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Credincioşii din comuna Giroc au
celebrat sărbătoarea Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel, în ziua de
29 iunie.Astfel, aceştia au partici-
pat în număr mare la slujba reli-
gioasă care s-a ţinut în Sfânta
Biserică. Biserica Ortodoxă îi săr-
bătoreşte împreună pe cei doi
stâlpi ai creştinătăţii la 29 iunie,
întrucât în această zi, a anului 67,
ei au fost martirizaţi, mutându-se
la Domnul.

Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

SVSU Giroc se
pregăteşte
pentru faza

interjudeţeană
a concursurilor
profesionale

Pompierii voluntari din comuna
Giroc se pregătesc pentru participa-
rea la faza interjudeţeană a concursu-
rilor profesionale ale Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă,
după ce au reuşit să se impună, pe
teren propriu, în cadrul fazei jude-
ţene. Faza interjudeţeană va avea loc
la Zalău, judeţul Sălaj, în zilele de 4
şi 5 iulie. Lotul SVSU Giroc care se
va deplasa la concurs este alcătuit din
Dumitru Crăiniceanu, Cristian Bor-
dea, Marius Saucă, Ciprian Dumitru,
Iustin Simon, Răzvan Bordianu, Cris-
tian Bordianu, Alin Ardelean, Cris-
tian Marincu, Graţian Cuciureanu şi
Caius Scutca. Pompierii civili coor-
donaţi de Dumitru Crăiniceanu vor
încerca să se califice la faza naţională
şi să lupte, din nou, pentru suprema-
ţie, aşa cum au făcut-o, cu succes, în
ultimii ani.

Şedinţa festivă de constituire a
noului Consiliu Local al Comunei
Giroc pentru mandatul 2012-
2016 a avut loc în ziua de vineri,
22 iunie. În prezenţa reprezen-
tanţilor Judecătoriei Timiş şi ai
Instituţiei Prefectului judeţului
Timiş, primarul ales şi consilierii
locali au depus jurământul. Prin
această şedinţă, a fost validat
Consiliul Local, conform votului
pe care girocenii l-au acordat re-
prezentanţilor partidelor politice
pentru următorii patru ani.

Componenţa Consiliului Local
Giroc pentru mandatul 2012-
2016 este următoarea: Gruiţa Oc-
tavian Petru – Uniunea Social
Liberală (PNL), Şipoş Nicoleta

Daniela – Uniunea Social Libe-
rală (PSD), Urşica Adrian Dănuţ
– Uniunea Social Liberală (PC),
Golban Gheorghe – Uniunea So-
cial Liberală (PSD), Terteci
Lenuţa – Uniunea Social Liberală

(PSD), Gâlcă Ilie – Uniunea So-
cial Liberală (PNL), Pascotă Ionel
Petru – Uniunea Social Liberală
(PSD), Vîrtosu Dan – Uniunea So-
cial Liberală (PSD),Alexa Ionel –
Uniunea Social Liberală (PSD),
Golban Florin – Uniunea Social
Liberală (PNL), Stancea IoanAn-
toniu – Partidul Verde,Aga Dorin
- Partidul Verde, Bota Mircea –
Partidul Poporului-D.D., Con-
tescu Miluţa – Partidul Poporu-
lui-D.D., Cojeia Ciprian –
Partidul Democrat Liberal.

Tot în această şedinţă a fost ales şi
viceprimarul comunei, în per-
soana consilierului local liberal
Ilie Gâlcă.

- continuare în pagina 3 -

Primarul şi consilierii locali au depus jurământul
A fost validat noul Consiliu Local al comunei Giroc
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Util de amintit este faptul că în istoria
politică a Răsăritului Creştin n-a existat
mai întâi naţiunea, ci Imperiul potenţial
universal, care exprima unitatea în di-
versitate a Poporului Încreştinat, fiind o
„res publica” sau politeuma celor „tre-
cuţi” prin apa Botezului (39). Centrat în
jurul celor două Rome, cea veche şi cea
nouă, Imperiul Roman a dispărut din
Occident la sfârşitul secolului V, dar a
„supravieţuit” prin cel Bizantin, de-a
lungul a încă un mileniu. În această
„urzeală” politică, relaţia Stat – Biserică
se dorea „simfonică”, structura fiind
realmente bipolară. Imperiul Bizantin,
în secolul VI, prin războaiele şi diplo-
maţia politică a împăratului Iustinian I
(482-565), şi-a extins graniţele, Medit-
erana redevenind „Mare Nostrum”. Po-
litica internă a constat în acordarea unui
rol deosebit Bisericii. Monarhul subor-
donează treptat şi integrează ierarhia
ecleziastică în aparatul de Stat, compe-
tenţa judecătorească a acesteia lărgindu-
se şi asupra proceselor civile.
Principalul aliat în transpunerea re-
formelor în viaţa socială a fost clerul.
Întrucât dreptul civil roman era adesea

în conflict cu „jus gentium”, iar multe
prevederi legale erau în evidentă con-
tradicţie cu tradiţia elenistică, Iustinian
se obligă să elaboreze o legislaţie care
să transforme Imperiul într-un Stat de
Drept (40). Opera legislativă s-a numit
„Codex Iustinian” şi a servit în mod
strălucit ca un etalon care a stabilit re-
laţia Stat-Biserică (41). Nucleul doc-
trinei „simfoniace” era suprapunerea
totală Biserică – Societate Imperială,
prin simplul fapt că Biserica era Im-
periul (42). Logic, societatea creştină
bizantină era corpul deopotrivă mistic şi
social, asupra căruia Împăratul şi Patriarhul
îşi exercitau necontradictoriu autoritatea
specifică (43). Lumea Bizanţului ne
apare ca un spaţiu omogen, „marsu-
pial”, a cărui osatură identitară dublă
presupune Imperiul şi Ortodoxia. Reli-
gia reuşise sacralizarea Politicului.
Căderea Constantinopolului a însemnat
o dramă pentru Biserica Ortodoxă,
deoarece Ortodoxia s-a provincializat –
enclavizat, fapt ce a dăunat atributului
numit Universalitate (44). Cucerirea
otomană nu face decât să conserve şi
uneori chiar să accentueze „liga-

mentele” politico-sacrale ale Spaţiului
Ortodox (45). Centralizarea ortodoxă se
revigorează după impasul de la sfârşitul
gloriei bizantine, când au apărut primele
tendinţe autocefalice ale slavilor, aces-
tea exclusive datorită poziţiei privile-
giate pe care Imperiul Otoman o acordă
Patriarhiei Ecumenice (46). Visul impe-
rial dă „ghes” minţii colective ortodoxe,
care nutreşte mereu reconstrucţii
utopice, este adevărat, că Marea Idee
Greacă – panelenismul – după modelul
Bizanţului, Marele Proiect Sârb după
tiparul Imperiului Nemanid sau Regatul
Daciei care să stea sub „contrafortul
Rusiei” (47).
Istoriografia modernă, deşi „şablonard”
afirma că Biserica Ortodoxă din Europa
şi-a asumat rolul de „bastion al Naţiu-
nii” şi că a acţionat întotdeauna ca un
„bloc” (48) în rezolvarea problemelor
naţionale ale unui popor, totuşi
prăbuşirea Imperiului Bizantin a însem-
nat începutul unei „noi istorii”.

