nicolae Curescu, absol -
vent de Academie Teologică; hirotonit în 3
noiembrie 1932, de către Grigorie Comşa;
are singhelie;
- la Ohaba Forgaci, în anul 1934, împreună
cu Gheorghe Maghier, este preotul de 25
ani Gheorghe Groza; absolvent de Teolo-
gie, fusese hirotonit de către Grigorie
Comşa, în 24 martie 1934;
- în anul 1935, la Budinţ este paroh Vichen-
tie Cuzma, 27 de ani; absolvent de Şcoală
Comercială şi Teologie; hirotonit în 27 sep-
tembrie 1934, de către Grigorie Comşa; are
singhelie şi un an şi jumătate vechime;
- la Babşa, în anul 1940, paroh este Da mas -
chin Gheju, care a fost hirotonit în 26 sep-
tembrie 1935, de către Grigorie Comşa;
alte referiri nu sunt făcute (8);
- Bazoşu Nou este condus, în anul 1940, de

Miron Butariu, hitoronit la 1 martie 1931,
de către Grigorie Comşa;
- la Chizătău se află refugiatul Constantin
Florea;
- Hodoşul îl are pe Gheorghe Stanciu, hi-
rotonit la 9 martie 1940, de către Andrei
Magheru;
- la Jabăr este Toma Bujor, hirotonit în 5
august 1939, de către Andrei Magheru;
- în Şuştra este Constantin Micu, hirotonit
în 28 mai 1909, de către Ioan Papp;
- la Topolovăţu Mare a mai fost „introdus”
şi refugiatul Ion Teodorescu, căsătorit, cu
2 copii;
- în anul 1943, în locul lui Iosif Petcu, care
s-a pensionat, se află Gheorghe Sântion, hi-
rotonit în 28 februarie 1938, de către An-
drei Mageru; căsătorit, are 2 copii (9);
- la Bazoşu Nou este Octavian Corbu, hi-
rotonit la 30 noiembrie 1942, de către
Vasile Lăzărescu;
- în Brestovăţ, alături de Victor Andraş, este
şi Gheorghe Todea, hirotonit în 18 martie
1933, de către Nicolae Ivan; căsătorit, are 2
copii;
- la Budinţ este în serviciu Alexandru Gru ia,
hirotonit în 25 noiembrie 1935, de către
Vasile Lăzărescu;
- la Lucareţ, Ilie Donisa este înlocuit cu
Constantin Ionescu, hirotonit în 20 mai
1943, de către Vasile Lăzărescu;
- în Şanoviţa este Ioan Dulcu, hirotonit în
24 iunie 1942, de către Vasile Lăzărescu;
- la Topolovăţu Mare este Titus Crisciu, hi-
rotonit în 13 iunie 1930, de către Iosif
Bădescu; căsătorit, are 2 copii;
- în Topolovăţu Mic este Constantin Ofi -
ţerescu, hirotonit în 25 decembrie 1932, de
către Grigorie Comşa; căsătorit, are 3 copii.

Dr. Viorel-Dorel CHERCIU

Date istorice despre protopopiatul Belinţ (3)
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Adormirea Maicii Domnului
Sfânta Maria

La şase zile
după ce a
spus uceni-
cilor Săi:
„ S u n t
unii din
cei ce
stau aici
care nu
vor gusta
m o a r t e a
până ce nu
vor vedea Îm-
părăţia lui Dum-
 nezeu ve nind întru
putere” (Matei 16, 28;
Marcu 9, 1), Iisus îi luă
pe Apostolii Săi
preferaţi – Pe tru, Iacov
şi Ioan –, ducându-i
deo parte, urcă pe un
munte înalt – muntele
Taborului, în Galileea,
ca să se roage. Se cu-
venea într-adevăr ca
aceia care aveau să
asiste la suferinţa Sa la
Ghetsimani, şi care
aveau să fie martorii
cei mai importanţi ai
Patimilor Sale, să fie
pregătiţi pentru această
încercare prin pri ve -
liştea slăvirii Sale. El îi
urcă pe munte, ca sim-
bol al înălţării spiri-
tuale, care duce la
dragoste, virtutea su -
premă ce deschide
calea contemplării
dum nezeieşti.
„Şi pe când se ruga,
deodată, faţa Sa deveni

o alta. Se
schimbă şi

sclipi ca
soarele, în
timp ce
h a i n e l e
sale de-
v e n i r ă
stră  luci-
toare, de

un alb
scânteietor,

cum nu poate
înălbi pe pământ

înălbitorul” (Marcu 9,
3). Încă de la zămis-
lirea Sa în pântecele
Fecioarei, într-adevăr,
dumnezeirea S-a unit
cu natura trupească, iar
slava divină a devenit,
în mod ipostatic, slava
trupului asumat. Ceea
ce Hristos le arăta
Apostolilor Săi în vâr-
ful muntelui nu era
deci o privelişte nouă,
ci manifestarea strălu-
cită în El a îndumne -
zeirii naturii omeneşti
– inclusiv trupul – şi a
unirii Sale cu splen-
doarea dumnezeiască.
Sărbătoarea Schim-
bării la Faţă este, prin
excelenţă, aceea a în-
dumnezeirii naturii
noastre omeneşti şi a
participării trupului
nostru trecător la
bunurile veşnice, care
sunt mai presus de fire. 

(M.S.)

Schimbarea la faţă 
a Domnului

Posturile de peste an
Postul Sfintelor Paşti 2013: 18 mar-
tie - 4 mai 2013 (Sfintele Paşti - 5 mai
2013);
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel 2013 (variază de la un an la
altul, în funcţie de ziua Cincize -
cimii): 24 iunie - 28 iunie 2013;
Postul Adormirii Maicii Domnului:
1 - 14 august;
Postul Naşterii Domnului: 15
noiembrie - 24 decembrie;
Toate zilele de miercuri şi vineri de
peste an, în afara celor notate cu
Harţi;
Trei zile excepţionale: Ajunul Bo bo-
tezei (5 ianuarie), Tăierea capului 
Sf. Ioan Botezătorul (29 august) şi
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septem-
brie);

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an;
În zilele praznicelor împărăteşti şi în
ajunul lor;
În săptămâna lăsatului de carne 
(11 - 17 martie 2013);
În Postul Sfintelor Paşti (18 martie -
4 mai 2013);
În Săptămâna Luminată (5 mai - 11
mai 2013);
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (24 mai - 28 iunie 2013);
În Postul Adormirii Maicii Domnu-
lui (1 - 14 august);
În Postul Naşterii Domnului (14
noiembrie - 24 decembrie);
De la Naşterea Domnului până la
Botezul Domnului (25 decembrie - 
6 ia nuarie);

Nu se fac parastase
În ziua Praznicelor Împărăteşti = (†);
În săptămâna brânzei: 11 - 17 martie
2013;
În zilele de luni până vineri din 
Postul Mare;
În Săptămâna Mare şi Săptămâna
Luminată;
De la Naşterea Domnului până la
Bo tezul Domnului (25 decembrie - 
6 ianuarie);

Zile aliturgice
(în care nu se

săvârşeşte Sfânta
Liturghie)

Miercuri şi vineri în săptămâna
brânzei;
Luni şi marţi la începutul Postului
Mare;
Vinerea Mare;

Rânduieli 
bisericeşti - 2013
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Efectuăm verificări, în continuare, în
scopul respectării prevederilor HCL Giroc
nr. 64/2013 – referitoare la stabilirea
regimului de creştere a animalelor, cu
precădere pe traseele de deplasare a ani-
malelor spre locurile de păşunat. Însoţi-
torii acestora au obligaţia de a asigura, de
îndată, curăţirea şoselelor, a trotuarelor ori
a altor spaţii afectate de trecerea ani-
malelor. Verificările vin în urma mai mul-
tor sesizări ale cetăţenilor, dar şi în scopul
disciplinării crescătorilor de animale, mai
ales că Girocul face parte din zona periur-
bană a municipiului Timişoara.
Vom avea în atenţie şi efectuarea de veri-
ficări în scopul respectării prevederilor
Legii nr. 50/1991, modificată şi actuali -
zată, respectiv autorizarea lucrărilor de
construcţii, a  termenelor şi a destinaţiei
stabilite, precum şi verificarea persoanelor
care îşi desfăşoară activitatea în acest
domeniu.
Continuăm să aplicăm sancţiuni contra-
venţionale celor care tulbură liniştea şi or-
dinea publică, atât în zona parcurilor de
agreement, cât şi la localurile publice ori
terasele aferente, atunci când este cazul.
Acest segment de activitate este în atenţia
noastră în mod permanent, din cauza fap-
tului că provoacă disconfort locuitorilor.
Şeful Serviciului Poliţiei Locale Giroc,

Jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală
Giroc vă 

informează

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: 15, 20, 28.

