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Oamenii „dedaţi” la păgâneşti moravuri, nu „trăcneau” deloc
la ameninţările Bisericii: „Iară de ar fi mulţi în satul acela,
atunci popa să încuie biserica şi să plece într-alt sat şi numai de
s-ar desturci şi or plăti doi ani 66 de galbeni gloabă, s-a în-
toarce popa la ei cu învoirea şi carte de la prota şi de la vlădica.
Iară de n-ar vrea să se desturcească, popa nici alt sat nu i-a
primit la biserică, şi nici nu le-a îngropat morţii, şi care popă
va îngropa vreun neam de-al lor turciţi, să fie globit cu 5 gal-
beni, iară a doua oară cu 20 de galbeni, iară a treia oară să fie
tuns şi dezbrăcat”(45). Mai abitir, nici măcar autorităţile civile
nu mai înfricoşau pe cei abătuţi de la morala publică: în anul
1736 puterea politică comitatensă din Arad se oferă episcopu-
lui Isaia Antonovici a-i acorda ajutor militar pentru extirparea
bigamiei, dar aceasta răspunde că preoţimea va lupta cu predi-
ca nu cu puşca (46), deşi, se va dovedi în timp, degeaba. Cu-

vântul lui Dumnezeu „luat în deşert” nu aduce niciodată În-
dreptarea. Documentele conscripţionale (ne limităm numai la
datele furnizate de documentele de arhivă ale parohiilor din
protopopiatul Mehadia pe un interval de 10 ani – 1866-1875)
(47) ale Episcopiei Caransebeşului arată că în secolul XIX (a
doua jumătate), cununiile religioase nu erau prea numeroase.
Demn de reţinut faptul că şi la nivel eparhial, numărul cu-
nuniilor bosericeşti a înregistrat un regres, aşa cum rezultă din
protocoalele sinodale: 1880 = 2984 perechi, 1881 = 3472
perechi, 1882 = 3454 perchi, 1883 = 3787 perechi, 1884 =
3326 perechi, 1885 = 4352 perechi, 1886 = 3419 perechi, 1887
= 2930 perechi, 1888 = 2899 perechi, 1889 = 2631 perechi, în
timp ce exista un crecământ demografic.
Raportul general al Protopopiatului Caransebeş pe anul 1889
ne „anvizajază” câteva „amănunte” importante despre Căsă-

torie, la sfârşitul secolului XIX. În acest an s-au încheiat 392
de căsătorii şi s-au desfăcut prin moarte 387, iar prin divorţ
una. (48) Din acest număr, 312 căsătorii s-au săvârşit având ca
miri, feciori şi fete, 27 între văduvi şi văduve, 42 între văduvi
şi fete şi 11 între văduve şi juni. De asemenea, în acelaş an au
avut loc şi şase cununii mixte între miri ortodocşi, catolici şi
uniţi. Care rezonalitate, aceste căsătorii s-au încheiat astfel:
ianuarie = 101; februarie = 76; aprilie = 12; mai = 18; iunie =
5; iulie = 3; august = 8; septembrie = 17; octombrie = 57;
noiembrie = 95. Reiese cu claritate că aceste evenimente se
consumau mai ales iarna toamna şi primăvara când nu era încă
vremea lucrului în câmp mai ales la sate. Vârstele mirilor erau
diferite.
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DDiinnttrree ttooaattee ffiiiinnţţeellee ddee ppee ppăămmâânntt,, ccuu ssiigguurraannţţăă,, ffeemmeeiillee aauu pprrooffuunnzziimmii ssuufflleetteeşşttii mmaaii mmaarrii ddeeccââtt ttooaattee..
CCuu iinniimmaa ccaallddăă şşii pplliinnăă ddee iiuubbiirree,, iinnttuuiieesscc ccee eessttee mmaaii bbiinnee ppeennttrruu ffaammiilliiaa lloorr,, pprreeccuumm şşii ppeennttrruu ttooţţii aacceeiiaa ppee ccaarree îîii sslluujjeesscc..

DDăărruuiinndduu--ssee,, aadduucc lluummiinnăă şşii bbuuccuurriiee ccuumm rraarr ss--aa mmaaii vvăăzzuutt..
DDeeşşii nnii ssee ppaarr ppllăăppâânnddee,, aassccuunndd îînn ttrruuppuull lloorr oo ppuutteerree nneebbăănnuuiittăă îîmmppoottrriivvaa rrăăuulluuii şşii aa ttoott cceeeeaa ccee îîii aammeenniinnţţăă ffaammiilliiaa..

EEssttee pplliinnăă ddee ddeelliiccaatteeţţee şşii ggiinnggăăşşiiee,, îînnffrruummuusseeţţâânndd vviiaaţţaa şşii ccaassaa,, aaşşaa ccuumm aa llăăssaatt DDuummnneezzeeuu ppee ppăămmâânntt..
DDaaccăă ssoocciieettaatteeaa nnooaassttrrăă cciivviilliizzaattăă aa aadduuss ddrreeppttuurriillee ffeemmeeiiii aaccoolloo uunnddee ttrreebbuuiiaauu ssăă ssee rreeggăăsseeaassccăă ddiinnttoottddeeaauunnaa,,

MMâânnttuuiittoorruull IIiissuuss HHrriissttooss aa aadduuss rreessppeeccttuull eeii pprriinn ffaapptteellee ssaallee,, ffăăccâânndduu--ii aassttffeell ppoommeenniirreeaa îînn mmaaii ttooaattee rruuggăăcciiuunniillee..
SSăă îînnvvăăţţăămm ddeeccii şşii nnooii,, bbăărrbbaaţţiiii,, ssăă iieerrttăămm,, ssăă ffiimm bbllâânnzzii şşii bbuunnii ppeennttrruu ccaa,, pprriinn ddrraaggoossttee şşii îînnggăădduuiinnţţăă,, ssăă ddăărruuiimm îînn

aacceesstt ffeell ttoott cceeeeaa ccee eessttee mmaaii ffrruummooss ffeemmeeiiii ddee llâânnggăă nnooii..
LLaa mmuullţţii aannii ttuuttuurroorr ffeemmeeiilloorr,, oo pprriimmăăvvaarrăă îînnssoorriittăă şşii ttooaattee fflloorriillee ddiinn lluummee!!

Primar, dr. Iosif-Ionel Toma

O nouă investiţie a fost inaugurată în comuna noastră

Centrul de permanenţă
Chişoda-Giroc

Centrul de Permanenţă Chişoda-Giroc va asigura continuitatea asistenţei medicale primare
pe raza comunei Giroc şi este o unitate sanitară fără personalitate juridică, f iind deservit de un
grup de medici de familie. El vine în slujba celor peste 8.000 de cetăţeni ai comunei noastre şi are
menirea de a asigura asistenţă medicală permanentă. Centrul benef iciază de un personal me-
dico-sanitar instruit în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a fost inclus în programul
naţional de sănătate privind reabilitarea serviciilor de urgenţă prespitalicească.
Oportunitatea înf iinţării acestui Centru s-a ivit odată cu ieşirea la pensie a doctorului 
Corneliu Moise şi ea a fost valorif icată prin voinţa Consiliului Local Giroc. Demn de menţionat
rămâne faptul că acest proiect binevenit pentru locuitorii din Chişoda şi Giroc a fost votat în una-
nimitate de consilierii locali (12 prezenţi, 12 voturi “pentru”), într-o şedinţă condusă de domnul
consilier Dorin Aga, de la şedinţa respectivă absentând motivat doar consilierul Adrian Urşica.

După ce, luna trecută, a avut loc inaugurarea
oficială a noului corp de clădire al Grădiniţei
din Giroc, iată că, la începutul lunii martie,
este rândul chişozenilor să se bucure de o in-
vestiţie majoră, de data aceasta în domeniul
sănătăţii, pe raza localităţii lor: Centrul de
permanenţă Chişoda-Giroc. Acest Centru de
Permanenţă este deservit de medici de fami-
lie, va asigura continuitatea asistenţei me di -
cale primare pe raza comu nei Giroc şi este o
unitate sanitară fără personalitate juridică ce
funcţionează în afara programului normal de
lucru al cabinetelor medicale individuale.
Centrul de permanenţă Chişoda-Giroc a luat
fiinţă la iniţiativa Direcţiei de Sănătate Publi -

că, cu acordul Casei de Asigurări de Sănătate şi al Consiliului Local Giroc. 
Inaugurarea noii instituţii s-a făcut în prezenţa primarului comunei Giroc, domnul Iosif Ionel
Toma, a consilierilor locali şi a cadrelor medicale. Sfinţirea noului lăcaş medical a fost făcută de
preoţii chişozeni Traian şi Dragoş Debucean.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
- continuare în pagina 5 -

Pe pleoapa norilor cărunţi
Se stinge-ncet arama...
Îmbătrânesc păduri şi

munţi,
Dar niciodată mama...

