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În data de 14 iunie 2017 a avut loc faza județeană a
Campionatului Național de Șah pe Echipe Școlare „Eli-
sabeta Polihroniade”. La două din cele trei secțiuni, echi-
pele girocene s-au calificat în finala pe țară, care va avea
loc la Olănești, în perioada 10-13 iunie 2017.

Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc are o echipă
campioană județeană de șah la ciclul primar, formată din
Andrei Juravle, Fabian Preda, Luca Iucu, Angelina
Coman. De asemenea, echipa giroceană formată din Paul
Paraschiv, Mihai Iucu, Ștefan Juravle și Alexandra Paras-
chiv reprezintă județul Timiș la faza națională. Socotind și
olimpiadele școlare de șah, echipa de șah, secțiunea gim-

naziu, a Liceului Teoretic „David Voniga” rămâne cam-
pioană județeană pentru a șaptea oară consecutiv.

Șahista giroceană Alexandra Paraschiv a atins, cu
această ediție, un nou record, și anume 64 de partide ofi-
ciale consecutive fără înfrângere, în cadrul competițiilor
pe echipe școlare. Mai exact, 61 de victorii și 3 remize.
Coincidență stranie: numărul de pătrate de pe tabla de șah
este tot 64.

Între 1-9 iunie, echipa școlară de șah din Comuna Giroc
va reprezenta România la Campionatul Internațional de

Șah pe Echipe Școlare, dedicat școlilor secundare, numit
„Belaya Ladya” sau „White Rook” și care se va desfășura
în perioada 1-9 iunie 2017 în Rusia, la Soci.

Motivul nominalizării este faptul că echipa giroceană a
fost campioana României în 2015 și 2016 la secțiunea
gimnaziu, secțiune care își găsește o prelungire în acest
campionat de magnitudine mondială - „White Rook, se-
condary school chess teams”. A.C.S. „Elisabeta Polihro-
niade”, care a organizat în ultimii ani campionatele
naționale școlare individuale, precum și cele pe echipe
școlare, sponsorizând în fiecare an cu diverse sume parti-
ciparea câștigătorilor la campionatul mondial școlar, a

contribuit parțial și la achitarea biletelor de avion ale
delegației girocene. Jucătorii care urmează să facă depla-
sarea sunt: Ștefan Juravle, Mihai Iucu, Andrei Juravle și
Beatrice David. Regulamentul campionatului de la Soci
conține un criteriu suplimentar de vârstă (jucătorii să nu
împlinească 15 ani în 2017). Alexandra și Paul Paraschiv
vor participa însă la finala ONSS din 27-28 mai și finala
versiunii Polihroniade la Olănești, între 10-13 iunie.

Zamfir MOLDOVAN, 
antrenor maestru

CCaammppiioonnaattuull NNaațțiioonnaall ddee ȘȘaahh
„„EElliissaabbeettaa PPoolliihhrroonniiaaddee””

Echipe Școlare – faza județeană – ediția 2017

DDeessppăărr��iirree
în memoria lui Ion Murariu

Mă, Ioane, mă, te-ai cam grăbit să pleci,
Când mai aveai atâtea de făcut,

Ai cam uitat că drumul cel de veci
E nesfârșit și greu de străbătut.

Se-mbracă-n alb salcâmii din Giroc,
Iar în castani se-nalță candelabre

Și anii, care nu mai stau în loc,
Îmi par desprinși din lumile macabre.
Căci în zadar din ochii mei cei stinși,

Gândind la tine lacrime se storc
Și mă ajut ținându-mi pumnii strânși,

Din drumul tău nu pot să te întorc.
Ți-ai luat cu tine umbra și te-ai dus
Ca să te ascunzi sub crucea veșniciei

Ne faci cu mâna, tuturor, de sus,
Aureolat de glasul poeziei.

Sub licrărirea aștrilor nebuni
Pe care tu i-ai zugrăvit în minte

Încerci, pe rând, la tine să ne-aduni
Să fim la fel, așa, ca mai ‘nainte.

Eu mai rămân, să mă agăț de stânci
Peste abisul timpului trecut

Și de ar fi să mă târăsc pe brânci
Atât cât pot, n-am să mă dau bătut.

Ai tras cortina și ai stins lumina
Și ai plecat pe-un drum necunoscut,

Iar clipele ce cad ca ghilotina
Au azvârlit prezentul în trecut.

Te vom purta în suflet și în gând,
Acuma când speranțele se curmă,
Să dormi în pace, Ioane, în curând
Mă voi grăbi să te ajung din urmă.

Petru CHIRA

„Foaia girocenilor” 
a sărbătorit 

500 de apariții
Un moment deosebit pentru presa locală

giroceană s-a consemnat în data de 5 mai,
atunci când publicația „Foaia girocenilor” a
sărbătorit 500 de apariții. O sumă impre -
sionantă pentru ziarul editat de domnul Dorin

Aga, consilier local și un fost ziarist cu vechi
state în presa timișoreană. Evenimentul a fost
sărbătorit așa cum se cuvine, la Căminul Cul-
tural din Giroc, cei prezenți având parte și de
un moment folcloric susținut de Mihaela
Petrovici și Vanesa Jarja, acompaniate de
formația  condusă de Marian Jarja. 

Prezent la eveniment, domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma a avut doar cuvinte de laudă
la adresa ziarului și a subliniat „eterna nevoie
de manifestare și a altor păreri, de unde vine și
progresul democrației”. 

Pe această cale, le dorim colegilor noștri să
ajungă la cât mai multe apariții!



2 DIALOG CU CETĂŢENIIRReelliiggiiee

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dez-

legare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți, 29

august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15

aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie–

miercuri, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august -

luni, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - du-

minică, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (27 și 28 februarie); în
Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vineri înaintea Naşterii
Domnului (22 decembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26 martie; 2, 13 și 15
aprilie; 25 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zi-
lele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția zilelor de luni
și marți din prima săptămână a Postului Mare.

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în
toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti

(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea spe-
cială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului
Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Flo-
riilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (9 - 23 apri-
lie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(marți, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru

mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi luni, 17 aprilie) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi luni, 5

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți, 26 de-

cembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2017)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enume-

rate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 februarie-23
aprilie) 

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-
brie-6 ianuarie)

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2018)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an 
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 16-17 și 26-28 mai; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti

până la Duminica Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4-29 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)
În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-

brie - 6 ianuarie)

RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2017

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește, în data de 21
mai, pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa,
Elena. Constantin cel Mare s-a născut în orașul
Naissus (Niș, Serbia de astăzi) în jurul anului 274. A
devenit suveran al întregului Imperiu Roman după
ce i-a învins pe Maxențiu și Liciniu. Potrivit mărtu-
riilor lui Eusebiu și Lactanțiu, în ajunul luptei cu
Maxențiu, Constantin a văzut pe cer ziua, în amiaza
mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui cu
inscripția: „In hoc signo vinces” („Prin acest semn
vei birui”). 

Noaptea, în timpul somnului, i se descoperă Hris-
tos, cerându-i să pună semnul sfintei cruci pe stea-
gurile soldaților. Dând ascultare poruncii primite în
vis, iese biruitor în lupta cu Maxențiu. Pe Arcul de
Triumf al lui Constantin, care se păstrează la Roma,
se afla inscripția: „Instinctu divinitatis” = Prin
inspirație divină”, ce descoperă cum a fost câștigată
victoria asupra lui Maxențiu.

Cea mai însemnată realizare a împăratului Con-
stantin a fost Edictul de la Milano (313), prin care
creștinismul ajunge să fie recunoscut de stat. Însă,
el va deveni religie de stat în timpul lui Teodosie cel
Mare (379-395).

