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„„LLăăssaaţţii ccooppiiiiii ssăă vviinnăă llaa mmiinnee””

Ca în fiecare an, în preajma Crăciunu-
lui, copiii de la Grădinița cu Program Pre-
lungit din Giroc și cei de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, împreună cu
dascălii lor, au venit la Primăria comunei
Giroc, pentru a vesti Nașterea Mântuito-

rului nostru Iisus Hristos.
Vocile lor cristaline au dat glas colindelor

noastre strămoșești, spre bucuria celor
care i-au ascultat. 

Cei mici au fost primiți în biroul dom-
nului primar, dr. Iosif-Ionel Toma, care i-a

ascultat cu admirație și chiar s-a alăturat
lor, cântând împreună câteva colinde.

Gazde bune, angajații Primăriei comu-
nei Giroc i-au recompensat pe cei mici,
pentru efortul lor admirabil, cu dulciuri și
sucuri.

CCoolliinnddăăttoorrii llaa PPrriimmăărriiaa ccoommuunneeii GGiirroocc

MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu
Din Lumina Sărbătorii Nașterii

Domnului Nostru Iisus Hristos și
din speranța ce însoțește Anul

Nou, un gând bun, o inimă
curată, un zâmbet pe ale voastre

fețe, vorbe de duh și pace în suflet
este tot ce vă doresc de sărbători

și în anul care vine.
HRISTOS S-A NĂSCUT!

LA MULȚI ANI!

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ

Nimic nu oferă vieţii mai multă strălucire ca 
iubirea pentru Dumnezeu şi aproapele nostru.
La fel cum Domnul Iisus Hristos a eternizat
viaţa prin sacrificiul suprem, tot aşa şi noi 

să dăm speranţă vieţii prin faptele săvârşite.
Sărbătorim, peste puţin timp, Naşterea 

Mântuitorului, prilej cu care vă doresc să fiţi 
sănătoşi, împliniţi sufleteşte, fericiţi şi împăcaţi cu voi.

HRISTOS S-A NĂSCUT!
LA MULŢI ANI!

Primar, Dr. Iosif-Ionel TOMA

Potrivit cuvintelor Mântuitorului: „Lăsaţi copiii să
vină la mine” şi a poruncii de la Cina cea de Taină:
„Aceasta să o faceţi întru po menirea mea”, pre şcolarii
ce lor zece grupe de la Gră di niţa cu Program Pre lungit
din Gi roc, îm preună cu educatoarele, au să  vârşit Sfânta
Taină a Îm părtă şa niei, la Bise ri ca Ortodoxă din loca li-
 tate, spre a le fi iertate gre şelile, pe care le-au să vârşit
fără voia lor, spre a-i uni cu trupul şi sângele Mântu-
itorului Iisus Hristos.

Sfânta Biserică Ortodoxă, de la Cina cea de Taină,
până azi, şi până la sfârşitul veacurilor, în fiecare post
de peste an, uneşte cu Hristos (cu trupul şi sângele Dom-
nului) prin pâinea şi vinul prefăcut în trupul şi sângele
Său, cheamă copiii să se împărtăşească, pentru a fi mai
buni, creştini următori ai lui Hristos şi să aducă bucurie
părinţilor.

Educatoare, Mihaela-Ramona MANZUR

Grupul 
Carrefour 
a deschis 

primul market 
din Giroc
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MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn șșii AAnnuull NNoouu

Hristos se naște, măriți-L,
Hristos din ceruri, întâmpinați-L,
Hristos pe pământ, înălțați-vă,
Cântați Domnului tot pământul!
Și cu veselie, lăudați-L popoare
Că s-a preamărit!

Cu aceste cuvinte, colindul
nostru drag și sfânt ne îndeamnă
să trăim evenimentul nașterii
Domnului nostru Iisus Hristos,
nu ca pe o aducere aminte a eve-
nimentelor petrecute în urmă cu
peste 2000 de ani, ci ca pe un
eveniment actual, în care Mân-
tuitorul nostru se smerește încă o
dată în micuța iesle din Betleem,
iar noi suntem chemați de glasul
îngeresc al colindelor să ne ase-

mănăm simplilor păstori care au
primit vestea nașterii Pruncului
Sfant în sufletul lor curat, magilor
de la răsărit, care au adus daruri
Mântuitorului și mai ales să ne
amintim că Domnul Hristos a
venit pe pământ nu ca un rege lu-
mesc, înconjurat de bogății, ci ca
un prunc smerit înconjurat de
dragostea Maicii Sale, de grija
dreptului Iosif și colindul îngeri-
lor din ceruri.

Cu aceste gânduri, vă doresc
tuturor sărbători binecuvântate,
înconjurate de lumină, dragoste și
bucurie!

Hristos s-a născut! 
Preot paroh, Marius ȘONEA

Mesaj la Nașterea
Domnului

Fie ca Pruncul Iisus născut în 
Betleemul Iudeii să se nască
duhovnicește în sufletele dumnea-
voastră, petrecând astfel Nașterea
Domnului în bucuria mesajului ei
mântuitor și în rugăciune, cerând Pă-
rintelui Ceresc ca în Duhul Sfânt să ne
dăruiască tuturor inimă curată și jertfi-
toare și să ne învrednicească pe toți de
o viață aleasă și sfântă.

Bucurați-vă de aceste sărbători ale
Nașterii  lui Hristos și împreună  să o
preacinstim pe Născătoarea de Dum-
nezeu și Maica Luminii.

Preot Daniel MATEIA

Din iubire pentru oameni,
Dumnezeu Tatăl a trimis pe
Fiul să se întrupeze. Din iu-
bire pentru oameni, Dumnezeu
Fiul S-a pogorât din cer ca să
se nască plin de smerenie
într-un staul de oi. Din iubire
pentru Dumnezeu, Fecioara
Maria s-a lăsat în mâinile
Atotputernicului, pentru a-L
purta în pântece pe Hristos.
Iată câtă iubire a fost pusă în
slujba mântuirii omului.

De marele praznic al Nașterii Domnului ni se aduce
aminte încă o dată că la tot ce s-a făcut pentru noi suntem
datori cu iubirea pentru noi, pentru aproapele și pentru
Dumnezeu. Această mare sărbătoare trebuie să fie pentru
fiecare dintre noi o zi de început pentru a iubi. Să lăsăm jos
armele de fier și armele cuvântului, să privim dincolo de
naționalitate, etnie sau religie, și dincolo de toate acestea
vom putea vedea marea iubire a lui Dumnezeu. Această
iubire este izvorul de la care, pentru a învia, trebuie să bem
cu toții – izvorul iubirii lui Dumnezeu. Și pentru cei care
au uitat ce este iubirea, îl las pe Sfântul Apostol Pavel să
amintească: „De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngeri-

lor, iar DRAGOSTE nu am,
făcutu-m-am aramă sunătoare
și chimval răsunător. Și de aș
avea darul proorociei și tai-
nele toate le-aș cunoaște și
orice știință și de aș avea atâta
credință încât să mut și
munții, iar DRAGOSTE nu
am, nimic nu sunt. Și de aș
împărți toată avuția mea și de
aș da trupul meu să fie ars, iar
DRAGOSTE nu am, nimic
nu-mi folosește. DRAGOS-

TEA îndelung rabdă; DRAGOSTEA este binevoitoare,
DRAGOSTEA nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește.
DRAGOSTEA nu se poartă cu necuviință, nu caută ale
sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bu-
cură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă,
toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. DRA-
GOSTEA NU CADE NICIODATĂ” (I Cor. 13, 1-8a).

SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE TUTUROR,
PACE, SĂNĂTATE ȘI IUBIREA LUI HRISTOS ÎN SU-
FLETELE VOASTRE!

Preoții Traian DEBUCEAN și Dragoș DEBUCEAN

Dar îngerul le-a zis: „Nu
vă temeți, căci vă aduc o
veste bună, care va fi o
mare bucurie pentru tot no-
rodul; astăzi s-a născut în
cetatea lui David vi S-a
născut un mântuitor care
este HRISTOS DOM-
NUL”. Nașterea Mântuito-
rului este o sărbătoare a
bucuriei pentru toți oame-
nii, dar această poate fi de-

plină doar în jurul Lui și bucurându-ne în fiecare zi de
mântuirea pe care ne-a adus-o prin coborârea la noi, pe
pământ, să ne împace cu Dumnezeu. Fie ca-n nicio fami-
lie să nu lipsească bucuria adusă de îngeri, care întrece
orice necaz sau boală, orice lipsuri, bucurie care ne face
mai buni, mai aproape de cei nevoiași, o bucurie însoțită
de o speranță pentru toți oamenii, cu care să ne putem
mângâia unii pe alții (Ioan. C. 11. V2). „În casa Tatălui
Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus.
Eu mă duc să vă găsesc un loc. Și după ce Mă voi duce
și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu
Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi”.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Sărbători fericite și La mulți ani!

Pastor Iosif CODIȚĂ, 
Biserica „Speranța” - Chișoda

Fiecare sărbătoare a nașterii Domnului Isus ne împros-
pătează mesajul îngerului adresat păstorilor și dăruit ome-
nirii.

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste
bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi,
în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este
Hristos, Domnul. Luca 2.10-11

Cei care Îl cunosc ca Mântuitor au păcatele iertate, au
cerul deschis, au bucurie, speranță, au timp pentru închi-
nare, au sărbătoare. Comunitatea de credincioși baptiști din
Chișoda și Giroc vă urează sănătate, armonie în familie, să
vă bucurați de cei dragi și să ne bucurăm de tot ce ne-a dat
Dumnezu prin Mântuitorul, Isus Hristos.

Pastori Daniel și Viorel ȚUȚ

Cuvânt la Nașterea
după Trup a 

Domnului nostru
Iisus Hristos

Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută (cf.
Romani 16, 25-26) se materializează prin smerita intrare
a Cuvântului dumnezeiesc în regnul firii omului, alungat
din sânurile fericite ale Edenului în pământul din care
rodesc spinii păcatului. Îmbrăcându-se, prin Întrupare,
în haina pătimitoare a vechiului Adam și asumând inte-
gral firea căzută a strămoșului neamului omenesc, Cu-
vântul cel veșnic al Tatălui transfigurează chipul lui
Dumnezeu din om, imprimându-i pentru eternitate aura
asemănării cu Cel pururea fiitor. Așadar, prin și în Hris-
tos, plinirea vremii (Galateni 6, 4) devine cota zero a
existenței neo-adamice, Ziua care apune noaptea însin-
gurării și a înstrăinării de Dumnezeu, în care s-a cufun-
dat întreaga creație prin ferecarea ei în lanțurile
păcatului.

Tabloul Nașterii după trup a Logosului dumnezeiesc
este prezentificat în simbologia duhovnicească a Litur-
ghiei euharistice ortodoxe. Astfel, în rânduiala Prosco-
midiei, la momentul când se pregătește Offertorium-ul
credincioșilor, adică materia liturgică destinată Sfintei
Împărtășanii, compusă din pâine și vin amestecat cu apă,
este zugrăvit, în chip orantic, întregul memorial al
Nașterii Domnului. Prin urmare, Proscomidiarul repre-
zintă peștera de la Betleem, iar crucea aplicată pe un su-
port metalic, așezată deasupra pâinii de pe Sfântul Disc,
este numită Steluță, amintind de Steaua care i-a călăuzit
pe cei trei magi veniți de la Răsărit, şi care s-a oprit de-
asupra peșterii de la Betleem, unde S-a născut Pruncul
Iisus. Totodată, numele cetății Betleem se traduce prin
Casa Pâinii; de aceea, Sfântul Disc devine casă a Pâinii
vieții (Ioan 6, 35). Nu în ultimul rând, înainte de înce-
perea Sfintei Liturghii, slujitorii Sfintelor Altare rostesc
cuvintele din cântarea îngerilor de la Betleem: „Slavă
întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între
oameni bunăvoire” (Luca 2, 14), solie care decretează
desăvârșita sinergie celesto-telurică înfăptuită de Dum-
nezeu întrupat.

În duhul acestor gânduri mântuitoare, Îl rog pe Dum-
nezeu-Sfânta Treime Să ne poarte, pe fiecare în parte și
pe toți laolaltă, în iubirea cea fără de hotar a Veșniciei
Sale, să ne întărească cu zile îndelungate, în deplină să-
nătate sufletească și trupească, iar anul în care vom păși
curând să fie un nou și binecuvântat prilej de viețuire
aleasă, în Lumina sfințitoare a Viului Dumnezeu.

Sărbători binecuvântate și La Mulți și Fericiți Ani!
Pr. Dr. Adrian D. Covan – 

profesor la Facultatea de Litere, 
Istorie și Teologie din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara

În ajunul marilor și
sfinte Ajunuri (Crăciunul și
Anul Nou), vă urez Sărbă-
tori Fericite și La Mulți Ani
cu bucurie și sănătate, pre-
cum și mesajul primului
colind transmis de corul în-
geresc în Noaptea Nașterii
Mântuitorului Iisus Hristos
acum două mii de ani în ie-
slea Betleemului, dar ale
cărui acorduri reverberează
peste veacuri până la noi
astăzi: Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte, pace
pe pământ între oamenii plăcuți Lui.

Pastor Ticu LEONTESCU, Chișoda
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Poliția locală își va desfășura activitatea, în perioada
imediat următoare, în scopul prevenirii furturilor din
locuințe, precum și din imobilele aflate în construcție,
având în vedere că suntem în pragul sărbătorilor de
iarnă și, cum bine cunoaștem,  mare  parte dintre
cetățeni  se vor  îndrepta spre locurile și zonele în care
își vor petrece timpul liber, ocazie cu care trebuie să
acordăm o foarte mare atenție  luării măsurilor obli ga torii
și necesare de protejare a locuințelor.

Vom acționa și pentru respectarea normelor legale
referitoare la regimul materialelor și articolelor
pirotehnice, astfel încât perioadele stabilite prin lege
să fie în concordanță cu cele privind comercializarea,
deținerea și folosirea acestora.

Nu în ultimul rând vom urmări ca populația și
bunurile acesteia să nu fie puse în pericol ca urmare a
folosirii necorespunzătoare a petardelor, artificiilor, etc.