În preajmă umbrele când
cresc,

O, cum ne-nvinge teama...
Şi paşii-ades se poticnesc,

Dar niciodată mama...

Cărări şi vaduri s-au închis
Şi-i noapte-n jur, ia seama... 

Mai cade uneori un vis,
Dar niciodată mama...

Şi, dacă frunzele de nuc
În vânt îşi zbat năframa,

E semn că în curând se duc,
Dar niciodată mama...

Geo GALETARU

CCâânntteecc ppeennttrruu mmaammaa

Mărţişorul, sărbătorit de preşcolarii
şi elevii din Giroc şi Chişoda

citiţi detalii în pagina 4



2 DIALOG CU CETĂŢENII

Timpul schimbării
La un bătrân călugăr a venit într-o zi un tânăr pentru a se
spovedi şi a-i cere sfat. Din vorbă în vorbă, tânărul îi spuse:
- Părinte, sunt un om destul de rău. Aş vrea să mă schimb,
dar nu pot. Am încercat să mă schimb dar nu am putut. To-
tuşi, eu sper că după ce voi mai creşte voi putea să mă
schimb, nu-i aşa?
- Nu, i-a răspuns bătrânul. Vino cu mine!
L-a dus pe tânăr în spatele chiliei, unde începea pădurea, şi
i-a spus:
- Vezi acest vlăstar?
- Da, părinte!
- Smulge-l!
Tânărul a scos brăduţul imediat. Mergând mai departe, călu-
gărul s-a oprit lângă un brăduţ ceva mai înalt, aproape cât un
om.
- Acum scoate-l pe acesta.
S-a muncit băiatul cu pomişorul acela, dar cu puţin efort a
reuşit până la urmă să-l scoată. Arătându-i un brad ceva mai
mare, călugărul i-a spus:
- Smulge-l acum pe acela.
- Dar e destul de mare, nu pot singur.
- Du-te şi mai cheamă pe cineva.
Întorcându-se cu încă doi prieteni, au tras ce au tras de pom
şi, cu multă greutate, au reuşit, în sfârşit, să-l scoată.
- Acum scoate-ţi bradul cel falnic de acolo, le spuse călu-
gărul.
- Părinte, dar acela e un copac mare şi bătrân, cu rădăcini
adânc înfipte în pământ. Nu am putea nicioadată să-l smul-
gem, chiar de-am fi şi 100 de oameni.
- Acum vezi, fiule? Şi apucăturile rele din suflet sunt la fel!
Orice păcat pare la început inofensiv şi fără mare impor-
tanţă, dar, cu timpul, prinde rădăcini în fiinţa omului, creşte
şi pune stăpânire din ce în ce mai mult pe sufletul tău. Cât
este încă mic, îl poţi scoate şi singur. Mai târziu vei avea
nevoie de ajutor, dar fereşte-te să laşi răul să ţi se cui-
bărească adânc în suflet, căci atunci nimeni nu va mai putea
să ţi-l scoată. Nu amâna niciodată să-ţi faci curăţenie în
viaţă. Mai târziu va fi mult mai greu.
“Degeaba tăiem crengile păcatului în afara noastră, dacă
în noi rămân rădăcinile. Acestea vor creşte din
nou.”(Sf.Grigorie Dialogul)

PPiillddee ccrreeşşttiinnee

- continuare din pagina 1 -
Înţelepciunea populară îl atenţionează pe băr-
bat (ce trebuia să fie „cap Femeii”) că, pentru
a avea o căsnicie lină, soţia trebuie să fie sănă-
toasă, harnică şi cuminte, căci „orbirea este
scurtă, însă căinţa este lungă” (49) , altfel spus,
este pus „în gardă” să „caşte ochii”.
Contractualismul matrimonial a dispărut,
Căsătoria fiind lăsată a se „rezema” pe senti-
mentul Iubirii „că din dragoste să împreunează
unul cu altul, ne silit de nimeni”. Biserica, prin
mitropolitul Andrei Şaguna şi-a adus o remar-
cabilă contribuţie în Dreptul Matrimonial, care
a tipărit în 1854 cartea de 42 pagini „Cunoştiinţe
folositoare despre trebile căsătoriei. Spre folo-
sul preoţimei şi al scaunelor protopopeşti”,
unde utilizează o seamă de termeni moderni:
tutore curatelă, asesori, formalităţi, proces,
acţiune civilă ş.a. (50)
Trecerea în secolul XX, în domeniul matri-
monial, se face cu legislaţia din 1894-1895
(51). Chiar la început de veac nou, parohienii
satelor bănăţene (foarte mulţi trăiesc în con-
cubinaj) „întor spatele sau vorba” Bisericii,
atunci când se pune în discuţie taxa de cununie
de o coroană:
- preotul Antoniu Magheriu de la Ohaba For-
gaci a avut în anul 1907, 13 cununii, dar de
plătit, numai 10 au dat bani; (52)  
- la Secaş şi Crivobara, preotul Demetriu
Morariu, nu a încasat taxa de cununie „fiind
aceştia concubini vechi”; (53)
- Ioan Capitan, paroh la Cladova, raportează
că „susnumiţii concubinaţi (8 la număr) s-au
încăpăţânat şi s-au opus la solvirea vreunei
sume cât de bagatelă; (54)
- preotul Iosif Curuţ de la Jabăr scrie „cumcă

în anul 1907 au obvenit 4 cazuri de cununii
dela cari nu s-a încasat nimic”; (55)
- Demetriu Mioc, parohul de la Ohabalungă
face un exerciţiu „silogistic”, prin care îşi di-
vulgă doza de nepăsare: „dacă Ven. Consistor
poftesc sau pretinge, atunci eu nu-i voiu mai
cununa fără numita taxa şi apoi atunci ce o fii?
– atunci ori că şed concubinaţi ori că trec la
unire, la mine e totuna – vina să nu fie a mea”;
(56)
- în comuna bisericească Drăgoeşti „nu să în-
casează căci nu s-a încasat nici înainte” (preo-
tul Aureliu Petcu); (57)
- preotul Ioan Balint de la Dubeşti şi-a „auzit
vorbe grele” pentru taxa de cununie; (58)
- la Jabăr „parohienii au început a face speculă
din Taina Cununiei, pentru că, pentru a nu plăti
nici un fel de tacsă să ortăcesc, trăind astfel o
lună – două, şi apoi să presintă preotului
cerând estrase spre a nu să cununa”; (59)
- epitropul Ezechil Ciocoi, printr-un scris „chi-
nuit” îl înştiinţează preotul din Checheş că,
credincioşii care s-au cununat în anul 1907 
i-au spus „că s-au publicat în comună că să cu-
nună daficia (fără bani n. n.) şi mai departe nu
vrea să plătească nici un filer”. (60)
Conspectele „cununiile pur civile” din co-
munele bisericeşti ale Protopopiatului Vârşeţ
redau motivele pentru care cununia bise -
ricească este „ocolită”:
- creştinii din Voivodinţi nu „plătesc” la Taina
Căsătoriei din cauza indiferenţialismului reli-
gios; (61)
- preotul Ilie Dabici de la Vlaicovăţ crede că
„pedeca” este „nevoinţă” (nevrerea) n. n.; (62)
- în comuna bisericească Sânmihai nu se cu-
nună religios din „nepăsarea şi răceala faţă de

