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Consiliul Judeţean Dolj şi Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj,
în parteneriat cu TVR Craiova, TVR 3 și TVR
Internațional, au organizat, în perioada 13-17 noiem-
brie 2017, cea de-a XXIV-a ediţie a Festivalului-
Concurs Naţional al Interpreţilor Cântecului Popular
Românesc „Maria Tănase”. Evenimentul a avut loc la
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.

Au participat soliști vocali și instrumentiști, cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani.

Tradiţia organizării la Craiova a unui festival al mu-
zicii populare româneşti, iniţiat în anul 1969 şi ajuns
acum la cea de-a XXIV-a ediţie, este expresia împlini-
rii datoriei sacre de valorificare a unui gen artistic
peren, păstrat la loc de cinste în cultura şi sufletul 
tuturor românilor. 

Ediţia din acest an a marcat împlinirea a 48 de ani de

viaţă ai Festivalului. O istorie de care se leagă şi Ceta-
tea Băniei, care, inteligent şi plină de devotament, a în-
ţeles să „nască” şi să „crească” ceea ce a devenit
ulterior marcă de identitate a locului - un festival 
naţional dedicat Marii Doamne a cântecului popular
românesc, Maria Tănase.

La acest eveniment artistic de anvergură a partici-
pat, la categoria soliști instrumentiști, și Marius 
Sperniac, un tânăr suflător din Chișoda.

Elev, de peste zece ani, dar şi demn continuator al
profesorului şi taragotistului Dorin Cuibariu, Marius
Sperniac este laureat, printre altele, cu: Premiul II la
Festivalul Naţional de Folclor „Strugurele de Aur”,
Marele Premiu al Festivalului „Iosif Sivu şi Cosmin
Golban”, de la Timişoara, precum şi Premiul III la 
Festivalul de Folclor „George Motoia Craiu”, de la
Oraviţa. (V.T.)
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Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu

dezlegare, 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 -

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

Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului
sec de brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în
prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (27 și 28
februarie); în Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vi-
neri 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
zilele 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 Împă-

răteşti (la Înălțarea Domnului se va săvârși doar po-
menirea specială a eroilor); în zilele de rând
(luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în
perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica
Sfântului Apostol Toma (9 - 23 aprilie); în perioada de
la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ia-
nuarie).

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

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

antinaziste - 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 au-

gust)
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 Ro-

mâniei (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 apri-

lie) 
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 Ro-

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

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

(enumerate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 fe-

bruarie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 sep-
tembrie) 

De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul
Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 fe-
bruarie-23 aprilie) 

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

RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2017

În fiecare an, pe data de 8
noiembrie, Biserica cinsteşte
So borul Sfinţilor Mihail şi
Gavriil şi al tuturor Puterilor
cereşti celor fără de trupuri.
Lumea îngerească a fost
creată de Dumnezeu din
nimic, nu din ceva preexis-
tent şi nici din fiinţa Sa.
Referatul biblic despre
creaţie nu vorbeşte în mod
precis despre crearea înger-
ilor. Sfinţii Părinţi afirmă că
la creaţie nu se vorbeşte ex-
plicit despre îngeri din două
motive: evreii, înclinaţi spre
idolatrie, ar fi căzut uşor în
rătăcirea idolatră a
popoarelor vecine şi că în
cartea Facerii se urmăreşte
numai înfăţişarea începutului
lumii văzute. În ceea ce
priveşte ierarhia îngerească,
Dionisie Areopagitul vede
cetele îngereşti în număr de
nouă, aşezate în câte trei grupuri suprapuse: Serafimi,
Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri, Stăpânii; Începătorii,
Arhangheli, Îngeri. Sărbătoarea de faţă a fost la origine
o simplă aniversare anuală a sfinţirii unei biserici a Sfân-
tului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius
din Constantinopol. Astfel, ea apare în cele mai vechi

sinaxare ca fiind o sărbătoare
numai a Arhanghelului Mi-
hail. Mai târziu ea a devenit
o sărbătoare comună a tuturor
Sfinţilor Îngeri. În Mineiele
ortodoxe întâlnim alte patru
zile liturgice consacrate
pomenirii Sfinţilor Ar han -
gheli sau unor minuni făcute
prin puterea lor:

La 6 septembrie se
săvârşeşte pomenirea unei
minuni făcute de Sf. Ar -
hanghel Mihail, la Chones,
în Colosse din Frigia;

La 26 martie, a doua zi după
praznicul Buneivestiri, prăznuim
Soborul (Adunarea) mai-marelui
voievod Gavriil;

La 13 iulie prăznuim al
doilea Sobor al Arhanghelului
Gavriil, care este la origine
ziua sfinţirii unei biserici
vestite a Sfântului Arhanghel
Gavriil;

Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin, în ziua de
11 iunie (fără slujbă), când se comemorează apariţia
acestui sfânt Arhanghel la o chilie din Sf. Munte
(Adin), unde el ar fi învăţat pe un călugăr să cânte pen-
tru prima oară partea de la început a Axionului Sfintei
Fecioare. (V.T.)

SSoobboorruull SSffiinnţţiilloorr AArrhhaanngghheellii
MMiihhaaii şşii GGaavvrriiiill șșii aall ttuuttuurroorr

cceerreeșșttiilloorr ppuutteerrii

Sfântul Apostol Andrei
este sărbătorit pe data de
30 noiembrie. S-a născut
în Betsaida Galileia, lo-
calitate situată pe ţărmul
Lacului Ghenizaret, în
nordul Ţării Sfinte. Din
Sfânta Scriptură aflăm că
era fratele lui Simon
Petru. Amândoi au fost
pescari, alături de tatăl
lor. Având în vedere că
Andrei era evreu, nu ştim
cu certitudine dacă nu-
mele Andrei era numele
său real (acesta fiind de
origine grecească).
Potrivit cercetătorilor, nu-
mele Andrei era destul de
prezent printre evrei, încă
din perioada sec. II-III
d.Hr. Pentru români, nu-
mele apostolului Andrei
este legat de lupi. Se
susţine că acest nume –
Apostolul Lupilor – 
derivă din vechea denu-
mire a dacilor, daoi (lupi), dar şi de la simbolul lor –
lupul. Lupul era chiar un simbol al sanctuarelor Daciei.
Legendele spun că acest animal a fost alături de daci la
căderea Sarmizegetusei şi că acela care era căpetenia
lupilor l-ar fi vegheat pe Apostolul Andrei prin pustia
Dobrogei spre Peştera care i s-a oferit ca adăpost. Sfân-
tul Andrei, înainte de a deveni ucenic al Lui Hristos, a
fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dorinţa de a-
L urma pe Hristos se naşte în momentul în care Sfân-
tul Ioan rosteşte cuvintele: „Iată Mielul Lui Dumnezeu,
Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). 

