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MMeessaajjee llaa NNaașștteerreeaa
DDoommnnuulluuii

ÎN ACESTE ZILE DE SĂR BĂ -
TOARE, NAȘTEREA MÂNTUI TO -
RULUI NOSTRU IISUS HRISTOS SĂ
NE ADUCĂ CRE DINȚĂ, CARE SĂ
FACĂ ORICE POSIBIL, SPERANȚĂ,
SĂ NE DEA PUTEREA SĂ CON -
TINUĂM, DRAGOSTEA SĂ ÎN -
VINGĂ DUȘMĂNIA ȘI RĂUL, CA
TOTUL SĂ FIE FRUMOS.

CU OCAZIA ANULUI NOU 2018
VĂ DORESC TOT BINELE DIN
LUME, MULTĂ SĂNĂTATE, IAR
GÂNDURILE BUNE ȘI CURATE SĂ
VĂ ÎNSOȚEASCĂ PRETUTINDENI,
FERICIREA ȘI SUCCESUL SĂ VĂ
FIE MEREU ALĂTURI.

DOAMNE-AJUTĂ!
HRISTOS S-A NĂSCUT!
LA MULȚI ANI!

VICEPRIMAR, 
ING. ILIE GÂLCĂ

SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNU-
LUI ȘI A ANULUI NOU SE 
APROPIE, OCAZIE CU CARE
DORESC SĂ VĂ ADRESEZ
CALDE MULȚUMIRI PENTRU
SUSȚINEREA PROIECTELOR,
DAR ȘI PENTRU FAPTUL CĂ AȚI
ALES SĂ TRĂIȚI ÎN ACEASTĂ
MINUNATĂ ȘI BINECUVÂN-
TATĂ COLECTIVITATE.

IMPORTANȚA DECIZIILOR
LUATE ESTE VIZIBILĂ DEJA.

VĂ MULȚUMESC, DE ASEME-
NEA, PENTRU PARTICIPAREA
DIRECTĂ ȘI EFICIENTĂ.

ÎMPREUNĂ VOM REUȘI!
HRISTOS S-A NĂSCUT!
LA MULȚI ANI!

PRIMAR, 
DR. IOSIF-IONEL TOMA

CCoolliinnddeellee vveecchhii aauu 
rrăăssuunnaatt îînn BBiisseerriiccaa 
OOrrttooddooxxăă RRoommâânnăă 

ddiinn GGiirroocc
În seara zilei de duminică 17 de-

cembrie, în Biserica Ortodoxă din
Giroc, au răsunat colindele vechi
care vestesc apropiata Naștere a
Domnului și Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Copiii din Corul mixt
și adolescenții din Grupul de închi-
nare al Bisericii Baptiste din Giroc
au fost cei care au adus spiritul Cră-
ciunului în sfânta biserică. Au asistat
la spectacol o mulțime de locuitori
ai Girocului, părinți și rude ale co-
piilor și tinerilor care au susținut
spectacolul, locuitori veniți să se în-
carce cu bucuria transmisă de 
colinde, consilieri locali, alături de
primarul comunei Giroc, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma.

Gazdă bună a acestui eveniment a
fost părintele paroh Marius Șonea.

La final, domnul primar s-a adre-
sat celor prezenți la această minu-
nată seară în care Pruncul Iisus a fost
invocat prin colindele tradiționale
care i-au însoțit pe creștinii români
de-a lungul secolelor: „Dragi creș -
tini, preacucernice părinte, domnilor
consilieri, cei care sunteți în această
Sfântă Biserică, doresc să vă
mulțumesc tuturor pentru modul în
care creșteți această tânără generație,
acești copii, care cu siguranță trebuie
să învețe lucuri bune din Sfânta 
Biserica. În școală vor pefecționa
ceea ce le trebuie ca știință, dar dra-
gostea și spiritul față de Dumnezeu
doar aici îl dobândesc. De aceea, 

părinte Marius Șonea vă mulțumesc
că în fiecare an mențineți vie această
tradiție și, sunt sigur că atunci când
va fi ridicată biserica mare, cu voia
Lui Dumnezeu, vor veni mult mai
mulți, probabil câteva mii de
creștini.  

Îmi cer și eu scuze pentru cei care
din spate nu ați reușit să vă vedeți
copiii, nepoții, poate chiar și
strănepoții, pentru că mulți au dorit
să filmeze sau să imortalizeze într-
un anumit mod pe cei care au fost
astăzi artiști. Dar, pentru că biserica
cea mare o să fie altfel, o să fie un
altar adevărat, o să fie o scenă ade-
varată, o să putem organiza cu totul
și cu totul altfel evenimente de acest
gen. 

Prin urmare, mulțumesc Consiliu-
lui Local pentru că a aprobat o sumă
importantă pentru această manifes-
tare, mulțumesc Ansamblului
«Ghio celul» și, nu în ultimul rând,
Coralei «Giroceana». 

Apropo de Corala «Giroceana»,
ea a câștigat, recent, cel mai mare
premiu din țară, la un festival orga-
nizat la Biserica Ortodoxă din zona
Dacia din Timișoara.

Iubiți creștini, vă doresc tuturor să
aveți sărbători fericite, un An Nou cu
bucurii, cu împliniri și, nu în ultimul
rând, sănătate. Doamne ajută și La
mulți ani!”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

La mulți ani, 2018!

Și în acest an, în centrul localităților Giroc și Chișoda, în noaptea dintre ani, 
au to ritățile locale au pregătit o surpriză plă cută pentru toți locuitorii. 

Astfel, la miezul nopții de 31 decembrie 2017 spre 1 ianuarie 2018, toți girocenii
și chișozenii sunt așteptați în centrul comunei pentru a asista la un foc de artificii
și pentru a petrece împreună trecerea într-un nou an.
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An de an casele noastre se îm-
podobesc cu lumină și bucurie,
așteptând cu emoție glasurile
colindătorilor care ne aduc vestea
nașterii Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, eveniment petrecut
cu peste 2.000 de ani în urmă, dar
repetat în fiecare an, în chip tainic
și real, în inimile noastre, îndem-
nându-ne și amintindu-ne să ne
pregătim că vine Hristos în lume
s-o împace şi s-o înnoiască, căci
lumea nu mai poate trăi fără El.
Vine în casele şi inimile noastre
să ne nască din nou, să ne ierte
păcatele, să ne dăruiască Trupul
şi Sângele Său, să ne prefacă
inima împietrită în Biserică vie,

în altar de rugăciune şi de jertfă.
Deci, nimeni să nu fie trist şi tul-
burat! Nimeni să nu-i închidă uşa
sufletului său! Ci să ne curăţim şi
să ne împăcăm, să ne înnoim
duhovniceşte şi împăcându-ne
unii cu alţii, împreună cu îngerii
să cântăm: „Hristos se naşte,
slăviţi-L; Hristos din ceruri,
întâmpinaţi-L; Hristos pe
pământ, înălţaţi-vă. Cântaţi Dom-
nului tot pământul!”. Cu ocazia
acestui Praznic Dumnezeiesc, îl
rog pe bunul Dumnezeu să vă
dăruiască sărbători binecuvân-
tate, pace și liniște sufletească,
credință și dragoste!