Viorel Dorel CHERCIU
- va urma -

NOTE
39. Oliver Clément, Patriarhul ecu-
menic Bartolomeu. Adevăr şi liber-
tate. Ortodoxia în
contemporaneitate, Traducere de M.
Maci, Sibiu, Editura Deisis, 1997, p.
118.
40. V. Iliescu, Statul – utopie şi reali-
tate, Vol. I, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1996.
41. Idem, p. 81.
42. L. Suşanu, Ortodoxie, ortodoxism
şi naţiune, în „Dilema”, Anul IX, nr.
424, 2001, p. 12.
43. Idem.
44. Ibidem.
45. Ibidem.
46. F. Thual, Stereofonia religie-naţi-
une, în „Dilema”, Anul VII, nr. 266,
1998, p. 11.
47. Idem.
48. Alexandru Duţu, Ideologia
naţionalistă şi politizarea ortodoxiei,
în „Altarul Banatului”, Anul VII
(XLVI), nr. 7-9, 1996, p. 14.

Autocefalia – constricţia eclesialităţii la ideologizarea Etnicului (3)

Sărbătoarea de Sânziene
Sânzienele sau Drăgaica, sărbătorite pe 24 iunie, reprezintă o spectaculoasă sărbătoare solară,
a iubirii şi fertilităţii, precedată de o noapte magică, în care se culeg plante de leac şi pentru
descântece, dar şi în care se spune că ielele ies la dans înnebunindu-i pe cei care le surprind
astfel.
Sărbătoarea Sânzienelor ar avea la origine un cult roman pentru zeiţa Diana, numele de
Sânziana, aşa cum este cunoscută sărbătoarea autohtonă în special în Ardeal, provenind din
"Sancta Diana", în timp ce în Muntenia şi Oltenia se sărbătoreşte Drăgaica, după numele slav.
După unii specialişti, sărbătoarea îşi are originea într-un cult geto-dacic străvechi al Soarelui,
sânzienele fiind adesea reprezentate de traci înlănţuite într-o horă.
În tradiţia creştin ortodoxă, 24 iunie este ziua naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, adus pe lume
la bătrâneţe de Elisabeta şi pregătind minunea naşterii Mântuitorului dintr-o fecioară.
Sărbătoarea Sânzienelor se manifestă printr-o mulţime de ritualuri, menite să asigure rodni-
cia lanurilor, fertilitatea femeilor măritate şi măritişul pentru fetele care îşi pot vedea alesul în
noaptea de Sânziene, dinspre ziua de 24 iunie.
La baza acestor ritualuri stau micile flori galbene, numite sânziene, ce cresc în poieni şi care
sunt culese de fete, în muzica şi chiuiturile flăcăilor, pentru a le împleti apoi în formă de cerc
pentru fete şi de cruce pentru băieţi. Aceste cununi se pun în casă, pe porţi, la ferestre, pe şuri,
pe stupi şi chiar în culturi, în credinţa că ele vor ocroti casa şi gospodăria, vor aduce noroc,
sănătate şi belşug.
Fetele îşi aruncă aceste cununi pe un acoperiş, cele care rămân prinse prevestind măritişul
apropiat, sau peste vite: dacă nimereşte una tânără, fata se va căsători cu un tânăr, iar dacă i
se prinde cununa într-una bătrână, un om în vârstă îi va fi alesul.
Pentru a-şi vedea sortitul, fetele dorm în noaptea de Sânziene cu un bucheţel din aceste flori
sub pernă. De asemenea, dacă le poartă în păr sau la sân, fetele şi femeile măritate vor deveni
atrăgătoare şi drăgăstoase.
Un alt obicei este alaiul Drăgaicei - cea mai frumoasă şi mai cuminte dintre fetele satului, care
colindă alături de alte tinere îmbrăcate în alb. La răscruci, fetele se opresc şi fac o horă cân-
tând. Se mai obişnuieşte şi ca fetele să fie udate de flăcăi, care umblă prin sat din zorii zilei
cu flori de sânziene la pălării.
Tot de Sânziene există un ritual al spălării cu rouă. Roua trebuie adunată în zori de pe plante,
în locuri necălcate, pe o pânză albă, stoarsă apoi într-o oală nouă. Bătrânele care se ocupă de

asta, aduc apoi roua în sat,
fără a vorbi pe drum şi
evitând să întâlnească pe
cineva. Cu această rouă se
vor spăla fetele care vor să
se mărite repede, dar şi fe-
meile măritate care vor să
fie iubite de soţi şi să aibă
copii frumoşi şi sănătoşi.
O superstiţie care se referă
tot la dragoste, spune că în-
drăgostiţii care fac împreu-
nă baie în râu sau în mare
de Sânziene se vor iubi
toată viaţa.

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă
Ar fi o nebunie să ne gândim că e cu putinţă să ne desfătăm şi
cu lumea şi cu împărăţia lui Hristos. (Fericitul Augustin)

Nu-i cu putinţă să se teamă de moarte cel ce a trăit o viaţă bună
şi neprihănită. (Fericitul Augustin)

Coboară în adâncul smereniei, unde vei afla mărgăritarul de
mult preţ al mântuirii tale. (Cuviosul Teognost)

Cunoştinţa cea bună şi lucrătoare se naşte prin înfrânare şi iu-
bire. (Sf. Maxim Mărturisitorul)

N-am timp!
Era odată un creştin, ca mulţi alţii, care ori de
câte ori preotul îi făcea o aluzie sau chemare, el
răspundea la fel: ,,N-am timp, părinte!”.
De pildă, când preotul îi zicea: ,,Vino măcar de
Paşti, de Crăciun, la hramul Bisericii, de ziua
dumitale, spovedeşte-te măcar o dată, de două
ori pe an şi împărtăşeşte-te!”, el răspundea la fel,
că nu are timp.
Avea însă omul nostru timp pentru plimbare, pe-
treceri, cleveteală şi câte altele nefolo sitoare.
După câţiva ani se întâlni cu preotul şi îi zise:
,,Toţi m-au părăsit, părinte, şi mă simt fără nici
un rost şi nenorocit”.
Preotul îi răspunse cu blândeţe şi dragoste:
,,Deh, fiule, eu te-am chemat la cele bune şi ai
zis că pentru ele nu ai timp. Cele pentru care tu
ai avut timp te-au părăsit; nu mai au ele timp pentru tine. Să ştii însă că
Acela pentru care tu nu ai avut timp niciodată, te aşteaptă încă să vii...”.
- ,,Cine este, părinte, şi unde îl găsesc?!”
- ,,Este Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, şi Se află întotdeauna în Biseri -
ca Lui.”
Şi de atunci omul acela a avut timp şi pentru Dumnezeu, trăind mulţumit
şi fericit, pentru că L-a aflat şi i-a urmat poruncile Sale.
,,Dumnezeu iubeşte milostivirea cu privire la cei ce se pocăiesc, dar
iubeşte totodată şi judecata cu privire la cei ce nu vor să-şi plece cerbicia.”

ppiillddee ccrreeşşttiinnee
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În această lună, la poligonul automatizat din Chişoda se vor executa trageri ziua şi noaptea cu întreg armamentul de infanterie în zilele
de 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 şi 31 iulie. Până în data de 20 iulie, în sectorul de grenade se va arunca cu grenade de mână de război.