Începe recoltarea
cartofilor

După o verificare prealabilă, pentru
a vedea dacă s-au maturat suficient,
spre sfârşitul lunii august – începutul
lunii septembrie, poţi începe
recoltarea cartofilor. Recoltarea se
face la maturitatea tehnică a tuber-
culilor, respectiv când vrejurile s-au
uscat. Acestea se smulg din pământ,
iar tuberculii se desprind cu uşurinţă
de pe stolon. Coaja tuberculilor tre-
buie să fie elastică şi rezistentă.

Strânge roşiile
Strânge roşiile pentru sucuri şi bu-
lion, dar nu uita să continui copilitul
şi cârnitul lor. Astfel, vei accelera pro-
ducţia târzie, iar roşiile de toamnă
vor creşte şi se vor coace înainte de
căderea brumei.
Acestea se păstrează întotdeauna la
temperatura camerei. Roşiile bine
coapte pot fi ţinute şi la frigider, dar şi
în pungi de hârtie. Cele uşor verzi vor
avea nevoie de lumină naturală, pen-
tru a se coace pe deplin. De aceea, este

indicat să le aşezi pe un raft luminat
şi bine aerisit. Roşiile încă verzi nu se
pot ţine la frigider, deoarece procesul
de coacere va fi stopat de tempera-
turile scăzute.

Cultivă loboda
Loboda se înmulţeşte prin seminţele
care apar în luna august. Fiind o
plantă foarte rezistentă şi nepre-
tenţioasă, loboda se poate semăna şi
în această perioadă, nu doar primă-
vara. Dacă eşti o persoană care ţine la
siluetă şi vrea să se bucure de gustul şi
proprietăţile hrănitoare ale lobodei şi

la sfârşit de toamnă, poţi să
cultivi această plantă şi în
luna august – început de
septembrie. Este bine să ştii
că seminţele lobodei îşi
păstrează proprietăţile ger-
minative o perioadă scurtă,
de maximum doi ani.

Culege strugurii 
timpurii

În luna august încep să se
coacă strugurii timpurii, de masă.
Atenţie însă, aceştia nu se recoltează
decât dacă sunt complet copţi. Dacă
ai viţă-de-vie, este recomandat ca în
această perioadă să aplici ultimele
tratamente şi să execuţi ultimele
praşile. De asemenea, se îndepărtează
frunzele din jurul ciorchinilor de
struguri, pentru a le permite să se 
bucure de lumină şi soare. Astfel, boa-
bele vor fi mai mari şi mai dulci.
Soiurile de struguri roşii se culeg la
circa 10-15 zile după cele albe, iar cele
aromate se culeg cu circa 10 zile mai
târziu decât cele roşii.

Recoltează mazărea
Recoltarea păstăilor de mazăre se
face eşalonat, în 3-4 reprize, începând
cu sfârşitul lunii august – începutul
lunii septembrie. Este bine să ştii că
boabele de mazăre trebuie depozitate
sau prelucrate imediat după ex-
tragerea din păstăi, altfel se usucă şi
îşi pierd calităţile nutritive.

Ocupă-te de dovlecei
Se ştie că dovleceii sunt foarte pre-
tenţioşi faţă de lumină. Asigură-te că
plantele nu se umbresc reciproc şi în-
depărtează frunzele care îi acoperă.
În lipsa luminii, dovleceii nu se vor
dezvolta, producţia scăzând foarte
mult. Culege constant dovleceii, pen-
tru a încuraja producţia de noi fructe.
Este bine să ştii că, la fel ca în cazul
roşiilor, dovleceii verzi se coc atunci
când sunt depozitaţi pe rafturi, în lu-
mina soarelui.

mai multe detalii pe 
www.gradinamea.ro

Insp. Maria HANEŞ

Lucrări în grădină în luna august

Consiliul local al comunei Giroc, ales în condiţiile
stabilite de Legea nr. 67/2004 pentru alegerea auto-
rităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şe-
dinţa ordinară la data de 27.06.2013;
Având în vedere,
- prevederile art. 8, alin. (2), litera i) din Legea ser-
viciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare,
- prevederile art. 17, alin. (1) şi art. 12, alin. (1), li-
tera i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare, nr. 241/2006, republicată;
- prevederile Regulamentului cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, în speţă art. 177,
alin. (1) şi (2),  aprobat prin Ordinul preşedintelui
A.N.R.S.C. nr. 88/2007;
- prevederile Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor, afe-
rente serviciului de alimentare cu apă şi de canali-
zare, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C.
nr. 65/2007;
- raportul compartimentului de specialitate;
- prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.
b) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare;

Hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă pentru populaţie cota procen-
tuală de 90% din cantitatea apei potabile livrate unui
utilizator din reţelele de distribuţie ale sistemului de
alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Giroc,
în vederea stabilirii cantităţii de apă uzată preluată
la sistemul de canalizare al comunei Giroc.
Art. 2. Pentru restul utilizatorilor, agenţi econo-
mici şi instituţii publice, cota procentuală este de
100% din apa livrată, adică toată cantitatea de apă
livrată într-o perioadă de timp (perioada de facturare)
se deversează şi la canalizare. Excepţie fac agenţii
economici la care, prin procesele de fabricaţie, pro-
dusul lor finit înglobează o cantitate de apă. Pentru
aceştia, cantitatea de apă preluată la canalizare se sta-
bileşte cu fiecare în parte, prin contractul de pres-
tare/furnizare, pe baza unui calcul (breviar de calcul)
sau studiu, întocmit de proiectantul de specialitate al
utilizatorului respectiv. 
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică înce-
pând cu 1 septembrie 2013.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei
Prefectului judeţul Timiş; Primarului comunei Giroc;
Compartimentelor de specialitate interesate;
A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva; Publică.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12  voturi
„pentru”, din 12 voturi exprimate.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROC
HOTĂRÂREA NR. 90, DIN 27.06.2013

privind aprobarea tarifului la canalizarea şi epurarea
apelor uzate, pentru serviciul public de alimentare 