Însă, chemarea sa la apostolie se face mai târziu şi
este relatată de Sfântul Evanghelist Matei: „Pe când
Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi,
pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui,
care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a
zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.

Iar ei, îndată lăsând mre-
jele, au mers după El”
(Matei 4, 18-20). Scriptura
îl descoperă pe Andrei la
înmulţirea pâinilor şi a
peştilor (Ioan 6, 8-9) şi
după învierea lui Lazăr,
când, împreună cu Filip, îi
spune lui Hristos că nişte
elini, veniţi în Ierusalim cu
prilejul sărbătoririi Paştelui
iudaic, doresc să-L vadă
(Ioan 12, 20 - 22). Potrivit
tradiţiei, teologilor şi istori-
cilor, Sfântul Apostol An-
drei a fost primul
propovăduitor al Evanghe-
liei la geto-daci. În „Istoria
bisericească”, Eusebiu de
Cezareea (+ 339/340)
afirma: „Sfinţii Apostoli ai
Mântuitorului, precum şi
ucenicii lor, s-au împrăştiat
în toată lumea locuită pe
atunci. După tradiţie, lui
Toma i-au căzut sorţii să
meargă în Parţia, lui An-

drei în Sciţia, lui Ioan în Asia”.  
Calendarul gotic (sec. al IV-lea) şi Martirologiile is-

torice occidentale (sec. VIII-IX) susţin şi ele ipoteza
misiunii Sfântului Andrei în Sciţia. Tradiţia că Sfântul
Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată şi de
scriitori bisericeşti. De exemplu, călugărul Epifanie
(sec. VIII), în „Viaţa Sfântului Apostol Andrei”, afirmă
că între popoarele evanghelizate de el se numărau şi
sciţii. 

Sinaxarul Bisericii constantinopolitane men ţio nează
că Andrei „a predicat în Pont, Tra cia şi Sciţia”. După un
alt izvor, păstrat în acelaşi Sinaxar, Sfântul Apostol An-
drei ar fi hirotonit ca episcop la Odyssos sau Odessos
(Varna de azi), pe ucenicul său Amplias, pe care Biser-
ica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la 30 oc-
tombrie. (V.T.)

SSffâânnttuull AAppoossttooll AAnnddrreeii,, cceell ÎÎnnttââii
CChheemmaatt,, OOccrroottiittoorruull RRoommâânniieeii
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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

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 marți, între orele 8:30-10:30, și

joi, între orele 14-17, str. Unităţii, în in-

cinta fostei Unităţi Militare.

Ridicarea acestora se va face pe baza

CI/BI (copie) şi a Cărţii Funciare a imobilu-

lui (copie).

Persoane de contact:

Insp. Adelina-Ionela SÎRBU 

Insp. Petronela-Silvana FLOREA 

Anunț privind predarea recipientelor pentru compost

Conform Legii nr. 230/2007 privind
înființarea, organizarea și funcționarea
asociațiilor de proprietari, Consiliul Local al
comunei Giroc sprijină activitatea asociațiilor
de proprietari pentru realizarea scopurilor și
sarcinilor ce le revin, în conformitate cu pre-
vederile legale în vigoare.

Persoanele fizice care doresc să obțină ca-
litatea de administrator de imobile sunt
atestate de către Primarul comunei Giroc, la
propunerea Compartimentului Juridic, în
baza unei hotărâri de Consiliu Local.

Cererea pentru dobândirea personalității
juridice a asociației de proprietari, împreună
cu statutul, acordul de asociere și procesul-
verbal al adunării generale de constituire se
depun și se înregistrează la Primăria comunei

Giroc.
Asociațiile de proprietari au obligația să or-

ganizeze și să conducă contabilitatea proprie,
în partidă dublă sau în partidă simplă, iar cei
care optează pentru conducerea contabilității
în partidă simplă vor depune la Comparti-
mentul Relații Publice, Registratură și Arhivă
situația soldurilor elementelor de activ și
pasiv, până la data de 1 martie pentru situația
existentă la 31 decembrie și până la data de 1
septembrie pentru situația existentă la 30
iunie. Asociațiile de proprietari care optează
pentru conducerea contabilității în partidă
dublă vor depune bilanț contabil, conform
prevederilor legale.

Compartiment Juridic, 
Jr. Ana-Maria Rotariu

În atenția asociațiilor de proprietari aflate
pe raza localităților Giroc și Chișoda

Coșurile de fum defecte sau
necurățate la timp pot cauza o
serie de probleme: de la sim-
pla defectare, până la
intoxicații cu monoxid de car-
bon sau chiar incendii. 

De aceea, ele trebuie veri-
ficate și curățate anual, în-
ainte de a intra în sezonul
rece.

Dacă angajați un profesio-
nist pentru curățarea coșurilor
de fum, trebuie să știți că,
pentru început, datoria
coșarului este să verifice as-
pectul exterior al coșului de
fum (fisuri, lipsa cărămizilor
etc.) și abia apoi se trece la o
curățare temeinică de la partea inferioară spre ter-
minal (prin intermediul ușii de vizitare). Pentru
asta, profesionistul vine echipat cu o serie de
scule și accesorii de diametre diferite cu ajutorul
cărora acționează fără să afecteze în sens negativ

integritatea și funcționalitatea
coșului de fum.

Există o serie de factori care
afectează funcționalitatea
coșurilor de fum, printre aces-
tea numărându-se :

- condensul acid rezultat în
urma arderii gazelor, care
poate provoca dislocarea că-
rămizilor, implicit înfunda-
rea coșului (în cazul centralei
sau sobei pe gaze);

- defecțiuni ca urmare a
unei construcții iresponsa-
bile;

- păsările care obișnuiesc
să își construiască cuiburi în
interiorul coșului de fum;

- pânzele de păianjen care favorizează crea-
rea unui dop (din frunze și hârtii luate de
vânt);

- folosirea combustibilului lemnos cu o umi-
ditate mai mare de 20%.

