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Sportivul girocean Ionel Pascota este, din nou, cam-
pionul Europei de Est la motociclism viteză. Pascota a
ocupat locul 3 în finala întrecerii și a obținut punctele de
care avea nevoie pentru a-și apăra titlu clasei de Super-
sport 600 cmc. Astfel, Ionel Pascota și-a trecut în pal-
mares al 37-lea trofeu al carierei. La câteva săptămâni
distanță de câștigarea unui nou titlu de campion național,
pilotul din Giroc a reușit un nou rezultat deosebit –
câștigarea titlului în Campionatul Europei de Est. Ultima
rundă a sezonului s-a alergat la Plevna (Bulgaria), iar
Pascota avea nevoie de o clasare în puncte pentru a-și
asigura prima poziție. Până la urmă Ionel s-a clasat al
treilea în cursă în șaua motocicletei sale Yamaha, în spa-
tele bulgarilor Alexander Gheorghiev și Plamen Petrov.
Cu un total de 155 de puncte, Pascota a terminat primul
în clasamentul general înaintea lui Gheorghiev (134

puncte) și Bojko Bojinov (129 puncte). Sportivul de la
Pascota Racing Team încheie așadar un sezon 2016 ex-
celent în care a bifat tot ceea ce și-a propus: al 24-lea titlu
național și al 37 trofeu la general prin câștigarea Cam-
pionatului Est-European.

„A fost un an greu, cu multe probleme, dar rezulta-
tul final ne-a făcut să uităm toate aceste lucruri. Sun-
tem bucuroși, ca echipă, pentru că această medalie
este un target mare și l-am putut realiza. Vreau să le
mulțumesc Federației Române de Motociclism, Mi-
nisterului Tineretului și Sportului, Consiliului
Județean Timiș, Primăriei Municipiului Timișoara,
Clubului Sportiv Pascota Racing Team, sponsorilor și,
nu în ultimul rând, tatălui meu, fără de care acest titlu
de campion cu numărul 37 nu ar fi fost posibil”, a de-
clarat Ionel Pascota.

IIoonneell PPaassccoottaa -- ccaammppiioonn aall EEuurrooppeeii ddee EEsstt
llaa mmoottoocciicclliissmm vviitteezzăă

HHrraammuull BBiisseerriicciiii OOrrttooddooxxee 
RRoommâânnee ddiinn GGiirroocc

Corala „Giroceana”, laureată
cu Trofeul „Nicolae Ursu” 

al Festivalului „Rapsodiile 
Neamului”, de la Dudeștii Noi

Comuna Dudeștii Noi a găzduit, duminică, 9 octombrie, cea de-
a doua ediție a Festivalului „Rapsodiile Neamului”, rezervat
grupurilor corale și grupurilor vocal-folclorice din spațiul DKMT
(Dunăre - Criș - Mureș - Tisa). Organizatori ai festivalului au fost
Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultură și Artă, și
Primăria comunei Dudeștii Noi.

Printre cele opt coruri și două formații corale participante la
această ediție s-a numărat și Corala „Giroceana”, dirijată de prof.
Mircea Sturza. Competiția a fost deosebit de puternică, iar toți
participanții au dat dovadă de o foarte bună pregătire.

Spre lauda lor, componenții Coralei „Giroceana” s-au ridicat la
înălțimea evenimentului. Mai mult, ei s-au întors acasă cu unul din-
tre cele cinci trofee oferite de organizatori. Pentru prestația sa,
Corala „Giroceana” a fost recompensată cu Trofeul „Nicolae Ursu”.

După festival, dirijorul coralei, prof. Mircea Sturza, ne-a de-
clarat: „Încă de la prima ediție am văzut că la Dudeștii Noi se
organizează un eveniment frumos. Pot spune că am avut parte de un
altfel de public și de altfel de participanți, pentru că, de regulă, la
festivalurile zonale, ne întâlneam tot cu ai noștri, vecini de-ai noștri
de sate, pe când aici au fost participanți din diferite locuri. Este
îmbucurător că au participat formații foarte bune, iar nivelul a fost
unul foarte ridicat. Noi, pe lângă Liturghia pe care o cântăm în
fiecare duminică, participăm la festivaluri și la evenimente la care
suntem invitați. Fără falsă modestie, întotdeauna am făcut față cu
cinste și am luat întotdeauna numai premii dintre cele mai impor-
tante. Pe de altă parte, este foarte greu să ții laolaltă și să mobilizezi
un cor în zilele noastre, când oamenii au servicii și sunt prinși în tot
felul de activități. Cu pasiune și un pic de silință se pot face și lu-
cruri frumoase”.

Vasile TOMOIAGĂ

A apărut primul număr al 
revistei „Surâs de copil”

Revista este editată de Grădinița cu Program Prelungit Giroc,
cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Giroc

Un inedit demers publicistic a fost materializat de către
Grădinița cu Program Prelungit din Giroc, care, cu spriji-
nul Primăriei și al Consiliului Local, a reușit să editeze pri-
mul număr al revistei „Surâs de copil”. Cu un sumar bogat,
revista prezintă principalele activități desfășurate de gru-
pele grădiniței în timpul scurs de la începutul anului. Nu
lipsesc poeziile ori ghicitorile, prezentarea unor sărbători
importante (cum ar fi cele din luna martie) văzute prin ochii
copiilor, ori a serbărilor de sfârșit de an. Într-o prezentare
grafică deosebită, „Surâs de copil” este, se poate spune,
oglinda bogatelor activități care se desfășoară la Grădinița
cu Program Prelungit din Giroc. Iar aceste activități sunt
reflectate de articolele membrilor colegiului de redacție,
care este alcătuit din cadrele didactice de la instituția de
învățământ preșcolar din Giroc.
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RÂNDUIELI
BISERICEŞTI

ÎN ANUL 2016
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 (marţi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (miercuri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 14 martie - sâmbătă, 30 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 27 iunie–

marţi, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august - du-

minică, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (marţi, 15 noiembrie - sâmbătă,

24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu Liturghie diferită
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (9 şi 11 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (14 - 15 martie); în Sfânta şi Marea
Vineri (29 aprilie); vineri înaintea Naşterii Domnului (23 de-
cembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3, 10, 17, 28 şi 30
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 excepţia Praznicului
Bunei Vestiri (25 martie).

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;

în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele ali-
turgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Dumi-
nica Sfântului Apostol Toma (24 aprilie - 8 mai); în perioada
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

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

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

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (luni, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (marţi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 15 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 5 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 21 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu

(joi, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (duminică, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 9 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(miercuri, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (vineri, 1 şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (duminică, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 1 şi luni, 2 mai) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 19 şi luni, 20

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (luni, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

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

decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2016)
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; 8-9 şi 18-20 iunie; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (7 martie-8 mai) 
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-

brie-6 ianuarie)

Sfânta Parascheva, pe care Biserica Ortodoxă
o cinstește în 14 octombrie, s-a născut în secolul
al XI-lea, în satul Epivat, din Tracia, pe ţărmul
Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol
(azi Istanbul). Se spune că, pe când avea 10 ani,
Cuvioasa Parascheva a auzit într-o biserică cu-
vintele Mântuitorului: „Oricine voieşte să vină
după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi
să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Aceste cuvinte
o fac să-şi dăruiască hainele sale săracilor.