Sânta Taină” (preotul George Suciu) şi pentru
că mulţi se căsătoreau cu credincioşi nazari-
neni; (63)
- enoriaşii din Sălciţa nu se împărtăşesc de
Taina Cununiei din „sărăcie”, dar şi din „lux”
(bogăţie); (64)
- parohul din Sân-Ianăş, Aureliu Popoviciu,
consideră că Cununia religioasă este evitată
din „rea voinţă”; (65)
- în Percosova există mai multe oprelişti: traiul
rău cu soacra, rudenie, nu voieşte fără ospăţ,
dar din cauza sărăciei nu-l poate face, con-
vieţuire rea, nu are divorţul bisericesc;  (66)
- cei mai mulţi din comuna bisericească Iamul
Mic zic că „e destul cununia civilă”; (67)
- unii din Grebenaţ nu vor să se mai cunune
bisericeşte „fiindcă sunt deja în etate”, alţii din
cauza emigrării în America; (68)
- la Gherman, nu se cunună religios nici gratis
pentru că „îi batjocoresc” sătenii (preotul
George Pascu); (69)
- nici Vârşeţul nu a fost „cruţat” de indiferen-
tismul religios care s-a extins ca o „epidemie”
ucigătoare de fundamentele spirituale ale
Vieţii. (70)
NOTE
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Viorel Dorel CHERCIU
- va urma -
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Anul bisericesc se împarte în trei mari perioade al
căror început este cu dată variabilă, în funcţie de data
Sfintelor Paşti: perioada Triodului - care începe cu
trei săptămâni înainte de Postul Mare (Postul Sfin-
telor Paşti) şi durează până în Sâmbata Paştelui, in-
clusiv, deci are 10 săptămâni; perioada
Penticostarului - care începe din Duminica Învierii (a
Sfintelor Paşti) şi durează până în prima duminică
după Rusalii (Pogorârea Duhului Sfânt); perioada
Octoihului - cea mai lungă perioadă a anului biseri-
cesc, ea începând de a doua zi după
Rusalii şi ţinând până la începutul
Triodului din următorul an.
Aceste trei perioade liturgice cores -
pund celor trei chemări, demnităţi
sau slujiri ale Mântuitorului 
Hristos, şi anume: slujirea de În-
văţător, de Arhiereu şi de Împărat.
Aşadar, anul acesta Triodul începe
duminică, 13 februarie. Primele trei
săptămâni ale acestei perioade sunt
pregătitoare pentru Postul Sfintelor
Paşti, urmând, apoi, cele 7
săptămâni ale Postului Mare.
Fiecare din săptămânile premer-
gătoare are o temă proprie, care se
reflectă în lecturile din Sfânta
Scriptură prescrise în aceste zile la
slujbe sau la Sfânta Liturghie: Du-
minica Vameşului şi Fariseului
(Luca 18,9-14 - prima duminică a
Triodului), Duminica Fiului Risipi-
tor (Luca 15,11-32) şi Duminica
Înfricoşatei Judecăţi (numită şi Du-
minica lăsatului sec de carne; Matei 25,31-46), Du-
minica Izgonirii lui Adam din Rai, numită şi
Duminica iertării sau Duminica lăsatului sec de
brânză - Matei 6,14-21. 
În această perioadă premergătoare, Biserica ne pregă-
teşte pentru postire, dar ne şi introduce încet-încet în
atmosfera Postului Mare. Săptămâna care urmează
Duminicii Vameşului şi Fariseului este una de dez -
legare la toate (nici miercurea şi vinerea nu se pos -
teşte în această săptămână). Săptămâna care urmează
Duminicii Fiului Risipitor este una normală - adică
se posteşte miercurea şi vinerea. După Duminica În-

fricoşatei Judecăţi, nu se mai mănâncă carne, ci doar
ouă, peşte şi produse lactate. 
Cu Duminica Izgonirii lui Adam din Rai se încheie
această perioadă pregătitoare, a doua zi, luni, înce-
pând Postul Mare. Vecernia din seara acestei Dumi-
nici cuprinde un ritual al iertării, iertare pe care
creştinii şi-o cer unii de la alţii şi şi-o dau unii altora
la intrarea în Postul Mare. Această vecernie este
prima slujbă a Postului Mare. 
Triodul se caracterizează prin slujbe şi cântări spe-

cifice, care îndeamnă la pocăinţă în
vederea unei adevărate curăţii su-
fleteşti şi trupeşti, absolut necesare
mântuirii. Toate duminicile din pe-
rioada Triodului au pericope evan-
ghelice adecvate care - prin pilde
sau exemple de comportament - în-
drumă pe credincioşii Bisericii noas-
tre pe „calea mântuirii”.
Numele de Triod vine de la “trei
cântări” sau “trei ode”, pentru că se
întâlnesc la canoanele Utreniei aces -
te trei cântări specifice din cartea
Triodului. Este o perioadă în care
slujbele Bisericii au o profunzime şi
bogăţie deosebite. În cadrul Laude-
lor mari si mici întâlnim foarte
multe lecturi biblice ale Vechiului şi
Noului Legământ, mai ales din Ve-
chiul Testament, pasaje care fac re-
ferire directă la persoanele şi actele
de pocăinţă din istoria mântuirii. În
această perioadă a Triodului se în-
tâlneşte cel mai amplu şi mai vechi

post al Bisericii, şi anume postul Sfintelor Paşti sau
Postul Mare, şi tot în această perioadă a Triodului,
mai cu seamă în perioada Postului Mare, se întâlnesc
toate cele trei Liturghii ale Bisericii Ortodoxe. Este
singura perioadă din anul liturgic când se întâlnesc
toate cele trei Liturghii ale Bisericii.
În această perioadă, în care se foloseşte în biserică la
sfintele slujbe cartea numită Triod, predomină cân-
tările ce îndeamnă pe om la pocăinţă, iar credincioşii
se pregătesc atât trupeşte dar mai ales sufleteşte, ca
să fie vrednici a se închina în cele din urmă şi Sfin-
tei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos. 

Mircea STURZA

Biserica Ortodoxă intră într-o nouă 
perioadă liturgică - perioada Triodului
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Ultima şedinţă a Consiliului Local al comunei Giroc, des-
făşurată în după-amiaza zilei de 29 februarie, a avut 16
proiecte pe ordinea de zi.
Astfel, s-au votat: proiectul privind modificarea Regula-
mentului local de urbanism al Planului Urbanistic Zonal
aprobat prin HCL nr. 277/30.11.2011; proiectul privind
revocarea HCLnr. 229/29.07.2011 privind aprobarea Pla-
nului Urbanistic Zonal «Zonă rezidenţială cu dotări com-
plementare» extravilan comuna Giroc, pe terenul înscris
în CF 400316 nr. topA78/6/2/1/a-b;A78/6/1/13/2 în su-
prafaţă totală de 10.000 mp; proiectul privind îndreptarea
erorii materiale din HCLnr. 241/29.07.2011 pentru apro-
barea documentaţiei de alipire parcele aflate în proprie-
tatea privată a comunei Giroc, înregistrată sub nr.
5578/11.07.2011; proiectul privind completarea art. 2 din
HCL nr. 261/30.09.2011 privind aprobarea sumei de
50.000 de lei pentru susţinerea activităţiiAsociaţiei Spor-
tive Clubul Pascotă Ioan Ilie; proiectul privind alocarea

sumei de 3.000 de lei în vederea publicării lucrării «Va-
lorificarea elementelor de istorie locală în cadrul lecţiilor de
istorie la clasa a V-a»; proiectul privind aprobarea docu-
mentaţiei de intabulare a străzii Cooperatorilor din loca-
litatea Chişoda, comuna Giroc, în suprafaţă de 27.729
mp; proiectul privind aprobarea sumei de 6.500 de lei
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru

copii «Ba, al meu e mai frumos!» 2012, ediţia a V-a;
proiectul privind atribuirea în folosinţă gratuită, în baza
Legii 15/2003, pe durata existenţei construcţiei, a parce-
lei înscrise în CF 405521 Giroc, în suprafaţă de 297 mp,
în favoarea domnişoarei Nicoleta-MariaAvrămuţ; proiec-
tul privind acordarea unor scutiri şi facilităţi la plata im-
pozitului datorat de unele categorii de persoane fizice
pentru anul 2012; proiectul privind aprobarea unui
schimb de terenuri; proiectul privind aprobarea funcţion-
ării unei farmacii umane în localitatea Chişoda, str. Ni-

colae Firu nr. 50, compartimentul 1; proiectul privind
aprobarea funcţionării unui laborator de tehnică dentară
în localitatea Chişoda, str. Nicolae Firu nr. 50, comparti-
mentul 5; proiectul privind asigurarea transportului ele-
vilor claselor gimnaziale de la şcolile din comuna Giroc
laArieşeni; proiectul privind asigurarea transportului ele-
vilor claselor gimnaziale de la şcolile din comuna Giroc
la Praga.
Proiectul privind acordarea unui premiu elevului Paul-
Alexandru Paraschiv, ca urmare a ocupării locului I la
Concursul Naţional de Şah «Elisabeta Polihroniade» - fi-
nala naţională şi proiectul privind acordarea unui premiu
elevei Alexandra-Petronela Paraschiv, ca urmare a ocu-
pării locului III la Concursul Naţional de Şah «Elisabeta
Polihroniade» - finala naţională nu au putut fi soluţionate
favorabil până la dovedirea faptului că rezultatele au fost
obţinute în cadrul Campionatului Naţional de Şah.

