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Izvorul Tămăduirii,
praznic închinat Maicii Domnului
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În fiecare an, în prima vineri după Paşti,
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Izvorul
Tămăduirii. Este un praznic închinat
Maicii Domnului, menit să arate rolul 
Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii oa-
menilor. Numele de „Izvorul Tămăduirii”
aminteşte de o serie de minuni săvârşite
la un izvor aflat în apropierea Constan-
tinopolului. Potrivit tradiţiei, Leon cel
Mare, cu puţin timp înainte de a ajunge
împărat, se plimba printr-o pădure din
apropierea Constantinopolului. A întâlnit
un bătrân orb, care i-a cerut să îi dea apă
şi să-l ducă în cetate. Leon a căutat în
apropiere un izvor, dar nu l-a găsit. La un
moment dat, a auzit-o pe Maica Domnului

spunându-i: „Nu este nevoie să te os-
teneşti, căci apa este aproape! Pătrunde,
Leone, mai adânc în această pădure şi,
luând cu mâinile apa tulbure, potoleşte
setea orbului şi, apoi, unge cu ea ochii lui
cei întunecaţi”. Leon o va asculta şi, ast-
fel, va găsi un izvor din care îi va da 
orbului să bea. Îi va spăla faţa cu această
apă, iar orbul va începe să vadă. 
După ce a ajuns împărat, Leon a construit
lângă acel izvor o biserică. Mai târziu,
împăratul Justinian (527-565), care
suferea de o boala grea, s-a vindecat după
ce a băut apă din acest izvor. Ca semn de
mulţumire, a construit o biserică şi mai
mare. Această bi se rică a fost dis trusă de

turci, în anul 1453. De-a lungul timpului,
apa acestui izvor a vindecat multe boli şi
a tă măduit diferite răni şi suferinţe.
Credincioşii care merg la Istanbul (nu-
mele nou al vechii cetăţi a Constan-
tinopolului) se pot închina în biserica
Izvorului Tămăduirii. 
Actuala construcţie este din secolul al
XIX-lea, dar la subsolul acesteia se află
un paraclis din secolul al V-lea, unde există
şi astăzi izvorul cu apă tămăduitoare din
trecut. Creştinii ortodocşi vin în această
zi la biserică, pentru a lua parte la slujba
de sfinţire a apei, cunoscută şi sub nu-
mele de „Aghiasma Mică”. (M.S.)
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Zile de post şi posturi
Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (3 martie - 19
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(16 iunie - 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului 
(1 august - 14 august)
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie - 24 decembrie)

Zile în care nu se
săvârşeşte Sfânta

Liturghie
Miercuri şi vineri, în săptămâna 
dinaintea Postului Sfintelor Paşti 
(26 martie şi 28 februarie)
Luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (3 martie şi 4
martie)
Vineri, în săptămâna Patimilor 
(18 aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în
ajunul acestora
În săptămâna lăsatului sec de carne 
(23 februarie - 1 martie)
În Postul Sfintelor Paşti (2 martie - 
20 aprilie)
În Săptămâna Luminată (21 aprilie -
27 aprilie)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavel (16 iunie - 28 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august - 14 august)
În postul Naşterii Domnului 
(14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor 
(29 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat -
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

1 şi 2 ianuarie, Anul Nou
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii
21 aprilie şi 22 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti
15 august, Adormirea Maicii Domnului
1 decembrie, Ziua Naţională a
României
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

Zile şi date importante
Duminică, 17 mai, Ziua Naţională a
Familiei
Duminică, 7 iunie, Ziua mamei şi
copilului
1 septembrie - Ziua rugăciunii pentru
mediu
13 noiembrie - Ziua Bibliei

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă
Omul se deosebeşte de animale prin raţiune şi
prin virtute. Virtutea nu e posibilă fără libera
alegere. (Origen)

Mântuirea nu stă numai în faptul că nu faci
răul, ci şi în faptul că rabzi răul bărbăteşte. 
(Sf. Ioan Hrisostom)

Cine cunoaşte pe Dumnezeu şi se cunoaşte pe
sine nu învinuieşte pe nimeni pentru păcatele
sale. (Sf. Antonie cel Mare)

Mândria este întâia născută a morţii. Ea a
omorât pe îngeri în cer şi pe Adam pe pământ. 
(Sf. Grigorie Dialogul)

Cu cât se apropie cineva mai mult de Dumnezeu
cu atât se vede mai păcătos. (Avva Dorotei)

Cel ce nu rabdă, nu e credincios, cine nu are
nădejde, nu mai poate stărui în rugăciune. 
(Sf. Efrem Sirul)

Cei ce vorbesc mult, nu numai că nu sunt 
neprihăniţi, dar pricinuiesc şi altora vătămare. 
(Sf. Efrem Sirul)

În Duminica Floriilor, la Iablanca (Serbia) a avut loc un 
moment de trăire spirituală, şi anume, au fost sfinţite patru
cruci, construite cu sprijinul oamenilor de bună credinţă,
spre a rămâne drept moştenire generaţiilor viitoare. La slujba
de sfiniţire, pe lângă parohul din Iablanca, Cornel Juică, au
fost prezenţi preoţii Aurel Străin, Ionel Savu şi Octavian
Susa, comitetele parohiale din satele învecinate, precuvioasa
maica Maria de la Episcopia „Dacia Felix”, fanfara din 
Iablanca şi un număr 
însemnat de credincioşi
din Iablanca şi din alte
localităţi.
Din cuvântarea părintelui
Cornel Juică, rostită după
Slujba de Sfinţire, des-
prindem următoarele:
„Cât de mare şi de fru-
moasă este pentru noi
această sărbătoare, căci
cu paşi grăbiţi, aşa cum a
mers Domnul nostru
Iisus Hristos, mergem şi
noi spre Cetatea Ierusali-
mului. La intrarea în Ie-
rusalim toţi se întrebau
cine este acela cel ce vine
în numele Domnului, aşa
cum într-un sat când vine
un străin, toţi sătenii se întreabă «cine este acela?».
Azi, ne-am adunat şi din alt motiv, ca să sfinţim sfintele cruci
la Iablanca, şi anume Troiţa din curtea bisericii, Crucea din
Sfântul Altar, aşezată în spatele Sfintei Mese, şi două cruci
mai micuţe, instalate la Sfintele Icoane. Cele patru cruci au
fost aduse la biserică, nu întâmplător, în Duminica a Treia