După o vreme, se retrage în pustie. Urmând sfa-
turile unor vieţuitori aleşi, se
îndreaptă spre ţinutul Pontului,
oprindu-se la mănăstirea
Maicii Domnului din Hera-
cleea, unde va rămâne cinci
ani. De aici a plecat spre Ţara
Sfântă, în dorinţa de a-şi pe-
trece restul vieţii în locurile
sfinte. După ce a văzut Ierusal-
imul, s-a aşezat într-o
mănăstire de călugăriţe în
pustiul Iordanului.

Din puţinele ştiri privitoare
la viaţa ei, aflăm că într-o
noapte, pe când avea 25 de ani,
un înger i-a spus, în vis, să se
reîntoarcă în locurile părinteşti.
Sfântul Varlaam scrie în Caza-
nia sa: „Să laşi pustia şi la
moşia ta să te întorci, că acolo ţi se cade să laşi
trupul pământului şi să treci din această lume către
Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat,
fără să spună cuiva cine este şi de unde vine. Aici,
împăcată cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şi-
a dat sufletul.

A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiţiei,
se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar
trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au arun-
cat la ţărm, iar un sihastru, care trăia acolo, i-a
rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala
creştinească. Săpând o groapă, au găsit trupul Prea
Cuvioasei Parascheva neputrezit şi plin de
mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea şi
trupul corăbierului. Dar în noaptea următoare,
unuia din creştinii care săpaseră groapa, cu nu-
mele Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă,

şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de în-
geri, iar unul dintre aceştia îl mustră pentru că n-
a scos din groapă trupul Cuvioasei Parascheva. Iar
împărăteasa pe care o văzuse în vis, şi care nu era
alta decât Cuvioasa Parascheva, i-a poruncit să ia
degrabă trupul ei şi să-l aşeze la loc de cinste.

Credincioşii au înţeles că este un semn dum-
nezeiesc, drept pentru care au luat trupul Cuvioa-
sei din mormânt şi l-au aşezat în biserica Sfinţii
Apostoli, din Kallicrateia. Îndată au avut loc
vindecări minunate, în urma rugăciunilor care se

făceau lângă cinstitele sale
moaşte.

În anul 1238, în ziua de 14 oc-
tombrie, moaştele Sfintei Cu-
vioase Parascheva au fost mutate
la Târnovo, fiind aşezate în Bis-
erica cu hramul Maicii Domnu-
lui.

În anul 1393, Bulgaria cade
sub ocupaţia turcilor, iar biseri-
cile bulgare au fost transformate
în moschei. Este anul în care
sfintele moaşte sunt mutate la
Vidin, pentru cinci ani. După
lupta de la Nicopole, din anul
1396, moaştele Sfintei
Parascheva vor ajunge din Vidin,
la Belgrad – Serbia, în anul 1398.

Domnitorul Vasile Lupu, cti-
torind la Iaşi biserica Sfinţii Trei Ierarhi şi am-
intindu-şi de Ioan Asan, care la vremea sa a
strămutat moaştele Prea Cuvioasei Parascheva de
la Epivat la Târnovo, de Alexandru cel Bun, care
a adus moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la
Cetatea Albă la Suceava, a făcut demersurile nece-
sare la Patriarhia din Constantinopol, pentru ca
moaştele Sfintei Parascheva să fie strămutate la
Iaşi.

Domnitorul a plătit toate datoriile Patriarhiei
Ecumenice şi, astfel, patriarhul Partenie I şi mem-
brii Sinodului au hotărât să-i ofere, drept
recunoştinţă, moaştele Cuvioasei.

Din actul patriarhal, datat septembrie 1641,
reiese că au fost aduse din Constantinopol, „pen-
tru sfinţirea ţării şi binecuvântarea şi lauda lui
Vasile Lupu, cinstitele şi sfintele moaşte ale Cu-
vioasei Maicii noastre Parascheva cea Nouă”.

SSffâânnttaa CCuuvviiooaassăă PPaarraasscchheevvaa

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
este cinstit pe data de 26 oc-
tombrie. A trăit în timpul
împăraţilor Diocleţian (284-305)
şi Maximian (286-305). Din viaţa
sa, înscrisă în Sinaxare, aflăm că
a fost fiul prefectului din Tesa-
lonic. După moartea tatălui său, a
fost  numit guvernator al Tesa-
lonicului. Ţinând seama de faptul
că Dimitrie nu a ascuns că este
creştin, a fost întemniţat. În vre-
mea aceea, creştinii erau trimişi
să lupte cu gladiatorii. În aceste
lupte, creştinii erau victime sig-
ure. Potrivit tradiţiei, Nestor, un
tânăr creştin, cere binecuvântarea
de la Sfântul Dimitrie să-l omoare
pe Lie, gladiatorul favorit al
împăratului, pentru a pune capăt
luptelor sângeroase. Dimitrie îl va
însemna cu semnul sfintei cruci pe frunte şi îi va
spune: „Du-te şi pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl

vei mărturisi”. Prin rugăciunile
Sfântului Dimitrie, Nestor
reuşeşte să-l străpungă cu lancea
pe Lie. La finalul acestei lupte,
împăratul Maximian porunceşte
ca lui Nestor să i se taie capul,
iar Dimitrie să fie străpuns cu
suliţele. Din trupul lui Dimitrie
nu a curs sânge, ci mir
tămăduitor de boli.

Sfântul Dimitrie a fost marti-
rizat la Sirmium (Sremska
Mitroviţa, în Serbia de astăzi),
iar moaştele sale au fost aduse în
Tesalonic, pe 26 octombrie 413.
Biserica actuală în care se află
moaştele Sfântului Mucenic
Dimitrie a fost construită la
puţin timp de la incendiul bis-
ericii ridicate de guvernatorul
Leontie, din anii 626-634. A fost

transformată în moschee în anul 1493 şi redată cul-
tului creştin în 1912.

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc DDiimmiittrriiee,,
IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr
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În şedinţa din luna septembrie a Consiliului Local al comunei Giroc
au fost aprobate proiectele de hotărâre privind:

1. Rectificarea bugetului local al comunei Giroc pe trimestrul III, 2016.
2. Modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului

de specialitate al primarului comunei Giroc, prin reorganizarea
unor compartimente.

3. Reactualizarea Organigramei, a Statului de funcții precum și
salariile personalului SC Giroceana SRL.

4. Aprobarea Programului multianual și a Listelor de inventariere
conform Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ar-
hitectural-ambientale a clădirilor.