Iată câteva sfaturi, valabile mai ales pentru cei
care dețin locuinte la curte, astfel încât să evitați
izbucnirea unui incendiu:

- cel puțin o dată pe an apelați la o persoană
specializată care să verifice, curețe și repare,
dacă este cazul, coșul de fum;

- soba trebuie aprisă doar cu material com-
bustibil adecvat;

- se evită supraîncărcarea sobei;
- ușița de la sobă trebuie să stea închisă atât

timp cât arde focul;
- este de preferat să așezați în fața sobei, în

dreptul ușiței, o tavă din metal, astfel încât,
dacă va cădea jar, să nu existe posibilitatea in-
flamării obiectelor din jur;

- materialele combustibile nu se țin lângă
sobă;

- focul trebuie stins înainte de culcare sau
atunci când părăsiți locuința;

- nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați
cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire elec-
trice în funcțiune.

AAtteennțțiiee llaa îînnttrreețțiinneerreeaa ccooșșuurriilloorr ddee ffuumm!!
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DDee 2200 ddee aannii,, „„GGhhiioocceelluull”” îînnfflloorreeșșttee
ppee mmeelleeaagguurrii ggiirroocceennee

Ansamblul „Ghiocelul” a aniversat, la
începutul lunii noiembrie, 20 de ani de la
reluarea activității, sub oblăduirea Pri-
măriei și Consiliului Local Giroc. Cu
acest prilej s-a organizat, la Sala „Capi-
tol” a Filarmonicii „Banatul”, un spec-
tacol folcloric special dedicat acestui
eveniment. 

Ansamblul „Ghiocelul” s-a înființat în
anul 1971, pe lângă Uzinele Mecanice
Timișoara (UMT). În anul 1997, „Ghio-
celul” a fost preluat de Primăria comu-
nei Giroc și, se poate spune, că de aici a

început cu adevărat ascensiunea acestui
ansamblu. Premiat la numeroase festiva-
luri și concursuri, invitat special la eve-
nimente interne și internaționale, cu
prezențe pe platourile de filmare ale mai
multor televiziuni naționale, „Ghiocelul”
a ajuns, iată, la maturitate. 

Cu acest prilej, primarul comunei
Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, le-a înmânat
coregrafilor Victor Jicheran și Ionel-Lu-
cian Șipoș, directorul Asociației Cultu-
rale „Ghiocelul”, titlurile de Cetățean de
Onoare al comunei Giroc.

Soliștii invitați la acest spectacol au fost
Liliana Laichici, Carmen Popovici, Do-
riana Talpeș, Carmen Ienci, Maria
Borțun, Loredana Sur, Dumitru Teleagă,
Bogdan Firu și Bogdan Toma. Au parti-
cipat dansatorii și orchestra Ansamblu-
lui „Ghiocelul”, condusă de prof. Adrian
Safta. Coregrafia spectacolului a fost
semnată de Victor Jicheran și Ionel-Lu-
cian Șipoș, asistent coregraf fiind Ale-
xandru Galușkă. A prezentat Felicia
Stoian.

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ
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Prof. Ciprian Cipu
„În acest ceas aniversar al săr-

bătoririi Ansamblului «Ghioce-
lul», cu prilejul împlinirii a 20 de
ani de activitate la Căminul Cul-
tural din Giroc,  urez tuturor
membrilor săi, foști și actuali,
multă sănătate, bucurie. Pe actua-
lii membri îi îndemn să mun-
cească mult, cu dăruire, cu
dragoste, pentru a duce mai de-
parte stindardul unei frumoase
flori care se numește Ansamblul

«Ghiocelul» din Giroc.
Încă de la începuturile sale, înainte de a veni la Giroc,

acest ansamblu a cunoscut o consacrare în rândul
formațiilor de amatori, mai ales din rândul sindicatelor
care au activat la Timișoara. La început, din ce îmi aduc
aminte, majoritatea membrilor erau de la întreprinderea
textilă și de la Uzinele Mecanice Timișoara. Apoi, dato-
rită activității și preocupărilor ansamblului, «Ghiocelul»
a început să obțină premii și aprecieri din partea
specialiștilor. Ansamblul a fost condus, încă de la înce-
put, de către un tânăr, pe vremea aceea, inimos, Victor Ji-
cheran, care este și la ora actuală unul dintre coregrafii
acestui ansamblu. Trebuie să apreciem activitatea aces-
tui om entuziast, care nu s-a dat bătut și atunci când
formațiile sindicatelor s-au dizolvat, el și-a luat, metafo-
ric vobind, straița-n spinare și a mers la prietenii pe care
îi avea la Giroc. Aici a găsit înțelegere deplină de a stră-
muta acest ansamblu deja format, matur, am putea spune.
A fost primit cu brațele deschise la Giroc, de către Con-
siliul Local, Primărie, de către actualul primar, domnul
Iosif-Ionel Toma, care la această aniversare nu a fost
numai primar, ci și un părinte spiritual și susținător al
acestui ansamblu.

Dacă la început lucrurile au mers puțin mai greu, s-au
găsit resursele necesare pentru o susținere din partea
Consiliului Local. Când spun susținere, mă refer și la o
sală de repetiții dotată cu tot ceea ce este nevoie, dar și
la costume. La ora actuală, sunt convins că ansamblul
din Giroc are o garderobă de costume demnă de invidiat.

Aș mai menționa dragostea pe care Ionel-Lucian
Șipoș, care este directorul Asociației Culturale «Ghioce-
lul» și coregraf, alături de Alexandru Gălușkă, o are față
de acest ansamblu.

Nu pot să trec cu vederea și să nu apreciez, cu prile-
jul acestei aniversări, orchestra ansamblului, care a fost
bine întărită cu colaboratorii pe care i-a avut de-a lungul
anilor Ansamblul «Ghiocelul». Cu îndemânarea și ta-
lentul său, profesorul Adrian Safta, cunoscut de acum în
lumea muzicienilor, a prezentat un material muzical bine
pus la punct, cu un acompaniament atât pentru formațiile
coregrafice, cât și pentru soliștii invitați.

Este de remarcat faptul că, la început, în ceea ce
privește soliștii vocali, prima a fost Loredana Sur, o tâ-
nără talentată din Giroc, căreia îi prevăd o carieră fru-
moasă, iar încheierea a făcut-o tot o solistă consacrată,
care a prezentat un recital minunat, profesoara Liliana
Laichici, managerul Centrului de Cultură și Artă al
Județului Timiș. A fost un spectacol de înaltă ținută, un
spectacol sufletesc, în care și-au adus aportul cele patru
generații de dansatori care au activat la Giroc de când
aici a venit Ansamblul «Ghiocelul». Aș mai aprecia și
momentul prezentării nunții din Giroc, un obicei care a
fost bine primit de către publicul spectator.

Și pe această cale, le transmit Ansamblului «Ghioce-
lul» și tuturor celor care au participat la susținerea aces-
tuia - Consiliului Local, Primăriei comunei Giroc,
domnului primar dr. Iosif-Ionel Toma - un sincer La
mulți ani!”.

