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Sala Romană a Primăriei comunei Giroc a găzduit
joi, 25 august, lansarea volumului de versuri „Poezi-
ceri cu trei fețe”, semnat de Alin Bagiu. Poetul se află
la al doilea demers publicistic, după ce în luna ianua-
rie a acestui an a lansat „Un simplu vânzător”.

La evenimentul din Sala Romană au fost prezenți și
primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma,
și preotul Daniel Mateia.

Despre noul volum, Alin Bagiu a mărturisit: „Când
editorul de la București m-a întrebat cum să-i zicem
cărții, mi-a venit în gând «Poeziceri». De aici și con-
cluzia că nu sunt un poet, sunt un «poezicător». Adică,
sunt un om normal, la fel ca fiecare dintre noi, care la
un moment dat s-a gândit la o poezie, chiar dacă nu a
spus-o sau nu a scris-o, în special în diferite momente:
când a fost îndrăgostit sau când a suferit. Revenind,
până la urmă, editorul a aranjat poeziile nu în ordinea
lor firească, ci în perspectiva pe care a văzut-o el, de
aceea le-a și intitulat «Poeziceri cu trei fețe». Într-una
dintre fețe, el a grupat poeziile despre care el a spus că
se încadrează în manifestarea și declararea iubirii mele
față de Dumnezeu, o altă față se încadrează în catego-
ria iubirii mele față de cei mai aproape de mine - fa-
milie, copii, părinți - iar a treia față a poeziilor se
încadrează în categoria iubirii mele față de oameni în
general”. 

Prezent la lansare prin intermediul unei intervenții
telefonice, Cătălin Pavel, editorul Editurii Pavon din
București, a spus despre volumul lansat: „Prima parte
din acest volum este o adunare de poezii care vorbesc
despre dragostea de Dumnezeu. Tot ceea ce facem în
viață, facem purtați de acea scânteie divină din inte-
riorul nostru. Citind prima față a volumului lui Alin,
veți simți apropierea lui, a sufletului lui, de toată
această minunăție, care înseamnă creația Lui Dumne-
zeu. Din această dragoste pentru Dumnezeu, apoi iu-

birea se revarsă către familie, iar acest lucru se
regăsește în cea de-a doua față. În cea de-a treia parte
sunt poezii dedicate nouă, tuturor. Alin efectiv ne în-
cântă cu toată această dragoste pe care a revărsat-o în
volumul de debut”.

Alin Bagiu a mulțumit apoi celor care au făcut po-
sibilă lansarea cărții sale în spațiul generos al Sălii Ro-
mane a Primăriei comunei Giroc și i-a dat cuvântul
domnului primar dr. Iosif-Ionel Toma: „Alin face parte
din generația tânără, care, în ultima perioadă de timp,

s-a așezat pe meleagurile girocene. Alegerea lui, ca și
a celorlalți tineri, nu a fost una întâmplătoare. Ceea ce
m-a emoționat foarte mult a fost faptul că, duminică
de duminică, îl văd la Sfânta Biserică. Acest lucru de-
notă dragostea lui pentru Dumnezeu și, iată, primul ca-
pitol al volumului este dedicat acestei iubiri. În mult
poezii, mulțumește Lui Dumnezeu că i-a dat această
deschidere către familia lui și către noi, oamenii. M-a
mai emoționat foarte mult și faptul că a scris foarte
mult și despre copilul său. Alin își iubește copilul, își
iubește familia și, nu în ultimul rând, are dragoste față
de oameni. În poeziile sale, vorbește despre oameni,
despre dragostea pe care ar trebui să o avem toți față de
oameni. Sunt de acord cu tot ce spune Alin în poeziile
sale, dar în special apreciez foarte mult faptul că tot
ceea ce pleacă, pleacă de la dragostea pentru Dumne-
zeu. Vreau să vă mărturisesc ceva: cine iubește pe
Dumnezeu, iubește pe toată lumea! Poate un om să iu-
bească pe Dumnezeu și să nu iubească pe aproapele
lui? Sunt foarte fericit că Alin este locuitor al comunei
Giroc și îl aștept și cu alte, multe sper, ocazii. Ziua de
astăzi aș vrea să fie doar un început și să mai urmeze
și alte lansări ale cărților sale”.

Ca o concluzie, așa cum se arată și pe ultima copertă
a cărții: „«Poeziceri cu trei feţe»” a luat naştere din iu-
bire de Dumnezeu; a cuprins, apoi, în ea dragostea cu-
rată de soţie şi copil; şi s-a revărsat din plin, amorezată
nebuneşte de viaţă, asupra ta... Primeşte-o cu inima
deschisă, aşa cum ţi-a fost dăruită, cufundă-te în ea şi
lasă cuvintele inspirate să te readucă la starea de bine,
de pace, de împlinire şi de înţelegere a vieţii. Eşti un
privilegiat că ţii această carte în mâinile tale, fiindcă
atât de puţini dintre noi mai sunt atraşi de poezie, 
privându-se, astfel, de cel mai direct canal de comuni-
care cu Divinitatea!”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Eveniment cultural la Giroc

LLaannssaarreeaa vvoolluummuulluuii „„PPooeezziicceerrii ccuu ttrreeii ffeețțee””,,
aa ssccrriiiittoorruulluuii AAlliinn BBaaggiiuu
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ssăărrbbăăttooaarree
Hramul Bisericii Ortodoxe 

a fost celebrat
cu cântece și voie bună
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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)

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este
prăznuită pe 29 august. Este ultima mare sărbătoare
din anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie în-
cepe un nou an. Ziua Tăierii capului Sfântului Ioan
Botezătorul este o zi de post. Ni se cere să postim în
această zi, pe de o parte, ca să nu ne asemănăm cu
Irod, care din cauza ospățului fără măsură a cerut
ca Salomeea să-i danseze și drept răsplată i-a oferit
capul Sfântului Ioan Botezătorul, iar pe de altă
parte, ca să ne asemănăm cu viața înfrânată a lui
Ioan.

Exista voci care au susținut că ziua Tăierii Ca-
pului Sfântului Ioan Botezătorul prefigurează Vi-
nerea Patimilor. Și după cum postim în fiecare
vineri, ca zi a răstignirii Domnului, tot astfel se cu-
vine să postim și în această zi.