cu apă şi de canalizare al comunei Giroc
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El, Livius Oltean, un sculptor talentat. Ea, Adriana
Gottardi, o pictoriţă la fel de inspirată. Ajunşi amân-
doi la vârsta pensionării, şi-au căutat liniştea în artă.
Inspiraţia vine, pentru fiecare dintre ei, din sfere di-
verse: el este pasionat de sculpturile cu teme reli-
gioase, ea pictează flori, pe care le redă aidoma în
lucrările sale.
Despre Livius Oltean şi Adriana Gottardi s-a mai scris
în paginile ziarului nostru. Demersurile artistice ale
sculptorului născut la Valcani, dar pentru care Giro-
cul este adevărata casă, au fost reflectate în „Dialog
cu cetăţenii”.
Dar, pentru că viaţa de artist este în perpetuă mişcare
şi schimbare, le-am trecut, recent, din nou pragul, pen-
tru a vedea care sunt noutăţile pe care cei doi le pre-
gătesc pentru perioada imediat următoare.
Încă de la intrarea în curtea casei, ne-am dat seama
de... schimbare. Două sculp turi moderne, realizate din
CM 17, pe schelet metalic, sunt aşezate pe peluză.
„Am fost recent în Germania, la fiica mea, şi am văzut
asemenea sculpturi pentru exterior. Fiica mea m-a pro-
vocat, spunând că eu nu voi fi în stare să realizez ase-
menea lucrări. Ei, iată, că am reuşit”, ne spune, nu fără
mândrie, Livius Oltean. Şi, tot din vizita la Koln, a
mai tras o concluzie: artiştii germani, pe care i-a în-
tâlnit în cadrul unui târg, la care artistul girocean a dus
câteva miniaturi sculptate cu teme religioase, se orien-
tează spre un cu totul alt tip de artă decât suntem noi
obişnuiţi. Şi cum modelele bune sunt demne de urmat,
Livius Oltean va încerca să ia exemplul unui artist ger-
man care restaurează şi împodobeşte scaune vechi, re-
dându-le nu doar strălucirea şi nobleţea de altă dată, ci,
în acelaşi timp, dându-le şi un aer modern. Aceasta
este provocarea pe care i-a scos-o în cale experienţa
germană şi de a cărei rezolvare se va apuca în perioada
imediat următoare.
Între timp, de la ultima vizită, Livius Oltean a conti-
nuat să sculpteze, cu inspiraţie şi spor, pe temele con-
sacrate. Ne spune că a expus spre vânzare lucrări şi la
Mănăstirea Timişeni, iar acum se pregăteşte pentru ru-
gile care se apropie, dar şi pentru un târg ce se va des-
chide la Muzeul Satului din Timişoara.

Doamna Adriana Gottardi, cea care îi stă, de 18 ani,
alături lui Livius Oltean, s-a născut în comuna Vrani,
din judeţul Caraş-Severin, în anul 1950. A urmat li-
ceul la Oraviţa, iar din anul 1978 s-a mutat în Timi-
şoara. A muncit, până la pensionare, la întreprinderea
„Detergenţi” Timişoara, ca desenator tehnic. Aici, în
fabrică, l-a cunoscut pe Livius, cel cu care îşi împarte
acum existenţa. Ieşită din tumultul vieţii de slujbaş,
doamna Adriana şi-a găsit liniştea între pânze, car-
toane, peneluri şi culori. Dar, înainte de a trece la şe-
valet, a făcut un altfel de artă, cosând goblenuri. 
Dar, dragostea pentru pictură a doamnei Adriana Got-
tardi nu este întâmplătoare, nu a venit din senin. Stând
ore în şir în faţa planşetei de la desenul tehnic, până la
cel artistic nu a mai fost decât un singur pas... Şovă-
ielnic şi nu direct, pentru că, înainte de a se apuca de
pictura propiu-zisă, soţia domnului Oltean a cusut nu-
meroase goblenuri, timp în care s-a obişnuit cu culo-
rile şi răbdarea. Apoi, de la munca migăloasă a
goblenului, a trecut la pânze, culori şi... flori. Pentru că
doar flori îi place doamnei Gottardi să picteze. „Îmi
plac culorile şi gingăşia florilor, ne spune artistul plas-
tic, şi, deopotrivă, faptul că fiecare floare e altfel. Ast-
fel, fiecare tablou e altfel...
Şi, pe urmă, truda cu multă răbdare când, uneori, uit
de timpul atât de grăbit şi necruţător, pentru noi, mu-
ritorii. Încă nu m-am gândit să pictez altceva, fiindcă
florile îmi plac nespus de mult, simt că aici este do-
meniul în care mă mişc şi mă simt cel mai bine. Nu
ştiu dacă voi picta şi altceva dar, deocamdată, simt că
va mai trebui să pictez multe flori...”.
Cât de ciudată şi de frumoasă e viaţa. În toate formele
ei. Iată, o familie de pensionari din Giroc, tocmai pe
atunci când alţii refuză să mai facă ceva, motivând că
„am făcut destule până acum”, s-au apucat de artă:
domnul Livius Oltean, de sculptură, doamna Adriana
Gottardi, de pictură. 
Cu lucrările lor bucură sufletul şi ochii celor din jur,
iar timpul lor are alte valenţe, se trece în alt chip. Nu
ştiu dacă mai uşor, dar sigur mult mai frumos.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

O familie de artişti plastici la Giroc

Urmare a numărului mare de arderi ne-
controlate pe timpul folosirii focului des-
chis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale înregistrate
în ultima perioadă de timp, SVSU aduce
la cunoştinţa cetăţenilor următoarele as-
pecte:
Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale se efectuează numai
după ce s-a obţinut acordul de la Agenţia
pentru Protecţia Mediului şi permisul de
lucru cu foc, de la Primăria comunei
Giroc. Emiterea permisului de lucru cu
focul se face prin grija primarului.
În cazul arderii miriştilor, măsurile de prevenire a in-
cendiilor sunt următoarele: condiţii meteorologice
fără vânt; parcelarea miriştii în suprafeţe de maxi-
mum 10 hectare, prin fâşii arate; izolarea zonei de ar-
dere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi
agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin execu-
tarea de fâşii arate; desfăşurarea arderii doar pe timp
de zi; asigurarea, până la finalizarea arderii, a perso-
nalului de supraveghere şi stingere a eventualelor in-
cendii; asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai
mici de 5 hectare, a substanţelor şi mijloacelor de
stingere necesare; asigurarea, în cazul suprafeţelor de
ardere mai mari de 5 hectare, a unui plug, a unei cis-
terne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalu-
lui de deservire; pe terenurile în pantă, arderea
miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
În ceea ce priveşte măsurile de prevenire a incendii-
lor la arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vege-
tale, acestea sunt: condiţii meteorologice fără vânt;

colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturi-
lor vegetale în cantităţi care să poată conduce la con-
trolarea arderii; executarea arderii în zone care să nu
permită propagarea focului la fondul forestier/con-
strucţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comu-
nicaţii, conductele de transport gaze naturale,
produse petroliere ori alte materiale combustibile; cu-
răţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei gră-
mezi pe o distanţă de 5 metri; desfăşurarea arderii
numai pe timp de zi; asigurarea mijloacelor şi mate-
rialelor pentru stingerea eventualelor incendii; su-
pravegherea permanentă a arderii; stingerea totală a
focului înainte de părăsirea locului arderii; interzice-
rea acoperirii cu pământ a focarelor.
În cazul nerespectării prevederilor legale în acest
sens, amenzile sunt cuprinse între 3.000 şi 6.000 de
lei, pentru persoanele fizice, şi între 25.000 şi 50.000
de lei, în cazul persoanelor juridice.