Liliana Laichici, solistă de muzică populară, 
directoarea Centrului de Cultură și Artă al

Județului Timiș
„Ansamblul «Ghiocelul» s-a

transformat într-un fenomen, de
la un an la altul, și aceasta, des-
igur, prin grija autorităților, a
domnului primar, care s-a impli-
cat în activitatea ansamblului și
l-a susținut cu fiecare prilej, aju-
tându-l să devină ceea ce este as-
tăzi, adică un ansamblu care
contează în viața culturală din
Banat, un ansamblu care are

multe de spus, un ansamblu cu o prestație artistică îngri-
jită și bine aleasă. «Ghiocelul» este un ansamblu cu care
îți este drag să colaborezi și mă bucur ori de câte ori am
ocazia să colaborez cu el, pentru că entuziasmul mem-
brilor săi, dragostea lor pentru cântec și muzică sunt mo-

lipsitoare și de natură să ne anime pe toți cei care le sun-
tem alături. Felicitări Ansamblului «Ghiocelul»”.

Doriana Talpeș, solistă de muzică populară
„La mulți ani, Ansamblul «Ghiocelul»! E o bucurie

să sărbătoresc alături de Ansam-
blul «Ghiocelul» fiecare aniver-
sare a acestuia! Sunt 12 ani de
când am început să cânt în spec-
tacole alături de «ghiocei». De la
an la an i-am văzut mai motivați
și mai ambițioși să demonstreze
că merită să fie printre cele mai
bune ansambluri din țară! S-a
muncit și se muncește mult, iar
aprecierile sunt pe măsură! Unul
dintre faptele care demonstrează că «Ghiocelul» se face
remarcat e numărul mare de copii care activează și care
sunt tot mai mulți o dată cu trecerea timpului! Spectaco-
lul aniversar a fost unul cu multe emoții transmise de pu-
blic, de părinți, dar și de generațiile de copii, tineri și
adulți care au urcat pe scenă! Pentru că am ocazia, vreau
să mulțumesc oamenilor care au fost în fruntea acestui
ansamblu încă de la inceput și mi-au acordat șansa să mă
prezint în fața publicului. Mă bucur că această colaborare
a dăinuit și peste ani! Felicitări Primăriei și implicit dom-
nului primar, pentru că la Giroc sunt realizate multe eve-
nimente pentru promovarea și păstrarea tradițiilor.
Felicitări lui Neluțu Șipoș și familiei lui, precum și tutu-
ror ghioceilor și părinților!”.

Maria Borțun, solistă de muzică populară
„Ansamblul «Ghiocelul» reprezintă pentru mine un

exemplu de profesionalism, ta-
lent, dăruire și multă muncă. Su-
fletul acestui ansamblu îl
reprezintă coregrafii lui, dintre
care cel mai apropiat îmi este
Neluțu Șipoș. Alături de Neluțu,
de Isabela, soția lui, de Mita, fra-
tele lui Neluțu, și alți membri ai
Ansamblului «Ghiocelul» am pe-
trecut clipe minunate, derulate în
cadrul emisiunilor «Joia
bănățeană» cu Maria Borțun Po-

pescu (Tele Europa Nova), a căror gazdă eram. Acești
dansatori minunați mi-au fost alături timp de trei ani, îm-
pletind în cadrul acestor emisiuni dăruirea și talentul ce
ieșeau în evidență ca o aură strălucitoare. Au fost mo-
mente minunate ce au generat, din partea mea, nevoia de
a le fi la rându-mi aproape în momente importante din
viața lor profesională. Aniversarea, de fapt aniversările
(pentru că este al treilea an în care am fost invitată la săr-
bătoarea lor), au fost prilejul extraordinar de a le întoarce
«favorul» pentru atâtea ore de devotament, în care ei mi-
au fost aproape. Voi fi și de acum încolo pe scenă alături
de ei, la aniversările ce vor urma, pentru a le spune din
suflet LA MULȚI ANI, ANSAMBLUL «GHIOCE-
LUL», la mulți ani, oameni minunați!”.

Carmen Popovici Dumbravă, solistă de muzică populară
„Am avut plăcerea și onoarea de a fi invitată în spec-

tacolul aniversar al Ansamblului
«Ghiocelul», tocmai pentru fap-
tul că am colaborat cu ei în repe-
tate rânduri, la Ruga de la Giroc,
la spectacole. Consider că atât cei
de la Ansamblul «Ghiocelul», cât
și domnul primar, mă respectă și
de aceea m-au invitat. Am răs-
puns cu cea mai mare plăcere
acestei invitații, pentru că sunt si-
gură că această colaborare nu se
va opri aici. 

Le urez celor de la «Ghiocelul» tot ce e mai bun și să
țină acest ansamblu. Oamenii de acolo, pe lângă faptul că
sunt buni meseriași în ceea ce fac, au și un caracter de-
osebit. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim și la alte ani-
versări”.

Bogdan Firu, solist de muzică populară
„Acest colectiv al Ansamblului

«Ghiocelul» din Giroc îl pot numi
ca fiind unul de suflet pentru
mine, având în vedere colabora-
rea noastră extrem de plăcută. Pot
spune că această colaborare pe
mine m-a ajutat foarte mult, în
sensul că am avut multe specta-
cole - chiar și în străinătate, nu
doar în țară. 

La cârma acestui ansamblu se regăsește și familia
Șipoș, care este, pentru mine, una de suflet, pentru că m-
au ajutat foarte mult.

Constat, încet-încet, o ascensiune tot mai frumoasă a
acestui ansamblu și, pot să spun, creștem împreună, atât
eu, cât și ei”.

Loredana Sur, solistă de muzică populară
„Girocul este locul unde am

copilărit şi am învăţat cu adevărat
dragostea pentru muzică şi dans,
dar şi un loc bogat în tradiţii şi
obiceiuri, cu oameni deosebiţi. 

Banatul este o vatră de cultură
şi civilizaţie. Folclorul nostru tre-
buie conservat iar, în viziunea
mea, tradiţia noastră strămo-
şească trebuie să fie promovată şi
azi, aşa cum facem noi, Ansam-
blul «Ghiocelul», dar obligatoriu
şi mâine, prin generaţiile viitoare.

Îmi aduc cu drag aminte cum în urmă cu 11 ani, pe
când aveam vârsta de 7 ani, am urcat pentru prima dată
pe scena de la Giroc, în cadrul unei manifestări de am-
ploare. 

Iniţiativa a pornit de la mine, fiind dornică să fac ceea
ce iubeam încă de pe atunci, adică muzica. 

