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„Mărire întru cei de sus lui Dumne-
zeu şi pe pământ pace, între oameni
bunăvoire!” Acesta este imnul înge-
rilor la naşterea pruncului Iisus.
Mesia se naşte pe pământ şi cu El
aduce oamenilor pacea din sufletele
lor. Iar bunăvoirea oamenilor (sau ce
a mai rămas din ea) se regăseşte în
darurile pe care aceştia şi le fac unii
altora în preajma acestei sărbă-
tori.Dorim ca Dumnezeu să reverse
această pace divină, aducătoare de li-
nişte şi iubire, în sufletele fiecăruia
dintre dumneavoastră şi să binecu-
vânteze fiecare casă şi fiecare om
primitor sau aducător al vestirii naş-
terii lui Iisus.
Preoţii Traian şi Dragoş DEBUCEAN

În aceste vremuri
grele, Naşterea Dom-
nului Isus este o spe-
ranţă pentru toţi. El s-a
născut pentru noi, să ri-
dice păcatele noastre,
să ne împace cu Dum-
nezeu, dându-ne viaţă
veşnică. Să-L cunoaş-
tem mai bine şi Să-L
primim ca Mântuitor
personal, lăsându-L să
se nască în inima
noastră.

Hristos s-a născut!
Biserica Penticostală

Chişoda
Pastor – Iosif CODIŢĂ

Eveniment di-
vin, cosmic,
uman, care a
marcat istoria,
dând lumii o
nouă eră am-
prentată de
Dumnezeul În-
trupat în Isus
Hristos, Lu-
mina lumii. El
ne-a învăţat să
trăim în dra-
goste, oferindu-ne un model de
iubire. Să umblăm în Adevăr,
croindu-ne Calea. Domnul
Isus Hristos ne-a învăţat să
trăim, descoperindu-ne Viaţa
prin moartea şi învierea Lui.
Evangheliile ne împrospă-
tează istoria naşterii adusă de
îngeri şi însoţită de cântarea
de glorificare: „Slavă lui
Dumnezeu în locurile prea-
înalte şi pace pe pământ între
oamenii plăcuţi Lui.”
Evangheliile ne amintesc de
căutarea magilor care au jertfit
timpul, cercetările şi darurile
lor Împăratului Mesia. “Când
au văzut ei steaua, n-au mai

putut de bucurie.
Au intrat în casă, au
văzut Pruncul cu
Maria, mama Lui,
s-au aruncat cu faţa
la pământ şi I s-au
închinat; apoi şi-au
deschis vistieriile şi
I-au adus daruri:
aur, tămâie şi
smirnă.”
Tot Evangheliile ne
amintesc de as-

cultarea pastorilor „Haidem să
mergem până la Betleem şi să
vedem ce ni s-a spus şi ce ne-
a făcut cunoscut Domnul.”
Evangheliile ne vorbesc şi azi
de mântuirea realizată şi ofer-
ită în dar de Isus Hristos celor
care Îl caută şi prin ascultare,
intră în legământ cu El.
Doresc ca în această sărbă-
toare Domnul să ne umple
inima de bucurie şi pace, com-
pasiune pentru cei încercaţi şi
dragoste pentru toţi oamenii, ca
să-L putem reprezenta cu cin-
ste.

Pastor Viorel ŢUŢ
Biserica Baptistă Giroc

Noaptea de Crăciun
să fie un moment
de profundă medi-
taţie asupra vieţii
noastre, primită în
dar de la Dumnezeu.
Să învăţăm să
mulţumim, să iu-
bim şi să aducem
slavă Mântuitorului

nostru Iisus Hristos, ce astăzi S-a
născut.
Să înţelegem bine rostul nostru pe
pământ, să avem inima bună şi bucu-
rie nemărginită pentru că putem trăi
aceste clipe minunate.
Din lumina sărbătoririi Naşterii
Domnului şi din speranţa ce însoţeşte
Noul An, să aveţi gânduri bune, să-
nătate şi împliniri pe toate planurile.

CRĂCIUN FERICIT!
LA MULŢI ANI!

Primar,
Dr. Iosif-Ionel TOMA

CCrrăăcciiuunn ffeerriicciitt!!
LLaa MMuullţţii AAnnii!!

Mesaje adresate girocenilor cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă

Cu ocazia Sfintelor
Sărbători de Crăciun
şi a Anului Nou, do-
resc tuturor locuitori-
lor din Giroc şi
Chi şoda cele mai
bune lucruri, sănătate,
fericire şi prosperi-
tate.
Crăciunul să ne gă -
sească alături de cei
dragi, iar noul an să
fie mai bun şi mai
bogat.

Viceprimar,
Ionel POPAZIE

Sfintele Sărbători ale
Naşterii Domnului,
Anului Nou şi Bobo-
tezei să vă găsească
sănătoşi şi fericiţi, iar
Naşterea Pruncului
Iisus să vă aducă în
suflet pace pentru ca
bucuria Praznicului să
vă însoţească tot anul,
aducându-vă binecu-
vântare! “Hristos se
naşte, măriţi-L Hris-
tos din ceruri întâmpi-
naţi-L!”

Preot paroh,
Daniel MATEIA

La ,, plinirea
vre mii’’ Dumne -
zeu a trimis în
lume pe Fiul Său
Iubiţi credin-
cioşi,
În fiecare an, la
vremea aceasta,
ne amintim că
Dumnezeu, la
pli nirea vremii,
a trimis pe Fiul
Său să se nască dintr-o fe-
meie, ca noi să dobândim
înfierea. Ca şi copii ai Săi,
după har, trebuie să fim
buni şi ascultători. Hristos
ne-a arătat ce este smerenia,
născându-Se într-o iesle
dintr-o peşteră. Ne-a arătat
ce este ascultarea, îm-
plinind voia părinţilor după
trup şi a Tatălui  ceresc. Ne
pune în faţă puterea credin -
ţei pe temeiul căreia face
atâtea minuni. Ne învaţă să
fim răbdători în suferinţe şi
în ne cazuri, aşa cum a

suferit El cal-
varul răstignirii
şi să nu-i urâm
pe cei ce ne fac
rău. Să ne iubim
vrăjmaşii şi să
ne rugăm pentru
ei aşa cum a
făcut-o Mântui -
torul pe cruce.
Ne cere să fim
desăvârşiţi pre-

cum Tatăl din ceruri
desăvârşit este.
În noaptea plină de mister a
Crăciunului, în care cerul şi
pământul îşi unesc glasul
pentru a preamări coborârea
în lume a Fiului lui Dum-
nezeu, să cântăm şi noi îm-
preună cu îngerii: Slavă
întru cei de sus lui Dum-
nezeu şi pe pământ pace,
între oameni bunăvoire.

Hristos s-a născut! 
La mulţi ani!

Pr. ic.stavr. 
Adrian CHERMELEU

În prag de sărbători deschi -
deţi uşa şi lăsaţi spiritul
Crăciunului să vă intre în
casă! Deschideţi inimile şi
lăsaţi bucuria şi împlinirea
să vă intre în suflet! Des -
chideţi larg braţele şi îm-
brăţişarea caldă, vorba
bună şi gândul curat să fie
cel mai de preţ cadou pen-
tru cei dragi. Fie ca iubirea,
înţelepciunea, încrede rea şi
generozitatea să vă că lău -
zească paşii în noul an.
Sărbători fericite şi La
mulţi ani!

Prof. Melentina COSTA
Director, Şcoala cu

clasele I-VIII Giroc

Poliţia locală trans-
mite, cu ocazia săr-
bătorilor de iarnă,
locuitorilor din Gi -
roc şi Chişoda,
multă sănătate, feri-
cire şi bucurie alătu -
ri de cei dragi, în ţe lege re
şi îndeplinirea tu-
turor dorinţelor, pre-
cum şi tra di ţio nalul
“Hris tos s-a năs-
cut!”