De asemenea, vom iniția, împreună cu alte structuri
de poliție, controale pe linia respectării de către per-
sonalul  unităților economice a regulilor referitoare la
vânzarea băuturilor alcoolice și întreținerea unui cli-

mat de ordine și liniște publică, fără provocarea de
scandaluri ori violențe pe fondul consumului de alcool.

Vom avea în atenție și efectuarea de controale la
unitățile comerciale, în ceea ce privește respectarea
regimului autorizării, ocazie cu care ne vom deplasa
la fiecare firmă, deoarece am constatat, din verificările
anterioare, că numeroase unități comerciale care au ca
obiect de activitate desfășurarea de servicii către
populație nu au acord de funcționare emis de către
compartimentul specializat al Primăriei. Vom propune,
pe lângă măsurile sancționatorii, și suspendarea
activității comerciale.

Le atragem atenția conducătorilor auto cu privire la
respectarea regulilor referitoare la oprire, staționare și
parcarea mașinilor ori utilajelor, astfel încât să nu în-
greuneze, dacă va fi necesar, intrevenția serviciilor
specializate și de gospodărire  comunală. Tot în acest
sens, vom avea în vedere și verificarea locurilor
pretabile  comiterii de fapte antisociale.

Șeful Serviciului Poliție Locală, 
jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc vă informează

În şedinţa din luna decembrie a Consiliului
Local al comunei Giroc au fost supuse aprobării
următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Giroc pe trimestrul
IV, 2016.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pre-
mierii membrilor Ansamblului Cultural Ghio-
celul.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal – Locuinţe şi
funcţiuni complementare, extravilan Giroc, în-
scris în  CF 413035 Giroc, nr. cad. 413035, în
suprafaţă totală de 13.809 mp, beneficiari:
Haneş Petrişor-Daniel şi Haneş Maria.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
vânzării terenului înscris în CF 405479 Giroc,
având numărul cadastral 405479, în suprafaţă
de 376 mp către doamnele Ioviţă Sanda şi Mişu

Marinela, proprietari ai construcţiei.
5. Proiect de hotărâre privind constatarea

dreptului de proprietate asupra unor imobile. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea

achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi
reprezentare.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale şi a ser-
viciilor de piaţă pe teritoriul comunei Giroc.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea mo-
dificării art.1 din anexa H.C.L. nr.
166/18.12.2014 privind aprobarea acordarii
normei de hrană personalului serviciului Poli-
ţiei Locale Giroc.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea  in-
dicatorilor de performanţă pentru evaluarea
activităţii Poliţiei Locale Giroc.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall aall ccoommuunneeii GGiirroocc

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017
23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de strângere a

brazilor de Crăciun

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară 
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmeti-
zare)

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare 
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice)

01 aprilie 2017– Curăţenia pentru 1 oră în comuna Giroc

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

30 septembrie 2017–  Let’s do it România (acţiune de 
ecologizare a comunei)

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

Actul de identitate, dreptul şi 
responsabilitatea fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, do-
miciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completă-
rile 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 pen-
tru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul.

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

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

• 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 titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contravenţie şi se

sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de lei.
Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

MMeessaajjee 
ddee CCrrăăcciiuunn 

șșii AAnnuull NNoouu

În prag de Crăciun și de An Nou, când
așteptăm cu toții vestea minunată a
nașterii Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos, vă adresez toate gândurile mele
bune. Fie ca aceste sărbători de iarnă 
să vă găsească sănătoși și să petreceți 
în pace și liniște alături cu cei dragi 

momentele finalului de an!
La mulți ani!

Jr. Daniel SGURĂ, 
şef Serviciu Poliţie Locală Giroc

Ne pregătim cu toții, în aceste zile, să
primim în suflete și în inimi minunata

veste a Nașterii Pruncului Iisus, în
ieslea Betleemului. Sunt momente de

mare bucurie pentru toți creștinii, 
bucurie pe care trebuie să o împărtășim

cu toții. Vă doresc să aveți parte de
sănătate, să aveți mese îmbelșugate și

pe toți cei dragi aproape. Iar anul care
vine să însemne un nou pas spre 

realizarea propriilor idealuri.
Sărbători fericite!

Agent de Poliţie Erika-Ramona BOB, 
şeful Postului de Poliţie Giroc
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Am pășit în luna decembrie, ultima lună a anului,
dar și cea mai specială, deoarece este cea care mar-
chează una dintre cele mai importante sărbători ale
creștinismului (poate chiar cea mai importantă) –
Nașterea Domnului. Pentru a înțelege mai bine
semnificația și povestea acestei sărbători, dar și pen-
tru a le aduce și invitaților o parte din atmosfera și
taina Crăciunului, preșcolarii grupei mari B din cadrul
Grădiniței P. P. Giroc au prezentat joi, 8 decembrie
2016, sceneta „Nașterea Domnului” în Sala Romană a
Primăriei Giroc. Costumule preșcolarilor, emoția lor,
colindele, decorul, au completat rolurile copiilor și i-
au încântat pe invitați, care i-au răsplătit cu aplauze.
Bineînțeles că nici Moș Crăciun nu a întârziat să
apară. Serbarea a fost precedată de Târgul de Crăciun
în scop umanitar. Pentru acest târg, mămicile, îm-
preună cu copiii, au pregătit decorațiuni, turtă dulce,
brioșe, ciocolată de casă și alte bunătăți specifice săr-
bătorilor de iarnă. Banii strânși i-au fost donați lui 
Sebastian, un băiețel cu o deficiență locomotorie, și
sperăm că îi vor face sărbătorile de iarnă mai lumi-
noase, mai fericite și mai lipsite de griji. Mulțumim
Primăriei comunei Giroc pentru locație și pentru
susținere, Consiliului Local și colectivului de părinți
pentru implicare, și le dorim Sărbători binecuvântate,
sănătate și un An Nou plin de realizări!

Educ. Alina SURUGIU, educ. Lenuța TERTECI

SSeerrbbaarree ddee ssăărrbbăăttooaarreeaa NNaașștteerriiii DDoommnnuulluuii

Am intrat cu toţii în febra pregătirilor pentru
Crăciun, însă nimic nu se poate compara cu bu-
curia trăită de copii, în aşteptarea lui Moş
Crăciun. Prichindeii ne transmit prin puritatea
lor adevăratele valori ale marii sărbători a
Naşterii Domnului: să fim mai buni, mai darnici
şi mai iubitori. Părinţii şi bunicii micuţilor din
grupa mare, din cadrul Grădiniţei cu Program
Prelungit din Chişoda, au avut, zilele trecute,
mari emoţii şi au trăit clipe de neuitat, la serbarea
de Crăciun.

Educatoarele Ileana Cionca şi Maria Grimm
s-au ocupat cu multă dăruire de cele mai mici
detalii ale serbării, astfel încât programul artistic
prezentat de copii să fie unul deosebit. Micuţii
s-au descurcat de minune, mai ales că nu erau la
prima lor participare la o serbare şi aveau
experienţa anilor trecuţi. Micii artişti şi-au făcut
apariţia în sală costumaţi în Fecioara Maria,
Iosif, îngeraşi, păstori, magi şi alte personaje
biblice şi au interpretat sceneta Naşterii Dom-
nului, au recitat poezii despre iarnă şi i-au cân-
tat şi dansat lui Moş Crăciun.  La final părinţii şi
bunicii prezenţi la serbare, încântaţi de
reprezentaţia micuţilor, i-au răsplătit cu multe
aplauze. Copilaşii au fost, însă, cei mai fericiţi
când în sală şi-a făcut apariţia celebrul Moş
Crăciun, cu sacul plin de daruri. Moşul, ajutat de
Primăria şi Consiliul Local ale comunei Giroc,
le-a oferit micuţilor multe dulciuri, iar ei i-au
promis că la anul se vor strădui să fie la fel de
cuminţi, pentru ca Moş Crăciun să nu-i
ocolească nici pe viitor.

