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MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu
Din lumina Sărbătorii Naşterii Domnului 

nostru Iisus Hristos şi din speranţa ce însoţeşte
noul an, bucură-te de pace, lumină şi căldură,

alături de cei dragi. Dăruieşte din toată inima şi
deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi
fericire. Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte

fiecare zi ca pe un dar nepreţuit.

HRISTOS S-A NĂSCUT!
LA MULŢI ANI!

Viceprimar, 
ing. Ilie GÂLCĂ

Gândul luminos să ne ajute să trecem încreză-
tori prin încercările vieţii, găsind sensul exis-
tenţei şi bogăţia spirituală, prin expresivitatea

tuturor acţiunilor noastre.
Naşterea Domnului Iisus Hristos să fie prilej

de bucurie şi meditaţie continuă, pentru
fiecare.

HRISTOS S-A NĂSCUT!
SĂRBĂTORI FERICITE şi LA MULŢI ANI!

Primar,
Dr. Iosif-Ionel TOMA

Moş Crăciun este o realitate a copilăriei popo-
rului nostru, un suspin, o dorinţă vie şi o satis-
facţie desăvârşită, un izvor de creaţie literară
cu adâncă sensibilitate, un gust artistic, muzi-
cal rezumat la colinde, o legitimaţie orară a
evenimentului Naşterii Lui Hristos. Colindele,
pe lângă semnificaţia folclorică, sunt o predică
vie şi un catehism popular care au menţinut 
fiinţa spirituală a românilor de pretutindeni. La
scânteile naturale sau artificiale, la lumânările
şi candelele sărbătorii se văd în zilele Naşterii
Domnului, lacrimi de bucurie şi de tristeţe, dor
de ţară şi strămoşi. Nici un popor din lume cu
o existenţă creştină de două mii de ani, cum
este a noastră, nu-şi mărturiseşte credinţa în
venirea Izbăvitorului, ca poporul român. Câte
geamuri îngheţate nu se deschid colindători-
lor, câte suflete calde nu cheamă îngerii Naş-
terii Domnului, câte inimi reci nu se deşteaptă
la acest şuvoi pornit din strămoşi pentru prea-

slăvirea Pruncului din Nazaret?
Colindele româneşti au fost pastorala vie şi
nescrisă a ierarhilor şi preoţilor români, a stra-
nelor bisericeşti, care anunţau Crăciunul.
Unele se referă la Ştefan, Mihai, Brâncoveanu,
intraţi în aureola Cerului. Glasurile dulci ale
copiilor au fost calendarele neştiutorilor de
carte ale strămoşilor noştri şi singura lor posi-
bilitate de a afla ce s-a întâmplat în zilele de
groază ale uciderii pruncilor din Nazaret, dar
în acelaşi timp pomenind feciorii luaţi ostatici
sau fetele răpite de satanicele năvăliri ale mi-
gratorilor.
Ne putem da seama de înţelegerea Naşterii
Domnului din folclorul românesc care este atât
de bogat şi zilele acestea, fiindcă angajează
inima sinceră a celor mici şi înţelepciunea
celor bătrâni.

Preot Horia ŢÂRU 
(„Pelerinaj duhovnicesc”, Editura Mirton, 2001)

NNaaşştteerreeaa DDoommnnuulluuii –– mmâânnttuuiirree şşii iizzbbăăvviirree

Copiii din Giroc vestesc Naşterea 
Mântuitorului Iisus Hristos

Spiritul Crăciunului a fost adus şi
anul acesta la Giroc de către cei mai
tineri dintre locuitorii comunei. 
Elevii Liceului Teoretic „David 
Voniga” au pornit colinda, vestind 
tuturor apropierea Naşterii Mântui-
torului nostru Iisus Hristos.
Colindătorii s-au oprit şi la Primăria
comunei Giroc, acolo unde au fost 
întâmpinaţi cu bucurie de către 
domnul primar Iosif-Ionel Toma şi de
angajaţii instituţiei... (V.T.)
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„Naşterea Domnului nost’
să vă fie cu folos!”

Cu această urare tradiţională, col-
indătorii ne aduc o divină binecu-
vântare în casele fiecăruia dintre noi,
punând în inimile noastre acel senti-
ment de bucurie şi pace pe care
Domnul îl aduce în lume prin
venirea Sa.
Cu prilejul acestui minunat praznic,
e vremea să ne amintim că dragostea

lui Dumnezeu l-a adus pe Fiul Său
pe pământ pentru a ne ridica pe noi
la Cer şi că drumul nostru către Îm-
părăţia lui Dumnezeu trece prin
dragostea faţă de aproapele nostrum,
căutând să iertăm şi să mângâiem pe
cei în nevoi, să alungam ura şi să în-
mulţim iubirea, aducând laudă lui
Dumnezeu cântând asemenea îngeri-
lor: „SLAVĂ ÎNTRU CEI DE SUS
LUI DUMNEZEU ŞI PE PĂMÂNT
PACE, ÎNTRE OAMENI BINEVOIRE”

Preot paroh, Marius ŞONEA

Să sărbătorim Crăciunul cu Hristos, făcând
învăţătura Sa crez de nezdruncinat al vieţii
noastre, iar exemplul Său model demn al
tuturor faptelor noastre, şi devenind copii
în ungherul tainic al sufletului nostru, să
ne întoarcem la noi înşine descoperindu-l
pe Pruncul Iisus din inimile noastre prin
împărtăşirea cu Sfintele Taine şi prin paza
sfintelor porunci, învrednicindu-ne cu toţii
„Să cerem ajutorul Pruncului Sfant, născut
pe Pământ pentru a aduce pace şi
bunavoire” (Lc. 2, 14) şi atunci lupta noas-
tră se va putea dovedi biruitoare!