5. Acordarea unui ajutor de excepție doamnei David Klara, mama
copilului David Sebastian-Iulian.

6. Aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF 404409 Giroc, nr.
cad. 404409, în suprafață de 469 mp.

7. Modificarea și completarea HCL nr. 15 din 31.01.2011 privind
constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul comunei
Giroc și abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local.

8. Aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasarea cadrelor di-
dactice ale Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc din localita-
tea de reședință la locul de muncă și retur.

9. Aprobarea înființării Clubului Sportiv Giroc-Chișoda.
10. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru

obiectivul: „Amenajarea trotuare și piste de cicliști pe strada Aleea cu
plopi, strada Primăverii și strada Nicolae Firu, Chișoda, comuna
Giroc”.

11. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru
obiectivul: „Amenajare accese la proprietăți și scurgerea apelor pe
strada Nicolae Firu, Chișoda, comuna Giroc”.

12. Aprobarea documentației de intabulare a terenului identificat
cu numărul topografic DE 48/1 (strada Macilor).

13. Aprobarea încheierii acordului de comodat cu privire la mi-
crobuzul marca Opel Movano Cibro 16+1, în vederea asigurării ser-
viciilor de transport școlar, precum și a traseelor parcurse de acesta.

14. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare zonă locuințe
cu funcțiuni complementare, extravilan Giroc, CF 404061 și 404060, nr.
cad. 404061, respectiv 404060, cu suprafața de 20.000 mp.

15. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare zonă
locuințe cu funcțiuni complementare, extravilan Giroc, CF 404077,
nr. cad. A688/1/1/11 Giroc, cu suprafața de 63.200 mp.

16. Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de dele-
gare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.
2540/24.05.2007.

V. TOMOIAGĂ

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall aall ccoommuunneeii GGiirroocc

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2016
18-29 IANUARIE 2016 – Acţiunea de strângere a brazilor de

Crăciun;

4-15 APRILIE 2016 – Curăţenia de primăvară (colectarea

crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

16 APRILIE 2016 – Campania de Mediu mini colectare (ac-

ţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi elec-

tronice);

16 APRILIE 2016 – „Curăţenia pentru o oră, în comuna

Giroc”;

24 SEPTEMBRIE 2016 –  Campania de Mediu mini co-

lectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente elec-

trice şi electronice);

24 SEPTEMBRIE 2016 –  Let’s Do It, Romania! (acţiune

de eco logizare a comunei);

24 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE 2016 - 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 Guvernului nr. 97/2005 privind evi-
denţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care se eli-
berează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii co-
munei 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, pen-
tru 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 solicite eliberarea unui
act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, 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 Actului de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fizionomia titula-

rului;
• 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

Calendarul popular consem-
nează această lună sub numele
„Brumărel”, ca o aluzie la răci-
rea treptată a vremii și la bruma
care începe să cadă. Contrar
așteptărilor, sunt încă destule
lucrări de îndeplinit în grădină,
chiar până la primul strat gros
de zăpadă. Iată principalele
activități care vor ajuta grădina
să-și păstreze farmecul și
funcționalitatea pe tot parcursul
toamnei:

- transferați la adăpost plan-
tele care nu tolerează frigul,

pentru a nu fi surprinse înainte de vreme de un îngheț care le-ar fi fatal. Cu cât le aduceți
mai târziu în casă, cu atât vor fi mai bulversate de schimbarea de temperatură;

- Semănați mazărea dulce și salata verde de iarnă sub recipiente din sticlă; 
- Semănați semințele de gazon pentru o peluză nouă;
- Acum este momentul să divizați sau să transplantați florile de „Nu mă uita”; 
- Îndepărtați farfurioarele cu apă de sub ghivece, pentru a proteja plantele și recipien-

tele de efectele înghețului;
- Scoateți plantele anuale care s-au uscat;
- Dacă aveți o grădină săracă în specii arborescente, în luna octombrie puteți planta

noi copaci și arbuști;
- Plantați toți bulbii florilor de primăvară, cu excepția celor de lalele, care vor trebui să

mai aștepte până luna următoare; 
- Plantați ierburi aromatice precum oregano, pătrunjel, busuioc sau cimbru, care vor

desăvârși mai târziu gustul ciorbelor și al altor preparate;
- Plantați la locul definitiv răsadurile de plante bienale;
- Începeți recoltarea în livada de pomi fructiferi, selectând pentru depozitare doar fruc-

tele care nu prezintă semne de boală;
- La fel, în octombrie este momentul să vă bucurați de recolta grădinii de legume. Puteți

trece oricând la culegerea roșiilor, conopidei, prazului, morcovilor, dovlecilor etc.;
- Scoateți din pământ rădăcinile îngroșate de dalia, tubero-bulbii de gladiole;
- Asigurați rezerva de semințe pentru viitoarele culturi, oprind semințele de la cele mai

bune specii, fie ele flori, fructe sau legume;  
- Curățați buruienile de pe marginile aleilor, înainte ca iarna să-și intre în drepturi;  
- Toamna este perioada ideală pentru plantat usturoi. Dacă nu ați facut până acum acest

lucru, mai aveți timp până la sfârșitul lunii noiembrie; 
- Strângeți resturile vegetale, în special frunzele căzute din arbori, pentru a obține un

compost nou. Veți avea nevoie de el mai târziu;
- Continuați să supravegheați apariția insectelor sau a bolilor la plante.

Inspector, Maria HANEȘ

LLuunnaa ooccttoommbbrriiee îînn ggrrăăddiinnăă
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În timpul Sfintei Liturghii oficiate cu prilejul cele-
brării Hramului Bisericii Ortodoxe Române din Giroc,
la loc de cinste a fost așezat Trofeul câștigat anul
acesta de către Ansamblul „Ghiocelul” la tradiționalul
Festival-concurs de datini și tradiții populare bănățene
„Lada cu Zestre”.

Preoții au ridicat, la final, o rugăciune de mulțumire
și au făcut, la rândul lor, un dar membrilor Ansam-
blului „Ghiocelul”, care au ținut să marcheze astfel
acest moment important din viața comunității giro-
cene, Hramul Bisericii.

Preotul paroh Marius Șonea s-a adresat celor
prezenți în Sfânta Biserică, spunând: „Aș vrea să
mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că ne-a adus,
iată, astăzi împreună, aici, în biserica noastră, cu Hra-
mul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Este un moment
deosebit de important pentru comunitatea noastră,
pentru parohia noastră, pentru satul nostru, al cărui
ocrotitor este un om ce, ați auzit cu toții, și-a dat viața
spre a-l mărturisi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
asemănându-se, astfel, Domnului în jertfa Sa.