din Postul Paştelui, când sărbătorim Duminica Crucii. Ca să
fie montate trebuia destulă vreme, dar iată că şi aceasta s-a
realizat, astfel că am decis ca în Duminica Floriilor să fie
sfinţite, eveniment ce premerge Săptămânii Paştelui. 
Sfânta Troiţă a fost dăruită de oamenii de bună credinţă, 
iebuceni de origine, care trăiesc în oraşul Vârşeţ. Troiţa a
fost donată pentru sănătate, iar celelalte trei cruci, în amin-

tirea celor care nu mai
sunt printre noi.
Ţin să mulţumesc tutu-
ror acelora care s-au os-
tenit şi au contribuit
financiar la 
construirea crucilor, ca
simbol al credinţei şi
vieţuirii lor pe aceste
meleaguri. 
Totodată, ţin să vă aduc
la cunoştinţă faptul că
am depus, la Departa-
mentul Politicii pentru
Relaţia cu Românii de
Pretutindeni din Bucure -
şti, o cerere de finanţare
pentru renovarea acope-
rişului bisericii din Ia-
blanca. Răspunsul pri mit

este afirmativ, iar după Sfintele Paşti va fi semnat contrac-
tul de finanţare.
Doresc, totodată, să mulţumesc creştinilor din satele înveci-
nate şi de la Vârşeţ, precum şi comitetelor parohiale din Voi-
vodinţ, Coştei, Mesici şi Sălciţa, care au participat la acest
eveniment”. Mariana STRATULAT, corespondent 

al săptămânalului ,,Libertatea”, Panciova

SSffiinnţţiirreeaa ttrrooiiţţeelloorr llaa BBiisseerriiccaa ddiinn IIaabbllaannccaa
Prilej de bucurie, în preajma Sfintelor Sărbători Pascale

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut în 
Capadocia, într-o familie creştină, şi a trăit în timpul
domniei împăratului Diocleţian. Încă de tânăr a rămas
fără tatăl său, care a murit mărturisind credinţa 

creş tină. Împreună
cu mama sa, se mută
în Palestina. Ur mea -
ză cariera militară,
ajungând comandant
în armata împăratu-
lui Diocleţian. În
anul 303, când îm-
păratul a început
persecuţiile împo tri -
va creştinilor, Sfântul
Gheorghe a măr tu -
risit chiar înaintea
lui Diocleţian cre din -
ţa în Hristos.
După ce a fost supus
la numeroase chi nuri,
a fost condamnat la
moar te prin deca -
pitare, în anul 303, în
ziua de 23 aprilie.

Tot atunci, au primit moarte mucenicească Glicherie,
Valeriu, Donat, Terin şi Alexandra, soţia împăratului
Diocleţian, care trecuseră la credinţa creştină, după
ce, pentru rugăciunile Sfântului Gheorghe, Dumnezeu
a înviat un mort. Şi după moarte, sfântul s-a arătat
făcător de minuni, fiind grabnic ajutător celor ce îl
cheamă în rugăciuni. 
Evlavia creştinilor pentru Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe se vede şi astăzi, în numărul mare de biserici
şi mănăstiri care îi sunt închinate, precum şi prin
numărul însemnat de oameni care îi poartă numele.

M. STURZA

Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe



3DIALOG CU CETĂŢENII aapprriilliiee 22001144

Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 28 ianuarie - 26 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna mai se execută trageri în zilele de: 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29

Efectivul poliţiei locale îşi va des-
făşura activitatea, în perioada imediat
următoare, ca urmare a mai multor
sesizări ale cetăţenilor, în scopul 
depistării şi sancţionării persoanelor
care nu respectă normele legale
referitoare la protecţia mediului, mai
ales în ceea ce priveşte obligaţia pro-
prietarilor ori deţinătorilor de
terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a
preveni deteriorarea calităţii mediu-
lui şi de a nu-l degrada prin 
depozitări necontrolate de deşeuri de
orice fel.
Vom acţiona şi pentru respectarea, în
zona instituţiilor aparţinând unităţii
teritorial-administrative, a regimului
opririi şi staţionării, fapt pentru care
se vor aplica sancţiuni contra-
venţionale, respectiv puncte amendă
şi puncte penalizare, potrivit OUG
nr. 195/2002. Vom efectua şi con-
troale la ieşirile în carosabil, de pe
şantierele aflate în lucru pe raza de
competenţă, în scopul depistării 
conducătorilor auto ce intră cu 

vehiculele necurăţate şi acoperă
şoseaua cu noroi.
De asemenea, vom iniţia, împreună
cu personal abilitat, verificări în ceea
ce priveşte existenţa, dar şi legali-
tatea panourilor situate la fiecare lu-
crare în construcţie, precum şi
desfăşurarea acestor lucrări în con-
formitate cu prevederile legale şi
identificarea persoanelor care exe-
cută astfel de activităţi.
Vom avea în atenţie şi efectuarea de
controale la unităţile comerciale, în
ceea ce priveşte respectarea regimu-
lui autorizării, ocazie cu care ne vom
deplasa la fiecare firmă, deoarece 
s-a consatat, din verificările ante-
rioare, că numeroase unităţi  comer-
ciale care au ca obiect de activitate
desfăşurarea de servicii către popu-
laţie, nu au acordul de funcţionare
emis de către serviciul specializat al
Primă riei comunei Giroc.

Şef Serviciu Poliţie Locală, 
jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc 
vă informeazăAcum este perioada în care ne mutăm în

grădină şi începem să o pregătim pentru
veselia culorilor de la începutul verii,
punând baza recoltei din vară şi de la
toamnă.
Printre ploile din acest anotimp, foarte
benefice şi ele pentru viitoarele legume, flori
şi fructe, profitaţi de zilele frumoase pentru
a începe sau a continua ordinea din grădină.
Plăntuţele vor avea nevoie să fie plantate,
transplantate, plivite, udate, chiar dacă
soarele va fi, în unele zile, mai puţin 
generos.
Planificaţi-vă sarcini pentru fiecare zi. Cum
grădina are nevoie de îngrijire în perma-
nenţă, munca în mai multe etape este mult
mai uşoară, plăcută şi relaxantă.
- Pregătiţi-vă grădina să rodească, făcând o
curăţenie generală;
- Ascuţiţi-vă uneltele de grădinărit şi
reparaţi-le, dacă e cazul;
- Testaţi calitatea solului;
- Curăţaţi ramurile moarte, inestetice sau
bolnave şi tundeţi plantele mereu verzi, ca
merişor, ienupăr, buxus, conifere etc.;
- Divizaţi plantele perene şi oferiţi cadou
prietenilor ceea ce aveţi în plus;
- Începeţi sau, pentru cei mai harnici, con-
tinuaţi însămânţarea legumelor, florilor de
sezon şi mutarea răsadurilor în grădină; 
- Se pot cultiva legume precum: varza,
salata, usturoiul, guliile, broccoli, conopida,
spanacul sau din categoria rădăcinoaselor,
cum ar fi: cartoful, ceapa, morcovul, ţelina,
ridichile, hreanul sau sfecla roşie. De aseme-
nea, acum se seamănă porumbul şi fasolea;
- Udaţi bine-bine plantele transplantate;
- Aveţi grijă ca straturile de căpşuni să fie
bine irigate;
- Puteţi planta pomi fructiferi, arbori, arbuşti
şi viţă-de-vie. Pentru viţa-de-vie, locul ideal
este în preajma unui gard sau zid orientat
spre sud;