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este
o sărbătoare cu semnificație eshatologică, precum
este și Schimbarea la Față a Domnului și Adormi-
rea Maicii Domnului. Prin Schimbarea la Față ni se
descoperă chipul pe care îl va avea omul unit cu
Hristos - chip de slavă, prin Adormirea Maicii
Domnului se arată că acela care L-a purtat pe Hris-
tos se mută de la stricăciune la nes-
tricăciune, în vreme ce prin această
sărbătoare ni se revelează că toți
cei care nu au fost străini de
pocaința vestită de Sfântul Ioan
Botezătorul vor ajunge în rai.

Din acest motiv, Sfinții Părinți
au rânduit ca aceste trei sărbători
să fie prăznuite în luna august, ul-
tima lună din anul bisericesc, ca
semn că acest chip al lumii va
trece, că cer nou și pământ nou vor
fi (Apocalipsa cap 21).

Sfântul Ioan Botezătorul s-a
născut în cetatea Orini, în familia
preotului Zaharia. Elisabeta, mama
sa, era descendentă a seminției lui
Aaron. Nașterea prorocului Ioan 
s-a petrecut cu șase luni înaintea
nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost
vestită de către îngerul Gavriil lui
Zaharia, în timp ce acesta slujea la
templu. Pentru că nu va da crezare
celor vestite de îngerul Gavriil, 
Zaharia va rămâne mut până la pu-
nerea numelui fiului său.

Există o lungă perioadă din viața Sfântului Ioan
Botezătorul despre care nu avem informații.
Cunoaștem că s-a retras în pustiu, unde a dus o viață
de aspre nevoințe, până în momentul în care a pri-
mit porunca să înceapă să predice. Rolul lui Ioan nu
a fost doar acela de a pregăti poporul pentru veni-
rea lui Hristos, ci și acela de a-L descoperi lumii ca
Mesia și Fiul Lui Dumnezeu.

Din Evanghelie cunoastem că Irod, la un ospăț
prilejuit de sărbătorirea zilei de naștere, a tăiat capul
Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În
acea vreme, Sfântul Ioan era întemnițat în castelul
lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pen-
tru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soția fra-
telui său. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe
Salomeea, fiica ei, care dansase și plăcuse
oaspeților și îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta
capul Botezătorului ca răsplată.

Capul Sfântului Ioan a avut, după tradiția Biseri-
cii, o istorie aparte. El a fost de trei ori pierdut și de
trei ori aflat. Prima și a doua aflare a capului este
sărbătorită pe 24 februarie, iar a treia aflare a capu-
lui Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 25
mai.

Potrivit tradiției, Sfânta Ioana, femeia dregătoru-
lui lui Irod, este cea care a luat capul Sfântului Ioan
Botezătorul din curtea Irodiadei și l-a îngropat la
Ierusalim, în muntele Eleonului, într-un vas de lut. 

După un timp, un proprietar bogat și slăvit a cre-
zut în Hristos, și lepădând poziția socială și toată
deșertăciunea acestei lumi, s-a făcut monah,
luându-și numele de Inochentie. Ca monah, el s-a

sălășluit chiar la locul unde se afla îngropat capul
Botezătorului Ioan. Dorind să-și zidească o chilie
și o bisericuță, el a săpat adânc și a descoperit un
vas de pământ în care se afla un cap. Prin descope-
rire dumnezeiască, a aflat că este al lui Ioan Bote-
zătorul. Când s-a apropiat însă de trecerea la cele
veșnice, spre a nu fi găsit și pângărit de păgânii ce
se înmulțiseră în zonă, el l-a luat și l-a ascuns din
nou în pământ, în același loc.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost prezent
aici până în vremea Sfinților Împărați Constantin și
Elena, când Sfântul Ioan Botezătorul s-a arătat unor
călugări și le-a poruncit să dezgroape cinstitul său
cap. Aceasta e socotită cea dintâi aflare a sfântului
cap. 

În vreme ce călugării călătoreau cu capul sfântu-
lui într-un sac, au întâlnit un olar și i-au dat aces-
tuia să ducă sacul. Din cauza lenevirii lor, Sfântul
Ioan i-a cerut olarului să fugă de cei doi călugări.
Ajuns acasă, olarul s-a bucurat de multe binefaceri
datorită prezenței capului prorocului. Când și-a
simțit sfârșitul, olarul a pus capul sfântului într-o
raclă și l-a dăruit surorii sale. Racla va ajunge în

grija lui Eustațiu, un monah arian, care locuia într-o
peșteră. Multe minuni se vor petrece la această
peșteră. Din nefericire, Eustațiu spunea că datorită
puterilor sale sunt prezente minunile, oamenii
neștiind ce ascunde în peștera sa. După un timp,
Eustațiu, știind că va fi trimis în exil, îngroapă capul
Sfântului Ioan Botezătorul.

Peștera va fi locuită de niște monahi credincioși,
care vor ridica în apropierea ei o mănăstire. În anul
452, arhimandritul Marcel, starețul acelei mănăs-
tiri, a văzut un foc mare la peștera de lângă orașul
Emesa, în timpul cântării psalmilor. Așa a aflat în
chip minunat capul sfântului. Aceasta este socotită
a doua aflare a cinstitului cap al Botezătorului.

În timpul luptei împotriva sfintelor icoane, capul
Sfântului Ioan a fost îngropat la Comane, de unde a
fost adus în Constantinopol, de către Sfântul Igna-
tie (860), în vremea împăratului Mihail. Aceasta
este cea de-a treia și cea din urmă aflare a cinstitu-
lui cap.

În ziua de 29 august, când prăznuim Tăierea ca-
pului Sfântului Ioan Botezătorul, există credința în
popor că nu trebuie să se folosească cuțitul, totul se
rupea cu mâna. În popor se vorbea și de începerea
unui post, numit „de la cruce până la cruce”, un post
care ținea până pe 14 septembrie (Înălțarea Sfintei
Cruci), neconsemnat în calendarul creștin, care avea
rolul de a-i curăți pe cei care au săvârșit omoruri
sau alte păcate grave.

Tot în popor era întâlnită și interdicția de a tăia și
mânca fructe și legume cu formă rotundă, de exem-
plu pepenele nu era consumat în această zi.

TTăăiieerreeaa ccaappuulluuii SSffâânnttuulluuii
IIooaann BBootteezzăăttoorruull
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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 crengi-

lor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

16 APRILIE 2016 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune 

de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

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

24 SEPTEMBRIE 2016 –  Campania de Mediu mini colectare (ac-

ţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice 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 pri-

vind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se
legitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate
este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi iden-
titatea, cetăţenia şi domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetă-
ţenii 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 produce-
rea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţi-
lor, 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 titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie con-

travenţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80
de lei.