- continuare din pagina 1 -

Primarul Iosif Ionel Toma, reconfirmat în funcţie în proporţie covârşi-
toare la scrutinul din 10 iunie, a declarat, imediat după investire, că echipa
de consilieri locali trebuie să pună în prim-planul activităţii sale interesele

comunei şi al oamenilor ei. “Timp de 16 ani m-am străduit să onorez în-
crederea pe care locuitorii comunei şi-au pus-o în mine, a spus primarul
comunei, domnul Iosif Ionel Toma. În acest sens am considerat întot-
deauna că administraţia localităţii şi binele oamenilor care trăiesc aici,
sunt mai presus de politică. Şi la fel voi face şi în continuare. După cum

spuneam, campania electorală s-a sfârşit. De acum, indiferent de partidul
politic din care facem parte, trebuie să punem înainte de orice binele co-
munei noastre, al Girocului. Doar aşa vom reuşi să ducem la îndeplinire
proiectele începute şi să dezvoltăm altele noi.
Vreau cu acest prilej să mulţumesc domnului viceprimar Ionel Popazie

care a lucrat alături de mine timp de 12 ani, perioadă în care am obţinut
rezultate deosebite. Cred că, aşa cum am reuşit până acum, vom reuşi şi
cu această echipă nouă să facem tot ce e mai folositor şi mai bun pentru
comuna noastră”.

Vasile TOMOIAGĂ

A fost validat noul Consiliu Local al comunei Giroc

În şedinţa din luna iunie a Consiliului
Local Giroc, consilierii au aprobat
următoarele proiecte aflate pe ordi-
nea de zi: aprobarea documentaţiei
de intabulare a parcelei cu nr. cad.
A1393-1395/2 în suprafaţă de 2.162
mp, situată în localitatea Giroc, co-
muna Giroc, beneficiar Primăria co-
munei Giroc; aprobarea studiului de
oportunitate a Planului Urbanistic
Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţilă şi
funcţiuni complementare, dotări şi
servicii publice” - extravilan Giroc
CF 404155, nr. cad./topA59/1/1/1, în
suprafaţă de 10.000 mp, beneficiar
Olimpia Drăguţ şi Georgina Moţ;
aprobarea Studiului de oportunitate
„PUZ - Dezvoltare zonă rezidenţilă
şi funcţiuni complementare, dotări şi
servicii publice” - extravilan Giroc
CF 401736, nr. cad./top 401736, în
suprafaţă de 2.500 mp, beneficiar
Adrian Petrică Avrămuţ şi Delia An-
gelica Avrămuţ; aprobarea Studiului
de oportunitate „PUZ – zonă rezi-
denţială cu funcţiuni complementare,
dotări şi servicii publice” - extravilan
Giroc CF 404509, nr. cad./top
A541/1/19, în suprafaţă de 21.600
mp, beneficiar Alin Ioan Avrămuţ;
aprobarea Studiului de oportunitate „
PUZ – zonă rezidenţială cu funcţiuni
complementare, dotări şi servicii pub-
lice” - extravilan Giroc CF 402110,
nr. cad./top 402110, în suprafaţă de
6.600 mp, beneficiar S.C. LACASA
S.R.L. şi aprobarea Studiului de
oportunitate „PUZ – zonă reziden-
ţială cu funcţiuni complementare, do-
tări şi servicii publice” - extravilan
Giroc CF 400024, nr. cad./top

400024, în suprafaţă de 8.000mp
(acte)/8.001mp (măsurată), benefi-
ciar Marinela Verza.
De asemenea, alte patru proiecte de
hotărâre au fost amânate, până la stu-
dierea situaţiei din teren. Este vorba
despre proiectul de hotărâre privind
aprobarea Studiului de oportunitate
„PUZ – zonă rezidenţială cu func-
ţiuni complementare, dotări şi servi-
cii publice” - extravilan Giroc CF
405594 şi CF 405593, nr. cad./top
405594 şi 405593, în suprafaţă de
15.427 mp, beneficiarAdrian Petrică
Avrămuţ, Delia Avrămuţ şi Iosif
Avrămuţ; proiectul de hotărâre pri-
vind aprobarea Studiului de oportu-
nitate „PUZ – zonă rezidenţială cu
funcţiuni complementare, dotări şi
servicii publice” - extravilan Giroc
CF 405082, nr. cad./top 405082, în
suprafaţă de 14.500 mp, beneficiar
S.C. B.D. ENTREPRISES S.R.L;
proiectul de hotărâre privind aproba-
rea Studiului de oportunitate „PUZ –
zonă rezidenţială cu funcţiuni com-
plementare, dotări şi servicii publice”
- extravilan Giroc CF 403210, nr. cad
/top A184/1/3/10, în suprafaţă de
10.000 mp, beneficiar Georgina Dră-
ghici şi Carmen Drăghici şi proiectul
de hotărâre privind aprobarea Stu-
diului de oportunitate „PUZ – zonă
rezidenţială cu funcţiuni comple-
mentare, dotări şi servicii publice” -
extravilan Giroc CF 405870 şi CF
405847, nr. cad./top. 50134 şi nr.cad
5006; topA536/1/9/1, în suprafaţă de
29.597 mp, beneficiar Ion Dragomir
şi Angela Ştefan. (V.T.)

Din agenda Consiliului Local

Acţiunea RoRec – un succes la Giroc
Sâmbătă 23 iunie, girocenii au avut ocazia să scape responsabil de deşeurile de echipa-
mente electrice şi electronice, în cadrul acţiunii organizate de Asociaţia Română pentru
Reciclare RoRec, în parteneriat cu Primaria Comunei Giroc.
Toţi deponenţii au fost înscrişi la o tombolă, unde au avut posibilitatea de a intra în po-
sesia unuia dintre cele 16 premii. Câte o maşină de tuns iarba marca Skill au câştigat
Alexandru Egri, Walter Karl Flasch şi Mariana Jivi, câte o maşină de găurit Skill – David
Şipeţean, Petra Roşca, Ramona Martina Flasch, Denis Cristian Grindean şi Florina
Zglibuţ, câte un mixer Phillips – Ioan Petri, Codruţa Incu, Vesna Roşca, Mariana
Niculescu, Iosif Marcu, Ion Stahie, Marcel Şerbănescu şi Florea Fedoreac.

S-a redeschis cinematograful
de la Chişoda

După o pauză de aproape o lună de zile, începând de vineri 29 iunie, ora 20,
s-au reluat proiecţiile cinematografice la Casa Naţională din Chişoda. Filmele vor putea
fi vizionate în fiecare zi de
vineri, de la ora 20, intrarea
publicului fiind gratuită.
Ioan Jivi, cel care coor-
donează această activitate,
ne spune că tinerii frecven-
tează în număr destul de
mare cinematograful –
între 50 şi 70 de persoane
luând loc în sală în fiecare
zi de proiecţie. De aseme-
nea, au loc aici vizionări de
filme în mod organizat cu
şcoala, grădiniţa ori alte
asociaţii. “Filmele rulează
pe videoproiectorulAsocia-
ţiei Ghiocelul şi beneficiază de un sistem de sunet Dolby Digital modern. DVD-urile tre-
buie să fie toate originale. La cinematograful din Chişoda pot fi vizionate atât filme noi,
cât şi filme de cinematecă”, ne spune Ioan Jivi. Cu sprijinul primarului Iosif Ionel Toma
şi al Consiliului Local Giroc, cinematograful a primit licenţă prin Asociaţia Culturală
“Ghiocelul”.