Iată, în acest an, Ansamblul «Ghiocelul» a adus în
fața noastră, spre slava Lui Dumnezeu și spre cinstea
lor, Trofeul «Lada cu zestre». Am făcut o rugăciune de
mulțumire și ne-au dat acest Trofeu să-l aducem în bi-
serică.

Este o cutie goală, dar s-a umplut cu ceva mai de
preț decât orice, pentru fiecare membru al Ansamblu-
lui: câte o iconiță cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
care să-i povățuiască, să-i poarte mai departe și să ne
aducă în continuare asemenea cinste comunității noas-
tre, în care cu toții trăim și din care cu toții facem
parte.

Aș vrea să mulțumesc și părinților care au venit ală-
turi de noi pentru a sluji astăzi: părintelui Adrian Cher-
meleu, care a slujit în parohia noastră mulți ani, și
părintelui Dragoș Debucean, vecinul parohiei noas-
tre”.

HHrraammuull BBiisseerriicciiii OOrrttooddooxxee 
RRoommâânnee ddiinn GGiirroocc

Ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir este una deosebit de im-
portantă pentru enoriașii din Parohia Ortodoxă Română Giroc, pentru că în această
zi se sărbătorește Hramul Bisericii Ortodoxe din localitate.

Numeroși enoriași au participat la slujba oficiată, cu acest prilej, de un sobor 
de preoți alcătuit din preoții Marius Șonea, Daniel Mateia, Adrian Covan, Dragoș 
Debucean și Adrian Chermeleu.

La Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Giroc au fost prezenți localnici, copii
îmbrăcați în costume populare, precum și invitați. Alături de primarul comunei Giroc,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma, s-au regăsit domnul Eugen Dogariu, domnul Călin Dobra
și domnul Adrian Diaconu.

La final, conform tradției, soborul de preoți, împreună cu enoriașii, având în frunte
icoana Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, au înconjurat Sfânta 
Biserică.

Apoi, cei prezenți au primit anafură, au fost miruiți și au primit o iconiță înfățisându-l
pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir.

Istoricul Bisericii Ortodoxe Române
din Giroc, cu Hramul „Sfântul Mare

Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”
Biserica cu Hramul „Sfântul Dimitrie” din

Giroc a fost înălţată în anul 1759, în timpul stă-
pânirii austriece a Banatului, sub Maria Tereza
(1740-1780) al cărei titlu complet era „împără-
teasă a Imperiului roman de naţiune germană şi
regină a Ungariei şi Cehiei”. Biserica a fost ridi-
cată dintru început ca biserică ortodoxă.

Ctitorii acestei bisericii nu sunt cunoscuţi.
Nici arhiva bisericii şi nici tradiţia orală nu ne
ajută în acest sens. Se ştie doar că terenul pentru
construirea bisericii şi a şcolii a fost dat de ca-
mera imperială în anul 1734. Biserica din Giroc
se aseamănă cu bisericile din Obreja, Agadici
(1774-1776), Biserica Sfântul Ioan din Caranse-
beş (1781), Biserica Ortodoxă Sârbă din Mehala
(1786) şi cea din Belinț (1738). Între anii 1717 şi
1776, perioada în care are loc şi înălţarea biseri-
cii, populaţia aşezării crește considerabil (în anul
1717 existau 70 de case, iar în anul 1776 existau
199 de case). La 1844 biserica este cuprinsă de
un incendiu. La 2 august 1844 Samuil Masire-
vici cere ajutor pentru refacerea bisericii „care
acum de curând se mistui în foc”. Probabil cu
ocazia acestui incendiu, o bună parte din bise-
rică a fost distrusă. Biserica a fost „renovată” de
mai multe ori de-a lungul timpului.

Pe arcul de trecere dintre naos şi pronaos, în
zona în care de obicei sunt plasate tablourile vo-
tive, apar două portrete în ulei în care sunt zu-
grăviţi doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.
Portretele nu au inscripţii. În portretul din par-
tea de sud ar putea fi reprezentat Patriarhul
Miron Cristea (1925-1939). 

Există rezerve faţă de părerea localnicilor potri-
vit căreia portretul de pe latura de nord l-ar re-
prezenta pe Mitropolitul Vasile Lăzărescu.
Într-adevăr, în anul 1922, dată la care se poate pre-
supune că a fost realizată pictura actuală, Vasile
Lăzărescu era doar profesor la Institutul teologic
din Sibiu. Pe de altă parte, dacă portretul îl repre-
zintă într-adevăr pe Vasile Lăzărescu în calitate de
ierarh, atunci singura explicaţie ar putea consta în
faptul că portretul a fost realizat mai târziu, după
1933, când acesta ajunge episcop. În anul 1955, în
timpul păstoririi bisericii de către preotul Andrei
Ierhan, Biserica Sfântul Dimitrie din Giroc capătă
statutul de monument istoric, conform HCM nr.
661/22.04.1955.
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- Absolvirea facultății este un punct final ori,
dimpotrivă, un nou și însemnat pas în viață?

- Decizia de a urma cursurile Facultății de Arte din
Timișoara a fost una dintre cele mai bune alegeri pro-
fesionale pe care le-am luat de-a lungul timpului. Fa-
cultatea m-a ajutat să îmi duc pasiunea pentru
fotografie și artă vizuală la rang de profesie și să îmi
conturez, în același timp, un stil, o direcție artistică.

- Cu ce formație (sau formații) cântați?

- La începutul acestui an, am inițiat o formula mu-
zicală nouă, Amalia Gaiță & The Band. Am bucuria
să cânt alături de Adi Șchiopu - tobe, Mihai Moldo-
veanu - bass și Vlad Cotruș - chitară.

Deși este un proiect proaspăt și am început să lu-
crăm împreună numai de câteva luni, am legat o prie-
tenie frumoasă, care se regăsește în energia noastră ca
și echipă. Sunt oameni și artiști dedicați, deschiși către
ideile mele și care au adus un aer special întregului
proiect.

Proiectul s-a născut din nevoia de a porni un mate-
rial propriu, reprezentativ pentru mine ca stil și
compoziție. „Melting Sun” este numele primului
album în această formulă, care urmează să fie lansat în
scurt timp.

- Ce fel de muzică abordați?

- Stilul pe care îl abordez este unul eclectic, o fu-
ziune de jazz, soul, funk și soft rock. Este o muzică
sinceră, orientată spre mesaj și poveste, iar versurile
pe care le-am scris pentru acest album ating tematici
diverse și vorbesc despre idei și întâmplări cu o în-
semnătate aparte pentru mine.

- Ce înseamnă muzica pentru dumneavoastră?

- Muzica este partea pe care o cunosc cel mai bine
la mine. Este punctul cel mai sensibil și mai adânc din
mine, care mi-a adus mereu o motivație specială de a
face lucruri în acest sens. Este o energie de care vreau
să mă înconjor permanent. Este bucurie pură, joacă,
experiment, sinceritate, prin muzică pot cunoaște
emoții și stări noi. Muzica este inspirație, pasiune, in-
tensitate.