Copiii grupei mari de la grădiniţa Chişoda,
împreună cu doamnele lor educatoare, le
mulţumesc tuturor persoanelor care s-au impli-
cat şi au făcut posibilă desfăşurarea acestei
serbări şi le urează „Sărbători fericite, pline de
pace, bucurie şi căldură sufletească!”.

SSeerrbbaarree llaa GGrruuppaa MMaarree ddee llaa GGrrăăddiinniiţţaa
ccuu PPrrooggrraamm PPrreelluunnggiitt ddiinn CChhiişşooddaa

Crăciunul este sărbătoarea bucuriei. Un fior de lumină
străbate lumea în seara de Ajun şi umple sufletele noastre cu
dorinţa de a fi mai buni cu noi înşine şi cu cei din jurul nos-
tru. Sentimente parcă uitate de-a lungul anului se trezesc în
inimile tuturor, şi spiritul Crăciunului pune stăpânire pe 
ini mile noastre. 

Toate aceste sentimente minunate le regăsim în sufletele
oamenilor, în special în cele ale copiilor noștri dragi, în zilele
binecuvântate ale lunii decembrie. 

Moș Crăciun a fost cel care le-a oferit daruri, în ziua de 14
decembrie, și micuților grupei mijlocii de la Grădinița cu Pro-
gram Prelungit din Chișoda. 

Ei au împărtășit clipe de neuitat, prezentând un program
artistic Moșului și părinților, sprijiniți de doamnele educatoare
Cosmina Mărguș și Oana Predincea.

Prof. pt. înv. preşc. Cosmina MĂRGUȘ
Prof. pt. înv. preşc. Oana PREDINCEA

MMooșș CCrrăăcciiuunn,, îînn vviizziittăă
llaa GGrruuppaa MMiijjlloocciiee ddee llaa
GGrrăăddiinniițțaa ccuu PPrrooggrraamm
PPrreelluunnggiitt ddiinn CChhiișșooddaa
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MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn șșii AAnnuull NNoouu

Pe lângă celelalte sărbători, Crăciunul este o sărbătoare
aparte: o sărbătoare a nașterii Domnului. Nașterea e un moment
de bucurie, un moment de împlinire, un moment unic; nașterea
reprezintă începutul... începutul unei vieți, al unui drum, e o
deschidere spre nou. Trăiți acest început în bucurie, armonie și
înțelegere. Trăiți prezentul...

Nu alegeți cuvinte întortocheate atunci când exprimați bu-
curia. Transmiteți cu sufletul, dăruiți cu inima cuvinte în care
credeți, îmbrățișări pline de emoție, dăruire, încurajare. Fiți buni
și iertători, oferiți, iubiți, și cu siguranță cândva aceste momente
vă vor fi răsplătite... Sunt momente magice care se întâmplă...
Dumnezeu face totul posibil...

Copii, iubiți-vă părinții! Părinți, iertați-vă copiii!
Acesta e Crăciunul!

Prof. Mihaela PASCU, 
directoarea Liceului Teoretic 

„David Voniga” din Giroc

Sărbătoarea Sfântă a Nașterii 
Domnului să vă lumineze sufletele şi
viaţa! 

Gândurile mele bune se îndreaptă
spre elevii care învață pe băncile școlii
noastre, cărora de doresc un Moș Cră-
ciun darnic și bun. 

Deopotrivă părinţilor care îşi educă
frumos copiii și bunicilor care le trans-
mit valorile autentice, prin propriul
exemplu, le doresc sănătate, liniște şi
bucurie în mijlocul familiilor voastre.

La mulţi ani!
Dir. adj. 

Nicu PETCHESCU

În prag de sărbători vă do-
resc ca Naşterea Domnului
Iisus Hristos să vă aducă
multă linişte, sănătate şi
pace în suflete!

SĂRBĂTORI FERICITE
ŞI LA MULŢI ANI!

Cadru didactic 
coordonator, 

Lenunța TERTECI

Sfintele Sărbători de
iarnă să vă aducă sănă tate,
liniṣte, căldură ṣi armonie
în suflete în anul ce vine.

Sărbători fericite ală turi
de cei  dragi!

Cadru didactic 
coordonator Grădiniṭa

P.P. Chiṣoda
Cosmina MĂRGUȘ

ÎN  PERIOADA SĂRBĂTORILOR  
DE IARNĂ, AUTOBUZELE DE PE RUTA GIROC - TIMIŞOARA

ŞI CHIŞODA - TIMIŞOARA VOR CIRCULA 
DUPĂ PROGRAMUL NORMAL 

CU EXCEPŢIA URMĂTOARELOR ZILE:

LUNI – 26.12.2016 - 
PROGRAM  DE DUMINICĂ;

LUNI – 02.01.2017 - 
PROGRAM  DE DUMINICĂ;

CASIERIILE ÎNCASĂRI APĂ – CANAL
ŞI VÂNZĂRI ABONAMENTE DIN GIROC 

ŞI CHIȘODA VOR FI ÎNCHISE 

LUNI, 26.12.2016
ȘI LUNI, 02.01.2017

Grupul Carrefour a deschis 
primul market din Giroc

Carrefour a deschis, în 15 decembrie
2016, primul supermarket din Giroc, Mar-
ket Giroc, ajungând la un număr de 116
magazine în acest format. Noul supermar-
ket își așteaptă clienții cu o echipă de
profesioniști gata să ofere o experiență de
cumpărături cât mai plăcută!

La ceremonia de deschidere a Market
Giroc au fost prezenți primarul comunei
Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma (cel
care a tăiat panglica inaugurală), vicepri-

marul comu-
nei Giroc,
domnul ing.
Ilie Gâlcă, precum și reprezentanți ai Grupu-
lui Carrefour.

Modelul comercial se axează pe o gamă
de aproximativ 5.000 de produse, iar oferta
include peste 1.000 de articole Carrefour cu
minimum 20% mai ieftine comparativ cu
mărcile naționale. De asemenea, clienții pot
găsi sortimente variate pe segmentele lactate-
brânzeturi, măcelărie, băcănie, panificație și
patiserie, produse de pescărie, legume-fructe,
semi-preparate, produse internaţionale, pro-
duse bio şi dietetice, dar şi produse non-ali-
mentare de igienă şi de întreţinere a casei.

O plăcută surpriză de final de an le-a
făcut Primăria comunei Giroc vizitatorilor
site-ului instituției, www.giroc.ro. Dincolo
de faptul că site-ul și-a schimbat aspectul,
are și o particularitate care îl face mult mai
accesibil. Site-ul este dotat cu o funcție ac-
tuală pe piața site-urilor in formaționale, și
anu me cea de design responsive. Aceasta
înseamnă că site-ul poate fi ușor vizuali-
zat de pe orice dispozitiv: computer, lap-
top, telefon sau tabletă. De altfel, jumătate
dintre vizitatorii site-ului www.giroc.ro îl
accesează de pe dispozitive mobile.