Primarul şi consilierii locali au depus jurământul
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Henry Ward Beecher, foarte inspirat,
scria: „Copiii sunt mâinile cu care ne
prindem de rai”. O asemenea „mână”
întinsă spre cerul albastru al speranţei
într-un „mâine” mai luminos şi mai
pur al bătrânei planete
albastre este Lavinia
Diniş. O elevă ca
toate colegele ei: fru-
moasă, îngrijită, ju-
căuşă şi foarte
prietenoasă. De îndată
ce este antrenată într-un
dialog, devine se-
rioasă, răspunsurile ei
fiind formulate într-un
mod care dovedeşte
că ştie şi ce şi cum
să-şi spună părerea.
Întrebată fiind de
când scrie poezie, ridică mirată din
sprâncene, apoi răspunde firesc: de
când ştie să scrie.
Participările ei la concursurile şi sim-
pozioanele naţionale de creaţie lite-
rară n-au trecut nebăgate în seamă de
juriile de specialitate. Anul acesta,
până acum, are două premii II la ur-
mătoarele manifestări naţionale: Con-
cursul interjudeţean „Naşterea
Domnului – prilej de bucurie” şi

„Eminescu – multiculturalitate şi
multilingvism”.
Acestea sunt roadele de până acum;
desigur că speră să mai dobândească
şi alte premii. Cât despre Olimpiada

Mărţişorului din 5
aprilie, de la Săcă-
laz, e bucuroasă că a
participat, vorbeşte
cu plăcere despre at-
mosfera de acolo,
despre colegii ei de
generaţie de la alte
12 şcoli din judeţ.
Dar, mai ales, e
mândră că, la nivel
de clasa a V-a, „noi
am luat primele trei
locuri. Am fost frun-
cea”. Noi, adică pre-

miul I Lavinia Diniş, premiul al II-lea
Andreea Băltăreţu, premiul al III-lea
Alexandra Gîtman. Şi Iulia Mărţuică
a obţinut un rezultat frumos dar, din
păcate, erau doar trei locuri cu premii
zâmbeşte, glumeţ, Lavinia.

Ei, da
Asta-i clasa mea
Şi bună şi rea

Şi mă mândresc cu ea!
Prof. Constanţa Lavinia ONOSE

Eleva de nota 10Bucurie fără frontiere
La un an de la despărţire, elevii şi personalul şcolii
din Chişoda au trăit bucuria revederii cu Marisa
Gwidt, voluntarul american din cadrul Corpului Păcii.
Timp de doi ani, elevii şcolii noastre şi-au întregit cu-
noştinţele de limbă engleză, învăţând cu drag, după
metode ale şcolii americane.
Revederea a fost plină de bucurie, dar şi de emoţie ne-
disimulată de ambele părţi. Copiii au aşteptat-o pe
Marisa cu surprize de tot felul: pancarte cu urări de
bun venit, baloane având inscripţionate numele său,
albume foto, jurnale, obiecte create de mânuţele lor,
jucării de pluş. Marisa le-a primit cu drag pe toate,
pronunţând corect numele fiecăruia, arătându-le astfel
că nu i-a uitat. S-au jucat, în engleză, desigur, Marisa
bucurându-
se că învă-
ţăturile sale

n-au fost uitate. S-au făcut poze, elevii cla-
sei a VIII-a bucurându-se de prezenţa fos-
tei lor profesoare, invitând-o să le scrie
cuvinte de bun rămas pe panglicile prinse
în piept.
Ne-am despărţit, nu fără păreri de rău, căci
cine ştie dacă ne vommai vedea vreodată...
La revedere, Marisa. Ne-ai făcut să trăim o
zi memorabilă. Nu te vom uita nicicând.

Prof. Gabriela VLASIE

În cadrul Proiectului “Hai să cunoaştem
Timişoara!”, cofinanţat de Consiliul
Judeţean Timiş, am pornit să cunoaștem
oraşul şi să descoperim istoria uitată pe
lângă care trecem atât de des.
Ghidul nostru a fost domnul Răzvan
Hrenoschi, director al Direcţiei Coo-
perare şi Informatică din cadrul Consi-
liului JudeţeanTimiş.
Oraşul ne inspiră şi ne provoacă. Pen-
tru că suntem receptivi şi deloc egoişti,
ne lăsăm provocaţi și aventura printre
filele istorie începe așa...
Este 10 mai 2012. Aşteptăm cu nerăb-
dare clipa în care clopoţelul va suna şi
noi, elevii clasei a IV-a, vom urca în au-
tobuzul care ne va purta spre Timişoara.
Am ajuns. Aerul proaspăt al zilei se
răspândeşte peste tot. Domnul
Hrenoschi ne preia şi, cu glasul său tare
şi clar, ne spune: „Timişoara este un
oraş, atestat documentar din anul 1212,
când regii unguri au cucerit-o şi au
transformat-o în capitală”. Miraţi, tre-
cem în carneţele fiecare informaţie
preţioasă. Totul se aseamănă cu o carte
de istorie, iar noi savurăm fiecare filă de
poveste. Brusc, ne trezim purtaţi cu
mulţi ani în trecut şi fiecare colţişor e
plin de istorie.
După Piaţa Unirii, vizităm Centrul is-
toric şi fosta Mănăstire Franciscană.

Legendele ne împrejmuiesc și ne
cuceresc definitiv. Ne apropiem de
Cazinoul Militar şi, din când în când,
ascultăm o poveste despre contele De
Mercy şi scheletele găsite în fosta în-
chisoare. Ne cutremurăm. Brusc, o
mulţime de întrebări ne răsar pe buze:
- Cine era Eugeniu de Savoya?
- Câţi conducători a avut Timişoara?
Pe chipul domnului ghid se afişează o
privire blajină, iar cuvintele curg ca
şiroaiele izvorului. Este cu adevărat
fascinant. Cu siguranţă vom mai vizita
Timişoara, locul unde ne-am născut, dar
totodată un oraş cu o cultură şi istorie
care merită cunoscută şi descoperită în
fiecare zi. Mulţumim celor care au făcut
posibilă această excursie: domnului
Răzvan Hrenoschi, doamnei Carmen
Pup, preşedinta Comitetului de Părinţi
– clasa a IV-a, Chişoda, domnului Da-
cian Marinescu, director Societatea de
Transport Giroceana, doamnei învăţă-
toare Georgeta Barna.

