
Intrând în tradiţie de mai multe 
zeci de ani, Nedeea românilor de pre-
tutindeni la Valea lui Liman reuneşte 
locuitorii din mai multe zone, în special 
din judeţul Timiş, dar şi de la limita ju-
deţelor Arad şi Hunedoara. Manifesta-
rea s-a organizat pentru prima oară în 
anul 1973, iar de atunci s-a derulat pe 
frumosul platou de lângă Complexul 
Valea lui Liman. Sărbătoarea a fost or-
ganizată de Primăria Tomeşti, împre-
ună cu Consiliul Judeţean şi Centrul 
de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, 
duminică, 22 august. Sărbătoarea a 
debutat cu o paradă a portului popu-
lar, urmată de un spectacol susţinut de 
formaţii şi ansambluri folclorice din 22 
de localităţi. Prezentatorii spectacolu-
lui au fost binecunoscuţii Ioan Olteanu 
şi Codruţa Moldovan. Dintre cei pre-
zenţi amintim ansamblurile “Ghioce-
lul” din Giroc, “Făgeţeana” din Făget, 
“Dubaşii” din Brăneşti, “Bujoreana” din 
Traian Vuia, “Hora Belinţului” din Be-
linţ, “Căluşarii” din Tomeşti, precum 
şi ansamblul din localitatea Pocsj din 
Ungaria, localitate înfrăţită cu Tomeş-
tiul. Au mai fost prezente şi formaţii din 
Dudeştii Noi, Ciacova, Recaş, Moşni-
ţa Nouă, Becicherecu Mic, Ghiroda, 
Maşloc, Mănăştiur, Pietroasa, Româ-
neşti, Sânandrei, Sâmihaiu Român, 
Şanoviţa şi Lugoj. Ansamblul “Ghio-
celul”, după cum ne-a obişnuit, ne-a 

prezentat şi de această dată cu multă 
cinste în festival. Vorbind despre spec-
tacol, directoarea Casei de Cultură din 
Giroc, Ileana Szabo, precizează: “La 
această ediţie a Nedeii românilor de 
pretutindeni la Valea lui Liman noi am 
prezentat un program de 20 de minu-
te, în care au fost incluse dansuri din 
zona de munte şi din Pusta Banatului, 
spectacol care a avut mult succes la 
publicul prezent. Tot cu acest prilej a 
cântat şi solista de muzică populară 
Loredana Sur.  Ansamblul “Ghiocelul” 
a participat la mai multe ediţii ale aces-
tui binecunoscut festival de folclor”.

(V.T.)

naşterea lui, despre viaţa lui în pustiu şi despre predica 
lui, iar Sfântul Marcu se referă la moartea lui.

Ioan Botezătorul a fost trimis „de sus” să facă cu-
noscut oamenilor că Mesia cel binecuvântat este aproa-
pe, ba mai mult, că venise chiar. A ajuns profet, chemat 
fiind de cuvântul Domnului, în anul al 15-lea al domniei lui 
Tiberiu Cezar, pe când Ponţiu Pilat era dregător în Iude-
ea, în zilele arhiereilor Ana şi Caiafa. 

Tăierea capului  Sfântului  Ioan Botezătorul
Această sărbătoare, de origine veche (în Franţa din 

sec. al V-lea şi la Roma din sec. al VI-lea), este legată 
de sfinţirea bisericii construite la Sevastia, în Samaria, pe 
mormântul presupus al Înaintemergătorului lui Hristos. Cu 
numele de „Tăierea capului”, sărbătoarea apare la data 
de 29 august, această dată corespunzând unei a doua 
regăsiri a capului Sfântului Ioan, transportat atunci în Bi-
serica „Sf. Silvestru” din Roma. În afară de aceste date is-
torice, despre Ioan Botezătorul avem relatările evanghe-
liştilor, cu deosebirea că Sfântul Luca ne vorbeşte despre 

(continuare în pagina 2)
Mircea STURZA

Nedeea românilor de  
la Valea lui Liman

- Girocul a fost marcat în luna august de câteva 
evenimente socio-culturale de excepţie. Amintiţi-le pe 
cele mai importante.

- Nu este o noutate afirmaţia că civilizaţia modernă 
se întrevede doar cu străduinţa celor care sunt puşi să 
conducă destinele societăţii în care trăim.

Dorinţa omului de a fi prezent în toate şi peste tot 
nu poate fi domolită, fapt ce ne-a determinat să abordăm 
o serie de acţiuni socio-culturale care de care mai spec-
taculoase, atât în localitatea Giroc, cât  şi în localitatea 
Chişoda.

Consider că toate aceste activităţi au contribuit în-
tr-o mare măsură la pregătirea spiritual-morală a tuturor 
generaţiilor care trăiesc în prezent în acest perimetru al 
comunei Giroc, atât de iubit de Dumnezeu.

Dacă şirul acestor acţiuni a demarat cu Concursuri-
le Profesionale ale Serviciilor Voluntare şi Private pentru 
Situaţii de Urgenţă (ETAPA NAŢIONALĂ) el se va încheia 
în toamna târzie a acestui an, atunci când Biserica Orto-
doxă din Chişoda se îmbracă în straie de sărbătoare, cu 
ocazia aniversării a 275 de ani de la ctitorire.

- Ce înseamnă întrecerile de pompieri pentru co-
munitatea giroceană şi cum de sunt ele posibile toc-
mai la Giroc?

- Participarea celor două servicii, voluntare şi priva-
te ale comunei Giroc, au tulburat cu siguranţă, din nou, 
gândurile de victorie ale membrilor formaţiilor din întreaga 
ţară.

Şi când spun aceasta, mă refer la o competiţie de 
anvergură, marcată de o participare a echipelor din zeci 
de judeţe ale ţării, care au venit cu un singur scop: să 
învingă.

Din momentul începerii concursurilor şi până la în-
cheierea lor, tinerii care ne-au reprezentat au avuz o ati-
tudine de luptă, formând o puternică echipă, pregătită şi 
inteligentă, ce le-a permis să atingă performanţe unice.

Toate aceste lucruri nu s-au petrecut întâmplător 
deoarece, aflându-se într-o permanentă luptă cu auto-
mulţumirea, “pompierii” giroceni au cucerit pentru a patra 
oară consecutiv, titlul de campioni naţionali la serviciile 
voluntare şi titlul de vicecampioni naţionali la serviciile pri-
vate.

Ce bucurie mai mare poate să fie decât aceea să 
poţi înmâna drapelul de luptă, probabil celor mai tinere 
formaţii de acest gen din România, dar, cu siguranţă, cele 
mai bune din toate timpurile?

Ce altceva te încearcă decât bucurie fără margini, 
atunci când spiritul de învingător începe să-ţi circule prin 
vene şi aplauzele, discursurile, cupele, diplomele se în-
dreaptă aproape într-un singur sens spre echipele pe 
care le iubeşti şi le îndrumi paşii, cu respect pentru per-
formanţă şi pentru cei care o realizează?

Felicitări tuturor, deopotrivă luptători, şefi de servicii, 
antrenori, consilieri locali, precum şi mii de mulţumiri ce-
lor care au decis ca o probă din Concursul Naţional (cea 
mai importantă şi decisivă) să se desfăşoare pe Stadionul 
“Unirea” din Giroc.

- Cel mai 
însemnat eve-
nimet al chişo-
zenilor, Ruga, 
s-a desfăşurat 
de Sfânta Ma-
ria Mare. Cum a 
fost el marcat?

- Am mai 
spus şi cu altă 
ocazie că, înce-
pând cu data de 
15 august, polul 
culturii bănăţene 
s-a mutat în lo-
calitatea Chişoda, debutând cu Ruga Chişozeană, timp 
de două zile şi două nopţi, cu momente de neuitat, când 
mii de localnici şi nu doar, au făcut ca acest eveniment să 
fie de neuitat.

De la cele mai fragede vârste, alături de părinţi şi 
celelalte generaţii, au uitat pentru o clipă de grijile zilnice 
şi de planurile activităţilor umane.

Într-o perfectă verticalitate spirituală, ziua de 15 au-
gust a început cu Liturghia de la Biserica cu hramul Ador-
mirii Maicii Domnului, ca, mai apoi, seara, să se mute în 
curtea Casei Naţionale în ritmul cântecelor bănăţene pur-
tate cu atâta talent şi entuziasm de solişti vocali renumiţi 
din pusta Banatului.

Consider că cea mai numeroasă participare din ul-
timii 20 de ani a fost în prima zi a Rugii Chişozene (peste 
3.000 de cetăţeni), ceea ce ne face să ne simţim liniştiţi 
din punctul de vedere al acestor activităţi culturale. 

- Festivalul “Sivu şi Cosmin Golban” a devenit 
tradiţional. Ajuns la ediţia a IV-a incumbă noi respon-
sabilităţi pentru Primărie, atât financiare, cât şi mora-
le. Cât va dura acest festival?

- Gând şi efort complex au purtat la fel mii de oa-
meni la renumitul Festival “Sivu şi Cosmin Golban” care 
s-a desfăşurat în perioada 19-20 august, la un nivel cali-
tativ de invidiat.

Deopotrivă concurenţi, participanţi, solişti consa-
craţi, juriu, ziarişti şi realizatori de televiziuni au dat acestui 
festival perspectiva unei evoluţii culturale fără precedent.

Fiind clădit pe pilonii unei riguroase participări active 
din partea familiei celor doi mari dispăruţi, alături de care 
au stat mereu de veghe familia Maria şi Nistor Garaş, au 
reliefat modelul de personalitate şi de dragoste faţă de 
marea performanţă.

De nepreţuit prin spiritul său dinamic şi atractiv, prin 
acest festival s-au putut transmite miracolele folclorului 
românesc ale cărui izvoare se trag şi de pe aceste me-
leaguri.

Având un specific aparte, şirul manifestărilor cultu-
ral – spirituale se va încheia într-o toamnă, sperăm plă-
cută, odată cu sărbătorirea Sfintei Biserici Ortodoxe din 
Chişoda, care şi-a păstrat identitatea timp de 275 de ani.

