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După ce a fost prezent pe scena spectacolului de Gală al
ediției a XI-a a Festivalului-concurs „Lada cu zestre”, Ansam-
blul „Ghiocelul” din Giroc poate fi urmărit și la ediția din acest
an a altui tradițional festival, de această dată internațional. Ast-
fel, joi, 6 iulie, în cadrul Festivalului Inimilor, Ansamblul
„Ghiocelul” a urcat pe scena din Parcul Rozelor, deschizând
cea de-a doua zi a evenimentului.

Vasile TOMOIAGĂ

AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull””,, llaa FFeessttiivvaalluull IInniimmiilloorr
șșii GGaallaa FFeessttiivvaalluulluuii--ccoonnccuurrss „„LLaaddaa ccuu zzeessttrree””

Sărbătoare pentru copiii din Giroc și Chișoda

FFeessttiivviittaatteeaa ddee pprreemmiieerree 
aa CCoonnccuurrssuulluuii „„BBaa,, aall mmeeuu

ee mmaaii ffrruummooss!!””,, eeddiițțiiaa aa XX--aa
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Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dez-

legare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți, 29

august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15

aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie–

miercuri, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august -

luni, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - du-

minică, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (27 și 28 februarie); în
Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vineri înaintea Naşterii
Domnului (22 decembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26 martie; 2, 13 și 15
aprilie; 25 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zi-
lele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția zilelor de luni
și marți din prima săptămână a Postului Mare.

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în
toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti

(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea spe-
cială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului
Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Flo-
riilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (9 - 23 apri-
lie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(marți, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru

mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi luni, 17 aprilie) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi luni, 5

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți, 26 de-

cembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2017)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enume-

rate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 februarie-23
aprilie) 

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-
brie-6 ianuarie)

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2018)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an 
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 16-17 și 26-28 mai; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti

până la Duminica Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4-29 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)
În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-

brie - 6 ianuarie)

RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2017

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelu-
lui Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. 

În 1834, când Țările Române au început să se
dezvolte din punct de vedere economic, când
conștiința națională cerea unitatea și libertatea țării,
domnitorul Țării Românești, Alexandru D. Ghica
Vodă, a obținut de la otomani învoirea „de a pune
steag românesc corăbiilor negustorești și oștirii”.

Steagul destinat corăbiilor avea două culori (gal-
ben și roșu), cel atribuit armatei era compus din trei
(roșu, galben și albastru) și un vultur la mijloc.
Acesta este socotit drept începutul adoptării tricolo-
rului pe pământ românesc.

O informație o descoperim printre mărturiile unui
francmason, Jean Alexandre Vaillant (chemat și sta-
bilit în Muntenia în anul 1830, profesor și director al
„Colegiului Sfântul Sava” din București între anii
1831-1834), potrivit căruia tricolorul ar fi fluturat
pentru prima dată în ziua de 29 iulie 1839, pe mun-
tele Pleșuva (zona Comarnic – județul Prahova).
Astfel, arborarea de către Vaillant a tricolorului ca
drapel al Principatelor este, poate, cea mai veche
atestare documentară a acestui fapt.

Tricolorul românesc era cunoscut încă din dece-
niul 4 al secolului XIX drept simbol național, cu cel
puțin un deceniu înainte de oficializarea sa

În timpul revolutiei de la 1848, Tricolorul a fost
adoptat ca simbol al națiunii în prima zi a victoriei
revoluției burghezo-democratică (1848-1849), 14/26
iunie, când a avut loc abdicarea domnitorului Ghe-
orghe Bibescu, instaurarea Guvernului provizoriu de
la București și promulgarea decretului nr. 1 de insti-
tuire a drapelului național.

Revoluționarii de la 1848, atât cei din Transilva-
nia, cât și cei din Țara Românească, au arborat stea-
gul tricolor, ca simbol al luptei lor, având
inscripționat lozinca: „Frăția”: „Dreptate – Frăție”

și dându-i denumire de „stindard al libertății”. O
lună mai târziu, „văzând cu nu s-a înțeles încă cum
trebuiesc făcute stindardele naționale”, decretul gu-
vernamental nr. 252, din 13 iulie 1848, preciza din
nou că „stindardele vor fi tricolore. 

Culorile sunt: albastru închis, galben deschis și
roșu carmin”. Ele vor fi dispuse vertical și vor fi
aranjate în ordinea următoare: „lângă lemn vine al-
bastru, apoi galben și apoi roșu fâlfâind”. În Aduna-
rea populară desfășurată pe dealul Filaretului din
București, în ziua de 15 iunie 1848, s-a celebrat ziua
de 11 iunie, începutul revoluției, „zi de mântuire
pentru toată România”, sub flamurile tricolore. Tot
în acel an istoric 1848, în acea impresionantă Adu-
nare de la Blaj, 3/15 mai, s-a înălțat „flamura cea
mare tricoloră a națiunii române”, a întregii națiuni
române.