Vasile TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului Local
al comunei Giroc

Activitate intensă pentru
poliţiştii locali din Giroc

În ziua de 24 februarie, lucrători de poliţie din cadrul Serviciului
Poliţiei Locale Giroc şi a Postului Comunal de Poliţie Giroc au
reuşit depistarea şi prinderea, pe raza comunei Giroc, a patru tineri
suspecţi de comiterea unor fapte antisociale, respectiv furt din au-
tovehicul, ocazie cu care unul dintre aceştia, J.A., a fost reţinut, pe
bază de ordonanţă, în arestul IPJ Timiş, pentru comiterea infrac-
ţiunii de furt calificat. El a fost prezentat în data 25 februarie la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, cu propunere de ares-
tare preventivă. Ca mod de operare, suspecţii foloseau pentru de-
plasare şi părăsirea locului faptei un autoturism care nu avea
montate plăcuţe cu numare de înmatriculare. În cauză, faţă de
conducătorul auto, M.D.M., a fost luată măsura sancţionării
contravenţionale conf. OUG
195/2002. Cercetările continuă
pentru stabilirea clară a vino-
văţiei şi a participării fiecăruia.
S-a continuat evidenţierea agen-
ţilor economici a căror pază este
asigurată cu firme specializate
ori cu angajaţi proprii, în confor-
mitate cu Legea 333/2003, atât
în localităţile Giroc şi Chişoda,
cât şi pe platforma industrială
Calea Şagului, cooperând în
acest sens cu Postul Comunal de
Poliţie Giroc şi Secţia 3 Poliţie
Urbană, fiind efectuate controale
şi verificări, ocazie cu care s-au aplicat şi sancţiuni contravenţionale
pentru părăsirea postului de pază.
În altă ordinde de idei, atenţionăm conducătorii auto care mani-
festă predispoziţie pentru opriri, staţionări şi parcări contrare cu
normele legale, mai ales în staţiile de transport în comun, că li se
vor aplica autocolante adezive, în conformitate cu prevederile Ho-
tărârii Consiliului Local Giroc, nr. 15/2011 şi vor fi sancţionaţi
contravenţional conform articolului 7 alineatul 1 din acelaşi act
normativ, chiar şi în lipsă, existând posibilitatea legală de identi-
ficare după placuţa cu numărul de înmatriculare.
De asemenea, vom continua, în cooperare cu SPCLEP Giroc,
efectuarea de verificări în vederea punerii în legalitate a cetăţeni-
lor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în terme-
nele prevăzute de lege, respectiv a persoanelor fără acte de
identitate ori acte de identitate expirate în anii anteriori.
La nivelul Serviciului Poliţiei Locale Giroc a fost elaborat un
proiect pentru modificarea şi completarea Regulamentului de or-
ganizare şi funcţionare a poliţiei locale Giroc, în conformitate cu
Legea 155/2010 şi a Regulamentului cadru nr. 1332/2010.

Jr. Daniel SGURĂ,
Şef Serviciu Poliţie Locală

Lucrările de extindere a porţiunii de drum ju-
deţean care desparte Timişoara de Giroc vor în-
cepe în acest an, conform declaraţiilor
reprezentanţ i lor
Consiliului Ju-
deţean Timiş. Dru-
mul va fi extins de
la două la patru
benzi, iar lucrările
ar putea dura doi
ani. Consilierii ju-
deţeni au votat, în 28
februarie, proiectul
tehnic pentru inves-
tiţia Sporire capaci-
tate de circulaţie pe
DJ 595 Giroc-Ti-
mişoara. „Am aprobat indicatorii şi suntem pe
procedură, se face licitaţia şi se merge mai de-
parte. Acolo avem proiect tehnic deja. Eu sper
că vom începe lucrările în acest an. De fapt, sunt
convins că şi spre Giroc vom începe lucrările,
cum vom începe şi spre Moşniţa”, a spus
Constantin Ostaficiuc, liderul CJ Timiş.

Conform raportului prezentat, proiectul ”Spo-
rire capacitate de circulaţie pe DJ 595 Giroc –
Timişoara, km 7+700 – 10+000”, are o lungime

de 2,3 km şi este
cuprins în lista pe
anul 2012 a inves-
tiţilor derulate prin
Consiliul Judeţean
Timiş – Direcţia
pentru Adminis-
trarea Drumurilor
şi Podurilor Ju-
deţene Timiş. Va-
loarea totală a
lucrării conform
Devizului General
este de 5.077.160

euro, respectiv 22.146.571 lei (inclusiv TVA)
la cursul de schimb BNR 1 euro=4,3620 lei din
25.11.2011. Valoarea aferentă Construc-
ţii+Montaj este de 4.425.496 euro, respectiv
19.304.013 lei (inclusiv TVA). Durata de reali-
zare este de 24 de luni.

A.B.

Drumul spre Giroc se va lărgi la patru benzi!

În această lună, la poligonul automatizat din Chişoda se vor executa
trageri în zilele de 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 şi 29 martie.

Beneficiarii terenurilor deţinute în baza
unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă
în amenajările de îmbunătăţiri funciare sau
în afara acestora, care beneficiază direct sau
indirect de lucrări din acest sector, sunt
obligaţi să achite o taxă specifică la Agenţia
Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare.
Printr-o Hotărâre de Guvern, s-a aprobat
modul de calcul şi variantele pentru colec-
tarea taxei pentru îmbunătăţiri funciare.
Astfel, cuantumul taxei se stabileşte anual
de către ANIF, până la data de 31 august a
fiecărui an, pentru anul care urmează şi se
publică în Monitorul Oficial.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie a
acestui an, evacuarea excesului de umiditate
prin pompare se poate face la solicitarea
scrisă a beneficiarilor, pe baza unei note de
comandă şi a încasării contravalorii energiei
electrice necesare. Valoarea astfel încasată
va constitui avansul la taxa pentru desecare.
Până la aprobarea normelor metodologice
de calcul şi de colectare a taxei pentru îm-
bunătăţiri funciare şi publicarea acestora în
Monitorul Oficialm cheltuielile de întreţi-
nere cu energia electrică se fac în avans, cu
condiţia recuperării valorii acestora din
taxa de îmbunătăţiri funciare. (A.B.)

Precizări de la Agenţia Naţională
de Îmbunătăţiri Funciare
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Mărţişorul (1 martie) este sărbătoa-
rea tradiţională românească a primă-
verii, a prospeţimii, a bucuriei, a
victoriei binelui împotriva răului. Cu
această ocazie, femeile primesc mici
cadouri, obiecte decorative (mărţi-
şoare), legate cu un şnur alb-roşu, ca
simboluri aducătoare de noroc şi
bunăstare. Roşul este considerat cu-
loarea primăverii, iar albul - culoarea
iernii. Se asociază de obicei flori tim-
purii de primăvară, cea mai repre-
zentativă fiind ghiocelul.
Copiii de la grupa mijlocie B,
conduşi de doamnele educatoareAn-

dreea Manolea şi Rodica Pienaru, au
confecţionat mărţişoare folosind
aceste simboluri ale primăverii, ghio-
cei şi şnururi albe şi roşii.
Aceste mărţişoare au fost dăruite de
grupa mijlocieA şi grupa mijlocie B,
cu multă dragoste, doamnelor şi
domnişoarelor de la Primăria comu-
nei Giroc, S.C. Giroceana şi dispen-
sarul local.
Alături de aceste mărţişoare, copiii le-
au urat “O primăvară cât mai fru-
moasă”!

Cadru didactic coordonator,
Lenuţa TERTECI

Grădiniţa cu Program Prelungit din
Giroc a marcat, şi în acest an, aşa cum

se cuvine, ziua de 8 martie, Ziua
Mamei, prin serbări şi activităţi festive.
Fiecare grupă a pregătit câte un spec-
tacol închinat
mamei, sub un
generic pe care şi l-a
ales fiecare.
Ieri au fost sărbă-
torite mamele de
către copiii de la
grupa mijlocie B,
condusă de doam-
nele educatoare An-
dreea Manolea şi
Rodica Pienaru, şi de
către preşcolarii de la
grupa pregătitoare,
condusă de doam-
nele Laura Gherban şi Lidia Blidăran.
Această din urmă grupă a oferit şi o
lecţie deschisă, la care au fost invitaţi
doamna Melentina Costa, directoarea
Şcolii din Giroc, şi domnul învăţător
Sorin Ersegean, viitorul învăţător al
acestor copii.
Astăzi, copiii de la grupa mică A, con-

dusă de educatoarele Sofia Uţică şi Mi-
haela Manzur, au serbare, prin care îşi

vor felicita ma-
mele cu ocazia
zilei lor. Grupa
mare A, con-
dusă de Janina
Terteci şi Flo-
rina Berindeiu
au pregătit şi ei
surprize pentru
cea mai
scumpă fiinţă
de pe pământ,
mama. Copiii

pregătiţi de Lenuţa Terteci, coordona-
torul Grădiniţei cu Program Prelungit,
şi educatoarea Ioana Ioanovici se vor
deplasa în complexul DAF Junior, la

Căsuţa Piticilor din locul special ame-
najat pentru cei mici.
Fără excepţie, copiii de la Grădiniţa cu
Program Prelungit din Giroc au oferit
mamelor, cu prilejul zilei de 8 martie,
flori, dar şi felicitări şi alte cadouri
confecţionate chiar de ei.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Pentru elevii clasei I a Şcolii din
Chişoda, ziua de 7 martie a avut o în-
semnătate deosebită. Începând cu ora
11,30, ei s-au aflat la Primăria Giroc cu
o mică surpriză. Aceasta a venit înain-
tea zilei de 8 Martie pentru a bucura
mamele, fiicele, bunicile şi soţiile care
lucrează aici. Copiii au prezentat un
mic program de cântece dedicat acestor

minunate doamne. Glasurile cristaline
ale micuţilor au răsunat minunat, spre
încântarea publicului. “Micuţul” pro-

gram a reprezentat, de fapt, “marile” şi
frumoasele lor voci. După amiază, în-
cepând cu ora 17, mamele bobocilor de
clasa I au avut plăcerea de a asista la o
altă surpriză. După prezentarea poezii-
lor şi cântecelor pregătite cu câteva
săptămâni înainte, fiecare copil a oferit
mamei sale cadoul confecţionat cu
mare drag. Clasa I urează, acum, la în-

ceput de primăvară, tuturor femeilor, cu
ocazia zilei de 8 Martie, să aibă parte
de tot ce este mai frumos în viaţă.

prof. Liliana ANTAL

Ziua de 8 Martie ne oferă prilejul
potrivit pentru a spune cât de mult
înseamnă mamele pentru noi. Ele
sunt cele care ne-au iubit fără a cere
nimic în schimb, care ne-au oferit
sprijin şi încurajări când aveam ne-
voie.