A consemnat, Petru Vasile TOMOIAGĂ

„Într-o perfectă verticalitate spirituală”
Interviu acordat prin bunăvoinţa domnului primar al comunei Giroc, jr. Iosif-Ionel TOMA
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Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul Măsuri de prevenire şi stingere a  

incendiilor care trebuie respectate 
pe perioada de recoltare a cerealelor

1. Măsuri de prevenire a incendiilor
- izolarea lanurilor faţă de drumurile, pădurile, 

căile ferate care le înconjoară, cu fâşii arate cu 
lăţimea de minimum 20 de metri

- marcarea cu indicatoare de interzicere şi 
avertizare a suprafeţelor de teren cultivate cu ce-
reale păioase

- parcelarea suprafeţelor mari de teren 
cultivate cu cereale păioase, astfel încât să nu 
se producă propagarea incendiilor la celelalte 
suprafeţe cultivate

- direcţia de recoltare a combinelor va fi 
inversă direcţiei vântului predominant

- strângerea în maximum una-două zile a 
paielor rezultate în urma recoltării cerealelor

- parcarea maşinilor pe câmp se va face la o 
distanţă de cel puţin 100 de metri faţă de lanurile 
nerecoltate şi 50 de metri faţă de orice clădiri, 
construcţii sau cale ferată

- se vor stabili şi dota locurile pentru fumat 
amenajate premergător începerii recoltării

- este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile 
agricole când se execută recoltarea cerealelor

- în perioada de recoltare a cerealelor, aprin-
derea focurilor pentru arderea miriştilor şi buruie-
nilor este interzisă

- lucrările de reparaţii executate pe câmp la 
maşinile agricole, precum şi cele de alimentare cu 
carburanţi şi lubrefianţi se vor face în locurile spe-
cial amenajate, la o distanţă de cel puţin 100 de 
metri faţă de suprafeţele de pe care nu s-au recol-
tat cerealele.

2. Măsuri pentru recoltarea cerealelor 
păioase în condiţii de siguranţă

a) Pentru parcele de recoltat cu suprafaţa de 
peste 50 de hectare:

- existenţa a 1-2 pluguri sau discuri şi mijlo-
ace de tractare a acestora

- o remorcă echipată cu 5 stingătoare 
cu spumă, 5 stingătoare cu apă pulverizată, 5 
stingătoare cu pulberi, unelte şi alte mijloace teh-
nice de primă intervenţie (5 coase, 10-15 mături de 
nuiele cu coadă de minimum 3 metri, 10 găleţi cu 
apă şi un rezervor de apă de minimum 500 de litri, 
o cisternă remorcabilă cu pompă).

b) Pentru parcele de recoltat cu suprafaţa de 
10-50 hectare comasate:

- existenţa unui plug sau a unei grape cu dis-
curi şi mijloc de tractare a acestora

- o semiremorcă echipată cu două stingătoare 
cu spumă, două stingătoare cu pulberi, utilaje, un-
elte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie 
(2-3 coase, două lopeţi, două furci, 5 mături de 
nuiele cu coadă de minimum trei metri, 4-5 găleţi 
cu apă şi un rezervor de apă de minimum 200 de 
litri)

- existenţa unor stingătoare, bidoane cu apă 
de 50 de litri pentru fiecare maşină şi utilaj agricol 
(combine, tractoare, autocamioane, etc).

Dumitru CRĂINICEANU

(continuare din pagina 1)
Ioan îndeamnă 

toată lumea la deştep-
tare, la schimbarea vie-
ţii, la pregătire: „Eu sunt 
glasul Celui ce strigă în 
pustie: pregătiţi calea 
Domnului, drepte faceţi 
cărările Lui”. „Pocăiţi-vă 
că împărăţia Cerurilor 
este aproape”. Este lim-
pede, aşadar, cuvântul 
profetic al lui Ioan nu are 

alt scop decât să pregătescă venirea şi lucrarea lui 
Hristos cel aşteptat să vină, în centrul acestui apos-
tolat stând mărturisirea păcatelor şi botezul pocăin-
ţei în apele Iordanului, de unde şi numele lui Ioan 
Botezătorul. 

Momentul de culme din viaţa lui Ioan este 
momentul când şi-a văzut visul cu ochii, momentul 
când descoperă în sfârşit printre contemporanii lui 
pe Mesia pe care-L căuta, în persoana lui Iisus. Şi 
astfel cu bucuria chemării lui împlinită până la capăt, 
Ioan primeşte, transfigurat să intre în umbră, ca un 
sublim apus de soare, aşteptând baia de sânge a 
martiriului care avea să-l răpună.  

Cu toate acestea, „cel mai mare dintre profeţi” 
nu a încetat să-şi facă auzită vocea acolo unde a 
fost necesar de a îndrepta „căile strâmbe” ale ră-
ului. A dojenit în public purtarea scandaloasă a lui 
Irod Antipa şi a cumnatei sale Irodiada. Mânia lor, pe 

care el a prevăzut-o, l-a aruncat în temniţa grea, pe 
malul de răsărit al Mării Moarte. 

Sfârşitul acestui incident este cunoscut. Cu 
prilejul unui banchet, fiica Irodiadei, Salomea, dove-
dind excelente calităţi de dansatoare, l-a entuzias-
mat pe Irod; drept răsplată, la sfatul mamei sale, a 
cerut şi a obţinut de la Irod capul lui Ioan Botezăto-
rul. Astfel, a încetat să mai vorbească  înaintemer-
gatorul lui Mesia, glasul cel mai puternic dintre vesti-
torii apropiatului mesaj evanghelic. Ioan Botezătorul 
este ultimul profet şi primul apostol; el şi-a dat viaţa 
în împlinirea misiunii sale; pentru acest motiv, Bise-
rica îl aşează în rândul Sfinţilor martiri.

Acest act sângeros pare să fi fost îngăduit de 
Dumnezeu, pentru că, după ce a fost pe pământ, 
Sfântul Ioan Botezătorul să fie de asemenea în îm-
părăţia morţilor şi să meargă să înştiinţeze pe morţii 
cei drepţi de speranţa în Mântuire, venirea apropi-
ată a lui Mesia care trebuia să spargă prin Cruce 
porţile şi închizătorile Iadului.

Prin viaţa precum şi prin moartea sa, Înainte-
mergătorul ramâne de asemenea pentru toţi creşti-
nii un Profet şi un stăpânitor al vieţii spirituale. Prin 
comportamentul său ireproşabil, el îi învăţa să lupte 
până la moarte împotriva păcatului, nu numai pentru 
respectul dreptăţii şi ascultarea Legii lui Dumnezeu, 
dar şi pentru a înainta în virtute şi curăţia inimii. Ori-
ce conştiinţă cizelată prin meditarea asupra Legii lui 
Dumnezeu se aseamănă deci cu Înaintemergătorul 
şi croieşte „căile Domnului” în sufletul care se căieş-
te, pentru a-i da cunoaşterea Mântuirii .

Mircea STURZA

Ambrosia artemisiifolia (Floarea pustei, iarba pârloagelor)
Principalul poluator 

aerobiologic este polenul 
de Ambrosia artemisiifo-
lia (floarea pustei, iarba 
pârloagelor), plantă ce 
face parte din catego-
ria “plantelor rele”, de 
carantină. Se instalează 
uşor pe terenurile şi 
grădinile lăsate în 
paragină, pe locurile vi-
rane, pe şantiere, print-
re ruine şi dărâmături, 
pe marginea şoselelor, 
în gunoaie. Ambrosia 
artemisiifolia (floarea 
pustei) este o plantă 
unisexuat monoică; 
pe acelaşi individ se 
găsesc flori bărbăteşti 
şi flori femeieşti, ex-
istând exemplare pe 
care se găsesc doar flori 
bărbăteşti în cantităţi 
impresionante. Florile 
bărbăteşti, purtătoare de 
polen, ce produc polu-
area aerobiologică, apar 
în luna iulie, începând 
să emită polen din au-
gust, apogeul fiind atins 

în luna septembrie, iar 
finalul - la începutul lunii 
octombrie.

Ambrosia ar-
temisiifolia produce şi 
răspândeşte mai mult po-
len decât toate celelalte 
plante ierboase anemo-
file luate în ansamblu. 
O plantă poate produce 
până la 2,5 miliarde de 
granule de polen pe 
zi. Polenul aeropurtat 
poate interacţiona cu 
alte componente ale 
mediului, acţionând sin-
ergic, putând determina 
creşterea riscurilor de 
îmbolnăviri. Încălzirea şi 
mărirea concentraţiilor 
de CO2 atmosferic duce 
la creşterea producţiei 
de polen la Ambrosia 
artemisiifolia prin dez-
voltarea unui număr mai 
mare de inflorescenţe 
per plantă. S-a constatat 
că aminoacidul care se 
găseşte în cantitatea cea 
mai mare în Ambrosia 
artemisiifolia este his-

tidina, ce se transformă 
în histamină şi se află la 
originea manifestărilor 
alergice, agravând aler-
gia respiratorie.   

În grăunciorul de 
polen al Ambrosia ar-
temisiifolia au fost găsiţi 
14 alergeni diferiţi. Se-
veritatea simptomelor 
variază de la individ la 
individ. Alergia provocată 
de polenul de la Ambro-
sia artemisiifolia este 
adesea complicată de 

fenomene infecţioase, 
ca sinuzitele purulente şi 
otitele, acestea ducând 
la scăderea capacităţii 
de muncă, disconfort, 
scăderea imunităţii etc. 

Planta poate 
fi stârpită prin cosire 
repetată, pentru ca ea să 
nu ajungă la maturitate 
şi să înflorească, erbici-
dare totală, extragerea 
rădăcinilor etc. Toate 
aceste metode sunt indi-
cate să se aplice înainte 
de înflorirea plantei. 

Pe această cale, 
Primăria Comunei Giroc 
face apel către cetăţeni 
să îşi cosească peri-
odic zona verde din 
faţa imobilelor şi să îşi 
cureţe grădinile de bu-
ruieni, pentru a nu per-
mite apariţia florii pustei, 
al cărei polen determină 
apariţia a numeroase 
infecţii şi alergii, afectând 
starea de sănătate a 
populaţiei.