Potrivit unei alte ipoteze, tricolorul se impune ca
drapel național în anul 1859, o dată cu dubla alegere
a lui Alexandru Ioan Cuza, culorile steagului fiind
dispuse însă pe orizontală. Primul drapel din anul
1859, aflat în uz până în 1862, a avut fâșia albastră
plasată sus, urmând ca, în a doua parte a domniei lui
Cuza, fâșia roșie să fie dispusă pe partea superioară.
După venirea lui Carol I, steagurile vor avea benzile
dispuse pe verticală, România aliniindu-se astfel re-
gulilor respectate de steagurile europene.

Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a
marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul
revoluționar a decretat ca Tricolorul - roșu, galben și
albastru - să reprezinte steagul național al tuturor ro-
mânilor; cele trei culori împărțite în mod egal re-
prezintă principiul egalității, orientarea culorilor în
sus semnifică verticalitatea, cifra trei este numărul
perfect, pe lângă țara noastră mai existând alte trei
țări europene tradiționale cu steagul tripartit în mod
egal și vertical: Franța, Italia și Belgia.

ZZiiuuaa ddrraappeelluulluuii
nnaațțiioonnaall aall RRoommâânniieeii
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017
23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de co-

lectare a brazilor de Crăciun.

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cos-
metizare).

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente elec-
trice şi electronice).

01 aprilie 2017– Campania „Curăţenia pentru 1 oră în
comuna Giroc”.

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

30 septembrie 2017–  Let’s Do It, România!

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

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Gu-

vernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, ce-
tăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identi-
tate este documentul care se eliberează cetăţeanu-
lui român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi
domiciliul.

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

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

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titu-
larului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actu-

lui de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai

corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor

legale constituie contravenţie şi se sancţionează,
după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Primăria comunei Giroc anunţă continua-
rea distribuirii unităţilor de compost indivi-
dual, cu o capacitate de 280 de litri, înălţimea
de 840 mm şi diametrul de 790 mm, în 
zilele de joi (13.07.2017, 20.07.2017 şi
27.07.2017), între orele 14-17, str. Unităţii,
în incinta fostei Unităţi Militare.

Ridicarea acestora se va face pe baza
CI/BI (copie) şi a Cărţii Funciare a imobilu-
lui (copie), cu domiciliul pe raza Comunei
Giroc. Aceste acte sunt necesare pentru în-
cheierea unui proces verbal de predare-pri-
mire.

Persoane de contact:
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU 

tel. 0753105249
Insp. Petronela-Silvana FLOREA 

tel. 0753149426

Anunț privind predarea recipientelor pentru compost

Având în vedere H.C.L. nr. 44/2016, privind mo-
dificarea şi completarea H.C.L. nr. 15/2011 privind
constatarea și sancţionarea contravenţiilor pe terito-
riul comunei Giroc şi abrogarea unor hotărâri ale
Consiliului Local, conform art. 2, lit (d1), „Neluarea
măsurilor privind curăţarea şi salubrizarea terenuri-
lor, deţinute cu orice titlu, de buruieni, în special cele
cu potenţial alergen (floarea pustei, iarba pârloagelor
– Ambrosia artemisiifolia, pelinul – Artemisia sp.)
prin metode mecanice, respectiv scoaterea rădăcini-
lor, smulgere, cosire etc. şi metode chimice” se sanc-
ţionează contravenţional.

Poliţia Locală Giroc
Compartimentul Protecţia Mediului

Ambrosia artemisiifolia
Una dintre cele mai periculoase plante alergene,

Ambrosia artemisiifolia înflorește în perioada iulie -
septembrie și are un puternic efect alergen asupra po-
pulaţiei sensibile. Este o plantă anuală, prezentă în
grădini, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui,
respectiv în zonele lăsate în paragină, cum sunt cele
de pe marginea drumurilor şi a căilor ferate, în apro-
pierea dărâmăturilor pe şantierele de construcţii, în
zone unde s-a depozitat pământ excavat, respectiv pe
terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute.

Perioada de polenizare începe la sfârşitul lunii
iunie, cu un vârf al concentraţiei de polen în aer în a

doua jumătate a lunii august şi se întinde până în oc-
tombrie. Pe durata zilei, polenul de ambrozia se ri-
dică în aer de la răsăritul soarelui, concentraţia atinge
maximul zilei la amiază, minimul fiind după ploaie şi
noaptea.