Preot, Daniel MATEIA

Prăznuirea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este în-
totdeauna un mare prilej de bucurie pentru întreaga creşti -
nătate. Cinstim naşterea Sa pentru că prin aceasta a venit în
lume Mântuitorul tuturor. Şi cum
să nu ne bucurăm când coboară
la noi însuşi Dumnezeu pentru a
ne ridica apoi către cer şi să aşeze
apoi firea noastră umană de-a
dreapta Tatălui. Este unul dintre
momentele în care Dumnezeu a
acordat cea mai mare cinste
omului, oferindu-i o a doua şansă
a mântuirii. Naşterea lui Iisus
este momentul care oferă din nou
un sens în viaţă tuturor oame-
nilor, iar noi toţi ar trebui să ne trăim zilele vieţii în umbra
acestei naşteri minunate.
Să deschidem din nou ferestrele sufletului şi porţile caselor
noastre pentru a primi încă o dată vestea cea frumoasă

adusă de colindători. Iată că tradiţia începută de îngeri în
Bethleem acum 2.000 de ani este preluată şi continuată an
de an de cetele de colindători care vin să ne reamintească

bucuria pe care au trăit-o cândva
Fecioara Maria, Dreptul Iosif,
îngerii şi păstorii, lângă peştera
din Bethleem.
Dumnezeu să ajute fiecăruia să
păstreze această bucurie a 
Naşterii Domnului nostru Iisus
Hristos pentru tot restul vieţii,
pentru ca aceasta să fie o pre-
gustare a fericirii veşnice alături
de Dumnezeu.

SĂRBĂTORI FERICITE ŞI BINECUVÂNTAREA
LUI DUMNEZEU SĂ FIE PESTE TOŢI!

Preoţii Traian şi Dragoş DEBUCEAN

Cu ocazia acestei sărbători pline de farmec şi veselie, Dum-
nezeu ne aduce aminte că e preocupat de soarta noastră şi are
un plan pentru fiecare dintre noi.
Prin trimiterea singurului fiu la noi, ne întinde o mână de îm-
păcare să ne aducă pace şi linişte în suflet cu o mare speranţă
de viaţă veşnică.
Fie ca aceste binecuvântări să fie hrană pentru sufletele noas-
tre, pe lângă toate celelalte bunătăţi.
Dumnezeu să vă binecuvânteze

SĂRBĂTORI FERICITE
LA MULŢI ANI! 

Iosif Codiţă, pastor 
Biserica Penticostală 

Speranţa, Chişoda

Sărbătoarea Naşterii Mân-
tuitorului ne copleşeşte prin
simplitatea ei şi, în acelaşi
timp, prin măreţia ei. Prin
simplitatea ei, pentru că
Dumnezeu orchestrează
evenimentele istoriei, ale-
gând ca Mântuitorul să se
nască în ieslea Betleemu-
lui! Prin măreţia ei, pentru
că Pruncul născut este
Dumnezeu adevărat întru-

pat în lumea noastră. Mesajul Naşterii este un mesaj al
veştii bune: Dumnezeu iubeşte atât de mult omul încât
l-a trimis pe propriul Fiu în lumea noastră să ne mân-
tuiască!
Fie ca sărbătoarea Naşterii să ne îndemne la închinare,
adorare şi bucurie, iar prezenţa Mântuitorului în ca-
sele şi inimile noastre să aducă pace, armonie şi lu-
mină în anul care ne stă în faţă.  
În numele comunităţii credincioşilor baptişti din Giroc
şi Chişoda, vă dorim sărbători fericite şi un An Nou
binecuvântat!
„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

Pastor Daniel ŢUŢ

Iubiţi credincioşi şi credincioase! Cuvânt la Naşterea
Domnului

Dumnezeu ne-a binecuvântat şi anul
acesta să ajun gem timpul minunat al praz-
nicului Naşterii Fiului şi Cuvântului Său
ipostatic, din Fecioara Maria, prin lucra-
rea Ruah-ului elohimic, Preasfântul şi de-
a pururi fiitorul Duh. Dumnezeu-Fiul a
venit în lume, a vieţuit printre oameni pen-
tru ca aceştia să redo bândească forţa vie-
ţuirii autentice, pe pământ, în perspectiva
arvunirii luminii veşniciei dumnezeieşti.
În aceste zile de bucurie negrăită, Sfânta
Scriptură, slujbele Bisericii şi minunatele
colinde bat la uşa inimii noastre, sensibi-
lizându-ne să primim vestea cea bună a
po gorârii Domnului pe pământ. Sfântul
Apostol Pavel ni se adresează, în mod
special în aceste zile, prin cuvintele:
„Gândul acesta să fie în voi, care era şi în
Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind (…),
S-a de şer tat pe Sine, chip de rob luând, fă-
cându-Se asemenea oa menilor, şi la înfă-
ţişare aflându-Se ca un om” (Filipeni 2,
5-7). Consecinţele fericite ale întrupării
Unuia din Sfânta Treime sunt mărturisite
plenar în cadrul solemn al slujbelor Bise-
ricii, într-un elan de bucurie şi de nădejde:
„Veniţi să ne bucurăm întru Domnul, po-
vestind taina ce este de faţă. Zidul cel des-
părţitor acum cade; sa bia cea de foc se
îndepărtează; heruvimul nu mai păzeşte
pomul; iar eu mă împărtăşesc din dulceaţa
din Rai, de la care m-am îndepărtat, din
neascultare”. Într-o manieră simplă, dar
adâncă şi cuprinzătoare, colin dele pre-
zintă acelaşi adevăr fundamental al cre-
dinţei noastre, Naşterea Domnului Iisus
Hristos, îndemnându-ne stăruitor să ne
lăsăm cuprinşi de lumina harului mântui-
tor al Pruncului născut în ieslea de la Bet-
leem. Acest adevăr de credinţă este înţeles
şi trăit în viaţa noastră în chipuri diferite.
O privire atentă în jurul nostru, acum la
ceas de sărbătoare, ne prezintă ima  ginea
unei lumi cu înţelesuri şi interpretări di-
verse asupra semnificaţiei Naşterii Dom-
nului. Vedem în aceste zile cete de
colindători vestind marea taină a Naşterii
după trup a Fiului lui Dumnezeu. Toto-
dată, bisericile noastre sunt pline de cre-
dincioşi, care după ce s-au pregătit prin
rugăciune, post şi spo ve danie, primesc
acum merindele înveşnicirii în Dumne-
zeu, adică Trupul şi Sângele Celui înviat,
bucurându-se din plin. În acelaşi timp
însă, mulţi dintre semenii noştri, în ciuda
faptului că se de clară creştini, stau departe
de Biserică şi de împărtăşirea cu însuşi Iz-
vorul vieţii, adică de tot ceea ce este curat,
sfânt şi mântuitor.
Rugăm pe Hristos Domnul să ne dăru-
iască puterea alegerii înţelepte şi să ne
aibă pe toţi sub ocrotirea Lui şi în noul an
ce stă să se deschidă, iar drumul nostru,
al tuturor, să fie senin şi presărat cu pace
şi mântuire, har şi nădejde, bunătate şi iu-
bire dumnezeiască.
Praznic binecuvântat şi La Mulţi Ani!