Petronela FLOREA

Un nou cabinet de medicină dentară
De curând, în Chişoda (strada Izvor nr. 

18) s-a deschis un nou cabinet de medicină 
dentară. Doctorul Liviu Ion le stă la dispoziţia 
girocenilor în zilele de luni, miercuri şi vineri – 
între orele 15-21, marţea şi joia – între orele 
8-13 şi sâmbăta – între orele 9-14. Dacă vreţi 
să-l contactaţi pe doctorul Ion, o puteţi face la 
numărul de telefon 0744-602.573, iar pentru a 
solicita lista de preţuri este de ajuns să trimiteţi 
un e-mail la adresa dr.ion_liviu@yahoo.com. 
Cabinetul are contract cu Casa de Asigurări 
de Sănătate Timiş. Elevii de până în 18 ani 
beneficiază de consultaţii gratuite, iar pen-
sionarii – de reduceri substanţiale, inclusiv la 
lucrările dentare.

(V.T.)

Pompierii din Giroc, cei mai buni din România!
Încă o dată, formaţiunile de intervenţie 

în situaţii de urgenţă din Giroc şi-au dat pro-
ba valorii la faza finală a concursului naţional, 
desfăşurată în judeţul nostru. Voluntarii din 
comună au reuşit să urce pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, într-o competiţie ce a 
reunit la start 20 de echipaje din toată ţara. 

Aşadar, primele trei poziţii ale ediţiei din acest 
an au fost ocupate de: SVSU Comuna Giroc 
- judeţul Timiş (care s-a impus şi în preceden-
tele trei ediţii), SVSU Comuna Brodina - jude-
ţul Suceava şi SVSU Comuna Valea Crişului 
- judeţul Covasna. 

Nici în ceea ce priveşte competiţia servi-

ciilor private pentru situaţii de urgenţă girocenii 
nu s-au prezentat mai rău. Serviciul societăţii 
comerciale Giroceana SA s-a situat, la finalul 
probelor de concurs, pe locul secund, după 
SPSU SC Protector Total Service SRL Ploieşti 
- judeţul Prahova, şi înaintea SPSU SC Cen-
trul Rivergate SRL Slatina - judeţul Olt.

Măreţia rezultatelor ne luminează activitatea
Multiplii noştri învingători au făcut ca toate aceste zile ale concur-

surilor să fie luminoase şi fără de sfârşit, le-au făcut în aşa fel încât să 
copleşească prin măreţia rezultatelor obţinute, precum şi prin atitudinea 
faţă de performanţă şi respect pentru cei pe care îi reprezintă. Deşi aceste 
cuvinte şi gânduri scrise în vacarmul poate prea ieftin al evenimentelor pe 
care le trăim ar fi bine să dăm nume tuturor celor care s-au ridicat la ran-
gul de înaintaşi ai meleagurilor noastre girocene, sunt convins că fiecare, 
în felul lui, are o pecete proprie, iar dumneavoastră ştiţi ce scrie pe ea. O 
comunitate ca a noastră ştie că atât prezentul, cât şi viitorul nu pot rămâ-
ne pe mâna oricui, de aceea, aceşti tineri merită din plin o carte “mozaic” 
în care fiecare piatră să fie scrijelită, cu respect, cu faptele lor de vitejie.

Succes deplin şi în continuare, atât timp cât Dumnezeu Cel Bun şi 
Drept va dori ca această cupă a învingătorilor să fie a noastră!

Primarul comunei Giroc, Iosif-Ionel TOMA

P r e m i e r ă  l a  G i r o c
Până acum, probele din cadrul concursurilor 

profesionale naţionale pe linia gestionării situaţiilor 
de urgenţă s-au ţinut doar în oraşe. Anul acesta, trei 
dintre probe (ştafetă 4x100 de metri, proba de înde-
mânare şi viteză şi dispozitivul de intervenţie) s-au 
desfăşurat pe stadionul din comuna Giroc. Deroga-
rea de la regulă s-a făcut în semn de preţuire pen-
tru performanţele obţinute de pompierii voluntari din 
comuna timişeană, care s-au impus la ultimele trei 
ediţii ale fazei naţionale a competiţiei. Primele două 
probe s-au desfăşurat în ziua de 12 august, iar cea 

de-a treia, o zi mai târziu, când, tot în Giroc, s-a des-
făşurat ceremonia de decernare a premiilor. Dincolo 
de latura competitivă a fazei naţionale, participanţii 
(au fost prezente 20 de delegaţii) au putut asista şi la 
tăierea panglicii inaugurale a noii remize de pompieri 
a comunei Giroc. La festivităţi au participat, pe lângă 
primarul Ionel Iosif Toma şi reprezentanţi ai autorităţii 
locale, prefectul judeţului Timiş, Mircea Băcală, sub-
prefectul Zoltan Marossy, dar şi general de brigadă 
dr. Mihai Benga, inspector-şef al Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş.

Lotul serviciului voluntar pentru situaţii  
de urgenţă Giroc

Dumitru Crăiniceanu (şef lot), Ilie Alexandru 
Marincu, Cristian Alexandru Bordea, George Marius 
Saucă, Cosmin Florin Cîmpean, Ciprian Florin Du-
mitru, Vasile Viorel Semin, Răzvan Marius Bordianu 
(concurenţi), Iustin Ioan Simon, Vasile Codrea, Ioan 
Blidăran (rezerve).

Lotul serviciului privat pentru situaţii  
de urgenţă SC Giroceana SRL, Giroc
Aurel Grada (şef lot), Caius Petrică Scutca, 

Robert Cristian Bordianu, Răzvan Ciprian Neiconi, 
Mihai Ţugui, Graţian Constantin Cuciureanu, Ghe-
orghe Florin Sitar, Mircea Răzvan, Radu Obrejan, 
Adrian Ioan Cotos (concurenţi), Alexandru Alin Ar-
delean, Răzvan Luncanu (rezerve).

De ce avem nevoie de un serviciu de pompieri rapid şi competent
În ultimii ani, numă-

rul de incendii la gospo-
dăriile populaţiei s-a aflat 
în continuă creştere, de la 
7.795 în 2005, la 11.709 în 
anul 2009, ceea ce repre-
zintă o majorare cu circa 
50%, anual procentul de 
creştere situându-se între 
4 şi 17%. Sub acest as-
pect, apărarea vieţii şi a 
bunurilor materiale trebuie 
să constitue o preocupare 
permanentă a autorităţilor 
locale, pe de-o parte, şi a 
conducerilor operatorilor 
economici/instituţiilor, pe 
de altă parte, în virtutea 
obligaţiilor ce le revin în 
domeniul apărării împotri-
va incendiilor şi protecţia 
împotriva dezastrelor. Este 
de remarcat implicarea, în 
ultimii ani, a unor autorităţi 
ale administraţiei publice 
locale în direcţia sporirii ni-
velului de asigurare a inter-
venţiei în situaţii de urgen-
ţă, prin alocarea de resurse 

financiare şi achiziţionarea 
de mijloace de acţiune spe-
cifice. “Apreciez că pregă-
tirea pentru participarea la 
concursurile profesionale 
ale serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de 
urgenţă este încă o dova-
dă a determinării persona-
lului acestor servicii de a 
asigura, la nevoie, sprijin 
semenilor aflaţi în pericol. 
De asemenea, competiţia 
în ocuparea unor locuri 
fruntaşe în clasament are, 
în mod evident, corespon-
dent în modul din ce în ce 
mai profesionist de acţiune 
atunci când situaţia o im-
pune”, este de părere co-
lonel-inginer Eugen Vişan, 
adjunctul inspectorului ge-
nereral al Inspectoratului 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă. La rândul său, 
general de brigadă dr. Mi-
hai Benga, inspector-şef 
al Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă “Banat” 

al judeţului Timiş, crede 
că: “Societatea se află în-
tr-o schimbare continuă: 
tehnologia evoluează, 
condiţiile vieţii moderne ne 
îndreaptă spre dezvoltarea 
urbanistică, fenomenele 
naturale sunt din ce în ce 
mai diversificate şi mai 
ameninţătoare”. Ca atare, 
cerinţele cresc, iar forţele 
de intervenţie trebuie să 
facă faţă tuturor provocă-
rilor. Pentru limitarea efec-
telor distructive ale diferi-
telor fenomene şi pentru 
salvarea vieţii, a bunurilor 
şi a mediului, se impune ca 
apărarea împotriva situaţii-
lor de urgenţă să izvorască 
din interiorul comunităţii, 
cu promptitudine, eficienţă 
şi solidaritate, până la so-
sirea forţelor specializate 
şi, apoi, concomitent cu 
acestea. Revigorarea vo-
luntariatului s-a dorit şi din 
motive economice, finanţa-
rea cheltuielilor curente şi 

de capital ale serviciilor de 
urgenţă voluntare fiind asi-
gurată din bugetele locale, 
fiind astfel parţial econo-
misite resursele statului. 
În prezent, judeţul Timiş 
dispune de 99 de servicii 
voluntare pentru situaţii de 
urgenţă, dintre care numai 
37 sunt dotate cu autospe-
ciale şi echipamente de 
stingere. Dintre acestea, 
cele mai viabile sunt servi-
ciile voluntare ale localităţi-
lor: Giroc, Jimbolia, Biled, 
Gătaia, Dudeştii Vechi, şi 
Periam. 

La final probelor, for-
maţiunile prezente la ediţia 
din acest an a Etapei Naţi-
onale a concursurilor pro-
fesionale pentru lucrătorii 
voluntari în serviciile de si-
tuaţii de urgenţă (care s-au 
ţinut pe Stadionul “Dan 
Păltinişanu” din Timişoara 
şi pe arena “Unirea” din 
Giroc) au defilat prin faţa 
oficialităţilor.