Şef serviciu
Poliţia locală

Giroc,
Jr. Daniel SGURĂ

22001122

Cea mai frumoasă săr-
bătoare a anului să vă
aducă cele mai minu -
nate daruri: sănătate,
iubire şi pace în suflete.
Vă doresc tuturor un
Crăciun fericit, cu
veselie şi cu urători
care să vă încânte cu
străbunul colind româ-
nesc. Vă doresc un an
nou cu multe realizări
şi bucurii.

Prof. Marieta DENEŞ
Director-adjunct,
Şcoala cu clasele 

I-VIII Giroc
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CALENDAR CREŞTIN-ORTODOX
Sfântul Ştefan

Sfântul Ştefan a fost diacon iudeu din
Ierusalim şi primul martir creştin, condamnat
la moarte de autorităţile iudaice. Sfântul Şte-
fan a fost unul dintre cei şapte bărbaţi ”plini
de Duh Sfânt şi de înţelepciune”, aleşi de

către apostoli
pentru a în-
deplini calitatea
de diaconi. Şte-
fan a fost unul
dintre ucenicii
lui Iisus Hristos,
care îl urmau
pretutindeni şi
care au asistat
direct la faptele
sale. Sfântul Şte-
fan a intrat rapid

în atenţia fariseilor, care erau nemulţumiţi de
faptul că el predica public învăţăturile lui
Iisus. El a fost adus în faţa Sinedriului, pen-
tru a fi acuzat de blasfemie contra lui Moise
şi a lui Dumnezeu. Întrebat de acelaşi Caiafa
care îl judecase pe Iisus cum răspunde
acuzării, Sfântul Ştefan a ţinut o lungă cu-
vântare, acuzându-i, la rândul său, pe cei ce îi
doreau pieirea. Sfântul Ştefan a fost găsit vi-
novat de blasfemie şi condamnat la moarte
prin lapidare. După pronunţarea sentinţei,
conform Noului Testament, el a avut o teo-
fanie, spunând: "Iată văd cerurile deschise şi
pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dum-
nezeu". El a fost dus în afara cetăţii, unde a
fost ucis cu pietre, devenind primul martir -
primul ucis pentru că mărturisise credinţa în
Iisus.

Sfântul Vasile
Sf. Vasile episcopul Cezareii, este unul dintre
cei mai importanţi părinţi ai bisericii orto-
doxe şi unul dintre cei mai mari teologi cre-
ştini. S-a născut în Pont în jurul anului 329 şi
a murit în Cezarea în ziua de 1 Ianuarie 379.
El provine dintr-o familie creştină binecu-

noscută: tatăl său
Sf. Vasile cel
Bătrân a fost un
renumit învăţător
în Pont, iar sora
sa Macrina şi fra-
tele său Grigore
din Nyssa au de-
venit de aseme-
nea sfinţi. Sf.
Vasile a studiat la
Cezarea, la Cons-
tantinopol şiAtena,

remarcându-se încă de tânăr prin profunde
cunoştinţe în filosofie, astronomie, geome-
trie, medicină şi retorică. La Atena a legat o
strânsă prietenie cu Grigore de Nazianz, care
a fost întotdeauna impresionat de inteligenţa
şi spiritul său profund. Sf. Vasile a devenit
apoi un strălucit profesor în NeoCezarea. La
întoarcerea în Pont, el înfiinţează o mănăstire
pe malul Iris-ului. Scrierile sale din acea pe-
rioadă pun bazele vieţii monahale sistematice
şi de aceea Sf. Vasile este considerat părin-
tele monahismului oriental.

Epifania sau
Boboteaza

Sfânta si dumnezeiasca Arătare a Domnului
Dumnezeu si Mântuitorului nostru Iisus
Hristos o sărbătorim în 6 ianuarie, în toate
sfintele biserici, făcând, de cu seară, slujba
Privegherii. Că
însuşi Dumnezeu
Cuvântul, îm-
brăcându-Se în
Adam cel vechi şi
împlinind toate
ale Legii, a venit
la marele Prooroc
Ioan, ca să Se bo-
teze. Şi acesta îl
oprea, zicând
către Dânsul: “Eu
am trebuinţă să
fiu botezat de
Tine şi Tu vii la mine?”. Dacă a auzit însă pe
Domnul zicând: “lasă acum”, a cunoscut că
botezul este împlinirea a toată dreptatea şi
L-a lăsat. Şi botezându-Se Hristos, toată firea
apelor a sfinţit; şi cufundând în apele Iorda-
nului toate păcatele oamenilor, îndată a ieşit
din apă; înnoind şi zidind din nou pe omul,
care era învechit în păcate şi dându-i îm-
părăţia cerurilor.

Sfântul Ioan
Sfântul Ioan, Înainte-mergătorul şi Botezăto-
rul Domnului a primit de la însuşi Domnul
Hristos mărturia că el era cel mai mare dintre
toţi oamenii născuţi din femeie şi cel dintâi
între Prooroci. Pe când încă se afla în pânte-
cele maicii sale, sfânta Elisabeta, el a tresărit
de bucurie în preajma lui Mesia pe care îl
purta în ea Prea Sfântă Maica Domnului, ve-
nită în vizită la verişoara ei (Luca 1, 39-54).
La maturitate, s-a retras în pustiu, acoperit cu
o haină din păr de cămilă şi încins cu o curea
de piele (aceasta semnificând stăpânirea tu-
turor pornirilor
trupeşti). În anul
15 al domniei ce-
zarului Tiberiu
(anul 29), Ioan,
când a auzit Cu-
vântul lui Dumne-
zeu în pustie, s-a
dus în regiunea
Iordanului, pentru
a predica pocăinţa
către mulţimile
care veneau la el,
atrase de viaţa sa
îngerească. El îi boteza în apele Iordanului în
semn de curăţire de păcatele lor, şi pentru
a-i pregăti să îl primească pe Mântuitorul, el
îi îndruma să facă mai curând roade vrednice
de pocăinţă, decât să se laude că sunt fiii lui
Avraam. Pentru că poporul se întreba dacă nu
cumva era el Mântuitorul aşteptat de atâtea
generaţii, Ioan le spune: “Eu vă botez cu apă,
dar vine altul mai mare decât mine, El vă va
boteza cu foc şi cu Duh Sfânt”. Curăţenia sa
şi dragostea sa pentru feciorie erau într-atât
de mari încât fost socotit vrednic, nu doar de
a-l vedea pe Mântuitor, al cărui Înainte-
mergător a fost să fie, ci chiar să Îl boteze în
Iordan (“ca să se plinească dreptatea”) şi să
fie martorul descoperirii Sfintei Treimi cu
acest prilej.

Bunul Dumnezeu, văzând neamul omenesc chinuit de dia-
vol, I s-a făcut milă de el. A trimis peArhanghelul Gavriil să
zică Născătoarei de Dumnezeu: “Bucură-te ceea ce eşti plină
de har, Domnul este cu tine!”. Şi îndată S-a zămislit Domnul
nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în prea-
curatul ei pântece. Când s-au împlinit nouă luni de la zămis-
lire, ieşit-a porunca de la cezarulAugust ca să se înscrie toată

lumea şi a fost trimis Quirinius în Ierusalim ca să facă îns-
crierea. Deci a venit şi Iosif, păzitorul Născătoarei de Dum-
nezeu, cu dânsa ca să se înscrie în Betleem. Şi când a venit
vremea să nască Fecioara, n-a găsit casa, că era multă lume;
de aceea a intrat într-o peşteră săracă şi acolo a născut, fără
stricăciune, pe Domnul nostru Iisus Hristos. L-a înfăşat ca
pe un prunc şi L-a culcat în ieslea vitelor.Acolo, între vite, au
pus pe Ziditorul tuturor, pentru că avea să ne mântuiască
pe noi de întinăciune.
Tot în această zi, pomenirea închinării magilor. În vremu-
rile de demult, era într-o ţară din Răsărit un prezicător
numit Valaam, care a prezis multe şi a spus şi acestea: “Va
răsări o stea din Iacob şi va zdrobi căpeteniile Moabului”.
Prezicerea aceasta a fost lăsată moştenire celorlalţi prezică-
tori şi ei au făcut-o cunoscută şi împăraţilor din Răsărit. Şi
aşa a ajuns prezicerea şi la aceşti trei magi, care se uitau pe
cer să vadă o astfel de stea. Ei, ca oameni învăţaţi şi cunos-
cători de stele, când au văzut pe cer că o stea nu merge ca ce-
lelalte stele de la răsărit la apus, ci de la miazănoapte la
miazăzi, au cunoscut că această stea arată naşterea unui
mare împărat. Şi au mers după stea până la Ierusalim.