- Plantaţi tufele de mur şi zmeur, într-un loc
în care să fie răsfăţate de soare;
- Amenajaţi drumuri de acces printre stra-
turi;
- Ierburile aromatice (cimbru, mentă, bu -
suioc, mărar, salvie, rozmarin) se pot
semăna şi ele acum. E de preferat să le rez-
ervaţi un colţişor în grădină – cât mai
aproape de bucătărie, pentru a le avea la în-
demână atunci când gătiţi;
- Se recomandă ca în această perioadă să ad-
ministraţi îngrăşământ şi să afânaţi pămân-
tul din jurul trandafirilor. Tăierea
tran dafirilor se poate face în funcţie de soi.
În general, se taie lăsând 10 cm de plantă,
de la baza solului. La trandafirii căţărători se
taie lăstarii bătrâni, iar cei tineri se răresc
pentru o înflorire mai bogată şi o creştere
mai rapidă în cursul anului;
-Acum puteţi îmbogăţi grădina cu noi soiuri
de flori. Florile de grădină care pot fi plan-
tate în aprilie sunt: bulbii de gladiole şi dalii,
trompeta îngerului etc. 
- Se pot planta, prin însămânţare directă în
grădină: salvia, conduraşii, verbena, cârciu -
măresele, crăiţele etc.;
- Tot acum, bulbii de begonie pot fi puşi în
ghivece, care vor fi scoase afară abia când
pericolul nopţilor reci a trecut. Dacă vreţi să
aveţi begonii care înfloresc abundent în
timpul verii, e bine ca primii boboci să fie

tăiaţi;
- Plantele puse la iernat pot fi scoase afară pe
terasă. Este indicat să fie ţinute câteva zile
la umbră, pentru a se aclimatiza şi a le feri de
soarele arzător de la prânz;
- Pentru că nu mai există pericolul de îngheţ,
se pot porni/monta instalaţiile de udare, se
pot folosi pompele de udat, filtrele din iazuri
etc.

Insp. Maria HANEŞ
Mai multe informaţii pe
wwwdecostyle.mayra.ro
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Prin H.G. nr. 79 din 12 februarie 2014, s-a stabilit că, în data
de 25 mai 2014, se vor desfăşura alegerile pentru membri
din România, în Parlamanetul European, din anul 2014.
Prin Dispoziţia Primarului comunei Giroc nr. 44 din
26.03.2014, au fost delimitate şi numerotate secţiile de vo-
tare, după cum urmează:
Secţia 420 – Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc,
str. Trandafirilor nr. 59. Aici votează cetăţenii cu domici-
liul pe str. Apicultorilor, str. Bega, str. Bicaz, str. Bîrzava, str.
Cerna, str. Crişului, str. Dunărea, str. Gloria, str. Şcolii, str.
Muncitorilor, str. Rodnei.
Secţia 421 – Căminul Cultural Giroc, str. Trandafirilor
nr. 26. Aici votează cetăţenii cu domiciliul pe străzile: Aleea
cu plopi, str. Câmpului, str. Carpaţi, str. Eroilor, str. Mureş,
str. Naturii, str. Preot David Voniga, str. Semenic, str. Timiş,
str. Trandafirilor, str. Prutului, str. Prunului, str. Putna, str. Jiu-
lui, str. Bistrei, str. Nistrului, str. Satu Bătrân, precum şi ce-
tăţenii din loc. Giroc fără adresă menţionată în listele
electorale permanente.
Secţia 422 – Calea Timişoarei nr. 76, fostele unităţi mili-
tare. Aici votează cetăţenii cu domiciliul în cartierele noi din
zonă: Calea Timişoarei, str. Aştrilor, str. Mercur, str. Visului,
str. Uranus, str. Jupiter, str. Venus, str. Saturn, str. Neptun, str.
Pluto, str. Marte, str. Cosmos, str. Gândului, str. Satelitului,
str. Daliei, str. Magnoliei, str. Garofiţei, str. Lămâiţei, str. Ma-
cilor, str. Lalelelor, str. Busuiocului, str. Rozelor, Int. Bego-
niei, str. Crinului, str. Ghioceilor, str. Brânduşei, str. Iris, str.
Narcisei, str. Orhideea, Int. Zambilei, str. Muzices cu, str.
Krypton, Int. Omega, str. Omega, str. Gospodarilor, str. Pla-
netei, str. Cerului, str. Rachetei, str. Cometei, str. Gării, str.
Vântului, str. Ecoului, str. Vişinului, str. Dimineţii, str. 

Destinului, str. Cupidon, str. Speranţei, str. Infinitului, B-dul
Soarelui, B-dul Aviaţiei, str. Luminii, str. Teiului, str. Clopo-
tului, str. Florenţa, str. Inocenţei, str. Arţarului, str. Alunului,
str. Castanilor, str. Frasinului, str. Parcului, str. Platanilor, str.
Galaxiei, str. Răsăritului, str. Aviatorului, B-dul Planişte, str.
Recoltei, str. Lanului, str. Holdelor, str. Miriştei, str. Brazi-
lor, str. Amurgului, str. Zenitului, str. Apusului, str. Atomului,
str. Constelaţiei, str. Calea Lactee, str. Meteoritului, str. Ste-
lei, str. Lunei, str. Orion, str. Ursei, str. Pepinierei, str. Flutu-
relui, str. Lăcustei, str. Buburuzei, str. Albinei, str.
Cărăbuşului, str. Poeniţei, str. Cosaşului, str. Salcâmului, str.
Viorelelor, str. Albăstrelelor, str. Petalei, str. Anemonei, str.
Crizantemei, str. Frunzei, str. Ficusului, str. Bujorilor, str.
Margaretei, str. Spicului, str. Ogrindova, str. Lostriţei, str. Si-
renei, str. Somnului, str. Ştiinţei, str. Viilor, str. Pinului, str. Ci-
reşului, str. Independenţei, str. Curcubeului, str. Urseni, str.
Salviei.
Secţia 423 – Şcoala cu clasele I – VIII „Iosif Ciorogariu”
din Chişoda, str. Nicolae Firu nr. 65. Aici votează cetăţe-
nii cu domiciliul pe str. Azur, str. Lacului, str. Orizont, str.
Crângului, str. Someş, str. Cooperatorilor, str. Nicolae Firu,
str. Izvor, str. Armoniei, str. Izlaz, str. Oituz, str. Caraiman, str.
Erou Iosub Constantin, str. Serelor.
Secţia 424 – Şcoala cu clasele I – VIII „Iosif  Ciorogariu”
din Chişoda, str. Nicolae Firu nr. 65. Aici votează cetăţe-
nii cu domiciliul pe străzile: Aleea cu plopi, str. Afinului, str.
Primăverii, str. Retezat, str. Fagului, str. Păcii, str. Stejarului,
str. Bucegi, str. Oltului,  str. Nucului, Calea Şagului, str.
Zmeurei şi cetăţenii din localuitatea Chişoda fără adresă
menţionată în listele electorale permanente.