Şef SPCLEP Giroc, 
Laura JEFLEA

Pe măsură ce vara lasă loc toamnei, este timpul
să cureți grădina și să faci planuri pentru primăvara
următoare. Udă arborii și arbuștii mai puțin,
permițându-le să se întărească până la instalarea
iernii. Îndepărtează plantele anuale ofilite și trans-
formă-le în compost. Fii atent la buruieni și melcii
fără cochilie!

Pentru a avea o grădină frumoasă și care să îți
aducă beneficiile sperate, grădina ta are nevoie de
îngrijirea specifică fiecărui anotimp. 

Plantele perene, anuale și cu bulbi
În timpul lunilor septembrie, octombrie și noiembrie,

după ce temperatura solului a scăzut sub 15 grade C, ar
trebui să plantezi în grădină bulbii plantelor care înflo-
resc primăvara, precum lalelele, narcisele, zambilele,
Scilla siberica, irișii pitici, anemonele și șofranul. Alege
bulbi sănătoși și adaugă făină de oase sau fertilizant pen-
tru bulbi în gaura în care introduci bulbul.

Panseluțele de iarnă, napul și varza decorativă, pre-
cum și crizantemele de toamnă trebuie plantate în această
lună, pentru a da culoare grădinii când florile de vară 
s-au ofilit.

Împrăștie semințele plantelor perene pe rânduri sau
straturi pentru ca răsadurile să fie gata pentru a fi plan-
tate la locul lor în grădină, în primăvara următoare.

Pe măsură ce vremea se răcește, ar trebui să scoți și să
divizezi plantele perene care au crescut excesiv sau au
devenit prea aglomerate, apoi să le muți într-o zonă nouă
din grădină. Plantele perene noi pot fi, de asemenea,
plantate în această lună.

Arbuști și arbori
Toamna este o perioadă foarte importantă pentru gră-

dinărit. Acum e momentul pentru a selecta și planta co-
paci și diferite soiuri de arbuști. Plantarea de toamnă
stimulează o bună dezvoltare a rădăcinilor, permițând
plantelor să se stabilizeze înainte să vină primăvara.
Dacă vremea este secetoasă, udă-i până la înghețarea so-
lului.

Încetează aplicarea fertilizantului la arbori și arbuști,
pentru a permite lăstarilor tineri să se întărească înainte
de venirea iernii.

Fructe și legume
Recoltarea fructelor și legumelor este partea cea mai

plăcută din procesul de cultivare a lor. În multe cazuri se
produc cantități mai mari, din anumite fructe și legume,
decât familia ta poate consuma. 

Deși majoritatea fructelor și legumelor sunt mai bune
când sunt consumate proaspete, în ziua în care au fost
culese, poți extinde sezonul lor prin congelare, uscare,
depozitare sau prin preparea de conserve și compoturi.

Fructele și legumele trebuie verificate ritmic pentru a
vedea dacă sunt coapte. Un pic de practică și experiență
vă vor indica momentul când produsul a atins maximu-
mul de aromă, moment când ar trebui cules.

Prunii ar trebui tunși imediat după recoltă, pentru a
avea o recoltă bogată în anul următor.

De îndată ce vârfurile cepelor s-au albit, trebuie să
scoți bulbii și să îi usuci într-un loc însorit și uscat, timp
de aproximativ zece zile. Apoi, depozitează-i într-un loc
rece, întunecat și uscat.

Unele plante de la care se consumă partea subterană,
precum morcovii, ceapa și păstârnacul, pot fi lăsate în

pământ în climatele reci și dezgropate la nevoie.
După ce ai terminat culesul legumelor de vară, aco-

peră solul prin cultivarea de trifoi, fasole pestriță, soia
sau măzăriche, în scopul îngropării lor ulterioare în sol în
primăvara următoare. Aceste plante producătoare de
azotați vor constitui o bună sursă de materie organică și
hrană pentru plantele din grădina ta, în anul următor. În
plus, ajută la controlul buruienilor peste iarnă.

Gazonul
Când vin ploile de toamnă, hrănește gazonul cu un

fertilizant cu eliberare lentă. Septembrie este luna cea
mai bună a anului pentru semănarea sau acoperirea cu
iarbă a unor noi gazoane. Dacă trebuie îndepărtate peti-
cele moarte de gazon, se poate face acest lucru toamna
devreme.

Plantele de interior
Nu uita de îngrijirea plantelor de interior. Plantează în

ghivece câțiva bulbi de flori de primăvară, pentru a avea
culoare în casă pe perioada iernii. Depozitează ghivecele
într-un loc rece și întunecat, până când vor răsări mlădițe
noi, și mută-le apoi lângă o fereastră bine luminată.

Începe îngrijirea plantelor de Poinsettia și crăciuniță,
ca să fie pregătite pentru sezonul sărbătorilor. Ambele
plante sunt de zi scurtă. Chiar dacă tot vor înflori cân-
dva, dacă dorești ca acest lucru să se întâmple de Cră-
ciun, trebuie ținute la 18-21 de grade C, și ținute în
întuneric total cel putin 14 ore pe zi (de la începutul până
la sfârșitul lunii septembrie). Acest lucru se poate face
prin plasarea plantei într-un dulap sau o cameră fără lu-
mină sau acoperind planta cu o ramă sau o cutie de car-
ton, acoperite cu un material textil sau plastic negre.
Planta trebuie ținută în fiecare zi și la lumina soarelui
pentru cel puțin patru ore sau zece ore la lumină artfi-
cială puternică. Aplicarea repetată a unui fertilizant, în
această lună, ar trebui să stimuleze formarea bobocilor,
iar după ce aceștia au început să își arate culoare,
hrănește planta la fiecare două săptămâni cu un fertili-
zant bogat în azot.

Crăciunița are nevoie de aceeași îngrijire, în general,
cu excepția faptului că are nevoie de temperaturi mai
scăzute, între 10-15 grade C.

Inspector Maria HANEȘ

LLuunnaa sseepptteemmbbrriiee îînn ggrrăăddiinnăă
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Enoriașii, majoritatea îmbrăcați în frumoase
veșminte populare, au luat parte la Sfânta Litur-
ghie, oficiată de preotul paroh Traian Debucean,
alături de preotul Dragoș Debucean. Aceștia s-au
rugat și au ascultat în liniște cuvintele de
învățătură transmise de preoții localității.