Cetăţenilor li se recomandă să îşi cosească şi să-şi
cureţe periodic terenurile aflate în intrevilanul sau ex-
travilanul localităţii (grădini, suprafeţe de teren achi-
ziţionate în vederea construirii unei locuinţe, terenuri
cultivate/necultivate) de vegetaţie ierboasă, pentru a
nu permite apariţia florii, al cărei polen provoacă
aceste alergii, afectând starea de sănătate a popula-
ţiei. O singură cosire nu este suficientă, deoarece
aceasta va stimula ramificarea excesivă, ducând în
final la creşterea cantităţii de polen şi seminţe pro-
duse de plante. Atunci când plantele de floarea pus-
tei sunt puţine, acestea pot fi smulse manual, însă nu
trebuie rupte, deoarece, la fel ca în cazul cosirii
numai o singură dată, acestea se vor ramifica puter-
nic. Atunci când suprafaţa infestată cu această buru-
iană invazivă este foarte mare sau condiţiile nu
permit executarea cosirilor (terenuri cultivate), se re-
comandă erbicidarea. În acest caz erbicidarea se
aplică la începutul perioadei de vegetaţieşi se repetă
ori de câte ori este nevoie şi după ce terenul a fost re-
coltat. Trebuie avut în vedere faptul că unele popula-
ţii de ambrosia au dezvoltat o rezistenţă ridicată la
erbicidare, iar în cazul acesta combaterea chimică
este total ineficientă, alternativa viabilă fiind de ase-
menea cosirea repetată.

ÎÎnn aatteennțțiiaa cceettăățțeenniilloorr!!

Conform Legii nr. 230/2007 privind
înființarea, organizarea și funcționarea
asociațiilor de proprietari, Consiliul Local al co-
munei Giroc sprijină activitatea asociațiilor de
proprietari pentru realizarea scopurilor și sarci-
nilor ce le revin, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

Persoanele fizice care doresc să obțină calita-
tea de administrator de imobile sunt atestate de
către Primarul comunei Giroc, la propunerea
Compartimentului Juridic, în baza unei hotărâri
a Consiliului Local.

Cererea pentru dobândirea personalității juri-
dice a asociației de proprietari, împreună cu sta-
tutul, acordul de asociere și procesul-verbal al

adunării generale de constituire se depun și se în-
registrează la Primăria comunei Giroc.

Asociațiile de proprietari au obligația să orga-
nizeze și să conducă contabilitatea proprie, în
partidă dublă sau în partidă simplă, iar cei care
optează pentru conducerea contabilității în par-
tidă simplă vor depune la Compartimentul
Relații Publice, Registratură și Arhivă situația
soldurilor elementelor de activ și pasiv, până la
data de 1 martie pentru situația existentă la 31
decembrie și până la data de 1 septembrie pentru
situația existentă la 30 iunie. Asociațiile de pro-
prietari care optează pentru conducerea
contabilității în partidă dublă vor depune bilanț
contabil, conform prevederilor legale.

În atenția asociațiilor 
de proprietari aflate pe raza
localităților Giroc și Chișoda
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Ziua de 17 iunie 2017 a fost una deosebită
pentru foarte mulți dintre copiii din Giroc și
Chișoda. Aceasta pentru că, în Sala de Sport a
Liceului „David Voniga” din Giroc, s-au în-
tâlnit foarte mulți dintre copiii care au parti-
cipat, în ultimii zece ani, la concursul „Ba, al
meu e mai frumos!”, inițiat de ziarul local
„Dialog cu cetățenii”. Acest demers nu este,
practic, un concurs, pentru că, la finalul fie-
cărei ediții, toți cei care au participat sunt
declarați câștigători, primind, din partea Pri-
măriei și a Consiliului Local Giroc, cadouri și
diplome.

În poezia „Dacă”, a lui Rudyard Kipling
două versuri caracterizează comportamentul
unui om mai bine decât orice în viaţă. Unul
spune că este om acela care între cei „mari” se
poartă ca un egal, iar cel de-al doilea că om
este, mai cu seamă, acela care ştie să-i preţu-
iască pe cei „mici”.

Astfel, pentru a aniversa așa cum se cuvine
această a zecea ediție a concursului „Ba, al
meu e mai frumos!”, Primăria și Consiliul
Local ale comunei Giroc au finanțat o super-
petrecere. Momentul premierii, cu tot ce a cu-
prins el, a fost aşteptat cu nerăbdare de cei
mici, dar şi de către cei mari. Încă înainte de
ora anunţată pentru începerea evenimentului,
sala s-a umplut de prichindei, însoţiţi de pă-
rinţi şi rude.