Secretar, Dorina JURCA-HUŢAN

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014
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AASSAANNAATTEE DDEE PPEE TTEERRIITTOORRIIUULL

JJUUDDEEȚȚUULLUUII TTIIMMIIȘȘ,,
ÎÎNN PPOOLLIIGGOONNUULL DDEE

GGAARRNNIIZZOOAANNĂĂ CCHHIIȘȘOODDAA..
VVĂĂ MMUULLȚȚUUMMIIMM PPEENNTTRRUU

ÎÎNNȚȚEELLEEGGEERREE!!

Vând răsaduri 
de legume diverse, 

de cea mai bună 
calitate, la cele 

mai mici preţuri, 
începând din luna
mai a anului 2014.

Informaţii şi comenzi,
în comuna Giroc, 
str. Naturii nr. 10,

telefon 0723-343.711 

Consiliul Local al comunei Giroc a adoptat, în şe-
dinţa din 30 aprilie, proiectele de hotărâre privind:
asigurarea transportului membrilor Ansamblului
Cultural „Ghiocelul” din comuna Giroc în Bulga-
ria (localitatea Sofia) şi retur, în perioada 26-29
iunie 2014; alocarea sumei de 3.000 de lei pentru
tipărirea cărţilor „Vorbe d-ale noastre”, ediţia a IV-a,
şi „Martor în revoluţie”, scrise de domnul profesor
Ionel Murariu; alocarea sumei de 15.000 de lei
pentru editarea albumului de prezentare a colec-
ţiei etnografice, de către domnul Marius-Florin
Matei; numirea persoanei responsabile cu prelua-
rea actelor şi eliberarea cardului-legitimaţie de
parcare pentru persoanele cu handicap; aprobarea
transportului Corului Bărbătesc al Bisericii 
Ortodoxe „Sfântul Dimitrie” din Giroc, la Dorna
Candrenilor, în perioada 9-11 mai, în vederea par-
ticipării la Festivalul Naţional de Artă Muzicală;
aprobarea Raportului de evaluare pentru con-
strucţia „Cabinet veterinar şi punct farmaceutic”;
aprobarea concesionării directe a terenului înscris
în CF 405496, Giroc, nr. top 405496, în suprafaţă
de 338 mp, către proprietara construcţiei; aproba-
rea documentaţiei în vederea închirierii prin lici-
taţie publică a unor spaţii aflate în incinta fostelor
unităţi militare; aprobarea sumei de 10.000 de lei
pentru reabilitarea şi reaşezarea Monumentului
Eroilor din Primul Război Mondial, la Biserica
Ortodoxă Română din Giroc. (V.T.)

Din agenda 
Consiliului Local Giroc
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ÎÎnnvviieerreeaa DDoommnnuulluuii IIiissuuss HHrriissttooss,, llaa GGiirroocc
Lumina Învierii în sufletele şi casele noastre

Şi în acest an, Lumina Sfântă de la Ierusalim a revărsat asupra credincioşilor parohiei Giroc bucuria
şi căldura duhovnicească a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, atunci când întreaga biserică,
purtând în mâini lumânări aprinse, intona troparul „Învierea Ta Hristoase Mântuitorule, îngerii o
laudă în ceruri, iar pe noi, pe pământ, ne învredniceşte cu inimă curată să te slăvim”.
Cu câteva ore înainte de miezul nopţii, în aeroportul Internaţional „Traian Vuia” din Timişoara, nu-
meroşi preoţi, dar şi credincioşi, au aşteptat cu emoţie aterizarea avionului ce avea să aducă Lumina
Sfântă de la Ierusalim. Cu doar o oră înainte de miezul nopţii, Preasfinţia Sa Paisie Lugojanul, 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a adus de la avion lumânarea purtată mii de kilometri,
spre a dărui tuturor credincioşilor bănăţeni această lumină binecuvântată. Reamintim că în fiecare
an, în Sâmbăta Mare, în Biserica Învierii din Ierusalim se coboară Lumina Sfântă ce aprinde
lumânările din biserică, o lumină curată, sfântă şi chiar nematerială, pentru că în primele momente
ale aprinderii ei, aceasta nu arde.
Cu deosebită emoţie şi bucurie, am aprins şi noi candela noastră şi ne-am îndreptat spre parohia
Giroc, spre a dărui tuturor creştinilor Lumina lui Hristos, atunci când preoţii au chemat poporul,
strigând cu glas mare cuvintele: „Veniţi de luaţi lumină!”.
Ca în fiecare an, creştinii ortodocşi din Giroc au mers în procesiune pe străzile comunei, luminaţi de
luminile lumânărilor şi candelelor ţinute în mâini, dar şi de focurile aprinse de localnici în faţa caselor
lor, vestindu-ne astfel că în tot ceea ce este întunecat în vieţile noastre, totuşi, Lumina Domnului 
nostru e cea care ne încălzeşte sufletul şi ne luminează viaţa.
Ajunşi în faţa bisericii, întreaga făptură s-a dezlănţuit atunci când pentru prima oară s-a cântat de
către mulţimea de credincioşi, într-un singur glas, troparul „Hristos a înviat din morţi, cu moartea
pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le”.