Totodată, noul site are o structură mult
mai flexibilă, fiind adaptată legislației
românești în ceea ce privește conținutul
site-urilor.

Iată care este cuprinsul site-ului Primă-
riei comunei Giroc:

I. Secțiunea Primăria Giroc cuprinde
sub secțiunile: Legis lație, Conducerea, Or-
ganizare, Rapoarte și studii, Programe și
strategii, Servicii locale;

II. Secțiunea Consiliul Local cuprinde
subsecțiunile: Componența CL, Aparatul
permanent al Consiliului Local, Comisii,
Hotărâri ale Consiliului Local Giroc,
Declarații de avere și de interese;

III. Secțiunea Informații de interes pu-
blic cuprinde subsecțiunile: Solicitare
informații legislație, Buletin informativ
544, Buget din toate sursele de venituri,
Declarații de avere și de interese, Formu-
lare și acte necesare, Informații publice,
Anunțuri mediu, Anunțuri urbanism;

IV. Secțiunea Comuna Giroc cuprinde
subsecțiunile: Informații utile, Localități,
Informații Locale.

De asemenea, tot pe site puteți citi în
format electronic ziarul local, „Dialog cu
cetățenii”, sau puteți accesa direct site-ul
Societății „Giroceana”.

V. TOMOIAGĂ

OO nnoouuăă iinntteerrffaațțăă aa ssiittee--uulluuii 
PPrriimmăărriieeii ccoommuunneeii GGiirroocc

Având în vedere prevederile art.
139, alin. (1) din Codul Muncii, pro-
gramul Primăriei comunei Giroc, în
perioada 23.12.2016-02.01.2017 se
derulează astfel:

26.12.2016- zi nelucrătoare;
27.12.2016- zi lucrătoare;
28.12.2016- zi lucrătoare;
29.12.2016- zi lucrătoare;
30.12.2016- zi lucrătoare;
02.01.2017- zi nelucrătoare; 

ANUNȚ PRIVIND PROGRAMUL DE LUCRU CU
PUBLICUL AL PRIMĂRIEI COMUNEI GIROC 

ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
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Vineri, 16 decembrie, s-a desfășurat a IV-a ediție a
„Balului Bobocilor” Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc. Evenimentul a avut loc începând cu ora 18,
în incinta Restaurantului „Trio”. Peste o sută de per-
soane au venit să vadă show-ul incendiar realizat de
cele trei perechi de participanți, cei doi prezentatori și
de invitații serii.

Perechile participante au fost: Mihai-Vasile 
Manzur și Ariana Tătaru, Constantin Blum și Răzvan
Țamboi, Andrei Florea și Baian Sebai.

Participanții au trebuit să treacă printr-o serie de
probe solicitante. Astfel, ei au fost nevoiți să se pre-
zinte, să răspundă la câte două întrebări, să treacă de
proba de îndemânare (au fost provocați să introducă
cât mai multe mingi de ping-pong în pahare într-un
minut), să-și demonstreze talentul în proba dedicată
aptitudinilor personale (toate perechile au ales dan-
sul), iar ultima probă a fost proba dansului (perechile
au dansat timp de patru minute pe un colaj de mai
multe genuri muzicale).

Emoțiile participanților au trecut datorită ajutoru-
lui oferit de cei doi prezentatori ai Balului: Iasmina
Pigli, elevă în clasa a IX-a, și Andrei Butaru, elev în
clasa a XII-a. Aceștia i-au susținut constant pe
participanți și au solicitat ajutorul publicului pentru
încurajarea concurenților.

Pauzele dintre probe au fost umplute de invitații
serii: ansamblul „Ghiocelul” din Giroc, și rapperii
Adrian Bere și colegul său „Panda”.

Juriul, format ad-hoc, a fost constituit din doamna
director prof. Mihaela Pascu, domnul director adjunct
prof. Nicolae Petchescu, domnul prof. Doru 
Drămnesc, domnul prof. Nicolae Laitin, doamna prof.
Tatiana Ostroveanu și domnul Ionel-Dan Pascu.
Acesta a deliberat și a desemnat următorii câștigători:
MISTER: Mihai-Vasile Manzur; MISS: Baian Sebai;
REGE: Andrei Florea, REGINĂ: Ariana Tătaru;
PRINȚI: Cătălin Blum și Răzvan Țamboi.

Locul de desfășurare al balului, gustările, apa, sucul
și premiile au fost asigurate de sponsorii balului:
Hotel Restaurant „Trio” Giroc, Magazinul non-stop
„Demian Best” din Giroc, „Minna Delicios” din
Timișoara, familiile Pera și Murariu, din Giroc.

Balul a fost urmat de un after-party unde atmosfera
a fost întreținută de domnul prof. Alexandru Kósa.

Pe această cale dorim să le mulțumim tuturor celor
care s-au implicat în realizarea acestui bal: direcțiune,
profesori, departamentul secretariat/contabilitate al 
liceului, elevi, sponsori și părinți.

Drd. Alexandru KÓSA

În data de 12 noiembrie 2016, la Căminul Cultural
din Carani, a avut loc concursul de șah rapid Cupa
„Sfântul Andrei”, organizat de către CS Sânandrei, în
colaborare cu Primăria și școala din localitate.
Competiția a fost împărțită în patru secțiuni: 6-8, 9-
10, 11-12 ani și începători 6-12 ani. La secțiunea în-
cepători, Alexandru Urșică, din Giroc, a realizat un
rezultat frumos, clasându-se pe locul 9 din 34 de ju-
cători. Andreea Nedelcu, din Giroc, s-a clasat pe locul
2 la fete în secțiunea 6-8 ani și pe locul 5 în clasa-
mentul general mixt, din 28 de jucători. Un rezultat
bun a avut și Fabian Preda, cu locul 11 în clasamentul
general.

Un buchet de premii au câștigat girocenii la Cupa
„Kolping”, ediția a V-a, concurs care s-a desfășurat la
Timișoara în data de 26 noiembrie 2016: Denis
Pușchiță, locul 1 la categoria B6; Paul Paraschiv, locul
1 – B14; Alexandra Paraschiv, locul 1 – F16; Denis
Alboni, locul 2 – B16.

O evoluție de excepție a avut-o Andreea Nedelcu, la
secțiunea copiilor între 6 și 10 ani. Ea a ocupat locul
1 la fete, dar și locul 6 în clasamentul general mixt,
din 91 de participanți! Andreea a împlinit abia 7 ani în
octombrie 2016 și a fost la un pas să câștige turneul,
luptând de la egal la egal cu jucători până în 10 ani!
Jucătoarea din Giroc a strălucit din plin în acea zi, de-
monstrând combativitate și fantezie.