După edictul din anul 313, împăratul scutește Bi-
serica de impozite, îi acordă dreptul de a primi
donații și le dă episcopilor dreptul să judece pe cei
ce nu doreau să fie judecați după legile statului. Va
înlătura din legile penale pedepsele contrare spiritu-
lui creștinismului, precum: răstignirea, zdrobirea pi-
cioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul roșu).

Împăratul Constantin a convocat primul Sinod
ecumenic la Niceea (325), unde, după lungi dezba-
teri, învățătura lui Arie a fost condamnată și s-a
adoptat formula că Fiul Lui Dumnezeu este de o
ființă cu Tatăl și, deci, din veci cu El. La sinod au
fost alcătuite și primele șapte articole ale Simbolu-
lui de credință (Crezul), a fost fixată data Paștilor
(prima duminică după luna plină, după echinocțiul
de primăvară) și s-au dat 20 de canoane referitoare
la disciplina bisericească.

Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat pe
patul de moarte de către episcopul Eusebiu de Ni-
comidia. A murit la scurt timp (337) în Nicomidia și

a fost înmormântat în biserica Sfinții Apostoli din
Constantinopol, ctitorită de el.

Împărăteasa Elena, Flavia Iulia Helena, s-a născut
în provincia Bitinia. În anul 293, generalul roman
Constanțiu Chlorus, la îndemnul împăratului
Dioclețian, divorțează de împărăteasa Elena.
Aceasta nu se recăsătorește, ci trăiește departe de
atenția publică, dar aproape de fiul său. 

A reușit să descopere, pe dealul Golgotei, crucea
pe care a fost răstignit Hristos. Potrivit tradiției, în
urma săpăturilor s-au găsit trei cruci. Pentru a se
identifica crucea pe care a fost răstignit Hristos, au
atins cele trei cruci de un mort. 

Acesta a înviat în momentul în care a fost atins
de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie 326, epis-
copul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea și a
înălțat-o în fața mulțimii. Ziua de 14 septembrie a
devenit sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, în calen-
darul creștin.

Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului Mor-
mânt, Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret și
multe alte sfinte locașuri.

SSffiinnțțiiii ÎÎmmppăărraațții CCoonnssttaannttiinn 
șșii mmaammaa ssaa,, EElleennaa

Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după
Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după Paști. Este
cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În
această zi, creștinii se salută cu „Hristos S-a înălțat!” și
răspund cu „Adevărat S-a înălțat!”. 

Hristos S-a înălțat la cer de pe
Muntele Măslinilor, în văzul Aposto-
lilor și a doi îngeri. Îngerii le-au vor-
bit ucenicilor despre a doua venire a
Lui Hristos, ca aceștia să nu se lase
copleșiți de durerea despărțirii.

Din Sfânta Scriptură, aflăm că
Mântuitorul Și-a ridicat mâinile, bi-
necuvântându-i pe ucenici, iar pe
când îi binecuvânta S-a înălțat la cer
(Luca 24, 51), în timp ce un nor L-a
făcut nevăzut pentru ochii lor (F.A.
1,9). Adeseori Dumnezeu le-a vorbit
oamenilor din nor, fenomen prin care
se manifestă energiile divine, menite
să reveleze prezența Divinității, dar
să o și ascundă.

Cea mai veche mențiune despre
sărbătoarea Înălțării Domnului o găsim la Eusebiu din
Cezareea, în lucrarea „Despre sărbătoarea Paștilor”,
compusă în anul 332. Din această lucrare reiese că
Înălțarea Domnului era sărbătorită în acea vreme odată
cu Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea Lui Hristos.
Spre sfârșitul secolului IV, începutul secolului V, săr-
bătoarea Înălțării s-a despărțit de cea a Pogorârii Sfân-
tului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită în a 40-a zi după
Înviere, dată care va rămâne stabilită pentru totdeauna
în calendarul bisericesc.

Înălțarea Lui Hristos întru slavă și șederea Sa de-a
dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a
umanității Lui. Prin toate actele Sale, întrupare, moarte,
înviere, El a îndumnezeit treptat firea omenească pe
care a asumat-o, dar prin Înălțare a transfigurat-o pe

deplin. Datorită transfigurării su-
preme a trupului Său, Hristos poate
deveni interior celor care cred în El.
Înălțarea Domnului nu înseamnă re-
tragerea Sa din creație, pentru că El
continuă să fie prezent și lucrător prin
Sfântul Duh.

Înălțarea cu trupul la cer este o
mărturie a faptului că omul a fost
creat pentru veșnicie, căci Fiul nu Se
înfățișează Tatălui numai ca Dumne-
zeu, ci și ca Om.

Hristos, prin Înălțarea Sa, nu arată
doar unde trebuie să ajungă omul, ci
se face cale și putere, ca omul să
ajungă la această stare. El șade pe tro-
nul dumnezeiesc al slavei, dar și
locuiește în inima celor ce-L iubesc.

Așa putem înțelege paradoxul: Hristos este înălțat și în
drum spre înălțare cu fiecare dintre noi.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării
Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbă-
toare națională bisericească. În această zi, în toate bi-
sericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor
eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate
câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, dreptate
și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

ÎÎnnăăllțțaarreeaa DDoommnnuulluuii
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017
23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de co-

lectare a brazilor de Crăciun.

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cos-
metizare).

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente elec-
trice şi electronice).

01 aprilie 2017– Campania „Curăţenia pentru 1 oră în
comuna Giroc”.

30 septembrie 2017 –  Campania de Mediu mini co-
lectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice)

30 septembrie 2017–  Let’s Do It, România!

23 octombrie – 03 noiembrie 2017 - Curăţenia de
toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate
din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Gu-

vernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, ce-
tăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identi-
tate este documentul care se eliberează cetăţeanu-
lui român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi
domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a
actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot
prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de
zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a
solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de
14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile
mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titu-
larului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actu-

lui de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai

corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor

legale constituie contravenţie şi se sancţionează,
după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Deși primăvara este sezonul mult așteptat de
către majoritatea dintre noi, pentru unii este se-
zonul alergiilor. În comuna noastră, mii de per-
soane suferă de alergii sezoniere, iar numărul
crește de la an la an.

Primăria comunei Giroc aduce la cunoştinţa-
cetăţenilor pericolul pe care îl reprezintă pentru
sănătatea populaţiei planta Ambrosia artemisii-
folia, denumită popular şi iarba pârloagelor. 

Ambrosia artemisiifolia înflorește în perioada
iulie - septembrie și are un puternic efect aler-
gen asupra populaţiei sensibile. Este o plantă
anuală, prezentă în grădini, în culturile de ce-
reale şi de floarea-soarelui, respectiv în zonele
lăsate în paragină, cum sunt cele de pe marginea
drumurilor şi a căilor ferate, în apropierea dărâ-
măturilor pe şantierele de construcţii, în zone
unde s-a depozitat pământ excavat, respectiv pe
terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute.

Perioada de polenizare începe la sfârşitul lunii
iunie, cu un vârf al concentraţiei de polen în aer
în a doua jumătate a lunii august şi se întinde
până în octombrie. Pe durata zilei, polenul de
ambrozia se ridică în aer de la răsăritul soarelui,
concentraţia atinge maximul zilei la amiază, mi-
nimul fiind după ploaie şi noaptea.

Cetăţenilor li se recomandă să îşi cosească şi
să-şi cureţe periodic terenurile aflate în intrevi-
lanul sau extravilanul localităţii (grădini, supra-
feţe de teren achiziţionate în vederea construirii
unei locuinţe, terenuri cultivate/necultivate) de
vegetaţie ierboasă, pentru a nu permite apariţia
florii, al cărei polen provoacă aceste alergii,
afectând starea de sănătate a populaţiei. O sin-
gură cosire nu este suficientă, deoarece aceasta
va stimula ramificarea excesivă, ducând în final
la creşterea cantităţii de polen şi seminţe produse
de plante. Atunci când plantele de floarea pustei
sunt puţine, acestea pot fi smulse manual, însă
nu trebuie rupte, deoarece, la fel ca în cazul co-
sirii numai o singură dată, acestea se vor rami-
fica puternic.