Şef SVSU Giroc, Dumitru CRĂINICEANU

MMăăssuurrii ddee pprreevveenniirree aa iinncceennddiiiilloorr
llaa aarrddeerreeaa mmiirriişşttiilloorr,, vveeggeettaaţţiieeii
uussccaattee şşii aa rreessttuurriilloorr vveeggeettaallee

Recompensă 
pentru cei mai 

silitori elevi!
Ca în fiecare an, premianţii claselor ciclului gim-
nazial de la Liceul „David Voniga” din Giroc vor
efectua o excursie, primită cadou din partea au-
torităţilor locale, ca răsplată pentru rezultatele
excelente obţinute la învăţătură.
Prin grija primarului comunei Giroc, domnul
Iosif-Ionel Toma, care asigură costurile cazării şi
mesei elevilor, şi a Consiliului Local Giroc, care
asigură transportul şcolarilor, în acest an desti-
naţia aleasă este pitoreasca zonă a Maramure-
şului.
În seara zilei de 12 august, 27 de elevi care au ob-
ţinut premiile I, II şi III, alături de profesoarele
Melentina Costa, Violeta Liseţchi şi Cristina
Lupu-Savin, s-au îmbarcat în autocarul SC 
„Giroceana” SRL, plecând spre Maramureş, pe
traseul Timişoara – Arad – Oradea – Satu Mare
– Sighet – Cimitirul Vesel din Săpânţa – Mănăs-
tirea Bârsana – Ocna Şugatag, unde excursioni-
ştii s-au şi cazat.
Ziua de 14 august este rezervată unei deplasări
cu mocăniţa până la Vişeul de Sus. Joi, 15 august,
elevii vor vizita staţiunea Borşa, vor urca cu te-
lecabina până la Cascada Cailor. Revenirea la
Giroc este programată pentru vineri, 16 august,
pe traseul Baia Mare – Cluj-Napoca – Ciucea –
Oradea – Timişoara. (V.T.)
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DDoommnnuull IIoonneell PPooppaazziiee nnuu mmaaii aarree nneevvooiiee
ddee nniiccii oo pprreezzeennttaarree.. CChhiişşoozzeenniiii şşii ggiirrooccee--
nniiii îîll ccuunnoosscc,, ddeeooppoottrriivvăă,, ccaa uunn oomm hhaarrnniicc
şşii ggoossppooddaarr,, ccaalliittăăţţii ppee ccaarree şşii llee--aa ppuuss îînn
sslluujjbbaa ccoommuunniittăăţţiiii nnooaassttrree îînn aanniiii ppee ccaarree
ii--aa ppeettrreeccuutt îînn aaddmmiinniissttrraaţţiiaa ppuubblliiccăă lloo--
ccaallăă,, aaccoolloo uunnddee aa ooccuuppaatt ffuunnccţţiiaa ddee vviiccee--
pprriimmaarr.. VVoomm ttrreeccee,, aaşşaaddaarr,, ppeessttee oobbiişşnnuuiittaa
iinnttrroodduucceerree aattuunnccii ccâânndd vvoorrbbiimm ddeesspprree
ddoommnnuull PPooppaazziiee,, rreellaattâânndd,, îînn cceellee ccee uurr--
mmeeaazzăă,, oo ppeerriiooaaddăă ccee ssee îînnttiinnddee,, iiaattăă,, ppee
aapprrooaappee oo jjuummăăttaattee ddee vveeaacc...... EEssttee vvoorrbbaa
ddeesspprree ppaassiiuunneeaa ppee ccaarree IIoonneell PPooppaazziiee oo
aarree ppeennttrruu vvâânnăăttooaarree.. DDeeşşii nnuu ss--aa îînnddee--
ppăărrttaatt nniicciiooddaattăă pprreeaa mmuulltt ddee aarreeaalluull
GGiirroocc--CChhiişşooddaa,, „„ddoomm’’ vviiccee”” aa „„ppuuşşccaatt”” ddee
ccââttee oorrii aa aavvuutt ooccaazziiaa.. AAccuumm,, aa llăăssaatt--oo
„„mmaaii mmooaallee””,, îînnssăă aammiinnttiirriillee ddiinn zziilleellee ––
ttoorriiddee,, ggeerrooaassee,, ppllooiiooaassee ssaauu ccuu nniinnssooaarree ––
ccâânndd lluuaa uurrmmaa vvâânnaattuulluuii aauu rrăămmaass vviiii..
LLaa ffeell ddee vviiii aauu rrăămmaass şşii ppoovveeşşttiillee ssaavvuu--
rrooaassee,, ssppuussee aaccuumm,, „„llaa rreeccee””,, ccuu ddeettaaşşaarree şşii
ccuu zzââmmbbeettuull ppee bbuuzzee..

Pasiune stârnită 
din senin

Ionel Popazie nu ştie să fi avut în fami-
lie pe cineva care să fi fost vânător. Toc-
mai de aceea, şi-a descoperit pasiunea
mai târziu. Era angajat deja la ILSA, în
Timişoara, prin 1965. „Aveam un coleg
de serviciu, Emil Gal, care numai ce de-
venise vânător. Eu aveam vreo 25 de ani
şi mi-am zis că n-ar fi rău să îl urmez.
Mi-am luat permisul de vânător, chiar
dacă nu făcusem armata, iar în perioada
aceea permisele de port-armă se eliberau
destul de greu”, rememorează „„dom’
vice” momentul în care a apucat calea
vânătorii. Însă nu toate păreau rezolvate
odată cu primirea permisului. Îşi aduce
aminte cum la prima vânătoare nici
măcar nu ştia să tragă cu puşca, un IJ ru-
sesc, nou-nouţ, cumpărat imediat după
ce a primit actele care-i atestau statutul
de vânător. A primit, însă, indicaţii de la
colegul său şi, încet-încet, a început să
deprindă tainele acestei îndeletniciri.
„Vânam, la început, turturele, pe câmpu-
rile CAP-ului, apoi am trecut la iepuri
sau fazani. Cel mai mult mi-a plăcut să
vânez păsări”. Şi-a primit, la primele vâ-
nători, şi „botezul”, vânătorii mai expe-
rimentaţi lovindu-l, după obicei, cu o
nuia peste fund. Zâmbeşte când îşi aduce
aminte de acest moment, fără de care nu
poţi intra în rândul vânătorilor adevăraţi.
Odată cu trecerea timpului, Ionel Popa-
zie a devenit un trăgător din ce în ce mai
bun. Îşi aduce aminte că îşi lua, în fie-

care an, autorizaţie pentru vânat căpriori.
De altfel, cel mai mare trofeu împuşcat
în cariera sa vânătorească este tocmai un
căprior. „Am mai fost, de câteva ori, cu
grupa mea, la vânătoare de mistreţi, la
Chevereşu Mare, însă tot la păsări mi-a
plăcut mai mult”, continuă Ionel 
Popazie.

Pasionat de câinii
brack

Cum nu există vânător fără câini – cei
mai buni companioni şi parteneri – , tot
aşa, şi Ionel Popazie a ţinut căţei, cu

care a împărţit şi binele, şi amarul vieţii
de vânător. Îşi aduce aminte cu drag de
ei şi, din ce ne povesteşte, ne dăm seama
că a făcut o pasiune pentru câinii din
rasa brack cu păr scurt. A avut patru
câini care l-au însoţit la vânătoare: Rex,
Doina, Mera – căţeluşă de la Doina, şi
Spic, cu care a luat locul I la mai multe
concursuri de frumuseţe şi aptitudini.
Când n-a mai practicat vânătoarea, a
fost nevoit să-l vândă pe Spic.

Poveşti vânătoreşti...
adevărate

Ionel Popazie îşi lasă la o parte seriozi-
tatea-i binecunoscută atunci când în-
cepe, la insistenţele noastre, să ne
dezvăluie întâmplările adevărate (ne ga-
rantează că nu sunt simple „poveşti vâ-
nătoreşti”) pe care le-a trăit alături de
colegii săi. „Într-o iarnă vânam prin
Calea Şagului, unde ne-a prins viscolul.