Prezenți la rugăciune au fost și primarul comu-
nei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, și vice-
primarul, domnul ing. Ilie Gâlcă, ambii îmbrăcați
în portul tradițional al locului. 

După încheierea slujbei, preotul i-a invitat pe
cei prezenți să ia parte și a doua zi la Sfânta Li-
turghie și la pomenirea celor ce au fost slujitorii
bisericii la altar. 

Mai apoi, enoriașii au fost poftiți în Grădina de
vară a Casei Naționale din Chișoda, unde au avut
loc manifestările artistice. 

„Dumnezeu a îngăduit să ne revedem și iată-ne
sănătoși și bucuroși că s-au întors copiii noștri de
la Sibiu, unde Ansamblul «Ghiocelul» a fost pre-
zent la cel mai mare spectacol din țară. Au cules
zeci de mii de aplauze și astăzi au venit să vă arate
ce au făcut acolo. 

Dragii mei, nimic nu poate fi mai frumos decât
o slujbă la Sfânta Biserică în acest praznic și după
aceea cu toții să ne adunăm și să petrecem, în
modul în care străbunii noștri au lăsat ca obicei. În
această seară ne vom bucura de prezența artiștilor
renumiți, pe care îi cunoașteți și doriți ca, în fie-
care an, să fie aici. Din acest punct de vedere și eu
mă bucur și mă alătur vouă, celor care iubiți dan-
sul și cântecul popular românesc. A întrebat ci-
neva odată, nu de foarte mult timp, «Cum reușiți
la Giroc și la Chișoda să aveți 200, 300 de dansa-
tori și de artiști populari când peste voi cade co-
pacul Timișoarei?». Și i-am spus că nu există
nimic mai plăcut decât dragostea de folclor și fap-
tul că există o tradiție populară, atât aici în
Chișoda, cât și în Giroc. Acea tradiție se numește
cumva, și știți cu toții, lada cu zestre a neamului
nostru”, a declarat Iosif-Ionel Toma, primarul co-
munei Giroc. 

Primarul a urat, de asemenea, „La mulți ani”
tuturor celor care poartă numele de Maria și alte
nume derivate. 

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul
și viceprimarul comunei Giroc, dar și domnul 
deputat Cătălin Tiuch.

„Bună ziua și bine ați venit la ruga din satul
Chișoda. Aș dori să vă felicit pentru prezența nu-
meroasă la deschiderea la care avem onoarea să
fiu alături de dumneavoastră și de toți invitații
dumneavoastră. În aceste două zile frumoase de
august, vă doresc să vă distrați alături de noi, de
Primăria Giroc, Consiliul Local, care au sprijinit
cu tot ce se putea ca această manifestare să aibă
loc și în condiții deosebit de frumoase. Aș vrea să
mulțumesc și organizatorilor, începând de la co-
regrafii mai în vârstă, până la cei mai tineri, ală-
turi de orchestrele care ne vor delecta în aceste
două zile”, a spus domnul viceprimar ing. Ilie
Gâlcă. 

CChhiișșooddaa îînn ssăărrbbăăttooaarree
Hramul Bisericii Ortodoxe a fost celebrat cu cântece și voie bună

Conform tradiției, în zilele de 15 și 16 august locuitorii din Chișoda
au sărbătorit Hramul Bisericii Ortodoxe din localitate
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„Le doresc și eu «La mulți ani» tuturor celor
care cu numele se află sub patronajul Sfintei Fe-
cioare Maria și vreau să-i felicit pe acești tineri,
vreau să vă felicit pe dumneavoastră, vreau să fe-
licit administrația locală, în primul rând pe dom-
nul primar, pe domnul viceprimar, Consiliul
Local, pe preacucernicii părinți de aici, din
Chișoda, pentru că întotdeauna v-ați dat mâna la
organizarea rugilor, nu ați ținut cont de distanța
dintre cele două localități, v-ați unit și, cu mic, cu
mare, ați făcut ca rugile să fie la fel de frumoase,
la fel de intens trăite și pentru Giroc, și pentru
Chișoda. Felicitări pentru tineretul pe care îl
creșteți și e bine să vedem că tradițiile noastre,
viitorul nostru, cu așa tineri minunați, sunt pe
mâini bune. Ceea ce ați făcut aici am să duc cu
mine și am să pomenesc în tot județul despre cum
puteți voi să duceți tradițiile mai departe”, a afir-
mat și domnul deputat Cătălin Tiuch, prezent ca
în fiecare an la Ruga Chișozeană.

Preotul Dragoș Debucean  a vorbit și despre
obiceiul de a ura „La mulți ani” la sărbătoarea
Adormirea Maicii Domnului. Totodată el a rea-
mintit însemnătatea rugilor și a îndemnat publi-
cul să ia parte la muzică și dansuri, fără a uita însă
importanța vieții spirituale.  

„Cred că este oportun să urăm mulți ani și să-
nătate tuturor celor care poartă numele Fecioarei
Maria. Dincolo de acest aspect, aș vrea să
mulțumesc în primul rând tuturor copiilor și in-
structorilor de la Ansamblul «Ghiocelul», pentru
că ne reprezintă nu doar în județ, ci ne reprezintă
și în țară și o fac în cel mai autentic și mai frumos
mod posibil. (...) Aș dori să vă reamintesc faptul
că ruga ce se ține de hramul bisericii, fie ea din
Chișoda sau din oricare alt sat, denumirea ei pro-
vine de la rugăciune. Este o formă prin care bu-
curia manifestată prin rugăciune, de hramul
acesteia, se manifestă și aici prin joc și voie bună.
Cred că este încă o dată un moment prin care
putem să facem o invitație tuturor ca, probabil de
anul viitor, să facem deplină această rugă, să o îm-
plinim, nu doar prin prezența aici, ci și dincolo,
peste drum. La urma urmei, ruga în trecut, și cred
că asta poate să o confirme cei care au grijă să
ducă tradiția mai departe, se ținea în curtea bise-
ricii. Cred că pentru chișozeni ruga s-a mutat aici
din cauză că a devenit neîncăpătoare curtea bise-
ricii, dar asta nu înseamnă că nu îi primește în
continuare pe toți cei care vor să petreacă de hra-
mul bisericii”, a spus preotul Dragoș Debucean. 