Pr. dr. Adrian D. Covan, profesor 
la Facultatea de Litere, Istorie 

şi Teologie din cadrul Universităţii 
de Vest din Timişoara
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Un nou punct de lucru al pompierilor s-a deschis la
Giroc. Cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al
judeţului Timiş a operaţionalizat un nou punct de lucru
în comuna Giroc. Astfel, se va diminua semnificativ

timpul de răspuns la toate solicitările din competenţa
seviciilor de urgenţă profesioniste. 
Pe lângă conducerea inspectoratului, la festivitatea de
inaugurare a punctului de lucru au fost prezente nu-
meroase oficialităţi locale: prefectul judeţului Timiş,

domnul Eugen Dogariu, preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, domnul Titu Bojin, vicepreședintele
Consiliului Judeţean Timiş, domnul Călin-Ionel
Dobra, primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, şefii instituţiilor publice cu atribuţii în dome-

niul ordinii publice şi a securităţii naţionale.
A fost oficiată o slujbă religioasă de sfinţire,
iar apoi oficialităţile prezente au rostit scurte
alocuţiuni. Festivitatea s-a încheiat, în acor-
durile Fanfarei Militare a Brigăzii 18 Infan-
terie „Banat”, cu prezentarea unei expoziţii
statice, fiind expusă tehnica de intervenţie
din dotarea punctului de lucru.
Zona de responsabilitate a punctului de
lucru Giroc cuprinde localităţile Giroc,
Urseni, Rudicica şi partea de sud a mu-
nicipiului Timişoara, fiind delimitată de
Calea Urseni, strada Mareşal Constantin
Prezan şi strada Drubeta. În dotarea punctu-
lui de lucru se află o autospecială cu apă şi
spumă, marca Iveco Magirus AT5003,

echipată cu un rezervor cu o capacitate de 5.000 de litri
de apă, un rezervor cu 500 de litri de spumogen lichid,
module de descarcerare şi acordare a primului ajutor
medical şi utilajele aflate în dotarea Centrului Regional
şi Transfrontalier de Prevenire şi Intervenţie în caz de
Inundaţii.

IISSUU BBaannaatt aarree ppuunncctt
ddee lluuccrruu llaa GGiirroocc

MMeessaajjee ddee
CCrrăăcciiuunn

şşii AAnnuull NNoouu

E iarăşi Crăciunul, e din nou vremea să ne
pregătim pentru venirea printre oameni a Fiului
Lui Dumnezeu, Domnul şi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos. Să primim cu inimile şi sufletele
deschise vestea de la Betleem şi să o împărtăşim
cu toţii celor din jurul nostru.
Această sărbătoare are un spirit aparte, care are
darul de a ne face pe toţi mai buni, mai generoşi.
Să ne lăsăm cu toţii, aşadar, cuprinşi de acest
spirit şi să fim mai generoşi unii cu alţii, măcar
în aceste clipe de sărbătoare.
Vă doresc, stimaţi locuitori ai comunei Giroc,
ca şi acest Crăciun să vă găsească sănătoşi, să
aveţi parte de bucurii şi de cei dragi aproape, de
o masă îmbelşugată şi multă pace şi linişte 
sufletească.

Crăciun fericit! La mulţi ani!
Jr. Daniel SGURĂ, 

şef Serviciu Poliţie Locală Giroc

Colindătorii ne vestesc, în aceste zile minunate,
să ne pregătim pentru primirea între noi, în 
sufletele şi inimile noastre a Pruncului Sfânt de
la Betleem. 
În marea Sa iubire de oameni, Bunul Dumnezeu
a rânduit trimiterea pe pământ a singurului Său
Fiu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să-L
primim cum se cuvine, în spiritul datinilor noas-
tre strămoşeşti! Să ne oprim o clipă din goana
noastră cotidiană şi să ne strângem cu toţii în
jurul bradului de Crăciun, pentru a celebra
naşterea din Preacurata Fecioară Maria a 
Domnului nostru Iisus Hristos.
Vă adresez şi eu, cu acest însemnat prilej, dragi
locuitori ai comunei Giroc, să aveţi parte de săr-
bători de iarnă luminate. Să petreceţi în sănătate,
linişte, pace şi fericire alături de cei dragi. 
Fie ca anul care vine să vă dea puterea să vă 
îndepliniţi toate dorinţele.