În deschiderea evenimentului a luat cuvân-
tul primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-
Ionel Toma, care i-a invitat alături pe scenă pe
o parte dintre consilierii locali care, și în acest
an, au aprobat suma necesară organizării
festivității de premiere. „Sunt o parte dintre
oamenii care au aprobat de fiecare dată su-
mele necesare pentru ca voi să fiți fericiți timp
de zece ani”, i-a prezentat domnul primar.
„Această idee minunată s-a materializat în
urmă cu zece ani. Ne-am dorit să socializăm
cu copiii și să fim împreună alături de ei,
părinți, bunici, străbunici, rude, prieteni. Să
ne bucurăm împreună cu ei, pentru că, de fapt,
este copilăria lor. Iar dacă ne-am propus vreo-
dată să facem ceva frumos, a fost să ridicăm
foarte mult Liceul «David Voniga» din Giroc,
să le oferim copiilor noștri tot ceea ce au ne-
voie. Iar, pe lângă toate acestea, să-i facem să
știe să se și joace și să se bucure de ceea ce
înseamnă copilăria adevărată. Și pentru acest
eveniment au fost pregătite câteva surprize
extraordinare. Iar cea mai mare dintre ele este
vedeta noastră din Giroc, Karina Ștefan. Știu
că vă plac tuturor jongleriile, de aceea v-am

pregătit și o altă surpriză: magicianul Lo-
renzo. Animația acestei zile va fi asigurată de
echipa «Să crești mare» SRL, care a venit aici
și a întruchipat o serie de personaje din
basme. Vreau să mai spun că acest concurs
este unul care dorește să recunoască
frumusețea copilăriei. Deși mulți credeau că
nu vom rezista, iată că am ajuns să fim părtași
la cea de-a zecea festivitate de premiere. Mă
bucur că sunteți foarte mulți aici, mă bucur
deja pentru fericirea pe care urmează să o
trăiți”.

Apoi, domnul primar a înmânat personal
Diplomele „Zâmbet de îngeraș”
participanților la cea de-a X-a ediție a Con-
cursului „Ba, al meu e mai frumos!”, iar copiii
au primit cadouri adaptate vârstei lor.

Petrecerea a început cu un recital al Kari-
nei Ștefan, finalista concursului „Vocea Ro-
mâniei junior”, care a interpretat o serie de
melodii din repertoriul național și
internațional, multe dintre ele fiind cântate
împreună cu foarte mulți dintre copiii și
părinții prezenți.

Karina a împlinit 12 ani în luna aprilie și se
mândrește cu faptul că este locuitoare a co-
munei Giroc. A fost prezentă la ediția din
acest an a concursului național „Vocea Ro-
mâniei junior”, unde a reușit să ajungă în fi-
nală, după ce la primele preselecții, la nivelul
întregii țări, s-au prezentat nu mai puțin de
6.000 de copii talentați. 

Experiența acumulată în cadrul acestui con-
curs, care a presupus evoluții televizate, i-a
prins bine, pentru că a devenit mai dezinvoltă
și a învățat cum să se apropie de public, chiar
dacă acesta este format din copii - cum a fost
cazul la festivitatea de premiere a concursului
„Ba, al meu e mai frumos!” - sau din adulți -
cum s-a întâmplat la Ruga Giroceană de anul
acesta.

Sărbătoare pentru copiii din Giroc și Chișoda

FFeessttiivviittaatteeaa ddee pprreemmiieerree aa CCoonnccuurrssuulluuii
„„BBaa,, aall mmeeuu ee mmaaii ffrruummooss!!””,, eeddiițțiiaa aa XX--aa
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Dacă până în momentul în care a fost
anunțată sosirea lui Lorenzo Cristian, cei mici
s-au jucat și au dansat, mai întâi pe grupe
(băieței și fetițe), apoi împreună cu părinții,
când celebrul magician a urcat pe scenă, s-a
lăsat o liniște aproape deplină. 

Copiii din Giroc și Chișoda au fost de-a
dreptul fascinați de felul în care, așa cum face
orice magician, Lorenzo Cristian a scos din
joben porumbei (cărora cei mici le-au dat
nume) sau un iepuraș. 

La fel de uimiți au fost când, din cutia ma-
gică a lui Lorenzo Cristian, și-a făcut apariția
prințesa. 

Mai mult decât atât, trei dintre copiii
prezenți chiar l-au ajutat pe magician să-și
facă numărul, contribuind alături de el la mo-
mentele de magie.

Pentru că sărbătoarea a fost una în specială
pentru copiii, acestora nu le-a lipsit nimic,
fiind trataţi cu dulciuri şi răcoritoare.

Finalul petrecerii de la cea de-a zecea festi-
vitate de premiere a concursului „Ba, al meu
e mai frumos!” a fost unul fericit pentru toți
cei prezenți, participanți la edițiile precedente.
Organizatorii le-au pregătit tuturor plachete și
diplome, pentru a le rămâne ca amintire peste
ani că au luat parte la acest frumos eveniment.

Un oaspete primit 
cu drag - magicianul

Lorenzo Cristian

Prezent pentru prima dată la o festivitate de
premiere a concursului „Ba, al meu e mai fru-
mos!”, magicianul Lorenzo Cristian a fost pri-
mit cu căldură de toți cei prezenți. 