Scrisoare de mulţumire adresată prima-
rului comunei Giroc jr. Iosif-Ionel TOMA de In-
spectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
pentru implicarea în organizarea Etapei Naţio-
nale a concursurilor profesionale ale serviciilor 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
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totuşi: străzile au fost împânzite de maşini care 
mai de care, semn că chişozenii, de ieri şi de azi, 
sunt oameni care, mai presus de toate, muncesc 
mult şi cu spor. Anul acesta, tihna rugii s-a pre-
lungit un pic după slujba ţinută de preotul Traian 
Debucean şi de fiul său, Dragoş Debucean, tot 
preot, pentru că o ploaie de vară a venit să mai 
domolească arşiţa necruţătoare a zilei. Seara, 
s-a pornit hora, avându-l în frunte pe primarul 
comunei Giroc, domnul Iosif-Ionel Toma, pe in-
spectorul guvernamental Laviniu Bedrosian şi o 
parte dintre consilierii chişozeni. Iar străzile s-au 
animat parcă din senin. În faţa Casei Naţionale, 
precupeţii i-au îmbiat pe chişozeni (în special pe 
cei mici) cu tarabe cu jucării şi alte asemenea 
tentaţii, toate multicolore. Gablonţuri şi jucării de 
tot felul, arme în miniatură, dar şi dulciuri precum 
vata de zahăr, îngheţata şi băuturi răcoritoare. 
Şi pentru că trăim vremuri moderne, după hora 
tradiţională, tinerilor le-a fost oferită - nici nu se 
putea altfel - o discotecă. 

Chiar în această vreme de criză, Consi-
liul Local Giroc şi Primăria au găsit de cuviinţă 
să aloce pentru Ruga de la Chişoda importanta 
sumă de 40.000 de lei (noi), iar participanţii nu 
au fost nevoiţi să plătească intrare la horă sau la 
discotecă. 

Primarul Ionel Iosif Toma le-a adresat salu-
tul său participanţilor, iar apoi s-a prins din nou 
în horă alături de copiii şi adolescenţii din Giroc 
şi Chişoda, renumiţii dansatori ai Ansamblului 
“Ghiocelul”, ansambul din care, în tinereţe, şi 
domnia sa a făcut parte. Trebuie să mai amintim 
că Ansamblul “Ghiocelul” şi-a făcut deja un re-
nume care a trecut de mult pragul juteţului nos-
tru. Platoul pe care s-a desfăşurat ruga a devenit 
neîncăpător, iar gazdele şi oaspeţii s-au bucurat 
deopotrivă de spectacolul de pe scenă. În cele 
două zile cât a durat ruga, pe scenă au urcat 
Carmen Popovici-Dumbravă, Denisa, Nicu No-
vac şi Doru Moldovan, interpreţi care nu mai au 
nevoie de nici o prezentare.

Au fost două zile, în 15 şi 16 august, în 
care chişozenii şi oaspeţii lor au simţit din plin 
bucuria rugii.
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bună întreţinute de lăutari, ruga să o petrecem la 
biserică, pentru că de acolo trebuie să înceapă orice 
rugă(ciune). 

Spicuiri din articolul “Rugă la Chişoda”, de 
preot Traian DEBUCEAN

Şi ca multe alte biserici din judeţul Timiş, şi 
Biserica ortodoxă din Chişoda are hramul Ador-
mirii Maicii Domnului sau Sfânta Mărie Mare cum 
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mai este cunoscută această sărbătoare. Moment în 
care Biserica prăznuieşte trecerea în ceruri alături 
de Fiul său al Maicii Domnului. Din totdeauna mo-
mentul prăznuirii hramului a fost considerat ca un 
eveniment în care se celebrează ziua de naştere a 
acestei biserici. Moment care este marcat prin rugă-
ciuni speciale, potrivite praznicului.

Şi dacă oamenii veneau să se roage Sfântu-
lui care ocroteşte acea biserică şi implicit şi pe toţi 
cei din comunitatea respectivă, ei se îndemnau şi 
se invitau chemându-se la rugă(ciune). Şi cum o 
bucurie ca aceea a prăznuirii hramului unei biserici 
întotdeuna se răsfrânge şi în sufletele celor care 
sunt legaţi spiritual de aceasta, oamenii au transpus 
această bucurie şi în rugăciunea lor de la biserică şi 
de acasă dar au aşezat-o şi în cântul, jocul şi portul 
lor popular. Aşadar, este de folos ca atunci când ne 
îndreptăm paşii spre ruga din localitate noastră, să 
nu uităm ca înainte de a merge la jocul şi la voia 

Ruga chişozenilor
Zeci de localităţi şi-au sărbătorit Rugile de Prasnicul 

Adormirea Maicii Domnului sau, cum e cunoscut în popor, 
de Sfânta Maria Mare. În 54 de comunităţi din Banat s-a 

petrecut pentru că, pe lângă semnificaţia religioasă, rugi-
le bănăţene înseamnă deopotrivă multă distracţie, muzică 
populară, dans şi, desigur, nelipsitele bucate.

Ruga de la Chişoda ieri şi azi
Dincolo de latura sa religioasă, ruga sau 

hramul reprezintă, pentru fiecare dintre noi, un 
prilej de bucurie. Un prilej de a ne reîntregi fa-
miliile, de a ne revedea prietenii şi a de primi, 
cu masa plină, goştii de pretutindeni. Nu a făcut 
excepţie de la regulă nici ediţia din acest an a 
Rugii de la Chişoda.

Satul şi-a întâmpinat oaspeţii aşa cum se 
cuvine. Oameni gospodari, chişozenii s-au pre-
gătit din timp pentru marele eveniment. Străzile 
au strălucit de curăţenie, iar zâmbetul de pe fe-
ţele localnicilor era un semn clar că sunt bucu-
roşi de oaspeţi. În dimineaţa rugii, oamenii - îm-
brăcaţi cu straiele de duminică - s-au îndreptat, 
evlavioşi, spre biserică, pentru Sfânta Liturghie. 
Acasă a rămas doar gospodina, să se îngrijeas-
că de bucate, şi un membru al familiei, a cărui 
sarcină este aceea de a întreţine oaspeţii (care 
sosesc încă de dimineaţă) . După slujbă, oame-
nii se întorc la casele lor, pentru masa de prânz. 
Mesele sunt întinse sub bolţile de viţă-de-vie sau 
la umbra copacilor mai falnici şi sunt însoţite de 
urări şi voie bună, în ton cu praznicul. Nu lip-
sesc de la bucatele de rugă chişozene supa cu 
tăiţei, sarmele, friptura de pasăre şi de porc cu 
“crompi” şi desigur multe şi sofisticate soiuri de 
prăjituri şi tortul.

În trecut, ne spune pensionarul Aurel Jivi 
din Chişoda “ruga începea la amiază, după 
Sfânta Liturghie care se ţinea la Biserică. Apoi 
mozica şi goşcii care sosiseră deja la rugă erau 
puşi în coşii împodobite cu cilimuri şi mergeu pe 
uliţele satului cântând şi chemând toţi locuitorii 
să participe la rugă. Muzica era tocmită de trei-
patru familii din sat care organizau ruga ca totul 
să fie după rânduială, aşa cum trebuie. Cei care 
tocmeau muzicanţii strângeau bani din sat, de 
la oameni, pentru că Primăria nu dădea nici un 
ban. Mai puneau şi taxe la bal, dar şi aşa erau 
ani când nu se ajungeau cu banii... Atunci cei 
care organizaseră ruga trebuia să pună bani de 
la ei. Am auzit că prin alte locuri ruga este des-
chisă de preotul satului, dar la noi nu a fost acest 
obicei. De asemenea, nu avem nici obiceiul de 
a pune naşii rugii, iar până prin anul 1980 era 
tocmită pentru joc doar formaţia de muzicanţi al-

cătuită de obicei din 4-5 ţigani care cântau pe 
câte o scenă improvizată... Moda cu solistul vo-
cal a venit la noi ceva mai târziu, după 1980, 
după cum am spus.

Trebuie să mai amintesc că ruga la Chişo-
da nu a fost niciodată interzisă, vreau să spun 
oprită de comunişti, cum a fost în alte locuri... 
Chiar pot să spun că era atât de renumită, încât 
aici veneau şi se prindeau în horă oameni în-
semnaţi ai vremii”.

Iar Sfântă Mărie Mare este unul dintre cele 
mai importante moment din acest punct de ve-
dere. La Chişoda, chiar dacă satul nu prea mai 
seamănă cu cel de altădată pentru că urbanismul 
a luat încet-încet, locul rurarului, Ruga s-a des-
făşurat după tipicul de altădată. Cu o diferenţă, 

Festivalul de Interpretare Vocală şi Instrumentală “Iosif-Sivu şi Cosmin Golban” Ediţia a IV-a Chişoda 2010
“Dumnezeu ne-a ajutat ca să  

putem ajuta şi noi la rândul nostru”
Familia Garaş, pe Maria şi Nistor, am cunoscut-o cu 

câteva zile în urmă. Încă din primul moment îţi poţi da seama 
că sunt oameni harnici şi buni gospodari. După ce am stat de 
vorbă câteva ore, am văzut că sunt modeşti, bonomi, gata să 
ajute, în măsura în care pot, aproapele, dar, mai ales, aveam 
să mă conving că este o familie închegată şi cu multă credinţă 
în Dumnezeu. Nistor Garaş este originar din Cornereva - gu-
gulan, iar Maria, de la Coronini, din Clisura Dunării.

“Tot ceea ce am, spune Nistor Garaş, mi-a dat Dum-
nezeu şi, de aceea, la rândul meu, trebuie să ajut şi eu pe 
alţii, după posibilităţile pe care le am. Pe Sivu Golban l-am 
cunoscut cu ani în urmă, colegi fiind la IJTL, dar prietenia între 
familii avea să se închege mai târziu. Ne sfătuiam, ne vizitam 
şi ne ajutam reciproc. Pentru soţie, Sivu era ca un frate, iar 
Cosmin - ca fiul ei. Nu am crezut niciodată că destinul poate 
fi aşa de crud... I-a răpit Vioricăi Golban şi soţul şi fiul de-oda-
tă! Ce poate să fie mai groaznic? La auzul veştii nici nu mi-a 
venit să cred. Abia mai târziu, din aproape în aproape, aveam 
să îmi dau seama de întreagă grozăvie... Atunci, pe loc, mi-a 
trecut prin minte că eu trebuie să fac ceva pentru prietenii mei 
care nu mai sunt, pentru artiştii care au trecut în eternitate... În 
acele momente, pentru prima oară, m-am gândit să fac ceva 
ca amintirea lor să dăinuie. Şi, aşa, s-a născut acest festival. 
Primele două ediţii le-am făcut sub impulsul sentimentelor de 
durere şi am reuşit să le fac cu ajutorul prietenilor şi al Primă-
riei Giroc, prin ajutorul neprecupeţit al primarului Iosif-Ionel 
Toma. care,de fapt, şi la ediţia din acest an, a avut un rol ho-
tărâtor în finanţarea şi desfăşurarea festivalului.