Atunci când suprafaţa infestată cu această bu-
ruiană invazivă este foarte mare sau condiţiile

nu permit executarea cosirilor (terenuri culti-
vate), se recomandă erbicidarea. În acest caz er-
bicidarea se aplică la începutul perioadei de
vegetaţieşi se repetă ori de câte ori este nevoie şi
după ce terenul a fost recoltat. Trebuie avut în
vedere faptul că unele populaţii de ambrosia au
dezvoltat o rezistenţă ridicată la erbicidare, iar
în cazul acesta combaterea chimică este total
ineficientă, alternativa viabilă fiind de asemenea
cosirea repetată.

În concluzie, se recomandă cosirea repetată
începând din luna iunie până în luna octom-
brie.

Compartiment Protecția Mediului,
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Insp. Petronela-Silvana FLOREA

AAmmbbrroozziiaa,, uunn ppeerriiccooll
ppeennttrruu ssăănnăăttaattee!!

Primăria comunei Giroc anunţă continua-
rea distribuirii unităţilor de compost indivi-
dual, cu o capacitate de 280 de litri,
înălţimea de 840 mm şi diametrul de 790
mm, în zilele de joi (08.06.2017,
15.06.2017 şi 22.06.2017), între orele 14-
18, str. Unităţii, în incinta fostei Unităţi
Militare.

Ridicarea acestora se va face pe baza
CI/BI şi a Cărţii Funciare a imobilului (în
copie), cu domiciliul pe raza Comunei
Giroc. Aceste acte sunt necesare pentru în-
cheierea unui proces verbal de predare-pri-
mire.

Persoane de contact:
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU, 

tel. 0753105249
Insp. Petronela-Silvana FLOREA,

tel. 0753149426. 

Anunț privind predarea 
recipientelor pentru compost
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Cea de-a VI-a ediție a Festivalului euroregional de
folclor al preșcolarilor „Floare giroceană” s-a
desfășurat anul acesta în ziua de 5 mai, în Grădina de
vară a Căminului Cultural din Giroc. Evenimentul a
debutat cu parada portului popular, la care au partici-
pat grădinițele invitate.

Așa cum spunea și prezentatoarea Festivalului, Fe-
licia Stoian, interpretă de muzică populară și realiza-
toare de emisiuni folclorice la postul de televiziune
TVR Timișoara, Girocul este, grație acestui proiect,
un adevărat exemplu. Și în alte localități, din Banat
sau Ardeal, se desfășoară astfel de festivaluri, menite
să apropie copiii de vatra strămoșească, de folclor, de
tot ceea ce înseamnă zestrea strămoșească.

Cuvântul de deschidere a ediției din acest an a Fes-
tivalului „Floare giroceană” i-a aparținut primarului
comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma: „Hris-
tos a înviat! Bine ați venit în Giroc! În primul rând, aș
vrea să fac o remarcă: sunt foarte emoționat când văd
aici foarte mulți copii îmbrăcați în fel de fel de cos-
tume populare. Aceasta înseamnă că tradiția româ-
nească este pe mâini bune. Le spun bine ați venit
copiilor, părinților lor, profesorilor, instructorilor, care
fac din acest joc popular o artă, pe care o duc pe me-
leaguri nebănuite. S-a crezut, la un moment dat, că, la

noi, se va pierde orice tradiție. Iată că ea nu se pierde!
Veniți spre noi, venim și noi înspre voi, facem ca lu-
crurile acestea să meargă mai departe, pentru că este
foarte frumos și ni-s tare mândri când vedem costume
atât de frumoase la noi, în Giroc. Ne-am dorit foarte
mult acest festival acum șase ani. Iată că el a prins ră-
dăcini, suntem la a șasea ediție. Este un festival care
reunește mai multe grădinițe, foarte multe talente. De
fiecare dată, de aici câștigător a ieșit copilul care a par-
ticipat. Dacă nu vă îndrumați copiii spre aceste, să le
spunem, jocuri sau exerciții populare, se vor simți
foarte stânjeniți la diferite ocazii dacă nu vor ști să
danseze. La noi, dar și în alte părți, există asemenea
profesori, care îi îndrumă și care fac din fiecare copil
un mic artist. Mulțumesc Consiliului Local Giroc, care
a avut inspirația și a votat în unanimitate o sumă im-
portantă de bani pentru organizarea festivalului. Este
o manifestare de amploare, cu care ne vom mândri și
de acum înainte. Aduc, de asemenea, mulțumiri și
doamnei directoare Lenuța Terteci, pentru că ea este
inima acestui festival, doamnei directoare a Liceului
Teoretic «David Voniga», prof. Mihaela Pascu, și
domnului director adjunct prof. Nicolae Petchescu”.

Organizatoarea Festivalului „Floare giroceană”,
doamna Lenuța Terteci, coordonatoarea Grădiniței cu
Program Prelungit din Giroc, s-a adresat și ea
participanților: „Vă mulțumesc tuturor celor care ați
făcut un efort mare de a vă deplasa din zonele mai în-
depărtate de noi, respectiv Satu Mare, Bihor, Alba;
Mehedinți. Le mulțumesc și celor cu care suntem pe
aceeași lungime de undă, promovând folclorul și ală-
turi de care încercăm să-i învățăm pe copii, de la cele
mai fragede vârste, ceea ce ne identifică pe noi ca
națiune. Mulțumesc domnului primar pentru deschi-
derea pe care a avut-o ori de câte ori am apelat la dom-
nnia sa, doamnei director și domnului director adjunct
de la Liceul Teoretic «David Voniga», care au muncit
alături de mine și de echipa mea de educatoare și per-
sonal auxiliar de la grădiniță”.

Juriul ediției din acest an a Festivalului „Floare gi-
roceană” a fost alcătuit din: doamna prof. Mihaela
Pascu, directoarea Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc, domnul prof. Nicolae Petchescu, directorul

adjunct al Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc,
doamna prof. Simona Scridon, domnișoara Loredana
Sur, solistă de muzică populară, și domnul instructor
de dans Călin Drăgan.

Înainte ca festivalul să înceapă, toți cei prezenți au
rostit împreună rugăciunea „Tatăl nostru”.

Micii artiști au încântat prin
evoluțiile lor

Programul artistic al ediției din acest an a Festiva-
lului „Floare giroceană” a fost deschis de Grădinița cu
Program Prelungit din Giroc, copiii de aici prezentând
un dans din zona de șes, în coordonarea domnului
Ionel-Lucian Șipoș.

Au urmat invitații speciali, și anume Grupul vocal
„Plavi Ciuperak”, de la Grădinița din Kikinda, Serbia.
Grupul este coordonat de doamna directoare Erzebet
Savanovic și doamnele educatoare Vesna Jovanovici,
Miroslava Trifunac, Kristina Drijic, Natasa Skuban,
Danijela Tamasi.

La secțiunea „solist vocal” au participat următorii
preșcolari: Iulia Țârle, cu „Floare m-a făcut mama”
(Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Ștei, județul
Bihor, coordonatoare doamnele profesoare Lavinia
Mureșan și Adina Vesa); Mara Adam, cu „Ană, chică
galbenă” (Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” din
Ciacova, Grădinița cu Program Prelungit din Ciacova,
coordonator doamna profesoară Florentina Albu);
Vlad Guler, cu „Cântec din Bihor” (Grădinița cu Pro-
gram Prelungit nr. 1 Ștei, județul Bihor, coordonatoare
doamnele profesoare Lavinia Mureșan și Adina Vesa);
David Boc, cu „Bună sara, dragii mei” (Grădinița cu
Program Prelungit nr. 4 Caransebeș, județul Caraș Se-
verin, coordonator doamna profesoară Maria Țuican);
Mario Andreica, cu „Maramureș plai cu flori”
(Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” Satu
Mare, coordonatori doamnele educatoare Florica
Sabou și Daniela Cucuiet); Elisa Dragomir, cu „Două
vieți dac-aș avea” (Școala Gimnazială Poiana, comuna
Buchin, județul Caraș Severin, coordonatoare doamna
educatoare Liliana Daniela Borlovan, director dom-
nul Ovidiu Liuba); Tania Mabda, cu „Ce vii, bage, târ-
zior?” (Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” din
Ciacova, Grădinița cu Program Prelungit din Ciacova,
coordonator doamna profesoară Florentina Albu);
Maia Drăghitescu, cu „Ană, chică galbenă” (Grădinița
cu Program Prelungit nr. 4 Caransebeș, județul Caraș
Severin, coordonatoare doamna profesoară Anișoara
Drăghin).

Programul secțiunii „dans popular” a fost următo-
rul: Grădinița cu Program Prelungit Chișoda, cu joc
de doi, coordonatoare doamnele profesoare Cosmina
Mărguș și Ileana Cionca; Grădinița cu Program Pre-
lungit Dudeștii Vechi, formația „Palucenka”, cu dans
popular bulgăresc, coordonatoare doamnele profe-
soare Maria Ciocani și Maria Descov; Grădinița cu
Program Prelungit nr. 19 Drobeta Turnu Severin,
județul Mehedinți, Formația de dansuri „Izvorașul”,
cu un dans popular, coordonatoare doamnele profe-
soare Ana Nicolicioiu, Camelia Zidaru, Eugenia Bât-
mălai și Cristinca Pricodan; Grădinița „Desanka
Maksimovici” Zitiște, Serbia, cu dansul popular „Ba-
naceansko kolo” („Hora bănățeană”), coordonatoare
doamnele educatoare Olgica Djurdjevic, Marijana
Markov și Zorica Cankovic; Grădinița cu Program
Prelungit nr. 9 „Carla Pelz” Timișoara, cu dansul po-

pular sârbesc „Seliacița”, coordonatoare doamna prof.
Voislava Roicov; Grădinița cu Program Prelungit din
Pecica, județul Arad, formația de dansuri „Mlădițe pe-
cicane”, cu un dans popular și cu obiceiul claca
bănățeană, coordonatoare doamnele profesoare Ta-
tiana și Alexandra Moș; Grădinița cu Program Pre-
lungit Șandra, cu dansul german polka, coordonatoare
doamnele educatoare Cosmina Știubea Clej și Elena
Suricescu; Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Alba
Iulia, cu proiectul „Dansurile armoniei”, coordona-
toare doamna profesoară Erzsike Costea; Grădinița cu
Program Prelungit nr. 22 Timișoara, cu un dans popu-
lar de doi, coordonatoare doamnele profesoare Nadia
Truți și Liliana Ianulik; Grădinița cu Program Prelun-
git nr. 1 Pecica, județul Arad, cu formația de dansuri
„Păstrătorii tradiției” juniori, cu un dans popular din
Pecica, coordonatoare doamnele profesoare Anca
Chevereșan și Ioana Bala; Grădinița cu Program Pre-
lungit nr. 23 Timișoara, formația de dansuri
„Furnicuțele vesele” (Grupa Mare B), „Hora mare”,
coordonatoare doamna profesoară Rocsanda Căpră-
rescu.

La secțiunea „recitare în grai” au participat urmă-
torii concurenți: Ionela Albet și Elisa Deneș, cu „Sora
me măi mică, Nia” (Școala Gimnazială Poiana, co-
muna Buchin, județul Caraș Severin, coordonatoare
doamna profesoară Liliana Daniela Borlovan); David
Boc, cu poezia „Socoata” (Grădinița cu Program Pre-
lungit nr. 4 Caransebeș, județul Caraș Severin, coor-
donatoare doamna profesoară Maria Țuican); Sergiu
Petrișor, cu „Fecior mândru din Bihor” (Grădinița cu
Program Prelungit nr. 1 Ștei, județul Bihor, coordona-
toare doamna profesoară Adina Vesa); Alexandru Po-
pescu, cu „Banatul meu” (Grădinița cu Program
Prelungit nr. 22 Timișoara, coordonatoare doamnele
profesoare Nadia Truți și Liliana Ianulik); Elena Țârle
și Sergiu Marta, cu „Sunt româncă de la Ștei” și, res-
pectiv, „Sunt românaș de la Ștei” (Grădinița cu Pro-
gram Prelungit nr. 1 Ștei, județul Bihor, coordonatoare
doamna profesoară Corina Laza și doamna educatoare
Adriana Stangă); Maria Balint Gib, cu „Țâdula”
(Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 Timișoara, co-
ordonatoare doamna profesoară Magda Iustina); Oc-
tavia Hamat, cu „Ăl măi tare om dân lume” (Grădinița
cu Program Prelungit nr. 4 Caransebeș, județul Caraș
Severin, coordonatoare doamna profesoară Maria
Țuican); Ioan Mihăescu, Daniel Ioviță și Pavel Vel-
san, cu „Damigeana cu răchie” (Școala Gimnazială
Poiana, comuna Buchin, județul Caraș Severin, coor-
donatoare doamna profesoară Liliana Daniela Borlo-
van); Darius Comșulea Babescu, cu „La frizer”
(Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 Timișoara, co-
ordonatoare doamna profesoară Emina Gubandru);
Andrei Balint Gib, cu „Dămigeana cu răchie”
(Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 Timișoara, co-
ordonatoare doamna profesoară Iustina Magda); Sarah
Părău, cu „La satu meu” (Grădinița cu Program Pre-
lungit nr. 28 Timișoara, coordonatoare doamna profe-
soară Emina Gubandru); Eliza Adămuț, cu „Leacul
pentru beceșug la foale” (Grădinița cu Program Pre-
lungit nr. 32 Timișoara, coordonatoare doamna profe-
soară Elena Orian); Tudor Sălceanu, cu „Hoțu dă la
miezu nopțî” (Grădinița cu Program Prelungit nr. 32
Timișoara, coordonatoare doamna prof. Iustina
Magda); Daria Jitărașu, cu „Vreme trece, vreme vine”
(Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 Timișoara, co-
ordonatoare doamna prof. Iustina Magda).

FFeessttiivvaalluull--ccoonnccuurrss eeuurroorreeggiioonnaall ddee ffoollcclloorr aall pprreeșșccoollaarriilloorr
„„FFllooaarree ggiirroocceeaannăă””,, llaa cceeaa ddee--aa VVII--aa eeddiițțiiee
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Premianții...
Premianții la secțiunea soliști vocali au fost urmă-

torii: Mențiunea III - Eliza Dragomir (Școala Gimna-
zială Poiana, județul Caraș Severin); Mențiunea II -
Tania Mabda (Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni,
Ciacova);  Mențiunea I - David Boc (Grădinița cu Pro-
gram Prelungit nr. 4 Caransebeș, județul Caraș Seve-
rin); Mențiunea I - Vlad Guler (Grădinița cu Program
Prelungit nr. 1 Ștei, județul Bihor); Premiul Special -
Maia Drăghitescu (Grădinița cu Program Prelungit nr,.
4 Caransebeș, județul Caraș Severin); Premiul III -
Iulia Țârle (Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Ștei,
județul Bihor); Premiul II - Mario Andreica (Grădinița
cu Program Prelungit „Voinicelul”, Satu Mare); Pre-
miul I - Mara Adam (Liceul Teoretic „Alexandru Mo-
cioni” Ciacova).

La secțiunea coregrafie, câștigătorii au fost:
Mențiune - Grădinița cu Program Prelungit Dudeștii
Vechi; Mențiune - Grupul „Furnicuțele vesele”
(Grădinița nr. 23 Timișoara); Mențiune - Grădinița cu
Program Prelungit nr. 9 „Carla Peltz” Timișoara;
Mențiune - Grădinița „Desanka Maksimovici” Zitiște,
Serbia; Premiul Special - Grădinița cu Program Pre-
lungit nr. 16 Alba Iulia; Premiul III - Grădinița Șandra;
Premiul II - Grupul „Păstrătorii tradiției”, juniori,
Grădinița cu Program Normal nr. 1 Pecica, județul
Arad; Premiul I - Grupul „Izvorașul”, Grădinița nr. 18
Drobeta Turnu Severin.

La secțiunea recitatori, premiile au fost următoa-
rele: Mențiuni: Daria Jitărașu (Grădinița cu Program
Prelungit nr. 32 Timișoara); Andreea Teucă (Grădinița
cu Program Prelungit nr. 1 Ștei, județul Bihor); Eliza
Adămuț (Grădinița cu Program Prelungit nr. 32
Timișoara); Sara Parău (Grădinița cu Program Pre-
lungit nr. 28 Timișoara); Andrei Balint-Ghib
(Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 Timișoara);
Ioan Mihăescu, Daniel Ioviță și Pavel Velsan (Școala
Gimnazială Poiana, județul Caraș Severin); Octavia
Hamat (Grădinița cu Program Prelungit nr. 4
Caransebeș, județul Caraș Severin); Elena Țârle,
Maria Marta Sergiu (Grădinița cu Program Prelungit
nr. 1 Ștei, județul Bihor); Alexandru Popescu
(Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 Timișoara);
Sergiu Petrișor (Grădinița cu Program Prelungit nr. 1
Ștei, județul Bihor); Premiul Special - Darius Ba-
bescu-Comșulea (Grădinița cu Program Prelungit nr.
28 Timișoara); Premiul Special - Maria Balint-Ghib
(Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 Timișoara);
Premiul III - Tudor Sălceanu (Grădinița cu Program
Prelungit nr. 32 Timișoara); Premiul II - Ionela Albet
și Elisa Deneș (Școala Gimnazială Poiana, comuna
Buchin, județul Caraș Severin); Premiul I - David Boc
(Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Caransebeș,
județul Caraș Severin).

La final, domnul Mircea Bota, în numele Asociației
Cultural-Educative și de Cercetare „Ars Lumen” din
Giroc, a înmânat diplome reprezentanților Grădiniței
cu Program Prelungit nr. 1 din Ștei, județul Bihor:
preșcolari - Elena Țârlea, Iulian Țârle, Maria Laza,
Vlad Guler (plus un trofeu), Sergiu Petrișor, Sergiu
Marta, Andreea Teuca, Vanesa Guler, Mihai Cionca;
doamnele profesoare - Lucreția Cearnău, director co-
ordonator, Adina Vesa, Corina Laza, Lavinia Mureșan,
Luminița Carană, Adriana Stângă, Elena Tuduce (plus
o plachetă); părinți - Cosmina Țârle, Ovidiu Marta,
Călin Cionca, Simona Teuca. Diplome au mai primit
domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma, domnul coregraf

Victor Jicheran, doamna Nicoleta Șipoș, domnul Ionel-
Lucian Șipoș, doamna Lenuța Terteci, doamna prof.
Mihaela Pascu, Lorena Maxim (Grădinița P.P. din
Giroc), Grădinița P.P. din Giroc și Grădinița P.P. Ștei.

Să mai menționăm faptul că, în jurul datei de 1
iunie, postul de televiziune TVR 3 va realiza o emi-
siune specială dedicată ediției din acest an a Festiva-
lului euroregional de folclor al preșcolarilor „Floare
giroceană”.

Păreri ale participanților

Lenuța Terteci, cadru didactic 
coordonator al Grădiniței P.P. din Giroc

„Acțiunea a implicat participarea grădinițelor din mai
multe județe din partea de vest a țării, respectiv Arad,
Bihor, Satu Mare, Alba, Caraș Severin, Mehedinți și
Timiș. Invitate speciale au fost grădinițele din Kikinda și
Zitiște (Serbia). Festivalul are ca scop promovarea fol-
clorului, tradițiilor și portului popular, pentru a-i fami-
liariza pe copii și a le dezvolta dragostea pentru folclor.
Doresc ca acest festival să continue, cu speranța că vom
reuși să extindem zona de participare”.

Nada Ianieș, directoarea Grădiniței 
„Desanka Maksimovici” din Zitiște, Serbia

„Am participat pentru prima dată la acest festival, cu
Grupa Mijlocie, cu care am prezentat un dans sârbesc.
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am fost alături
de oamenii de aici. Sunt încântată de cât de frumos e aici,
la Giroc. Apreciez modul ospitalier în care am fost
primiți. Copiilor le-a plăcut foarte mult aici. Au fost îm-
preună cu noi și părinții copiilor. Vom colabora și pe vii-
tor cu grădinița din Giroc. I-am invitat pe colegii noștri
din Giroc la Zitiște, în 16 mai, când vom sărbători, cu
ocazia Zilei instituțiilor preșcolare. Sunt sigură că vom
colabora pe mai departe, nu doar cu formația de dansuri,
ci și prin alte activități comune. Le mulțumesc organiza-
torilor pentru faptul că au reușit să creeze acest festival”.

Erzsike Costea, Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 Alba Iulia

„Am participat cu patru dansuri, adunate într-unul sin-
gur, care se numește «Dansul armoniei». Este un proiect
mai vechi, din 2007, câștigat pe Bursa proiectelor comu-
nitare, organizat de Consiliul Județean Alba. Primăria
Alba Iulia ne-a preluat proiectul, care este unul specta-
culos, și ne-a sprijinit financiar pentru costume. De
atunci, proiectul a crescut tot mai mult. Suntem deja la a
doua generație. Dansurile, reprezentând mai multe etnii,
se pot juca și ca atare. La noi trăim în pace și liniște și un-
guri, și țigani, și sași câți au mai rămas. Suntem pentru
prima dată la Giroc. Mi-am dorit foarte mult să vin cu
copiii la un festival euro-regional. Este o adevărată bu-
curie să fiu aici alături de colegele mele și de copii, pen-
tru că e voioșie, e bucurie, dar și muncă multă la fiecare
dintre colegele mele, nemaivorbind de munca organiza-
torilor. Festivalul este foarte binevenit, pentru că
tradițiile, indiferent din ce zonă culturală a țării provin,
trebuie păstrate și date ca testament cultural generațiilor
ce vin. Dacă ne păstrăm tradițiile, ne menținem ca popor.
Este un succes al organizatorilor și o bilă albă pentru
domnul primar al comunei Giroc și Consiliul Local, pen-
tru că sunt oameni care au înțeles importanța educației
copiilor, care reprezintă viitorul”.

Florica Sabou, Grădinița „Voinicelul”
Satu Mare

„Suntem la a doua participare la festivalul de la Giroc,
pentru că ne-a făcut plăcere să fim aici anul trecut. Am
venit și anul acesta cu mare plăcere la Giroc. Am venit
anul acesta cu un solist și am reprezentat un colț al Săt-
marului, un cântec din Maramureș. Festivalul-concurs
este foarte bine organizat, cu o foarte înaltă ținută profe-
sională și ne bucurăm că participăm la el. Ne dorim să
revenim aici în fiecare an”.

Lavinia Mureșan (Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 1 Ștei,

județul Bihor)
„Este prima dată când venim la acest concurs. Ne-am

dorit foarte mult să putem participa și, în sfârșit, am ajuns
și noi. Cu ajutorul Primăriei, al Consiliului Local și al
doamnei directoare a grădiniței, am reușit să fim prezenți.
Am avut în concurs doi soliști vocali și patru recitatori în
grai bihorean. A fost un festival foarte bine organizat și
ne bucurăm că se încearcă păstrarea tradițiilor și obice-
iurilor străbune”.

Pagini realizate de Ioana NICOLESCU
și ANTON BORBELY
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Ziua de 15 mai este declarată, la nivel global, Ziua
Internațională de Acțiune pentru Climă. Cu acest prilej,
elevii de la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc au
participat la o acțiune organizată de Compartimentul
Protecția Mediului din cadrul Primăriei comunei Giroc,
respectiv de doamnele inspector Adelina-Ionela Sîrbu și
Petronela-Silvana Florea.

Doamna Petronela-Silvana Florea s-a adresat elevilor
giroceni: „Spre deosebire de vreme, care se referă la fe-
nomene meteorologice, într-o perioadă de timp mai
scurtă - de la câteva ore, până la câteva săptămâni -,
clima se referă la o perioadă de timp mult mai lungă, de
câteva decenii. În mod obișnuit, valorile medii se referă
la o perioadă de 30 de ani. Punctul de referință al climei
este vremea, măsurătorile făcându-se la stațiile meteo-
rologice, cu sonde meteo sau cu sateliți meteorologici.
Organizația Meteorologică Mondială a anunțat, recent,
că anul 2010 a fost cel mai cald an din istoria măsurăto-
rilor meteorologice, situându-se la același nivel cu anii
1998 și 2005. Aceasta nu face decât să confirme tendința
de încălzire pe termen lung”.

Referindu-se la încălzirea globală, doamna inspector
a precizat: „În activitățile noastre cotidiene, atunci când
aprindem lumina, folosim un fierbător sau conducem
mașina, generăm emisii de gaze cu efect de seră, care de-
termină încălzirea globală. Fenomenul presupune crearea
unei bariere formate din gazele emise, precum dioxidul
de carbon, care captează radiația solară în interiorul at-
mosferei, încălzind suprafața pământului și modificând
clima.

Ca semn al încălzirii globale, amintesc faptul că
suprafața pământului s-a încălzit cu 0,3-0,6 grade, iar ul-
timii ani au fost cei mai călduroși, din anul 1860 încoace,
de când au început înregistrările fenomenelor meteoro-
logice. Au fost înregistrate o mulțime de evenimente me-
teorologice extreme, precum valurile de căldură,
inundații, uragane, furtuni. Trecerea de la anotimpul rece
la cel cald nu se mai face treptat, ci brusc, cu variații mari
de temperatură. Combaterea schimbărilor climatice este
una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm
în momentul de față. Dacă nu luăm, rapid, măsuri glo-
bale pentru a stabiliza creșterea temperaturii, riscăm pro-
ducerea unor pagube ireversibile și catastrofice. Aceste
măsuri vizează: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu
efect de seră; reducerea cu 20% a consumului de energie,
prin creșterea eficienței energetice; acoperirea a 20% din
necesarul energetic prin folosirea surselor regenerabile.

În România se inventariază următoarele emisii de
gaze cu efect de seră: dioxidul de carbon - un compus
chimic rezultat din oxidarea carbonului de origine orga-
nică - este prezent în atmosferă într-o concentrație de
circa 0,04% și este necesar pentru păstrarea echilibrului
biosferei; oxizii de azot - combinații chimice care nu iau
naștere spontan, ci numai prin absorbție de energie - pro-
duc iritarea, lezarea căilor respiratorii, favorizează for-
marea ploilor acide, formarea smogului, a ozonului, sub
acțiunea razelor ultraviolete; metanul - componentul
principal al gazelor naturale, fiind relativ răspândit în na-
tură; metanul natural este răspândit în subteran și sub ni-
velul fundului mării, dar se găsește în cantități mai mici
și în atmosferă.

Ce s-ar întâmpla cu pământul dacă toată suprafața de
gheață de pe glob s-ar topi? Efectele schimbărilor cli-
matice sunt ireversibile. Nivelul mărilor și oceanelor
crește de la an la an, iar oficialitățile care se ocupă de
studierea acestor modificări ale climei estimează că
aceste cote ar putea să se ridice cu cel puțin un metru
până la finalul acestui secol. Dacă toată cantitatea de
gheață existentă pe planeta noastră s-ar transforma în
apă, nivelul mărilor și oceanelor ar crește cu peste un
metru. De aici ar rezulta o modificare a formei conti-
nentelor și dispariția unor mari orașe de pe glob.

Printre cauzele principale ale încălzirii globale se nu-
mără și dioxidul de carbon emis de termocentrale (o ter-
mocentrală obișnuită, de 600 megawatti, este
responsabilă de emiterea în atmosferă a circa 3,5 mi-
lioane de tone de dioxid de carbon anual). Se estimează
că, pe plan global, anual sunt emise peste 20 de miliarde
de tone de dioxid de carbon, prin arderea cărbunilor. O
cantitate mare nu mai poate fi reciclată de sistemul pla-
netar, ceea ce duce, invariabil, la acumularea acestui gaz
în atmosferă și, implicit, la încălzirea globală. Apoi, ca și
cauză ar urma dioxidul de carbon emis de vehicule. Circa
o treime din poluarea industrială provine din sectorul
transporturilor, mai mult de un miliard de vehicule având
motoare cu ardere internă, care funcționează cu com-
bustibil și produși din petrol. Un astfel de vehicul se face
responsabil de emiterea a circa o tonă de dioxid carbon

pe an. Ceea ce înseamnă că,
anual, sectorul transporturilor
emite cel puțin un miliard de
tone de dioxid de carbon în at-
mosferă. Metanul - provenit
din ferme, agricultură, din
extracțiile petroliere, dar și de
pe fundul mării - este un gaz
mult mai periculos decât dio-
xidul de carbon, în ceea ce
privește influența asupra în-
călzirii globale. Se estimează
că efectele produse de dioxi-
dul de carbon în 100 de ani
pot fi realizate, în numai zece
ani, de aceeași cantitate de
metan. În ultimele decenii,
creșterea animalelor pentru
hrană, în special a bovinelor,
s-a dezvoltat exponențial. Una
dintre principalele surse de
metan în atmosferă sunt dejecțiile provenite de la bovine
și rumegătoare, acestea fiind responsabile de 37% dintre
emisiile de metan de pe planetă. Nevoia de hrană mai
ieftină a privilegiat agricultura intensă, în care se utili-
zează anumite plante. Industria petrolieră se face și ea
responsabilă pentru emisiile importante de metan. Acesta
este eliberat în atmosferă la extragerea petrolului, dar și
la extragerea gazelor naturale. Nu în ultimul rând, pe
fundul mărilor și oceanelor există mari acumulări de
metan, care sunt considerate de către unii specialiști
drept o bombă cu ceas, din punctul de vedere al perico-
lului încălzirii globale.

Defrișările masive, mai ales în zonele tropicale con-
tribuie și ele la acest fenomen. în țările din America de
Sud se înregistrează cea mai mare rată a defrișărilor din
ultimul secol. O parte dintre păduri sunt defrișate pentru
a face loc terenurilor agricole, iar lemnul este folosit pen-
tru producerea de cărbuni. Fenomenul, însă, se petrece și
în alte zone ale pământului, iar în România este unul din-
tre subiectele cele mai fierbinți ale momentului. Copacii
au un rol esențial în echilibrul naturii, deoarece absorb o
bună parte din dioxidul de carbon din atmosferă. Mai
puține păduri înseamnă mai mult dioxid de carbon în aer.
Defrișările din perioada anilor 2000-2010 au dus la o
creștere cu peste 10% a cantității de dioxid de carbon din
atmosferă.

Fertilizarea chimică intensă a culturilor agricole a
crescut, în ultima jumătate de secol, mai ales folosirea
fertilizatorilor pe bază de azot.

Activitatea în industria umană este responsabilă pen-
tru accelerarea încălzirii globale. Chiar dacă efectul de
seră este influențat mult și de factorii naturali, de activi-
tatea vulcanică și ciclurile solare, contribuția oamenilor
nu face decât să grăbească fenomenul de creștere irever-
sibilă a temperaturii globale.

Un lucru cert este faptul că, pe măsură ce încălzirea
globală s-a accentuat, au apărut și uragane mai puternice,
precum și furtuni mai violente.

Pentru mulți poate părea incredibil următorul fapt: zo-
nele astăzi verzi și în care agricultură prosperă ar putea
deveni niște câmpuri sterpe, până la finalul acestui secol,
din cauza încălzirii globale. Agricultura intensivă duce
la eroziunea solului și la pierderea capacității acestuia de
a susține creșterea vegetației.

Utilizarea rezervelor de apă de sub pământ contribuie
la degradarea solului, în timp ce irigațiile necorespunză-
toare duc la creșterea salinității acestuia.

Evident, temperaturile mari accelerează deșertificarea,
mai ales în urma defrișărilor.

Putem spune că schimbarea climatică e la... ușă, îi
resimțim, din ce în ce mai mult, efectele. Furtunile și
inundațiile sunt din ce în ce mai frecvente, iarna este mai
caldă, cu mai puțină zăpadă și mai multă ploaie. Apariția
florilor și sosirea păsărilor migratoare se face mai de-
vreme. Aceste semne arată accelerarea schimbării cli-
matice. Dacă nu facem nimic, punem planeta în pericol
și riscăm să pierdem ceea ce ar trebui să meargă de la
sine”.

Doamna inspector le-a dat elevilor și câteva sfaturi
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:
„Lăsați soarele să pătrundă în casă. Procedând astfel, veți
reduce consumul de energie electrică pentru iluminat.
Instalați un aparat de încălzire a apei pe bază de energie
solară și veți reduce, de asemenea, consumul de energie
electrică. Utilizați sisteme de iluminat eficientă energe-
tic. Înlocuiți becurile incandescente cu unele care con-
sumă mai puțin, becuri fluorescente sau LED. Opriți

televizorul din întreruptor, nu din telecomandă. Folosiți
bicicleta sau mijloacele de transport public”.

Ziua Mondială a Biodiversității
Doamna inspector Petronela-Silvana Florea le-a vor-

bit elevilor despre Ziua Internațională a Biodiversității,
care se va celebra în ziua de 22 mai: „Nu există ceva mai
important decât conservarea naturii, cu excepția
supraviețuirii omului. Aceste două noțiuni sunt atât de
strâns legate, încât e greu să le desparți. Pierderea conti-
nuă a biodiversității este cea mai urgentă problemă de
mediu cu care ne confruntăm. Bogăția fondului natural și
a habitatelor reprezintă un element de mare valoare pen-
tru calitatea vieții noastre. Și mai important este că aceste
zone joacă un rol critic în reglarea sistemelor naturale:
circuitul apei, al climei și unele resurse naturale de care
societatea noastră depinde. Noi, însă, avem tendința de a
considera aceste servicii ca fiind gratuite și inepuizabile.
În mod normal, conștientizăm și apreciem valoarea lor în
momentul unor accidente suferite de aceste sisteme, re-
zultând dezastre naturale, cum sunt inundațiile, de exem-
plu. Diversitatea biologică a pădurilor trebuie privită
doar prin prisma arborilor. Ea mai include plantele și ani-
malele care populează pădurile, dar și diversitatea gene-
tică a acestora.

În comuna Giroc, pădurea se află la sudul localității,
la cinci kilometri distanță de valea Timișului. Are o
suprafață de 403 hectare și cuprinde următoarele esențe
de arbori: ulm, carpen, stejar, gorun, frasin, jugastru. Bo-
gată este și flora ierboasă reprezentată prin: viorele,
toporași, brebenei, piciorul cocoșului.

În lunca Timișului, cuprinsă între albie și dig, sunt
pajiști naturale, dar nu lipsește vegetația arborescentă -
plopul, salcia -, precum și arbuști, ca porumbarul și
măceșul.

Fauna de pădure este reprezentată prin: mistreț, că-
prioare, vulpi, nevăstuică, veverițe, iepuri de câmp, po-
pândăi; păsări: privighetoarea, barza, pupăza,
potârnichea, ciocănitoarea.

La marginea pădurii și pe terenurile cultivate întâl-
nim: fazani, ciocârlia de câmp, graurul, prepelița, uliul,
sticleții, pițigoiul, privighetoarea, vrabia, rândunica,
guguștiucul, turturelele și multe altele.

În lunca Timișului, pe canale și în zona Lacului Găr-
bărit, trăiesc rațe sălbatice, lișițe și stârci.

Fauna piscicolă este reprezentată prin următoarele
specii: crap, somn, știucă, avat, mreană, scobar, roșioară,
biban și multe altele.

Totalitatea organismelor unui anumit teritoriu, îm-
preună cu condițiile de viață oferite de mediul respectiv,
formează ecosistemul.

Iată câțiva pași pe care trebuie să îi facem pentru a
salva biodiversitatea: să învățăm cât mai multe despre
biodiversitate, să reducem consumul de bunuri materiale,
să consumăm eficient energia, să folosim mai puțin au-
tomobilul și mai mult mersul cu transportul în comun,
cu bicicleta sau pe jos, să folosim în mai mare măsură
produsele ecologice și pe cele reciclate, să reciclăm cât
mai multe deșeuri.

Biodiversitatea ne ajută în nenumărate feluri, pe care
noi nici nu le sesizăm măcar. Ea ne oferă hrană, medica-
mente și îmbrăcăminte.

De exemplu, insectele ne polenizează culturile. Solul
și rădăcinile copacilor ne purifică apa. Mucegaiul și in-
sectele ne descompun deșeurile, iar copacii curăță aerul”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

ZZiiuuaa IInntteerrnnaațțiioonnaallăă ddee AAccțțiiuunnee ppeennttrruu CClliimmăă,, mmaarrccaattăă 
llaa LLiicceeuull „„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc
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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 DEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele. 

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

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

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

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

Octavian GRUIŢA,  Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; 
Alina BEMEA - social; Maria HANEȘ - agricol

Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
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 TIPOMEDIA PROD,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Trageri în Poligonul
Chișoda

În perioada 07.06.2017 - 29.06.2017, în
Poligonul de tragere Chișoda, se exe-
cută trageri ziua și noaptea, cu întreg
armamentul de infanterie, în următoa-
rele zile:

IUNIE: 07; 08; 13; 14; 15; 21; 22; 28;
29.

Programul 
casieriei serviciului

apă-canal: 

luni-vineri, orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din data

de 27 a lunii până în data de

03 a lunii următoare) și inter-

valul 14-16 al fiecărei luni ca-

sieria este deschisă și sâmbătă

între orele 9:00 – 13:00.