Preot paroh, Marius ȘONEA

„Hristos se naşte, măriţi-L!
Hristos din ceruri întâmpinaţi-L!
Hristos pe Pământ Înalţaţi-vă!"

Harul Domnului nostru Iisus
Hristos, dragostea Lui Dumnezeu
Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh
să fie cu noi, cu toţi, acum la praz-
nicul Naşterii Mântuitorului Iisus
Hristos şi în cealaltă vreme a vieţii
noastre pentru sănătate, pace şi
întru toate bunăsporire!

Hristos s-a născut!
La mulţi ani!

Preot Daniel MATEIA

Odată cu venirea sărbă-
torii Nașterii Domnului
nostru Iisus Hristos, ne
amintim cu toții de iubirea
lui Dumnezeu Tatăl, care
și-a trimis unicul Său Fiu
spre a se întrupa din fe-
cioara Maria, pentru a
noastră mântuire. Este săr-
bătoarea care marchează pe
de o parte începutul mân-
tuirii noastre, dar, în același
timp, și bucuria omeniri de a-L primi pe Dumnezeu
Fiul pe pământ. O bucurie atât de mare încât a cuprins
și cerurile. În momentul nașterii lui Iisus, și îngerii au
coborât pe pământ pentru a se bucura împreună cu oa-
menii de cinstea care ne-a fost dată – să vină la noi, în
chip smerit, Creatorul nostru. Și în bucuria lor, îngerii
ajunși în Betleem, cu glasuri îngerești au cântat: „Mă-
rire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace,
între oameni bunăvoire”. Iată că acesta a fost primul
colind care vestea nașterea lui Hristos. Și vedem că de

atunci colindul este dus mai
departe de oameni, dar mai
ales de îngeri cu chip de
copii care bat la ușa noastră
spre a ne aduce bucuria ce-
rului și a oamenilor, că s-a
născut Iisus. Vă îndemnăm
să primiți pe cei ce duc mai
departe colindul îngerilor
din Betleem. Și de-or avea
glasuri mari sau glasuri
stinse, primiți-i în casele

voastre, căci veți primi mai ales marea veste și bucu-
ria a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și pen-
tru că este o sărbătoare a bucuriei, întotdeauna bucuria
vine din iubire. Așa că vă îndemnăm să vă iubiți unul
pe altul precum și Hristos vă iubește pe voi, ca bucu-
ria voastră să fie deplină.

SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE ȘI CU PACE
ÎN SUFLETE ȘI AN NOU FERICIT!

Preoții Traian DEBUCEAN 
și Dragoș DEBUCEAN

„Slavă lui Dumnezeu în locurile
prea înalte și pace pe pământ între
oamenii plăcuți Lui” (Luca 2:14).
Evanghelistul Luca relatează în ca-
pitolul 2 al Evangheliei Sale eve-
nimentele care au însoțit nașterea
Mântuitorului nostru Isus Hristos.
Pe lângă oamenii aleși de Dumne-
zeu pentru a participa la întruparea
Fiului Său în lumea noastră au par-
ticipat și îngerii din cer. Atunci
când îngerii s-au arătat păstorilor
din câmpia Betleemului „slava lui Dumnezeu a strălucit îm-
prejurul lor”(Luca 2:9), iar după vestea cea bună transmisă de
înger, corul de îngeri a început să cânte. Cuvintele cântării în-
gerilor ne arată faptul că  slava lui Dumnezeu și pacea între oa-
meni sunt strâns legate împreună. Mai întâi îngerii proclamă
slava lui Dumnezeu iar apoi anunță pacea dintre oameni. Numai
dacă omul se raportează corect la Dumnezeu atunci se poate ra-
porta corect la semeni, iar pacea, adusă de Hristos lumii, este
posibilă numai între oamenii plăcuți lui Dumnezeu, adică între
oamenii care trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Cu ocazia Săr-
bătorii Întrupării Fiului lui Dumnezeu, să ne preocupe dorința de
a da slavă lui Dumnezeu prin viața noastră, iar pacea adusă de
Hristos să fie în sufletele noastre, în familiile noastre și între noi
și semenii noștri. Dorim tuturor, Sărbători fericite și An Nou bi-
necuvântat de Dumnezeu!

Pastor Adrian STUPAR, Comunitatea de credincioși 
ai Bisericii Penticostale „Betel” din Giroc

Bucuria sărbătorii este bucuria proclamată de înger
în fața păstorilor pe câmpiile Betleemului.

Luca 2:10 
Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o

veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul”.

O mare bucurie generată de evenimentul inconfun-
dabil și unic al nașterii Mântuitorului, oferită tuturor și
care nu poate fi substituită cu ornamente și decoruri.
Bucuria aceasta de a-L avea ca Mântuitor ne însuflețește
cântarea, ne motivează colindul, ne înrâurește viața.
Este bucuria păcătosului iertat, bucuria care ne însoțește
în peregrinarea prin lumea plină de nemulțumiri,
amenințări și vești rele. Este bucuria care ne leagă de
cer, de Dumnezeu. Bucuria acesta să vă umple inima în
Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului.