Mi-am pus toată încrederea în domnul primar, căruia
i-am spus: «Vreau şi eu să cânt!». Răspunsul dumnealui
a fost: «Şi cine nu te lasă?». De mână cu domnul primar,
am urcat pe scena Rugii, lucru pe care nu-l voi uita ni-
ciodată. 

De atunci cânt în fiecare an atât la Ruga Giroceană,
cât şi la cea Chişozeană. 

Aşa cum se spune în folclor: «Omul potrivit, la locul
potrivit!». Am avut şansa să ne fie alături un om cu su-
flet mare, deschis spre tradiţii, iubitor al folclorului au-
tentic, dar şi al tinerilor. Datorită domniei sale există
astăzi Ansamblul «Ghiocelul». 

Mari mulţumiri celor care se ocupă de acest ansamblu
minunat, şi anume: coregrafilor Victor Jicherean şi Ionel
Şipoş, asistentului coregraf Alexandru Galuşkă, domnu-
lui Iosif-Ionel Toma şi Consiliului Local, fără de care nu
am fi reuşit să ajungem la performanţa de acum.

Rezultatele activităţii Ansamblului Folcloric «Ghio-
celul» sunt, în primul rând, bucuria de a aparţine unei
comunităţi speciale, cea a Girocului, şi de a trăi împreună
momente de sărbătoare şi de bucurie. 

Dar cum bănăţanul este generos, dăruim şi altora din
bucuria noastră. 

Festivalurile şi concursurile numeroase ne-au atras
apreciere şi succes atât în ţară, aici putem aminti «Lada
cu zestre», unde am câștigat de fiecare dată marele pre-
miu, Festivalul Inimilor, Festivalul «Ana Lugojana» şi
multe altele, cât şi în străinătate (Serbia, Munte Negru,
Bulgaria, Grecia, Spania, Franţa, Belgia etc.), clasându-
ne mereu pe locuri fruntaşe.

Ultimul mare moment de mare sărbătoare a avut loc în
5 noiembrie, în frumoasa sală a Filarmonicii «Banatul».
Am cântat cu atâta patimă, cu atâta bucurie pentru pu-
blicul numeros. 

Ne-am bucurat împreună în cânt şi joc, alături de
domul primar Iosif-Ionel Toma, de Consiliul Local, de
toate generaţiile ansamblului nostru şi de ceilalţi repre-
zentanţi ai obştei noastre, la aniversarea celor 20 de ani
de activitate a ansamblului nostru. 

Am demonstrat că Ansamblul «Ghiocelul» este un
etalon al Girocului, că este o investiţie bună, care merită
să fie perpetuată”.

Bogdan Toma, solist de muzică populară
„A fost o onoare faptul că am

fost invitat de către Ansamblul
«Ghiocelul» la aniversarea celor
20 de ani. 

M-am bucurat și mi s-a umplu
inima de bucurie când am văzut
atâția dansatori, într-o comuniune
totală pe scenă, lucru care s-a
simțit și în rândul nostru, al celor
invitați la spectacol, dar mai ales
în rândul celor din sală. Trebuie
să mărturisesc că de multe ori în timpul spectacolului am
mers în sală pentru a urmări ceea ce se petrece pe scenă. 

Am apreciat activitatea celor de la Ansamblul «Ghio-
celul», care în fiecare an devin tot mai buni, ceea ce re-
prezintă o dovadă a muncii care se depune în cadrul
ansamblului, de către oameni implicați. Îi felicit și pe
această cale!”.

Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ

AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull””,, llaa aanniivveerrssaarree
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Cătălin Țăranu, unul dintre puținii jucători
profesioniști de Go din afara Asiei, s-a aflat la Giroc,
cu prilejul turneului regional Cupa „Viorel Arșinoaia”,
dedicat copiilor și juniorilor. Ne-am folosit de acest
prilej pentru a sta de vorbă cu fostul campion și vice-
campion european.

Cătălin Țăranu s-a născut în data de 31 martie 1973,
la Gura Humorului și actualmente este antrenor fede-
ral la Federația Română de Go. 

La nivel de carieră sportivă este primul jucător eu-
ropean care a ajuns profesionist. Între anii 2009 și
2011 a fost și președinte al Federației Române de Go.

Cătălin Țăranu rememorează întâlnirea sa cu acest
sport: „Comparativ cu generația din ziua de astăzi, m-
am întâlnit cu Go-ul mai târziu. Ceea ce e, oarecum,
natural, pentru că eu am învățat jocul de Go cu
aproape 30 de ani în urmă. Pe vremea aceea nu aveam
internet, promovarea era mult mai dificilă și, ca ur-
mare, vârsta la care reușeau tinerii să aibă acces la
aceste informații nu era atât de scăzută. Inițierea în Go
mi-a făcut-o profesorul Cristian Cobeli, cel care a
creat o generație de jucători care au ajuns foarte sus în
lumea Go-ului. Cei mai buni jucători din țară în acest
moment sunt eu și Cristian Pop. Pe lângă mine, care,
zic eu, am realizat un lucru deosebit pentru Go chiar
la nivel european, Cristian Pop este multiplu campion
național, are rezultate foarte bune și la Campionatul
Mondial, reușind să ducă departe numele României.
Mai avem un fost campion național care acum este in-
giner la compania Google”.

„Cum ați ajuns în Japonia?”, îl întrebăm. „Mie mi-
a plăcut foarte mult jocul de Go. Eram la facultatea de
matematică în acea perioadă, dar eram hotărât că, dacă
voi avea o șansă, să încerc să devin jucător profesio-
nist, ceea ce ar fi echivalat, de fapt, cu mersul în Ja-
ponia. Japonia avea singurul sistem funcțional, la acea
vreme, cu ligă profesionistă. Am participat la Cam-
pionatul European din Olanda, de la Maastricht, unde
l-am întâlnit pe viitorul meu sensei, Saijo Masakata, 9
Dan profesionist, un profesor foarte cunoscut. În
lumea profesionistă, în general, ai două direcții: poți să
te specializezi pe performanță, ceea ce cu toții facem
la început, dar la un moment dat poți să-ți alegi calea
de antrenor-profesor.