De anul trecut, am înfiinţat Asociaţia Culturală “Iosif 
Sivu şi Cosmin Golban”, cu sediul la Chişoda, sub auspicii-
le căreia a devenit posibilă organizarea anuală a Festivalului 
concurs de folclor, purtând numele celor doi instrumentişti. 
Am recurs la această asociaţie pentru că mi-am dat seama 
că singur, ca persoană fizică, nu puteam să duc mai departe 
lucrurile... Festivalul s-ar fi stins şi ar fi fost o pierdere atât 
pentru memoria celor doi artişti, cât şi pentru folclorul autentic 
şi tinerele talente care au posibilitatea să se afirme cu acest 
prilej. Festivalul l-am făcut după sufletul, omenia şi ospitali-
tatea Golbanilor, care, atunci când le treceam pragul, nu mai 
ştiau ce să-mi dea şi cu ce să mă omenească. Nu vreau să 
fiu înţeles greşit, acest festival nu reprezintă o ambiţie pro-
prie, e în primul rând o comemorare, apoi un spectacol pentru 
iubitorii de folclor dar, în acelaşi timp, este şi o promovare a 
folclorului, a cântecului popular românesc. Am convingerea 
că acest festival va creşte în timp şi va deveni o mândrie a 
comunei Giroc. Sunt în fiecare an multe manifestări culturale 
importante în această comună dar, zic eu, Festivalul de Inter-
pretare Vocală şi Instrumentală “Iosif-Sivu şi Cosmin Golban” 
va rămâne un punct de reper pentru Chişoda şi Giroc.  

Am încercat de-a lungul celor patru ediţii ale festivalului 
să menţinem acelaşi juriu şi nu am acceptat condiţionările de 
remunerare a celor invitaţi. Dacă ei, ca artişti, nu înţeleg şi nu 
simt faptul că trebuie să fie solidari cu cei din breasla lor, cu 
adevăratele valori folclorice, eu ce pot să spun? 

De asemenea, menţionez că, vorbind de invitaţii speci-
ali la întâlnirea noastră, am încercat de fiecare dată să avem 
la festival solişti noi, care nu au cântat în anii trecuţi şi să 
nu lăsăm ca evenimentl să fie confiscat doar de câţiva solişti 
care să fie prezenţi în fiecare an. 

Concurenţii, atât soliştii instrumentişti, cât şi soliştii vo-
cali sunt bineveniţi din toate colţurile ţării şi chiar de peste 
hotare. Începând cu acest an, preselecţia pentru concurs o 
facem cu câteva zile înainte de desfăşurarea propriu-zisă a 
concursului, deoarece, înscriindu-se tot mai mulţi concurenţi, 
preselecţia nu mai poate fi făcută în aceeaşi zi. 

Aş dori să încep cu mulţumirile pentru reuşita din acest 
an a festivalului cu Viorica Golban, soţie şi mamă care, în ma-
rea ei durere, a avut puterea să fie alături de noi. 

Apoi, ţin să mulţumesc cu acest prilej Consiliului Local 
Giroc şi Primăriei Giroc, în special domnului primar Iosif-Ionel 
Toma, care au fost alături de noi şi ne-au sprijinit substanţi-
al. Sperăm ca în continuare să avem o colaborare la fel de 
bună. 

De asemenea, nu pot să uit toţi oamenii de bine, cu 
suflet mare, care ne-au ajutat  şi trebuie să le mulţumesc. 
Unii au fost prietenii care ne-au ajutat an de an, dar au fost şi 
oameni şi reprezentanţi de firme pe care nu i-am cunoscut şi 
ne-au ajutat din toată inima.

Iată că omenia şi folclorul românesc găsesc încă spri-
jin în comunitatea românească. Închei prin a aminti sponsorii 
noştri din acest an: Familia Luca - Sorina şi Dumitru - din Chi-
şoda, Fire Show - Dan Pintilie, Cons Pard Chişoda - Dumitru 
Luca, Agma Tiucă Construct - Gheorghe Tiucă, Bled Trans 
- Otilia Bledea, CEFIN România - Iordache Anton, Novatim 
- Candid Cordea, Şeroni Trans - Sorin  Şeroni, Scalini - Ovi-
diu Ciuhandu, Codrina - Maria Miclea, Banan Lugoj - Nicolae 
Bungiu, Maracana - Eugen Supuran, Mehler - Florin Mandrea, 
Finder Klass - George Dobrea.

După două zile de sărbătoare a rugii iată 
că, la Chişoda, “oraşul de lângă Timişoara” - 
cum avea să menţioneze primarul comunei Gi-
roc, domnul Iosif-Ionel Toma - s-au desfăşurat 
două zile de festival de folclor şi de concurs 
pentru tinerii instrumentişti şi solişti vocali, dar 
şi un program consitent de cântec şi dans po-
pular.

Pentru două zile, “capitala cântecului po-
pular” s-a mutat la Chişoda unde Festivalul de 
Interpretare Vocală şi Instrumentală “Iosif-Sivu 
şi Cosmin Golban”, ajuns la a patra ediţie, a 
captat întreaga atenţie şi energie locală, antre-
nând un numeros public din localităţile înveci-
nate şi, în special, din “oraşul de lângă oraşul 
Chişoda” - Timişoara.

În deschidere, pe scena acestui însem-
nat festival de folclor a urcat primarul “oraşului” 
Giroc, (un alt oraş de lângă Timişoara) domnul 
Iosif-Ionel Toma, care a mulţumit celor prezenţi 
la festival pentru onestitatea şi devotamentul lor 
în perpetuarea culturii şi folclorului pe melea-
guri bănăţene şi, deopotrivă, celor care “au pus 
umărul” pentru ca această însemnată manifes-
tare să prindă viaţă şi să se desfăşoare în con-
diţii optime. Primarul a încheiat prin a încuraja şi 
a ura mult succes tuturor concurenţilor.

Marele Premiu la Festivalul de Interpretare Vocală şi 
Instrumentală “Iosif-Sivu şi Cosmin Golban” Ediţia a IV-a - 2010 

a fost adjudecat de Paul Daniel Ananie din Maramureş

Tânărul a interpretat în concurs “Balada lui Tomoiagă” şi “Omu’ care-i 
supărat”. 

“Acest festival, a precizat interpretul, o să rămână o filă aparte în cartea 
vieţii mele. A fost prima mea participare la un festival în Banat şi... primul pre-
miu! 

Eram puţin emoţionat şi puţin răguşit şi chiar le-am spus colegilor mei 
că o să mai vin la festivalul acesta şi, acum, după câştigarea marelui premiu-
lui, musai să vin la anul viitor... Cu un recital de data asta! Mi-a plăcut mult 
la Chişoda. Oamenii sunt minunaţi, iar organizarea festivalului a fost una de 
excepţie”.

Premiaţi la categoria solişti vocali
Premiul I - Bogdan Toma din Hunedoara;
Premiul II - Ina Ioana Todoran, din Alba Iulia;
Premiul III - Lorena Ioana Pascu, din Orăştie;
Menţiune - Ana Maria Născuţiu, din Năsăud;
Menţiune - Daniela Gruescu, din Mănăştiur - Timiş;
Menţiune - Mihaela Cătălina Grindeanu, din Cluj.
Premiul “Radio Timişoara” a fost atribuit solistei 
Elena Cristiana Soreanu din Gorj.

Premiaţi la categoria solişti 
instrumentişti

Premiul I - Adrian Trikă - clarinet, din Serbia;
Premiul II - Adrian Lucaci - taragot, din Deva;
Premiul III - Mădălina Veronica Ursache - nai, 
din Neamţ;
Menţiune - Cosmin Golban - taragot, din Timi-
şoara;
Menţiune - Rahel Darian Franţ - saxofon, din Reşiţa.

Nume multe şi prestigioase pe scena festivalului de la Chişoda
Concertul din acest an a fost 

susţinut de Ansamblul “Ghiocelul” din 
Giroc - coregrafia Victor Jicerean, An-
samblul “Doina Timişului” - coregrafia 
Marius Ursu, Ansamblul “Timişul” - 
coregrafia Toma Frenţescu şi soliştii 
vocali Luminiţa Jucu, Dumitru Stoică-
nescu, Carmen Popovici Dumbravă, 
Adrian Stanca, precum şi Ansamblul 
“Ausana” din Oradea - director Silviu 
Botiş avându-i ca solişti vocali pe Ro-
mina Nemeş, Roxana Ilisie, Paula Le-
zeu şi Claudia Cacuci.

De asemenea, au mai fost invi-
taţi la festival pentru a susţine recita-
luri Loredana Streche - câştigătoarea 
ediţiei a III-a, a Marelui Premiu, Otilia 
Duma, Dumitru Teleagă, Laura Lau-
renţiu, Ramona Ilieş-Drăgan, Silviu 
Drăgan, Desanca Lalici şi Dan Necşa.

Festivalul de Interpretare Voca-
lă şi Instrumentală “Iosif-Sivu şi Cos-
min Golban”, având în cele patru ediţii 
aceeaşi componenţă prestigioasă a 
juriului: prof. Gelu Stan - preşedinte şi 
membrii prof. Petrică Moise, prof. Do-
rin Cuibaru, prof. Gheorghe Ţunea şi 
prof. Gelu Furdui, a crescut cu fiecare 
ediţie atât ca număr de concurenţi, cât 
şi ca prestigiu.