Pe atunci, eram doar trei vânători
în Chişoda: eu, Tiberiu Negroni şi
Augustin Căldăraş. Ei, în ziua
aceea, vânam cu Augustin Căldă-
raş. Era ciudat că, de-o parte a şo-
selei, viscolea şi ningea, iar
zăpada creştea încontinuu, în timp
ce pe partea cealaltă era soare. La
un moment dat, Căldăraş se des-
prinde de noi şi o ia înainte. Nu
trece mult timp şi auzim un foc de
armă... Ne-am întrebat ce a puşcat
Căldăraş. Când am ajuns în drep-
tul lui, ne arată, fălos, o vulpe.
Când ne-am uitat cu atenţie, am
observat că vulpea era moartă, dar
nu de la glonţul lui, ci pesemne de frig
sau de foame. El a tras glonţul doar să
ne facă să credem că a împuşcat vul-
pea... Seara, la birtul din sat, s-a poves-
tit întâmplarea, iar dimineaţa, pe
autobuz, în drum spre serviciu, oamenii
mă întrebau cum a reuşit Căldăraş să
împuşte o vulpe... moartă. 
La o altă vânătoare, tot Căldăraş a fost
eroul. Avea în raniţă o sticlă de Vermut,
pe care am reuşit să i-o iau şi să o împart
cu băieţii. Ca să nu simtă lipsa, i-am pus
apă în locul băuturii. Când ne-am aşe-
zat la masă, Căldăraş a luat o gură din
sticlă şi nu i-a prea plăcut gustul de
apă... Noi, ca să scăpăm basma curată,
am dat vina pe soţia lui, spunându-i că,
pesemne, ea i-ar fi înlocuit băutura cu
apă. Altă dată, pe câmpurile unde este
acum AVIASAN, s-a vânat un iepure.
Cum am venit pe jos până acasă, Căldă-
raş a luat o ţigară, i-a pus-o iepurelui în
gură şi aşa am străbătut tot oraşul, de se
uita lumea la noi ca la minune”.

Căprioarele care i-au
adus Miliţia la poartă
O altă întâmplare, care nu prea intră în
categoria poveştilor vânătoreşti, s-a pe-
trecut atunci când o molimă a dat prin-
tre turmele de căprioare de pe câmpurile
de lângă Giroc. Într-o seară, i-au fost
aduse acasă şase căprioare moarte, pen-
tru a fi examinate, a doua zi dimineaţa,
la medicul veterinar. Însă, un „binevoi-
tor”, a găsit de cuviinţă să relateze la
Miliţie cu totul altfel decât stăteau lu-
crurile. 
„Dimineaţa, m-am trezit cu doi miliţieni
la poartă. Credeam că unul dintre ei e un
amic de-al meu, însă, când m-am apro-
piat, mi-am dat seama că nu-i cunosc pe
cei doi. M-au întrebat dacă am permis

de vânător, le-am arătat documentele,
m-au rugat să le arăt unde ţin puşca, 
le-am arătat rastelul. Când m-au între-
bat dacă am fost la vânătoare de că-
prioare, le-am răspuns că da. Ba chiar
le-am şi arătat cele şase capre, care erau
aşezate una peste cealaltă... Scărpi-
nându-se în cap, miliţienii mi-au spus că
voi avea probleme mari şi că pot face
chiar şi puşcărie. Tocmai în acel mo-
ment, a venit vizitiul care trebuie să trans-
porte caprele la veterinar şi le-a dezlegat
misterul celor doi miliţieni – căprioarele
erau moarte, dar nu de la glonţ”...

Vânătoarea şi... motocicleta,
pasiuni pe viaţă

Ionel Popazie, ca şi alţi vânători, îşi
aduce aminte cât vânat era, pe vremuri,
prin părţile Girocului şi ale Chişodei.
Astăzi, acesta este din ce în ce mai rar,
ca o consecinţă a vremurilor pe care le
trăim. „În Chişoda sunt acum în jur de
20 de vânători, însă cu vânatul stăm mai
rău. În alte timpuri, aici era plin de că-
prioare, de fazani, de iepuri. Acum, din
ce în ce mai rar găseşti vânat. Cu toate
acestea, îmi aduc aminte că într-o iarnă,
de foame, fazanii veneau în grădina
noastră. Soţia îi hrănea în fiecare zi. Am
numărat şi 50 de fazani odată...”, spune
domnul Ionel Popazie.
Ajuns la vârsta deplinei maturităţi,
„„dom’ vice” pare să fi lăsat puşca mai
mult în rastel, decât să o scoată pentru a
merge din nou pe câmpuri, la vânătoare.
Păstrează însă aceeaşi pasiune ca în ti-
nereţe pentru această îndeletnicire, aşa
cum păstrează şi pasiunea pentru con-
dusul motocicletei – deţine o motoretă
Kymco, fabricată sub licenţă Honda, cu
care se deplasează cel mai adesea acolo
unde are treabă. Anton BORBELY

Întâmplări şugubeţe, dar adevărate,
de la vânătoare, cu Ionel Popazie

Soluţia cumpărăturilor tale:
„Petrana Market” SRL

De curând, la Chişoda, pe
strada Nicolae Firu, la nu-
mărul 46A, s-a deschis ma-
gazinul mixt „Petrana
Market” SRL. Aici puteţi
găsi o gamă variată de pro-
duse alimentare, de la le-
gume şi fructe, la mezeluri
sau dulciuri, precum şi o
serie de articole de igienă
personală şi uz casnic, toate
la preţuri la îndemâna 
tuturor.

Anişoara Pantiş, proprietara magazinului, vă aşteaptă de luni până sâmbătă,
între orele 7-22, şi duminica, între orele 8-14.

De toate pentru casa ta la 
SC „VL Crysstherm” SRL

Pe strada Nicolae Firu nr. 46,
din Chişoda, funcţionează, de
aproximativ o lună, magazinul
SC „VL Crysstherm” SRL.
Aici găsiţi o gamă variată de
produse care vă pot fi de folos
în gospodărie sau în casă: in-
stalaţii electrice şi sanitare,
mase plastice, şuruburi şi dife-
rite unelte, majoritatea de pro-
ducţie internă. De asemenea,
tot aici puteţi achiziţiona dife-
rite articole de papetărie sau
jucării pentru copii.
Administrator al firmei este Cristian Burlacu, iar orarul magazinului este de

luni până vineri, între orele 8-18, iar sâmbăta, între orele 8-13.
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ISTORIE ŞI DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ

În hotarul Girocului s-au descoperit fragmente ce-
ramice neolitice, indicând existenţa unei aşezări din
acea vreme, cu locuinţe ale oamenilor care nu cunoş-
teau decât uneltele din lemn, os, corn şi piatră şlefuită.
Din această vreme, în pădurea Girocului, spre Timiş,
s-a descoperit în 1874 mormântul unui important per-
sonaj. Îngropat în poziţie chircită (poate legat astfel ca
să nu mai apară ca strigoi printre cei vii), cel mort a
avut în poală un soi de buzdugan din piatră şlefuită –
o bilă perforată – care era un semn al puterii şi auto-
rităţii pe care o deţinuse în timpul vieţii.
Săpăturile arheologice efectuate la „Mescalu” au
confirmat existenţa unui nivel de locuire aparţinând
epocii bronzului (Cultura Cruceni-Belegiş).
La Mescalu există mai multe niveluri de locuire,
cel mai timpuriu aparţinând începutului epocii bron-
zului, iar cea mai târzie prezenţă fiind reprezentată de
un cimitir din perioada modernă.
1371 este prima atestare documentară a Girocului,
când la ordinul banului de Severin, Himfy, cneazul
Gheorghe din GYRUG trimite un bărbat în putere la
muncă pentru refacerea vechii cetăţi a
Orşovei.
În anul 1389, Girocul este menţionat
sub numele de GYUREG, cu care oca-
zie regele Sigismund de Luxemburg al
Ungariei donează moşia Gyoreg lui
Vladislau, fiul lui Ştefan de Taar.
În 1700 satul e pomenit cu numele de
Gyirog.
În perioada medievală, menţionarea lo-
calităţii în diferite documente este spo-
radică. În Conscripţia lui Marsigli,
din 1600-1700, Girocul este amintit
sub numele de Gyirog, în 1717, pe o
hartă militară austriacă, apare sub nu-
mele de Juroc, între 1723-1725 figu-
rează sub denumirea de Jurak, pe
harta lui Mercy, iar J.J. Ehler, în 1774,
o menţionează cu numele de Djurok şi
făcea parte din districtul Timişoara,
cercul Parţa. Pe harta „Tabula Banna-
tus Temesiensis” a lui Griselini, din 1776, figurează
Juroc, iar în 1783 Dürac. Pe harta „Temeschwarer
Banat...” a lui Jakob Brazellini, din 1788, apare de-
numirea Diurak, iar în 1788, Giurok sau diferite
forme derivând din acesta: Gyurok (Atlasul Regatu-
lui Ungariei), Gyiroc (între 1858-1911), Gyüreg
(între 1911-1919), iar din 1920 se stabileşte denu-
mirea de Giroc.
În anul 1859-1860 au loc mari inundaţii pe Timiş,
care afectează Girocul şi Chişoda, iar în 1874 se face
îndiguirea Timişului la Giroc, acţiune la care vor
lucra din plin localnicii, atât cu animalele şi atelajele,
cât şi cu braţele.
Pentru dezvoltarea economiei locale, la sfârşitul se-
colului al XIX-lea, învăţătorul Atanasie Baicu a în-
fiinţat „Banca Poporală Ghiroceana” (1897).
Pe drumul dintre Giroc şi Timişoara, înainte de Pri-
mul Război Mondial, a fost înfiinţat un stabiliment
industrial pentru producerea de cărămizi, ce aparţinea
firmei Burghard-Becker, care folosea forţa de
muncă a numeroşilor ţărani săraci din comună sau a
celor de la periferia oraşului Timişoara. Mai târziu,
aceasta devine proprietatea lui Lindacher şi a lui
Müller.
În anul 1901, la Giroc are loc conferinţa zonală a
membrilor Partidului Naţional Român, la care par-
ticipă şi Ioan Suciu, cel care a fost implicat în proce-
sul memorandiştilor.
În anul 1908, la Giroc se întemeiază „Asociaţia de
Economie şi Credit”.
La 12 iunie 1904, la Giroc se desfăşoară Adunarea
Cercuală a Despărţământului Timişoarei a ASTREI.