Sărbători fericite!
Agent-şef principal Eugen-Marius CIOCOIU, 

şeful Postului de Poliţie al comunei Giroc
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Desfăşurat în seara zilei de 1 decembrie, pe scena Sălii
„Capitol” a Filarmonicii „Banatul” din Timişoara,
spectacolul „Şi totuşi Alba Iulia există”, al artiştilor
din comuna Giroc, s-a bucurat de un public numeros,
sala fiind arhiplină la ora începerii sale. Alături de 
artiştii din Giroc, componenţi ai Ansamblului 
„Ghiocelul” şi ai Corului „Giroceana”, s-au aflat şi
primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma,
viceprimarul, ing. Ilie Gâlcă, şi consilieri locali.
Cei prezenţi în sala Filarmonicii din Timişoara s-au
bucurat de un spectacol maraton în care, timp de patru
ore, s-au simţit mândri că sunt români. Se ştie, la
Giroc se pune mare preţ pe păstrarea şi ducerea mai
departe a moştenirii pe care ne-au lăsat-o înaintaşii
noştri, dovadă fiind faptul că în comuna Giroc 
activează un ansamblu folcloric, un cor, dar şi artişti 
valoroşi.
Pentru că aminteam de această grijă pentru zestrea 
folclorică bănăţeană, să spunem că marele merit în
acest sens îl are primarul comunei, domnul dr. Iosif-
Ionel Toma, cel care sprijină, cu ajutorul Consiliului
Local, mişcarea artistică din Giroc. 
Spectacolul a început în sunet de trompetă, după care
s-a intonat „Deşteaptă-te, române!”, imnul naţional al
României, pe care spectatori şi artişti, deopotrivă, 
l-au ascultat în picioare. În aplauzele spectatorilor, în
scenă au intrat componenţii corului „Giroceana”, care
au interpretat cântecul „Cultul Patriei”, sub bagheta
dirijorului Mircea Sturza. Bianca Fărcuţ a recitat o
poezie patriotică, după care corul a intonat „Treceţi
batalioane”. În sunetul unei doine interpretate instru-
mental de Marius Sperneac, Bianca Fărcuţ a mai
recitat o poezie patriotică.
Dansatorii au prezentat, apoi, un dans inspirat din
Rapsodia română, urmaţi pe scenă de Loredana Sur,
solistă vocală, şi grupul de fete, care au prezentat 
momentele „Fraţi români” şi „Hai să-ntindem hora
mare”.
Maestrul Dorin Cuibariu şi formaţia de fluieraşi, pe
care o conduce, au intrat pe scenă pentru un nou 
moment inspirat din muzica tradiţională românească,
moment care s-a bucurat de vii aplauze la scenă de-
schisă. Carmen Bucovicean, solistă vocală, a inter-
pretat melodiile „Vin românii, vin la Alba iar...” şi
„Veniţi români să cerem dreptul”.
„În iureşul jocului bănăţean” a fost tabloul coregrafic
care a urmat înaintea încheierii primei părţi a specta-
colului. Dansatorii au prezentat dansuri de fete, brâuri,
jocuri din zona de munte a Banatului, dansuri mixte
de băieţi şi fete.
Partea a doua a spectacolului a debutat cu solista 
vocală Loredana Sur, care a interpretat mai multe 
cântece populare din Banat. 
Apoi, membrii Ansamblului „Ghiocelul”, care şi-au
propus să prezinte diferite dansuri din regiunile 
istorice ale ţării, au pus în scenă un căluş muntenesc
în care, alături de tinerii membri ai formaţiei, s-a prins
şi coregraful ansamblului, domnul Victor Jicheran,
care a interpretat rolul „mutului”. Şi, dacă la repetiţi-
ile obişnuite coregraful este de obicei cu o bâtă în
mână pentru a ţine ritmul şi a mai „îndrepta” câte un
„îndărătnic”, de data aceasta maestrul a schimbat bâta
cu o sabie, armă cu care a condus desfăşurarea forţelor
în scenă. Şi, conducerea „ostilităţilor” i-a reuşit,
deoarece spectacolul s-a bucurat de un real succes. A
urmat un nou moment solistic, susţinut de data aceasta
de tânăra şi talentata Patricia Pepa. Au cântat, în con-
tinuare, soliştii vocali Bogdan Firu şi Carmen Ienci,
după care dansatorii au încins pe scenă un dans
bănăţean de câmpie şi tradiţionalul soroc.
Momentele următoare le-au aparţinut solistului vocal
Ion Dragomir „Papu” şi solistului instrumentist 
Marius Sperneac, care şi-au arătat măiestria artistică.
Pentru că artiştii din Giroc au dorit să ofere un prilej
de bucurie nu doar pentru bănăţenii aflaţi în sală, dar

şi pentru că a fost ziua în care s-au bucurat toţi
românii, dansatorii au interpretat un joc oltenesc.
După recitalurile soliştilor vocali Iasmina Iova şi
Florin Pistrilă, a urmat un alt joc dintr-o zonă 
folclorică tradiţională a României, şi anume Moldova.
Alţi doi interpreţi de muzică populară au cântat pen-
tru cei prezenţi, Maria Borşun şi Dumitru Stoicănescu,
după care a fost rândul zonei folclorice Bistriţa
Năsăud să fie prezentă la Timişoara prin intermediul
dansatorilor de la „Ghiocelul”.
Spectacolul dedicat zilei de 1 Decembrie s-a încheiat
cu recitalurile a două binecunoscute soliste de mu zică
populară din Banat, Zorica Savu şi Doriana Talpeş,
după care au urmat dansuri din zonele Făgetului şi
Caraş Severinului. Din nou, pe scena filarmonicii 
timişorene a urcat Bianca Fărcuţ pentru a recita o
poezie. În încheiere, solistul cărăşan Dumitru Teleagă
a încântat publicul spectator cu melodii populare
bănăţene.
Fanfara a intonat apoi „Hora Unirii”, în care s-au
prins, pe scenă, dansatorii de la Ansamblul 
„Ghiocelul”, în aplauzele călduroase ale celor prezenţi
în Sala „Capitol”.
Pentru spectacolul din seara zilei de 1 Decembrie tre-
buie menţionaţi, pentru aportul lor deosebit la reuşita
acestuia, toţi cei care au contribuit la punerea în scenă
a momentelor evocative: domnul prof. Ciprian Cipu,
cel care a asigurat scenariul şi regia şi a realizat cola-
jul de versuri, domnul Adrian Safta, dirijor, domnul
Mircea Sturza, dirijorul coralei „Giroceana”, domnul
Dorin Cuibariu, dirijorul formaţiei de fluieraşi, dom-
nul Ionel Pascota senior, dirijorul fanfarei, domnul
Victor Jicheran şi, din nou, domnul Ciprian Cipu, pen-
tru coregrafia spectacolului, domnul Ionel-Lucian
Şipoş, domnul Alexandru Găluşkă, producători şi asis-
tenţi coregrafi, primul fiind şi directorul Ansamblului
„Ghiocelul”.
Sponsorii evenimentului au fost Primăria şi Consiliul
Local Giroc, SC Incmar SRL, Restaurant Trio şi 
Complex Flonta.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Spectacol extraordinar al Ansamblului
„Ghiocelul”, de Ziua Naţională a României:

„Şi totuşi Alba Iulia există”
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Încă o dată se confirmă faptul că în mediul sătesc din
judeţul nostru, şi nu numai, Girocul poate fi definit
ca un centru cultural de referinţă în valorificarea fol-
clorului bănăţean şi naţional.
Cu doi ani în urmă, Consiliul Local şi Primăria, per-
sonal domnul primar Iosif-Ionel Toma, s-au preocu-
pat, împreună cu specialiştii, de formarea şi pregătirea
unei noi generaţii de tineri capabili să transmită fru-
moasa ştafetă a multor generaţii care au activat în
cadrul Ansamblului „Ghiocelul”. S-a ajuns ca la ora
actuală, în Giroc, să activeze, cu caracter permanent,
peste 150 de dansatori, care, săptămânal, se pregătesc
pentru a reprezenta comuna în cadrul unor festivalurişi unor spectacole de marcă atât în judeţ, cât şi în
afara acestuia. Nu în ultimul rând, trebuie să
menţionez faptul că Ansamblul din Giroc a reprezen-
tat cu cinste folclorul românesc în confruntările
scenice internaţionale la care a participat, obţinând
sufragiile juriilor, fiind deţinătorul multor premii şi
trofee. Amintesc doar câteva dintre ţările în care 
ne-au reprezentat artiştii giroceni: Bulgaria, Serbia,
Ungaria, Franţa, Croaţia, Cehia, Muntenegru, 
Slovenia şi altele. 
Nu pot să nu amintesc Formaţia de fluieraşi din
Chişoda, pregătită cu mult drag şi profesionalism de
celebrul Dorin Cuibariu.
De asemenea, putem menţiona de această dată şi for-
maţia orchestrală condusă de prof. Adrian Safta, care
are în componenţă instrumentişti consacraţi şi tineri
talentaţi, cum este Marius Sperneac, la taragot, şi
solista vocală Loredana Sur, Anica Iova şi alţii.
O confirmare certă a demonstrat, cu mai multe ocazii,
Corala „Giroceana”, sub bagheta dirijorului Mircea
Sturza.
Îngemănarea „forţelor” artistice din Giroc s-au con-
cretizat prin marele spectacol prezentat cu prilejul
Zilei Naţionale a României, un spectacol literar-mu -
zical coregrafic care a încântat publicul timp de patru
ore şi care a făcut neîncăpătoare sala „Capitol” a 
Filarmonicii „Banatul”.
Este de remarcat faptul că acest spectacol, în special
în prima sa parte, ne-a prezentat cântece şi jocuri
adecvate momentului aniversar, demonstrând multi-
plele valenţe ale artiştilor în interpretarea tezaurului
folcloric românesc, de această dată fiind reprezentate
mai multe zone etnofolclorice ale ţării noastre.
Ca noutate absolută a formaţiilor de amatori din

Banat a fost prezentarea momentului coregrafic „Rap-
sodia Română” şi a căluşarului muntenesc. Aici tre-
buie să remarcăm profesionalismul compartimentului
coregrafic pregătit de Victor Jicheran şi al asistenţilor
Ionel Lucian Şipoş şi Alexandru Galuşkă. În dansul
căluşului trebuie promovată evoluţia „mutului”, in-
terpretat chiar de către coregraful Victor Jicheran.
S-a reuşit, cu acest spectacol, să mobilizăm sala,
spaţiul fiind decorat şi pregătit pentru acest moment
aniversar, inclusiv cu proiecţii care au întregit mo-
mentele de pe scenă. Am antrenat, în încheiere, spec-
tatorii, cu steguleţe, iar la final s-a dansat Hora Unirii,
cu care s-a încheiat spectacolul.
Textul literar din cadrul spectacolului ne-a reamintit,
încă o dată, dacă mai era nevoie, de frumoasa expre-
sie „Şi totuşi Alba Iulia există”.
Aş mai aminti de prezentarea spectacolului, ex-
cepţională prin sobrietatea şi ţinuta Dorianei Talpeş,
care a ridicat ştacheta acestui eveniment artistic.
Ca o concluzie, mă bucur că tinerii noştri artişti de la
Giroc au reuşit cu brio să prezinte timişorenilor, cu
acest prilej, un spectacol de mare calitate artistică, deţinută, aducând prin aceasta obolul lor la frumoasa
aniversare a Zilei Naţionale a României.Şi de această dată, Filarmonica „Banatul” a fost un
partener care ne-a ajutat foarte mult în realizarea aces-
tui spectacol.
Pentru tot ce au făcut aceşti tineri se cuvine să le
mulţumim. Să le mulţumim pentru eforturile depuseşi pentru dragostea cu care au prezentat acest specta-
col. În două cuvinte aceasta s-ar putea spune: cinste
lor!

Prof. Ciprian CIPU

Cinste lor!