- Care vă sunt interpreții sau formațiile cele mai
dragi?

- Îmi amintesc cum am copilărit pe muzica lui Clap-
ton sau Sade, cochetând cu jazz-ul, soul-ul și rock-ul,
pe alocuri. Tracy Chapman, Michelle Ndegeocello,

Ray LaMontagne, Oren Lavie, David Gray, Erika
Badu sunt câțiva dintre artiștii pe care îi ascult cu mare
admirație.

- Din ce și cine vă inspirați?

- Atât în fotografie, cât și în muzică, abordez teme
similare. Am acordat mereu o atenție specială banalu-
lui și întâmplărilor obișnuite din viața fiecăruia dintre
noi. Pentru mine, ele poartă o poezie anume, o stare
care mă inspiră spre creație și experiment. Oamenii
din jurul meu, locurile, lumina, natura în toată
perfecțiunea ei sunt ceea ce caut să descriu, vizual sau
muzical, să descompun până la cel mai sensibil punct.
Mă inspir din simplitate și esențial. 

- Cum vedeți muzica timișoreană de astăzi?

- Cred că muzica timișoreană este una foarte colo-
rată și interesantă. Ne înconjoară artiști extrem de
valoroși care propun proiecte inedite și o paletă largă
de stiluri, de la muzica neo-clasică, la jazz, rock și mu-

zică experimentală. Consider că muzicienii din
Timișoara au o influență puternică în întreaga mișcare
culturală din oraș, iar activitatea lor trebuie sprijinită
și susținută în permanență.

- Credeți că titlul de Capitală Culturală Euro-
peană este o șansă pentru orașul nostru?

- Titlul de Capitală Culturală Europeană este mai
mult decât o șansă pentru Timișoara. Acest titlu atestă
Timișoara ca un pol cultural puternic în Europa, fapt
care aduce beneficii nu numai orașului, ci și întregii
țări. În același timp, este o invitație și o provocare la
perseverență. Cultura unui oraș nu este dată numai de
latura artistică, este o stare de spirit, un iz de autenti-
citate pe care îl recunoști imediat atunci când intri într-
un oraș nou. Dacă, până acum, echipa care s-a ocupat
de acest proiect a depus eforturi extraordinare în acest
sens și a obținut rezultate fantastice, de acum înainte
responsabilitatea este una generală, care trebuie să fie
prezentă în conștiința fiecăruia dintre noi.

- Încercați să vă implicați în viața culturală a
orașului?

- Mă implic în viața culturală a orașului prin mu-
zică și arta vizuală. În Timișoara organizez cele mai

multe concerte sau expoziții, munca mea devine, ast-
fel, foarte accesibilă.

Îmi aduc contribuția punând la dispoziția publicu-
lui proiecte presonale, așa cum este viitorul album
„Melting Sun”, sau diverse proiecte de fotografie con-
ceptuală pe care le-am inițiat (amintesc aici două din-
tre cele mai importante: „A bird’s year” și „The
drowning”).

În același timp, am fost și sunt implicată în nume-
roase alte proiecte, generate de artiști plastici, dansa-
tori, actori, creatori de modă și nu numai. Am avut
plăcerea să fotografiez și să creez materiale video pen-
tru comunitatea artistică din Timișoara și să fiu invi-
tată ca speaker în diverse conferințe menite să susțină
implicarea tinerilor în arta vizuală din oraș. Toate
aceste inițiative mă bucură și, de fiecare dată când voi
avea ocazia să susțin prin activitățile mele mișcarea
culturală din Timișoara, o voi face.

- Ce altceva mai faceți pe lângă muzică?

- Muzica și arta vizuală sunt cele mai importante
activități pe care le desfășor. Ca și artist vizual, expe-
rimentez numeroase stiluri fotografice, de la fotogra-
fie comercială, la fotografie conceptuală și lucrări
videografice. Realizez cataloage de modă și fotogra-
fie de produs pentru diverse companii din România și
Europa și am bucuria ca munca mea să fie publicată în
reviste naționale și internaționale de specialitate.

- Ce reprezintă Girocul pentru dumneavoastră?

- Girocul este acasă pentru mine. Este toată copilă-
ria mea, casa bunicilor, a părinților, școala și toți prie-
tenii cei mai dragi. Este locul primelor experiențe.

- Ce ați propune pentru „o inviorare” a culturii
la noi?

- Viața culturală este cât se poate de vie, trebuie
doar primită cu brațele deschise și înțeleasă la adevă-
rata ei semnificație. După cum spuneam, avem pro-
iecte și inițiative deosebite, trebuie doar să ne bucurăm
de ele și să le sprijinim de fiecare dată când avem oca-
zia.

- Ce proiecte de viitor aveți?

- În viitorul apropiat pregătesc lansarea albumului
„Melting Sun”, lucrăm cu spor la înregistrarea piese-
lor, este o perioadă aglomerată, dar plină de împliniri.
Pregătesc câteva surprize, dar le voi anunța la mo-
mentul oportun. Toate noutățile legate de activitatea
mea se pot găsi pe site-ul meu, www.amaliagaita.com,
sau pe pagina de facebook Amalia Gaiță.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

„„GGiirrooccuull eessttee aaccaassăă ppeennttrruu mmiinnee””
Interviu cu artista giroceană Amalia Gaiță

Artista giroceană Amalia Gaiță s-a născut în data de 31 octombrie 1991. 
Profesia de bază este aceea de artist vizual, însă este, de asemenea, muzician, in-

terpret, compozitor, textier. A absolvit Universitatea de Vest din Timișoara, fiind
licențiată în arte și design, tot în acest domeniu absolvind și cursurile de master. 

Am stat de vorbă cu Amalia Gaiță despre preocupările sale, despre artă în gene-
ral, dar și despre ce înseamnă pentru ea locul natal, Giroc.
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Sâmbătă, 24 septembrie 2016, în cadrul
campaniei de voluntariat „Let’s Do It, 
Romania”, organizată de Primăria co-
munei Giroc, au participat 59 de voluntari,
printre care elevi şi profesori de la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc, 
respectiv ai Şcolii Gimnaziale cu clasele 
I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chişoda.

Cantitatea de deşeuri adunată a fost de
940 kilograme (ambalaje, plastic, hârtie,
sticlă, peturi etc.) şi a fost ridicată de 
operatorul de salubrizare, care a asi gurat
transportul deșeurilor, S.C. RETIM 
ECO LOGIC SERVICE S.A., şi s-a impli-
cat, de asemenea, în această campanie.