CRĂCIUNUL

Naşterea Mântuitorului
Iisus Hristos
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Şi în acest an, înainte de Sfânta Sărbă-
toare a Crăciunului, toţi copiii de la
Grădiniţa cu program prelungit Giroc

au pregătit serbări şi scenete de Cră-
ciun şi au avut un musafir special în
persoana lui Moş Crăciun. Drept răs-
plată pentru cântece şi poezii, cât şi
pentru buna purtare, copiii au primit
cadouri.
Mulţumim Consiliului Local, şi dom-

nului primar Iosif-Ionel Toma pentru
grijă pe care o au pentru copiii noştri.
Acum, în apropiere Sărbătorilor de

Iarnă, doresc tuturor ca Naşterea Dom-
nului Iisus Hristos să vă aducă linişte
în case, pace în suflete şi multe bucurii
alături de cei dragi.

Sărbători fericite!
La Mulţi Ani!

Lenuţa TERTECI
Cadru didactic coordonator

În ziua de 19 de-
cembrie, la Şcoala
din Giroc, a avut
loc serbarea clasei a
V-a, dedicată Naş-
terii Domnului nos-
tru Iisus Hristos.
Primul punct al pro-
gramului a constat
în recitarea unor
poezii specifice
momentului, toţi
elevii contribuind
la realizarea acestui
episod. A urmat
momentul sublim
oferit de eleva An-
dreea Gothard, care
a încântat asistenţa
cu colinde interpre-
tate la orgă.
În încheiere, prin aplauze, părinţii au
apreciat sceneta ,,Pregătire de Cră-
ciun”, prezentată de elevii şcolii noas-

tre la Concursul
de Colinde şi da-
tini de Crăciun,
organizat de ISJ
Timiş. Menţionez
că la evenimentul
amintit elevii Pe-
tronela Rămnean-
ţu, Dan Colţan,
Răzvan Novaco-
vici şi Nicolae Uş-
vath, reprezentând
Şcoala cu clasele
I-VIII Giroc, au
ocupat locul al II-
lea pe judeţ.
Cu ocazia sărbăto-
rilor de iarnă, diri-
ginta Miloranca
Golban şi elevii

clasei a V-a vă urează sărbători fericite
şi multă linişte sufletească.

Melentina COSTA

De Sărbători, atenţie la petarde
Poliţia locală atrage atenţia cu privire la respectarea art. 9 alin. 1 lit. y,
respectiv să nu se creeze obstacole în carosabil prin parcare de vehi-
cule, oprire şi staţionare de autoturisme, utilaje agricole, materiale de
construcţie, furaje sau alte materiale care împiedică desfăşurarea în bune
condiţii şi de siguranţă a circulaţiei rutiere, vizibilităţii, deszăpezirii sau
inundaţiei, fără a avea aprobarea administratorului drumului şi avizul
poliţiei locale ca urmare a condiţiilor meteo specifice anotimpului de
iarnă. Regimul materialelor explozive şi pirotehnice – prevăzut în Legea
nr. 126/1995 modificată şi completată cu prevederile HG nr. 612/2010,
HG nr. 536/2002 şi OUG nr. 9/2011.
Art. 7 alin.1 din OUG 9/2011 – persoanele fizice nu au dreptul să deţină,
să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mâ-
nuiască explozive de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu sunt au-
torizaţi.
Persoanele fizice pot deţine şi folosi (doar din categoria 1 şi P1 – vârs-
ta peste 16 ani), articole pirotehnice pentru distracţie foarte mici (arti-
ficii), steluţe lumânări scânteietoare, jerbe sau scântei, minifăclii,
minipetarde cu confetii. Orice infracţiune cu articole pirotehnice efec-
tuat fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an.
Comercializarea articolelor pirotehnice din categoria 1 şi P1 către per-
soane sub limita de 16 ani precum şi comercializarea către publicul larg
de articole pirotehnice destinate a fi utilizate de către personalul auto-
rizat, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an.
Comercializarea de articole pirotehnice din alte locuri decât cele auto-
rizate, se pedepseşte cu amendă între 1.000 şi 7.500 lei.
Neîndeplinirea condiţiilor privind inscripţionarea în limba română a ca-
tegoriei, condiţiilor de folosire, termenul de garanţie a petardelor care
apar la păstrarea, depozitarea, manipularea ori folosirea lor.

Şef serviciu Poliţia Locală Giroc
jr. Dan SGURĂ

Noul site al Primăriei Giroc
Site-ul de Internet al Primăriei
comunei Giroc şi-a schimbat în-
făţişarea, dar, o dată cu aceasta,
a devenit mult mai uşor de par-
curs de către vizitatori.
Aceştia pot accesa direct de pe
pagina principală domeniile
portalului, care sunt acum mult
mai bogate şi variate.

În perioada sărbătorilor de iarnă, programul casieriei
Primăriei Giroc este următorul: 26.12.2011 – zi liberă,

27-28.12.2011 – orele 8 -16, 29.12.2011 - 02.01.2012 – închis.
În perioada 03 - 06.01.2012 casieria NU va încasa impozitele

şi taxele locale. Aplicaţia de impozite şi taxe se va
deschide începând cu data de 09.01.2012.

Copiii de la Grădiniţa din Giroc
au fost cuminţi…

În aşteptarea naşterii
Mântuitorului Iisus Hristos

Creşterea numărului populaţiei în comuna
Giroc a condus inevitabil şi la mărirea apa-
ratului de specialitate fără de care adminis-
traţia nu poate funcţiona. Din acest punct
de vedere, este justificată implementarea
proiectului de manage-
ment al documentelor şi
modernizarea centrului
pentru informarea cetăţe-
nilor şi în cadrul Primăriei
Comunei Giroc.
Prin implementarea aces-
tui proiect, locuitorii din
Giroc şi Chişoda, dar şi
ceilalţi actori implicaţi în
viaţa socială, economică
şi culturală a comunei, vor
beneficia de condiţii adap-
tate la secolul XXI în ceea
ce priveşte informaţiile de
interes public. Această in-
vestiţie se doreşte a fi un
pas important în calea efi-
cientizării furnizării de
servicii publice în cadrul Primăriei Giroc.
După cum a precizat primarul comunei
Giroc, domnul Iosif Ionel Toma: “Obiecti-
vul general al proiectului este îmbunătăţi-
rea calităţii şi de a eficientiza furnizarea
serviciilor publice la nivelul comunei
Giroc.
Printre obiectivele specifice ale proiectului
se regăsesc creşterea capacităţii instituţio-
nale a primăriei, prin dezvoltarea abilităţi-
lor de relaţionare cu publicul, crearea şi
punerea la dispoziţia cetăţenilor a unui sis-
tem de informare integrat în domenii de in-
teres social, cultural şi economic,
familiarizarea cetăţenilor cu informaţia

electronică, participarea conştientă a ce-
tăţeanului la viaţa comunităţii, democrati-
zarea informaţiei prin furnizarea de date
coerente, consistente şi actualizate, reduce-
rea birocraţiei şi creşterea operativităţii în

relaţiile cetăţean-admi-
nistraţie, alinierea la ulti-
mele tehnologii în
domeniul informaţiei,
apropierea şi implicarea
cetăţeanului în actul de
guvernare prin acces
electronic facil la infor-
maţii folosind sistemul
de infochioşc”.
Aplicaţia informatică
achiziţionată de Primăria
Giroc permite o gestio-
nare mai eficientă a do-
cumentelor, mai rapidă şi
mai sigură, precum şi o
eficientizare a distribuirii
informaţiei. Centrul de
Informare pentru Ce-

tăţeni (CIC) reprezintă punctul de plecare
în vederea soluţionării cerinţelor cetăţeni-
lor (informaţii, planificarea unor audienţe
cu primarul sau angajaţii din diverse com-
partimente ale primăriei, solicitări de emi-
tere a diverselor documente, aprobări,
programări). Personalul angajat în cadrul
Centrului de Informare va introduce în sis-
temul informatizat cerinţele cetăţenilor,
acestea urmând a fi vizualizate în sistem de
către persoanele vizate. Doleanţele pot fi
soluţionate în cel mai scurt timp, iar ce-
tăţeanul poate primi răspunsul fie pe loc, fie
la un termen prestabilit ori direct în format
electronic, atunci când este cazul.