Așadar, cu Saijo Masakata m-am întâlnit în anul
1994. Ne știam de mai înainte, am și jucat cu el, și
cred că a văzut ceva potențial în mine. L-am rugat
dacă poate să mă ajute să studiez în Japonia. A spus că
nu promite, dar că încearcă să vadă dacă reușește ceva.
În anul 1995, la o jumătate de an de la întâlnirea noas-
tră din Olanda, am primit confirmarea că tot ce tre-
buia aranjat s-a făcut.  Pentru a putea pleca în Japonia
mi-am găsit un sponsor care mi-a oferit un loc unde să
stau, un sponsor care mi-a oferit diurnă. Saijo Masa-
kata mi-a facilitat intrarea ca student la Asociația Ju-
cătorilor Profesioniști din Japonia. Ei au un sistem
echivalent cu universitățile de la noi. Dacă vrei să
devii profesionist trebuie mai întâi să fii student acolo.
Există niște sisteme de calificare, se studiază foarte
mult, iar în urma testelor finale, dacă le treci, devii
profesionist. Este un sistem sever, pentru că numărul
de profesioniști care se creează în fiecare an este foarte
mic: în Tokyo - patru, în Nagoya - unul, în Osaka -
unul. Cam șase profesioniști pe an, din câteva sute de
insei (studenți). Competiția este foarte severă, iar ni-
velul - foarte înalt.

În Japonia am fost insei pentru doi ani. Eram deja
la nivel de 6 Dan amator, adică suficient de puternic.
Așa era, de fapt, și înțelegerea: dacă nu reușesc în doi
ani să devin profesionist, plec acasă!

Am reușit însă acest lucru, iar apoi, de la 1 Dan pro-
fesionist, în cinci ani, am reușit să ajung la 5 Dan pro-
fesionist, ceea ce a reprezentat, din nou, o performanță
de excepție. Foarte puțini jucători profesioniști reușesc
să crească în rang atât de repede.

Am scris, să spun așa, un pic din istoria Go-ului eu-
ropean, pentru că sunt primul jucător din Europa care
a reușit această performanță și, în continuare, sunt sin-
gurul jucător european cu 5 Dan profesionist. Numă-
rul 5 are și el o semnificație, pentru că în lumea
profesionistă japoneză jucătorii sunt împărțiți în două
grupe: cea de jos, între 1 și 4 Dan, și grupa de elită,

între 5 și 9 Dan.
Intrarea în grupa de elită este destul de dificilă și

este considerată ca fiind pasul final prin care jucătorul
respectiv este consacrat și recunoscut ca profesionist.

Am activat, șapte ani, în Liga profesionistă din Ja-
ponia. Chiar și după ce am devenit 5 Dan am mai stat
doi ani. A fost un moment de decizie pentru mine, de-
oarece aș fi putut rămâne definitiv în Japonia, ceea ce
m-ar fi dus spre o viață de performanță. Am hotărât,
totuși, că am învățat suficient de mult în Japonia și că
pot să contribui mai mult dacă mă întorc în Europa și
promovez Go-ul aici. Iar acest lucru îl fac de 13 ani,
de când m-am întors.

Din 2004, atât la nivel național, cât și european,
sunt foarte activ în promovarea jocului de Go.

În momentul de față sunt și profesor la o instituție
înființată cu trei ani în urmă, care este echivalentul
școlii de insei din Japonia. Instruirea se face online,
pentru că Go-ul european este încă la început.

Noi, europenii, avem o tradiție cam de o sută de ani,
comparativ cu Japonia, care are o tradiție de peste o
mie de ani și China, țara în care s-a inventat jocul, și
unde acesta se practică de 4.000 de ani. Așadar, cu o
istorie de doar o sută de ani, nu ne putem compara cu
ei, dar facem progrese rapide. S-a format și un sistem
profesionist european, dar suntem încă la început,
sponsorii sunt mici și puțini, dar sunt primii pași spre
a aduce Europa la nivelul la care sunt acum Japonia,
China și Coreea de Sud, care sunt cele trei țări în care
se practică Go-ul la nivel profesionist”.

L-am provocat la o comparație între ceea ce se în-
tâmplă în Japonia și ce este la noi: „Pot spune că stăm
și bine, și rău. Avem o federație, fondată imediat după
Revoluție. Avem rezultate deosebite. Eu am fost și
campion european, am vreo patru titluri de vicecam-
pion, am reprezentat Europa la nenumărate concursuri
internaționale, gen Cupa Mondială. Am fost unicul re-
prezentant al Europei la aceste concursuri. Am jucat
cu cei mai buni jucători din lume. Am un palmares
destul de bogat, dar, pe lângă mine, au mai fost și alți
jucători români care au adus și ei rezultate deosebite:
Cristian Pop și Cornel Burzo. Consider că am repre-
zentat cu cinste numele țării în multe colțuri ale lumii.

În același timp, la nivel de juniori avem rezultate
foarte bune, ceea ce arată că avem potențial să creem
o generație foarte puternică și că avem profesori buni.
România a luat titlul de campion european la catego-
ria sub 12 ani cu trei copii. Anul trecut am avut un vi-
cecampion european, am luat locul 6 la Campionatul
Mondial de Juniori. Nu ne plângem în ceea ce privește
rezultatele.

În parte, m-am ocupat și eu de acești copii. Dar mai
sunt și alți instructori foarte buni care s-au ocupat de
ei. De câțiva ani încoace mă ocup eu de majoritatea
copiilor. Avem rezultate bune și sper ca în continuare
să reușim să le menținem. Problema noastră este că,
Go-ul fiind foarte puțin cunoscut în țară, este greu să
formăm o mișcare de masă. Iar să ai rezultate de
excepție fără o bază, o infrastructură bine puse la
punct, este foarte dificil. Federația noastră este relativ
mică și ne luptăm cu neajunsurile financiare, în pri-
mul rând, cu lipsa de sponsori, de imagine, compara-
tiv cu șahul, de exemplu. Go-ul este încă la început și
trebuie să luptăm pentru a forma o infrastructură.

În același timp, jocul este minunat și copiii sunt

foarte încântați să-l practice. Eu cred că Go-ul are un
rol educațional extraordinar de important. Ca să vă
dau un exemplu, în China jocul de Go era considerat,
pe vremuri, una dintre cele patru arte, pe lângă cali-
grafie, muzică și dans. În China, Go-ul era una dintre
artele esențiale în educație. În Japonia, jocul a fost
adoptat de către samurai, era considerat un joc al eli-
telor. Au ajuns chiar să aibă, în acea perioadă, un mi-
nistru al jocului de Go.

Deși noi cunoaștem prea puțin acest joc, în emis-
fera asiatică e practicat de sute de milioane de oameni.
Sunt firme, companii, care angajează oameni în
funcție de cunoștințele lor de Go. Este recunoscut că
acest joc stimulează activitatea creierului, ne face să
gândim mai organizat, să ne planificăm mai bine pe
termen lung”.