Responsabili de mediu, 
insp. Petronela Florea, 

insp. Adelina SÎRBU

„„LLeett’’ss DDoo IItt,, RRoommaanniiaa!!””,, cceeaa mmaaii mmaarree aaccţţiiuunnee
ddee vvoolluunnttaarriiaatt oorrggaanniizzaattăă îînn RRoommâânniiaa

Primăria comunei Giroc este sem-
natara unui protocol de colaborare cu
Asociația Română pentru Reciclare
RoRec, obiectul acestuia fiind
antrenarea şi educarea consumatorului
pentru colectarea selectivă a deșeurilor
din echipamente electrice și electronice
(DEEE), inclusiv a bateriilor electrice.

Având în vedere HG nr. 1037/2010,
privind deşeurile de echipamente elec-
trice şi electronice - DEEE, în cadrul
acțiunii organizate de Asociația
Română pentru Reciclare RoREC în
parteneriat cu Primăria comunei Giroc,
în data de 24 septembrie, s-a realizat
colectarea deșeurile de echipamente
electrice si electronice de la populație,

în cantitate de 5.000 kilograme.
În cadrul acestei campanii s-au acor-

dat Tichete cadou pentru fiecare deşeu
predat, şi anume:

- 3 tichete cadou în valoare de 10 lei,
pentru pentru combine, vitrine şi lăzi
frigorifice, frigidere, congelatoare în-
tregi şi complete;

- 2 tichete cadou în valoare de 10 lei,
pentru maşini de spălat rufe şi vase,
uscător de haine, aparate de aer
condiţionat întregi şi complete;

- 1 tichet cadou în valoare de 10 lei,
pentru alte deşeuri electrice întregi şi
complete în greutate de minim 20 kg.

Responsabili de mediu, 
insp. Petronela FLOREA, 

insp. Adelina SÎRBU

CCoolleeccttaarreeaa ddeeșșeeuurriillee 
ddee eecchhiippaammeennttee eelleeccttrriiccee șșii
eelleeccttrroonniiccee ddee llaa ppooppuullaațțiiee
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Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic este o săr-
bătoare internaţională a ştiinţei, tehnologiei şi a con-
tribuţiilor acestora la îmbunătăţirea condiţiei umane.
Adunarea Generală a ONU a declarat, în anul 1999, ca
acest eveniment să aibă loc în fiecare an între 4 și 10
octombrie, sărbătorind astfel lansarea, în data de 4 oc-
tombrie 1957, a primului satelit artificial al Terrei,
Sputnik 1, care a deschis calea explorării spaţiului
cosmic şi semnarea, la 10 octombrie 1967, a Tratatu-
lui asupra principiilor care guvernează activităţile sta-
telor în explorarea paşnică a spaţiului cosmic, inclusiv
a Lunii şi a celorlalte corpuri cereşti.

Acest eveniment a fost marcat, pentru al treilea an
consecutiv, și la Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc, printr-o activitate la care au mai participat
Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda,
structură a liceului girocean, școlile gimnaziale din
Remetea Mare și Bucovăț.

La Giroc, activitatea a fost coordonată de doamna
profesoară de geografie Maria-Camelia Dinu: „În fie-
care an organizez sărbătoarea Săptămânii Mondiale a
Spațiului Cosmic. Pentru Giroc, este cea de-a treia
ediție, pentru că sunt în al treilea an de activitate în
această instituție. Prin parteneriate, acțiunea este or-
ganizată și alături de alte școli: Școala Gimnazială Re-
metea Mare și Școala Gimnazială Bucovăț. În general,
ne axăm pe cunoaștere, descoperire și învățare. Sunt
implicați elevii de gimnaziu, clasele V-VIII, împreună
cu profesorii coordonatori. În acest an, acțiunile s-au
axat pe trei secțiuni: una de desen, în care fiecare elev
și-a imaginat spațiul cosmic, una de confecționare, în
echipă, a unei machete care să reprezinte modul în
care văd sau își imaginează ei spațiul cosmic, și o a
treia secțiune, care cred că este cea mai atractivă, o
reprezintă balul mascat. Copiii își confecționează ma-
nual măștile sau costumele, în general, din materiale
refolosibile. Elevii se simt foarte bine în cadrul aces-
tei acțiuni, referiri despre aceasta fiind postate și pe
blogul școlii, se implică - în general, nu prea mai au
nevoie de indicațiile noastre, dar venim în fiecare an
cu informații noi, pentru că în fiecare an descoperim
ceva nou. Pentru activitatea de anul acesta s-au im-
plicat 70 de elevi din cadrul Liceului Teoretic «David
Voniga» din Giroc, împreună cu elevii structurii din
Chișoda. Încercăm să reunim cele trei școli implicate
în proiect pentru a face o vizită și la Observatorul As-
tronomic din Timișoara”.

În debutul activității, elevii participanți și cadrele
didactice de la Școala Gimnazială din Bucovăț,
oaspeți ai Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc,
au fost întâmpinați cu un cuvânt de bun venit și urări
de succes de către directoarea instituției de
învățământ, doamna profesoară Mihaela Pascu.

Prezentările video au fost însoțite de explicațiile
doamnei profesoare de fizică Melentina Costa, iar ele-
vii giroceni au prezentat și un scurt moment prin care
au fost trecute în revistă planetele sistemului nostru
solar. La final, desenele și machetele expuse în holul

liceului au fost jurizate, iar cele mai reușite au fost
premiate. Însă, trebuie spus că toți participanții se pot
considera câștigători, nu doar pentru migala cu care
au desenat sau au creat machete, ci și pentru
imaginația de care au dat dovată în realizarea aces-
tora.

Marţi, 27 septembrie 2016, la Biserica Or-
todoxă din Birda s-a săvârşit Sfânta Liturghie
de către un sobor de cinci preoţi, condus de
Protopopul Detei. Predica zilei a fost rostită de
către Preotul Dan Gârjoabă şi a fost dedicată
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mi-
tropolitul Ţării Româneşti.

La momentul potrivit, slujitorii Altarului au
slujit un Parastas întru pomenirea Profesorului
universitar Dr. Aurel Jivi de la a cărui „stingere
de viaţă” se împlinesc 14 ani. El s-a născut în
2 august 1943 din părinţii Aurel şi Alexandra
din Chişoda. Între anii 1958-1963 a fost elev
la Seminarul Teologic din Caransebeş, apoi
student la Institutul Teologic din Sibiu (1963-
1967). În perioada anilor 1967-1970 urmează
studiile doctorale la Institutul Teologic din Bu-
cureşti la specialitatea Bizantinologie (principal) şi Istoria Bi-
sericească Universală – Patrologie (secundar). Primeşte o bursă
de documentare în Istoria Bisericii la „Episcopal Theological
School” din Cambridge – Massachusetts şi la „Mc. Cormik
Theological Seminary” din Chicago. Reîntors din America sus-
ţine în anul 1980 teza de doctorat în Teologie cu tema „Orto-

doxia în America şi problemele ei” (Bucureşti).
De la 1 octombrie 1973 devine cadru didactic la
Teologia din Sibiu, unde activează până în 2002.
După 1989, Aurel Jivi a ţinut cursuri şi la Teolo-
giile din Oradea (1991-2002), Timişoara (1993-
2002) şi Caransebeş (1999-2001). În întreaga sa
carieră didactică a participat la foarte multe ma-
nifestări ştiinţifice şi ecumenice: Statele Unite ale
Americii, Anglia, Rusia, Danemarca, Germania,
Cipru, Elveţia, Scoţia, Grecia, Zimbabwe.