La ediţia din acest an s-au înscris 
un număr de 47 de concurenţi, în urma 
preselecţiei intrând în concurs doar 30 
de solişti vocali şi instrumentişti.
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Ba,  
al meu 
e mai 

frumos!
Alessio Lucas Degan  
3 ani şi patru luni  
Chişoda

Vanesa Loghin
4 ani şi şase luni

Chişoda

Primul nonagenar de pe raza comunei, 
sărbătorit la Primăria din Giroc

Cu puţin timp în urmă, membrii Consiliului Local şi condu-
cerea Primăriei Giroc au hotărât ca familiile care aniversează 
nunta de argint - 25 de ani de la căsătorie, nunta de aur - 50 
de ani de la căsătorie şi nunta de platină - 75 de ani de la că-
sătorie să fie sărbătorite într-un cadru festiv la Primăria din Gi-
roc şi, tot într-un cadru festiv, să fie sărbătorite şi persoanele 
cu domiciliul în comuna Giroc care au împlinit 90 de ani.

“Ca o clipă au trecut 90 de ani...”
De cum îi treci pragul, bătrânul Emilian Frunză 

te întâmpină la poarta casei, cu zâmbetul pe buze şi 
multă bunătate pe chip. La 11 august tocmai a împli-
nit 90 de ani şi pentru venerabila vârstă e încă ager, 
merge drept, judecă bine şi poţi purta oricând o dis-
cuţie cu el, despre vremea “răzbelului cel mare”, pe 
care l-a trecut cu noroc, despre timpurile lui Ceau-
şescu, ori pur şi simplu despre neajunsurile din ziua 
de azi.

Tot la poartă vine să te întâmpine şi soaţa lui 
Emilian Frunză, doamna Clementina, dar se mişcă 
mai anevoie, în cârje, deşi e, deh, mai “tinerică”, 
‘mneaei împlinind abia la anul 90 de ani. Au trecut 
de mult de “nunta de aur” pentru că, fiind căsătoriţi 
din 1946, au mai bine de 62 de ani de când convie-
ţuiesc şi, după cum au promis în faţa lui Dumnezeu, 
au trăit împreună la bine şi la rău.

Pentru că domnul Frunză a împlinit în această 
lună 90 de ani şi a fost sărbătorit de conducerea 
Primriei Giroc, primind cu acel prilej şi diploma de 
rigoare, îl vizitez şi îi spun motivul pentru care l-am 
deranjat.

- Deci, eşti ziarist şi vrei să stai de vorbă cu 
mine?

- Da, domnule Frunză.
- Păi, atunci, ia stai mata o lecuţă să-mi trag 

sufletul că tocmai am cosit în grădină. 
Privesc uimit spre bătrân, iar el îmi zâmbeşte 

înţelegtor, îl văd destul de voinic şi stăpân pe picioa-
re lui, dar, în acelaşi timp, nu pot să uit că tocmai a 
împlinit 90 de ani.

- De ce te miri? Am dat oleacă cu coasa, că 
trebuie să scoatem crumpii... Nu s-au prea făcut în 
anul ăsta... A fost prea cald pentru ei. S-au opărit şi 
au rămas mici...

Ne aşezăm într-un balansoar din curte, la scut 
de căldură, în umbra casei. Nepoţii sunt cu treburi 
prin grădină, iar doi strănepoţi aleargă plini de viaţă 
şi de energie în jurul nostru.

“M-am născut în localitatea Igeşti, din Buco-
vina. Satul meu natal este vecin cu cel al Sofiei Vi-
coveanca. Am fost şapte fraţi la o casă cu părinţi 
care îşi câşigau cu multă trudă pâinea din muncile 
agricole.

În anul 1941, am fost deportaţi, iar în 1946 ne-
am stabilit la Şandra, localitate din judeţul Timiş. În 
acelaşi an m-am căsătorit cu Clementina şi împreu-
nă am avut trei fete: Regina, Aurica şi Cornelia. Pe 
cea mare am botezat-o Regina pentru că, la noi, în 
satul meu natal, era un nume foarte des întâlnit. Re-
gina la rândul ei a avut şi ea două fete, pe Mihaela 
şi Alina. Mihaela are şi ea două fete, pe Anita şi Da-
niela, iar Alina nu a avut copii. 

Aurica a avut-o pe Lenuţa şi pe Costel, iar 
Lenuţa - pe Andreea şi Cristi. Costel are o singură 
fetiţă, pe Vanessa.

Iar Cornelia, mezina familiei mele, din păcate 
nu a avut copii. Suntem neam mare, domnule, deşi 
am trecut prin multe greutăţi.

Deci, îşi urmează omul foarte bine firul gân-
durilor, din 1946 şi până în 1951 am stat la Şan-
dra unde ne făcusem un rost. În 1951 a dat din nou 
năcazul peste noi şi am fost deportaţi în Bărăgan. 
O aveam deja pe Regina. Acolo ne-au aruncat în 
câmp, lângă un ţăruş bătut în pământ şi ne-au spus 
că aici este casa noastră. La început mi-am săpat 
un bordei, apoi, spre toamnă, am început să fac 
împreună cu soţia chirpici şi ne-am clădit o casă. 
Dar trebuia să facem chirpici şi pentru obşte, pentru 
construirea şcolii, a dispensarului, a magazinului, a 
primăriei, pentru toate. Lucram de dimineaţă până 
seara, când cădeam frânţi, dar, vezi dumneata, 
atunci nu se simţea, eram tineri.

Am stat în Bărăgan 22 de ani şi mi-am făcut 
gospodărie înstărită. Acum, tot cei care ne-au dus 
acolo cu forţa au început să umbele să dărâme sa-
tele pe care le construiseră refugiaţii. Din 22 de sate 
ridicate de refugiaţi în Bărăgan, au mai rămas două: 
Fundata, în care locuiam şi eu cu familia, şi Dâlga.

Văzând eu că se strică lucrurile în Bărăgan, 
am venit aici în Banat, la Chişoda şi, prin 1973, mi-
am cumpărat un loc de casă de vreo 1.800 de metri 
pătraţi, dar şi cărămida necesară pentru construc-
ţia unei case. În anul următor aveam casa ridicată. 
Apoi am început să-mi pun viţă-de-vie şi pomi rodi-
tori aduse, bineînţeles, din Bărăgan.

Cu vremea am devenit de-al satului, acum 
sunt chişozean prin adopţie şi am aici, alături de 
mine, după cum aţi văzut, nepoţi şi strănepoţi”.

Bătârnul se opreşte din povestit, priveşte în 
jur, deasupra grădinii şi-a curţii şi oftează de gân-
duri numai de el ştiute. Femeia stă mai mult tăcută, 
lângă noi. Tace şi ascultă povestea vieţii lor.

Bătrânul mai oftează odată şi-şi reia firul po-
veştii.

“E greu să şi numeri până la 90, da’ să tră-
ieşti 90 de ani... Deşi, dacă mă gândesc, au trecut 
într-o clipă! Nouăzeci de ani au trecut într-o clipă. 
Acum, pentru că am împlinit această vârstă, 90 de 
ani, domnul primar, Dumnezeu să-l binecuvânteze 
pe el şi familia lui, m-a cinstit şi m-a onorat, mi-a dat 
şi o diplomă... Parcă meritam eu diplomă! Dar aşa e 
dânsul, bun şi cu grijă faţă de cei din sat, faţă de cei 
care l-au ales.

Dar să ştiţi că m-am bucurat mult că, acum, pot 
să zic la sfârşitul vieţii, şi-a mai adus cineva amin-
te şi de noi, de cei bătrâni. Vedeţi dumneavoastră, 
vremile sunt tot mai grele pentru toţi şi atunci cine 
să-şi mai amintească de noi!? Pot să spun cu mâna 
pe inimă că e un lucru frumos ceea ce face Primăria 
din Giroc pentru bătrânii comunei... Şi Dumnezeu a 
spus că trebuie să ai grijă de cei bătrâni...”

Îmi iau cu greu rămas bun de la Clementina şi 
Emilian Frunză şi, sper, la anul, voi veni să scriu şi 
despre cei 90 de ani pe care îi va împlini Clemen-
tina.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Din activitatea Grădiniţei P.P. Giroc

La  încheierea anului şcolar 2009/2010, gru-
pele de copii au pregătit serbările de sfârşit de an. 
Copiii au fost costumaţi în funcţie de rolul pe care 
l-au avut în montajele şi scenetele pe care le-au 
prezentat, pregătiţi de educatoarele lor. Serbările au 
avut loc în holul şcolii, iar spectatorii au fost părinţii 
care au fost foarte emotionaţi, urmărindu-i pe micii 
artişti, pe care i-au răsplătit cu multe aplauze. Grupa 
pregătitoare a prezentat, în data de 11 iunie, scene-
ta “Grădiniţă, bun rămas” , când au spus toţi într-un 
glas “adio, grădiniţă”. Am fost alături de aceşti minu-
naţi copii de-a lungul celor patru ani de grădiniţă, iar 
acum, îmbrăcaţi în ţinutele festive şi cu sufletele în-
cărcate de emoţii, şi-au spus rolurile şi au cântat în 
faţa publicului, care nu a fost altul decât părinţii sşi 
familiile lor, la fel de emoţionaţi ca şi acum patru ani, 
când au păşit pentru prima dată pragul grădiniţei cu 
copiii lor de mână.

După data de 12 iunie, când s-a încheiat anul 

şcolar, în grădiniţă au continuat să vină o parte din-
tre copii, media fiind de 50-60 de copii prezenţi. În 
această perioadă s-au desfăşurat jocuri, activităţi 
la alegerea copiilor, plimbări, concursuri şi întreceri 
sportive, activităţi coordonate de educatoarele care 
au fost în activitate. În data de 31 iulie, grădiniţa şi-a 
închis porţile, pentru că a urmat o perioadă de igie-
nizare a sălilor de grupă şi a blocului alimentar. Alte 
lucrări care se desfăşoară în grădiniţă sunt: amena-
jarea cabinetului medical, o sală de materiale didac-
tice, iar în curte se montează aparate de joacă şi se 
construieşte un foişor. De asemenea, au fost verifi-
cate instalaţiile sanitare, centralele termice, mobilie-
rul, astfel ca la 1 septembrie grădiniţa noastră să îi 
aştepte pe copii într-o haină nouă. 