În perioada 4-10 decembrie 2016, la Timișoara, s-
a desfășurat concursul interjudețean de șah clasic
„Memorialul Pius Brânzeu” (la „șah clasic” se înca-
drează competițiile cu peste 60 de minute de gândire
pentru fiecare jucător). „Memorialul Pius Brânzeu”
este un concurs de calibru greu, probabil cea mai di-
ficilă competiție șahistă care se joacă anual la
Timișoara, întrucât competițiile „concurente”, adică
Festivalul „Șah pentru toți” și Semifinalele C.N. de
Seniori au anumite limite valorice. Alexandra Paras-
chiv a ocupat locul 1 la categoria F14, iar Paul Paras-

chiv s-a clasat pe locul 2 – B14.
Chiar dacă, recent, frații Paraschiv și Denis Alboni

au trecut la CSU Universitatea de Vest, urmând o
oportunitate pentru cariera lor șahistă, le vom urmări
mai departe traseul, întrucât ei tot giroceni rămân. Pe
de altă parte, acest transfer are avantajele sale și pen-
tru clubul de șah din Giroc, având în vedere presiunea
teribilă a noii generații de șahiști giroceni care vin din
urmă și care au intrat, din 2015 și 2016, într-un „con-
flict” din ce în ce mai acut de resurse financiare și lo-
gistice cu „vechea gardă”.

Alexandra și Paul Paraschiv vor fi colegi cu Ștefan
Juravle și Mihai Iucu în echipa școlară de șah și în
anul 2017. Din 2018, când frații Paraschiv vor fi deja
la liceu, va urma o perioadă de reconstrucție pentru
echipa de gimnaziu, iar planul nostru este să ne con-
centrăm atenția asupra ciclului primar.

Zamfir MOLDOVAN, 
antrenor maestru

ȘȘAAHH –– ffiinnaall ddee aann 22001166

„„BBaalluull BBoobboocciilloorr”” LLiicceeuulluuii TTeeoorreettiicc
„„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc,, eeddiițțiiaa aa IIVV--aa
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Poeme de
George Lână

Dincolo de
prejudecăți

Te văd tot mai des
și tinerețea ta dezarmantă

îmi deșurubează fin neuronii
dincolo de prejudecăți

se ciocnesc două lumi diferite ce se vor
sparge

ca două pahare de sticlă subțire
pline cu apă sfințită

și petale roșii de trandafiri
nu mă iubește nimeni

anul dispare centrifugal pe turnantă
ca un alergător

cu picioarele însângerate.
Au înflorit extatic merii
și nu își pun întrebări
între noi circulă tainic

un flux nutritiv de fotoni.

O frumoasă poveste
Trăiesc alături de tine

o frumoasă poveste de dragoste
nu închide ochii

nu respira nu gândi
nu îmbătrâni nu râde

orice mișcare necugetată
îmi strecoară spaima

în inimă.

Meșter Manole
(sau Ana de 16x10 9)

Am înviat lângă genunchii tăi
violeți în amurg.

Dumnezeu să mă ierte
pornind din adolescență

în fiecare din celulele mele nervoase
am zidit o femeie.

O, blestemul
Cum mă pot bucura altfel

decât privindu-mi cu nesfârșit drag
fiicele excelente nevasta

O blestemul de a viețui cu poetul
ochii tăi sunt îndrăgostiți de frumos

n-au să-i piară vreodată
degeaba mă leg zi de zi de catarg

cu urechile înfundate cu ceară
primăvara și vara și toamna
țipătul sfâșietor al femeilor
cochete și tinere din oraș

îmi lucrează de câteva generații
ca un reflux nutritiv
cu dăltița pe creier.

O blestemul de a viețui cu poetul
blestemat să viețuiască simultan

în lumi diferite
șă-și iubească nepământean

fiicele excelente nevasta
să-și inventeze zi de zi
alte neasemuite iubite.

Cuvinte din
bătrâni

25. părădaisă = roșie /
tomată

26. piparcă = ardei
27. pipărcuță = narcisă
28. pitău = briceag
29. caisână = caisă
20. gutânie = gutuie

Petru CHIRA

Păst-o zî ori poace doauă,
Când m-adusă cocostârcu’,

O să văd o lume noauă
Șî bodroanca lu tăticu.

După șasă luni ori șapce,
Când s-o împlini zăconu’,

O să fiu un papă lapce
Măi modern, cu beberonu’.
Când afară-i vremea bună
Șî mă scap șî io dă țarcuri,
Mă preumblă buna-bună

C-un căruț modern prin parcuri.
După șe m-o pus giochiu,

Șnuru’ roșu la izmană

Pot să trag atunși cu ochiu,
Șmecheraș șî la vro nană.
După noauă luni, trecuce,
M-o crescut întâiu’ ghince,
Ș-așcept să îm crească iuce

Șî măsaua a dă mince.
Ajutat dă moș șî babe,

Învățai să mierg, dă probă,
Măi întâi în patru labe,

Șpățărându-mă prîn sobă.
Învățai șî nișce vorbe,

Mama, papa, du măgaru’,
Iar lu’ moșu i-am dat probe
Cum să sudui, ca birjaru.

Cu tăblița șî cu știlu’,
Lângă pita cu pecmez,
O ajuns școlar copilu’
Ca să vez șî să nu crez.

Am trecut șî io prân școală,
Ca șî vântu-n patru zări,

Și-am ajiuns un om dă fală,
Păstă șapce mări șî țări.

N-am ajiuns dascăl, niși popă,
După câce să auge.

Prân întreaga Iuropă
Dau cu șlapu’ după duge.

Petru CHIRA

DDîînn jjuurrnnaalluu’’ uunnuuii ppaappăă llaappccee

Ce premiez, să fii dă fală,
Șî tu pă mine când îi cazu’,
Că mânili oricum să spalăî,
Vegem șie fașem cu obrazu’.

Că dor ni-s oamini dă cultură,
Dă aia mare șî dă aia mică,

Măi mărunțăi, da’ mari în gură,
Să n-aibe lumea șie să dzîcă.

Ai scris cu cretă pă văgoane,
Cu multă trudă șî migală,

Eșci mare scriitor, mă Ioane,
Ce premiem! Să fii dă fală!

Dîn șie îț dăm, nie dai șî noauă,
Că dacă nu, ce ia năcazu’

Șî totu’ să împarce-n doauă
Șî tu pă noi, când estă cazu’.

Ce-ai imălat pră flueroane,
Pă mâni ai urme dă negreală.

Nu-i niși un bai, că-i mâna, Ioane,
Că mânili oricum să spală.

Nu șcii să scrii, nu-i niși o smintă,
Că numa noi schimbăm macazu’.

Să nu laș vremea să ce mintă,
Vegem șie fașem cu obrazu’.

Nu-ț fașe grijuri pă d’a fecea,
Tu pune-ce pă scriitură,
Noi, tădăuna, ni-s aișia,

Că dor ni-s oamini dă cultură.

Iar de-i îmbla cu ala-bala,
Tu bagă bine la cărică,

Că dacă nu, ce calcă geala,
Șî a măi mare, ș-a măi mică.

Că banii n-au miros, să șcie,
Dă aia tăt măi mult să fură

Dă ai cu pene-n pălărie,
Măi mărunțăi, da’ mari în gură.

Tu bace tăt măi tare-n dobă,
Până ce doba să fușcică

Uită așa, măi mult dă probă,
Șî n-are lumea șie să dzîcă.