Preot paroh, Marius ŞONEA



5DIALOG CU CETĂŢENII aapprriilliiee 22001144

Denumirea de Paşte provine de la termenul iudaic
„pesah”, care înseamnă trecere. Aşadar, vorbim de-
spre o mare „trecere”, care a avut o însemnătate de-
osebit de mare, atât pentru iudei, cât şi pentru
creştinii de mai târziu. 
Radiografiind în trecere Vechiul Testament, ne
aducem aminte de momentul în care poporul iudeu,
prin Moise şi Aaron, ca trimişi ai lui Dumnezeu, a
fost eliberat din robia egipteană. Acest fapt se da-
torează unui miracol menit să îl convingă pe
faraonul Egiptului nu doar să îi elibereze, ci chiar
mai mult, să îi alunge în grabă pe iudei din patria
sa. Este vorba despre momentul în care Dumnezeu
trimite îngerul morţii să ia viaţa fiecărui întâi născut
al Egiptului, de la cel mai mărunt animal, până la
fiul întâi născut al faraonului. Doar întâi născuţii
iudeilor au fost feriţi de moarte, deoarece aceştia
primiseră poruncă de la Dumnezeu, prin Moise, ca
fiecare iudeu să junghie un miel, iar cu sângele lui
să ungă pragul uşii. Acesta va fi semnul pentru îngerul
morţii ca să nu ia viaţa nimănui din casa aceea.
Speriat de cele ce se întâmplă în poporul său, de
numărul mare de morţi dintr-o singură noapte, şi
mai ales îndurerat de moartea copilului său,
faraonul Egiptu lui hotărăşte eliberarea iudeilor
chiar în acea noapte, grăbindu-le foarte tare ple-
carea. Ca urmare, fiecare familie de iudei îşi ia în
pripă cele câteva lucruri pe care le avea, împreună
cu pâinile din aluatul care încă nu apucase să dos-
pească. La puţin timp după ce părăsesc ţara Egiptu-
lui, iudeii constată cu mirare că sunt urmăriţi de
oştirile egiptene pentru a fi capturaţi din nou. Însă
acest moment îi găsise într-un loc nepotrivit. În faţă
aveau întinderea adâncă a Mării Roşii, iar în spate
se vedeau venind armatele egiptene. Acesta este
momentul în care Dumnezeu intervine din nou în
viaţa iudeilor şi le oferă o cale de scăpare, de-
spărţind în două Marea Roşie, ajutându-i să treacă
de cealaltă parte. În urma lor, oştirile egiptene sunt
înghiţite de apele mării, care s-a închis în urma
iudeilor.
Aceasta este marea trecere sau „pesah”-ul care a
schimbat viaţa iudeilor, oferindu-le un nou început.
Un nou drum al vieţii, pus sub semnul libertăţii
naţionale şi religioase, un drum care va fi mai de-
parte aflat sub grija Dumnezeului salvator. Un mo-
ment care va fi celebrat şi rememorat an de an, sub
forma celei mai mari sărbători evreieşti – Paştele
iudaic.

Şi dacă Moise a fost acela care cu puterea lui 
Dumnezeu a trecut sau a mutat poporul iudeu de la
robie la libertate şi de la moartea spirituală la 
credinţa în Dumnezeu, la câteva mii de ani mai
târziu, acest lucru a fost săvârşit în deplinătate de
către Fiul Omului.
Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, om deplin şi 
Dumnezeu deplin, prin moartea pe cruce şi învierea
Sa, a adus libertatea pe care omenirea o aştepta şi o
căuta încă de la căderea în păcat a părinţilor Adam
şi Eva. Dacă prin căderea în păcat a primilor părinţi
omenirea şi-a pierdut libertatea de a trăi în veşnicie
alături de Dumnezeu, şi a căzut în robia morţii, iată
că prin jertfa Mântuitorului întreaga omenire a de-
venit liberă, putând ajunge în slava lui Dumnezeu,
iar moartea care l-a robit pe om a fost omorâtă de
însuşi Dumnezeu. Mântuitorul a purtat şi a trecut

omenirea la un alt nivel spiritual. El este Cel care a
făcut marea trecere spre nemurire, spre nerobire şi
spre fericirea veşnică şi împăcarea omului cu Dumne zeu.
Prin jerfa pe cruce şi prin învierea Sa, Hristos a
întins mâna spre oameni spre a-i ridica împreună cu
El de-a dreapta Tatălui. Totul depinde de fiecare om
în parte, dacă în această viaţă va dori să Îl ia de
mână pe Hristos şi să meargă împreună cu El spre
marea trecere, la nemurirea din lumina lui 
Dumnezeu.
Această mare trecere a omenirii de la întuneric la
lumină şi de la moarte la viaţă, prin învierea lui
Iisus, o sărbătoresc şi o rememorează toţii creştinii
în marea sărbătoare a Paştilor.
O sărbătoare care a fost prăznuită cu mare cinste şi
de către credincioşii din Giroc şi Chişoda, care în
noaptea de Înviere au venit într-un număr impre-
sionant să ia lumina venită de la Ierusalim şi să ia
paştile bucuriei Învierii Domnului. Un număr mare
de credincioşi a fost prezent la biserică şi în zilele
următoare ale Sărbătorilor Pascale, spre a-L slăvi
pe Dumnezeu şi pentru a-I mulţumi pentru toate
cele ştiute şi neştiute pe care ni le-a dat. 
Şi pentru că este vremea mărturisirii, vom mărtur-
isi până la Înălţarea Domnului, dar şi până la a doua
venire, căci cu adevărat, 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Preoţii Traian şi Dragoş DEBUCEAN

ÎÎnnvviieerreeaa DDoommnnuulluuii IIiissuuss HHrriissttooss,, llaa CChhiişşooddaa
Noaptea minunată a Învierii Mântuitorului
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Tradiţie şi modernitate, coordonatele
sărbătorii din acest an

În prima şi a doua zi de Paşti, la Giroc, s-a ţinut Ruga
comunei. Girocenii, aşa cum fac an de an, s-au pregătit
cum se cuvine pentru unul dintre cele mai importante
evenimente din viaţa aşezării lor. Şi în acest an, Con-
siliul Local Giroc a aprobat o sumă generoasă pentru
susţinerea programului artistic, iar efortul a fost răs-
plătit de rezultatul final: o manifestare de o înaltă ţin-
ută artistică, la care şi-au adus contribuţia atât artiştii
invitaţi, cât şi reprezentanţii grupelor de dansuri din
cadrul Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc.
Anul acesta, la Giroc am asistat la o reuşită îmbinare
între tradiţia a ceea ce înseamnă o rugă bănăţeană au-
tentică şi modernitate. Pe lângă artiştii de muzică popu-
lară invitaţi în acest an – soliştii Carmen Popovici şi
Dumitru Stoicănescu, alături de formaţiile conduse de
Sorin Dumbravă şi prof. Adrian Scorobete – pe noua
scenă din Grădina de vară a Căminului Cultural a urcat
şi un reprezentant al muzicii moderne. Unul dintre cei
mai în vogă artişti români ai momentului, referindu-ne
la muzica de dans, şi anume Alex Velea, a fost prezent
la Giroc, iar prestaţia sa i-a încântat pe participanţi.
Trebuie specificat faptul că, şi în acest an, la Ruga
Giroceană au fost prezenţi, pe lângă localnici şi invi-
taţii lor, şi spectatori veniţi din Timişoara, în special,
dar şi din comunele şi satele învecinate, atraşi de 
calitatea actului cultural, de numele şi valoarea 
artiştilor invitaţi.