Biserica Creștină Baptistă Giroc și Chisoda.
Pastori Daniel ȚUȚ și Viorel ȚUȚ

CCuuvvâânntt llaa NNaașștteerreeaa DDoommnnuulluuii
nnoossttrruu IIiissuuss HHrriissttooss

„Părintele îndurărilor și Dumnezeul a toată mân-
gâierea” (II Corinteni 1, 3) ne-a învrednicit, și în
acest an, să pășim pe poarta mântuitoarei vremi a
prăznuirii Nașterii după umanitate a Fiului și Cu-
vântului lui Dumnezeu și Tatăl, prin mijlocirea cea
mai presus de minte și de cuvânt a Preasfântului și
de-a pururi fiitorului Său Duh. Sărbătoarea noastră
de astăzi este numită, pe de-o parte, Arătarea lui
Dumnezeu, pentru aceea că „Dumnezeu S-a arătat
în trup” (I Timotei 3, 16), iar, pe de altă parte,
Nașterea Domnului, fiindcă Dumnezeu S-a născut,
ca om, din preacuratele sângiuiri ale Născătoarei
de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Aceasta
este sensul prăznuirii noastre de acum: venirea lui
Hristos la oameni, în timp, ca prin aceasta să ne
ducem noi la Dumnezeu, în veșnicie.

Sărbătoarea Nașterii Domnului este, în primul
rând, o sărbătoare a familiei creștine, a cinstirii ma-
melor și a nașterii de prunci, a familiilor care, ase-
menea celei după trup a Domnului, se îngrijesc de
aducerea pe lume a copiilor, de creșterea și ocroti-
rea lor. Este important ca în zilele noastre, când fa-
milia creștină este condiționată și, de cele mai
multe ori, determinată de constrângeri sociale și fi-
nanciare, să nu părăsim dreapta credință și birui-
toarea nădejde că Dumnezeu este sprijinitorul
nostru. În zilele noastre este imperios necesar ca fiii
și fiicele noastre să crească și să viețuiască în bine,
adevăr și frumos, virtuți care izvorăsc, în primul
rând, din educația primită în Familie, la care se
adaugă cea dobândită la Școală și la Biserică. În at-
mosfera acestor Sărbători mântuitoare, Îl rog pe Cel
născut sub timp în ieslea de la Betleem să ne poarte,
pe fiecare în parte și pe toți laolaltă, în iubirea cea
fără de hotar a Veșniciei Sale, să ne întărească cu
zile îndelungate, în deplină sănătate sufletească și
trupească, iar anul în care vom păși curând să fie
un nou și binecuvântat prilej de viețuire aleasă,
întru Lumina sfințitoare a Viului Dumnezeu.

Sărbători binecuvântate întru Mulți și Fericiți Ani!
Pr. dr. Adrian D. Covan – profesor la 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 
din cadrul Universității de Vest din Timișoara

Sărbătoarea Nașterii
Mântuitorului nostru Isus
Hristos este o mare bu-
curie pentru toată ome-
nire. Prin venirea Sa pe
pământul nostru, a fost
rânduit de Dumnezeu să
ridice păcatul omenirii.

Ioan  C1v29: „Iată
mie lul lui Dumnezeu
care ridică păcatul lumii.
Să ne bucurăm de adevărata valoarea acestui eve-
niment și să beneficiem de împăcarea noastră cu
Dumnezeu, prin Hristos, singurul care ne poate
ierta de tot trecutul nostru murdar.

Fie ca această bucurie să ne umple inimile de
pace și bucurie și să devenim tot mai buni și miloși
cu toți oamenii.

Sărbători fericite!
La mulți ani, cu multă sănătate!

Biserica Penticostală „Speranța” Chișoda, 
pastor Iosif CODIȚĂ

Iubiți credincioși!
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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 continuarea distribuirii
unităţilor de compost individual,
cu o capacitate de 280 de litri, în-
ălţimea de 840 mm şi diametrul
de 790 mm, în zilele de marți,
între orele 8:30-10:30, și joi,
între orele 14-17, str. Unităţii,
în incinta fostei Unităţi Mili-
tare.

Ridicarea acestora se va face
pe baza  CI/BI (copie) şi a Cărţii
Funciare a imobilului (copie).

Persoane de contact:
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU 

Insp. Petronela-Silvana FLOREA 

Anunț privind predarea 
recipientelor pentru compost

Conform Legii nr. 230/2007 pri-
vind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de pro-
prietari, Consiliul Local al comu-
nei Giroc sprijină activitatea
asociațiilor de proprietari pentru
realizarea scopurilor și sarcinilor
ce le revin, în conformitate cu pre-
vederile legale în vigoare.

Persoanele fizice care doresc să
obțină calitatea de administrator
de imobile sunt atestate de către
Primarul comunei Giroc, la propu-
nerea Compartimentului Juridic,
în baza unei hotărâri de Consiliu
Local.

Cererea pentru dobândirea per -
sonalității juridice a asociației de
proprietari, împreună cu statutul,
acordul de asociere și procesul-
verbal al adunării generale de con-
stituire se depun și se înregistrează

la Primăria comunei Giroc.
Asociațiile de proprietari au

obligația să organizeze și să con-
ducă contabilitatea proprie, în par-
tidă dublă sau în partidă simplă, iar
cei care optează pentru conduce-
rea contabilității în partidă simplă
vor depune la Compartimentul
Relații Publice, Registratură și Ar-
hivă situația soldurilor elemente-
lor de activ și pasiv, până la data
de 1 martie pentru situația exis-
tentă la 31 decembrie și până la
data de 1 septembrie pentru situa -
ția existentă la 30 iunie. Asociațiile
de proprietari care optează pentru
conducerea contabilității în partidă
dublă vor depune bilanț contabil,
conform prevederilor legale.

Compartiment Juridic, 
Jr. Ana-Maria Rotariu

În atenția asociațiilor de proprietari aflate
pe raza localităților Giroc și Chișoda
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Minunatele nopți ale Crăciunului, 
colindelor și datinilor strămoșești să vă 

găsească la ceas de bucurie alături de toți cei
dragi. Vă doresc tot binele, gândurile bune și

curate să vă însoțească pretutindeni, 
fericirea și succesul să vă fie mereu alături!

Crăciun fericit! La mulți ani!

Jr. Daniel SGURĂ, 
şef Serviciu Poliţie Locală Giroc

Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului și
Mântuitorului nostru Iisus Hristos 

și din speranța ce însoțește Anul Nou,
vă adresez gânduri bune și urări 

de sănătate, împliniri și bucurii tuturor 
locuitorilor din comuna Giroc

Crăciun fericit!
La mulți ani!

Agent șef adjunct Dan BADEA, 
șeful Postului de Poliție Giroc

Efectivul Poliției Locale își va desfășura activi-
tatea, în perioada imediat următoare, în scopul pre-
venirii furturilor din locuințe, precum și din
imobilele aflate în construcție, având în vedere că
suntem în pragul sărbătorilor de iarnă și, din câte
bine cunoaștem, mare parte dintre cetățeni se vor
îndrepta spre locurile și zonele în care își vor pe-
trece timpul liber, ocazie cu care trebuie să acordăm
o foarte mare atenție luării măsurilor obligatorii și
necesare de protejare a  locuințelor.

Vom acționa și pentru respectarea normelor
legale referitoare la regimul materialelor și arti-
colelor pirotehnice, astfel încât perioadele stabilite
prin lege să fie în concordanță cu cele privind com-
ercializarea, deținerea și folosirea acestora.  Nu în
ultimul rând, vom urmări ca populația și bunurile
acesteia să nu fie puse în pericol, ca urmare a
folosirii necorespunzătoare a petardelor, artificiilor
etc.

De asemenea, vom iniția, împreună cu alte struc-
turi de poliție, controale pe linia respectării de către
personalul unităților economice a regulilor referi-
toare la vânzarea băuturilor alcoolice și întreținerea
unui climat de ordine și liniște publică, fără provo-

carea de scandaluri ori violențe pe fondul con-
sumului de alcool.

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

Atragem atenția conducătorilor auto cu privire la
respectarea regulilor referitoare la oprire, staționare
și parcarea mașinilor ori utilajelor, astfel încât să nu
îngreuneze, dacă va fi necesar, intrevenția servici-
ilor specializate și de gospodărire  comunală. Tot în
acest sens, vom avea în vedere și verificarea
locurilor deja consacrate în a se încălca legea prin
concentrarea unui număr mare de vehicule, utilaje
agricole, căruțe (service-uri, pensiuni, hoteluri ori
imobile particulare ai căror proprietari se ocupă cu
creșterea animalelor).

Jr. Daniel SGURĂ, 
şef Serviciu Poliţie Locală Giroc

Poliţia Locală Giroc vă informează
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MMeessaajjee llaa NNaașștteerreeaa DDoommnnuulluuii
Crăciunul înseamnă copilărie,

înseamnă speranță, înseamnă
liniște, înseamnă a dărui și a primi
iubire, zâmbet, viață. Crăciunul
este nașterea și renașterea lui Iisus,
este noaptea în care Dumnezeu s-a
născut ca Om. Participă cu sufletul
și fii gazdă colindelor, învață să
pășești dincolo de real, urmează
Steaua cu cei trei magi și-ți va că-
lăuzi pașii spre lumină, înaltă gân-
durile spre Cel care te veghează și
vei primi o veste minunată...

Învață să culegi sfințenie din fiecare Crăciun și zilele tale
vor rămâne o veșnică sărbătoare...

Bucură-te de toate acestea!
Trăiește toate acestea! Vei reuși să fii mai bun, vei reuși să

primești și să dăruiești...
Prof. Mihaela PASCU, directoarea Liceului Teoretic

„David Voniga” din Giroc Lumina sfântă venită în Ajun să
vă aducă în suflet un veşnic Crăciun.
Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să
vă aducă sănătate şi fericire, împli-
nirea tuturor dorinţelor şi sănătate
celor dragi. La mulţi ani!

Prof. Nicu PETCHESCU,
director-adjunct al Liceului 

Teoretic „David Voniga” din Giroc

Sfintele Sărbători de
iarnă să vă aducă multe
bucurii lângă bradul îm-
podobit, iar frumuseţea
colindelor să vă presare în
suflete multă iubire!

Vă doresc multă sănă-
tate şi un Crăciun fericit
alături de cei dragi!

LA MULŢI ANI!

Cadru didactic 
coordonator, 

Lenunța TERTECI

Vă doresc ca Sfintele
Sărbători de iarnă, cu
dulcele ecou al colindelor
şi cu imaginea celor dragi
în suflet, să vă aducă
sănătate, împlinire, iubire
şi fericire în anul ce vine.

Sărbători fericite,
alături de cei  dragi!

Cadru didactic 
coordonator Grădiniṭa

P.P. Chiṣoda
Cosmina MĂRGUȘ

Simpozion
național 

„Valorificarea
folclorului 

prin activitățile
din grădiniță 

și școală”
În data de 24 noiembrie 2017,

Grădinița P.P. Giroc a fost gazda celei
de-a III-a ediții a Simpozionului
național „Valorificarea folclorului prin
activitățile din grădiniță și școală”.

La simpozion au participat direct
cadre didactice din unitățile de
învățământ ale județului Timiș, dar și
din  județul Arad și Zitiște (Serbia). 

Invitatul simpozionului a fost domnul
profesor universitar dr. Ioan-Viorel Bol-
durean, care a vorbit despre importanța
valorificării folclorului bănățean în con-
textul actual.

Simpozionul s-a desfășurat pe două
secțiuni și a avut ca obiective cunoaș -
terea  obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti
cu specific naţional sau zonal,
cunoașterea și promovarea interferenţe-
lelor  culturale și colaborarea cadrelor
didactice pentru desfăşurarea de activi-
tăţi comune cu copiii.

Grupa mare C, sub îndrumarea doam-
nelor educatoare Lidia Blidăran și Si-
mona Scridon, a prezentat sceneta în
grai „Uspățul ursâtoarelor”.

Alina-Elena SURUGIU
Lenuța TERTECI

TTÂÂRRGG DDEE CCRRĂĂCCIIUUNN
Marți, 5 decembrie 2017, în Piata agroalimentară

din Giroc a avut loc Târgul de Crăciun. Acțiunea a fost
organizată de cele 12 grupe ale Grădiniței P.P. din
Giroc și a avut un scop caritabil. 

Fiecare grupă și-a expus la standul alocat jucării,
dulciuri și decorațiuni. Deoarece ne aflăm în perioada
premergătoare sărbătorilor de iarnă, am dorit să for-
măm și să dezvoltăm preșcolarilor deprinderile de a
dărui, de a ajuta și de a împărți. 

Donațiile strânse au fost direcționate către Sebastian

David, elev al Liceului Teoretic „David Voniga”, care
suferă de distrofie musculară.

Acțiunea nu ar fi fost posibilă fără implicarea și fără
sprijinul părinților, motiv pentru care dorim să le
mulțumim atât lor, cât și persoanelor care au vizitat
târgul și au dat dovadă de generozitate și să le urăm
„Sărbători fericite!” și „La mulți ani!”.