L-am întrebat pe Cătălin Țăranu dacă varianta
înființării unor secții speciale pe lângă cluburile de șah
ar fi o soluție. „Eu cred că deja există inițiativă în
această direcție și ar fi grozav să se continue. Noi ne
bucurăm foarte mult când se întâmpla așa. Eu am fost
foarte plăcut impresionat de copiii și tinerii pe care i-
am văzut în cantonamentul de la Giroc. În orașele mai
mari copiii au posibilitatea să facă foarte multe lucruri
și sunt mai greu de prins, să spun așa. În comune și
sate, copiii sunt mult mai interesați și muncitori și se
poate face o treabă extraordinară cu ei. Copiii pe care
i-am întâlnit aici, dacă se țin de treabă, pot ajunge să
facă performanță. Nu e foarte greu să-i atragi spre
ceva, însă e foarte greu să-i faci să rămână. Au nevoie
de motivație, iar pentru aceasta este nevoie să creăm
o infrastructură care să le-o ofere. Pe lângă jocul de
Go în sine, trebuie să le oferim și o atmosferă plăcută,
recompense pentru rezultatele lor și, foarte important,
recunoașterea valorii, capitol la care noi, în România,
mai trebuie să lucrăm”.

A fost campion european, drept pentru care am fost
curioși să aflăm care a fost impactul unei astfel de
performanțe. „S-a scris puțin despre mine și această
performanță. Vestea a fost foarte puțin băgată în
seamă. La nivel financiar, recompensa a fost mică și
dezamăgitoare. Atribui acest lucru faptului că infras-
tructura nu este bine pusă la punct și nu știm să
recunoaștem acest gen de valoare. Dacă jocul de Go ar
fi fost, să spunem, un sport olimpic, cu siguranță re-
compensa ar fi fost alta. În cazul meu, consider că am
primit suficiente recompense prin plecarea în Japonia,
prin faptul că am văzut o lume întreagă. Întoarcerea
în România a fost un pic șocantă. Am venit cu planuri
mărețe, am vrut să mut munții, să fac niște lucruri de-
osebite, dar a fost dificil. M-am izbit de dezinteres,
poate chiar de un pic de invidie în anumite momente
din partea unor oameni chiar din comunitate. M-am
izbit de rea voință în situații în care oamenii erau
interesați financiar de anumite aspecte și ceea ce în-
cercam eu să fac poate îi deranja pe ei. Sunt aspecte
care ți se par ciudate, dacă vii din Japonia. Acolo țara
funcționează foarte bine, oamenii se ajută unul pe ce-
lălalt. Au un proces de recunoaștere a valorii foarte
bine pus la punct. Dacă facei ceva valoros, imediat ești
respectat. 

Să vă spun ce impact media a avut faptul că am de-
venit profesionist. O televiziune din Osaka și-a trimis
o echipă care a stat cu mine o săptămână, de dimineața
până seara. M-au filmat la o partidă jucată la Tokyo,
m-au filmat când mâncam, când dormeam, unde lo-
cuiesc. De fiecare dată după un interviu de genul
acesta, primeam un cadou de la ei. Î

n România, am încercat să atrag media spre niște
evenimente pe care le organizam. Am organizat eve-
nimentul Cupa Ambasadorului la Go, în parteneriat cu
Ambasada Japoniei. 

Am pățit nepățita, să spun așa. M-am dus să vor-
besc cu un reporter, iar acesta mi-a spus că dacă doresc
un interviu trebuie să-l plătesc. 

E diferență mare de abordare. Părerea mea este că,
din păcate, abordarea românească, în loc să ne facă pe
toți bogați, ne face pe toți săraci. În Japonia e invers,
acolo omul mediu, omul de rând, este relativ bogat.
Putem ajunge și noi acolo dacă educăm generația tâ-
nără pe bază de valori solide.

Anton BORBELY

„„AAmm ffoosstt ffooaarrttee ppllăăccuutt iimmpprreessiioonnaatt ddee ccooppiiiiii șșii ttiinneerriiii
ppee ccaarree ii--aamm vvăăzzuutt îînn ccaannttoonnaammeennttuull ddee llaa GGiirroocc””

A afirmat Cătălin Țăranu, primul jucător profesionist de Go din Europa
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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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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

Prezent la cantonamentul și
competiția de Go de la Giroc a fost și
domnul profesor Cristian Cobeli, cel
care l-a descoperit și inițiat în tainele
acestui sport. Motiv potrivit pentru a-i
solicita și domniei sale câteva cuvinte:
„Am fost profesor de matematică, după
absolvirea facultății, acasă, la Vatra
Dornei. Erau foarte mulți elevi, aveam
foarte multe obligații, dar am început
să-i învăț pe copii să aibă și alte
activități în afara celor școlare. Așa am
înființat o serie de cercuri școlare, la
care au venit mulți copii. Printre ei era

și Cătălin. Nu s-a apropiat foarte re-
pede de mine, a ajuns prin intermediul
altor copii. El participa la un fel de cerc
de informatică. A apărut așadar Cătă-
lin, care, alături de alții elevi, era un
copil excepțional. Îl amintesc pe Cri-
stian Pop, care are cele mai multe tit-
luri de campion național la Go, și pe un
alt elev care acum este inginer la Goo-
gle. Ideea mea era să-i învăț să fie buni
matematicieni, iar până la urmă a ieșit
o combinație, pentru că am descoperit
copii cu abilități excepționale pentru
Go. Go-ul are abilitatea aceasta de a se

învăța crezând că te joci. Din exterior se vede că e
joacă, dar el dezvoltă creierul, gândirea.

La rândul meu, am descoperit Go-ul printr-o în-
tâmplare fericită. Erau începuturile acestui joc în Ro-
mânia. Niște studenți, colegi de-ai mei, mi-au arătat
acest joc. M-au dus la etajul patru al facultății, unde se
adunau ei, mi-au explicat regulamentul, despre ce este
vorba și am rămas impresionat. Apoi a început, prac-
tic, o mișcare la nivel național. S-au organizat cercuri
de Go în București, a existat o emulație, erau vreo 200
de studenți angrenați. În anul 1986 s-a organizat pri-
mul concurs național, la Cluj Napoca, chiar în anul în
care am ajuns la Vatra Dornei profesor de matema-
tică”. (A.B.)

„„AAmm ddeessccooppeerriitt ccooppiiii ccuu aabbiilliittăățții eexxcceeppțțiioonnaallee””

Go este un joc strategic inventat în China cu peste
4.000 de ani în urmă. A ajuns în Japonia în jurul anu-
lui 800, unde a fost ridicat pe culmile perfecțiunii și a
fost inclus în instruirea samurailor și nobililor. Denu-
mirea occidentală a jocului poate să provoace oarece
confuzie, fiind omonim cu verbul „a pleca”. La japo-
nezi se numește Igo. La coreeni, Baduk. La chinezi,
Weiqi.