Pentru că i-a plăcut să fie în mijlocul copii-
lor din Giroc și Chișoda, magicianul a promis
că, dacă va avea prilejul, va reveni oricând cu
drag aici.

Lorenzo Cristian a primit, în anul 2007,
atestatul internațional ca și profesionist, la
Madrid. 

În anul  2008 a susținut primul turneu în
România, cu spectacolul „Magia Copilăriei”.
Un an mai târziu a devenit primul român ac-
ceptat în „The Magic Circle” - Londra.

În anul 2011, la concursul național „Româ-
nii au talent” a fost numit cel mai bun iluzio-
nist al competiției.

În anul 2013 a realizat Spectacolul „Visul

meu”, nominalizat ca fiind „cel mai mare
spectacol de iluzionism din România”.

Tot în anul 2013 a renovat sala de spectacol
a Fundației Județene de Tineret Timișoara
(dedicată copiilor și tinerilor care vor să se
dezvolte cultural-artistic).

În anul 2014 a lansat cartea „Cum să fii su-
fletul petrecerii folosind tehnici simple de
magie și mentalism”.

A obținut, tot în anul 2014, locul II la Olim-
piada Europeană de Magie din Franța, la ca-
tegoria „Iluzii mari”. În anul 2015 a devenit
Silver Star la „The Magic Circle” - Londra.

În anul 2016 a realizat cea mai mare iluzie
din România: levitație și tractare TIR, fără
șofer. Tot în acel an, a inaugurat, la Timișoara,
Shopul Magic, sprijind astfel dezvoltarea artei
iluzionismului.

În acest an, la Olimpiada Europeană de
Magie, din Anglia, a obținut din nou locul II
la categoria „Iluzii mari”.

Londra, Madrid, Barcelona, Ibiza, Tirol,
Marsilia, Blackpool și România, toate aceste
locuri au găzduit spectacolele de magie și
reprezentații artistice susținute de iluzionistul
Lorenzo-Cristian, a cărui carieră a început în
urmă cu 22 de ani. 

Astăzi conduce o echipa de artiști, staff teh-
nic, atelier construcție recuzită și efecte spe-
ciale. Realizează spectacole personalizate
pentru evenimente corporate. 

A creat conceptul de „Magician la nuntă” și
este singurul român care practică revolutio-
narul concept de marketing denumit
internațional „Magic marketing”.

Iluzionistul Lorenzo-Cristian este cel mai
titrat magician român, fiind coleg în „The
Magic Circle” - Londra cu cei mai faimoși
iluzioniști: David Copperfield și Dynamo.

Anton BORBELY
Foto: Anton BORBELY și 

Adi SĂCĂLUȘ

Sărbătoare pentru copiii din Giroc și Chișoda

FFeessttiivviittaatteeaa ddee pprreemmiieerree aa CCoonnccuurrssuulluuii
„„BBaa,, aall mmeeuu ee mmaaii ffrruummooss!!””,, eeddiițțiiaa aa XX--aa
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Având în vedere că vara și-a in-
trat pe deplin în drepturi și sunt po-
sibile perioade de timp cu
temperaturi extrem de ridicate și
disconfort termic accentuat, este
bine ca fiecare cetățean, indiferent
de vârstă, să urmeze o serie de re-
comandări privind protecția în tim-
pul caniculei.

Astfel, deplasările sunt recoman-
date în primele ore ale dimineții
sau seara, pe cât posibil prin zone
umbrite, alternând deplasarea cu re-
paosul, în spații dotate cu aer
condiționat (magazine, spații pu-
blice).

Evitați aglomerațiile, expune-
rea la soare, efortul fizic intens
între orele 11-18.

Purtați haine lejere, subțiri, deschise la cu-
loare, pălării și ochelari de soare.

Beți 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci,
apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe
(soc, mușețel, urzici).

Mâncați fructe și legume (pepene, prune,
roșii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă);
mâncați echilibrat și variat, insistând pe produsele
cu valoare calorică mică.

Evitați băuturile ce conțin cofeină (cafea,
ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în
cantitate mare.

Evitați alimentele cu conținut sporit de gră-
simi, în special de origine animală.

Nu consumați alcool - vă deshidratează și vă
transformă într-o potențială victimă a caniculei.

Mențineți legătura cu persoanele în vârstă
(rude, vecini, persoane cu dizabilități), intere-

sându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-
le asistență ori de câte ori au nevoie.

Nu lăsați copiii/animalele de companie sin-
guri/singure în autoturisme.

Cereți sfatul medicului de familie la cel mai
mic de suferință, manifestat de dumneavoastră sau
copilul dumneavoastră.

Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își
vor continua tratamentul, conform indicațiilor
medicului. Este foarte util ca în perioada canicu-
lară să se consulte medicul curant, în vederea
adaptării schemei terapeutice la condițiile exis-
tente.

Pentru ameliorarea condițiilor la locul de
muncă, se va reduce intensitatea și ritmul
activităților fizice, se va alterna efortul dinamic
cu cel static și alternarea perioadelor de lucru
cu perioade de repaos, în locuri umbrite ori ven-
tilate corespunzător.

RReeccoommaannddăărrii pprriivviinndd
pprrootteeccțțiiaa ppooppuullaațțiieeii ppee

ttiimmppuull ccaanniiccuulleeii

IInnffoorrmmaaţţiiii pprriivviinndd 
rreegglleemmeennttăărriillee OOrrddoonnaaţţeeii 
ddee UUrrggeennţţăă aa GGuuvveerrnnuulluuii 
nnrr.. 5511//22001177 ccaarree mmooddiiffiiccăă
LLeeggeeaa 444488//22000066 pprriivviinndd 
pprrootteeccţţiiaa şşii pprroommoovvaarreeaa 
ddrreeppttuurriilloorr ppeerrssooaanneelloorr 

ccuu hhaannddiiccaapp
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

51 din 30 iunie 2017, forma actualizată valabilă din 4 iulie
2017, pentru modificarea şi completarea unor acte norma-
tive, dorim să informăm părinţii şi aparţinătorii care au în
întreţinere copii încadraţi în grad de handicap cu faptul că
valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handi-
cap se va acorda conform art. 86^1 din Legea 448/2006, re-
spectiv:

- termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în
grad de handicap pentru copii se stabileşte ţinând cont de
situaţia concretă a copilului din punct de vedere al
deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi
restricţiilor de participare şi este de minimum 6 luni şi
maximum 2 ani;

- pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, ter-
menul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare
de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni;

- prin excepţie, pentru copiii cu handicap a căror
afecţiune necesită îngrijiri medicale paliative*, certificate
de medicul de specialitate, comisia pentru protecţia copilu-
lui stabileşte un termen de valabilitate a certificatului val-
abil până la vârsta de 18 ani.

Notă*: Reprezintă totalitatea îngrijirilor care au drept
scop diminuarea simptomatologiei, dar nu vizează cauza
şi vindecarea bolii, ci doar dispariţia sau ameliorarea simp-
tomelor.

Inspector I asistent, 
Alina-Mihaela BENEA

Am aşteptat un telefon să sune,
De ziua mea ce-n grabă a trecut,
Şi am privit cum soarele apune

Cortina nopţii-atunci când a căzut.

În aşteptarea asta, dureroasă,
Am năzuit, zadarnic, să mă suni

Şi-am adormit cu coatele pe masă,
Însă, în taină, te-am aşteptat şi luni.

Ori m-ai uitat când ai plecat în grabă,
Pe poarta ce în urma ta s-a-nchis
Şi ai plecat ca nimeni să-nţeleagă

Că viaţa asta-i pulbere şi vis.

Am fost doar martor zilelor în care
Ai început, încet, ca să te stingi
Şi te-ai topit ca şi o lumânare

Iar tot sperând n-ai cutezat să plângi.

Ai tot crezut în viitor, zadarnic,
Că el a fost noian de suferinţi
În vitregia gândului, amarnic,

Te-ai hotărât şi ai plecat la sfinţi.

S-au pustiit cărările uitate,
Ce le-ai bătut cu paşii tăi mărunţi,

Parcă mai trist, de-o vreme vântul bate
În plopii rari din anii tăi cărunţi.

Ţi-ai luat şi umbra, să te înveleşti
În era glaciară-a veşniciei,

Deşi acolo nu mai pătimeşti
Şi sângerezi de dorul poeziei.

Dar mai puteai, de-acolo, să mă suni,
Să ridicăm paharul cât mai sus

În amintirea anilor nebuni,
Care-au venit, o clipă, şi s-au dus.

Se-adună iarna-n flori de ametist,
Iar de pe cer a mai căzut o stea,

Deci, noapte bună, Ioane,-s tare trist
Că n-ai putut veni la ziua mea.

Petru CHIRA

DDee zziiuuaa mmeeaa
1. Petru Chira

Zero la orice putere,
Matematic ridicat,

Şi acum, ca-n alte ere,
Dă acelaşi rezultat.

2. George Lână
În opoziţie cu celelalte ere,
Propun să acţionăm discret.

Nu ridicăm zero-ul la Putere,
Ci îi luăm grumazul, la concret.

3. Petru Chira
Sunt convins că-i fără rost,
Şi-mi asum, degeaba, riscul

Pentru mintea unui prost
O să-mi pună taxe fiscul.