Cu aceste gânduri, elevii
clasei a V-a de la şcoala
din Giroc, împreună cu
diriginta lor, profesoara
Miloranca Golban, au
făcut o surpriză mămici-
lor şi bunicilor.
Pline de nerăbdare, ma-

mele au aşteptat începutul festivi-
tăţilor. Serbarea care a urmat a cu-
prins versuri şi cântece în limba
română şi în limba franceză.
Copiii au oferit mămicilor flori,
surpriza din finalul spectacolului
fiind un tort pregătit, cu toată dra-

gostea, pentru cei pre-
zenţi. Fie ca toate
împlinirile frumoase,
sănătatea şi spiritul
acestei zile minunate
să vă însenineze prim-
ăvara.

Prof. Melentina
COSTA

Unmărţişor oferit de copiii
de la grădiniţă

Mărţişorul, sărbătorit de preşcolarii şi elevii din Giroc şi Chişoda
La început de primăvară

LLaa mmuullţţii aannii,, mmaammăă!!
DDee ZZiiuuaa MMaammeeii......
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Lăsaţi copiii să vină la mine!
Liturghia copiilor
Urmând şi împlinind porunca Mântuitorului nostru Iisus Hris-
tos: ,,Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca
aceştia este împărăţia cerurilor’’ (Matei 19, 14), în ziua de 3 mar-
tie a avut loc Liturghia Copiilor, la Biserica Ortodoxă din Giroc.
A fost un nou moment important în cadrul parteneriatului ,,Lăsaţi
copiii să vină la Mine”, care există între Şcoala Generală Giroc

şi Biserica Orto-
doxă Giroc.
Această frumoasă
şi fructuoasă co-
laborare dintre
Biserică şi Şcoală
datează de câţiva
ani, evenimentul
constând în îm-
părtăşania copii-
lor de către
preotul Adrian
Chermeleu.
Elevii, însoţiţi de
doamna direc-

toare Melentina Costa şi de prof. de religie Miloranca Golban, au
participat într-un număr mare, fiind conştienţi de importanţa mo-
mentului.
Momentul evocat s-a suprapus cu sărbătoarea creştină a Sfântu-
lui Teodor Tiron, cel care în timpul împăraţilor persecutori Ma-
ximian şi Maximin a fost ars pentru credinţa sa. Sfântul a apărut
50 de ani mai târziu în visul arhiepiscopului Eudoxie, când la
Constantinopol domnea Iulian Apostatul. Creştinii au fost sfă-
tuiţi să fiarbă grâu pentru a-şi salva sufletele de şiretlicurile pă-
gânilor ce urmăreau contaminarea alimentelor cu sânge.
Astfel, la mii de ani distanţă, copiii noştri au primit colivă, re-
memorând evenimentele din primul mileniu al erei creştine.
Nu există imagine mai frumoasă decât aceea a copiilor adunaţi
în jurul Potirului Euharistic, împărtăşindu-se ,,dintr-o pâine şi
dintr-un potir’’, cum spune o frumoasă rugăciune din rânduiala
Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare.

prof. Miloranca GOLBAN

Ca mai tot timpul de-a lungul
istoriei noastre zbuciumate,

Bisericii Ortodoxe Române, pe
lângă menirea credinţei, i-a
revenit şi un rol primordial în a
educa tinerii, a-i învăţa să
iubească şi să păstreze
limba română şi valorile
naţionale. Nici în acest
controversat început de
mileniu III lucrurile nu
stau altfel, iar preotul
paroh al Bisericii orto-
doxe din Giroc, Adrian
Chermeleu, a înţeles bine
acest lucru şi încearcă
prin mijloacele pe care le

are la îndemână să apropie cât
mai mult copiii satului de
Sfânta Biserică. Cele mai fru-
moase amintiri le păstrăm din
copilărie, iar părintele Cher-
meleu ştie acest lucru şi tocmai
de aceea a iniţiat pe lângă Bise-
rica din Giroc un Cerc de pic-
tură la care au aderat peste
cincisprezece copii.
Întrebat de unde a pornit totul,
preotul Adrian Chermeleu ne-a
răspuns onest: “În urmă cu
patru ani, m-am gândit că ar fi
bine să învăţăm, bineînţeles
după puterile noastre, copiii să
picteze icoane. Locaţia o aveam
în casa parohială, iar de aici la
fapte n-a mai fost decât un sin-
gur pas. Mobilier am primit de
la domnul Octavian Gruiţa, di-
rector pe-atunci al Şcolii din
Giroc, care ne-a ajutat cu dragă

inimă cu bănci şi scaune pe care
nu le-a mai folosit, şcoala fiind
dotată cu mobilier nou. Pentru
materiale, vorbesc despre cu-
lori, pânze, lemn şi toate cele,
s-au mai găsit bani la Biserică.
Acest curs este complet gratuit.
Şi pentru că avem elevi

stăruitori şi sârguincioşi,
ne-am gândit că ar fi bine
să le aducem şi un dascăl
cu ajutorul căruia să des-
cifreze mai bine tainele pic-
turii religioase. Acum ei
deprind tehnica picturii de
icoane cu graficianul Bajko
Attila, cu care se întâlnesc
o dată pe săptămână în
acest cadru”.

Vasile TOMOIAGĂ

- continuare din pagina 1 -
“Sănătatea şi educaţia, a precizat cu
acest prilej domnul Iosif Ionel Toma, au
fost două dintre priorităţile mandatelor
mele, nu doar pentru că ele sunt vitale –
atât la propriu, cât şi la figurat în viaţa
unei colectivităţi -, ci mai ales prin fap-
tul că ambele necesită, pentru a da cu
adevărat rezultate, un timp mai în-
delungat, personal calificat în domeniu
şi, desigur, costurile aferente. Dar nimic
nu e prea scump atunci când este vorba
despre sănătatea şi educaţia oamenilor,
în cazul nostru a locuitorilor din Giroc
şi Chişoda. Pentru ca acest Centru de
Permanenţă să devină funcţional am
asigurat spaţiul necesar pentru desfăşu-
rarea activităţilor medicale, spaţiu pe
care l-am amenajat corespunzător cu
utilităţile necesare, urmând ca tot noi să
asigurăm personalul auxiliar al centru-
lui.Această investiţie este atât necesară,
cât şi utilă, Centrul de Permanenţă
adresându-se cu precădere copiilor şi
bătrânilor, dar fiind la fel de binevenit
pentru toţi cei peste opt mii de locuitori
ai comunei noastre. Prin acest centru, aş
putea spune că avem în permanenţă la
dispoziţia locuitorilor comunei un per-
sonal medical calificat şi gata de ajutor
în caz de nevoie”.
Centrul de Permanenţă Chişoda-Giroc
funcţionează într-o clădire modern reno-
vată din Chişoda şi are arondate cele
două localităţi ale comunei Giroc. El
beneficiază de un personal medico-

sanitar instruit în
acordarea asistenţei
medicale de urgenţă
şi a fost inclus în
programul naţional
de sănătate privind
reabilitarea serviciilor
de urgenţă prespi-
talicească.

Panglica inaugurală a Centrului de per-
manenţă Chişoda-Giroc a fost tăiată de
primarul comunei, domnul Iosif Ionel
Toma, şi preoţii Traian şi Dragoş
Debucean.