Lenuţa TERTECI

PRO ŞI CONTRA E-BOOK(I)
Atât aşa-numitele „e-book-uri”, 

cărţile în format electronic, cât şi vo-
lumele tipărite pe hârtie pot fi răsfoite 
cu buricele degetelor. Ambele sunt 
redactate într-un procesor de text in-
stalat pe computer, iar la prima vedere 
singura diferenţă dintre ele o consti-
tuie suportul de stocare. Lucrurile nu 
sunt însă atât de simple, dovada fiind 
studiile din ce în ce mai numeroase 
ce încearcă să traseze avantaje şi 
dezavantaje între cele două formate 
de carte, dincolo de impersonalitatea 
imaculată a paginilor stocate virtual 
şi de stimulii tactili şi afectivi asociaţi 
paginilor „în carne şi oase”, scorojite 
cu timpul.

Putem trece în revistă câteva 
elemente pro şi contra din ambele ta-
bere. Astfel, în ceea ce priveşte tra-
diţionalele cărţi tipărite, acestea sunt 
uşor de obţinut (librăriile fiind ampla-
sate peste tot), sunt portabile, nu de-
ranjează atât de mult ochii şi sunt şi 
ieftine. În plus, nu necesită energie 
electrică pentru a funcţiona. Pe de 
altă parte, însă, pot deveni greoaie 
când cari cu tine două sau trei bucăţi, 
au nevoie de o sursă de lumină pen-
tru a fi citite, iar dacă îţi scrii notiţe 
pe ele poţi fi sigur că acestea nu vor 
dispărea niciodată (chiar şi urmele 
de creion rămân vizibile).

Cât priveşte e-book-urile, sunt 
uşor de citit – majoritatea e-reader-
elor oferă funcţii de zoom sau de 
redimensionare a literelor –, sunt 
portabile şi poţi căra cu tine mai mul-
te deodată. Se spune că sunt mai 
ecologice pentru că nu e nevoie să 
omori copaci în procesul de produc-
ţie, le poţi împânzi cu notiţe care nu 
sunt permanente, iar condiţiile de lu-
mină sunt irelevante. Problema e că 
necesită un dispozitiv de stocare de 
câteva sute de dolari şi energie elec-
trică, obosesc mai mult ochii şi sunt 
mai voluminoase decât cărţile „tradi-
ţionale”, plus că se pot confrunta şi 
cu defecţiuni de software.

Dincolo de aceste avantaje şi 

dezavantaje prezentate fugar, există 
şi argumente de natură etică şi co-
mercială. Ne-am obişnuit deja ca la 
intervale din ce în ce mai accelerate 
să mai fie proclamată câte o moar-
te. Au trecut, teoretic, pragul Autorul, 
Romanul, Istoria, Radioul, Filmul, iar 
lista necroloagelor culturale şi media 
rămâne deschisă. Odată cu injecţia 
masivă de e-readere din familia iPad 
şi Kindle, pentru care Apple, respec-
tiv Amazon au avut grijă să ofere pa-

chete interminabile de cărţi electroni-
ce, gata să fie compulsiv cumpărate 
pentru câţiva dolari şi câteva clickuri, 
reintră în scenă moartea Cărţii. Con-
fruntată nu doar cu o criză economică 
– volumele în format clasic, tipărit, nu 
ţin pasul cu omoloagele electronice  
– şi cu argumentele ecologice cum 
că pădurile tropicale sunt amenintate 
de producţia de cărţi pentru copii, ci 
şi cu o criză de bucătărie funcţională 
internă.

Se caută argumente, diagnos-
tice, se fac previziuni şi analize: un 
proaspăt sondaj de piaţă arată că vi-
teza de citire este, în acest moment 
evolutiv, mai mică în cazul e-book-uri-
lor “utilizate” pe iPad (cu 6,2%) şi pe 

Kindle (10,7%) decât în cazul lecturii 
“ca la carte”. Alţi cercetători, intere-
saţi de data asta de efectele tehnolo-
giei în învăţare, susţin într-un studiu 
recent că, „în ciuda aşteptărilor noas-
tre, cititul cărţilor tipărite îi determină 
copilului comportamente de mediere 
şi niveluri de abstractizare mai ridica-
te decât media electronice”. Ba mai 
mult, conform unei alte cercetări, co-
piii crescuţi în case cu peste 500 de 
cărţi au petrecut, în medie, cu trei ani 
mai mult în sistemele de învăţământ 
decât cei crescuţi cu doar câteva 
cărţi. Odată cu inflaţia de e-books, 
copiilor nu le scade doar pofta de ci-
tit, ci şi atenţia pentru detalii.

Nici în ceea ce priveşte una 
dintre cele mai folosite obiecţii când 
vine vorba de “condamnarea” cărţii 
tipărite la coşul de gunoi al istoriei, 
eco-obiecţia, lucrurile nu sunt mult 
mai clare. Deşi este evident că pă-
durile au intrat şi continuă să intre 
excesiv în tipografii, având ca output 
miliardele de cărţi ale culturii noastre 
“bulimice”, discuţia legată de coefi-
cientul de eco-friendliness al cărţilor 
electronice scoate şi ea la iveală con-
troverse. Un studiu interesant despre 
componenţa chimică a unui iPad ara-
tă că sunt necesare aproximativ 15 
kg de minerale foarte variate, extra-
se pentru producţia unui singur iPad. 
Altă problemă majoră este compo-
nenta de etică a muncii. Faptul că 
iPad-urile şi celelalte gadget-uri Ap-
ple sunt produse în fabrici din China, 
unde muncitorii cunosc exploatarea, 
ridică o întrebare serioasă legată de 
responsabilitatea socială a compa-
niilor producătoare de e-readere (şi, 
evident, nu numai).

Cu toate acestea, cartea a 
supravieţuit fonografului şi ziarului. 
Ascultatul nu a înlocuit cititul. Astăzi, 
cărţile tipărite sunt la fel de comune 
şi avem toate motivele să credem 
că volumele vor apărea, chiar dacă 
în cantităţi mai mici, şi vor fi citite în 
anii următori. Deşi teama editorilor 

din “şcoala veche” că piaţa de carte 
va suferi iremediabil de pe urma e-
readerelor, aşa cum s-a întâmplat cu 
piaţa muzicală după apariţia iTunes,  
este perfect justificată, abordarea 
concurenţială a cărţilor electronice şi 
a celor tipărite nu mi se pare cea mai 
profitabilă.

Cele două formate – electro-
nic şi tipărit – ar trebui mai degrabă 
analizate ca avataruri ale aceleiaşi 
entităţi, iar criza actuală a pieţei de 
carte, derulată pe fondul ascensiu-
nii (pe alte coordonate) ebook-urilor, 
ar trebui să conducă la reorganiza-
rea principiilor pe care funcţionează 
acum industria editorială.

Reforma ar trebui să ţină, în pri-
mul rând, cont de selecţia titlurilor pu-
blicate. Piaţa internaţională de carte 
e generoasă în „maculatură”. Cartea 
ca atare a devenit un format demo-
dat pentru noi obişnuinţe media, lu-
cru care nu înseamnă dispariţia ei, ci 
doar o formă de adaptare, aplicarea 
unor principii de selecţie mai bune şi, 
implicit, restrângerea ei.

Preţurile mici – nu doar ale e-
book-urilor, ci şi ale titlurilor vândute 
în masă la pachet cu diferite ziare şi 
reviste – schimbă percepţia consu-
matorului asupra valorii unei cărţi. 
Editurile trebuie să-şi reconfigureze 
statutul în faţa acestor modificări de 
percepţie cu efecte cât se poate de 
imediate. De asemenea, librăriile – 
mult timp dominante pe piaţa de car-
te, cu loc privilegiat în memoria afec-
tivă – nu mai sunt reţele de distribuţie 
capabile să ajungă la publicul conec-
tat şi din ce în ce mai numeros. Car-
tea tipărită ar trebui să-şi adune for-
ţele şi să facă saltul spre metode de 
distribuţie şi promovare alternativă. 
Relaţia dintre public şi producătorul 
de carte trebuie şi ea redefinită, nu 
doar la nivel comercial, ci şi în ceea 
ce priveşte implicarea democratică a 
cititorilor în elaborarea unor planuri 
editoriale.

Gabriel TOMESCU



în lot, printre alţi fotbalişti de certă valoare, pe Romi-
că Buia, fostul idol al tribunelor de pe „Dan Păltinişa-
nu”, FC Chişoda nu a resimţit deloc şocul Diviziei D. 
Dimpotrivă, echipa giroceană a terminat campionatul 
pe locul secund, după o bătălie cap la cap dusă cu 
ACS Recaş, până aproape de finalul campionatului. 
Ca o consolare pentru locul întâi pierdut, FC Chişoda 
a obţinut trei trofee care au îmbogăţit panoplia clubu-
lui: câştigătoare a Cupei României – faza judeţeană, 
a Cupei Dinu Instal (sală), destinată echipelor din Di-
vizia D, şi Super Cupa judeţului Timiş la minifotbal, 
toate rezultate remarcabile obţinute într-un timp ex-
trem de scurt.

Dar FC Chişoda nu s-a oprit aici. A pornit într-o 
nouă ediţie de campionat a Diviziei D, cea încheiată 
în acest an, şi a reuşit cea mai bună performanţă a 
sa de până acum. Acelaşi Alin Rus rezumă prestaţia 
echipei în ultimul sezon. „Am cucerit titlul de campi-
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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 DEZAS-
TRE” constă în 5 sunete a 16 se-
cunde fiecare, cu pauză de 10 se-
cunde între ele. Pentru sirenele cu 
aer comprimat, semnalul se compu-
ne 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 aere 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. Pentru sirene-
le cu aer comprimat, semnalul se 
compune dintr-un sunet continuu, 
de aceeaşi intensitate, cu durata de 
1 minut.