4. George Lână
Acel zero angajat la Fisc
Ne execută pentr-un leu,
Însă tolerează, fără risc,

Evaziunea. Şi nu dă rateu

5. Petru Chira
Îl auzi şi-l vezi oriunde,

Chiar şi la televizor, 
Zero nu se mai ascunde.

Stă în faţa tuturor!

6. George Lână
Să nu ne-apuce disperarea.

Chiar de pierdem un deceniu
E musai să belim zero-valoarea.
Pe rând, domeniu cu domeniu.

7. Petru Chira
La politică, fără istovire
Se transformă, la minut.

Dintr-un zero-n devenire
Într-un zero absolut.

8. George Lână
Şi idiot şi fără de valoare,

Va prinde loc în parlament.
E târla-n care o zero-valoare

Nu dă niciodată faliment.

9. Petru Chira
Leneş, înalt şi arogant,

Ce poate da oricând din gură,
A cumpărat postul vacant.

Zero e ministru la cultură.

10. George Lână
Vina, Petre, cine să o poarte?
Fenomenul este foarte grav.
Sănătatea-n ţară e pe moarte,
Iar zero-ministrul e bolnav.

DDuueell eeppiiggrraammmmaattiiccPPeettrruu CChhiirraa –– GGeeoorrggee LLâânnăă
((aassaallttuull aall cciinncciilleeaa))
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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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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

Octavian GRUIŢA,  Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; 
Alina BEMEA - social; Maria HANEȘ - agricol

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 TIPOMEDIA PROD,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Programul 
casieriei 

serviciului
apă-canal:

luni-vineri, 

orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din

data de 27 a lunii până în

data de 03 a lunii urmă-

toare) și intervalul 14-16

al fiecărei luni casieria

este deschisă și sâmbătă

între orele 9:00 – 13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP

0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)

orele 08.00-16.00

intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)

Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)

Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950

Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)

CABINET STOMATOLOGIC 
SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)

FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

FARMACIA ACONITUM

Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc
Telefon: 0256.395.853

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-14

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16

Farmacia NATURALIA SHOP SRL

Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;

0356-003 667
Program

Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

CABINET VETERINAR 
DR. VÎRTOSU DAN

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda
Telefon: 0724.375.122

Fax: 0256.395.712
Program

Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu ges-

tionarea, administrarea și asigurarea sistemului
de iluminare artificială a localităților Giroc și
Chișoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din
sistemul public care nu funcționează, vă rugăm
să apelați numerele de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138

(TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
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Patrick-Nicola Uduli
2 ani și 4 luni, Giroc

Nadia Gligor
4 ani și 6 luni Giroc

Antonia Gligor
5 ani și 7 luni, Giroc

Iulia-Maria Ciurdar
3 ani și 10 luni, Giroc

Daria-Elena Ștefan
4 ani și 3 luni Giroc

Ioana Romilă
4 ani și 5 luni, Giroc

Deplasările șahiștilor giroceni din ultimii câțiva ani
însumează mulți kilometri. Au fost prezenți în Aus-
tria, la Campionatul Uniunii Europene; în Grecia, la
Campionatul Mondial Școlar; în Slovenia, la Cam-
pionatul Mondial pentru Juniori. Poate că se poate
face și un studiu de eficiență; de exemplu, numărul de
medalii obținute la o sută de kilometri parcurși. Cred
că rezultatul studiului ar fi favorabil, având în vedere
că Alexandra și Paul Paraschiv, doar acești doi jucă-
tori, au adunat peste 200 de cupe și 500 de medalii.
Au existat însă și premii perisabile, precum ruda de
salam (specialitate locală) și sticla de vin ce au fost
câștigate tot de către Paul și Alexandra la un concurs
de șah în Spania, unde au fost invitați și au participat
pe cheltuiala familiei, clubul contribuind doar cu bi-
letele de autocar.

Cea mai frumoasă aventură a șahiștilor din Giroc a
fost însă participarea lor la campionatele pe echipe
școlare din ultimii cinci ani, unde au devenit campioni
naționali ai comunelor, de cinci ori la secțiunea gim-
naziu și o dată la ciclul primar, precum și de nouă ori
campioni județeni, dacă socotim și Olimpiada Școlară
de Șah pe Echipe (de șapte ori la gimnaziu și de două
ori la ciclul primar). Echipa de șah de la secțiunea
gimnaziu, reprezentând Liceul Teoretic „David Vo-
niga”, s-a clasat de fiecare dată în TOP 5 la finalele pe
țară, clasament general (inclusiv orașe), clasându-se
alternativ pe locul V, locul III sau locul I. Pentru că în
2015 și 2016 echipa giroceană de șah a fost campioană
națională absolută (inclusiv orașe) la secțiunea gim-
naziu, anul 2017 le-a adus o invitație inedită.