Un adevărat regal folcloric românesc
Acest spectacol a fost într-adevăr un regal, aşa cum l-
au denumit organizatorii, şi, aşa cum am spus şi pe
scenă, e o dovadă clară că acolo unde se pune mult
suflet, multă, foarte multă muncă şi există oameni
profesionişti care au ce transmite tinerei generaţii, nu
pot ieşi decât lucruri minunate! 
Comuna Giroc, prin Ansamblul „Ghiocelul”, prin
soliştii invitaţi, marea majoritate localnici ai comunei
noastre, prin grupul de fluieraşii conduşi de domnul
prof. Dorin Cuibariu, prin corul condus de domnul
prof. Mircea Sturza, a demonstrat că poate realiza
spectacole de înaltă ţinută.
Pe 1 Decembrie am avut parte de momente emoţio-
nante pe scena Filarmonicii „Banatul” din Timişoara,
parteneri ai acestui eveniment, când coregraful Victor
Jicheran, dansând în cadrul momentului „Căluşerii”,
a fost felicitat de doi foşti elevi, Sorin Demea şi Dani
Petrov, în timp ce în culise câteva foste eleve aveau
lacrimi în ochii. Acest moment a ridicat sala în pi-
cioare, stârnind ropote de aplauze! E foarte greu să
descriu în câteva cuvinte toate momentele cheie ale

unui spectacol ce a durat mai bine de patru ore! Or-
chestra condusă de domnul prof. Adrian Safta a rezi-
stat eroic, dansatorii au avut momente din toate
zonele mari ale ţării, iar aplauzele ar fi cerut bis-uri la
anumiţi solişti, dar din păcate timpul a fost duşmanul
nostru! 
Pentru mine a fost o premieră şi, la insistenţele orga-
nizatorilor, doamna Nicoleta Şipos, împreună cu
domnul primar Iosif-Ionel Toma, am acceptat să
prezint acest eveniment. Le mulţumesc, pe această
cale, pentru încrederea acordată! Nu vreau să-i uit pe
domnul coregraf prof. Ciprian Cipu, cel care a stat
mereu în culise lângă mine, îmbărbătându-i pe
dansatori, felicitându-i sau spunându-le foarte discret
unde au greşit, şi domnului Ionel Şipos – directorul
Ansamblului „Ghiocelul”. 
Vreau să îi felicit pe toţi cei care au pus umărul la re-
alizarea acestui frumos spectacol şi să le mulţumesc
celor din public că au aplaudat cu sufletul fiecare mo-
ment.

Doriana TALPEŞŞ
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LLaa GGiirroocc ss--aa oorrggaanniizzaatt eeddiiţţiiaa aa IIVV--aa
aa FFeessttiivvaalluulluuii „„CCuu nnooii eessttee DDuummnneezzeeuu ––

DDiimmiittrriiee SSttaann””
Duminică, 13 decembrie 2015, în cadrul Parohiei Giroc din Arhiepisco-
pia Timişoarei, a avut loc festivalul coral de colinde „Cu noi este Dum-
nezeu – Dimitrie Stan”. Festivalul se află la cea de-a IV ediţie şi a devenit
deja unul cu tradiţie.
La eveniment au participat mai multe formaţii corale, printre care Corul
bărbătesc al Parohiei Giroc, Corul mixt al Parohiei Giroc, conduse de
domnul profesor Mircea Sturza, Grupul „Flores” de la Palatul Copiilor
din Timişoara, condus de Adrian Puşcaş, şi Corul „Învierea” al Parohiei
Foeni, fondat şi condus de preotul Nicolae Strizu. Fiecare grup a intre-
pretat mai multe colinde, spre bucuria numeroşilor giroceni prezenţi.
Foarte îndrăgiţi au fost copiii din grupul vocal „Flores”.
Oaspeţilor şi gazdelor li s-a adresat, pentru început, primarul comunei
Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma: „Se derulează, iată, cea de-a patra
ediţie consecutivă a Festivalului «Cu noi este Dumnezeu – Dimitrie Stan»
şi este o mare onoare pentru comunitatea noastră creştină să-l găzduim.
De anul trecut, acest festival a rămas în sarcina Mitropoliei Banatului,
Primăriei şi Consiliului Local Giroc. Avem această onoare, dar şi dispo-
nibilitatea, îndreptăţită de credinţa, ca şi în anii ce vor urma să putem
susţine acest festival atât de important şi atât de înălţător, în apropierea
marelui praznic al Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru
prima dată avem şi copii şi nu va fi singura prezenţă, pentru că începând
cu anul viitor vor mai fi invitate şi alte grupuri de tineri”.
Spectacolul a fost deschis de cei mai mici participanţi, componenţii 
Grupului „Flores”, şi a fost continuat de celelalte coruri prezente în 
Biserica Ortodoxă Română din Giroc.
Momentele pregătite au stârnit emoţia celor prezenţi în sfântul lăcaş de
cult şi i-a făcut să se îndrepte cu gândul spre ieslea Betleemului, acolo
unde s-a născut Fiul Lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos.
„Înotdeauna am spus cu mândrie, pentru că foarte multă lume greşeşte,
colindul e ceva sfânt românesc, face parte din pământul românesc. De
aceea se caută şi de aceea ne simţim bine în pragul sărbătorilor şi în tim-
pul sărbătorilor, când ascultăm colinde, mai ales cântate de copii. Noi
avem şi un CD care se intitulează «Colind, colindăm» cu piese legate
numai de sărbătoarea de Crăciun. 
Din sufletele acestor minunaţi artişti vă dorim un Crăciun liniştit, lumi-
nos, plin de împliniri, un An Nou fericit şi să dea Dumnezeu să ne reîn-
tâlnim şi altă dată, cu aceeaţi plăcere”, a afirmat Adrian Puşcaş, dirijorul
grupului de copii „Flores”.
„Este o bucurie pentru noi că aţi fost în mijlocul nostru, în biserica noas-
tră. Ascultându-vă, nu cred că a fost cineva care să nu vibreze, să nu aibă
un simţământ aparte când a auzit aceste voci cristaline. Am auzit, cântaţi
în multe locuri, dar în orice biserică veţi cânta, de fapt veţi fi în peştera
din Betleem, veţi fi lângă pruncul Iisus şi veţi aduce slavă, laudă şi mă-
rire prin ceea ce Dumnezeu v-a dăruit, prin glasurile voastre. Este un dar
şi nu oricine îl are. Preţuiţi-l şi munciţi-l aşa cum aţi făcut până acum şi
Dumnezeu, cu siguranţă, vă va răsplăti pentru toată această muncă şi dra-
goste pe care o aveţi faţă de muzică. Vă mulţumesc că aţi fost pentru
prima oară, nădăjduim că nu pentru ultima, în biserica noastră din Giroc
şi vă doresc mulţi ani cu bucurie, sănătate şi pace. Sărbători binecuvân-
tate, aşa cum sunteţi şi voi”, a spus părintele paroh al Parohiei Ortodoxe
Române Giroc, Marius Şonea, în încheierea momentului artistic al 
copiilor. 
Corului de copii le-a fost înmânată, de către primarul comunei Giroc,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma, o diplomă de participare, în semn de preţuire
şi apreciere a prezenţei lor la festival.
Diplome au primit şi celelalte coruri participante, care au adus, pentru
câteva ceasuri, în sfântul lăcaş din Giroc, cântecele ce preamăresc 
Naşterea Mântuitorului Nostru Iisus Hristos şi vestesc speranţa pentru
fiecare creştin.