Structura populaţiei agrare în anul 1910 şi numă-
rul de animale în anii 1895 şi 1911:
proprietari agricoli – 306
suprafaţa agricolă până la 10 jugăre – 202
suprafaţa agricolă între 10 şi 100 de jugăre – 100

suprafaţa agricolă peste 100 de jugăre – 2
alţii – 2
Numărul crescătorilor de animale în anul 1911 –
316
cornute: 1895 – 574 capete 

1911 – 544 capete
cai: 1895 – 454 capete

1911 – 479 capete
porcine: 1895 – 354 capete

1911 – 581 capete
oi: 1895 – 809 capete

1911 – 720 capete
Populaţia rurală şi ocupaţiile locuitorilor în anul
1910:
populaţie activă – 992
populaţie pasivă – 1.369
ocupaţi în agricultură – 896
alte ocupaţii agricole – 3
ocupaţi în industrie – 44
comerţ şi credit – 14
transport – 2
servicii publice – 11
zilieri – 13
servitori – 7 
alte ocupaţii – 2
Ştiutori de carte – 1.054 (44,7%)

Ateliere şi unităţi industriale. Numărul meşteşu-
garilor în anul 1910:
total ateliere şi unităţi industriale – 35
fără angajaţi – 25
cu 1-2 angajaţi – 10
Meseria şi numărul
covaci (fierari) – 11
maşinişti – 2
tâmplari – 4
pantofari – 3
morari – 1
zidari – 2
dulgheri – 2
La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, de la
1 decembrie 1918, care a avut un caracter plebiscitar,
participă şi o delegaţie din Giroc, formată din
David Voniga, Atanasie Baicu, Ioan Ruja şi Ioan
Văcan.
Eroii din Giroc căzuţi în Primul Război Mondial:
Vichente Seiman, Martin Pfeifanf, Ioan Ivaşcu, Ni-
colae Aga, Ilie Rotariu, Ioan Buibaşiu, Nicolae
Raicu, George Dumitru, Efta Ciută, Ioan Văcan,
Vichente Marcu, Petru Petcu, Ilie Creţu, Pavel
Birtariu, Simion Seiman, Petru Dasinger, Ilie
Loica, Pavel Dragomir, Vasile Avrămuţiu, Iorga
Marincu, Andrei Cărbunariu, Andrei Moisă, fra-
ţii Carol şi Ştefan Thurn, Grigore Urşica, Gheor-
ghe Dragomir, Vichente Urşica, fraţii Ioan şi Pavel
Creţu, Vichente Văcan, fraţii Ilie Radu şi Radu
Bosioc, Iosif Turcu, fraţii Nicolae şi Gheorghe
Stoica, Trifu Andraş, tata Nicolae şi fiul Dimitrie
Bosa, Trăilă Ruja, Trifu Florea, George Buibaşiu,
George Berlovan, George Surdu, George Keller,
Ilie Cojaia, Iosif Urşica, Ioan Gruiţa, Ioan Gher-
ban, Ilie Miloşiu, Nicolae Ivaşcu, Toma Gherban,
Pavel Sârbu, Vichente Coandă, Iosif Loica, Nico-
lae Seiman, Ioan Babescu, Vichente Marincu, 
George Neda, Ioan Gaiţă, Vichente Buzăescu, Ig-
natie Müller, Ioan Iorga, Efta Neda, Gheorghe

Muţiu, George Neuror, Iosif Cincu, Ilie Drăgan,
Ioan Bocşa, Petru Schipfer, Vichente Marincu,
Petru Văcan, Vichente Dulăianţu, Dimitrie Bosa,
Andrei Avrămuţiu, Francisc Gugeso, Achim Ruja,
Petru Brânda, Petru Ciucu, Vichente Dragomir,
fraţii Ioan şi Nicolae Gherban.
În memoria celor căzuţi în acest război s-a ridicat în
curtea bisericii, în anul 1927, un frumos monument
din marmură albă, prin eforturile Băncii Populare
„Ghiroceana”, ale comunei politice şi ale familiilor
eroilor. Pe acest monument stau înscrise următoarele
cuvinte: „Omagiu şi recunoştinţă iubiţilor noştri că-
zuţi luptând pentru întregirea neamului”, iar pe cele
trei laturi ale sale sunt înscrise numele acestor eroi.
Prin reforma agrară din anul 1921, au fost împăr-
ţite la Giroc 1.449 jugăre de pământ, fiind expro-
priate moşiile baronului Mescalo, care avea şi un
castel în estul hotarului, precum şi pustele vistieriei,
împreună cu fabrica de cărămidă, proprietatea lui Lin-
daneck şi Beseny.
În urma reformei, au fost împroprietărite 318 famili
cu 892 jugăre, repartizate pe naţionalităţi, după cum
urmează:
274 familii de români, împroprietărite cu 823 jugăre
şi 800 de stânjeni
21 familii de germani, împroprietărite cu 36 jugăre şi
800 de stânjeni