Antonia PUP,clasa a IV-a

“Iubesc Timişoara!”
În etapa următoare a proiectului s-a des-
făşurat concursul “Iubesc Timişoara!”.
Competiţia s-a desfăşurat în perioada
17-18 mai şi a fost concepută ca un pa-

chet integral de activităţi educative, un
portofoliu structurat pe patru secţiuni,
vizând teme de interes pentru elevii:
Secţiunea I – Recunoaşte imaginea;
Secţiunea II – Jurnalul excursiei; Secţiu-
nea III – Micul scriitor; Secţiunea IV –
Cine ştie?
Cu mândrie pot spune că la aproape
toate secţiunile s-au înscris un număr
foarte mare de elevi. Am ascultat şi ju-
rizat cele mai frumoase compuneri şi
poezii despre Oraşul Florilor. Am ad-
mirat cele mai interesante Jurnale de
călătorie.
Concurenţii au dovedit abilităţi în
căutarea şi selectarea informaţiei, au
accesat surse diferite de informaţii, dar
cel mai important lucru a fost motivarea
şi dorinţa de participare. Toti au fost răs-
plătiţi cu cărţi şi diplome.
Care au fost beneficiile acestui proiect?
Copiii au învăţat că de unul singur sau
împreună cu colegii poţi să faci urmă-
toarele lucruri pentru comunitatea ta: să
citeşti o carte despre istoria localităţii
tale; să vizitezi un loc de cultură; să faci
cunoştinţă cu cineva din localitatea ta
pe care nu-l cunoşti; să cunoşti unul
dintre oficialii locali aleşi; să te plimbi
până în cealaltă parte a orașului pentru
a o cunoaște; să devii voluntar într-o co-
munitate care promovează istoria şi

cultura localităţii tale; să găsești pe
cineva care face lucruri bune pentru co-
munitate (un membru al consiliului
local, un profesor, voluntar etc.) şi să-i
adresezi o scrisoare de mulţumire.

Înv. Georgeta BARNA

Hai să cunoaştem Timişoara

Cât de mult au aşteptat această clipă!
Vacanţa, cu toate darurile ei!
Şi cât de greu se despart, totodată, de
cea care le-a oferit cel mai frumos loc
de joacă şi, de ce nu?, a fost cel mai căl-
duros loc pentru exprimarea senti-
mentelor, a dorinţelor, a visurilor pe
care le poate avea un copil:
GRĂDINIŢA!
Aceste trăiri le au copiii Grădiniţei cu
program prelungit din Giroc, din grupa
mare “A”, care au oferit părinţilor şi
celor invitaţi, spectacolul “Adio, gră-
diniţă!”, un microrecital de cântece şi
poezii personalizate pentru fiecare

copil. Copiii au încercat să-şi exprime
regretul, tristeţea pe care o au acum, în

momentul despărţirii de jucăriile de
pluş, păpuşelele şi ursuleţii, scaunele şi

măsuţele, educatoarele şi directoarea.
Îmbrăcaţi festiv, cu tocă şi mini robe,

copiii i-au emoţionat şi mulţumit pe toţi
cei prezenţi.

Spectacolul a continuat cu două ore de
joacă, alături de firma de entertainment
“Titirezul”, care i-a încântat pe copii cu
dans, muzică şi baloane, tort festiv, în
locaţia restaurantului “Trio”.
Nimic nu se compară cu satisfacţia pro-
gresului pe care cei mici l-au realizat pe
parcursul celor trei ani. Iar aceste
micuţe chipuri de îngeraşi, care s-au
apropiat de noi, oferindu-ne toată în-
crederea şi gingăşia lor, au realizat cele
mai minunate momente care au marcat
timpul petrecut împreună.

Prof. înv. Preşcolar,
Janina TERTECI

La revedere, grădiniţă dragă!
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ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A GIROC 2012

ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A CHIŞODA 2012

Dirigintă:

Prof.Mihaela Crăciun;

Elevi:

Diana Avrămuţ,

Claudiu Baniaş,

Andrei Berariu,

Dan Corjescu,

Darian Crăciun,

Ionuţ Gruiţa,

Andreea Loica,

Ilie Maxim,

Sandra Roşca,

Sebastian Scheuşan,

AlexandruTabarcea,

RaulTudor,

Ruth Vidu

Diriginte:
prof. Liviu Rămneanţu

Elevi:
Adrian Găluşkă,
Tabita Novac,
Raul Martinov,
Sebastian Galea,
Andrei Băltăreţu,
LauraMariş,

Alexandra Szabo,
Monica Szabo,
Sergiu Popescu,

Damaris Trăistaru,
Traian Rab,

Gabriel Dumiter,
Gabriel Bogoş,

AlexandraTcaciuc,
AnaMaria Coclea,
Aurelia Codiţă,
Andreea Onea,

Larisa Oprinescu,
Andreea Sterpu,
IasminaMatea.
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La revedere,
generaţia 2012!
Ne-am adunat în această zi de 15 iunie pen-
tru a ne lua rămas bun de la o nouă genera-
ţie. Este momentul în care voi, dragi
absolvenţi, vă amintiţi de prima zi de şcoală,
de zâmbetul blând şi binevoitor al cadrelor
didactice. Prima zi de şcoală e o zi festivă,
aşa cum trebuie să fie şi ultima.
Plecaţi acum pe drumuri diferite, purtând în
suflet amintiri, bucurii, satisfacţii şi insatis-
facţii. Fiecare dintre voi v-aţi adunat în “va-
liza de amintiri” acele clipe plăcute şi mai
puţin plăcute care v-au presărat viaţa de elev.
Toţi, probabil, păstraţi în suflet ca o icoană
imaginea dascălilor care îşi au locul lor sta-
bil, dobândit prin merit în “casa amintirilor”.
Acum la sfârşit de drum vă dau câteva în-
drumări: pe mai departe încercaţi să exploa-
taţi la maximum suportul intelectual, să vă
disciplinaţi stările sufleteşti, să vă feriţi de
“incomodităţile lumii moderne” şi să nu vă
pierdeţi calmul şi răbdarea necesare acumu-
lării noilor cunoştinţe. Urmaţi-vă talentul şi
înclinarea, dar să faceţi asta urcând.
Pentru viitor încercaţi să vă formaţi o anu-
mită disponibilitate pentru a asculta, a înţe-
lege şi a coopera. Sunteţi la vârsta la care
dispuneţi de un suport fizic şi intelectual ad-
mirabil, dublat şi de efervescenţa tinereţii.
Urmează să vă demonstraţi capacităţile şi
abilităţile la primul şi cel mai important exa-
men - evaluarea naţională. Vă doresc succes!
Să nu uitaţi că şcoala va reprezenta întotde-
auna factorul esenţial în dezvoltarea perso-
nalităţii voastre. Doresc ca fiecare dintre voi
să urmeze liceul şi să reprezentaţi cu cinste
comunitatea din mijlocul căreia v-aţi ridicat.
Fie ca anii care vor veni să vă aducă bucurii
şi speranţe, să le preţuiţi pe toate, iar părinţii
să fie mândri de voi.
Drum bun! Director adj.,

prof. Marieta DENEŞ

De ani buni, la şcoala din Chişoda s-a împământenit obi-
ceiul predării cheii şcolii, ştafetă între generaţii, de la ele-
vii clasei a VIII-a către cei ai clasei a VII-a.
Momentul are, în fiecare an, o mare încărcătură emoţio-
nală, căci abia atunci cei
care pleacă, elevii clasei a
VIII-a, conştientizează des-
părţirea definitivă de tot ce
a însemnat şcoala din Chi-
şoda: colegi, prieteni, das-
căli, confortul claselor şi,
mai cu seamă, copilăria.
În asemenea momente se
rostesc discursuri emoţio-
nante, se deapănă amintiri
din cei opt ani petrecuţi îm-
preună, se realizează foto-
grafii care să imortalizeze
clipele acestea unice.
Anul acesta „maestrul de
ceremonii” a fost dirigin-
tele clasei, domnul profesor Liviu Rămneanţu. După cu-
vântul de deschidere, domnia-sa a dat semnalul predării