Prof. înv. preșcolar Alina-Elena SURUGIU
Ed. Lenuța TERTECI

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

O, ce bucurie!
Tu ne-aduci, Iisuse, 

Har și veselie. 
Noi avem hăinuțe 
Albe și frumoase, 
Jucării și pâine, 
Case călduroase. 

Dar atâția, Doamne,
N-au nici foc, nici casă,

Nici măicuță bună, 

Nici hăinuță groasă.
Dă-mi inimă bună

Tu, Iisuse, mie
Să-mpart cu săracii

Mare-mi bucurie
Toți de-ar face astfel,

O, ce sărbătoare!
N-ar mai plânge nimeni,

Că-i sărac și n-are!

A sosit Crăciunul!
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În data de 28 noiembrie, filiala Timișoara a Acade-
miei Române, în Aula Academiei, împreună cu
invitații săi, poetul George Lână a dăruit literaturii ro-
mâne, literaturii din acest colț al Europei, o nouă parte
din inima sa. Universul liric al lui George Lână a fost
completat odată cu lansarea celui de-al șaptelea volum
de versuri, volum care se numește „Concert de 
trompetă în vie”. 

„Concert de trompetă în vie” este cel de-al doilea
volum lansat în acest an, primul volum din anul 2017
fiind unul în care poetul împărtășește celor tineri, prin
intermediul eseului, câte ceva din tainele și
meșteșugul poeziei. Volumul a fost lansat la sfârșitul
lunii martie și se numește „Atelierele lui George. Din
tainele și meșteșugul poeziei”. 

Noul volum de versuri, „Concert de trompetă în
vie”, aduce, față de celelalte șase volume, noul în
creația lirică a poetului George Lână. Poet empiric,
bazându-și poeziile doar pe experiențe trăite în viața
sa de zi cu zi, George Lână își începe noul volum cu
poezia intitulată „Sfârșitul lui mai”, versurile acestei
creații fiind izvorâte din amintirea accidentului vas-
cular pe care autorul l-a suferit cu câțiva ani în urmă,
chiar la sfârșitul lunii lui Florar. Poezia „Sfârșit de
mai” începe cu versurile, „Mi-au adormit definitiv/

opt milimetri din trup/ și Îngerul/ la sfârșitul lui
mai...”, iar finalul poeziei este unul al triumfului spi-
ritului, final care confirmă proverbul din bătrâni care
spune că „Ceea ce nu te ucide, te face mai puternic”,
puterea lui George Lână, în urma acelui accident vas-
cular, stă în spiritul său, „Mi-au adormit definitiv/opt
milimetri din trup/și la aceeași comandă discretă/în
echivalență prind a-colți/tot atâția milimetri de Spi-
rit”.

Referindu-se la cartea lansată, poetul George Lână
a vorbit astfel în timpul lansării noului său volum:
„Este a doua carte în acest an, este un fel de tur de
forță. Am reușit, mi-am găsit ritmul, iar acum parcă
sunt mânat de o altă forță. Sper să mă țină și brăcina-
rul, cum se zice, pentru că nu-i tocmai simplu, adică
sănătatea nu mai este aceeași, e foarte clar și, măcar
câtă este să o pot exploata așa cum vreau. Cartea este
cu poeme absolut noi. În carte nu fac altceva decât să
respect volumul de dinainte (cartea lansată anul
acesta, la sfârșitul lunii martie n.r.)”.

Despre poezia cărții lansate, prof. Viorel Crainicu,
autorul prefaței volumului „Concert de trompetă în
vie”, a rostit următoarele: „Poezia aceasta trebuie ci-
tită în şoaptă, se vrea citită în şoaptă, nu poate fi reci-
tată, nu poate fi declamată, nu poate fi strigată, spusă
cu voce tare. E o poezie care se cere reluată vers cu
vers. E o poezie care merge la suflet de la început. E
o poezie care nu poat fi revendicată din alţii, adică nu
i se pot găsi domnului George Lână nişte înaintaşi
imediat. Este o poezie care poate pleca şi din poezia
interbelică, poate pleca şi din şaizecişti, din optzecişti,
are în ea şi fiorul, suflul de secol XXI. E o poezie care
trebuie ţinută minte, trebuie luată ca un mesaj de
inimă către inimă, e o poezie care trebuie ţinută la
inimă, dar ţinută şi în buzunar, pentru ca la nevoie să
o putem folosi ca argument indubitabil pentru cei ce
ar vrea să o minimalizeze”.

Volumul lansat cuprinde aproximativ 145 pagini,
de-a lungul lor fiind prezente 50 de poeme. Volumul
este unul bilingv, român-englez, traducerea poeziilor
în limba engleză aparținând prof. Antuza Genescu.
Cartea a fost editată la Editura „Waldpress” și a apă-
rut cu sprijinul câtorva finanțatori și sponsori, printre
care amintim aici, Consiliul Local și Primăria Giroc,
Cecilia și Gigi Borodi (Timişoara), Maria și Ghiță
Bumbuc (Recaş), Draghiţa şi Viorel Matei (Cenad),
Diana şi Radu Robescu (Timişoara), Luca, Cristina şi
Nicu Szabo (Timişoara) etc.  

„Concert de trompetă în vie” cuprinde poezii pe
care poetul George Lână le dedică familiei sale, soției
Mihaela („Stârnești invidie”), fiicelor, Mădălina
Maria și Georgiana („Scrisoare” și „Ești fiica mea”),
nepotului Vlad, născut anul acesta în 8 octombrie
(„Duminică, 8 octombrie a.c.”), mamei sale („Mama
se stinge”), finului-filosof, Dan Sgârță („Hegel și ca-
riera de piatră”), prietenilor („Este darul Divin”).
Pomul de Crăciun nu a fost uitat în acest volum, poe-
zia „Pom de Crăciun” amintind că sărbătoarea
Nașterii lui Hristos este o sărbătoare a Familiei, a în-
tregirii ei. Rugăciunea are o poezie dedicată în volum,
„Rugăciune scurtă”, cele patru versuri trimițându-ne
spre drumul înțelepciunii divine, al maturității de-
pline.

Despre titlul volumului, poetul George Lână a vor-
bit astfel în timpul lansării: „Cu mulți ani în urmă, la
Casa Universitarilor (cea veche, de pe Paris), am stat
de vorbă cu un amic, și mi-a povestit o chestie care
mi-a rămas undeva, în străfunduri, și m-a obsedat o
perioadă, am uitat de ea, și a revenit. Deci, omul era
din județul Sălaj, unde sunt destule vii, se pregătea,
dorea să intre la liceul de muzică din Zalău, și după
muncă (munca în vie nu este așa de simplă) rămânea
și exersa la trompetă. A și reușit să intre la liceu. Am
exploatat acest moment. Am să-i mulțumesc. Trebuia
să-i dedic, merita să-i dedic, măcar poezia, dacă nu și
volumul”.