Un moment aparte a fost marcat de prezența la
rugă, pentru a XXI-a oară consecutiv, a unei
femei în vârstă de 89 de ani, care a ținut să ureze
la mulți ani celor care și-au serbat ziua de nume.
„La mulți ani și buni! Să ajungeți ani buni și
sănătoși, cu voie bună, așa cum am ajuns și eu”,
a spus ea.

După discursurile de deschidere, a urmat Hora
Rugii, în care s-au prins, alături de Ansamblul
„Ghiocelul”, mare parte din cei prezenți. 

Horele și dansul au continuat până târziu, ve-
selia făcându-se simțită în rândul tuturor. 

Programul artistic a fost susținut de Ansamblul
„Ghiocelul”; Andreea Voica și Ion Dragomir,
acompaniați de orchestra condusă de prof. dr. Deian
Galetin; Dumitru Teleagă și Carmen Ienici,
acompaniați de orchestra „Ghiocelul”, condusă de
prof. Adrian Safta, care i-au încântat pe chișozeni și
oaspeții lor și în a doua zi, în 16 august.

Un moment aparte s-a consemnat în ziua de 15
august, când îndrăgita interpretă Andreea Voica
și-a sărbătorit ziua de naștere din nou printre
chișozeni. Artista a primit din partea gazdelor un
frumos buchet de flori, iar din partea publicului
binemeritate aplauze.

Foto: Brian IMAGE

CChhiișșooddaa îînn ssăărrbbăăttooaarree
Hramul Bisericii Ortodoxe a fost celebrat cu cântece și voie bună
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Au început acțiunile de înscriere și
selecție pentru echipele de fotbal, copii și
juniori, ale viitorului Club Sportiv Giroc-
Chișoda, acțiuni care au în vedere forma-
rea echipelor care vor participa în
competițiile județene.

Înscrierile și selecțiile au loc în zilele de
miercuri și joi, începând cu ora 19, la 

Stadionul Comunal Giroc, unde sunt
așteptați atât băieți, cât și fete. Copiii care
se prezintă la acțiuni trebuie să aibă 
asupra lor echipament sportiv și un aviz
medical de la medicul de familie, care să
ateste că sunt apți pentru efort fizic.

Informații suplimentare se pot obține la
numărul de telefon 0723-582.048.

SSeelleeccțțiiee ppeennttrruu eecchhiippeellee ddee ffoottbbaall 
aallee vviiiittoorruulluuii CClluubb SSppoorrttiivv GGiirroocc--CChhiișșooddaa

Parohia Ortodoxă Română Giroc oferă spre închiriere
spațiul comercial aflat pe strada Trandafirilor nr. 29, 
lângă biserică, unde mai funcționează Farmacia Roz, 

Oficiul Poștal și Agenția imobiliară.
Detalii la telefon: 0723-973.258 - preot paroh Marius Șonea.

Parohia Ortodoxă Română Giroc scoate la concurs postul de
îngrijitor.

Detalii la telefon: 0723-973.258 - preot paroh Marius Șonea.

Cabinet Veterinar
SC Animal First

SRL-D
Sterilizare (castrare) gratuită 

pentru câini și pisici.
Programările se fac zilnic, între orele

10-12, la telefoanele 0723-004.769; 
0721-306.830.

Fabrizio Marincu s-a născut în orașul francez
Nice, în ziua de 21 noiembrie a anului 1999. 

A început școala la Giroc, dar după clasa I s-a
mutat, începând din clasa a II-a, la Liceul de Mu-
zică „Ion Vidu” din Timișoara. Pasiunea pentru
muzică și-a pus amprenta, încă de la o vârstă fra-
gedă, asupra lui Fabrizio, al cărui talent trebuia
șlefuit într-o instituție de învățământ de speciali-
tate.

„Din clasa a II-a și până în clasa a IX-a - ne
spune Fabrizio Marincu - am studiat pianul, la
clasa doamnei profesoare Elena Samoilă. În pa-
ralel, însă, în toți acești opt ani cât am studiat pia-
nul, am cântat, ca hobby, la taragot și saxofon.
Începând din clasa a IX-a am făcut saxofon cu
domnii profesori Marius Cârnu și Adrian Scoro-
bete”.

Fabrizio Marincu este acum elev în clasa a XI-
a și este un participant obișnuit la tradiționalul
festival de folclor și tradiții populare „Lada cu
zestre”, dar și la alte manifestări folclorice. Do-

vadă stă și multitudinea
de diplome pe care le-a
câștigat în urma partici-
părilor la festivaluri și
concursuri.

Însă, prima apariție
pe scenă nu avea să fie
în costum popular. „Am
urcat prima dată pe
scenă pentru a cânta la
pian. Se întâmpla la
liceu”, își amintește Fa-
brizio.

Pentru că prima dra-
goste nu se uită, pe
lângă studiul saxofonu-
lui, ca instrument se-
cundar a păstrat și
pianul, căruia îi desci-
frează tainele la clasa
domnului profesor Nicolae Martin.

Dacă îl întrebi pe 
Fabrizio Marincu care
este cel mai important
lucru pentru el, răspunde
fără ezitare: „Muzica re-
prezintă totul pentru
mine. Îmi acoperă aproa -
pe tot timpul. Chiar și
după orele de la școală,
în fiecare zi mai studiez
încă trei-patru ore. Cel
mai mult îmi place mu-
zica populară, de aceea
m-am axat pe studierea
saxofonului. Nu neglijez
nici școala, unde pot
spune că mă descurc
bine”.

În ceea ce privește
preferințele în materie de

folclor, spune că îl admiră pe Romario, din
formația Banat Expres, și că îi place foarte mult
Ansamblul Timișul junior. Cel mai mult îi place
să cânte piese din Banatul de pustă.

Ca pasiuni, Fabrizio Marincu este îndrăgostit
de motociclete. Are deja două, iar la anul, când
va împlini 18 ani, va da examen pentru luarea per-
miselor de conducere categoria A și B. Dar, așa
cum ne dezvăluie bunica sa, Fabrizio nu se dă în
lături nici de la a-și ajuta familia în gospodărie.
Am aflat că știe chiar și să „tragă cu coasa”, după
cum ne-a mărturisit bunica sa.