După slujba de
sfinţire care a avut
loc cu acest prilej,
preotul paroh al Bise-
ricii Ortodoxe din
Chişoda a dăruit
noului Centru de per-
manenţă o icoană
sfinţită, pentru că, a

precizat domnia sa: “Întotdeauna, pe
lângă doctorul trupesc, avem nevoie şi
de doctorul spiritual. Un om trebuie să
fie sănătos şi trupeşte, şi în spiritul său.
Fie ca această icoană să ocrotească noul

Centru de permanenţă, o investiţie atât
de necesară pentru comuna noastră”.
Vorbind cu medicul de familie dr. Viana
Toma despre Centrul de permanenţă
Chişoda-Giroc, aceasta precizează:
“Această unitate asigură continuitatea
asistenţei medicale primare, prin medici
de familie asociaţi din mai multe locali-
tăţi. Solicitanţilor din mediul arondat le
sunt puse la dispoziţie servicii medicale
de bază prevăzute în sistemul de asigu-
rări sociale se sănătate în asistenţa me-
dicală primară. Centrele medicale de
acest gen funcţionează cu un număr de
minimum cinci medici de familie, iar al
nostru are şapte. Alături de mine sunt
dr. Lucia Barboni, dr. Mirela Bratoşin,
dr. Cosmin Olariu, dr. Olivia Toma, dr.
Gabriela Ancateu, dr. Oana Ciof. De
asemenea, Centrul este deservit de
cinci asistente medicale şi dispune de
cabinet medical, sală de tratamente,
cameră de gardă, vestiare, grupuri sani-
tare şi sală de aşteptare pentru pacienţi.
Este important de ştiut faptul că Centrul
de permanenţă Chişoda-Giroc
funcţionează de luni până vineri de la
ora 20, până la ora 8, iar sâmbăta şi du-
minica, precum şi în timpul sărbătorilor
legale, asigură serviciu permanent”.
În caz de nevoie, Centrul de perma-
nenţă Chişoda-Giroc este deservit de
ambulanţele serviciului judeţean de am-
bulanţă.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

O nouă investiţie a fost inaugurată în comuna noastră

Centrul de permanenţă Chişoda-Giroc

Cercul de pictură al Bisericii
Ortodoxe cu hramul Sfântul

Dimitrie din Giroc
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Sămâncăm
sănătos

În ziua de 27 februarie, la şedinţa cu părinţii, care s-a desfăşurat în sala mul-
tifuncţională de la Şcoala cu clasele I-VIII “Iosif Ciorogariu” din Chişoda, a
fost invitată d-na educator de sănătate Liliana Sucitu, de la Asociaţia pentru
sănătate, educaţie şi familie. Această asociaţie este o organizaţie non-guver-

namentală, umanitară, care
contribuie la bunăstarea fi-
zică, mentală şi spirituală a
societăţii, acordând asistenţă
informaţională, sanitară, so-
cială, morală şi umanitară
celor în nevoie şi desfăşoară,
de asemenea, acţiuni educa-
tive pentru dezvoltarea unui
mod de viaţă sănătos şi
echilibrat.

D-na educator de sănătate a informat părinţii despre programul naţional de
îmbunătăţire a sănătăţii, obezitate, odihnă şi a precizat că noile obiceiuri ali-
mentare influenţează cel mai mult sănătatea noastră. A insistat mai mult pe
“marele dejun”, care implică mai puţine boli cronice, viaţă mai lungă, sănă-
tate mai bună şi rezultate mai bune la şcoală. Această denumire nu este în-
tâlnită prea des, pentru că majoritatea oamenilor mănâncă puţin dimineaţa
sau sar peste această masă din lipsă de timp. În urma studiilor făcute de oa-
menii de ştiinţă, a rezultat că un dejun consistent este de folos atât adulţilor,
cât şi copiilor, astfel că pot fi consumate dimineaţa cereale, lapte, fructe, nuci,
brânză, pâine integrală, ouă şi
altele. S-a menţionat că pro-
gramul ordonat în servirea
meselor este foarte impor-
tant, iar apa trebuie să fie
consumată între mese. S-au
dat sfaturi şi recomandări cu
privire la un stil de viaţă
sănătos, prevenind astfel cele
mai frecvente afectiuni (boli
cardiovasculare, diabet, can-
cer). Un stil de viaţă sănătos înseamnă putere, iar urmarea lui va da vigoare
fizică, intelectuală şi morală tinerei generaţii.
D-na Liliana Sucitu, împreună cu o colegă, a prezentat imagini şi
i-a informat în zilele anterioare pe elevii de la fiecare clasă, timp de o oră, des-
pre alimentaţia sănătoasă, înlăturarea factorilor nocivi (alimente nesănătoase,
sedentarism, excese) care le-ar bara drumul spre o dezvoltare armonioasă.Am
sesizat că elevii au urmărit cu atenţie cele prezentate şi chiar au menţionat la
final că a fost o activitate plăcută şi vor ţine seama de ceea ce au aflat.
Atât elevilor, cât şi părinţilor li s-au recomandat si cărţi cu specific medical,
educativ şi spiritual. Prof. Marieta DENEŞ

Din amintirile copilăriei un capitol aparte îl
reprezintă articolele şi emisiunile radio sau
TV care vorbeau despre neajunsurile capita-
lismului. Exploatarea omului de către om de-
venise refrenul preferat al jurnaliştilor şcoliţi
la Fane Babanu’, alias Academia Ştefan Gheo-
rghiu. Acolo am auzit despre şomaj, despre
oameni vânduţi băncilor, despre oameni fără
un acoperiş deasupra capului, despre
reclamele mincinoase aducătoare de
cumpărături de care nu ai nevoie, despre
prostituţie şi pornografie.
În jur, sărăcie şi ipocrizie. Numerele erau
cele care aveau darul de a crea o lume de
basm mincinos. Cifre peste cifre arătând cât
de bine trăiam noi şi cât de rău trăiau occi-
dentalii. Aşa-zişii politicieni, activiştii co-
munişti, creau o breşă adâncă între realitate
şi ceea ce spuneau în plictisitoarele lor şed-
inţe de partid. Armata lor de politruci
prezenta ierarhiei momentului realizări
susţinute doar de celuloza hârtiei, infirmate
de lipsurile de tot felul ale românilor. Ei se
făceau că spun adevărul, cei din nomen-
clatură se prefăceau că îl cred.Aşa s-au creat
cele două Românii: cea virtuală, intrată în
veşnicia Epocii de Aur, şi una reală, cenuşie
şi lipsită de pespectiva unui viitor mai bun.
Regimul era susţinut de pasivitatea popu-
laţiei.Aceasta ajuta vestita Securitate, poliţia
politică, să creeze mitul omniprezenţei.
Toată societatea îi ajuta, sleită de zeci de ani
de comunism importat. Un tablou lipsit de
culoare, doar nuanţe cenuşii. Părinţi învăţând
propriii copii să tacă şi să nu comenteze.
Şuşoteli la colţul străzii curmate la cea mai
mică apariţie dubioasă. Umilinţe îndurate la
coadă pentru lucruri elementare ca pâine şi
lapte. Şi multe altele pe care mulţi dintre
conaţionali se grăbesc să le uite, făcând

apologia perioadei roşii din istoria noastră
recentă.
În tot acest timp te obişnuiai cu ideea că tot
ceea ce e românesc e prost, iar tot ce e din
afară e bun. Shop-urile erau colţuri de rai,
chiar dacă cea mai mare parte din cele ce se
puteau cumpăra pe valuta inexistentă în
buzunarul omului de rând erau furate de la
gura poporului, fiind produse pentru exportul
cel ce acoperea datoriile făcute de aceeaşi
politicieni care se credeau geniali. Pachetele
cu bunătăţuri venite de la cei ce reuşeau să
fugă din lagărul roşu luau rapid drumul
şpăgilor sau al pieţelor unde se vindeau ca
pâinea caldă. Paradoxul acelei perioade: în
magazine nu găseai nimic, dar toată lumea
găsea de toate prin relaţii în puncte cheie:
partid, alimentară, benzinărie, miliţie, Secu-
ritate,etc.
Astăzi... În magazine vezi de toate, dar
lipsesc banii care să te facă să intri în pos-
esia lor. Din cele două tablouri, comunism şi
capitalism, am adus în arta modernă a civi-
lizaţiei kitsch-ul românesc: struţo-cămila de-
mocratică, corcitură de post-comunism cu
post-capitalism. Vorba naşului şi duhovnicu-
lui meu: noi nu suntem într-o criză, pentru
că noi am fost dintotdeauna într-o situaţie
dramatică din care n-am mai ieşit. Poporul
român, dacă există şi nu este doar o popu-
laţie, s-a confruntat dintotdeauna cu situaţii
limită, astfel că toate generaţiile, fără ex-
cepţie, au fost de sacrificiu.
În toată istoria modernă a ţărişoarei noastre
s-a simţit cum o mână de oameni ne conduc
şi ne manipulează, indiferent de cum s-o fi
numit regimul. Totul într-o economie a
morţii în care oamenii sunt doar cifre...