cheii. Eleva Alexandra Tcaciuc s-a adresat cadrelor di-
dactice, cărora le-a mulţumit, în numele absolvenţilor,
pentru răbdare, dragoste, puterea şi înţelepciunea de a
ierta şi uita micile şi nevinovatele greşeli inerente copi-

lăriei. ElevulAdrian Găluşkă
a predat, apoi, cheia şcolii
colegului său Denis Magda,
din clasa a VII-a. Lorena
Pugna, reprezentanta elevi-
lor generaţiei următoare, a
rostit, la rândul său, un fru-
mos discurs, în care nu a
omis încurajările adresate
absolvenţilor, precum şi
urări de succes la probele
evaluării naţionale.
Doamna director-adjunct,
profesor Marieta Deneş, cei-
lalţi profesori invitaţi, pre-
cum şi doamna învăţătoare a
clasei, Georgeta Barna, au

adresat mulţumiri absolvenţilor, precum şi emoţionante
cuvinte de rămas bun. prof.Gabriela VLASIE

Onouă generaţie predă cheia

Surorile Coclea, Larisa şiAnamaria, sunt elevele şco-
lii din Chişoda de numai doi ani. De la bun început
ele s-au impus în ierarhia claselor lor, fiind apreciate

atât de colegi, cât şi de profesorii şcolii. Dragostea
pentru învăţătură le caracterizează în egală măsură,
după cum le defineşte graţia, delicateţea, amabilita-
tea şi buna cuviinţă.Ambele sunt premiante în clasele
lor, aducând bucurie familiei şi dascălilor şcolii. Par-
ticipă cu plăcere şi interes la orice întrecere, concurs
şcolar sau olimpiadă. Aşa se face că ambele au par-
ticipat, cu rezultate excelente, atât la faza locală, cât
şi la cea judeţeană a olimpiadei de limba engleză,
„English made fun”. Larisa, sau Lara cum îi spunem
noi, a câştigat premiul al II-lea pe judeţ, clasându-se
a opta dintre 89 de participanţi, iar Ana a câştigat o
menţiune onorantă. Le urăm ambelor surori o fru-
moasă, odihnitoare şi binemeritată vacanţă de vară,
iar Anei, care a susţinut examenele evaluării naţio-
nale, mult succes şi reuşită la liceul pe care şi-l do-
reşte.

Prof. Gabriela VLASIE

Surorile premiante

La începutul acestui an, Ministerul Agri-
culturii şi Dezvoltării Rurale a lansat pro-
iectul „Înfiinţarea şi sprijinirea Reţelei
Naţionale de Dezvoltare Rurală”, program
finanţat de Uniunea Europeană şi Guver-
nul României. Funcţionarea Reţelei Na-
ţionale de Dezvoltare (RNDR) este o
normă europeană asumată de statul român
şi, în acelaşi timp, reprezintă o oportuni-
tate unică pentru stimularea dezvoltării
zonelor rurale din România. Reţeaua ro-
mânească se conectează la celelalte reţele
naţionale din Uniunea Europeană şi bene-
ficiază de informaţiile, experienţa şi, nu în
ultimul rând, de contactele dintr-un spaţiu
extrem de performant. Prin acest proiect,
RNDR va asigura legătura între actorii din
mediul rural românesc şi cei din Uniunea
Europeană, contribuind astfel la dezvolta-
rea eficientă, durabilă şi coordonată a în-
tregului spaţiu rural european.
Unul dintre birourile reţelei naţionale este
la Timişoara, acesta fiind deschis în ziua
de 14 iunie.
Scopul acestui demers european este de a
stabili un cadru reglementat de informare
şi cooperare între instituţiile publice im-
plicate în elaborarea şi aplicarea politicilor
de dezvoltare rurală şi partenerii privaţi
care au interes în dezvoltarea spaţiului
rural. Acest parteneriat între instituţiipub-
lice şi parteneri privaţi are obiective bine
definite: întărirea societăţii civile în do-
meniul rural şi promovarea cooperării na-
ţionale şi transnaţionale pentru realizarea
dezvoltării rurale. De asemenea, proiectul

urmăreşte canalizarea eforturilor membri-
lor reţelei pentru obţinerea de fonduri eu-
ropene prin intermediul cărora să fie
realizate investiţiile directe necesare pen-
tru dezvoltarea rurală la nivel naţional.
Esenţaproiectului este însăcreştereaabsorbţiei
fondurilor europene prin beneficiari edu-
caţi, informaţi şi conectaţi în spaţiul per-
formant al Uniunii Europene. Este, în
primul rând, un proiect de educaţie, o in-
vestiţie în oameni. Din această perspec-
tivă, proiectul îşi propune ca această
creştere a absorbţiei să fie atinsă în ter-
meni calitativi şi nu doar ca volum. Con-
comitent, proiectul va contribui direct la
ajustarea „de jos în sus” a politicii naţio-
nale agricole şi de dezvoltare rurală, pro-
movând un concept european extrem de
eficient: organizarea de întâlniri faţă în
faţă între factorii de decizie de la nivel
central şi reprezentanţii comunităţilor lo-
cale, beneficiarii direcţi ai strategiei na-
ţionale în domeniu.
Implementarea proiectului „Înfiinţarea şi
Sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvol-
tare Rurală” este făcută prin intermediul
Unităţii de Sprijin a Reţelei Naţionale de
Dezvoltare Rurală (USR). Unitatea de
Sprijin are un sediu naţional în Bucureşti
şi opt birouri regionale – în Brăila, Craio-
va, Iaşi, Târgovişte, Târgu Mureş, Timi-
şoara, Zalău şi în Bucureşti. Timp de
aproape patru ani, principalul scop al USR
va fi sprijinirea RNDR şi, implicit, facili-
tarea îndeplinirii obiectivelor Programu-
lui Naţional de Dezvoltare Rurală

(PNDR). Birourile regionale vor acorda
membrilor RNDR asistenţă, oferindu-le
acestora informaţii referitoare la măsurile
PNDR, date de ordin tehnic, sugestii şi di-
recţii de acţiune, instruire şi promovarea
bunelor practici. În acelaşi timp, birourile
regionale vor încuraja cooperarea între
membrii reţelei şi vor asigura comunica-
rea şi colaborarea la nivel naţional şi
transnaţional, facilitând accesul la infor-
maţii, atât în Reţeaua Europeană de Dez-
voltare Rurală, cât şi în alte reţele
internaţionale similare. USR va iniţia di-
ferite tipuri de activităţi pe tematica dez-
voltării rurale, cum ar fi conferinţe
naţionale, conferinţe tematice şi semina-
rii ad-hoc, servicii de instruire pentru
membrii reţelei, precum şi realizarea de
publicaţii despre dezvoltarea rurală. De
asemenea, USR va oferi informaţii utile
prin intermediul unui buletin informativ
lunar şi al unui website (www.rndr.ro).
Cu prilejul prezentării acestui program, a
avut loc şi o expoziţie a unor meşteri po-
pulari, care au prezentat atât obiecte de ar-
tizanat, cât şi lucrări de artă tradiţională
românească.
Au expus, în cadrul Zilei Porţilor Des-
chise la Unitatea de Sprijin a Reţelei Na-
ţionale de Dezvoltare Rurală, Dumitru
Copil, meşter popular care a prezentat o
serie de lucrări inspirate din tradiţia fol-
clorică românească, prof. Aurel Oprean,
care a venit cu toiage sculptate, şi Leon-
tina Prodan, cu costume populare.