Sistem inovativ demanagement
al documentelor la Primăria Giroc

Primăria comunei
Giroc va organiza la
cumpăna dintre ani
un frumos foc de ar-
tificii, atât în locali-
tatea Giroc, cât şi în
localitatea Chişoda.
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Week-end-ul trecut, la Constanţa, a avut
loc Festivitatea de Premiere a Campio-
natului Naţional şi totodată a campio-
natului European de Est.
Acolo au fost premiaţi şi sportivii de la
Clubul Sportiv “Pascotă Racing Team
Giroc”, Ionel Pascotă fiind desemnat
sportivul anului la motociclism viteză.
Acest lucru s-a datorat rezultatelor obţi-
nute în anul competiţional 2011, în spe-
cial celor două titluri de campion
naţional cât şi titlul de vicecampion Eu-
ropean de Est. Totodată, echipa a mai
avut încă două locuri întâi la sfârşit de
campionat prin Mircea Doncean şi
Adrian Enache.
Clasamentul naţional al sportivilor de
la Pascotă Racing Team - Giroc a fost:
Clasa 600cmc Supersport: Ionel Pas-
cotă – Pascotă Racing Team Giroc,
Cătălin Cazacu – Taifun Racing Team,
Ştefan Popescu –BGS Motorsport;
Clasa 1000cmc Superbike: Ionel Pas-
cotă – Pascotă Racing Team Giroc;
Ionuţ Mistode - BGS Motorsport, Da-
niel Vârgolici - BGSMotorsport; Clasa
600cmc Supersport Debutanţi: Adrian

Enache – Pascotă Racing Team Giroc,
Horia Brustur – Pascotă Racing Team
Giroc; Clasa 450cmc Supermoto
Hobby: Mircea Doncean – Pascotă Ra-
cing Team Giroc, Ştefan Palmer – Las
Vegas Racing Team, Lucian Popoviciu
– Lupo Racing.

Pilotul Ionel Pascotă şi echipa de la
Giroc doresc să mulţumească celor care
i-au susţinut în anul competiţional
2011. “Mulţumim, in special, Consiliu-
lui Judetean Timiş - domnului preşe-
dinte Constantin Ostaficiuc, Primăriei
Comunei Giroc – domnului primar
Iosif-Ionel Toma. Mulţumim, de aseme-

nea, companiilor Ecoteh, MVT -World
of Logistic, Coca-Cola Hellenic, VFI
Medica, UCM Group, REHA Clinic şi
Moţul. Cu siguranţă că fără aceşti
susţinători nu ar fi existat cele patru
locuri întâi ale sezonului. Totodată,
mulţumim Federaţiei Române de Mo-

tociclism, domnului preşedinte Cristian
Mureşan şi domnului secretar general
Gabriel Olariu, pentru numirea mea în
funcţia de antrenor al Lotului Naţional
şi oferirea distincţiei de sportivul anului
2011 la motociclism viteză”, ne-a de-
clarat Ionel Pascotă.

A.B.

Ionel Pascotă – sportivul anului 2011 la motociclism viteză

An bogat pentru
Iulia Mărţuică

Micuţa karatistă Iulia Mărţuică, care locuieşte în Chişoda,
a reuşit şi în acest an să obţină o serie de rezultate remar-
cabile în competiţiile la care a participat. Pe lângă sportul
de bază pe care îl practică, Iulia a avut timp şi pentru a
doua sa pasiune, şahul, disciplină la care a reuşit să câştige
o medalie de argint la ediţia din acest an a Trofeului
Girocului.
Pe lângă bogata activitate sportivă, Iulia nu neglijează nici
şcoala, ea fiind una dintre elevele meritorii ale instituţiei
de învăţământ chişozene.
Prezentăm, la final de an, bilanţul sportiv pe 2011 al Iuliei
Mărţuică, un nume de care cu sigranţă vom mai scrie…
KARATE:
26.02.2011 Cupa Banzai Arad - BRONZ kumite;
26.02.2011 Cupa BanzaiArad - BRONZ kata; 13.03.2011

Aur - kumite Timişoara; 13.03.2011Aur - kata Timişoara;
27.03.2011 Subotica, Serbia -AUR la kumite; 17.04.2011
Pancevo, Serbia - AUR kata; 04.06.2011 Cupa Junior Ti-
mişoara -ARGINT - kata individual; 04.06.2011 Cupa Ju-
nior Timişoara -ARGINT - kumite individual; 04.06.2011
Cupa Junior Timişoara - BRONZ - kata echipe;
06.11.2011 Open Timişoara - BRONZ kumite individual;
12.11.2011 Cupa Sho-Dan Timişoara - ARGINT kata in-
dividual; 12.11.2011 Cupa Sho-Dan Timişoara - BRONZ
kumite echipe; 17.12.2011 Open Hunedoara -AUR la Ku-
mite; 17.12.2011 Open Hunedoara - BRONZ la kata.
Iulia a susţinut anul acesta şi un ecamen pentru centură,
intrând în posesia celei albastre – 5 kyu.
Îi dorim Iuliei ca anul 2012 să fie un an cel puţin la fel de
reuşit în plan sportiv precum a fost 2011. (A.B.)

Desfăşurată la 4 decembrie 2011 la Căminul Cultural
din Giarmata Vii, această competiţie a reunit la start
125 de jucători, împărţiţi în 3 turnee: copii 8 ani (33),
juniori 9 până la 12 ani (34) şi juniori de la 13 ani în
sus plus seniori (48). Participantii au venit din Timi-
şoara, Arad, Nădlac, Reşiţa, Braşov, Craiova, Cugir,
Giarmata Vii, Dudeştii Noi, Parţa, Dumbrăviţa şi,
bineînţeles, Giroc. Şahiştii giroceni şi-au făcut din
plin simţită prezenţa în toate cele trei secţiuni ale
competiţiei. La copii 8 ani, Georgiu Daria ocupă
locul III în clasamentul general mixt şi locul I la fete.
La juniori, Alboni Denis-Dean şi Paraschiv Paul-
Alexandru se instalează în cele din urmă la primele
2 mese şi acolo se baricadează împotriva asaltului
general al concurenţei. Singurii cu 6 puncte din 7
posibile, cei doi giroceni îşi adjudecă în final primele
două poziţii în clasamentul general. Alboni Denis-
Dean ia cupa pentru locul I în clasamentul general
mixt, iar Paraschiv Paul ia cupa băieţilor de 9-10 ani.
În secţiunea principală a competiţiei, din nou un

şahist girocean urcă pe cea mai înaltă treaptă a podiu-
mului.
Matiş Robert-Florin din Chişoda îşi adjudecă locul I
la B14, adică băieţi de 13-14 ani. În total, recolta
Girocului într-o singură zi de turneu a fost de 4 cupe,
într-o întrecere de nivel turneu interjudeţean cu par-
ticipare destul de selectă.