Rusia organizează, an de an, din anul 1969, un con-
curs de șah pe echipe ale școlilor gimnaziale – secon-
dary schools – concurs care se numește „Turnul alb”
sau „Belaya Ladya” (în rusă) și la care iau parte peste
70 de echipe campioane regionale, din 2015 fiind in-
vitate și echipe din alte țări. Anul 2017 a fost un an re-
cord pentru „Turnul alb”, cu 97 de echipe participante,
de pe diferite continente. India și Armenia s-au clasat
pe primele două locuri. Întâmplare?... Atât India, cât și
Armenia au Academie de Șah. În Armenia se fac cinci
ore de șah obligatorii pe săptămână, la clasele I-IV. În
campania „șahul în școală” din Armenia, președintele
țării s-a implicat personal și cu tenacitate. Echipa
Moscovei s-a clasat pe locul 10. Campionatul Rusiei,

totuși, e tare; ne putem da
seama de asta, văzând
echipa Chinei, care a de-
venit în ultimii 10-15 ani
o forță în șahul mondial,
abia pe locul 19. În China,
de asemenea, există șah
obligatoriu în programa
școlară, la clasele mici.
Așadar, în Rusia se
desfășoară anual un cam-
pionat de șah unic în lume
prin forță și amploare, al
școlilor gimnaziale. Vă-
zând spectrul larg de
echipe invitate, poate fi
considerat aproape un
campionat mondial.
Locația este aceeași de

fiecare dată, la Soci, iar concursul durează nouă zile.
Hotelul Dagomys, unde s-a desfășurat competiția, are
1.600 de camere.

Când am fost sunat pentru prima dată, în legătură cu
participarea echipei girocene, am refuzat inițial, vă-
zând diferența de regulament dintre campionatele Ro-
mâniei și Rusiei. Exista la ruși o limită de vârstă care
nu-mi permitea să folosesc cei mai buni jucători, încă
elevi în clasa a VIII-a.

Domnul Emil Gabăr, vicepreședinte al Federației
Mondiale a Șahului Școlar, a insistat, spunând că este
dreptul girocenilor, de două ori consecutiv campioni
naționali, și că putem folosi invitația nu neapărat pen-
tru a ataca locurile fruntașe, ci pentru a roda șahiștii
care vin din urmă.

„Turnul alb” ediția 2017 s-a desfășurat în perioada
1-9 iunie. Elevii giroceni care au făcut parte din echipă
sunt: Mihai Iucu, Ștefan Juravle, Andrei Juravle și
Beatrice David. Cele două locuri vacante din echipă
au fost ocupate prin concurs. Echipa a avut meciuri
extrem de grele în absența veteranilor Paul și Alexan-
dra Paraschiv, dar a smuls totuși două egaluri și o vic-
torie din nouă runde. Cred că, având formația de bază,
am fi luptat pentru primele zece-douăzeci de locuri.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

DDIINN RRUUSSIIAA,, CCUU DDRRAAGG!! ((ppaarrtteeaa II))

Vineri, 16 iunie 2017, domnul primar Iosif-Ionel Toma
a primit vizita elevilor șahiști care au câștigat premii la
Campionatul Național de Șah pe Echipe Școlare „Elisa-
beta Polihroniade”, desfășurat la Olănești în perioada 10-
14 iunie 2017. Elevii giroceni s-au întors de la finala pe
țară cu trei premii. Echipa ciclului primar, compusă din:
Andrei Juravle, Fabian Preda, Luca Iucu și Angelina
Coman, precum și echipa de gimnaziu compusă din: Paul
Paraschiv, Alexandra Paraschiv, Mihai Iucu și Ștefan Ju-
ravle au câștigat, fiecare la secțiunea ei, titlul de cam-
pioane naționale ale comunelor. La secțiunea gimnaziu,
echipa Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc a ocu-
pat și locul III în clasamentul general, cu tot cu orașe. În
toate edițiile jucate până acum, echipa giroceană a fost

mereu în primele 5 clasate din țară, în 2015 și 2016 fiind
campioană națională absolută (inclusiv orașe). Prezentă la
întâlnire a fost și Beatrice David, membră a echipei care a
reprezentat Girocul și România la campionatul interna-
tional de șah „Turnul alb”, desfășurat la Soci, în Rusia,
între 1 și 9 iunie 2017 (unde au participat 97 de echipe din
țări de pe diferite continente). Pentru o zi, domnul primar
Iosif-Ionel Toma a fost căpitanul și mentorul echipelor
girocene de șah, cu care a și făcut, în final, mai multe fo-
tografii pentru a imortaliza momentul. Copiii au fost
încântați să stea de vorbă la un pahar de suc cu domnul
primar, care i-a felicitat pentru succesele lor și i-a asigurat
sprijin și de întreaga simpatie și pe mai departe.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

Micii șahiști în vizită la domnul primar