Telefon deranjamente
NON-STOP

0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848

Telefon telecitire
0800800136 (TELVERDE)

orele 08.00-16.00

intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie
0256395978

orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL

CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)

Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)

Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950

Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)

CABINET STOMATOLOGIC 
SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)

FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

FARMACIA ACONITUM

Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc
Telefon: 0256.395.853

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-14

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16

Farmacia NATURALIA SHOP SRL

Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;

0356-003 667
Program

Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

CABINET VETERINAR 
DR. VÎRTOSU DAN

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda
Telefon: 0724.375.122

Fax: 0256.395.712
Program

Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, 

administrarea și asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităților Giroc și Chișoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul
public care nu funcționează, vă rugăm să apelați numerele
de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
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Ania Urugiuc
3 ani și 7 luni, Chișoda

Raisa-Maria Văduva
2 ani și 10 luni, Chișoda

Samuel Magda
2 ani și 4 luni, Chișoda

Cristian Magda
5 ani și patru luni, Chișoda

Rareș Hanciu (4 ani)
și Lucas Hanciu 
(1 an și 7 luni),

Chișoda

O inițiativă pornită în urmă cu aproape doi ani,
aceea ca în comuna Giroc să existe un club sportiv
puternic, prinde contur. Astfel, în curând, după cum
am aflat de la Robert Frușa - cel care acum se ocupă
de obținerea certificatului de identitate sportivă - Clu-
bul Sportiv Giroc-Chișoda va putea intra în competiții
oficiale la mai multe ramuri sportive. Deocamdată, s-
a pornit cu secția de fotbal, care are deja formate două
grupe de copii, unii născuți în anii 2008-2009 și una
cu copii născuți în anii 2004-2005. Recent, cele două
formații și-au făcut debutul, în cadrul unor meciuri
amicale susținute în compania echipelor similare ale
clubului CFR Timișoara, meciuri încheiate cu urmă-
toarele rezultate: CS Giroc-Chișoda - CFR Timișoara
1-1 (grupa 2008-2009) și CS Giroc-Chișoda - CFR
Timișoara 6-2 (grupa 2005-2005).

„Acest proiect - ne spune Robert Frușa - l-am inițiat
în toamna anului 2015. Am discutat cu domnul pri-
mar Iosif-Ionel Toma aproape un an pe marginea
acestui subiect. În luna august a anului trecut domnul
primar a dat curs acestui proiect care prevede, în afară
de fotbal, și alte discipline sportive. Momentan, către
Ministerul Tineretului și Sportului s-a înaintat dosarul
pentru obținerea certificatului de identitate sportivă,
pentru secțiile de fotbal, șah, karate. Urmează ca și

pentru alte ramuri sportive care doresc să se afilieze la
acest club să se ceară afilierea la ministerul de resort”.

Așa cum aminteam, prima secție care a pornit la
drum a fost cea de fotbal. „Din luna august a anului
trecut am demarat antrenamentele de fotbal cu copiii.
Au venit neașteptat de mulți copii. Unii au renunțat,
alții au rămas să facă fotbal. Începând cu luna de-
cembrie a anului trecut, am organizat secția pe două
grupe de categorii de vârstă: cei născuți în anul 2004
și mai mici, 2005-2006, și cei născuți în 2008 și mai
mici, 2009-2010. În momentul în care vor mai veni
copii vom putea să restrângem grupele în funcție de
anul nașterii acestora și să avem grupe separate. Mo-
mentan, sunt mulțumit că, încet-încet, copiii înțeleg
ce înseamnă un antrenament sportiv, ce înseamnă
sportul în general. Mă bucur că vin tot mai mulți. Am
debutat și într-o dublă amicală cu CFR Timișoara”.

În ceea ce privește celelalte sporturi, Robert Frușa
spune că speră să găsească înțelegere din partea cole-
gilor care activează la aceste ramuri sportive să vină
spre Clubul Sportiv Giroc-Chișoda. „Am fost con tac-
tat de un antrenor de box, care a și demarat antrena-
mentele la Chișoda, cu o grupă de copii. Sper că vom
reuși să-i includem și pe ei în cadrul clubului. Mai
există în Giroc șah, care are o adevărată tradiție, ka-

rate, judo, sporturi pe care sper să
le aducem lângă noi”, mai spune
Robert Frușa, dublu campion
național și vicecampion național
din postura de antrenor al juniori-
lor de la clubul de fotbal Politeh-
nica Timișoara.

Lucru foarte important de speci-
ficat este faptul că acest club este
unul de drept public, iar pentru
copii totul - de la bazele sportive,
echipamente, materiale, la depla-
sări și cantonamente - va fi gratuit.

Copiii sunt așteptați în conti-
nuare la preselecțiile pentru secția
de fotbal a Clubului Sportiv Giroc-
Chișoda, la sala de sport a Liceului
Teoretic „David Voniga” din
Giroc, până la data de 1 aprilie,
după această dată activitatea mu-
tându-se la arena de fotbal. Progra-
mul este următorul: marțea, de la
ora 17, joia, de la ora 18 - pentru
copiii născuți în 2008 și mai mici;
marțea, de la ora 18, joia, de la ora
19 și sâmbăta, după un program
flexibil - pentru copiii născuți în
anii 2004, 2005 și 2006. Informații
se mai pot obține și direct de la an-
trenorul Robert Frușa, la numărul
de telefon 0732-582.048.

A. BORBELY

CClluubbuull SSppoorrttiivv GGiirroocc--CChhiișșooddaa
pprriinnddee ccoonnttuurr

Ianis-Andrei Văduva
3 ani și 3 luni, Chișoda

Campionatul Național
de GO – ediția 2017

În perioada 27-30
aprilie, la Băile Felix, s-
a desfășurat Campiona-
tul Național de Go
pentru Juniori, în para-
lel cu două concursuri
open, pentru seniori și
pentru copii.

Comuna Giroc a fost
reprezentată de către
Ovidiu Berceanu, Cri-
stian Berceanu, Andra
Pantiș și Andrei Ju-
ravle. În prima parte a
competiției s-au jucat 5
runde de calificări, pentru a desemna finaliștii fiecă-
rei categorii. Cei rămași au avut posibilitatea de a par-
ticipa la un concurs open, în care au fost premiați
primii trei clasați la fiecare categorie de vârstă.

Ovidiu Berceanu nu s-a calificat în finala închisă,
având în vedere vârsta (doar 7 ani) și experiența re-
dusă, dar s-a remarcat la open, unde a ocupat locul 7
din 35 de jucători cu vârste până la 12 ani (!) și, de
asemenea, a fost premiat pentru locul 2 la categoria
U8. Ca urmare a acestei participări, Ovidiu Berceanu
a promovat de la 20 kyu la 19 kyu.

O mențiune specială merită și chișozeanul Cristian
Berceanu, fost campion național de Go la juniori,
acum senior și tată al unui puști talentat. Când poate,
Cristi ne dă o mână de ajutor cu copiii și la sala de an-
trenamente. Andra Pantiș a făcut o impresie excelentă
pentru o primă participare. În afară de îndrumarea pro-
fesorului Iulian Peța, ea a beneficiat și de sfaturile
campionului timișorean Ionuț Arșinoaia.

Andrei Juravle s-a străduit și sper ca strădania sa să
dea roade în curând. La un moment dat, am crezut că
juca cine știe ce jocuri pe telefon, dar am descoperit că
de fapt rezolva probleme de Go.

Pentru cititorii care nu știu, sistemul de clasificări al
artelor marțiale s-a inspirat de la jocul de GO și nu in-
vers. Jocul de GO a fost inventat în China acum 4.000
de ani. Alte denumiri ale jocului sunt: weiki în China,
igo în Japonia, baduk în Coreea. 

Japonia a înființat patru academii de GO finanțate
de stat, în 1612. În România GO-ul a pătruns în 1940,
pe la Timișoara, prin inițiativa dr. Walter Schmidt.
Echipa de GO a României este între cele mai bune din
Europa. Timișoara a dat în 2016 pe campionul euro-
pean de GO la categoria U12, Ionuț Arșinoaia, care la
11 ani a obținut și titlul shodan (echivalent cu titlul de
maestru, la șah).

Zamfir MOLDOVAN