Zamfir MOLDOVAN

Cupa “Moş Nicolae” – Giarmata Vii

Vitrina cu trofee a şahiştilor din Giroc s-a îm-
bogăţit în anul 2011 cu 22 de cupe şi 45 de medalii
obţinute în campionatele individuale, plus o
medalie de argint pe echipe, la C.N. de şah-fulger,
fete 10 ani. Totalul, pentru întreaga perioadă din
2008 până azi, de când a început campania de al-
fabetizare şahistă, depăşeşte 100 de medalii – dar

performanţele „au prins viteză” începând cu 2011.
Şahiştii giroceni care şi-au adus contribuţia la
această colecţie de trofee în 2011 sunt (în ordine
alfabetică): Denis Alboni, Cornelia Dumitrache,
Daria Georgiu,Alina Grozoni, Robert Matiş, Paul-
Alexandru Paraschiv, Petronela-Alexandra
Paraschiv şi Robert Perţe.

Şahiştii din Giroc se remarcă din ce în ce mai des
în turneele regionale, dar şi în cele de nivel naţio-
nal, precum a făcut-o Daria Georgiu care a ocupat
locul 6 pe ţară după ce a fost prezentă în lupta pen-
tru medalii până în ultima rundă.
Alţi paşi importanţi pentru şahul girocean în 2011
au fost înfiinţarea Clubului de Şah Giroc şi afilie-

rea acestuia la Federaţia Română de Şah, precum şi
înfiinţarea unei săli de cursuri şi antrenamente pen-
tru micii şahişti.
Toate acestea n-ar fi fost posibile fără sprijinul
Primăriei Giroc şi al Consiliului Local, dar şi al
conducerii şcolilor şi grădiniţelor din Giroc şi
Chişoda. Zamfir MOLDOVAN

VITRINA CU TROFEE
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Campionul naţional la karate Bogdan
Ţintoi a fost personajul principal al unui
eveniment caritabil desfăşurat la Giroc,
la începutul acestei luni. Bogdan este
bolnav de cancer, însă nu se dă bătut.
Are alături prieteni de nădejde, aşa cum
s-a dovedit sâmbătă, 10 decembrie, în
sala de sport din comuna noastră. Banii
strânşi cu acest prilej îi vor folosi pentru
o nouă operaţie. „Acest copil trebuie să
fie un exemplu pentru toată lumea.A în-
vins o dată cancerul şi a devenit cam-
pion naţional deşi are o proteză la
picior”, a spus Sensei Cioroianu, direc-
tor al departamentului de Karate în Fe-
deraţia Română de Arte Marţiale.
Bogdan Ţintoi a fost aplaudat la scenă
deschisă de peste 140 de sportivi, care
s-au adunat special pentru a-l ajuta în
lupta pe care o duce cu cancerul osos.
Bogdan a fost întâmpinat şi de gazdele
evenimentului, primarul comunei
Giroc, Iosif-Ionel Toma, care l-a încu-
rajat pe tânăr. «Sunt de admirat curajul
şi tenacitatea acestui tânăr sportiv, care
a ştiut să lupte şi să devină un învingă-
tor», a spus edilul din Giroc în discursul
său. Primarul şi directorul şcolii din
Giroc, prof. Melentina Costa, au primit
diplome şi medalii din partea organiza-
torilor, în semn de mulţumire pentru
sprijinul acordat.
Cazul sportivului a fost prezentat în pu-
blicaţia de specialitate «Gazeta Sportu-
rilor» şi a stârnit instantaneu un val de
simpatie în lumea karate-ului românesc.
Aşadar, 140 de copii şi adulţi îmbrăcaţi
în kimono au tăcut brusc atunci când în
sala de la Giroc a intrat Bogdan, însoţit
de familia sa. Organizaţi de şcoala
“SHO-DAN”, karateka timişoreni au
făcut o demonstraţie spectaculoasă a
unui sport pe care, pentru moment,
Bogdi trebuie să-l privească de pe mar-
gine. “Am vrut să îl ajutăm şi noi cum
am putut mai bine şi sperăm să îşi re-
vină cât mai repede. Un sportiv care
trece prin momente dificile nu este ni-
ciodată singur. Sunt convinsă că peste
câteva luni se va antrena din nou alături
de noi”, a spusAmalia Şişak, una dintre
iniţiatoarele acţiunii.
Bogdan a început primele antrenamente
la clubul Banzai din Arad. Apoi, au
venit primele mişcări de shotokan de-

prinse în sală şi primele victorii. A cu-
cerit multiple titluri internaţionale, dar
după numai 2 ani, în 2007, a venit prima
lovitură. “Vedeam, simţeam că e ceva în
neregulă cu el. Am mers la analize şi s-
a descoperit că are sarcom Ewing. Mai
concret, tumoare canceroasă osoasă ma-
lignă. Ni s-a spus că singura soluţie e
amputarea piciorului”, povesteşte tatăl
său, Mihai Ţintoi.
Bogadn a început o luptă aspră pentru
supravieţuire, cure de chimioterapie din
septembrie până în februarie 2008 şi, în
cele din urmă, a fost supus unei operaţii
la Bologna. În urma intervenţiei, Bog-
dan a rămas fără femur, genunchi şi
tibie, care au fost înlocuite de o proteză
cu telescop. Totul a costat peste 30.000
de euro, dar Bogdan şi familia lui au tre-
cut cu bine peste acel moment.
Bogdan a petrecut anul 2008 prin spi-
tale pentru a se asigura că a trecut cu
bine peste cumpăna din viaţa sa. A re-
luat apoi antrenamentele, iar pe 1 iunie
2009 a participat la Campionatele
Naţionale de Karate care s-au ţinut în
sala “Constantin Jude” din Timişoara.A
cucerit medalia de aur, în ropotele de
aplauze ale publicului.
“Am crezut că am scăpat. Dar acum câ-
teva luni mi-am dat iar seama că ceva
nu este în ordine. Copilul parcă se trans-
forma în faţa mea... I-a apărut o um-
flătură la claviculă şi după sute de
analize am aflat din nou că este vorba
despre o tumoare malignă. Am mers la
Bucureşti, am mers la Szeged, dar ni
s-a spus că de această dată nu există o
proteză pentru acea parte a corpului.
Ne-am dus din nou la Bologna, unde di-
rectorul spitalului a spus că se va ocupa
personal de Bogdan”, spune tatăl lui
Bogdan.
Acum, Bogdan se pregăteşte să mai câş-
tige o bătălie cu boala. Nu este singur,
iar acest lucru a fost demonstrat cel mai
bine la Giroc, la începutul lunii. Spor-
tivi, prieteni, familie, cu toţii sunt alături
de el în încercarea de a trece peste acest
nou hop.
Ne alăturăm şi noi celor care îl admiră
şi sprijină pe Bogdan Ţintoi, un tânăr
care mai are multe de demonstrat în
viaţă!