Invitat pentru a prezenta volumul, jurnalistul Lu-
cian-Vasile Szabo, fondator, alături de autorul volu-
mului, al Societății și ziarului „Timișoara”, a rostit
următoarele în timpul lansării: „Acest nou volum de

versuri al lui George Lână are un titlu foarte frumos.
E provocator şi sună bine şi-n engleză. «Concert de
trompetă în vie» este senzaţional, pentru că, de obicei
în vie este linişte şi să mai vii cu trompeta..., rostul
lumii se întoarce peste cap. Însă sunt lucruri care te
trimit la un univers mai apropiat, nu neapărat casnic,
dar cumva mai aproape de om, pentru că, până acum,
George Lână ne obişnuise cu o poezie de respiraţie,
cu o poezie cosmică, o poezie cu ancore cosmice. Tot
timpul era, fie raportarea la divinitate, la Dumnezeu,
fie legătura cu cerul, cu univrsul, cu stelele. 

Toată această lume s-a surpat în acest volum. Este
un volum total diferit, într-un alt registru, scris în pe-
rioada aceasta de un om mult mai pământean, mult
mai ancorat la nişte, nu în realităţi ale viţii, ci la nişte
semne pe care le dă viaţa. Există o artă poetică, şi Ge-
orge Lână a plasat-o chiar în primele versuri din
volum”.

Co-autor al Proclamației de la Timișoara, al cărei
Punct 8 nu a fost aplicat vreodată, George Lână inse-
rează noul său volum de versuri cu această cifră opt.
Astfel avem poezia intitulată „Ziua a opta”, iar în câ-
teva versuri ale primului poem din volum, cifra 8
apare din nou „opt milimetri”, volumul încheindu-se
cu poezia dedicată nepotului Vlad, „Duminică, 8 oc-
tombrie a.c.”.

Se cunoaște semnificația acestei cifre în credința
creștină, opt reprezentând ziua Paștelui, Sărbătoarea
Învierii, ziua negăsindu-și locul în sistemul săptămâ-
nal al celor șapte zile. Astfel avem sugerat prin această
cifră opt din poeziile acestui volum, un mesaj strâns
legat, poate, de Punctul 8 al Proclamației de la
Timișoara, mesaj pe care autorul speră să-l întrupeze,
peste ani, generațiile ce vor veni, generații care vor
avea maturitatea deplinei înțelepciuni pentru a rupe
timpurile nefasate și a deschide calea unei lumi a Eroi-
lor fără vârstă, fără timp, fără oprire și fără loc, a Eroi-
lor Înviați, a Eroilor care au înlocuit pierderea
trupului, cu regăsirea Spiritului, a Eroilor Liberi.

Volumul mai conține, pe lângă prefața intitulată
„Deșiră-te, fir de aur...”, o postfață semnată de filoso-
ful Dan Sgârță și intitulată „George Lână sau seducția
arhetipului”, o scurtă biografie a autorului celor 50 de
poezii din volum și mulțumirile poetului adresate
finanțatorilor și sponsorilor acestei cărți. 

Cornel SERACIN

PPooeettuull GGeeoorrggee LLâânnăă șșii--aa llaannssaatt 
cceell ddee--aall șșaapptteelleeaa vvoolluumm ddee vveerrssuurrii,, 

llaa AAccaaddeemmiiaa RRoommâânnăă,, ffiilliiaallaa TTiimmiișșooaarraa

„„PPeessttee eeddeenniiccee rruuiinnee”” -- aannttoollooggiiee 
ddee aauuttoorr sseemmnnaattăă TTiiccuu LLeeoonntteessccuu

Poetul Ticu Leontescu a lansat, în 14 decembrie, la 
Centrul Areopagus, volumul „Peste edenice ruine”, o an-
tologie de autor, apărut la Editura „Mirton”.

Pe lângă autor, în cadrul lansării au mai vorbit conf.
univ. dr. Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, prozator, 
semiotician, hermeneut, Eugen Dorcescu, doctor 
în filologie, poet, prozator, eseist, traducător din 

limbile franceză și spaniolă, prof. univ. dr. Adrian Dinu
Rachieru, sociolog, critic și istoric literar.

Moderator al evenimentului a fost conf. univ. dr. Alexan-
dru Neagoe.

Cu acest prilej, Centrul Areopagus a lansat trei articole
din seria Cambridge Papers.
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Sărbătorile de iarnă repre-
zintă momente magice ce
reunesc familiile în jurul
unui simbol: bradul de Cră-
ciun. 

Aceste momente rămân
permanent în amintirea
noastră ca unele dintre cele
mai fericite clipe petrecute
alături de cei dragi. 

Pentru a nu acoperi clin-
chetul clopoțeilor cu zgomo-
tul produs de sirenele
mașinilor de pompieri, tre-
buie să respectați următoa-
rele reguli de prevenire a
incendiilor:

- nu aprindeți lumânări
sau artificii în bradul de Cră-
ciun (sau în apropierea aces-
tuia); indiferent dacă este
natural sau artificial, acesta
se poate aprinde rapid, conducând la incendierea
locuinței;

- nu utilizați instalații/decorațiuni electrice cu
defecțiuni sau improvizații; puteți provoca, ast-
fel, un incendiu;

- nu solicitați excesiv instalația electrică prin
utilizarea simultană a mai multor aparate electrice
a căror putere însumată poate depăși puterea
instalației electrice a locuinței dumneavoastră;

- nu amplasați bradul de Crăciun în apropierea
unor surse de căldură: sobe, calorifere sau alte
mijloace de încălzire;

- nu utilizați lumânări
sau alte surse de aprindere
cu flacără deschisă în apro-
pierea materialelor com-
bustibile sau inflamabile;

- nu amplasați materiale
combustibile sau inflama-
bile în apropierea surselor
de căldură; nu lăsați sobele
cu focul aprins atunci când
părăsiți locuința sau înainte
de culcare;

- decuplați aparatele
electrice de încălzire la ple-
carea din locuință sau în-
ainte de a adormi;

- se interzice copiilor
jocul cu petarde, artificii
sau alte tipuri de pocnitori
artizanale.