Deși foarte tânăr, adolescentul girocean s-a dove-
dit a fi și un membru de nădejde al comunității ar-
tistice din comună. A cântat în Fanfara din Giroc
condusă de domnul dirijor Ionel Pascota, a fost
membru al Ansamblului de dansuri populare „Ghio-
celul”, a cântat muzică populară și din postura de
solist, iar anul trecut, la Ruga Giroceană, a cântat
alături de formația Ansamblului „Ghiocelul”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

„„MMuuzziiccaa rreepprreezziinnttăă ttoottuull ppeennttrruu mmiinnee””
Afirmă Fabrizio Marincu, unul dintre cei mai talentați tineri artiști din comuna Giroc
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –
N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe
Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul II

50. Ăle tri Ańe 
ș-Ăl-Fără-Dă-Nume

- Că io-am pus ș-am mânat făcătura – dzîśe Baba
Ana cu glasu lu Maica Ruța, șî noi îl prădăleźem
dă pră bandă dîn măgńetofon - ș-atunśi am mânat
(iar noi auḑîm cum Baba Ana bace cu palma mâńii
stânźi șî párică șî năzărim) mânătura pră capu lu
Ana lu Văsîle, numa-n gând în momenturili așcea
n-am avut pră ńime, n-am avut-o pră Ana lu Vasîle,
a lu Giță lu Văsîle fată, basîmcă mi s-o perdut
gându ăsta, mi l-o luvat – șî iar o vegem pră Baba
Ana ș-o audzîm cum bace blând cu palma în tăblia
mesî dă supt măgńetofon – șî după zminta numelui,
o mânat șî o picat mânătura pră capu lu Ana lu Vă-
sîle, muierea lu Văsîle źińeri-to Țopa, veztu, fata
te. Ș-acuma, iaca, fata te îi fata noastră. Șî glasu lu
Baba Ana să perge în glasu lu Maica Ruța.

Iar Maica Ruța ńe povesteșce măi dăparce.
Śică: Da’ Ana me, cam sulăvită cumă-i era

forma, oțârică șfunguită, veztu, dî la o gură-doauă
dă răchie dî la pomana lu Aorica lu Fraicu, veńind,
să țîńeau toce dă suptsuori ca șî veśińile noaștre –
cu Măria lu Tatalaie, cu Ańica lu Opincariu, cu
Măriuță lu Culcu, vrâsńiśile ei. Ș-apo’ odată Ana
me să smulsă, șî vedz, sară cumă era, s-o-ntuńecat,
că era dzîua încă mică, Pașcili or picat în anu ăla
cam în iarnă, șî încă era năince dă Pașci, ba șî dă
Florii, în stămâna lu Lazăr, șî Ana me s-o șupurit ș-

o dat cu piśioru într-o mogâlgeață néagră dă páric-
ar fi fost un mușurońi dă cârciță ivit la doi paș năin-
cea ei. „Bată-ce Dumńedzău șî pră gazda-ăl dă ce
are! Că nu-ș țîńe hoarili acasă, numa le lasă noap-
cea-n calea me!”, șî îi dece măi odată cu piśioru în
găina aia neagră, folomoc-loptă, d-o zburat ca lopta
– pră-fugă șî s-o perdut cum mușurońu-ăl dă fur-
ńiśi când îl loveșci c-o boată.

Apo’, basîmcă dă spaimă, găina aia ńeagră, că
abé atunśi s-o arătat a fi găină, o fost slobodzît dîn
gușă o larmă scurtă dă cântare dă cocoș, o spăcmă
dă-ntuńeric cu o șușcină dă flacără vânătă dă
țâmpor, o zburătăśit dîn ăripi, șî n-am măi vădzut-o, o
perit topindu-să în întuńeźime.

Șcătula dă măgńetofon îi pră masă șî iaca merźe
ș-acuma – c-avem slobod dî la Maica Ruța să prind
poveasta cum să-tâmplă, dzîsă Văruțu Relu, parică
așceptând să-i audă iar glasu; ori pră tăblia mesî,
supt lăcrița măgńetofonului să audzîm cum blând
palma lu Baba Ana s-o lovească.

Glosar
prădăleźem = pricepem limpede înțelesul
năzărim = întrevedem ca prin ceață
mânătura = făcătura pusă-n lucrare și trimisă la

țintă (prin Cel-Fără-De-Nume)
basîmcă = pesemne
sulăvită = nechibuzuită, repezită, fără minte
șfunguită = surescitată (de băutură sau din fire)
s-o șupurit = a țâșni ca din arc
gazdă = stăpân, proprietar
hoară = orătanie
folomoc-loptă = minge făcută din păr năpârlit

de vițel (din care, îndesit cu cenușă și umezit, se
confecționează mingi pentru jocurile de primăvară)

țâmpor = sulf
spăcmă = germen, esență, sămânță, spermă
lăcriță = lădiță (de la răcliță = coșciug mic)
șușcină = fâșie îngustă, franj

ÎÎnnttââmmppllăărrii ddîînnttrr--uunn rroommaann bbăănnăăţţaann
śe baş acuma să scriadză

Ioan-Viorel Boldureanu s-a născut în 12 februarie 1950, în Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a
urmat-o în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia

doctoratul în ?lologie, la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu „Povestiri de la
marginea Câmpiei”. Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titu-
lar al Cursului de Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi Filoso?e a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identi?cat. Din ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al
lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru
acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un

motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.

DDuucchheeaannuu
Oare-ţ măi aduşi aminte
Mănăsâi a lu Climpan

Lumea noastră dîntră târşuri
Unge ne făşeam duchean?

Cu nogeili jiulice,
Dăjghinaţ prîn meri şi pruni
Adunam în sân frundzariu

Şî dzîşeam că-s bani d-ai buni.
Io eram cu târgovina,
Tu erai ăl dă dăparce,

Ăl vinit călari pe-o creangă
Ca să târgui câce-toace.
Mozoleai în colţu gurii

Dă la şeapă-un duduroni,
Ce făleai că-i o ţâgare
Ţapănă ca la baroni.

Şeas dân crump legat c-o aţă
Păstă foale-n cheotori – 

Ca să fii ca domn părince
Şî ca domnu-nvăţători.
Ţângăleai întâi la uşă,
Dai bineţă, după care
Dîn negoţu la vegere

Alejeai... la întâmplare – 
Dîn năsîp făină albă,

Turtă dulşe dîn imală,
Brânză dîntr-o cărămidă
Şî cârnaţ dîntr-o dârjală,

Petroloi, duhan, boboanţă,
Beutură-n două oale

Cu tărie d-a prăfriptă
Şi răchie d-a mai moale.