18 familii de maghiari, împroprietă-
rite cu 28 jugăre şi 800 de stânjeni
cinci familii sârbi, împroprietărite
cu 5 jugăre şi 800 de stânjeni
În afara ţăranilor din localitate, au
mai fost împroprietărite în hotarul
Girocului următoarele instituţii:
comuna politică Giroc – 378 jugăre
şi 691 stânjeni
comuna bisericească Fratelia
comuna bisericească Timişoara-
Ronaţ
comuna bisericească Sever Bocu
Suprafaţa totală repartizată acestor
instituţii a fost de 607 jugăre.
În mod constant, suprafaţa agri-
colă în hotarul comunei Giroc a fost
de 6.311 jugăre şi 1.160 stânjeni,
folosiţi în anul 1926, după cum ur-
mează:
teren arabil – 4.445 jugăre
păşune – 294 jugăre

fâneaţă – 274 jugăre
pădure – 658 jugăre
vii – 5 jugăre
Numărul de animale înregistrat în 1926 era urmă-
torul:
animale de tracţiune, cai (unii din rasa Nonius) – 517
capete
animale de reproducere şi lapte – 676 capete
iepe – 304 capete
porci – 1.445 capete
oi – 1.458 capete
alte animale – 3 capete
În anul 1939, suprafaţa agricolă a comunei, de
6.311 jugăre şi 1.160 stânjeni, era folosită după cum
urmează:
arabil – 4.239 jugăre
grădini – 177 jugăre
livezi – 274 jugăre
vii – 5 jugăre
păşune – 500 jugăre
pădure – 658 jugăre
neproductiv – 454 jugăre
Numărul animalelor în acelaşi an era după cum ur-
mează:
bovine (multe din rasa Siementhal) – 538 capete
cabaline (rasa Nonius) – 701 capete
ovine (rasa Raţca) – 1.160 capete
porcine (York-92 şi Mangaliţa) – 1.093 capete
caprine – 42 capete
găini – 7.204 capete
măgari – 6 capete
Utilaje şi maşini agricole în anul 1939:
pluguri cu o brazdă cu grindeiul de fier: 3 gospodării
au câte 2 bucăţi, 266 gospodării au o bucată, 271 gos-
podării nu posedă
plug cu două brazde: 8 gospodării au o bucată, 271
gospodării nu posedă
maşini de secerat şi legat snopi: 54 gospodării au o
bucată, 487 gospodării nu posedă
tractoare – 6 bucăţi
batoze – 7 bucăţi

- va urma -

Despre Giroc, pe scurt (2)
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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
13. A’ doilea cămin

o fost în ştălog
Iară a doaua grage, aźunsă dă-tăt prăbuşîtă, măi-gata să
să-mburge, o fost dîntâi ştălogu lu bica dî la Casoraşu.
Dară când s-or fost prăschimbat în căminuri, dă le-or
dzîs śică culturale, şî birtu lu Cana şî ştălogu lu bica
– apo’-atunś stăi să vedz numa śe mândreţuri dă
cântări, dă źocuri, dă coruri şî fănfare, dă pesuri dă
teatăr şî-ntr-o vreme şî brigăduri artistíśe dă agităţîi –
o’-că cumă le-or mai dzîs, śeva nou, la tăt cauzu – 
s-or pus pră bină, dă numa să-i fi vădzut cumă să-
mpârcoşau şî să-mbubiţau unii pr-alţî, ba că Ghiośel
cam fură cât-un sac, doi-tri, cu cămioniu, da’ nu le faśe
părţală şî lu Nébanci – care şî el fură trifoiu cu
rămorca, da’ niś el nu-i faśe părţală lu Ghiośel, şî
ńişcare nu-i dă dîn furace părţală lî lu Tov-Şuc; da şî
Tov-Şuc nu să lasă cu nimic măi prăźos în întreśeria
socialistă şî fură brândza dî la stâna Gacului – produs
finit – iară caşu proaspăt îl duśe cu pozonarili, mari
cât doauă dăsaźe, lu drăguţa lui, Biziveta, şî ea colec-
tivistă fruntaşă la echipu dî la grăginărie. Şî Tov-Şuc,
iaca, tătu-i călujît pră śoareś şî la izmeńe dî la dzăru śe
s-o scurs... Iaca, d-aşcea şî alce-câce comincării şî
măscări. Iară dup-aia tăţ să-mpăcau, să rigeau, măi-
mare dragu, şî-ntr-un glas strîgau cum-că, śică, să luptă
ei şî śeledu lor să zbiguie o lumne noauă şî bună, cu
paśe-ntră popoare, dar încontra căpitălişcilor, lu tăţ
chiaburii şî tutulor făccişcilor burghezo-moşîiereşci.
Şî îl băceau pră căpitălistu ăla iac-aşa cu pălimili lor
arsă dă soare prăstă buśile dî la obrazu lui al năobrăzat
şî zberau, oameni şî muieri, cu glasu sucmădzat, ca
Moş Dănilă – dobaşu lu Casoraşu – când băgea pogan
cu bâtu pelea dă câńe mort gireasă şî-ncinsă pră dobă...
Apo’ śe feli de falitet or fi fost căminurili prîn care-o
stat în fărtiri Văruţu Relu când era la vremea lui – ş-a
noastră – fiśorel-băiat! Girept îi că el o rămâńat fiśio-

rel-băiat îndălungă-vreme, aşa s-o ţînut până s-o fost
însurat pr-a’ doilea rând, ş-atunś mă nădăi că 
s-o-ntărminat şî lupta prîntru paśe şî-ncoantra lu căpit-
ălişci, ş-o-nśeput răbăluţîia dî la Cimişoara, la care
Văruţu Relu nu s-o fost dus să să baźe, dară niś în
fărtiri nu o mai şădzut – c-o fost slobod să-ş cumpere
gărsońelu unge-o stat în fărtiri şî să fie iorsagu lui,
iaca, dî la oraş, să aibă şî el, sîracu...
D-aia, śe fel dă fărtiri o fost pr-acoló, n-aş şci să vă
spun – stat-o la vrun cămin d-alea, o’-că la vro gazdă –
că niś Văruţu Relu nu ńe-o dăşchilinit, şî dăc-am
vădzut că nu baş vre să ńe dăzgurdzască cumă fusă
capătu – apo’ niś noi nu l-am măi śivişît. Dară să măi
poace să fie şî altăśeva. Şî altăśeva nu poace fi
fărădăcât-numa că ńe-am vumvăit toţ-tri la cap, ńe-am
buzuminit, o’-că ńe-or fi bunduzît alţî. Apo’ păcatu
ălóra să fie! Numa noi tot soprovim că śeva zmintă o
fi păcimit betu Văruţu Relu, sîracu!...

Glosar
grage – osatura (din lemn) a unei clădiri
a să îmburda – a se dărâma
ştălog – grajd
casoraşu – primăria
bină - scenă
să-mpârcoşau – se confruntau
să-mbubiţau – se întărâtau
părţală – porţie
călujît – pătat, murdărit
śoareś – pantaloni
śeled – familie
să zbiguie – să plămădească
sucmădzat – gâtuit, sfidător
gireasă – argăsită
falitet – calitate
în fărtiri – în gazdă, cu chirie
fiśorel-băiat – june, neînsurat
śivişî – a iscodi, a trage de limbă
soprovim – presupunem
a dăşchilini – a clarifica
a dăzgurdzî – a descurca
a vumvăi – a vui
a fi bunduz – a fi confuz
a fi buzuminit – a fi turmentat (mahmur)
gărsonel - garsonieră

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.

La comiedgie
Şie gongulă, forfocială!

Vorbă, ca la târgu’l marie.
Să zgâmboaie tătă lumia

La-l dă zbiară-aşa dă tarie:

- «Haida să viedgieţ’ minunia!
Numa doi lieiuţi dă plată!
O muierie cât un muncie

Şî cu barbă ciar dă capră».

Buie lumia la comedgie,
Să vadă, c’aşa-i tăt natu!

- «Lasă-mă în paşie, Ioanie,
Io nu vrieu să văd pră dracu!»

Da’ ungie să poţ cu Ionu?!
N-arie grijă, vrie să vadă,
Dacă-i vorba şî pră dracu,
Ori nu-i iel, muierie şoadă!

Baci’ un muziclonţ dîn dobă
Dă tri ori şî şie să viedz?!

O nămilă dă muierie
Îmbrăcată’n ţoalie vierdz!...

Şî pră cap ari-o măramă,
Da’ şie barbă - d’un cot, mamă!

Ş-un copil, o momâiaţă,
Îl ţânie, viedz tu, în braţă.

Şî când Ion, c-aşa îi fi ria,
L-o lăsat Dumniedzău - Toma -

Să’ncinjie, să pună mâna,
Să’i vadă barba şî forma

Îl apucă muziclonţu
Dă mână, şică: «Na-ţ’ plata!