Ioana NICOLESCU

Grupul Flores - Timişoara

Corul „Învierea” - Foeni

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

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

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

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

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

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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8 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 - social;  
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

„„AA vveenniitt,, aa vveenniitt,, MMooşş CCrrăăcciiuunn cceell mmuulltt ddoorriitt......””
Copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit din
Giroc s-au pregătit cu cântece, poezii, scenete,
dansuri şi colinde pentru a-l aştepta pe Moş Cră-
ciun. Preşcolarii au fost îmbrăcaţi în costume spe-
cifice programului prezentat. Serbările au avut loc
într-un decor potrivit sărbătorilor de iarnă. Toate
momentele au fost răsplătite cu aplauze din par-
tea părinţilor şi invitaţilor, iar din partea Moşului
au fost răsplătiţi cu daruri. 

Cu acest prilej, dorim să mulţumim Consiliului
local şi Primăriei Giroc pentru că a făcut posibilă
venirea lui Moş Crăciun.
Cadrele didactice de la Grădiniţa cu Program Pre-
lungit Giroc vă doresc un 

Crăciun fericit şi La mulţi ani!
Educatoare: Lenuţa TERTECI

Alina-Elena SURUGIU

Grupa Mică A Grupa Mijlocie A

Grupa Mare A

Grupa Mare C

Grupa Mare D

Grupa Mare B

Grupa Mijlocie B

Grupa Mijlocie C

Grupa Mică B

Grupa Mică C

În data de 12 decembrie 2015 a avut loc a XVI-a ediţie a
Concursului Şcolar Judeţean ,,Colinde şi datini de Cră-
ciun”, eveniment desfăşurat sub egida Mitropoliei Banat-
ului, a Arhiepiscopiei Timişoarei şi a Inspectoratului
Şcolar Judeţean Timiş. Evenimentul este cuprins în Calen-
darul Activităţilor Educative, Şcolare şi Extraşcolare al In-
spectoratului Şcolar Judeţean Timiş, la poziţia 208. Cu
emoţie şi mândrie, elevii clasei a V-a au participat, pentru
prima dată, la un asemenea concurs, întrecându-se cu ele-
vii de la şcolile generale Dumbrăviţa, Liebling, Sânandrei
şi următoarele şcoli gimnaziale din Timişoara: 18, 30 şi
Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”. Elevii noştri s-au
prezentat cu  sceneta religioasă ,,Vestea cea bună”.

Interpretarea lor a fost de excepţie, la fel şi garderoba,
făcându-ne să retrăim acele clipe minunate ale Naşterii
Mântuitorului. Nu mare ne-a fost surpriza când, la final,
girocenii au ocupat Locul I la secţiunea a IV-a, „Scenete
religioase de Crăciun”. 
Este al doilea an consecutiv când elevii din Giroc obţin
binemeritatul premiul I. Cinste victorioşilor noştri:
Samira Aradi, Robert Boroş, Darius Bădiţescu, Bogdan
Cîmpeanu, Beatrice David, Dara Dobra, Cornelia Dumi-
trache, Denis Filimon, Ioana Forţ, Andreea Golban, Alina
Ilie, Andreea Liseţchi, Cristiana Petcu, Vanesa Spătăcean,
Dalia Truţi, Lucian Uşvath.

Prof. Miloranca GOLBAN

Un nou premiu I pentru Giroc
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Maya Iancu
1 an, Giroc

Darius Vereş
4 ani, Giroc

David-Gabriel Moiş
4 ani şi 5 luni, Giroc

David-Mihai Ilie
4 ani şi 2 luni, Giroc

Denis Reitmaier
4 ani şi 4 luni, Giroc

Eveline-Emily Pfeil
4 ani şi 10 luni, Giroc

Evelyn Tătar
4 ani şi 9 luni, Giroc

Ca în fiecare final de an, Asociaţia Sport Club „Tă-
tucu” Giroc-Chişoda a organizat o întâlnire cu mem-
brii săi, tineri din cele două localităţi ale comunei, care
fac sport în mod organizat în cadrul acestei asociaţii.
Tinerii sportivi au avut parte, cu acest prilej, de mai
multe surprize, poate cea mai plăcută fiind aceea a pri-
mirii noilor echipamente.
La ceremonie a participat şi domnul ing. Ilie Gâlcă,
viceprimarul comunei Giroc, care li s-a adresat spor-
tivilor şi îndrumătorilor acestora: „În viaţă reuşeşti
dacă îţi place ceea ce faci. Şcoala trebuie să primeze,
însă nu trebuie neglijată nici activitatea sportivă, pen-
tru că şi sportul, dacă munceşti şi ai talent, te poate
duce întotdeauna înainte, niciodată înapoi. Noi, Con-
siliul Local şi Primăria comunei Giroc, am încercat să
vă sprijinim, însă cel mai mare merit pentru ce în-
seamnă astăzi asociaţia este al dumneavoastră”.
În urmă cu cinci ani, în comuna Giroc lua fiinţă orga-
nizaţia neguvernamentală Asociaţia Sport Club „Tă-
tucu” Giroc-Chişoda, cu scopul de a sprijini
comunitatea locală în domeniul mişcării sportive. Cei
care se ocupă de această asociaţie sunt profesorii de
sport Mircea Bologa şi Ioan Chiriţă. „Noi având ca
specialitate rugby-ul, am dat asociaţiei numele lui
Ioan Mihai Tătucu, în memoria fostului profesor de
educaţie fizică şi rugby-st, fost campion naţional al
României”, ne spune profesorul Mircea Bologa. În
acest moment, în cadrul asociaţiei sportive sunt în-