Un nou program european de dezvoltare rurală
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Podul Bay Bridge, face legătura între
Oakland şi San Francisco, a fost cons-
truit între anii 1933-1936 şi dat în
folosinţă cu şase luni înainte de
Golden Gate. Are o lungime de 7.200
de metri, înălţimea maximă deasupra
apelor golfului ajungând la 200 de
metri. Este unul din podurile etajate
din zonă, pe la parter circulând
maşinile de la San Francisco spre
Oakland, iar pe la etaj, în sens invers,
pe câte cinci benzi de circulaţie pe
fiecare sens. La intrarea dinspre Oak-
land sunt 17 porţi de intrare pe pod,
unde se face şi taxarea, după care,
treptat, cele 17 benzi de circulaţie se
strâng în cele cinci benzi care tra-
versează podul. Aproape la mijlocul
distanţei există o mică insulă, care este
traversată printr-un tunel, la ieşire,
putându-se intra pe insulă, unde până
în urmă cu câţiva ani era o bază mili-
tară navală. La darea în folosinţă a po-
dului, pe la parter circula metroul şi
TIR-urile şi doar pe la etaj autoturis-
mele. După darea în folosinţă a
tunelului pe sub apele golfului, în anul
1969, la 41 de metri adâncime şi

lungime de 5,7 kilometri, pe unde în
prezent circulă metroul (BART-ul), pe
Bay Bridge circulaţia se desfăşoară
aşa cum este şi în prezent. În timpul
cutremurului din anul 1989, un seg-
ment al podului din etajul superior s-a
prăbuşit, motiv pentru care circulaţia
pe Bay Bridge a fost oprită timp de o
lună, pentru efectuarea lucrărilor de
reparaţii şi consolidare. Datorită trafi-
cului tot mai intens, în prezent se des-
făşoară lucrările pentru construcţia
unui nou pod, alături de cel prezent.

Podul Golden Gate (în engleză
Golden Gate Bridge), a fost inau-
gurat în 1937. În prima zi a dării
în folosinţă, podul a fost deschis
numai pietonilor, în acea zi, nu-
mită „Ziua Pietonilor”, fiind tra-
versat de 200.000 de persoane.
Cu o deschidere de 1.280 de
metri, Podul Golden Gate leagă
oraşul San Francisco de oraşul
Sausalito, fiind situat peste
strâmtoarea Golden Gate, care
face legătura între Oceanul Pa-
cific (la vest) şi Golful San Fran-
cisco (la est).
Podul, care are o lungime totală
de 2.737 de metri, a devenit cele-
bru prin faptul că a fost prima
construcţie uriaşă suspendată la
peste 150 de metri deasupra
nivelului apei, fiind în acelaşi timp un
exemplu strălucit al stilului arhitec-
tural ,,Art Deco” târziu din Statele
Unite. A devenit repede un simbol
marcant al oraşului San Francisco.
Construirea podului a necesitat rea-
lizări tehnice deosebite, fiind pentru o
bună perioadă de timp podul sus-

pendat cel mai lung din lume, partea
suspendată măsurând 2.332 de metri.
Stâlpul de susţinere cel mai înalt are
227 de metri, iar grosimea cablurilor
principale (înmănunchiate) este de 92
de centimetri. Podul cântăreşte
887.000 de tone şi a necesitat 600.000
de nituri. A fost în întregime construit
din donaţii, într-o perioadă de timp
când Statele Unite se găsea după
„Marea Recesiune Economică” şi
când economia SUA se confrunta cu
problema unui şomaj ridicat. Podul

Golden Gate serveşte ca legătură de
transport vitală pentruAutostrada 101,
care face legătura între oraşul San
Francisco şi districtul Marin County.
Dispune de şase benzi de circulaţie cu
lungimea de 2.736 de metri. Din mo-
tive de siguranţă, viteza maximă ad-
misă este de 73 km/h. Podul dispune
de un sistem de monitorizare în timp

real al traficului, ceea ce permite
reconfigurarea benzilor de cir-
culaţie în funcţie de numărul şi
direcţia de deplasare a maşinilor.
Astfel, dimineaţa sunt activate
patru benzi spre sud (San Fran-
cisco) şi două spre nord (Sausa-
lito), iar după-amiaza şi în zilele
libere sunt câte trei pe fiecare
sens. Traficul pietonilor şi al bi-
cicliştilor este permis numai pe
trotuare şi numai pe timpul zilei.
După trecerea podului, parcăm
pe dreapta, un loc special ame-
najat pentru maşini dar şi pentru
numeroşii pietoni, de unde se
poate admira oraşul San Fran-
cisco, dar şi impunătoarea cons-
trucţie a Golden Gate-ului,
facem poze spre cele două

obiective şi ne continuăm drumul spre
Sausalito. Un orăşel turistic foarte
pitoresc, pe stânga cu numeroase vile
cocoţate, etajate în trepte, pe muntele
care coboară spre apele golfului, iar în
dreapta un port turistic pentru ambar-
caţiuni de agrement. Artera principală
este aglomerată de numeroşii turişti
care fac cumpărături în magazinele de
souveniruri, îşi potolesc foamea pe
terasa unui restaurant ori se odihnesc
la un suc, o cafea sau o prăjitură la
cofetării. Ne continuăm drumul spre

casă pe un alt traseu, care cuprinde
oraşul Berkeley, cu una din cele mai
renumite universităţi din SUA şi din
lume, şi prin Oakland, oraşul cu cea
mai mare criminalitate, dar în acelaşi
timp vom trece peste un alt pod ce tra-
versează golful.
Podul Richmond, face legătura între
oraşele Richmond şi San Rafael, este
un pod etajat, cu câte două benzi pe
fiecare sens de circulaţie. A fost dat în
folosinţă în anul 1956, iar la momen-
tul inaugurării a fost cel mai lung din
lume, având 8,9 kilometri.
Şoseaua ne poartă pe lângă un mare
port, unde se află un terminal petrolier,
la care sunt descărcate petrolierele ce
aduc combustibilul necesar în zonă,
care apoi este depozitat, în stânga
şoselei, pe un deal, unde sunt construi-
te rezervoare enorme, parţial aşezate
în pământ, parţial, la suprafaţă.
Trecem apoi pe lângă închisoarea San
Quentin, aşezată chiar la golf, unde
sunt deţinuţi condamnaţii la moarte.
Statul California este unul din statele
americane unde este menţinută con-
damnarea la moarte, dar timpul de la
condamnare până la execuţie se poate
prelungi până la 10-15 ani. Pe măsură
ce ne apropiem de Oakland şi de
punctul de trecere ce duce spre Bay
Bridge, aglomeraţia se intensifică în
intersecţii de autostrăzi suprapuse pe
câte cinci nivele, ce par a fi desprinse
din povestiri ştinţifico-fantastice.
Aşadar, mai trece încă o zi (7 aprilie
2012) din periplul nostru american, în
care am văzut alte obiective la care
până acum doar puteam visa, dar care
din fericire au devenit realitate.