Cu mic, cu mare, la Rugă
În prima zi a Rugii Girocene din acest an, după-
amiază, oamenii s-au îndreptat spre Biserica Ortodoxă
Română din Giroc, pentru slujba religioasă, oficiată
de preoţii Marius Şonea şi Daniel Mateia. Pentru că
ruga în sine este strâns legată de cel mai important mo-
ment din viaţa noastră spirituală, Învierea Domnului,

arătând că sunt buni creştini, girocenii au venit în
număr mare la biserică. Era prima zi de Paşti şi un
prilej potrivit pentru a se întâlnii unii cu alţii şi a-şi ura
creştinescul „Hristos a înviat!”.
După slujbă, împreună cu preoţii şi cu primarul co-
munei, domnul Iosif-Ionel Toma, participanţii s-au de-
plasat în Grădina de vară a Căminului Cultural,
amenajată şi pregătită pentru cele două zile de specta-
cole ce aveau să urmeze. Trebuie spus că, în acest an,
s-a reconfigurat spaţiul în care s-a desfăşurat Ruga,
amenajându-se o scenă demnă de marile spectacole.
Efortul generos al autorităţilor locale s-a concretizat şi
nu doar atât, oferindu-se un confort sporit celor
prezenţi la Rugă, de la spectatori şi până la artişti. 
În deschiderea Rugii, Fanfara Giroceana, condusă de
către dirijorul Ionel Pascota, a interpretat mai multe
marşuri, „Hristos a înviat!” şi imnul naţional al
României, „Deşteaptă-te, române!”.
Celor prezenţi s-a adresat domnul primar al comunei
Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, cel care, la fel ca şi în anii
trecuţi, alături de zeci de giroceni, a venit îmbrăcat
într-un costum tradiţional din Banat. După ce le-a
adresat participanţilor un sincer „Hristos a înviat”,
domnul primar a mulţumit tuturor celor care s-au im-
plicat în organizarea ediţiei din acest an a Rugii

Girocene. Mulţumiri a primit, aşadar, şi Consiliul
Local, care şi-a adus un aport deosebit, ca de fiecare
dată, de altfel, pentru ca la Giroc să se poată desfăşura
o rugă cum alta nu-i în întreg Banatul. Nu au fost uitaţi
nici artiştii giroceni, componenţi ai Ansamblului
„Ghiocelul”, care îşi aduc, de fiecare dată, un aport
substanţial la calitatea actului artistic care caracte -
rizează Ruga de la Giroc.
Celor prezenţi le-au mai vorbit şi cei doi preoţi ai
aşezării, Marius Şonea şi Daniel Mateia, iar printre in-
vitaţii de marcă s-a numărat şi domnul Cătălin Tiuch,
deputatul Colegiului 6 Timiş, prezent la Giroc şi cu
acest fericit prilej, la fel cum a fost prezent la toate mo-
mentele importante din comunitatea noastră.
Ruga Giroceană 2014 a început cu hora mare, în care
s-au prins atât domnul primar, cât şi preoţii, ceilalţi in-
vitaţi, dar şi foarte mulţi dintre cei prezenţi. Tonul l-au
dat dansatorii, atât cei mici, cât şi cei mari, de la
Ansamblul „Ghiocelul”, care, apoi, au susţinut,
fiecare, momente coregrafice autentic bănăţene, 
gustate şi aplaudate de către cei prezenţi. La Rugă,
„ghioceii” s-au întrecut, oferind momente de neuitat
şi de mândrie, în acelaşi timp, pentru toţi cei care au
venit în Grădina de vară a Căminului Cultural.

După datină, Sărbătorile Pascale au fost 
întregite, la Giroc, de Ruga Giroceană,
eveniment care a adunat laolaltă localnici,
dar şi numeroşi invitaţi. Au fost două zile de
sărbătoare, cu artişti de valoare, muzică popu -
lară autentică, muzică modernă, antren şi
distracţie pe măsură. Invitat special a fost, în
acest an, Alex Velea, unul dintre cei mai în
vogă artişti români ai momentului.
În ultimii ani, Ruga Giroceană nu s-a rezu-
mat doar la celebrarea în sine a acestui mo-
ment deosebit de important din viaţa
comunităţii, ci a devenit un adevărat eveni-
ment cultural. Programele pregătite pentru
ultimele ediţii ale Rugii Girocene au adus, pe
scena Grădinii de vară a Căminului Cul-
tural, nume importante ale muzicii populare
bănăţene, port-drapele ale folclorului nostru
strămoşesc. Bineînţeles, toate acestea nu se
puteau realiza fără implicarea autorităţilor
locale, a domnului primar Iosif-Ionel Toma,
în special, cu toţii înţelegând că moştenirile
de suflet pe care ni le-au lăsat înaintaşii
noştri trebuie păstrate şi date mai departe.
Doar aşa, transmiţând copiilor noştri da-
tinile, portul, obiceiurile, cântecele noastre,
putem avea garanţia că f iinţa noastră
naţională nu se va pierde. 
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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

Muzica şi buna dispoziţie au fost susţinute, în prima
zi a Rugii, de către taraful Ansamblului „Ghiocelul”,
condus de profesorul Adrian Scorobete, de orches-
tra condusă de Sorin Dumbravă, de soliştii vocali
Carmen Popovici, Dumitru Stoicănescu şi tânăra in-
terpretă giroceană Loredana Sur. 
Un moment aşteptat, cu precădere de către tânăra 
gene raţie, a fost cel al intrării în scenă a lui Alex
Velea, unul dintre cei mai apreciaţi artişti români ai
momentului. Interpretul a reuşit să confirme aştep-
tările, astfel că recitalul său a fost încununat de suc-
ces, iar girocenii  l-au răsplătit cu aplauze.
Petrecerea din prima zi a Rugii s-a încheiat cu un
spectaculos foc de artificii, moment gustat de sutele
de oameni prezenţi în Grădina de vară a Căminului
Cultural.

Moştenirea înaintaşilor 
este pe mâini bune!

Girocenii au avut prilejul să petreacă şi în a doua zi
de Paşti, pe acordurile muzicii populare. Au cântat
pentru localnici şi goştii lor Carmen Popovici şi Du-
mitru Stoicănescu. Să spunem că, atât în prima, cât
şi în a doua zi, participanţii la Rugă au avut prilejul
să guste un preparat la grătar, să ciocnească o halbă
de bere, iar cei mai tineri s-au putut distra la stan-
durile special amenajate cu jocuri şi la alte atracţii
pline de adrenalină.
Trebuie remarcată şi atmosfera în care s-a derulat, şi
în 2014, Ruga Giroceană. Oamenii au petrecut pe
cinste, însă într-un mod civilizat, o caracteristică
pentru manifestările de Paşti de la Giroc.
Este important, pentru fiecare comunitate, ca astfel
de manifestări, cum sunt Rugile, să fie transformate
în momente în care reperele autentice să fie puse în 
va loare, să se aducă în prim-plan tot ce are mai bun
folclorul românesc. La Giroc, comună cu o istorie
aparte, păstrarea şi transmiterea mai departe a aces-
tor moşteniri de suflet ale poporului român sunt pri-
orităţi de maximă importanţă. Ce dovadă mai bună
poate fi adusă în discuţie decât faptul că Girocul a
câştigat toate ediţiile tradiţionalului Festival-concurs
„Lada cu zestre” la care a participat... La fel, lucru
remarcat de-a lungul ultimilor ani, tinerii din Giroc
participă în număr impresionant la manifestările de
Rugă, cântă şi dansează, dovedind dragoste pentru
tot ceea ce înseamnă port şi cântec popular. Prin ei,
tot ceea ce înseamnă Girocul din punct de vedere al
tradiţiilor va rămâne în continuare viu. Lor, ca şi

celor din jurul Ansamblului „Ghiocelul”, în special
autorităţilor locale, li se cuvin mulţumiri şi trebuie să
li se aducă încurajări pentru ca efortul lor de a per-
petua aceste valori ale neamului nostru să fie unul
care, la final, se va materializa.
A mai trecut o Rugă Giroceană, aşa cum spuneam,
care anul acesta a încercat şi a reuşit, pe deplin, să
îmbine tradiţia cu actualitatea. Suntem siguri că, şi în
anii ce vor veni, Ruga Giroceană se va înscrie pe
aceleaşi coordonate şi va rămâne, în continuare, o
manifestare de referinţă nu doar pentru localitate, ci
şi pentru judeţul Timiş.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Alexandru Ciprian Ionuţ Mateş
1 an şi 3 luni, Giroc

Ana Juravle
2 ani şi 3 luni, Giroc

Andrei Iederan
3 ani, Giroc

Cristian Istrate
1 an şi 10 luni, Giroc

Mălina Mocanu
6 ani, Giroc

Duritatea luptei pentru medalii se face
simţită încă din runda 2: la primele table,
nu se face remiză, nu se iau prizonieri. Pri-
mii 4 favoriţi câştigă în bloc: Ciorîcă îl
bate pe Caraşcă, Hîncu şi Alboni câştigă la
Perţe şi Samfirescu. La tabla nr. 3 are loc
o ciocnire dramatică între doi jucători de
elită: Alex Ungureanu, un jucător de mare
talent, are un uşor avantaj, presează, dar îşi
dozează prost timpul şi pierde la limită în
faţa lui Paraschiv. În zilele sale bune, Alex
Ungureanu poate fi înspăimântător în atac. 
Partida a semănat cu bătălia de la Pira-
mide, în care regimentele francezilor con-
duşi de Bonaparte au trebuit să reziste în

faţa asaltului impetuos al cavaleriei ma-
meluce.  
Runda 3 este una rea pentru Chişoda: 
Alboni pierde în faţa lui Ciorîcă. 
În schimb, Paraschiv câştigă într-o ma-
nieră de maestru în faţa lui Hîncu, după un
schimb de lovituri tactice rapide, probabil
cea mai frumoasă partidă a competiţiei. 
Asistenţa este uluită de seria de „lovituri
de sabie” în stil shaolin. Hîncu, rămas
brusc fără argumente, se uită în dreapta, se
uită în stânga, se uită în sus, apoi îşi pune
mâinile în cap. 

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

ŞŞaahhiişşttiiii ggiirroocceennii,, ccaammppiioonniiii
ccllaasseelloorr II--VVIIIIII ddiinn TTiimmiişş!! ((22))

Clubul de Şah Giroc a fost de 5 ori medaliat la
Campionatele Naţionale Individuale de Şah pentru
Copii şi Juniori, Călimăneşti, 5-16 aprilie 2014.
Roxana Popa, la F8, a obţinut 3 medalii (argint la
şah clasic, aur la şah rapid şi bronz la şah fulger).
Roxana a venit tocmai de la Timişoara să înveţe
primii paşi în şah, pe când avea 5 ani. A fost spri-
jinită financiar de către Clubul de Şah Giroc şi de
către ACS Polihroniade, în 2013, să participe la
Campionatul Mondial Şcolar din Grecia, unde se
calificase, iar această investiţie, precum şi munca
de acasă, au dat rezultate.
La categoriile mici, la fetiţe (până în 7-8 ani), con-
curenţa este mult mai mică, lucru de care Roxana,

pornind devreme în şah, lucrând acasă şi participând
la cât mai multe competiţii, a reuşit să profite. Este
o şansă nesperată pentru ea să fie vicecampioană na-
ţională la 8 ani (proba de şah clasic este cea care con-
tează în ierarhie), întrucât va beneficia de unele
avantaje din partea federaţiei, pentru a face trecerea
cât mai uşor spre următoarele categorii de vârstă,
care  sunt incomparabil mai grele.
La categoria F12, Alexandra Paraschiv şi-a adju-
decat două medalii (bronz la şah rapid şi la şah 
fulger). Afectată de un virus gripal foarte dur, care
a circulat printre copii pe parcursul naţionalelor,
Alexandra a ratat startul la şah clasic, dar a termi-
nat pe locul 8 din 36 de concurente.
Dificultatea extremă a competiţiei de la această ca-
tegorie reiese şi din faptul că fostele campioane na-
ţionale Thea Boboc şi Smaranda Azamfirei
(ambele din municipiul Iaşi, oraş care de zeci de
ani este o „fabrică de campioni” în şahul juvenil