Petru CHIRA

SSăă nn’’aaiibbee lluummeeaa șșiiee ssăă ddzzîîccăă ((GGlloossssăă))

E arhiplină țara de minciuni,
Minciuni în casă, stradă, ministere,
Trăim intens splendoarea noii ere,
Printre borfași și hoarde de nebuni.

Minciuna noastră n-are maniere,
Căci pretutindeni se ivesc minuni,
Se simte marți, mai mult ca luni,
Fiindcă minciuna-i fără frontiere.

Pe dos, pe față, fără de rușine,
Mai multe azi și mâine mai puține,
Minciuna prinde rădăcini oriunde.

De sus în jos, devine agresivă,
Iar adevărul, fără perspectivă,

În umbra ei de frică se ascunde.

Petru CHIRA

MMiinncciiuunnaa

Baba Eva, grea dă cap,
Da’ la vorbă tare șoadă,

Să răstășce la căsap:
- Helo meșter, nem chel coadă.

Ioșca, surd dă o ureche,
Șî fudul dă aialaltă,

Țâpă ca lovit dă streche:
Eva, vrei, măi spune-odată.

- Cred că istină-i poveasta
Că-ț lipsăsc câceva doaje...

Dă un șeas îț șier, ca proasta,
Coadă pântru cotoroaje.

- Eva, tu eșci tare șoadă
Șî o țâră zăbăucă,

Ioșca baci n-are coadă
Că doar nu îi măimucă.

- Coadă nu, da’ sîgur coarnie,
Prân clăbăț, ca să să vadă,

Să-m măi pui ș-un chil dă carnie,
Însă nu zuita dă coadă.

- Eva, eșci cu gura mare,
Ca să-ț vadă lumia ghinții,

Baci Ioșca coadă n-are,
Poț să mânci coada lu’ Piți.
- Mânc-o tu, dacă ai vrea,

Nu ce da așa bechere,
Ț-am șierut în limba tea,
În șie limbă să-ț măi șier?

- Văd că ești dă tot năroadă
Că niși cum n-ai prișieput,

Că io vinge cărmănadă,
Coada me nu-i dă vindut.

Petru CHIRA

La căsăpie
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Andreea-Sofia Băltățeanu
3 ani, Chișoda

Bogdan Brădiștean
6 ani, Chișoda

Mara Baciu
10 luni, Giroc

David-George Ignea
6 ani și 6 luni, Giroc

Darius-Ștefan Ignea
1 an și 6 luni

Go – numit Igo în Japonia, Weiqi în China, Baduk în Coreea
– este un joc strategic inventat în China, acum 4.000 de ani sau
chiar mai demult, după unele surse. Jocul a pătruns în Japonia
în secolele VII sau VIII D.C., ajungând să fie considerat de
către samurai una dintre artele marțiale, alături de kenjutsu
(mânuirea sabiei), kyo-do (tras cu arcul) etc. 

Un moment de cotitură în istoria jocului a fost anul 1612,
când toți jucătorii de top ai Japoniei au început să primească sa-
larii de la guvern. Din acea perioadă datează întemeierea celor
patru școli tradiționale de Go ale Japoniei.

În mod tradițional, partida de Go se desfășoară pe o tablă de
lemn masiv, numită Goban. Piesele de joc au o formă lenticu-
lară, cele negre fiind confecționate din granit, iar cele albe din
cochilia unor scoici. Evident că nu oricine își poate permite un
set de joc autentic, iar cererea a crescut de-a lungul timpului.
Prin urmare, s-au găsit diferiți înlocuitori pentru aceste mate-
riale. Tabla este un caroiaj cu 19 linii verticale și 19 orizon-
tale, formând dreptunghiuri cu laturile 22x24 mm (standard)
sau alte dimensiuni, în funcție de mărimea pieselor.

Piesele (numite pietre) sunt în număr de 361, dintre care
181 negre și 180 albe. Toate au aceeași valoare și, odată plasate
pe tablă, ele nu mai pot fi mutate.

Go-ul a acumulat un bogat dicționar de termeni tactici și
strategici în limba japoneză, dezvoltând și o etichetă specifică
a respectului. Sistemul de clasificare este asemănător cu cel
din artele marțiale. O marcă a întrecerilor în această artă este
„partida cu handicap” (cu „pietre în avans”), prin care se echi-
librează șansele unor jucători de ranguri diferite.

În ciuda regulilor simple, Go-ul pare a fi chiar mai complex
decât șahul. Conform Wikipedia, numărul variantelor posibile
într-o partidă de Go depășește numărul atomilor din universul
vizibil. Multă vreme s-a considerat că e imposibil de creat un
program de computer capabil să înfrunte de la egal la egal pe
cei mai buni jucători de Go. Programele de Go au avut o
evoluție dificilă, ajungând abia în martie 2016 la victoria îm-
potriva unui campion mondial, într-un meci jucat în condiții
egale (fără handicap). Este vorba despre meciul de cinci par-
tide jucat între programul DeepMind Alphago, dezvoltat de
Google, și campionul mondial de Go, coreanul Lee Sedol.
Scorul a fost 4-1 pentru computer.

În 1997, campionul mondial de șah Garry Kasparov a pier-
dut pentru prima dată un meci împotriva unui program de cal-
culator, rulat pe un supercomputer, Deep Blue, construit de
compania IBM. Rezultatul poartă o umbră de controversă, în-
trucât Kasparov a sugerat că IBM ar fi trișat și a cerut revanșa,
dar compania a refuzat și a dezasamblat supercomputerul.
Totuși e evident că, de atunci, programele de șah s-au dezvoltat
enorm și forța lor nu poate fi pusă la îndoială. Ele au devenit
un asistent valoros în pregătirea jucătorilor de șah. Există acum
softuri care analizează poziții de șah, precum Fritz, Rybka sau
Komodo, dar și altele care gestionează uriașe baze de date, pre-
cum Chessbase. Revenind la Garry Kasparov, acesta a avut
rezultate zdrobitoare împotriva calculatoarelor, de exemplu în
1985 a câștigat toate partidele într-un simultan împotriva celor
mai puternice calculatoare de la acea dată, în 1989 a învins în
meciul cu Deep Thought, un alt supercomputer, pentru ca în
1996 să câștige în fața primei versiuni a lui Deep Blue, care
cântărea 1,4 tone!

Există o serie de diferențe interesante între Go și șah. La
șah, începe albul. La Go, începe negrul. La șah, piesele sunt
așezate toate pe tablă la începutul jocului și părăsesc pe rând
partida. Manevrele la șah se realizează mutând piesele de pe un
pătrat pe altul. La Go se așează pe rând piese pe tabla care la
început este liberă, iar piesele odată așezate nu mai pot fi mu-
tate, dar părăsesc tabla, dacă sunt capturate. La șah, piesele
stau pe mijlocul pătratelor. La Go, piesele se așează la
intersecții. La șah, centrul este în general cea mai valoroasă
zonă a tablei. La Go, ca și la șah, fiecare bucățică de tablă poate
fi valorificată în timpul luptei, dar marginile și mai ales
colțurile au o importanță sporită. La șah obligația de a muta dă
naștere unor situații paradoxale în care rândul la mutare re-
prezintă un dezavantaj (se spune că acel jucător se află în zug-
zwang), pe când la Go se poate ceda oponentului rândul la
mutare – spunând pas – iar dacă ambii jucători spun pas unul
după celălalt partida se încheie și se trece la numărarea punc-
telor, dacă nu e evident deja cine câștigă.