(va urma)
Gabriel TOMESCU

Economia morţii Criza fără sfârşit

În zilele de 8, 9 şi 10 martie,
începând cu ora 19, Restau-
rantul Trio din Giroc vă aş-
teaptă să sărbătoriţi, în sala
mare, Ziua Mamei într-o am-
bianţă deosebită. Vor fi bu-
cate alese, muzică bună şi, cu
siguranţă, bucuria de a împărţi
momente de neuitat alături de
cele mai scumpe fiinţe de pe
lume. Ambianţa muzicală va
fi asigurată de orchestra res-
taurantului, precum şi de
către un DJ. Tariful este de
80 de lei pentru o persoană,
în preţ fiind inclus şi meniul.
Acesta va consta din: gustare
rece, steak Trio, piept de
curcan pane cu migdale, le-
gume asortate, cartofi um-
pluţi cu morcov, salată de
varză şi desert, iar de la bar
sunt incluse sucurile, apa şi
cafeaua. Informaţii şi rezervări se
pot obţine la numerele de telefon
025-6395653, 0726-785746 sau
0744-543367.
Astăzi, tot de la ora 19, sala 2 a res-

taurantului Trio vă aşteaptă la o altă
petrecere de Ziua Femeii, unde at-
mosfera va fi întreţinută de Desanca
Lalici şi Ramona Mercescu, doar
meniul şi preţul unui bilet fiind ace-
laşi cu cel de la sala mare. (V.T.)

“Sănătatea este cea mai de preţ
avuţie”, ne aminteşte un vechi
proverb. La naştere, în general,
avem această “avuţie”, însă pe
parcursul vieţii aceasta se dimi-
nuează datorită stilului de viaţă şi
alimentaţiei nesănătoase.
Trăim într-o perioadă în care ten-
taţiile culinare sunt multiple, dar
şi nesănătoase în mare măsură.
Elevii clasei a V-a de la Şcoala cu
clasele I-VIII Chişoda, împreună

cu profesoara lor de biologie, au
aflat ce, cât, cum şi când ar trebui să
mănânce, în cadrul activităţii “Res-
taurantul nostru”, unde au pus în
practică cunoştinţele dobândite la
orele opţionalului “Educaţie pentru
sănătate”. În acest sens, elevii au
fost împărţiţi pe echipe, fiecare
şi-a ales rolul în restaurant, au în-
tocmit un meniu sănătos pentru o zi,

au stabilit numele restaurantului,
motto-ul, au pregătit micul dejun.
Patronul fiecărui restaurant a pre-
zentat meniul, motto-ul şi persona-
lul. La final au degustat din
bunătăţile alese cu multă atenţie.
Activitatea s-a dovedit plăcută şi
instructivă, elevii implicându-se cu
mult entuziasm şi bucurie.
Prof. Georgina IANCULESCU

Ziuamamei, sărbătorită
la Restaurantul Trio din Giroc

“Restaurantul nostru”...



7DIALOG CU CETĂŢENII

File de istorie giroceanA

Semnalul de “ALARMĂAERIANĂ”are 15sunete
a 4 secunde fiecare, cupauzăde 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LADEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

“PREALARMAAERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compunedin 3 sunete a 16secunde fiecare, cu
pauză de 6 secunde între ele.

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

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

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0732 600408

IS
SN

15
84
/3
06
8 Colectivul de redacţie:

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

Valentina BERARIU - juridic, administraţie; Octa-
vian GRUIŢA, Ileana SZABO, Gabriel TOMESCU,
Codruţa TOMESCU, Viorel Dorel CHERCIU - cul-

tură; Andra COSTA, 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

Portul tradiţional femeiesc
Costumul tradiţional bănăţean pentru femei este alcătuit din cămaşă (spăşel), poale,
opreg, cotrânţă, pieptar, obiele şi opinici, la care se adaugă piesele pentru acoperit
capul. Acest costum s-a dezvoltat odată cu cu istoria poporului nostru, fiind expresia
tradiţiilor formate de-a lungul veacurilor. Spăşelul şi poalele sunt ţesute din in şi
cânepă, iar în secolul XVII acestea au fost înlocuite cu bumbacul. Tehnica cusăturilor
deosebite din subzonaTimişoara, deci şi din Giroc, care ornamentau spăşelul şi poalele
erau diverse.Astfel, era cusătura pe fir (împunsuriu), cu care se realizau grupări com-
pacte, cu desene geometrice în diferite culori – alb, roşu, negru, albastru – punctuate
cu puţin galben, portocaliu şi verde; uneori, desenele geometrice sunt marcate cu
chenare din mărgele colorate.
Cu punctul cruciu se creau motive geometrice fitoforme sau abstracte.
Şiurătura consta în festonarea cu bumbac alb a marginilor desenului, executat în mo-
tive florale stilizate şi din tăierea părţii din interior; între florile ciurate, spaţiile libere
se umpleau cu alte flori, mai mărunte; spăşelul este ornat la guler de-a lungul des-
chizăturii la piept; pe poale, decorul constă în motive florale, iar pe margini se aplică

cipcă în colţuri sau riciţă.
Punctul bizantin sau punctul bombiu este aplicat la cotrânţele pe catifea neagră sau
mătase de diferite culori. Mai întâi sunt stabilite formele, de obicei decoraţiuni fito-
forme şi, mai rar, figuri geometrice. Prima parte a cusăturii este realizată doar din
bumbac alb, iar apoi, peste această cusătură, se aplică cea de-a doua cusătură, din fir
metalic auriu sau argintiu ori fire demătase de diferite culori, îmbinate cumărgele din
sticlă sau porţelan.
Brâul femeiesc cuprinde o dată sau de două ori talia femeii şi are o lăţime între 35 şi
40 de centimetri. Este confecţionat dintr-o fâşie de ţesătură, urzeală din cânepă şi be-
teală din lână (păr sau canură), decorată prin alesături în «pui» mărunţi, dispuşi în re-
gistre transversale, despărţite între ele cu vergi simple, linii, dungi, cu motivul «dinţii
lupului».
Brăşirea este considerată ca fiind de origine iliră şi este sinonimul unor cuvinte ca
bată, baieră, bârnet, cuvinte care nu se folosesc în Banat. Brăşirea are trei metri lun-
gime şi 15 centimetri lăţime, ţesută din lână, decorată din vergi longitudinale simple,
alternând cu «dinţii lupului», linii ondulate sau zig-zag-uri.Are culoarea de fond roşu.

Cotrânţa (catrinţa) este o ţesătură dreptunghiulară purtată peste brâu şi poale (fiind
răspândită în toate zonele ţării, dar şi în Europa). Piesele tradiţionale erau cusute
în patru iţe din lână. Ţesătura era într-o singură culoare în «perţi». Cromatica fon-
dului şi a «perţilor» este în funcţie de vârstă, în tonuri mai vii sau mai închise.
Opregul este o piesă specifică portului popular bănăţean. Este constituit din două
părţi: petecul (obada) şi ciucurii (ciocoţii). Opregele sunt ţesute cu fir metalic ar-
gintiu în fondul ţesăturii şi accentuează aspectul fastuos al costumului timişean.
Pieptarul sau burdicul este confecţionat din blană de oaie. În costumul femeiesc
există două tipuri de burdicuri: cel înfundat, specific portului de lucru, şi cel des-
picat. Burdicul pentru costumul festiv este ornamentat cu «hiră» colorată, târşeturi
şi «bumbi», alături de broderii fitoforme.
Obielele sunt confecţionate dintr-o fâşie dreptunghiulară, lucrată în patru iţe, fo-
losindu-se fire de lână colorată. Obielele pentru femei se deosebesc de cele
bărbăteşti prin cromatică, acestea fiind ţesute în vergi viu colorate, verzi, galbene
şi alb-albastre pe un fond roşu.
Opincile erau confecţionate din piele de vită, iar odată cu trecerea timpului au fost
înlocuite cu pantofi.

Pieptănătura şi modul de acoperire a capului constituiau, pe lângă alte elemente
vestimentare, însemne de vârstă, stare socială şi civilă a femeii bănăţene timişene.
Conciul de bani sau tulbentul de bani este o podoabă specifică comunei Giroc şi
se diferenţiază în mod deosebit prin dispunerea monezilor pe acesta.
Monedele de argint se montează pe o bucată de pânză groasă, întărită de un car-
ton, cu ajutorul unor inele fixate pe marginea acestora. La conciul de bani sunt dis-
puse patru monede mari în dreptul urechilor, apoi un şir de bănuţi mici cu montură
de inele şi flori de argint. La tulbentul de bani monedele sunt dispuse în şiruri ală-
turate, având între ele mici ciorchini metalici.
Comaşa de bani sau gălanul de bani este specifică zonei de câmpie a Banatului. Ea
este formată din monede de argint care sunt montate pe o bucată de pânză groasă,
întărită de un carton. Ea este aşezată pe capul neacoperit, în cazul femeilor nemă-
ritate, şi peste cârpă, în cazul femeilor măritate.