În anotimpul rece, peri-
colul de incendiu la gospo-

dăriile populației crește, cauzat de mai mulți
factori:

- suprasolicitarea sistemelor și instalațiilor de
încălzire;

- folosirea de sisteme și instalații de încălzire
improvizate;

- existența mai multor consumatori electrici, ce
depășesc puterea instalației din locuință.

Reguli de folosire a mijloacelor de încălzire:
- sobele fără acumulare de căldură (metalice)

se vor monta pe postament de materiale necom-

bustibile, cu grosimea de 25-30 cm;
- sobele se vor amplasa la o distanță de minu-

mum 70 cm față de pereții din cărămidă, respec-
tiv 1 m față de pereții combustibili, din lemn;

- în fața focarelor se vor amplasa foi de tablă cu
dimensiunile 50x70 cm;

- se va evita supraîncălzirea sobelor pe timp
geros, deoarece prin căldura radiantă acestea pot
aprinde obiectele din jur;

- jarul și cenușa se vor depozita numai în gropi
special amenajate;

- lemnele și rufele vor fi amplasate la o distanță
de minimum 1 m față de sobele metalice, respec-
tiv 50 cm față de cele din teracotă;

- focul se va supraveghea permanent și nu va fi
lăsat la îndemâna copiilor;

- se vor folosi sobe în stare perfectă de
funcționare, fără defecțiuni.

Reguli de folosire a coșurilor de fum și 
a burlanelor pentru evacuarea fumului:

- coșurile de fum se vor izola față de elemen-
tele combustibile ale planșeelor, prin îngroșarea
zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spațiul
dintre coș și planșeu se recomandă introducerea
unui strat de materiale necombustibile;

- se va evita încastrarea, în coșuri și burlane, de
elemente combustibile ale acoperișului sau
planșeului;

- coșurile se vor prelungi deasupra acoperișului
cu cel puțin 80 cm;

- se va realiza curățirea coșurilor de evacuare a
fumului, de către personal specializat în dome-
niu.

SSăă nnuu llăăssăămm iinncceennddiiiillee ssăă nnee ssttrriiccee ssăărrbbăăttoorriillee!!
Recomandări ISU pentru sărbători de iarnă în siguranță

Momentul solstițiului de iarnă este începutului
iernii astronomice. Pe 21 decembrie, va fi cea mai
scurtă zi din an. Apoi, până la 21 iunie, durata zile-
lor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea
în mod corespunzător.

Solstițiu înseamnă „soare nemișcat”. În emisfera
nordică, 21 decembrie este prima zi de iarnă astro-
nomică - cea mai scurtă zi (8 ore și 50 minute) și
cea mai lungă noapte a anului (15 ore și 10 minute,
pentru București). Acest eveniment astronomic este
legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe
sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcării
reale a Pământului în jurul Soarelui.

În emisfera sudică a Pământului, fenomenul are
loc invers, momentul respectiv marcând începutul
verii astronomice.

La momentul solstițiului de iarnă, Soarele se află
în emisfera australă a sferei cerești, el efectuând
mișcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecua-
torul ceresc, numit „tropicul Capricornului”.
Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Ter-
rei, inegalitatea zilelor și a nopților, precum și suc-
cesiunea anotimpurilor.

În 2017, Solstițiul de iarnă este pe data de 21 de-
cembrie, la ora 18.28.

Ca în fiecare an, deși iarna meteorologică sosește
încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice
este marcat de un moment precis, cel al solstițiului
de iarnă. El este legat de mișcarea anuală aparentă
a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezinta
consecința mișcarii reale a Pământului în jurul Soa-
relui.

Axa polilor Pământului își păstrează (în primă
aproximatie) direcția fixă în spațiu, ea fiind încli-
nata cu 66° 33′ față de planul orbitei terestre. Din

acest motiv, Soarele parcurge în de-
curs de un an cercul sferei cerești
numit „ecliptică”, a cărui înclinare
față de ecuatorul ceresc este de 23°
27′. La momentul solstițiului de iarnă
Soarele se află deci în emisfera aus-
trală a sferei cerești, la distanța un-
ghiulară maximă de 23° 27′ sud față
de ecuator, el efectuând mișcarea
diurnă în lungul cercului paralel cu
ecuatorul ceresc, numit „tropicul Ca-
pricornului”. Aceasta explică, pentru
latitudinile medii ale Terrei, inegalita-
tea zilelor și a nopților, precum și suc-
cesiunea anotimpurilor.

Obiceiuri româneşti
Obiceiurile românești din preajma solstițiului de

iarnă păstrează amintirea jertfirii violente a zeului
adorat, prin substituirea acestuia cu arborele sacru,
bradul sau stejarul, tăiat și incinerat simbolic în
noaptea de Crăciun, cu taurul, reprezentat de o
mască, Capra, Brezaia, Țurca sau Borița, care, după
ce însoțește unele cete de colindători, este omorât
simbolic și, mai ales, cu porcul, reprezentare neoli-
tică a spiritului grâului, sacrificat ritual la Ignat (20
decembrie).

Pentru păgâni, aceasta era noaptea în care Marea
Zeiţă dădea naştere noului Soare, repornind astfel
ciclul anotimpurilor. Romanii îi sărbătoreau în
această zi pe Saturn, zeul recoltelor, şi pe Mithras,
zeul împrumutat din Orient al luminii.

Cea mai veche referinţă scrisă despre o sărbă-

toare ce marca reîntoarcerea Soarelui (solstiţiu) a
fost găsita în Antichitate, în Mesopotamia. Sărbă-
toarea, care ţinea 12 zile, avea drept scop să-l ajute
pe zeul Marduk să îmblânzească monştrii haosului
pentru încă un an.

Solstiţiului îi sunt dedicate sute de structuri me-
galitice în toată Europa, în cele două Americi, Asia
şi Orientul Mijlociu. Chiar şi popoarele care res-
pectau calendarul lunar marcau într-un fel sau altul
cele două solstiţii.

În Europa, astfel de construcţii din piatră pentru
măsurarea poziţiei Soarelui au fost descoperite la
Stonehenge, în Anglia, şi la Newgrange, în Irlanda.
Potrivit cercetătorilor, pietrele de la Stonehenge da-
tează cu aproximatie din 2050 î.Hr. şi se presupune
că au fost astfel poziţionate încât lumina Soarelui
la apus la data solstiţiului de iarnă să cadă într-un fel
anume.

Se apropie cea mai scurtă zi din an!

CCâânndd aarree lloocc ssoollssttiițțiiuull ddee iiaarrnnăă 22001177
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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; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; 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

Trageri în Poligonul
Chișoda

În perioada 07.12.2017 - 21.12.2017, în
Poligonul de tragere Chișoda, se exe-
cută trageri ziua și noaptea, cu întreg
armamentul de infanterie, în următoa-
rele zile:

DECEMBRIE: 07; 14; 21.

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

Farmacia City Farma
Adresa: Calea Timișoarei nr. 58

Telefon: 0769-005.294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

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
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)
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Sara Gheorghiță
5 ani și 10 luni, Giroc

David Drăghiciu
4 ani și 8 luni, Giroc

Sonia Galici
5 ani și 10 luni, Giroc

Iohan-Mathias Heimerl
5 ani și 9 luni, Giroc

Anamaria Cocoroiu
2 ani și 7 luni, Giroc

Ionel și Patrick Pascota,
sportivii anului în Gala 

Campionilor motociclismului
din România în 2017

Multiplul Campion Național Ionel Pascota, și fiul său, Patrick, au fost
prezenți la Gala Campionilor motociclismului românesc, de unde nu au
venit cu mâna goală.

Bucureștiul a fost gazda celui mai important eveniment de premiere
a motociclismului sportiv din România. Gala Campionilor 2017 a fost
organizată de Federația Română de Motociclism - instituție care a îm-
plinit 90 de ani de existență. La cel mai important eveniment din moto-
ciclismul românesc, petrecut în afara unui circuit, au participat și
timișenii Ionel Pascota - campion național la clasa 600 cmc Supersport

- și Patrick Pascota, fiul lui Ionel, de asemenea Campion Național la
Supermoto, clasa 65 cmc.

Cei doi motocicliști au fost declarați sportivii anului de Federația Ro-
mână de Motociclism (FRM), Ionel la ramura „viteză”, iar Patrick la
ramura „supermoto”. În cadrul Galei Campionilor 2017, lui Ionel Pas-
cota i-a fost înmânată medalia de campion național, dar și tricoul de
campion.

Evenimentul a fost prilejul perfect pentru o nouă „afirmare” a mezi-
nului familiei, Patrick, care a reușit să câștige în 2017 titlul de Campion
Național al României, dar și medalia de argint la Campionatul Euro-
pean BMU.

Puștiul, în vârstă de numai 10 ani, s-a impus la clasa Supermoto, 65
cmc, iar ca urmare a acestor performanțe a fost felicitat de însuși
președintele Federației Europene de Mototciclism. „Federalul” euro-
pean, dr. Wolfgang Srb, a fost oaspetele de onoare al FRM la acest eve-
niment și nu s-a sfiit să-l felicite pe Patrick pentru rezultatele obținute
în 2017, urându-i succes pe mai departe și declarând că va fi cu ochii pe
el, promițând că-i va urmări evoluția ca sportiv.

V. TOMOIAGĂ

Așa s-ar fi exprimat Cezar, conform
însemnărilor lui Plutarh, scriitor și moralist
grec din secolul I d Hr., pentru a descrie vic-
toria categorică împotriva regelui Farnace, în
anul 47 î. Hr., în bătălia de la Zela, la capătul
unei campanii scurte și rapide.

Șahistul girocean Mihai Iucu, în vârstă de
11 ani, a imitat isprava lui Cezar, la data de 9
decembrie 2017. Mihăiță a avut propria sa
campanie. Cu toate că la ora 16 avea progra-
mată runda 8 din Memorialul „Pius Brânzeu”
de la Timișoara, el s-a înscris de dimineață la
concursul de șah rapid Cupa Dudeșteană. Că-
minul Cultural din Dudeștii Noi a fost scena
mai multor bătălii șahiste. Turneul A, dedicat
seniorilor și juniorilor mari, a fost câștigat de
dudeșteanul Daniel Homone. Turneul C, de-
dicat copiilor până în 8 ani, având 34 de
participanți, a fost câștigat de către Bogdan

Duca, de la ACS Șah Club Vados Arad. Turneul B, dedicat juniorilor între 9 și 12
ani, a fost câștigat de către Mihai Iucu, cu șase victorii și o remiză. 

Mihăiță a încheiat ultima partidă la Dudeștii Noi în jur de ora 15, după care și-
a strâns armele și bagajele și a plecat spre „Pius Brânzeu”. Victoria nu i-a surâs de
două ori, dar Mihai a putut
începe a doua bătălie a cam-
paniei punând pe masă o di-
plomă, o medalie, o cupă
mare și un frumos set de șah
cu piese magnetice. Sufi-
cient pentru o zi...

Concursurile rapide de
șah pot fi combinate și cu
smochinele. În august,
Mihăiță și-a pus mintea și
cu șahiștii de la Șvinița, la
un festival al smochinelor.
Era acolo un bâtrân care
câștigase concursul de șah
al festivalului câțiva ani la rând. Puștiul a ajuns în finală cu bătrânul, iar lupta a fost
decisă într-un final asimetric, cu două turnuri și nu știu câți pioni, contra unui turn,
unui cal, unui nebun și o cireadă de pioni ai bătrânului. Până la urmă, turnurile au
încolțit cireada, iar calul nu a reușit să se vândă pentru un regat. Seara, la specta-
col, toată lumea îl arăta pe Mihăiță cu degetul: „Uite, ăsta e puștiul care i-a bătut
pe toți la șah!”. 

Alexandra și Paul Paraschiv combină șahul cu premiile în vin și în salam spe-
cialitate locală (ba chiar cină la restaurant), pe care le câștigă de vreo doi ani la con-
cursurile din Spania.

Cei mai hotărâți par să fie ungurii, cu al lor festival al cârnaților, combinat cu un
concurs de șah pe echipe. Românii s-au convertit... și tot mai multe echipe de șah
trec granița spre vest, atrase de mirosul cârnaților. Cum ar spune Cezar acum...
„Am venit, am văzut, am gustat!”.

Dar o retrospectivă șahistă adevărată a anului 2017 vă promit după sărbători,
pentru că citind toate acestea este greu să vă concentrați, așa aproape de Crăciun.

Vă urez un an nou fericit în 2018!
Zamfir MOLDOVAN

VVeennii,, vviiddii,, vviiccii