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Împreună pentru o viaţă
Prietenii campionului de karate Bogdan Ţintoi au organizat la Giroc o gală caritabilă
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Ziua de 16 noiembrie 2011 a fost o
zi specială pentru Grădiniţa P.P.
Chişoda, deoarece instituţia a fost
gazda „Schimbului de experienţă al
cadrelor didactice din învăţământul
preşcolar”, prilej cu care educa-
toarele de aici au demonstrat toată
priceperea şi măiestria pedagogică
în realizarea unor activităţi demon-
strative de înaltă ţinută.
Tema schimbului de experienţă a
fost “Dezvoltarea abilităţilor socio-
emoţionale la copiii cu vârsta între
3 şi 6 ani” şi s-a derulat sub atenta
îndrumare a celor două doamne
metodiste: Stela Şimon şi Angela
Borlovan. Ne-au onorat cu
prezenţa şi doamnele directoare
Melentina Costa şi Marieta Deneş.
Evenimentul a debutat la ora 8,30
cu primirea invitaţilor, care au fost
întâmpinaţi, în mod tradiţional, cu
pâine de casă şi sare.
Activitatea demonstrativă s-a des-
făşurat pe ateliere de lucru, sub co-
ordonarea educatoarelor Adelina
Jianu şi Camelia Donoiu, iar doam-
nele educatoare implicate în activi-
tăţile desfăşurate au dat dovadă de
creativitate, originalitate, coope-

rare, spirit ludic şi multă receptivi-
tate faţă de nou.
Pentru cadrele didactice care au
participat la aceste activităţi a fost
un bun prilej de a învăţa din expe-
rienţa celorlalţi, de a aprofunda o
nouă modalitate de lucru cu copiii
în grădiniţă. În concluzie, s-a ajuns

la ideea că în centrul tuturor activi-
tăţilor noastre se află şi trebuie să
fie copilul – care este unic şi tre-
buie modelat cu mare grijă, ţinând
cont de trăirile sale afective.
Gazdele acestui schimb de expe-
rienţă doresc să mulţumească
Primăriei din Giroc şi părinţilor
pentru ajutorul şi sprijinul acordat
în organizarea acestui eveniment.

prof. înv. preşc.
Simona CHEIE

Schimb de experienţă
la Grădiniţa din Chişoda

ECONOMIAMORŢII
MÂNCAREA
CARE UCIDE

Studiile cercetătorilor francezi care au monito-
rizat ţara noastră arată că România se află printre
ţările infectate cu microtoxine, rezultatul fiind
că din produsele autohtone analizate jumătate
conţineau asemenea substanţe ucigaşe. Şi cu
toate că subiectul este cunoscut de mulţi ani,
România, spre deosebire de celelalte ţări eu-
ropene care s-au implicat cu forţe uriaşe pentru
a preveni îmbolnăvirea populaţiei, nu a investit
nimic în acest domeniu. Iată şi un exemplu: în
silozurile din Olanda, de pildă, chiar şi aerul este
filtrat pentru a preveni orice infectare a pro-
duselor depozitate, în ţări mai slab dezvoltate
precum România problema depozitelor sunt
şoarecii sau şobolanii.
Bătrânii, copiii şi gravidele sunt
cei mai afectaţi de alimentaţia

necorespunzătoare
Şi dacă tot consumăm alimente care au calitate
îndoielnică, măcar să ştim la ce ne expunem.
Prin urmare, dacă am mâncat un aliment care
conţinea microtoxine, ceea ce la noi românii se
întâmplă zilnic, acestea atacă materialul genetic,
făcând posibilă apariţia cancerului, cea mai
frecventă formă fiind cancerul la ficat, deoarece
ficatul este primul loc unde toxinele se acu-
mulează. De asemenea toxinele cu pricina pot
determina apariţia malformaţiilor la nou-născuţi.
Singurul lucru concret făcut la noi pentru îm-
bunătăţirea situaţiei l-a făcut Comisia Naţională
pentru Securitate Biologică punând în acord le-
gislaţia românească cu cea europeană. Mai de-
parte, nimic…
În România se utilizează în industria alimentară
peste 200 de aditivi care dau gust, aromă şi cu-
loare produselor. Deci în locul tradiţionalelor
mâncăruri sănătoase punem acum pe masă kilo-
grame de chimicale. S-a ajuns chiar la perfor-
manţa ca un salam să aibă doar 5% carne. Este
revoltător, dar acest lucru este determinat de un
adevărat cerc vicios. Românii caută să cumpere
alimente mai ieftine fiindcă asta le permite
buzunarul, iar produsele mai ieftine au întot-
deauna mai multe E-uri. Aceia care ţin la sănă-
tatea lor ar trebui să mănânce mai puţin, dar mai
bun ... lucru care în România este puţin posibil.
Şi dacă alimentele cu E-uri au devenit deja "de
tradiţie" pe masa românilor, un alt tip de ali-
mente pare să invadeze piaţa alimentară. Este
vorba despre alimentele modificate genetic. În
2003 s-a descoperit într-un magazin din Bu-
cureşti un sirop obţinut din porumb modificat
genetic care se folosea pentru îndulcirea pro-
duselor de patiserie, produs importat în mod ile-
gal din Franţa. Acest tip de porumb este obţinut
prin combinarea genelor plantei cu o bacterie
numită Bacillus Thuringiensis. Drama este că pe
eticheta produsului nu era specificat faptul că
era vorba despre un porumb "mutant" deşi legea
obliga explicit la acest lucru. Concret, produsul
avea culoare maronie şi era îmbuteliat în reci-
piente din plastic de 700 ml. Pe eticheta princi-
pală scria că este un sirop pentru clătite produs
în SUA şi adus în Europa de un distribuitor
francez. Pe spate, o hârtie albă anunţa cumpără-
torul, în limba română, că lichidul conţine sirop
de porumb, apă, arome, conservant, colorant,
caramel şi acid citric. Dar dacă se desprindea
această hârtie, dedesubt apărea eticheta originală
pe care scrie, în limba franceză, că este vorba
despre "porumb modificat genetic". Siropul a
fost retras de pe piaţă dar, în mod straniu, nimeni
nu a fost sancţionat…(va urma)

Gabriel TOMESCU

,,Nu este posibilă cunoaşterea fără emoţie. Putem cunoaşte adevărul, dar
acesta nu ne aparţine decât după ce i-am simţit puterea. Cunoaşterii de către

creier trebuie să i se adauge trăirea sufletească.” (Arnold Bennett)

Timpul liber e un lux pe care de puţine ori ni-
l putem permite. De aceea, cel mai nou
salon de cosmetică şi machiaj vă
aşteaptă, din 21decembrie, în
Chişoda, str. Primăverii, nr.
13 cu următoarele servicii:
tratamente faciale perso-
nalizate, pensat, vopsit
gene şi sprâncene, epilat
cu ceară de unică folosinţă,
masaj facial, micromasaj cu
ultrasunete, machiaj profesio-
nal, aplicat gene, scoatere tatuaj.

Tenul dumneavoastră merită să fie răsfăţat cu
un tratament profesionist sau ma-

chiajul care vă reprezintă şi vă
defineşte personalitatea. Pro-
dusele utilizate sunt exclu-
siv profesionale, sunt
produse total diferite faţă
de cele de pe piaţă, dato-
rită efectelor deosebite şi
purităţii acestora.
Pentru programări sunaţi

la tel: 0726171484

Cei mici vor învăţa că binele se face uşor dacă doreşti,
dacă eşti atent şi sensibil la problemele celor din jur.
Oricâte poveşti ar asculta, nu ar avea ecoul faptelor

adevă r a t e ,
trăite şi sim-
ţite de ei în
mod real.
Copiii pot
dărui bucurie
în zilele de
sărbătoare,
iar pentru re-
alizarea aces-
tui lucru am
iniţiat proiec-

tul educaţional «Bucuria de a dărui».
Cu ocazia zilei de Moş Nicolae, am organizat cu copiii
din grupa mijlocie A o vizită la Căminul pentru per-
soane vârstnice din Timişoara, unde micii preşcolari
au jucat rolul lui Moş Nicolae. Mare le-a fost bucuria
când au dăruit cadouri persoanelor de la cămin.
Îmbrăcaţi în haine specifice sărbătorilor de iarnă, au
cântat colinde şi le-au urat tuturor «Sărbători
fericite!».
Am dăruit acestor bătrâni, pe lângă micile cadouri
dulci, două televizoare, un CD player şi un brad gata
împodobit, lucru posibil datorită unui grup de părinţi
cu suflet mare. Dumnezeu să le ajute pentru gestul lor
umanitar.