românesc) au terminat abia pe locurile 14 şi 15! 
De notat evoluţia deosebită a lui Paul Paraschiv,
care a avut o misiune şi mai grea la categoria B12,
dar a fost mereu în mijlocul luptei pentru medalii
(de exemplu, a ratat la fir de păr medaliile la şah
rapid, unde a ocupat, între 52 de concurenţi, locul
4, la egalitate cu locurile 2 şi 3). La şah clasic, Paul
a ocupat locul 5 între 78 de concurenţi (dintre care
cam 40-50 erau jucători foarte buni).
Ultima rundă îl găsea pe Paul în fruntea competi-
ţiei, la prima masă, cu piesele negre, unde îl avea
ca adversar pe primul favorit, David Gavrilescu, o
adevărată vedetă - candidat de maestru, multiplu
campion naţional de juniori, de patru ori medaliat

la campionatele europene şi mon-
diale, supranumit de către Eveni-
mentul Zilei „micul Kasparov”. Cu
toate că a obţinut o poziţie tehnic
câştigată, cu pion în plus fără nici o
compensaţie pentru adversar, Paul
Paraschiv s-a lăsat intimidat de 
cartea de vizită a adversarului şi a
acceptat propunerea de remiză.
Prezent şi el la finală, Denis Alboni
(de la Chişoda) a avut, poate, cel
mai dificil concurs la categoria B14.
Doborât de gripă, el s-a clasat totuşi
pe locul 23, din 61 de jucători, la
şah clasic, şi pe locul 19, din 55 de
concurenţi, la şah fulger.

Anecdotic, doi campioni, doi jucători de elită au
plâns, din cauza eşecului sau semi-eşecului înre-
gistrat în faţa redutabililor jucători giroceni. Unul
a fost David Gavrilescu, care a izbucnit în lacrimi
după ce a convenit remiza cu Paraschiv, pentru că
în acel moment nu mai era sigur dacă are asigurat
titlul de campion naţional (care i-a revenit, până la
urmă), întrucât mai erau partide care se desfăşurau,
iar jocul rezultatelor nu era clar. De fapt, Gavrilescu
abia scăpase de o înfrângere care l-ar fi aruncat toc-
mai pe locul patru.
Protagonista celuilalt episod cu lacrimi a fost Sma-
randa Azamfirei, nu demult campioană naţională la
junioare, care a pierdut la şah fulger în faţa giro-
cencei Alexandra Paraschiv, cu toate că la această
probă coeficienţii valorici o indicau ca favorită pe
jucătoarea din Iaşi.
Aşadar, şi campionii plâng câteodată...

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

Şi campionii plâng câteodată
Proiectul „Shuttle Time – Badmintonul în şcoli”, demarat la finele anului 2012,
a prins rădăcini puternice în judeţul Timiş. Primul concurs din acest an s-a des-
făşurat la Giroc, în sala de sport a Liceului Teoretic „David Voniga”. Au par-
ticipat 100 de copii, elevii provenind de la 16 şcoli din judeţ. 
Speranţele Federaţiei Române de Badminton şi a inspectoratelor şcolare care
conlucrează la implementarea poroiectului sunt ca, în cele din urmă, unii din-
tre cei mai talentaţi elevi badmintonişti să ajungă legitimaţi şi să activeze în sis-
temul competiţional al forului de profil.
Câştigătorii concursului de la Giroc sunt: GS U15: 1. Tiana Bulfă (Şcoala Gim-
nazială „Iosif Ciorgariu” din Chişoda ; 2. Ioana Moisi (Şcoala Gimnazială nr.
24 Timişoara); 3. Dana Lihet (Rudolf Walter Timişoara); 3. Georgiana Vasilaş
(Rudolf Walter Timişoara); BS U15: 1. Marius Lazăr (Rudolf Walter Timişoara);
2. Emanuel Wuchinger
(Şcoala Gim nazială nr. 1); 3
Alexandru Bura (Rudolf
Walter Timişoara); 3. Crist-
ian Grivei (Rudolf Walter
Timişoara); GS U13: 1.
Paula Olariu (Şcoala Gim-
nazială nr. 24 Timişoara); 2.
Larisa Ianculescu (Şcoala
Gimnazială „Anişoara Odea -
nu” Lugoj); 3. Ioana Stoe -
nică (Şcoala Gimnazială nr.
24 Timişoara); 3. Karina
Bădescu (Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda); BS U13: 1. An-
drei Vasilaş (Rudolf Walter Timişoara); 2. Emanuel Kis-Iuhasz (Şcoala Gim-
nazială nr. 1 Timişoara); 3. Raul Neag (Şcoala Gimnazială nr. 24 Timişoara); 3.
Raul Perţe (Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda); GS U11: 1.
Theodora Feil (Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu” Lugoj); 2. Diana
Popescu (Şcoala Gimnazială nr. 19 Timişoara); 3 Briana Herciu (Liceul „Niko-
lau Lenau” Timişoara); 3. Coralia Şulea (Şcoala Waldorf Timişoara); BS U11:
1. Alessandro Pascu (Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu” Lugoj); 2 Eduard
Seleşan (Rudolf Walter Timişoara); 3. Robert Kubik (Şcoala Gimnazială nr. 24
Timişoara); 3. Cosmin Haisser (Rudolf Walter Timişoara); GS U9: 1 Emma
Parfenie (Montessori Timişoara); 2. Martha Unguru (Şcoala Gimnazială
„Anisoara Odeanu” Lugoj); 3. Naama Ficard (Şcoala Waldorf Timişoara); 3
Mara Stoenică (Şcoala Gimnazială nr. 24 Timişoara); BS U9: 1. Bogdan Mihai
(Şcoala Gimnazială nr. 7 Timişoara); 2 Fabian Nica (Şcoala Gimnazială nr. 30
Timişoara); 3 Victor Varga (Liceul „Carmen Sylva” Timişoara); 3. Andrei
Croitoru (Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu” Lugoj). (A.B.)

„„SShhuuttttllee TTiimmee –– BBaaddmmiinnttoonnuull
îînn şşccoollii””,, llaa GGiirroocc

Echipa de fotbal Unirea Giroc nu a reuşit să obţină un rezultat pozitiv în
etapa a 27-a a campionatului Diviziei D, când a înfruntat, la Timişoara,
liderul clasamentului, ASU Poli. Girocenii au rezistat o jumătate de oră
fără să primească gol, însă, în ultimul sfert al primei reprize, a primit patru

goluri, reuşind, înainte de fluierul
de pauză, să reducă din diferenţă.
Repriza a doua a fost una mai
bună pentru giroceni, care nu au
mai primit gol, reuşind, în
schimb, să marceheze o dată şi să
ducă diferenţa la o proporţie 
rezonabilă.
S-a încheiat 4-2 pentru Poli,
golurile formaţiei noastre fiind 
înscrise de Ropot şi Ioviţă. (A.B.)

UUnniirreeaa GGiirroocc ppiieerrddee
ppee tteerreennuull lliiddeerruulluuii