În esență, jocul de Go este teritorial, scorul bazându-se pe

teritoriul adjudecat, dar și pe numărul de prizonieri capturați.
Piesele singure sau cele conectate care formează grupuri se
capturează prin încercuire (strânsă), constând în ocuparea tu-
turor ieșirilor directe pe linie, în direcția punctelor cardinele
(sus, jos, stânga, dreapta), ca și cum ai vrea să blochezi depla-
sările unui turn la șah. De aceea, Go-ul se mai numește și
„jocul încercuirii”.

Lucrurile stau diferit la șah, unde numărul de piese captu-
rate poate să conteze în luptă, dar învingătorul este cel care dă
mat regele advers. Remiza (egalitatea) la șah este, în esență, o
situație în care nici unul din jucători nu reușește să facă mat re-
gele advers.

În sfârșit, o diferență majoră între șah și Go este faptul că la
Go a fost introdus komi, o ajustare a scorului care penalizează
negrul pentru că mută primul și, în același timp, elimină re-
miza, din cauză că acest komi include o jumătate de punct.
Scorul fiind calculat prin puncte întregi, negrul trebuie să rea-
lizeze o diferență mai mare decât komi pentru a câștiga, iar în
caz de nereușită, alternativa este înfrângerea. Această regulă
este de dată relativ recentă în istoria Go-ului, fiind introdusă la
începutul secolului trecut. Valoarea inițială a komi-ului a fost
5,5 puncte, dar între timp aceasta a devenit 6,5 (existând totuși
variații decise de organizatori, la unele competiții). În lumea
șahului, campionul mondial Capablanca declanșase contro-
verse încă din prima parte a secolului trecut, afișându-și îngri-
jorările despre „moartea șahului” prin remiză. El aducea ca
argument numărul crescând de partide terminate la egalitate
între șahiștii de top, precum și faptul că el însuși se considera

a fi foarte greu de învins.
Părerea mea personală despre „moartea șahului” prin re-

miză este că un nou suflu ar putea fi imprimat șahului prin
diferențierea scorului în situația de „pat”, prin ceva de genul:
4 puncte victoria, 2-2 la remiză și 1-3 pentru jucătorul care nu
e mat dar nu mai poate să mute. Regula cu remiza prin „pat” a
fost introdusă la sfârșitul secolului XIII și cred că, în prezent,
lumea șahistă are tot dreptul să opereze o corecție, diferența
de dezvoltare a șahului față de acea vreme fiind imensă. Este
adevărat că o parte din teoria șahistă ar suferi reevaluări, dar
șahul ar câștiga mult în combativitate și s-ar deschide un nou
câmp de cercetare.

În prezent, Go-ul cunoaște o dezvoltare spectaculoasă pe
plan mondial, câștigând teren atât în Europa, cât și pe conti-
nentul nord-american. Un rol teribil în această dezvoltare l-a
avut internetul, dar și atmosfera cu totul specială din
comunitățile de Go. Pentru a ilustra această idee, menționez o
deviză pe care am văzut-o afișată pe KGS, unul din site-urile
importante de Go: „Ajută-i pe cei mai slabi și se va găsi ci-
neva să se ocupe și de tine!”. În prima seară în care am jucat
pe acel site, una dintre partidele mele (în care jucasem cu ci-
neva din Singapore) a fost analizată în mod cu totul benevol de
către un antrenor din New York.

Am luat cu mine un copil de 10 ani la un concurs de Go la
Felix (parte a unui circuit anual de competiții, Memorialul
„Radu Baciu”), în această toamnă. Pe când eu am fost aproape
permanent ocupat cu meciurile proprii, copilul respectiv a fost
mereu îndrumat și încurajat, la sfârșitul fiecărei partide, de
către unul sau altul din jucătorii aflați în concurs (și erau acolo
vreo șaizeci de persoane). El nu s-a găsit nici un moment sin-
gur și nu s-a plictisit. Pe lângă masa la care jucam au trecut
adesea și jucători mai avansați decât mine, care au reținut
situații din partidele mele și au venit să îmi ofere sfaturi la în-
cheierea acestora.

Pentru cititorii curioși, un tutorial interesant se găsește pe
site-ul clubului de Go din Arad. Materialul a fost tradus după
un original japonez. Japonezii și-au dat, cu generozitate, acor-
dul pentru traducerea și publicarea acestuia. De fapt, Japonia
a sprijinit în repetate rânduri comunitatea de Go din România.
Există jucători români care au beneficiat de burse în Țara Soa-
relui Răsare, pentru a se perfecționa în Go. Nu întâmplător,
România are o poziție fruntașă în ierarhia europeană a Go-ului,
iar jocul a avut la noi o poveste pitorească.

Unul dintre meciurile istorice de Go între om și calculator
l-a avut ca protagonist pe Cătălin Țăranu, posesor al categoriei
5 Dan „pro” (adică „profesioniști” – cea mai înaltă scară
valorică). În 2010, la Congresul European de Go din Finlanda,
programul MogoTW a reușit să câștige împotriva românului,
însă beneficiind de un „handicap” de șapte pietre. Cătălin
Țăranu a avut o biografie interesantă. El a locuit mai mulți ani
în Japonia pentru a se perfecționa în Go și poate fi considerat
un ambasador al inteligenței românești.

Printre alte priorități, Timișoara se poate mândri că a fost
primul oraș din România în care s-a răspândit jocul de Go,
grație inițiativei dr. Walter Schmidt, începând cu 1940. O im-
agine a casei din Timișoara, strada Cluj nr 20, apare pe site-ul
Clubului de Go „Walter Schmidt”, ca fiind locația în care s-au
jucat primele partide de Go din România.

Un mare animator al Go-ului timișorean a fost maestrul (2
Dan) Viorel Arșinoaia, a cărui recentă dispariție o deplângem.
Prieten și mentor cum rar găsești, Viorel Arșinoaia era un om
ca pâinea fierbinte. Fiul său, Ionuț Arșinoaia, i-a fost discipol.
Ultima dată când l-am întâlnit pe Viorel, era cât se poate de fe-
ricit. Ionuț tocmai devenise maestru...

Iată parcursul lui Ionuț Arșinoaia de-a lungul anului 2016.
În primăvară, vicecampion european cu echipa de juniori a Ro-
mâniei și campion european la categoria 12 ani, individual. În
vara lui 2016 a participat la campionatul mondial de Go din
Japonia, unde s-a clasat pe locul 8. În octombrie 2016, Ionuț
Arșinoaia a obținut clasificarea Shodan (1 dan), un fel de cen-
tură neagră, devenind, la vârsta de numai 11 ani, maestru de
Go! Iar la 20 noiembrie 2016, la Sibiu, Ionuț Arșinoaia a jucat
ultima etapă a Memorialului „Radu Baciu”, ocupând locul 3,
dar adjudecându-și locul 1 general pe toate etapele ediției
2015-2016. Un premiu de prestigiu, într-un concurs de seniori,
adus în Timișoara de către un copil de excepție.

Zamfir MOLDOVAN 
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