Preotul Valentin Bugariu din Birda (Doctor în
Litere) – unul dintre foştii studenţi ai Profesoru-
lui Jivi – în semn de recunoştinţă pentru Dascăl,
a tipărit cursul de „Istoria Bisericească Univer-
sală” la Editura Sitech din Craiova (2016). Cur-
sul în forma tipărită (456 pagini) cuprinde 52 de
„lecţii” fiecare dintre acestea având mai multe

subcapitole. Parcurgerea cursului oferă o istorie „concentrată”
a Creştinismului în Timp şi Spaţiu.

Lucrarea a apărut cu sprijinul financiar al Consiliului Local
şi Primăriei Comunei Giroc. Comuna Giroc a fost prezentă la
eveniment prin Octavian Gruiţa şi Viorel-Dorel Cherciu.

Viorel-Dorel CHERCIU

CCoommeemmoorraarree pprrooff.. uunniivv.. DDrr.. AAuurreell JJiivvii ((11994433--22000022)) Ziua Educației
la Grădinița 

P. P. Giroc
Miercuri, 5 octombrie 2016, la

Grădinița P. P. Giroc a avut loc o
activitate cu ocazia Zilei
Educației la care au participat 20
de educatoare. Tot în această zi
au fost prezentate proiectele rea-
lizate de copiii de la grupa mare
„B” pentru a marca această săr-
bătoare. Doamnele educatoare au
fost răsplătite cu diplome de
merit pentru activitatea
desfășurată, iar copiii le-au cân-
tat „La mulți ani!”. Grupa mare
„A” a participat la o activitate cu
elevii din clasa a III-a de la Li-
ceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc.

Cadru didactic coordonator,
Lenuța TERTECI

SSăăppttăămmâânnaa MMoonnddiiaallăă aa SSppaațțiiuulluuii CCoossmmiicc,, mmaarrccaattăă
llaa LLiicceeuull TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc
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Vasile-Robert Pogonici
7 luni, Giroc

Ștefan Bocan
11 luni, Chișoda

Rareș Georgescu
5 ani și 8 luni, Chișoda

Keyra Morrison
2 ani și 5 luni, Giroc

Încerc, cu acest articol, să adun din urmă premiile des-
pre care n-am reușit să scriu de-a lungul anului. Ele se
adună mai repede decât apuc a scrie și cred că, în cele din
urmă, trebuie angajat un cronicar cu normă întreagă, să
povestească despre isprăvile șahiștilor giroceni. Pot să dau
un exemplu, nu mai departe decât ultimul articol, în care
descriam șirul interminabil de isprăvi eroice ale „vetera-
nului” Mihai Iucu, în vârstă de 10 ani.

Nu apăru bine articolul, că veni un alt rezultat, care tre-
buia să fie cireașa de pe tort! Mihăiță al nostru face ce
face și câștigă tocmai trofeul cel mare la Sânnicolau Mare,
în turneul principal! Adică, turneul dedicat juniorilor de la
10 ani în sus și seniorilor! S-a întâmplat pe 3 septembrie,
la Cupa Unirea. Concurenții lui Mihăiță nu fuseră decât
33 și veniră doar din două județe (Timiș și Arad). Floare
la ureche! Partea mai grea a fost să care cupa acasă, că
era aproape cât el de înaltă. Vreau să spun, e un trofeu su-
perb, cum puține am văzut.

Ca să refacem cele nepovestite încă, despre camarazii
de arme ai lui Mihai, trebuie să derulăm mosorul până în
12 martie 2016, la Cupa Kolping, studenți și elevi, ediția
a IV-a, Timișoara, unde Alexandra Paraschiv tocmai
câștiga locul 1 la categoria F14 (fete 13-14 ani).

La 14 mai 2016, în Timișoara, avea loc Campionatul
Familiilor Șahiste, ediția XI, la care au participat de
această dată 22 de echipe. Echipa fraților Paraschiv se cla-
sează pe locul 2 general, după echipa familiei Dragomi-
rescu, formată din doi seniori, cu greutate, tatăl fiind
Maestru FIDE, iar fiul – Maestru Internațional.

Cupa 1 Iunie, de la Dumbrăvița, este adjudecată de
Paul Paraschiv: locul 1 general, fără a lăsa în urmă
„supraviețuitori”. 7 victorii din 7 posibile! Alexandra 
Paraschiv are locul 3 general la același concurs, dar e și
posesoarea unei săbii magice Excalibur, care o face re-
gina șahistelor sau campioana junioarelor, după caz. Am-
bele variante, de data aceasta.

La 11 iunie 2016, la Timișoara, Paul Paraschiv
îndeplinește „Visul unui pion” și se clasează pe locul 2
general, la secțiunea Juniori până în 20 ani, în concursul
visătorilor. Paul are 14 ani, dar a preferat să joace la o ca-
tegorie mai dificilă... La secțiunea U14, Alexandra Paras-
chiv se clasează pe locul 10 general din 104 jucători, fete
și băieți, veniți din patru județe. Ea ocupă locul 2 la ju-
nioare, însă sunt convins că, dacă s-ar fi jucat 9 runde,
cum era normal la un număr atât de mare de participanți,
lucrurile ar fi evoluat în favoarea Alexandrei.

Între 16 și 19 iunie 2016, girocenii sunt prea ocupați
să devină, pentru al doilea an consecutiv, campioni
naționali la șah, echipe școlare, gimnaziu. De aceea, îi
lăsăm să-și tragă suflarea și îi regăsim abia la 23 iulie,
puși pe secerat, la Cupa Secerișului, în Dumbrăvița. Au
fost prezenți șahiști din județele Timiș și Arad. Paul
Paraschiv s-a clasat pe locul 5 general din 46 de jucători
(inclusiv seniori) şi a ocupat locul 1 la Juniori, iar  Alexandra
Paraschiv a ocupat locul 1 la F14 (fete până la 14 ani) şi
s-a clasat pe locul 8 general.

În perioada 6-12 august, la Arad, s-a desfășurat Festi-
valul Internațional de Șah Open Arad. Competiția a avut
un nivel deosebit de ridicat, având participanți din 15 țări.
Clubul de Șah Giroc a fost reprezentat de zece șahiști: 
Andreea Nedelcu, Andra Pantiș, Denis Pușchiță, Ștefan
Juravle, Andrei Juravle, Mihai Iucu, Luca Iucu, Paul
Paraschiv, Alexandra Paraschiv și Denis Alboni. Dintre
aceștia, Paul Paraschiv a ocupat locul 2 la categoria B14.