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

Două opere pe care e bine să le citeşti împreună
Capodopera lui Rudyard Kipling

Dacă
Dacă-ţi rămâne mintea când cei din jur şi-o pierd

şi, fiindcă o ai, te-apasă sub vorbe care dor;
dacă mai crezi în tine când alţii nu mai cred

şi-i ierţi şi nu te superi de îndoiala lor;
dacă de aşteptare nu osteneşti nicicând,

nici de minciuna goală nu-ţi clatini gândul drept,
dacă, izbit de ură, nu te răzbuni urând

şi totuşi nu-ţi pui mască de sfânt sau de-nţelept;
dacă visezi, dar visul stăpân de nu ţi-l faci
sau gândul, deşi judeci, de nu ţi-e unic ţel;
dacă-ncercând triumful sau prăbuşirea taci
şi poţi, prin amândouă trecând, să fii la fel;

dacă înduri să afli cinstitul tău cuvânt
răstălmăcit, naivii să-i ducă în ispită,

sau truda vieţii tale, înspulberată-n vânt,
de poate iar s-o-nalţe unealta-ţi prea tocită;

dacă poţi strânge toate câştigurile tale
ca să le joci pe-o carte şi să le pierzi aşa

şi iarăşi de la capăt să-ncepi aceeaşi cale,
fără să spui o vorbă de neizbânda ta;

dacă poţi gândul, nervii şi inima, să-i pui
să te slujească încă, peste puterea lor,

deşi în trupul firav o altă forţă nu-i,
afară de voinţa ce le impune : “spor”;

dacă te vrea mulţimea, deşi n-ai linguşit
sau lângă rege umbli ca lâng-un oarecare;
dacă de rai sau prieteni nu poţi să fii rănit;
dacă nu numai unul, ci toţi îţi dau crezare;

dacă ajungi să umpli minutul trecător
cu şaizeci de clipe de veşnicii, mereu,

vei fi pe-ntreg Pământul deplin stăpânitor
şi, mai presus de toate, un OM – copilul meu !

Şi parodia lui Kostas Vanidis
Anti Dacă

De poţi să faci pe prostul, când altul te repede
Făcând-o pe deşteptul şi cu-n cuvânt nu-l cerţi,
De nu te-ncrezi în nimeni şi nimeni nu te crede

De-ţi poţi ierta păcatul, dar altora nu-l ierţi.
De nu rabzi nici-o clipă un rău să-l împlineşti

Şi dacă minţi mai tare, când alţii nu spun drept,
De-ţi place în iubire cu ura să loveşti

Şi totuşi îţi pui masca de sfânt sau înţelept.
De te târăşti ca viermii Şi-n visuri nu-ţi iei zborul

Şi numai interesul îl sui la rang de ţel,
De părăseşti învinsul şi treci cu-nvingătorul

Şi-i vinzi fără sfială pe amândoi la fel,
De poţi să-ţi afli scrisul şi spusa tălmăcite
Drept adevăr, să-nşele mulţimea oarbă şi
Când vorbele şi fapta în vânt ţi-s risipite,
Tu dându-le la dracu’ poţi altele scorni.

De poti să faci într-una dintr-un câştig o mie
Şi patria pe-o carte s-o vinzi la primul semn,

De nu-ţi plăteşti bănuţul luat ca datorie,
Dar tu să fii plătitul, găseşti că-i drept şi demn,
De poţi să-ţi storci şi gândul şi inima şi nervii,

Îmbătrânite-n rele, să facă rele noi
Şi sub nehotărâre, plecându-te ca servii,

Când toţi strigă ‘nainte, doar tu strigi înapoi!
Dacă stând în mulţime te-mpăunezi semeţ,

Dar lângă cel puternic îngenunchezi slugarnic,
Pe duşmani şi pe prieteni, tratându-i cu dispreţ,

În faţă-i linguşeşti şi-n dos ‘i-nşeli amarnic,
Şi dacă poţi să faci oriunde, oricând un rău

Şi-n umbra lui te-nlinişti, ca-n umbra unui pom,
Al tău va fi Pământul, cu tot prinosul său,

Vei fi-ntre Domni – întâiul, dar niciodată OM!

Performanţa fotbalistică vine de la Chişoda
FC Chişoda, echipă care activează în Divizia 

D (al patrulea eşalon valoric al fotbalului românesc), 
este sinonimă, de (cel puţin) două sezoane încoa-
ce, cu lupta pentru titlul de campioană a judeţului. O 
performanţă atinsă chiar în ultimul sezon, dar care, 
din nefericire, nu a adus şi mult dorita promovare în 
Divizia C. Dar să o luăm pe rând. Echipa din Chişoda 
este una relativ tânără în peisajul fotbalistic bănăţean. 
După mulţi ani de absenţă din competiţiile organiza-
te de AJF Timiş, echipa de fotbal din Chişoda a fost 
reînfiinţată în august 2003 sub denumirea de Fotbal 
Club Chişoda. Iniţiativa le-a aparţinut unor tineri din 
localitate, pasionaţi de sportul rege. De atunci, echipa 
e evoluatmai întâi în Campionatul Municipal şi a fost 
aproape de promovarea în Campionatul Judeţean în 
2005, când a pierdut barajul de promovare împotri-
va echipei Tipomic. A fost prima tentativă de a „ieşi 
în lume” pentru tânăra echipă FC Chişoda. Alin Rus, 
preşedintele clubului, rememorează perioada de că-
utare a echipei. „Din anul 2007, Primăria şi Consiliul 
Local Giroc, dar în special primarul Ionel Iosif  Toma, 
au devenit principalii noştri susţinători. Această sus-
ţinere s-a concretizat prin rezultate din ce în ce mai 
bune, de la an la an. Am reuşit să promovăm în Cam-
pionatul Judeţean, iar la finele sezonului 2007-2008 
am acces în Divizia D”. La vremea respectivă, Chişo-
da a înregistrat o serie impresionantă de meciuri în 
care nu a cunoscut înfrângerea, de fapt un preambul 
la parcursul foarte bun ce avea să urmeze. Avându-l 

oană a judeţului Timiş, chiar în ultima etapă, în dauna 
celor de la Poli 2002, copilul mai mic al lui Marian 
Iancu. Această performanţă a trimis echipa noastră la 
jocul de baraj pentru promovarea în Liga a III-a, de la 
Caransebeş”. Sorţii însă au fost potrivnici celor de la 
FC Chişoda, deoarece le-au opus o echipă – CS Ter-
mo Drobeta Turnu Severin – care are în componenţă 
mai mulţi jucători care au activat în diviziile secunde şi 
a treia (FC Drobeta sau Minerul Mehedinţi). Cu toate 
acestea, oltenii s-au impus la limită, cu 2-1, iar echipa 
chişozeană a fost nevoită să o ia de la capăt, în Divi-
zia D Timiş. A fost însă o experienţă pe cinste pentru 
Romică Buia şi compania, iar amintirea faptului că au 
fost atât de aproape de Liga a III-a nu s-a stins încă. 
Alin Rus vrea ca acest an competiţional să însemne 
mai mult pentru FC Chişoda, ceea ce înseamnă că 
microbiştii din Giroc se pot aştepta la un nou joc deci-
siv pentru Liga a III-a şi, de ce nu, la o promovare pe 
cea de-a treia scenă fotbalistică a României. Pentru 
aceasta, însă, lotul de 24 de jucători ai echipei trebu-
ie să muncească. Tehnicienii Cristian Safta, Adrian 
Şeţu (care au format fotbalişti precum Gabriel Torje – 
acum la Dinamo – sau Cristian Daminuţă – cumpărat 
recent de multipla campioană europeană AC Milan), 
dar şi Romică Buia sau Vasile Daminuţă ori Daniel 
Noje trudesc pentru acest obiectiv. Sadi Abu-Lebda 
(căpitanul formaţiei) sau chişozeanul get-beget Dani-
el Ilcău, alături de ceilalţi coechipieri cu siguranţă au 
acelaşi obiectiv: FC Chişoda în Liga a III-a!       (V.T.)

Marele Festival de Folclor al Românilor de la Uzdin
Chiar în aceste zile, An-

samblul “Ghiocelul” din Giroc a 
fost prezent pe scena Marelui 
Festival de Folclor al Românilor 
de la Uzdin, cu ocazia jubileului 
aniversar a 50 de ani de la înfiin-
ţarea acestei manifestări.

Marele Festival de Folclor 
al Românilor de la Uzdin a fost 
înfiinţat în preajma anului 1960, 
la Uzdin, localitate cu o tradiţie 
folclorică foarte bogată. Astăzi, 
acest festival reprezintă cea mai 
importantă manifestare culturală 
a românilor din Voievodina. 

Festivalul se caracteri-
zeaază printr-o participare foar-
te numeroasă, uneori numărul 
artiştilor prezenţi oscilând între 
1.500 şi 2.000, printr-o calitate 
deosebită a programului, precum 
şi prin faptul că la el participă atât 
oaspeţi din ţară, cât şi din străi-
nătate.

“Ghioceii” s-au prezentat 
la spectacolul de la Uzdin cu 10 
perechi de dansatori, cinci in-
strumentişti şi doi solişti vocali. 
Tocmai în anul jubiliar al festi-
valului de la Uzdin, girocenii au 
avut cinstea şi onoarea de a în-
cheia această manifestare cu un 
program de excepţie. Cele zece 
perechi de dansatori au prezen-
tat dansuri de munte şi din Pusta 
Banatului, în coregrafia lui Vic-
tor Jicheran, iar soliştii Codruţa 

Moldovan şi Răzvan Poenar au 
interpretat frumoase cântece po-
pulare din Banat, în acompania-
mentul instrumentiştilor.

Participarea numeroasă 
din acest an s-a dovedit şi prin 
faptul că dacă prima formaţie, 
care a deschis întâlnirea, s-a ur-
cat pe scena festivalului la ora 
8.30, atunci “Ghioceii”, cei care 
au închis festivalul, au dat spec-
tacolul în jurul orelor 24.30.

Marele Festival de Folclor 
al Românilor de la Uzdin, specta-
col internaţional, a fost transmis 
în întregime de un post sârb de 
televiziune, faima “Ghiocelului” şi 
prin el a girocenilor trecând încă 
o dată hotarele ţării.

Vasile TOMOIAGĂ