Material preluat din monografia «Giroc – arc peste timp»
Fotografii puse la dispoziţie prin bunăvoinţa familiei Gruiţa

- va urma -

Portul popular tradiţional din Giroc - partea I
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AAddnnaannaa EElleennaa
BBăălleeaann FFiirruu

44,,88 aannii,,
CChhiişşooddaa

AAlleexxiiaa ZZaahhaarriiaa
66 aannii,, GGiirroocc AAlleexxiiaa NNiiccoollee DDaavviidd

44,,99 aannii,, GGiirroocc

BBeeaattrriiccee LLaarriissaa
DDaavviidd

77,,99 aannii,, GGiirroocc
TTeeooddoorr EEdduuaarrdd SSîîrrbbuu,,

22,,44 aannii,, GGiirroocc

Sportivul girocean Ionel 
Pascotă, care anul trecut a
reuşit din nou să devină vice-
campion european de est şi
campion naţional, şi-a creionat
programul pentru anul în curs.
Beneficiind de sprijinul autori-
tăţilor locale din Giroc şi de su-
portul sponsorilor, mo tociclistul
va participa la Campionatul
Naţional şi la Campionatul Eu-
ropean de Est, unde are de luat
o revanşă după ce doi ani la
rând a terminat competiţia pe
locul second. În cazul în care
va primi acordul federaţiei, pi-
lotul va concura şi în Romanian Super

Bike, competiţie care va debuta peste
trei săptămâni.

Cu ajutorul celor din jurul
său, Ionel Pascotă speră să
obţină rezultate nu doar în
plan individual, ci şi cu în-
treaga echipă.
Primele antrenamente ale
pilotului girocean se vor
desfăşura la finalul lunii
martie, odată cu prima
etapă din Romanian Super
Bike, programată la Serres,
în Grecia. În cazul în care
competiţia în cauză va
primi acceptul federaţiei,
Pascotă va participa şi în

cursa propriu-zisă. (A.B.)

Ionel Pascotă şi-a făcut planul pentru 2012 Început promiţător
de an pentru 

FC Giroc
Echipa de fotbal din Giroc a început
pregătirile pentru returul campionatu-
lui judeţean, seria a III-a. Elevii an-
trenorului principal Orlando Trandu
şi ai antrenorului secund Dan Alexan-
dru Popescu au început cum nu se
poate mai bine seria jocurilor ami-
cale. FC Giroc a învins, scor 3-2,
echipa de juniori B a Politehnicii Ti-
mişoara. Ungureanu, cu două goluri,
şi Cătău au semnat victoria giroceni-
lor în faţa unei echipe în care sunt in-
cluşi şi doi jucători din Giroc, de la
clubul Dole Flonta. Cristian Bărbuţ şi
Flavius Torok au jucat împotriva
echipei noastre, cei doi fiind încunu-
naţi, anul trecut, cu titlul de campioni
naţionali, trofeu cucerit împreună cu
selecţionata judeţului Timiş sub 17 ani.
Este demn de remarcat faptul că la
echipa din Giroc sunt nu mai puţin
decât 12 fotbalişti localnici, tineri
provenind din fosta garnitură şlefuită
de Jelko Petrov. Formaţia noastră a
avut un parcurs bun în turul Campio-
natului Judeţean, seria a III-a, în-
cheind prima parte a competiţiei pe
locul 6, în condiţiile în care antreno-
rul Orlando Trandu avea abia 10
componenţi în lot la ora cochetării cu
înscrierea echipei în competiţie, după
două etape de campionat. Acum însă,
girocenii se bazează pe un colectiv de
20 jucători, în general tineri şi foarte
tineri, inclusiv cu unii titulari din ge-
neraţiile 1994 şi ´95, decani de vîrstă
fiind Dumitru (n. 1981) şi Ardelean
(n. 1987). Giroc a învins juniroii B ai
lui Poli în alcătuirea Coca – Dumitru,
Pascu, Gherghel, Aga – Ioviţă, Arde-
lean, Maftei, Moricz – Răducanu,
Cătău, mai intrând în joc pe parcurs
şi Vasescu, Sere, Şurubariu şi Ma-
rincu. Un alt amical disputat de
băieţii noş tri a fost cel în compania
unei selecţionate de juniori a Politeh-
nicii, care evoluează în Campionatul
Municipal. Jocul, disputat pe ceaţă şi
în nocturnă, s-a încheiat nedecis, scor
1-1. Ieri după-amiază, FC Giroc a
jucat la Dumbrăviţa, cu echipa locală,
una dintre fruntaşele Diviziei D, pier-
zând la limită, scor 1-2, la capătul
unui joc în care am irosit cinci şanse
bune de gol. Unica reuşită a formaţiei
noastre i-a aparţinut lui Răducanu.
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ŞAH – ştiri 
la minut

În perioada 24-26 februa-
rie 2012 la Cluj-Napoca
s-a desfăşurat Memoria-
lul „Mircea Rădulescu”
la şah, ediţia a XII-a. Au
participat 80 de jucători,
seniori şi juniori, din mai
multe judeţe. Concursul a
fost câştigat de un ti-
mişorean, maestrul inter-
naţional Grunberg Mihai
de la C.S. AEM Luxten
Timişoara. Din partea
Clubului de Şah Giroc au
participat Alexandra şi

Paul Paraschiv. Ambii s-au întors cu câte o
medalie, respectiv locul III la categoria F10
şi locul III la categoria B10.
În zilele de 3 şi 4 martie în staţiunea Buziaş
s-a desfăşurat Memorialul „Pius Brânzeu” la
şah, ediţia a X-a. Competiţia s-a desfăşurat
pe două secţiuni: turneul principal, unde au
evoluat seniorii şi juniorii de la 11 ani în sus,
precum şi un turneu rezervat copiilor cu vârste
până în 10 ani. Au participat jucători din ju-
deţele Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Se-
verin. Comuna Giroc a fost reprezentată de
şase sportivi, dintre care trei au fost premiaţi.
Este vorba despre Robert Matiş, care a ocu-
pat locul I la categoria B14; Paul Paraschiv,
cu locul I la categoria B12; Raluca Gherban,
locul III la categoria F10. Pius Brânzeu
(născut 25 ianuarie 1911 – decedat 2002) a
fost medic chirurg, autor al mai multor
lucrări medicale, profesor şi apoi rector la In-
stitutul de Medicină din Timişoara. Acade-
micianul Pius Brânzeu a fondat în 1964
Clubul de Şah “Medicina” Timişoara, club
care a obţinut de-a lungul anilor numeroase
performanţe la nivel naţional şi internaţional.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

Rezultate meritorii pentru
rugby-ştii din Giroc şi Chişoda
Rugby Club Tătucu continuă să crească jucători pentru sportul de per-
formanţă. Antrenorul Mircea Bologa a reuşit, împreună cu cei care conduc
destinele clubului, să organizeze, la finele anului trecut, prima ediţie a
Cupei Tătucu. Au participat 35 de copii, dintre care 14 au fost din Chişoda
şi Giroc. Competiţia a fost de rugby-tag (adică non-contact). Pentru că
era luna cadourilor, copiii au primit cupe şi pachete. «Dorim să organizăm
anual această competiţie. Precizez că toate premiile au fost achiziţionate
din banii strânşi de la oamenii generoşi care au donat 2% din impozitul
pe venituri pentru clubul nostru», ne-a spus Mircea Bologa. În acest mo-
ment, la clubul din comuna noastră se pregătesc 15 copii cu vârste cu-
prinse între 5 şi 12 ani. «Premisele pentru a forma un nucleu valoros de
jucători sunt mari, pentru că treaba pe care o facem aici este una serioasă.

Dacă reuşim ca aceşti copii să aibă unde să-şi descarce din energie şi să
primească, în acelaşi timp, o educaţie sănătoasă, eu zic că ne-am atins
scopul pentru care am înfiinţat această asociaţie», continuă tânărul antre-
nor.
Luna trecută, Mircea Bologa şi profesorul de educaţie fizică Boris Ba-
bici au condus echipele de rugby-tag ale comunei noastre la Olimpiada
Sportului Şcolar. Rezultatele au fost mai mult decât meritorii: grupa de
copii din clasele V-VI din Chişoda au ocupat locul secund, în timp ce co-
legii lor mai mari, clasele VII-VIII au urcat pe prima treaptă a podiumu-
lui. Pentru luna în curs, Mircea Bologa intenţionează ca, împreună cu
Direcţia Judeţeană pentru Sport Timiş să organizeze o Cupă de rugby-tag
la care să participe, bineînţeles, şi clubul Tătucu.

A. BORBELY