La data de 13 august a avut loc Cupa Șagului la șah
rapid. Au participat șahiști de la mai multe cluburi din
județul Timiș. Girocul a fost reprezentat de către Fabian
Preda, Denis Pușchiță, Luca Iucu, Andreea Nedelcu,
Andra Pantiș, Gabriel Dumitrache, Dorin Dumitrache,
Andrei Juravle și Ștefan Juravle. Denis Pușchiță a ocupat

locul 2 la categoria B8, Luca Iucu, locul 3 – B8, Andreea
Nedelcu, locul 1 – F8, Andra  Pantiș, locul 2 – F8, Andrei
Juravle, locul 1 – B10, Gabriel Dumitrache, locul 2 – B10,
Ștefan Juravle, locul 2 – B14.

În perioada 6-12 august la Universitatea de Vest s-a
desfășurat Festivalul Internațional de Șah de la Timișoara,
unde rezultatul cel mai important al girocenilor a fost
locul 1 din 40 de participanți la turneul Pro Logos (copii
de maxim 10 ani) adjudecat de către Mihai Iucu. De la
Giroc au mai participat Paul Paraschiv, Alexandra
Paraschiv, Denis Alboni, Dorin Dumitrache, Andra Pantiș,
Ștefan Juravle și Andrei Juravle.

În cadrul aceluiași festival, Paul Paraschiv câștigă
turneul de șah-fulger al juniorilor, iar Alexandra, după
cum era firesc, se clasează prima dintre junioare.

Cupa Unirea Sânnicolau Mare, din 3 septembrie, a dat
și altor giroceni ocazia să se remarce. Andreea Nedelcu a
ocupat locul 3 la categoria F7, Denis Pușchiță (care a îm-
plinit 6 ani în iulie 2016) a fost al treilea clasat la băieții
până în 7 ani, Andra Pantiș a ocupat locul 2 la fete, în
turneul copiilor de 8 și 9 ani, iar Fabian Preda a ocupat
locul 3 la băieți 8-9 ani.

După ce și-a atins obiectivul propus pentru admiterea
la liceu, chișozeanul Denis Alboni a revenit în forță pe
eșichier, în vara acestui an: Open Arad, Open Timișoara,
apoi turneul internațional de la Tășnad, desfășurat între 7

și 11 septembrie. Dacă nu a apucat încă să-și adjudece
vreun premiu, aș putea enumera trei motive: a jucat doar
turnee grele; din 2016 el a trecut într-un eșalon dificil,
pentru că a împlinit 15 ani; după un an în care prioritatea
absolută a fost pregătirea pentru examen, este nevoie de
puțin timp să-și „regleze tirul”. Cu toate acestea, cred că
Denis și-a procurat „doborâtorul de urși” al lui Old 
Shatterhand (din „Winnetou”) și a început să prindă gust
de „vânat mare”. La Tășnad, el a „împăiat” doi adversari
de categorie grea: pe maestrul Helmer Janos și maestrul
FIDE Paul Rusan. Denis Alboni a mai și pierdut, luându-se
la trântă cu urșii: Andrei Bonte, maestru; Bosko
Abramovic, mare maestru; Adrian Sechereș, maestru
FIDE. Despre confruntarea pierdută cu Andrei Veron, fos-
tul primar al Orașului Tășnad, Denis spune că fostul edil
a avut baftă. Am putea bănui, pe de altă parte, că un sen-
timent de respect, de care era mai mult sau mai puțin
conștient, l-a împiedicat pe juniorul chișozean să joace la
potențialul maxim.

În data de 17 septembrie, la Pecica, județul Arad, a avut
loc un concurs internațional de șah, care a reunit 138 de
participanți din România și Ungaria. Au participat
girocenii Paul Paraschiv, Alexandra Paraschiv, Ștefan 
Juravle și Andrei Juravle. Dintre aceștia, Paul Paraschiv a
ocupat locul 12 general, din 64 de participanți, la două
locuri înaintea maestrului internațional Mihai Grunberg,
câștigând și premiul I la juniori până în 16 ani inclusiv
(Paul are abia 14 ani), iar Alexandra Paraschiv s-a clasat
pe locul 24 general, câștigând însă premiul pentru cel mai
bun rezultat feminin.

La 18 septembrie, în Timișoara, a avut loc Cupa Prie te niei
la șah, turneu organizat de maestrul internațional Neboișa
Ilijin, având ca parteneri Uniunea Sârbilor din România,
Casa Adam Muller Guttenbrunn, Fundația Pius Brânzeu
și Šahovski Informator Beograd. Ca de obicei, au partic-
ipat jucători din România și Serbia. Din țara vecină ne-au
onorat cu prezența mai mulți jucători de marcă, printre
care marele maestru Bosko Abramovic și maestrul
internațional Srdjan Cvetkovic. Paul Paraschiv se clasează
pe locul 18 din 90 de jucători, la două locuri înaintea
maestrului internațional Cvetkovic. Paul este premiat pen-
tru locul 1 la categoria B14, iar Alexandra se servește cu
un delicios loc 1 la categoria F14. Învingătorul
competiției a fost maestrul internațional Adrian Petrișor.

Un alt „Campionat al Prieteniei” a avut loc la 24 sep-
tembrie, la Giarmata Vii. A fost un interjudețean consis-
tent, cu un total 154 de de jucători. O parte din șahiștii
giroceni erau plecați la Reșița, dar i-au suplinit: Andreea
Nedelcu, care a ocupat locul 2 la categoria F8, și Denis
Pușchiță, cu primul loc la categoria B6. De remarcat
transformarea spectaculoasă a Căminului Cultural din 
Giarmata Vii, care a trecut direct din Evul Mediu în sec-
olul XXI. În prezent, acest spațiu oferă condiții mult mai
bune pentru o competiție de șah, decât au avut grecii la
mondialul de șah pentru amatori din Halkidiki, în 2015.

Septembrie 2016 s-a încheiat cu o apariție a
extratereștrilor giroceni la Memorialul Corneliu Bușu,
desfășurat timp de trei zile la Reșița. Paul Paraschiv și-a
adjudecat locul 1 la categoria U20 (jucători până în 20 de
ani), iar Alexandra a ocupat locul 1 la F16. 

Prolificul scriitor și om de știință Isaac Asimov, care a
scris și editat peste 500 de volume, conform Wikipedia, pe
lângă nenumărate articole și o cantitate incredibilă de
corespondență, afirma cândva: „Dacă doctorul mi-ar
spune că mai am doar șase minute de trăit, n-aș înlemni.
Aș începe să scriu puțin mai repede”.

În fața unei asemenea activități a șahiștilor giroceni,
încerc din greu să mă conformez ideii lui Asimov. Având
în stânga mea umbra redacției exasperate, care subscrie.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor Maestru
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