Ţânie polu, fii cumincie,
Taşi dîn gură, c-ăsta-i tata!»

Iosif-Romulus DOBRIN

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;  
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
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DDaarriiaa ŞŞtteeffaanniiaa MMaarriinnccuu
11 aann,, CChhiişşooddaa

DDaavviidd DDiinnuulleessccuu
77 aannii,, GGiirroocc

IIaassmmiinnaa RRoommiinnaa GGrruuiiaa
55 aannii,, GGiirroocc

IIssaabbeellaa SSiittaarr AAggoossttiinnoo
22 aannii,, GGiirroocc

Cel mai important succes al şahiştilor giroceni
în prima jumătate a anului 2013 a avut loc în
iunie, parcă pentru a încorona un traseu spec-
taculos. Totul s-a întâmplat cu ocazia Cam-
pionatului Naţional de Şah pe echipe ale
şcolilor, organizat de ACS Elisabeta Polihro-
niade, în colaborare cu Federaţia Română de
Şah, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Minis-
terul Tineretului şi Sportului.
Conceptul acestei competiţii a acordat o mare
importanţă şahului rural. Din fiecare judeţ, au
fost invitate să participe câte două echipe, una
din mediul urban şi cealaltă din mediul rural.
Fiecare echipă trebuia formată din 4 elevi care
frecventează aceeaşi şcoală, între care minim o
fată. Comunelor li s-a acordat o compensaţie,
pentru a contrabalansa diferenţa (statistică) de
condiţii, oportunităţi şi resurse între urban şi
rural, astfel că fiecare comună putea să se în-
scrie cu o selecţionată a elevilor frecventând
şcolile de pe teritoriul respectivei comune. 
În cazul Girocului, chiar şi în lipsa regulii
menţionate mai sus, prezentarea unei selecţio-
nate a Comunei Giroc n-ar fi fost o problemă,
datorită comasării administrative a şcolilor din

Giroc şi Chişoda. Prin urmare, Comuna Giroc
a putut prezenta o selecţionată redutabilă, for-
mată din doi giroceni, fraţii Alexandra şi Paul
Paraschiv, şi doi chişozeni, Denis Alboni şi
Robert Perţe.
Faza pe ţară s-a desfăşurat la Olăneşti, în pe-
rioada 14-16 iunie. Selecţionata Girocului a
câştigat cinci meciuri, cu echipe din: Reşiţa
(scor 4-0), Arad (3,5-0,5), Sibiu (3-1), Petro-
şani (3-1) şi Comuna Corund, judeţul Har-
ghita, principala contracandidată la nivel de
comune (3-1). Am pierdut două meciuri, cu o
echipă din Ilfov (0-4) şi o echipă din Ploieşti
(1-3), aceasta din urmă devenind şi campioana
naţională a şcolilor.
Ploieştenii au beneficiat şi de o doză mare de
şansă (la un moment dat, se prefigura un 3-1
pentru Giroc). Sperăm ca, la anul, în aceeaşi
formaţie şi cu un plus mare de experienţă, să

realizăm mai mult. Aceste rezultate ne-au pro-
pulsat până pe locul 5 în clasamentul naţional
al şcolilor, cu oraşe cu tot (pentru a se aprecia
magnitudinea performanţei, să nu uităm că
sunt câteva mii de şcoli generale în România).
Proiectul acestei competiţii includea însă şi un
clasament separat al comunelor, în care Giro-
cul a ocupat locul I. Pe podium au mai urcat
echipele din Corund (jud. Harghita) şi Bălă-
neşti (jud. Gorj). Aşadar, echipa de şah a Gi-
rocului este campioana naţională a comunelor
pe anul 2013 (conform unei statistici din 2011,
în România existau peste 2.800 de comune).
Proiectul şahului rural din judeţul Timiş a in-
trat astfel în atenţia mişcării şahiste din în-
treaga ţară, iar Girocul este liderul acestui
program.
Astfel de rezultate nu se puteau realiza fără im-
plicarea tuturor: copii, părinţi, şcoală, cadre di-
dactice, sponsori, dar mai ales Consiliul Local
Giroc şi Primăria Giroc, domnul primar Iosif-
Ionel Toma fiind un susţinător constant al miş-
cării şahiste.
Un pas deosebit de important în dezvoltarea
Clubului de Şah Giroc a fost cooptarea in-

structorului sportiv Iulia Istrati, ca al doilea
cadru didactic oficial al clubului. Rolul unei
echipe de doi antrenori este de a asigura con-
tinuitatea pregătirii şahiste, atunci când unul
dintre antrenori este angajat în competiţii cu o
parte din sportivi. Astfel, se măresc şansele
formării şi promovării de noi talente, ate-
nuându-se decalajul de experienţă dintre jucă-
torii deja formaţi şi cei care vin din urmă
(semi-avansaţi sau boboci).
Reamintesc pe această cale că, în paralel cu se-
zonul competiţional de peste vară, antrena-
mentele de şah sunt asigurate în mod continuu
şi în vacanţă, de către doamna Iulia Istrati, în
fiecare joi, la Liceul „David Voniga” din Giroc,
în două serii, între orele 17–20. Pentru înscrieri şi
alte detalii, puteţi suna la numerele 0729109787
(Istrati) sau 0766512444 (Moldovan).

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

Girocul – campioană naţională
a comunelor, la şah

Ionel Pascota
îşi continuă
cursa spre ti-
tlul naţional
la motoci-
clism viteză.
În primul
week-end din
luna august
au avut loc
etapa a II-a,
respectiv a
III-a, din
cadrul Cam-
p i o  n a t u l u i
Na  ţional, pe
circuitul ma -
ghiar Panno -
niaring, iar

giroceanul a învins în ambele, deşi a suferit un accident.
Asociaţia Sportivă Pascota Racing Team Giroc a fost
prezentă pe Pannoniaring cu sportivii Ionel Pascota, Aron
Romocea şi Călin Florin. Pe o căldură de peste 40 grade
Celsius, Pascota a obţinut pole position-ul pentru ambele
curse, în urma sesiunilor de calificări.
Cursa a avut 9 ture de circuit şi, chiar din prima, Ionel Pas-
cota s-a instalat la conducere, poziţie, pe care nu a mai
cedat-o până la final. În cursa de duminică, 4 august, s-a
repetat istoria din prima cursă, Pascota câştigând detaşat.
„A fost o cursă dificilă, în prima zi de antrenamente am
suferit o căzătură în virajul şase al circuitului, un viraj de
mare viteză. După acest accident, motocicleta BMW S 1000
RR a fost distrusă în totalitate, nemaiputând fi folosită. Am
continuat să mă concentrez pentru calificări, ca să pot avea
un loc la start în faţă şi să încerc să câştig cele două curse.
Sunt lider în Campionatul Naţional şi ne îndreptăm cu paşi
mari către un nou titlu de campion. Vreau să mulţumesc
Consiliului Local Giroc şi Consiliului Judeţean Timiş, fără
de care aceste rezultate frumoase nu ar fi posibile”, a de-
clarat Ionel Pascota.
Pentru clubul girocean urmează o premieră. Următoarea
cursă este programată la Şag, în 1 septembrie, când va avea
loc o etapă a Campionatului Naţional de Motocros. Cu acest
prilej, îşi va face debutul la această disciplină şi Patrick Pas-
cota, fiul lui Ionel Pascota.
Ulterior, pe 8 septembrie, la Batajnica, în Serbia, este pro-
gramată o altă etapă din Campionatul European de Est,
unde Ionel Pascota trebuie să îşi apere poziţia de lider al
clasamentului.

A. BORBELY

IIoonneell PPaassccoottaa ccoonnttiinnuuăă
ccuurrssaa sspprree ttiittlluull

ddee ccaammppiioonn nnaaţţiioonnaall