În prezent, Go-ul cunoaște o explozie fără prece-
dent, cucerind, pe lângă lumea asiatică, Europa și cele
două Americi. Supremația mondială în Go este un sis-
tem de ecuații cu cel puțin trei necunoscute, întrucât
Coreea de Sud a avut o ascensiune spectaculoasă în
ultimele decenii și a dezechilibrat rivalitatea
tradițională dintre Japonia și China. Văzând însă acti-
vitatea formidabilă de pe internet, avem însă toate mo-
tivele să credem că Europa și America vor avea și ele
un cuvânt de spus.

România este între cele mai puternice țări din Eu-
ropa la Go. O dovedesc numeroasele titluri de cam-
pioni sau vicecampioni europeni obținute de români
în ultimele decenii, fie la echipe, fie la seniori, fie la
juniori. Cel mai bine cotat jucător de Go din Europa
este Cătălin Țăranu, un român care a petrecut zece ani
în Japonia. Cătălin Țăranu a ajuns zilele trecute la fes-
tivalul de Go din Giroc.

Festivalul s-a desfășurat în perioada 1-5 noiembrie
2017 la Hotel Trio Giroc și a cuprins trei acțiuni: un
cantonament de Go pentru copii și juniori, organizat în
colaborare cu Federația Română de Go, un concurs de
Go pentru copii și juniori și un open pentru seniori.
Cupa „Viorel Arsinoaia” a fost organizată de către
ACS Go Walter Schmidt din Timișoara, în cadrul unui

proiect cofinanțat de către municipiu, și a fost dedi-
cată copiilor. Cupa Trio Giroc a fost organizată de
către CS Giroc-Chișoda și a fost dedicată seniorilor.

Festivalul a adus la Giroc și alte vedete. Ionuț Arsi-
noaia, în vârstă de 12 ani, elev la Colegiul Național
Bănățean din Timișoara, posesor al rangului 2 Dan
(echivalent cu maestru la șah), campion european de

Go la categoria U12 în 2016, câștigător al Grand Prix-
ului „Radu Baciu” în 2016, locul 7 european la cate-
goria U16 anul acesta, a jucat la Giroc în ambele
competiții și le-a câștigat pe amândouă. O surpriză fru-
moasă a fost și prezența domnului profesor de mate-
matică Cristian Cobeli, cel care a fost întâiul mentor la
Go al marelui maestru Cătălin Țăranu.

Copiii giroceni și nu numai au putut beneficia ast-
fel de lecții cu domnul Cătălin Țăranu, Cristian Co-
beli și cu animatori locali, precum Cristian Bratu și
Iulian Peța. Iată premiile obținute de către sportivii
secției de Go din cadrul CS Giroc-Chișoda: Ovidiu
Berceanu, locul I categoria B8; Mariua Irhașiu, locul
I categoria F12; Octavian Stancea, locul II categoria
B8; Andra Pantiș, locul III categoria F12; Oliver Albu,
locul III categoria B8; Patric Negru, mențiune, 2 vic-
torii.

Secția giroceană de Go a fost înființată în anul 2017
și se ridică vertiginos, cu sprijinul Consiliului Local
din Comuna Giroc și a domnului primar Iosif-Ionel
Toma. Câteva împrejurări pozitive au ajutat secția gi-
roceană de Go să pornească cu dreptul: prezența în
Chișoda a familiei Berceanu (tatăl, Cristian Berceanu,
a fost campion național de Go, pe când era junior);
aportul instructorilor timișoreni Iulian Peța și Cristian
Bratu (cel din urmă locuiește în zona Soarelui); veci-
nătatea cu clubul de Go mult mai vechi și consacrat,
„Walter Schmidt”, care își are sediul la Casa Tinere-
tului din Timișoara.

Un detaliu interesant: jocul de Go a pătruns în Ro-
mânia pe la Timișoara, în 1940, datorită dr. Walter
Schmidt, la vremea aceea adolescent. Găsise un joc
vechi de Go în podul casei.

Zamfir MOLDOVAN

FFeessttiivvaall ddee GGoo llaa GGiirroocc
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Ami-Cristina Andrei
5 ani și 7 luni, Giroc

Natalia-Alexandra Cânța
5 ani și 6 luni, Giroc

David Codrea
5 ani și 9 luni, Giroc

Alexandra Kalmar
4 ani și 4 luni, Chișoda

Amira Băncilă
1 an și 2 luni, Giroc

Trageri în Poligonul
Chișoda

În perioada 02.11.2017 - 23.11.2017, în Poli-
gonul de tragere Chișoda, se execută trageri
ziua și noaptea, cu întreg armamentul de in-
fanterie, în următoarele zile:

NOIEMBRIE: 02; 09; 14; 15; 16; 21; 22; 23.

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 urmă-

toare) și intervalul 14-16

al fiecărei luni casieria

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

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 nu-
merele de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

În data de 15.11.2017, preşcolarii din grupa Mare
C, împreună cu doamnele educatoare de la Grădi-
niţa cu Program Prelungit din Giroc, au vizitat-o pe
Zâna Măseluţă la Clinica de medicină dentară Dent
Estet 4 Kids, din Timişoara.

Prin această vizită am dorit ca preşcolarii să se fa-
miliarizeze cu personalul medical dintr-o clinică de
medicină dentară şi cu instrumentele folosite într-un
cabinet, să-şi formeze deprinderi menite să permită

menţinerea sănătăţii dentare şi să fie infor-
maţi despre importanţa igienei orale şi a unei
alimentaţii corecte.

Încă de la intrare, copilaşii au păşit într-o
lume de basm cu multe personaje cunoscute
din poveşti, cu jucării, costume şi peştişori
jucăuşi.

Ajutoarele Zânei ne-au prezentat paşii care
trebuie urmaţi pentru a avea dinţi sănătoși,
apoi fiecare copilaş a beneficiat de o consul-
taţie gratuită.

Prin zâmbetul de pe chipul copiilor şi prin
dorinţa lor de a reveni la clinica stomatolo-
gică, am înţeles ca obiectivul nostru a fost
atins.
Prof. înv.preşc. Claudia-Lidia BLIDĂRAN

Prof. Ionela-Simona SCRIDON

ÎÎnn vviizziittăă llaa ZZâânnaa MMăăsseelluuțțăă