Pân’ ce moşmongeai cu banii
Păturiţ în pozonari,

Io-nşercam (c-aşa-i negoţu)
Să ce-nşelui la cântari.

Îmi plăceai cu mâna spartă 
Mult mai mult cât marfa coastă

Ş-alivanti, sus pă iapă,
La copii şi la nevastă.

...
Am închis dămult ducheanu,
Dar, cum mi-s un pic şelău,
Alt comerţ, cu altă marfă,

Când mai bine, când mai rău...
Mi-s plecat d-un veac în vandra, 

Iarna cumpăr, vara vând,
Adunai un sac dă frundză

Arsă-n păru dă arjint.
Nu şciu tu şe faşi, ortaşe,

Spune drept, să nu mă minţ:
Tăt reuma nu-ţ dă paşe

O’ vindz iarba din morminţ?
Or trecut, mă cem, v-o sută,

Anii noşci, după socoată,
Nu mai vini să cumperi pită

La ducheanu d-altădată.
Hai, ducheanu să-l dăşchigem

Ca ş-atunşea, măi o dată...
Marius MUNTEANU

Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele. 

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

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

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

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

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

Octavian GRUIŢA, Viorel Dorel CHERCIU, 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - administraţie;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

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

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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Natalia-Maria Vîrlan
2 ani și 10 luni, Chișoda

Vlad-Constantin Moacă
3 ani și 2 luni, Giroc

Iasmina-Ștefania Moacă
6 ani și 8 luni, Giroc

Matei-Grațian Ursu
4 ani și 10 luni, Giroc

Mihai Iucu, sportiv al Clubului de Şah Giroc, s-a născut
la 8 ianuarie 2006.

Mergând pe firul articolelor despre șahul girocean, cea
mai veche mențiune despre Mihai pare a fi aceea despre
Cupa Șagului pe echipe, din luna mai 2014, când el se re-
marcă ocupând locul 1 general împreună cu bunicul său.
Condiția de bază în formarea echipelor fusese ca unul din-
tre membri să fie preșcolar sau elev în ciclul primar. Mihai
era în clasa I.

A venit apoi meciul pe echipe dintre C.S. Unirea Sânni-
colau Mare și Clubul de Șah Giroc, la nivel de debutanți
(speranțe), fiecare echipă aliniind câte șase jucători cu ma-
ximum doi ani experiență. Meciul s-a desfășurat la Sânni-
colau Mare, în perioada 4-7 septembrie 2014. Au învins
girocenii, la scorul general de 21 la 15 (după șase meciuri
în care fiecare jucător dintr-o echipă a jucat cu fiecare din
cealaltă) cu toate că, în medie, erau cu peste un an mai mici.

Ceea ce merită subliniat, relativ la atitudinea micuților
care au jucat atunci în deplasare, este că nu s-au lăsat
corupți de tentațiile Zilelor Sânnicolaului, ci au făcut seară
de seară diagrame, circa două ore de fiecare dată, din pro-
prie inițiativă. Nu au cedat nici ultima seară, când mai aveau
un singur meci de jucat și scorul acumulat le asigura deja
victoria. I-am invitat să ieșim, să se distreze puțin, și au re-
fuzat. Dintre acești încăpățânați făcea parte și Mihai Iucu,
care a și câștigat patru partide din cele șase jucate. E ade-
vărat că și punerea în scenă a competiției a capacitat
ambițiile: fiecare echipă a avut ca și căpitan nejucător un
șahist de vârsta liceului: girocenii l-au avut pe Raul Matei,
categoria I, de la Dudeștii Noi, iar echipa din Sânnicolau a
fost asistată de Andra Cîmpean, candidat de maestru, ve-
nită din Maramureș împreună cu arbitrul Rudolf Dombi.

În 2015 îl regăsim pe Mihai Iucu pe toate fronturile. La
16 ianuarie, joacă la olimpiada școlară de șah, clasele I-
VIII, faza pe zonă, și se califică la județ. Era în clasa a doua.
La Timișoara, pe 25 aprilie, se clasează pe locul zece în faza
județeană a olimpiadei școlare.

În februarie 2015 joacă la faza județeană a campionatului
național individual pentru juniori. Mihai ocupă locul 5 cate-
goria B10. Era mic în grupă. Abia împlinise 9 ani. La 21 mar-
tie, îl găsim în echipa claselor V-VIII (!) a școlii din Giroc, la
faza județeană a Campionatului Național pe Echipe Școlare.
El ține masa a treia în alternanță cu Ștefan Juravle și câștigă
toate cele patru partide jucate, contribuind la scorul imposibil
al echipei: 28 de victorii în 28 de partide!

Aprilie 2015 – Mihai joacă la faza pe țară a C.N. Indivi-
dual de Șah Juniori. Între 15-18 iunie 2015, Iucu Mihai
câștigă alături de echipa școlară primul său titlu de campion
național, secțiunea gimnaziu. Fiind abia în clasa a doua,
scorul său personal nu a fost unul spectaculos (2 puncte din
6 posibile), dar a contat. Coechipierii săi au fost: Denis Al-
boni, Ștefan Juravle, Alexandra Paraschiv și Paul Paraschiv.

La 11 iulie 2015, în cadrul Trofeului Dudeștii Noi, Mihai
Iucu ocupă locul 2 categoria B10. Între 6-12 august, la Open
Arad, categoria U10, Mihai ocupă locul 11 din 26 de jucă-
tori.

La 14 august, la Cupa Șagului, șah pe echipe, Mihai Iucu
ocupă din nou locul 1 general, de data aceasta alături de
chișozeanul Denis Alboni. La Open Petroșani, între 20-23
august, Mihai se clasează pe locul 3 la categoria B10. Între
3-6 septembrie 2015, Mihai Iucu participă la Festivalul
Internațional „Șahul pentru toți” Timișoara, care a adunat,
între 3 și 6 septembrie, aproape 200 de participanți din Ro-
mânia, Ungaria și Serbia. Rezultatul cel mai spectaculos al
girocenilor la această competiție a fost adus de către Mihai
Iucu, care s-a clasat la secțiunea ELO 1200 pe locul 3 din
48 de jucători, de la cluburi din Timișoara, Arad, Deva, Alba
Iulia, Râmnicu-Vâlcea, Craiova, Reșița, Focșani, Vulcan,
Sânnicolau Mare, Sânandrei, Giarmata Vii! Dacă n-ar fi
pierdut prima partidă, în fața unui jucător mai slab cotat,
Mihai Iucu ar fi putut emite pretenții la primul loc.