Prof. Octavian GRUIŢA

JJuurrnnaall ddee ccăăllăăttoorriiee Poduri din San Francisco

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 - 0732 600408
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Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef
Valentina BERARIU - juridic, administraţie; Octa-
vian GRUIŢA, Ileana SZABO, Gabriel TOMESCU,
Codruţa TOMESCU, Viorel Dorel CHERCIU - cul-
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Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 0732 600455

e-mail: ziargiroc@yahoo.com

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

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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AAlleexxiiaa DDaacciiaannaa BBăăllaann
22,,55 aannii,, CChhiişşooddaa

IIooaannaa RRooxxaannaa DDeennee
77 aannii,, CChhiişşooddaa

DDaammaarriiss JJeebbeerreeaann
33 aannii,, GGiirroocc

MMiirruunnaa MMaarrccoovviiccii
22,,66 aannii,, GGiirroocc

În atenţia părinţilor din Giroc şi Chişoda
Adresăm rugămintea ca părinţii care trimit fotogra.i ale copiior pentru rubrica “Ba, al meu e mai frumos!” a ziarului nostru
să ne furnizeze şi următoarele date: ziua, luna şi anul naşterii, numele şi prenumele copiilor, precum şi un număr de telefon
de contact.    Redacţia

Ionel Pascotă câştigă a doua
etapă a Campionatului

Naţional de motociclism
În weekend-ul 23-24 iunie a avut loc în Tur-
cia, pe circuitul Istanbul Park, cea de a doua
etapă a Campionatului Naţional, la care
sportivul Ionel Pascotă din Giroc a fost
prezent pentru a-şi apăra titlurile de cam-
pion câştigate anul trecut la categoriile Su-
persport şi Superbike.
Calificările l-au adus din nou în pole posi-
tion la cele două categorii.
La categoria 600 Supersport cursa a avut 12
tururi, iar Ionel Pascotă s-a instalat la con-
ducere din primul tur şi a câştigat-o detaşat,
fără problem, fiind urmat de bucureşteanul

Eduard So-
caci.
La clasa de
1000 Super-
bike lupta s-a
dat între Ionel
Pascotă (Pas-
cotă Racing
Team Giroc)
şi Ionuţ Mis-
tode (BGS Motorsport) unde, la fel, Pascotă a ajuns pe prima poziţie.
Aşadar, Campionatul Naţional de Motociclism Viteză prinde contur şi
sportivul din Giroc se îndreaptă spre noi titluri de campion.
Tot în acel sfârşit de săptămână, Pascotă a fost urmărit de ghinion, suferind o
căzătură la categoria 1000 Superbike, dar totul s-a terminat cu bine şi fără le -
ziuni majore. Totodată, a avut loc şi o etapă de Campionat European de Est,
la care însă motorul motocicletei a cedat chiar după start.
“A fost o cursă foarte grea, cu multe probleme tehnice. Ceea ce este cel mai
important este faptul că am câştigat la final ambele categorii din Campionatul
Naţional şi mi-am păstrat poziţia de lider. Vreau să-i mulţumesc mecanicului
meu, Mircea Doncean, care încă odată şi-a pus la contribuţie experienţa pe
care o are şi a remediat toate problemele, în cel mai scurt timp”, a declarat
Ionel Pascotă.
Următoarea cursă va avea loc din nou pe circuitul Istanbul Park, în perioada
13-15 iulie, şi va conta pentru Campionatul Naţional şi Campionatul Euro-
pean de Est.

Ecran gigant pentru
finala Euro 2012

FFiinnaallaa CCaammppiioo--
nnaattuulluuii EEuurrooppeeaann ddee
ffoottbbaall vvaa ppuutteeaa ffii uurr--
mmăărriittăă ddee ppaassiioonnaaţţiiii
ssppoorrttuulluuii--rreeggee ddiinn
llooccaalliittaattee ppee uunn
eeccrraann iimmeennss.. AAcceessttaa
vvaa ffii aammppllaassaatt llaa CCaassaa
NNaaţţiioonnaallăă ddiinn CChhii--
şşooddaa şşii aarree oo ddiiaaggoo--
nnaallăă ddee ppaattrruu mmeettrrii!!
IIuubbiittoorriiii ffoottbbaalluulluuii
ssuunntt aaşştteeppttaaţţii,,
aaşşaaddaarr,, dduummiinniiccăă,, 11
iiuulliiee,, îînncceeppâânndd ccuu oorraa 2211,,3300,, ssăă uurrmmăărreeaassccăă ffiinnaallaa ddiinnttrree SSppaanniiaa şşii IIttaalliiaa,, ccaarree
vvaa ddeesseemmnnaa nnoouuaa ccaammppiiooaannăă aa EEuurrooppeeii llaa ffoottbbaall..

Ionuţ Alexandru Forţ – 
micul karateka din Chişoda

Ionuţ Alexandru Forţ este un tânăr sportiv din Chişoda, care deşi are o vârstă fra-
gedă, a reuşit să obţină numeroase rezultate remarcabile în competiţiile de arte
marţiale. Născut în 19 februarie 2002, Ionuţ Alexandru – elev la Şcoala Generală
nr. 30 din Timişoara - practică, de la vârsta de 6 ani, karate-ul. A început acest
sport sub îndrumarea instructorilor Laszlo şi Adina Bede, la clubul Bede Shoto-
kan, care are o secţie deschisă şi la Chişoda. Sportivul din Chişoda va aparţine
în viitor de clubul Icarus din localitate, coordonat
de antrenorul Mihai Plop.
Încă de la începutul activităţii sale sportive, Ionuţ
Alexandru a participat la concursuri, însă primele
rezultate au venit abia în anul 2011, în luna martie,
când a ocupat locul II la Kumite echipe, într-o
competiţie ce a avut loc la Orăştie. De asemenea,
a ocupat tot locul secund şi la Kata individual, la
un concurs desfăşurat în Serbia.
Tot locuri doi a obţinut Ionuţ Alexandru Forţ şi la
Cupa Dacicus, la Cupa Junior de la Timişoara, la
Cupa Sho-Dan Kan Timişoara, la un concurs des-
făşurat la Pancevo (Serbia), la o altă competiţie or-
ganizată în Serbia, la Subotica.
Karateka din Chişoda a spart gheaţa la Cupa Sho-
Dan Karate Timişoara, în 12 noiembrie 2011, la
Kata individual, reuşind să ocupe prima poziţie în
ierarhie. Acelaşi loc I la ocupat şi la Kumite indi-
vidual.
În acest an, Ionuţ Alexandru a mai obţinut două locuri întâi, în 8 martie, la Ku-
mite pe echipe şi, în 18 martie, la Kata individual.
În 27 mai, sportivul din Chişoda a participat, în Italia, la Campionatul European,
de unde s-a întors cu un loc I la Kumite pe echipe şi cu medalia de aur la Kata
individual.
Sunt rezultate cu care se mândresc Marinel şi Ramona Forţ, părinţii lui Ionuţ
Alexandru, cei care îl sprijină în activitatea sportivă, dar cu care se poate mândri
şi mişcarea sportivă din comuna Giroc.

Vasile TOMOIAGĂ