scrişi 30 de copii născuţi între anii 1999-2005. Acelaşi
profesor ne precizează: „Am început doar cu secţia de
rugby, iar în anul 2010 am reuşit să avem copii din co-
munitatea Giroc-Chişoda care au fost îndrumaţi spre

sportul de performanţă. Copiii cu care lucrăm astăzi
sun practic a treia generaţie pe care o formăm. De la
prima generaţie, când am avut doar câţiva copii, am
ajuns astăzi, iată, să avem 30. Ţin să precizez că încă
de la înfiinţarea asociaţiei, copiii nu au cheltuit nici
un leu, nefiind percepute taxe pentru activităţile spor-
tive pe care le-au desfăşurat. Începând cu anul 2015,

am pus în practică un parteneriat cu Liceul Teoretic
«David Voniga» din Giroc şi am reuşit să facem şi un
proiect comun, în săptămâna «Şcoala altfel», activi-
tate finanţată de Consiliul Local al comunei Giroc.
Am avut activităţi diverse, care au acoperit atât latura
sportivă, cât şi pe cea educativă: educaţie rutieră, cros,
baschet, tenis de câmp, fotbal, rugby, pescuit, tir cu
arcul şi altele. Împreună cu profesorul de educaţie fi-
zică de la Liceul Teoretic «David Voniga» din Giroc,
domnul Boris Babici, pregătim şi antrenăm copii pen-
tru a participa în cadrul Olimpiadei Sportului Şcolar la
RugbyTag (rugby non-contact)”.
Din anul 2014, în domeniul de activitate al asociaţiei
s-au adăugat mai multe discipline sportive, printre
care karate aplicativ. Această ramură se ocupă cu pre-
gătirea, formarea şi integrarea persoanelor cu dizabi-
lităţi.
„Pentru anul 2016 ne-am propus să organizăm un tur-
neu naţional, ori la Giroc, ori la Chişoda, şi să parti-
cipăm la o competiţie internaţională. Pentru că au fost
impresionaţi de activitatea pe care o desfăşoară aso-
ciaţia noastră, din anul 2015 ni s-au alăturat şi o serie
de membri ai Clubului Rotary, care ne-au venit în aju-
tor. Scopul nostru este să ne creştem numărul de spor-
tivi şi să creştem, de asemenea, numărul activităţilor
pe care le desfăşurăm la nivel de asociaţie”, a conchis
profesorul Mircea Bologa.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

FFiinnaall ddee aann llaa AAssoocciiaaţţiiaa SSppoorrtt CClluubb „„TTăăttuuccuu””

MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu

E sărbătoare! E zi sfântă, când îngerii co-
boară pe pământ şi aduc pace şi colind mi-
nunat…
Deschideţi-vă inimile şi primiţi bucuria Cră-
ciunului, a Nalterii Domnului. Oferiţi şi pri-
miţi iubire, împăcare, speranţă, în ţelep ciune…
Dăruiţi cu sufletul şi transformaţi Crăciunul
în poveste…
Permiteţi-vă să vă bucuraţi şi să uitaţi de griji
măcar pentru câteva clipe… Trăiţi fericirea
sărbătorii prin copiii voştri, amintiţi-vă de
copilărie, daţi sens şi linişte sufletului…

HRISTOS S-A NĂSCUT!
Prof. Mihaela PASCU, 

directoarea Liceului Teoretic 
„David Voniga” din Giroc

Sfânta sărbătoare a Naşterii Domnului să vă
umple sufletul de bucurie şi linişte. 
Vă doresc, dragi giroceni, părinţi şi bunici
un Crăciun fericit în mijlocul celor apropiaţi
vouă. Elevilor şcolii noastre le doresc un
Moş Crăciun darnic şi înţelegător. 
Transmit gratitudinea şi respectul meu au-
torităţilor locale.
Sărbători fericite şi un An Nou plin de 
speranţă şi împliniri!

LA MULŢI ANI!
Prof. Nicolae PETCHESCU, 

director-adjunct Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc

Sfintele sărbători de
iarnă să vă aducă
multă sănătate, iar
Naşterea Domnului să
vă lumineze sufletele
şi casa şi să aveţi
multe bucurii alături
de cei dragi!

CRĂCIUN
FERICIT!

Lenuţa TERTECI, 
cadru didactic 

coordonator 
Grădiniţa P. P. Giroc

Fie ca din pacea sărbătorilor de iarnă să se
frângă o fărâmă spre liniştea caselor voastre!
Din suflet de mititel, pân’ la mare, măricel...
Din iubire, prin iubire, spre a voastră fericire,
dăruiţi numai căldură, bunătate şi bucate celor
ce vă stau în cale!
Domnul Bun vă lumineze inima cu 
simţiri blânde!
Drag şi dor să vă cuprindă, fapte bune să- mpliniţi!
Liniştea o căutaţi, pe cei dragi îi respectaţi!...
Împăcaţi să fiţi în suflet!
Binecuvantaţi minunea Naşterii, căci ea vă
aduce pe toţi împreună.
Din respect, cu bucurie vă urez să fiţi voioşi!
Cu drag, pentru mari şi mici!

Prof. Snejana-Ionela POPOVICI
Grădiniţa P.P. Chişoda