Această competiție, cu acest rezultat, este momentul

care, după părerea mea, l-a consacrat pe Mihai Iucu ca
șahist de perspectivă. Începând de aici, Mihai își va pro-
pune din ce în ce mai mult în marile competiții și va sta mult
mai bine pe picioare chiar și în fața jucătorilor seniori.

La 20 septembrie 2015, concursul internațional „Cupa
Prieteniei”, organizat la Timișoara în fiecare an de către co-
munitatea sârbilor din România, arată că perfomanța ante-
rioară a puștiului din Giroc n-a fost întâmplătoare: el ocupă
locul 38 general din 82 de participanți, depășind mai mulți
jucători adulți în clasamentul final, adjudecându-și locul 1
la categoria B10 și câștigând, în ultima rundă, la un senior
mai vârstnic, candidat de maestru.

La data de 14 noiembrie 2015 a avut loc Cupa Orașului
Nădlac la șah, ca de obicei în incinta Hotelului Jackson din
localitate. Participarea a fost numeroasă, fiind vorba de un
eveniment sportiv consacrat, cu mulți ani vechime. La
secțiunea dedicată copiilor până în 12 ani au fost 53 de
participanți, din trei județe, dar și doi jucători de origine ro-
mână din Slovenia. Giroceanul Mihai Iucu a ocupat locul 6
general (cu cinci victorii din șapte posibile) și locul 3 la ca-
tegoria B10.

La data de 21 noiembrie, la Căminul Cultural din Sînan-
drei, a avut loc a treia ediție a Cupei Sfântul Andrei, la care
s-au aliniat peste 120 de participanți, din trei județe. În
secțiunea copiilor de maximum 10 ani, jucători legitimați,
Mihai Iucu a ocupat locul 3 general.

La 23 noiembrie 2015, la Timișoara, Mihai participă la
Cupa Kolping, un concurs de șah dedicat elevilor și
studenților. El se clasează pe locul 12 din 36, în timp ce co-
legii săi mai mari Raul Matei din Dudeștii Noi și Paul Pa-
raschiv din Giroc își adjudecau primele două locuri.

La 23 ianuarie 2016 avea loc Cupa Unirii la Dudeștii
Noi, concurs dedicat copiilor până în 10 ani (clubul din
Dudeștii Noi face eforturi pentru promovarea șahului la vâr-
stele mici). Primul loc în clasamentul general a fost adju-
decat de giroceanul Mihai Iucu.

Mihai a ocupat apoi locul 3 la categoria 10 ani, băieți
(B10), în cadrul C.N. de Seniori, faza regională, desfășurată
în perioada 5-14 februarie la Timișoara.

La 12 martie 2016 are loc o nouă ediție a Cupei Kolping.
Mihai Iucu ocupă locul 11 general, din 91 de concurenți,
atât elevi de școală generală, cât și liceeni și studenți!

Un moment cu adevărat glorios, un adevărat Austerlitz
pentru șahistul girocean, a fost cel din luna mai 2016, când
Mihai Iucu a participat la Festivalul Internațional „Valurile
Dunării”, organizat de A.C.S. Pro Logos, și a câștigat
secțiunea jucătorilor până în 10 ani (32 de jucători) cu șase
victorii din șase posibile. Competiția s-a desfășurat în exact
aceeași perioadă cu finala olimpiadei școlare de șah pe
echipe, desfășurată la Râmnicu Vâlcea, unde girocenii au
ocupat locul 3 pe țară.

Între 6-12 august 2016, Mihai Iucu a fost prezent la Open
Arad, competiție internațională, unde a ocupat locul 6 din
31 de jucători, la secțiunea U10. El a ratat podiumul, din
cauza înfrângerii din runda 7 în fața lui Nicodin David de la
A.C.S. Șah Club Vados Arad, campionul din 2015, care s-a
clasat și el abia pe locul 3. În rest, Mihai a fost neînvins,
având per ansamblu chiar scor pozitiv în fața celor doi ju-
cători din Republica Moldova cu care a jucat.

Mihai i-a așteptat la cotitură, pe teren propriu, pe jucă-
torii arădeni și nu numai, la Festivalul Internațional „Șah
pentru toți” din Timișoara. Competiția a fost organizată de
către Universitatea de Vest din Timișoara și A.C.S. Pro
Logos, în colaborare cu mai mulți parteneri.

Aici, la secțiunea dedicată copiilor până în 10 ani, Cupa
Pro Logos, au participat jucători din județele Timiș și Arad,
dar și de la Deva, Vulcan, Turda, Galați, Craiova, Slobozia.
Mihai Iucu s-a clasat primul din cei 40 de participanți la
această secțiune, neînvins, într-o serie de confruntări dra-
matice, cu patru victorii și cinci remize. Cristian Oltean, în-
vingătorul de la Open Arad 2016 secțiunea U10, s-a clasat
al treilea. A fost o probă de maturitate din partea micului
șahist girocean care, iată, este pentru a treia dată premiat la
marile competiții organizate de Pro Logos.

Mihai Iucu este o dovadă a resurselor umane
excepționale de care dispune Comuna Giroc în șah și nu
numai. Lunga călătorie pentru refacerea traseului său
șahistic, de la primele succese și până în prezent, dovedește
încă o dată că performanțele nu apar peste noapte. Ele cer
tenacitate și sacrificii. Înainte de primul său succes de la
Cupa Șagului, din mai 2014, Mihai Iucu era un simplu elev
care venea în mod constant la antrenamente. O lungă pe-
rioadă de timp a avut cea mai bună prezență la activitățile
de pregătire și a fost cel care muncea cel mai mult acasă.

Țin să subliniez că ridicarea unor astfel de talente, pre-
cum Mihai Iucu, și punerea lor sub reflector este rezultatul
unui efort coordonat al comunității, de la primar, Consiliu
Local, părinți, cadre didactice și elevi. Mai ales, cooperarea
logistică între familii este una de excepție.

Personal, mă simt privilegiat să lucrez cu astfel de copii,
colaborând cu astfel de părinți, așa încât satisfacția este în
primul rând una de suflet, în comuna Giroc.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

MMiihhaaii IIuuccuu -- mmeeddaalliioonn