Lenuţa TERTECI

Bucuria de a dărui

Professional Cosmetics&Make-up
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DDeenniiss KKooccssiiss
66 aannii,, CChhiişşooddaa

DDoorriinn DDuummiittrraacchhee,,
66 aannii,, CChhiişşooddaa

SSeerrggiiuu LLaaiieeţţiiuu,,
66 aannii,, CChhiişşooddaa FFlloorriinn AAlleexxaannddrruu ŢŢuurrlluuii

11,,66 aannii,, CChhiişşooddaa

Bijutierul era aşezat la biroul său, privind dis-
trat strada prin vitrina elegantului său magazin.
O fetiţă se apropie şi-şi lipi nasul de geam. La
vederea unuia dintre obiectele expuse, ochii ei
albaştri ca cerul se luminară. Intră hotărâtă în
magazin şi arătă cu degetul spre un splendid co-
lier de peruzele albastre.
- E pentru sora mea. Pu-
teţi să mi-l împachetaţi
frumos pentru un cadou?
Patronul magazinului o
fixă din ochi pe micuţa
clientă şi o întrebă:
- Câţi bani ai?
Fără să pregete, ridi-
cându-se pe vârfuri, fe-
tiţa puse pe tejghea o
cutie de tinichea, o des-
chise şi o goli. Căzură
câteva bancnote de mică valoare, un pumn de
monede, câteva scoici şi nişte figurine.
- Ajung?, întrebă ea cu mândrie. Vreau să fac un
cadou pentru sora mea mai mare. De când
mama nu mai este, ea e cea care-i ţine locul şi
niciodată nu are nici măcar o clipă pentru ea.
Astăzi e ziua ei şi sunt sigură că o voi face foarte
fericită cu acest cadou. Piatra aceasta are aceeaşi
culoare ca şi ochii ei.
Omul se duse în spate şi reveni cu o hârtie de

împachetat nemaipomenit de frumoasă, roşie cu
auriu, cu care împachetă cu grijă cutia.
- Ia-o, spuse el fetiţei. Şi du-o cu grijă!    
Fetiţa plecă foarte mândră, ţinând pachetul ca
pe un trofeu. O oră după aceea, în bijuterie intră
o fată frumoasă, cu părul de culoarea mierii şi cu

nişte ochi albaştri minu-
naţi. Puse cu hotărâre pe
tejghea pachetul pe care
bijutierul îl făcuse cu
atâta grijă şi spuse:
- Colierul acesta a fost
cumpărat de aici?
- Da, domnişoară.
- Şi cât a costat?
- Preţurile praticate în
acest magazin sunt
confidenţiale, nu pri-

vesc decât clientul şi pe mine.
- Dar sora mea avea doar câţiva bănuţi. N-ar fi
putut cumpăra niciodată un colier ca acesta!
Bijutierul luă cutia cu preţiosul ei conţinut, o în-
chise, refăcu cu grija ambalajul cadoului şi-l
înapoie fetei.
- Sora dumneavoastră a plătit. A plătit preţul cel
mai mare pe care-l putea plăti cineva: a dat tot
ceea ce avea!

Întâmplare dîntr-un sat
Păvălică-a lu Scovardă şî ortaca lui, Florica,

Or plecat în lumea largă la Cicago-n America.
Ş-acolo, cum nu făcură, cum făcură, ţuşe-i tata,
S-or îmbogăţît pă rupce şî-ntorc banii cu lopata.

D-aia, Dumezău să-i ţînă, că nepotu Păvălică
An dă an să-ntoarşe-n ţară dă Sântămăria Mică.
Strânje lumea la negeie, parcă-i popa la altari,

Ca să deie la tot natu cîce-o sută dă dolari.

Ş-uice-aşa, ne adunarăm, cum făşeam dă cîţva ani,
Băbăşuni, copii dă ţâţâ, să ne deie iară bani.

Draji săceni, înşepe-a spune, cum stătea suit pă bină,
Că oprisă lăutarii, la biserică-n grăgină.

Şciţ voi, fata me, Doiniţa, o intrat la facultace
Să să facă doftoriţă, ş-acolo-s cam scumpe toace.

D-aia, fi’ncă anu astă cheltuielili-s cam mari
Iaca-i musai să vă dau numa şinşizăşi dă dolari.

Ţîn-ce-atunci potop de zarvă, suduieli, fluierături,
Cum ieşau bătu-le-ar focu, dîn spurcacili dă guri:

- Hoţu, hoţu!... Pringeţ hoţu!... zbiară baba lu Topală,
C-astă vre’ pă banii noşcii să-ş ţână proasta-n şcoală!

Sorin Olariu

De toate pentru toţi
Când dai totul

Vechi sfat chinezesc
Era odată un ţăran chinez, foarte sărac dar deştept, care-şi lucra din greu pământul îm-
preună cu fiul său. Într-o zi, fiul îi spuse: “Tată, ce ghinion, calul nu a venit la muncă azi”.
“Pentru ce numeşti asta ghinion?”,
răspunse tatăl, să vedem ce ne aduce
ziua de mâine. După câteva zile, calul
a revenit însoţit de o minunată iapă
sălbatică. “Tată, ce noroc pe noi”!,
exclamă fiul. Calul nostru ne-a mai
adus un ajutor”. “De ce numeşti tu
asta noroc?, răspunse tatăl, să
aşteptăm să vedem ce ne aduce ziua
de mâine”.
Câteva zile mai târziu fiul vrea să în-
calece calul nou, dar acesta, neobiş -
nuit cu asta, se împotrivi şi-l trânti la
pământ. Fiul îşi rupse un picior.
“Tată, ce ghinion, mi-am rupt picio-
rul”. “De ce numeşti asta ghinion?, să
vedem ce ne aduce ziua de mâine”. Băiatul nu era convins de filosofia tatălui său şi
plângea în patul său.
Câteva zile mai târziu trecură prin sat trimişi ai regelui, în căutare de tineri pe care să-i
ducă la război. În casa bătrânului sărac văzură doar un tânăr cu piciorul rupt şi-l lăsară
în pace.
Tânărul înţelese atunci că nu trebuie să consideri ca absolute nici ghinionul, nici noro-
cul, ci trebuie să-i dai răgaz timpului ca să vezi dacă un lucru e bun sau rău.
Morala: viaţa are atâtea întorsături, iar evoluţia ei poate fi atât de imprevizibilă, încât răul
poate deveni bine, iar binele - rău.

Meseriaşi români în Italia...
Un italian angajează trei români să-i vopsească gardul din jurul casei. Dis-de-
dimineaţă, înainte de a pleca la muncă, italianul le dă celor trei instrucţiu-
nile:- Aveţi aici trei găleţi de vopsea care ajung pentru tot gardul. În bucătărie
este mâncare, când v-o fi foame vă puteţi servi. Aaa, era să uit. Aţi văzut calul
pe care îl ţin închis în spatele curţii? Să nu cumva să lăsaţi poarta dechisă să
scape de acolo că nu ştiu ce fac cu voi. S-a înţeles?
- Am înţeles şefu, răspund toţi românii într-un glas.
Pleacă italianul, iar românii se pun pe treabă. Nu după mult timp, unul din ei
zice:
- Măi, mi s-a făcut foame, hai să vedem ce are ăsta de mâncare!
Bucătăria italianului, plină de bunătăţi. După un ospăţ pe cinste, românii caută
şi ceva de băut, dar nu găsesc decât apă şi suc. Atunci, unul dintre ei zice:
- Mă, ştiu eu cum să facem rost de băutură. Mergem şi vindem o galeată de
vopsea, cumpărăm băutură, iar vopseaua de rămâne o mai diluăm, o mai “lun-
gim” şi terminăm noi gardul. După ce au băut s-au apucat de vopsit, dar când
mai aveau vreo trei metri se termină vopseaua.
- Acum ce facem? De unde luăm vopsea? Italianul o să-şi dea seama că noi
am luat-o!
- Mă fraţilor, las pe mine, zice unul mai isteţ, că ştiu eu cum facem. Mai strân-
gem puţină vopsea pe pensulă şi dăm pe botul calului, iar când o veni italia-
nul îi spunem că acesta a scăpat şi a mâncat-o. Zis şi făcut. Pe seară, ajunge
şi italianul acasă.
- Mă, ce-aţi făcut cu vopseaua? Eu am calculat la fix şi trebuia să vă ajungă.
- Şefu, ne pare tare rău, dar a scăpat calul şi a mâncat-o.
La auzul acestor vorbe, italianul intră în casă, ia puşca şi nici una nici două,
îi trage calului un glonţ în cap.
- Ce naiba domne, pentru o găleată de vopsea ai omorât săracul animal? Îţi
cumpărăm noi alta!
- Măi fraţilor, vedeţi voi casa asta? Tot cu români am făcut-o şi nenorocitul
ăsta de cal mi-a mai mâncat 30 de saci de ciment, 800 de cărămizi şi 4 grinzi!
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Semnalul de “ALARMĂAERIANĂ”are 15sunete
a 4 secunde fiecare, cupauzăde 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 LADEZASTRE” 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.

“PREALARMAAERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compunedin 3 sunete a 16secunde 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 - 0732 600408
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Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 0732 600455

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

AAsseeaarrăă ppee îînnsseerraattee
FFeecciiooaarraa MMaarriiaa

ÎÎnn VViiffllaaiimm cceettaattee
SSăăllăăşşuuiinndd ssoosseeaa..

ŞŞii ffiiiinndd oobboossiittăă
SSăăllaaşşuull îîll cceerreeaa

ÎÎnn VViiffllaaiimmuull mmaarree
NNiimmeennii nnuu oo pprriimmeeaa..

ŞŞii îînnttrree aanniimmaallee
PPee ffâânnuull uussccaatt

NNăăssccuu--ssee PPrreeaaCCuurraattaa
UUnn ffiiuu ddee ÎÎmmppăărraatt..

DDee--aattuunnccii îînn oorriiccee sseeaarrăă
SSee aauudd ccoolliinnddăăttoorrii
CCoolliinnddaa lloorr dduuiiooaassăă
RRăăssuunnăă ppâânnăă--nn zzoorrii

Pentru cea mai aşteptată
sărbătoare din decembrie, Crăciunul,

românii au apelat în egală măsură la tradiţie,
ştiind să accepte şi obiceiuri mai recente. Întâmpi-

nată cu bucurie, Naşterea Mântuitorului aduce cu ea şi
o sumă de practici foarte vechi prin care se celebra Solstiţiul

de Iarnă, momentul în care natura dă speranţe că va renaşte.
Obiceiul co-
lindatului a
înglobat în el
nu numai cân-
tec şi gest ritual,
ci şi numeroase
mesaje şi simbo-
luri ale unei stră -
vechi spi ritualităţi
româneşti. 
El s-a păstrat
asociindu-se
câteodată cu
celebrarea
m a r e l u i

eveniment creştin care este Naşterea Domnului Iisus Hristos.
În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din ţară

începe colindatul. 
Copiii vestesc Naşterea Domnului şi sunt primiţi cu

bucurie de gazde, care îi răsplătesc cu mere, 
nuci şi colaci.

Pomul de Crăciun
Obiceiul de a înfrumuseţa casa cu un pom încărcat cu daruri, cu
prilejul Sărbătorii Crăciunului, este, se pare, de origine ger-
mană. Pomul încărcat cu lumânări aprinse şi daruri se numeşte,
în Germania, Christbaum. 
La curtea din Berlin, impărăteasa supraveghea personal îm-
podobirea şi aprinderea po milor de Crăciun. În marea sală a
palatului de la Potsdam se află doi mari pomi de Crăciun: unul
pentru împărat, altul pentru împărăteasă, apoi atâţia pomi câţi
copiii au. La noi, ca şi datină, pomul de Crăciun nu era cunos-
cut până la sfârşitul secolului XIX, iar la începutul secolului
XX se întâlnea numai în casele nemţilor din marile oraşe
româneşti. După Primul Război Mondial, obiceiul s-a răspân-
dit şi printre ortodocşi. Astăzi, pomul de Crăciun este prezent
în orice casă.

Pluguşorul 
Aho, aho copii şi fraţi,

Staţi puţin şi nu mânaţi,
Lângă boi v-alăturaţi.

Şi cuvântul mi-ascultaţi.
Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

S-a sculat mai an,
Bădica Traian

Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat,
Cu şaua de aur,

Cu nume de Graur,
Cu frâu de mătase,

Împletit în şase,
Cât viţa de groasă,

El în scări s-a ridicat,
Peste câmpuri s-a uitat,
Să aleagă-un loc curat,

De arat şi semănat.
Şi-a pornit într-o joi,

Cu un plug cu doişpe boi.
Boi boureni,

În coadă codalbeni,
În frunte ţintăţei,

Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…
La lună, la săptămână,

Îşi umplu cu aur mâna.
Şi el vru să vadă,

De-i dete Dumnezeu roadă.
Era-n spic cât vrabia,
Era-n bob cât trestia.

Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…
Traian iute s-a întors

Şi din grajd alt cal a scos,
Un alt cal mai năzdrăvan,
Cum îi place lui Traian,

Negru ca corbul,
Iute ca focul,

De nu-l prinde locul.
Cu potcoave de argint,
Ce dă sporul la fugit.

Traian iute-a-ncălecat,
La Tinchin a apucat
Şi oţel a cumpărat,

Ca să facă seceri mari,
Pentru secerători tari.
Şi-altele mai mititele,
Pentru fete ocheşele
Şi neveste tinerele.

De urat, am mai ura,
Dar mă tem că va-nsera,

Pe aici, pe la dumneavoastră,
Departe de casa noastră.

Şi ne-aşteaptă şi-alte case,
Cu bucate mai gustoase,
Cu pâine caldă pufoasă,
Cu vinul de viţă-aleasă,
Cu cotnar de Drăgăşani,
La anul şi la mulţi ani!

Sorcova
Sorcova
Vesela

Să trăiţi
Să-mbătrâniţi

Ca un măr
Ca un păr
Ca un fir 

de trandafir
Tare ca piatra
Iute ca săgeata
Iute ca fierul
Tare ca oţelul

La anul 
şi la mulţi

ani!

Superstiţii 
de Revelion

Sărbătorile de iarnă sunt un
prilej de bucurie pentru toată
lumea, dar şi un motiv în plus
de a fi superstiţioşi. Obiceiurile
de Anul Nou aduc cu ele şi su-
perstiţii, nu doar în tradiţia
românească, ci şi în alte părţi
ale lumii. Obiceiurile şi tradiţi-
ile de Revelion sunt respectate
de toţi românii şi au fost trans-
mise din generaţie în generaţie.
Termenul de «Revelion»
înseamnă «veghe» sau «ospăţ
la miezul nopţii». De aici
tradiţia de a avea o masă bo-
gată şi de a nu dormi în noaptea
dintre ani. Tot în rândul tradiţi-
ilor de Revelion se înscriu şi
jocurile, muzica, urările care
reprezintă alungarea răului din
anul ce se încheie şi întâmpi -
narea binelui din anul ce
urmează.

Revelionul
Anul Nou este ziua care marchează începerea ur-
mătorului an calendaristic. Stabilirea religioasă
a datei de 1 ianuarie ca început de an a avut loc
pentru prima dată în 1691, de către Papa 
Ino cenţiu al XII-lea. Înainte de această dată, Cră-
ciunul avea rolul începutului de an nou. În bise -
rica ortodoxă, la 1 ianuarie este şi ziua Sfântului
Vasile, episcop de Cezareea Cappadociei.
În epoca contemporană, Anul Nou este întâmpi -
nat în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie
— noaptea de Revelion (din limba franceză:
Réveillon, ceea ce înseamnă aproximativ
„trezire”, aici cu sensul de ospăţ la miezul nopţii)
— cu petarde şi artificii. Rudelor, prie tenilor şi
cunoştinţelor li se fac urări de noroc şi sănătate şi

se urează „La mulţi ani!”

AAsseeaarrăă
ppee îînnsseerraattee

Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou


