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MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu
Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă
în casele şi în sufletele voastre şi ale celor dragi
vouă!
Să nu mai fim atât de plini de noi însine, încât
nu ne mai rămâne loc pentru Dumnezeu. Iată
de ce nu mai este nici un loc pentru alţii: copii,
bătrâni, săraci, străini.
Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozita-
tea să vă fie călăuză în anul 2015.
În speranţa unui an mai bun, vă transmit o
„boare de sănătate, un strop de încredere şi un
dram de fericire”.

Ing. Ilie GÂLCĂ, 
viceprimarul comunei Giroc

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos este o
sărbătoare a bucuriei la care participă cerul şi
pământul.
Sfânta Sărbătoare a Naşterii Mântuitorului şi
Anul Nou să vă aducă  pace, linişte sufletească şi
bucurie, pentru a trăi viaţa ca un dar al lui
Dumnezeu, cultivat prin credinţă şi fapte bune.

Hristos S-a Născut!
La mulţi ani!

Primar, 
Dr. Iosif-Ionel TOMA

Primăria şi Consiliul Local Giroc au 
editat, şi în acest an, almanahul ziarului
local, „Dialog cu cetăţenii”.
Apărut în condiţii gra4ce deosebite, 
almanahul are, aşa cum şi-a obişnuit
cititorii, un conţinut bogat şi variat. 
Almanahul „Dialog cu cetăţenii” 2015
reprezintă oglinda evenimentelor care 
s-au petrecut în comunitatea giroceană,
în anul care stă să se încheie. 

Aşa cum a4rmă şi domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma în ,,cuvântul înainte”
al almanahului, ,,4ecare apariţie a 
Almanahului «Dialog cu Cetăţenii» ne
oferă prilejul de a păstra, în memoria
trăitorilor acestor meleaguri, prefacerile
din toate domeniile, actele culturale şi
evenimentele locale”.

A. BORBELY

AAllmmaannaahh „„DDiiaalloogg ccuu cceettăăţţeenniiii”” 22001155!!

FFeessttiivvaall ddee ccoolliinnddee „„CCuu nnooii eessttee DDuummnneezzeeuu ––
DDiimmiittrriiee SSttaann””,, llaa GGiirroocc

La Giroc, s-a desfăşurat o nouă ediţie a Festivalul
coral de colinde „Cu noi este Dumnezeu – 
Dimi trie Stan”. Cu acest eveniment de suflet,
s-a dat startul oficial al sărbătorilor de iarnă în
comuna noastră. Gazda evenimentului a fost 
Biserica Ortodoxă Română cu Hramul „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”,
care s-a umplut de credincioşii veniţi să asculte
regalul de colinde.
„Suntem la cel de-al treilea festival consecutiv,
care se desfăşoară în biserica noastră. Anul trecut
s-a stabilit o permanentizare a acestui eveniment,

la noi în comună. Le mulţumesc tuturor celor
care au avut o contribuţie deosebită la realizarea
festivalului, mulţumesc Consiliului Local care a
aprobat o sumă importantă de bani pentru a se
putea desfăşura în condiţii bune acest eveniment,
mulţumesc Consiliului Judeţean care de aseme-
nea a pus la dispoziţia acestui festival o sumă im-
portantă de bani, şi nu în ultimul rând,
mulţumesc Mitropoliei Banatului, care şi-a dat
acceptul şi a binecuvântat acest eveniment”, a
spus primarul comunei, domnul Iosif-Ionel
Toma.

În program au răsunat colinde interpretate de:
Corul bărbătesc al Parohiei Giroc, Corul mixt al
Parohiei Giroc, Corul Armonia al Parohiei
Mehala din Timi şoara, Corul din Ghiroda şi cel
din Bocşa, judeţul Caraş-Severin. Interpretările
lor au fost răsplătite cu ropote de aplauze.  
După ce a făcut oficiile de gazdă şi a prezentat
fiecare cor, primarul comunei Giroc, domnul
Iosif-Ionel Toma, a înmânat reprezentanţilor for-
maţiilor corale prezente la Giroc câte o diplomă
de participare. 

Vasile TOMOIAGĂ
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Zile de post şi posturi
Miercuri şi vineri de peste an, afară de
cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (3 martie - 19
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(16 iunie - 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului 
(1 august - 14 august)
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie - 24 decembrie)

Zile în care nu se
săvârşeşte Sfânta

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

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

Sărbători bisericeşti
naţionale

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

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

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

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

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144

MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu
Iubiţi credincioşi!
„HRISTOS SE NAŞTE, MĂRIŢI-L!”
Azi, la împlinirea a peste 2.000 de ani de la
întruparea Domnu lui nostru Iisus Hristos, cu
toţii suntem  chemaţi să ne asemănăm celor
care au fost aleşi spre a fi martori la naşte-
rea cea după trup a Fiului lui Dumnezeu, 
devenind urmăritori ai razei de lumină ce
ne arată „Calea”, asemenea magilor de la
Răsărit, deschizându-ne vistieriile inimii
pentru a face daruri lui Hristos dragostea
noastră curată şi sinceră, asemănându-ne

cu păstorii care din glasuri de îngeri au primit „Vestea cea minunată”,
primind glasurile de colindători care străbat văzduhurile în Noaptea
sfântă de Crăciun, răspândind şi împărtăşind raze de bucurie, pace şi
bunătate.
Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sărbători luminoase şi pline de 
bucurie!

Preot paroh Marius ŞONEA, 
Biserica Ortodoxă Română Giroc

Odată cu prăznuirea marii sărbă-
tori a Naşterii Domnului nostru
Iisus Hristos, în treaga creştinătate
se pre găteşte să primească în suflet
şi în casă această veste minunată a
naşterii unui Mântuitor. Unii în -
cearcă să îşi împodobească sufletul
cu rugăciune şi cu post, iar alţii casa
cu beculeţe şi lumini. Oricare ar fi
forma de pregătire a omului pentru
această sărbătoare, se poate vedea
că fiecare încearcă să devină o
gazdă cât mai primitoare pentru

pruncul Iisus Hristos sau pentru Moşul Crăciun. Indiferent de
persoana aşteptată, oamenii se bucură şi sărbătoresc. 

Să încercăm cu toţii să deschidem
poarta inimii noastre pentru a-L
primi pe pruncul Iisus şi să Îl lăsăm
să renască în sufletul nostru, pentru
a ne umple inima de cântecul în-
geresc: „Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace, între
oameni bunăvoire”.
Dumnezeu să dăruiască fiecăruia
sărbători binecuvântate şi să se îm-
plinească cuvintele colindului, care
zice: „Naşterea lui Hristos să vă fie
de folos”.

Preoţii Traian şi Dragoş Debucean, Parohia Chişoda

Colindul sfânt şi bun
să răsune în cămara
inimii fie că ruia, acolo
unde trebuie să-L pri -
mim în taină pe
Pruncul Iisus, şi, la
acest mare praznic al
creştinătăţii, să-L ru -
găm pe Dumnezeul
nostru Cel întrupat,
ca pentru rugăciu-
nile Maicii Sale, să ne învrednicească pe toţi
de o viaţă aleasă şi sfântă.
Pacea Domnului nostru Iisus Hristos să ne
cuprindă tuturor sufletele şi inimile, pentru ca
în anul în care vom intra să devenim mai buni,
mai iertători şi mai credincioşi!

Preot Daniel MATEIA

Aş dori ca vestea bună adusă de îngeri
să ne ajute să descoperim adevărata
însemnătate pe care Naş terea Domnului
o are în viaţa fiecăruia, trimiţându-L pe
Fiul Său să ne mântuiască, coborând la
noi în chip de rob, făcându-se asemenea
oamenilor, aducând cu el viaţă şi lumină,
multă bucurie pentru cei care cred în
Dumnezeu, pentru mântuirea sufletului. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze. 
Sărbători fericite cu Hristos în casele voastre.

Pastor Iosif CODIŢĂ, 
Biserica „Speranţa” Chişoda

Din slovele vechi ale Cărţii Sfinte răzbate
până la noi mesajul divin: „Dar îngerul
le-a zis: «Nu vă temeţi: căci vă aduc o
veste bună, care va fi o mare bucurie pen-
tru tot norodul: astăzi, în cetatea lui
David, vi S-a născut un Mântuitor, care
este Hristos, Domnul»”. Luca 2:10-11 (...)
Cu ocazia acestor sărbători, vă rog să
primiţi cosideraţia şi respectul Comu-
nităţii Creştine Baptiste din Giroc şi
Chişoda. Dumnezeu să ne miluiască pe
toţi cu înţelepciune, sănătate, protecţie şi
o credinţă vie, ca să avem parte de 
Împărăţia Fiului Său Isus Hristos.

Pastori Viorel şi Daniel ŢUŢ

Serbarea de Crăciun organizată de Biserica Ortodoxă Română
„Sfântul Dimitrie” din Giroc a ajuns, anul acesta, la a doua ediţie.
Spectacolul s-a desfăşurat în după-amiaza zilei de 21 decembrie şi
i-a adus pe girocenii care au participat la eveniment mai aproape de
marele praznic al Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În
cadrul serbării, elevii clasei a II-a A, de la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc, au prezentat o scenetă în ton cu specificul Săr-
bătorii de Crăciun, pentru care au primit aprecierea unanimă a spec-
tatorilor. Serbarea a fost întregită de prezenţa Corului mixt al
Bisericii Ortodoxe Române din Giroc, precum şi de cea a mem-
brilor Ansamblului Folcloric „Ghiocelul”. În sfânta biserică au ră-
sunat glasul colindelor care vestesc, în aceste zile, venirea
Pruncului Sfânt, în ieslea din Betleemul Iudeii. 

Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Tibi SZASZ, preluate de pe www.girocchisoda.com

Serbare de Crăciun la Biserica Ortodoxă
„Sfântul Dimitrie” din Giroc
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Efectivul poliţiei locale îşi va desfăşura activitatea,
în perioada imediat următoare, pentru a preveni 
furturilor din locuinţe, precum şi din imobilele
aflate în construcţie, având în vedere că suntem în
pragul sărbătorilor de iarnă, iar mulţi dintre noi ne
vom îndrepta spre locurile şi zonele de agrement.
De aceea, trebuie să acordăm o foarte mare atenţie

luării măsurilor obligatorii şi necesare de siguranţă
a locuinţelor.
Vom acţiona şi pentru respectarea normelor legale
referitoare la regimul articolelor pirotehnice, 
respectiv comercializarea acestora, deţinerea şi
folosirea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
De asemenea, vom iniţia, împreună cu alte structuri de

poliţie, controale pe linia respectării de către person-
alul unităţilor economice a regulilor referitoare la vân-
zarea băuturilor alcoolice şi întreţinerea unui climat
de ordine şi linişte publică, fără provocarea de scan-
daluri ori violenţe pe fondul consumului de alcool.

Jr. Daniel SGURĂ, şeful 
Serviciului Poliţiei Locale Giroc

Poliţia Locală Giroc vă informează

În ultima şedinţă din acest an a Consiliului Local Giroc au fost apro-
bate proiectele de hotărâre privind: 
1. Achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare a Comunei Giroc, Consiliului local Giroc, Comisiei lo-
cale de fond funciar Giroc, Primarului comunei Giroc;
2. Aprobarea dezmembrării şi vânzării prin licitaţie publică a tere-
nului înscris în CF 411504 Giroc, nr. cad. 411504, în suprafaţă totală
de 423 mp;
3. Aprobarea vânzării terenului înscris în CF 405540 nr. cad. 405540
în suprafaţă de 328 mp;
4. Aprobarea acordării normei de hrană a personalului Serviciului
Poliţiei Locale Giroc;
5. Aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasarea cadrelor didactice
ale Liceului Teoretic „David Voniga” Giroc la şi de la locul de muncă;
6. Reabilitarea staţiilor de călători de pe ruta Giroc Timişoara prin
realizarea de copertine. 

V. TOMOIAGĂ

Din agenda 
Consiliului 
Local Giroc

Caut să lucrez o grădină de aproximativ 1.500 – 2.000 mp.  
Informaţii la telefon 0741-200.604.

MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu

Ne mai despart puţine momente
de Sărbătoarea Sfântă a Naş-
terii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Este vremea colindelor
strămoşeşti, a bradului îm-
podobit, a cozonacilor. 
Crăciunul să vă găsească, pe
fiecare dintre dumneavoastră,
sănătoşi şi să vă puteţi bucura
de acest praznic alături de cei
dragi.
Fie ca noul an, care bate la uşă,
să vă aducă împlinirea tuturor
năzuinţelor, să vă dea sănătate
şi puterea de a vă împlini visele.

La mulţi ani!
Agent principal 

Aurelian GÎRD, şeful 
Postului de Poliţie Giroc

Sunetul tainic al colindelor şi zvo-
nurile de zurgălăi ne vestesc, în
acest zile binecuvântate, Naşterea
Mântuitorului nostru Isus Hristos.
În ieslea Betleemului s-a născut
speranţa mântuirii noastre. E 
Crăciunul, o perioadă care ne face
să fim mai buni, mai înţelegători,
mai aproape unii de alţii.
Vă doresc, cu acest prilej, ca săr-
bătorile de iarnă să vă aducă să-
nătate, belşug în casă, să aveţi
aproape familia şi pe toţi cei dragi.
Să aveţi cu toţii un an nou 2015 mai
bun şi plin de realizări.

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

Serviciului Poliţiei Locale Giroc

Biroul informare-recrutare, din cadrul Centrului
Militar Zonal Timiş, a început înscrierea candi-
daţilor pentru Colegiul Militar Liceal. Profilul co-
legiului este matematică-informatică. Potrivit
reprezentanţilor Centrului
Militar Zonal Timiş, colegiul
este unul de renume, lucru
demonstrat de faptul că la
ultimele examene de Baca-
laureat, procentul de promo-
vabilitate a fost de 100%, iar
absolvenţii au avut posibili-
tatea de a-şi continua par-
cursul în cariera pe care
şi-au dorit-o.
Pe toată durata pregătirii în
colegiu, elevii beneficiază
gratuit de şcolarizare, ca-
zare, echipament, hrană şi
asistenţă medicală, acces la
baze sportive, biblioteci, 
laboratoare şi multe alte 
facilităţi.
Pentru o informare detaliată, tinerii interesaţi sunt
aşteptaţi la sediul Biroului informare-recrutare
din Timişoara, Piaţa Libertăţii nr. 5-7 sau să sune
la numărul de telefon 0256-293.757. Consilierii
în domeniul profesiei militare îi vor sprijini pe 

tineri, îi vor orienta şi îndruma, pentru ca alege-
rea lor să fie în cunoştinţă de cauză.
De asemenea, Biroul informare-recrutare a înce-
put selecţia candidaţilor pentru învăţământul uni-

versitar şi învăţământul postliceal militar.
Instituţiile de învăţământ universitar militar sunt:
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu – trei ani; Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă” din Braşov – trei ani; Academia
Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa – patru

ani; Academia Tehnică Militară din Bucureşti –
patru ani; Institutul Medico-Militar din Bucureşti
– şase ani. Vârsta maximă a candidaţilor este 26
de ani.

Instituţiile de învăţământ postli-
ceal militar sunt: Şcoala militară
de maiştri militari şi 
subofiţeri a Forţelor Terestre
„Basarab I” din Piteşti – doi ani;
Şcoala militară de maiştri mili-
tari şi subofiţeri a Forţelor 
Aeriene „Traian Vuia” din
Buzău – doi ani; Şcoala militară
de maiştri militari şi subofiţeri a
Forţelor Navale „Amiral Ion
Murgescu” din Constanţa – doi
ani. Vârsta maximă a candidaţi-
lor este 28 de ani. Pe toată durata
pregătirii se oferă gratuit şcola-
rizarem cazare, echipament,
hrană şi asistenţă medicală,
acces la baze sportive, biblioteci,

laboratoare şi multe alte facilităţi.
Pentru o informare detaliată, tinerii interesaţi sunt
aşteptaţi la sediul Biroului informare-recrutare
din Timişoara, Piaţa Libertăţii nr. 5-7 sau să sune
la numărul de telefon 0256-293.757.

V. TOMOIAGĂ

ÎÎnnssccrriieerrii ppeennttrruu îînnvvăăţţăămmâânnttuull lliicceeaall,, uunniivveerrssiittaarr şşii ppoossttlliicceeaall mmiilliittaarr
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Crăciunul, sărbătoarea bucuriei
Un fior de lumină străbate lumea în seara de Ajun şi umple
sufletele noastre cu dorinţa de a fi mai buni cu noi înşine şi cu
cei din jurul nostru. Sentimente parcă uitate de-a lungul anu-
lui se trezesc în inimile tuturor şi spiritul Crăciunului pune
stăpânire pe inimile noastre. Cei mai bucuroşi sunt însă copii,
sufletele lor nevinovate răspândesc mai multă fericire ca
niciodată, iar lumina din ochii lor este cadoul cel mai preţios
pentru un părinte. În ziua de 12 decembrie, Grupa Mare de la
Grădiniţa cu Program Prelungit din Chişoda a aşteptat sosirea
lui Moş Crăciun, recitând poezii şi colindând. Micuţii s-au 
descurcat de minune, mai ales că nu erau la prima lor partic-
ipare la o serbare şi aveau experienţa anilor trecuţi. Părinţii şi
bunicii prezenţi la serbare au fost încântaţi de reprezentaţia
micuţilor, răsplătindu-i cu multe aplauze. Copilaşii au fost, însă,
cei mai fericiţi când în sală şi-a făcut apariţia celebrul Moş
Crãciun, cu sacul plin de daruri. Moşul le-a oferit micuţilor

multe dulciuri şi jucării, iar ei i-au promis că la anul se vor
strădui să fie la fel de cuminţi, pentru ca Moş Crăciun să 
nu-i ocolească.

Prof. înv. preşc. Oana SIMION

La ceas de săr-
bătoare, când
anul are tâmple
ninse, iar colin-
dele ne încăl zesc
sufletul cu bu cu-
ria Cră ciu  nu lui,
vă do resc să
aveţi parte de 
bu curie, sănă-
tate şi iubire.
Fie ca toate

visele pe care le făuriţi în aceste zile
magice să se împlinescă, iar drumul
străbătut pentru realizarea lor să vă
aducă în inimi căldură, iar în case feri-
cire şi belsug. Să fim mai buni şi mai
aproape de Dumnezeu! 
Crăciun fericit şi un  An Nou  mai bun,
mai rodnic şi mai norocos!
Prof. Marieta DENEŞ, director Liceul 

Teoretic „David Voniga” din Giroc

Ca în fiecare an, aş -
teptăm cu bucurie
Crăciunul şi Anul nou.
În sunet de  colindă, ne
reamintim fragmente
din copilărie, când cu
emoţie ne gândeam cât
de cuminţi am fost şi
dacă vine moşu’. Copiii
aşteaptă şi ei împlinirea
nenumăratelor dorinţe
adunate peste an.

Ne dorim mereu să fim mai buni, mai înţelegători,
să pornim cu speranţă, cu credinţă într-un nou 
început, într-un nou an.
E Sărbătoare! Să ne bucurăm şi să culegem doar
sfinţenie, lumină, speranţă şi înţelegere, pe care să
le împărţim tot anul cu cei dragi.

Sărbători fericite!
Prof. Leli-Mioara LAL, director-adjunct 

Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc

Sfintele sărbători de iarnă să vă
aducă multă sănătate, iar Naşte-
rea Domnului să vă lumineze 
sufletele şi casa. 
Să aveţi multe bucurii alături de
cei dragi!

Crăciun Fericit!
Cadru didactic coordonator 

Lenuţa TERTECI

De Crăciun să ne reamintim de
Naşterea Lui Iisus şi să spunem
şi altora, cu ajutorul colinde-
lor; să vorbim despre bucuria
păstorilor, despre închinarea
celor trei înţelepţi; să închidem
uşa sentimentelor de ură şi să o
deschidem pe cea a iubirii.
Crăciun Fericit! La mulţi ani!

Oana SIMION, cadru didactic 
coordonator Grădiniţa P.P. din Chişoda

MMooşş CCrrăăcciiuunn aa ttrreeccuutt şşii ppee llaa GGrrăăddiinniiţţaa ccuu PPrrooggrraamm PPrreelluunnggiitt ddiinn GGiirroocc
În aşteptarea lui Moş Crăciun, copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit din Giroc 
s-au pregătit cu cântece, poezii, scenete, dansuri şi colinde. Prichindeii au fost îmbrăcaţi
cu costume specif ice programului prezentat. Serbările au avut loc în holul şcolii, unde a
fost amenajat un decor potrivit sărbătorilor de iarnă. Toate momentele au fost răsplătite

cu aplauze din partea părinţilor şi invitaţilor, iar din partea Moşului au fost răsplătiţi
cu daruri. Cu acest prilej, dorim să mulţumim Consiliului Local şi Primăriei Giroc,

pentru că au făcut posibilă venirea lui Moş Crăciun. Cadrele didactice de la Grădiniţa
cu Program Prelungit din Giroc vă doresc un CCrrăăcciiuunn ffeerriicciitt şi LLaa mmuullţţii aannii!

MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu

Moş Crăciun, la Grădiniţa P.P. din Chişoda
Miracolul sărbătorilor 

de iarnă
Căldura sufletească, bucuria, dragostea celor dragi, toate
aceste sentimente minunate le regăsim în inimile noastre,
în special cele ale copiilor noştri dragi în zilele binecuvân-
tate ale lunii decembrie. Moş Crăciun a fost cel care a oferit
în ziua de 15 decembrie şi micuţilor Grupei Mijlocii de la
Grădiniţa cu Program Prelungit din Chişoda plăcerea de a
dărui şi a primi cu sufletul deschis şi cu iubire tot ce e mai
frumos şi mai bun. Ei au împărtăşit clipe de neuitat alături
de familiile lor şi de doamnele educatoare. Daruri multe şi
mai multe, poezii şi cântări duioase, toate din suflete alese,
ca din pagini de poveste, spre încântarea tuturor celor
prezenţi, au prins viaţă.

Prof. înv. preşc. Snejana POPOVICI
Prof. înv. preşc. Camelia DONOIU
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În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, copiii din lumea întreagă îl
aşteaptă pe Moş Crăciun.
La elevii din clasele primare de la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc,
anul acesta Moş Crăciun a sosit împreună cu echipa de jocuri educaţionale
„Cerino”. Au fost invitaţi la joacă atât copiii, cât şi părinţii lor.
Moş Crăciun, de lângă brăduţul frumos împodobit, privea cu atenţie la fiecare
copil. Micii şcolărei au participat cu mult interes, arătându-şi îndemânarea şi
perspicacitatea, dovedind, se asemenea, multă înţelegere. La jocurile pe echipe

au arătat că ştiu să colaboreze şi să respecte regulile. Zâmbetele lor şi buna
dispoziţie l-au bucurat pe Moş Crăciun care, după ce a primit colindul copiilor,
a oferit fiecăruia cadoul mult aşteptat. S-au despărţit cu greu de el, nu înainte
de a face o mulţime de fotografii şi de a-i promite că vor fi cuminţi şi vor 
învăţa bine tot anul viitor.
Elevii şcolii noastre i-au urat lui Moş Crăciun şi urează tuturor un „Crăciun
fericit” şi liniştit alături de cei dragi şi un An nou cu sănătate şi multe bucurii!

Înv. Iudita MONEA

HHaaii llaa jjooaaccăă ccuu „„CCeerriinnoo””
şşii…… MMooşş CCrrăăcciiuunn!!

Vineri, 28 noiembrie, elevii claselor a
VIII-a din cadrul Şcolii gimnaziale „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda şi ai Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc au săr-
bătorit împreună Ziua Naţională a
României. În deschiderea activităţilor, fan-
fara locală a interpretat imnul naţional şi
alte cântece patriotice. Activităţile organi-
zate anul acesta de profesorii Nicu Petchescu
şi Boris Babici au cuprins un concurs de
cultură generală, un moment artistic, un
concurs de desene pe teme istorice şi com-
petiţii sportive.
În cadrul concursului de cultură gene rală,
cele două echipe şi-au etalat cunoştin ţele de
istorie, geografie, literatură, sport şi muzi că.
Cele două echipe au fost formate din:
Lavinia Beraru, Adina Vasilescu, Nicu 
Usvath, Dan Colţan, reprezentând liceul
din Giroc, respectiv Andreea Băltăreţu,
Tiana Bulfă, Lavinia Diniş, David Gheorghe,
reprezentând şcoala din Chişoda. Anul
acesta victoria a revenit Girocului, care 
s-a descurcat mai ales la întrebările din
geografie şi istorie. În final, juriul, format
din doamna directoare Marieta Deneş,
doamna directoare adjunctă Leli-Mioara
Lal, domnul profesor Octavian Gruiţa şi
domnul profesor Ion Murariu, a felicitat
ambele echipe pentru prestaţia avută.
În continuare, momentul artistic a fost sus-
ţinut de elevii Petronela Râmneanţu şi 
Roxana Flonta, care au încântat cu un joc
tradiţional din Moldova, dar şi de elevii
Denisa Dinu şi Denis Ciurariu, cu o horă

din Banat. Semnificaţia evenimentelor pe-
trecute la 1 decembrie 1918 a fost evocată
de elevii Petronela Râmneanţu şi Andreea
Bruder, care au prezentat un material bine
documentat şi structurat, menţionând şi
participarea reprezentanţilor locali la eve-
nimentele de la Alba Iulia.
Unul dintre cele mai aşteptate momente 
l-a reprezentat meciul de fotbal dintre ele-
vii din ciclul gimnazial al celor două şcoli.
Meciul s-a dovedit unul fără istoric, elevii
din Chişoda cîştigând cu un neverosimil
scor de 8-2, un aport important avându-l
elevii legitimaţi la clubul sportiv din loca-
litate. Supremaţia sportivă a elevilor chi-
şozeni a fost demonstrată şi la competiţia
de badminton, încheiată cu un categoric 
5-0, câştigînd toate meciurile, atât cele la
simplu fete şi băieţi, cât şi la dublu fete,
băieţi şi mixt.
Organizatorii mulţumesc Primăriei şi Con-
siliului Local Giroc, care au acordat pre-
mii elevilor de la cele două instituţii de
învăţământ.
Prof. Marieta DENEŞ, directoarea Liceului

Teoretic „David Voniga” din Giroc

Ziua Naţională a României, la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc

Decembrie. Atmosfera de sărbătoare pluteşte în aer. E joi, 18
decembrie, iar 17 elevi ai clasei a VII-a, de la Şcoala Gimna-
zială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda, sunt foarte emoţionaţi,
deoarece urmează să facă o vizită la Centrul de Primire în
Regim de Urgenţă Timişoara. Acolo vor întâlni copii care nu
sunt la fel de norocoşi ca şi ei, nu au o familie, nu-şi petrec săr-
bătorile alături de cei dragi. Acţiunea „Din suflet pentru suflet”
a fost pregătită din timp şi a însemnat mult timp petrecut după
orele de curs pentru pregătirea programului artistic ce includea
sceneta „O poveste de Crăciun”, precum şi câteva colinde. Im-
plicare a existat şi din partea părinţilor acestor elevi, care au
contribuit financiar pentru pregătirea a 33 pachete consistente,
ce urmau să fie dăruite copiilor de la centru. Copii şi părinţi au
înţeles că bucurie este atunci când dăruieşti, şi nu doar atunci
când primeşti. Ajunşi la Centru, după susţinerea programului
artistic şi oferirea cadourilor, au urmat discuţii emoţionante
între copiii de la Chişoda şi cei de la Centru. Timpul s-a scurs
repede, aşa că a trebuit să ne luăm rămas bun şi să ne întoarcem
acasă, bucuroşi şi fericiţi. Bucuroşi că am adus o frântură din
strălucirea sărbătorilor de iarnă în sufletele unor copii, fericiţi

că nu ne cofruntăm cu situaţia acestora. Pe această cale, ţin să
mulţumesc inimoşilor mei copii, inimoşilor părinţi ai acestor
copii şi doamnei cu suflet ales, prof. Graţiela Nenu, pentru în-
treaga contribuţie. De subliniat implicarea deosebită a doam-
nelor Ana-Maria Pepu şi Laura Gabor în buna desfăşurare a
acestei activităţi. Le mulţumesc pentru fructuoasa colaborare.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi şi „Sărbători fericite!”.

Prof. Georgina IANCULESCU

DDiinn ssuufflleett ppeennttrruu ssuufflleett Emoţie şi bucurie,
în preajma Naşterii

Mântuitorului
În prag de sărbători, spiritul Crăciunului se aş-
terne în inima fiecăruia dintre noi. Bucuria şi
emoţia ne cuprind, în egală măsură. 
Lumina sfântă a sărbătorii ce ne va călca pra-
gul, nu peste multă vreme, se revarsă asupra

noastră, strecurându-ne în suflete dorinţa de a fi
mai buni, mai darnici. 
Este perioada în care fiecare creştin simte 
nevoia să dăruiască celor din jur frumuseţe şi
speranţă, o fărâmă din ce are el mai bun.
Cu acest prilej, elevii Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc şi-au propus să ne aducă în
dar clipe de emoţie şi bucurie, întrupate într-un
mănunchi de colinde, închinate Naşterii Sfinte
a Mântuitorului. 
Ne-au încântat auzul: elevii clasei a IV-a, sub
îndrumarea doamnei prof. Camelia Preda; cei
din clasa a V-a, conduşi de doamna prof. Mihaela
Crăciun; elevii claseler a VIII-a şi a IX-a, îndru-
maţi de domnul prof. Cătălin Gîţă.
Vă dorim tuturor sărbători pline de lumină şi
căldură, alături de toţi cei dragi!
Să vă pătrundă în case un Crăciun fericit şi un
An Nou plin de bucurii, sănătate şi împliniri.

Sărbători fericite!
Prof. Violeta-Lelica LISEŢCHI

Ca în fiecare an, elevii de la Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”
din Chişoda au prezentat, în data de 18 decembrie, un frumos
program artistic, având ca temă momentul sfânt al Naşterii Dom-
nului nostru Iisus Hristos. La eveniment au fost prezenţi, alături
de cadrele didactice, părinţii şi bunicii elevilor, care au venit pre-
gătiţi cu aparatele de fotografiat, pentru
a imortaliza momentele.
Programul artistic a debutat cu câteva
colinde intonate de elevii claselor I şi a
II-a, îndrumaţi de doamnele învăţătoare
Cristina Lupu-Savin şi Delia Calancea.
Elevii clasei a III-a, având avantajul
studierii limbii engleze, au cântat în
limba lui Shakespeare, dirijaţi de
doamna profesoară Lavinia Petculescu,
cunoscute colinde creştine. Cei din
clasa a IV-a nu s-au lăsat mai prejos şi,
cu glasuri îngereşti, au intonat şi ei colindele străbune, fiind în-
drumaţi de doamna profesoară pentru învăţământul primar Delia
Ion. Sunt de remarcat fermecătoarele colinde interpretate de eleva
Larisa Zăgan, din clasa a IV-a, care a fost aplaudată îndelung.
Clasele a V-a şi a VI-a, sub baghetele doamnelor profesoare 
Luminiţa Ivan şi Lavinia Petculescu, au prezentat câteva colinde,
care i-au impresionat pe spectatori. Doamna profesoară Georgina 

Ianculescu i-a pregătit pe elevii clasei a VII-a pentru prezentarea
scenetei „O poveste de Crăciun”. Povestea unui om avar ce, în pra-
gul sărbătorilor de iarnă, realizează că lucrul cel mai important pe
lume este iubirea şi preţuirea celor din jur, şi nu banii, a impresionat
şi sensibilizat în mod deosebit publicul. A fost o adevărată lecţie de

viaţă. Sceneta a avut un succes deosebit,
a adus un ropot de aplauze, adresate mi-
cilor artişti, care au interpretat rolurile cu
deosebită implicare şi talent, ca nişte ade-
văraţi artişti. Felicitări, dragii noştri „ac-
tori”! Munca voastră de ore şi ore de
repetiţie a meritat. Publicul a urmărit cu
atenţie toate momentele programului, a
aplaudat cu dărnicie, încununând astfel
munca dascălilor, precum şi a micilor ar-
tişti. Prin grija Consiliului Local Giroc,
a domnului primar dr. Iosif-Ionel Toma,

Moş Crăciun a venit şi anul acesta, încărcat cu dulciuri care de care
mai apetisante, ca răsplată pentru spectacolul oferit, dar şi pentru că
elevii au fost cuminţi pe parcursul întregului an. După ce darurile
Moşului au fost împărţite, momentul a fost imortalizat în nenumă -
rate fotografii făcute lângă bradul împodobit.

Prof. Marieta DENEŞ, Directorul Liceului Teoretic 
„David Voniga” din Giroc

Serbare de Crăciun la Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda
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„Îmi sunt dragi, eu sunt legat sufleteşte de ei şi,
indiferent dacă sunt sau nu în concurs, eu nu
renunţ la porumbei” – acestea au fost cuvintele
domnului Florin Hanciu, unul dintre cei mai
pasionaţi columbofili din zona de vest a ţării.
Domnia sa face parte din Asociaţia Columbo-
filă Timiş, cu sediul la Chişoda, localitate cu-
noscută pentru tradiţia de a creşte porumbei. La
întrebarea: „De unde dragostea pentru porum-
bei?”, domnul Hanciu a răspuns simplu: „Pot
să spun că m-am născut cu ea. În clasa I am pri-
mit primii 4 porumbei voiajori, pe care mi i-a
adus mama mea. De atunci am rămas cu ei. Am
avut într-un timp voiajori, jucători de Timi-
şoara. Doar că la performanţă am ajuns înce-
pând cu anul 2009”. De atunci a trimis în
fiecare an câte o pasăre în expoziţia naţională.
După cinci ani, tocmai se pregătea pentru pre-
mierile pe ţară, de la Alba Iulia, unde avea deja
două locul 3, acestea fiind unele dintre cele mai
importante premii. „Sunt foarte puţini cei care
ajung acolo. E mare lucru să ajungi în top 10.
Bătălia e foarte strânsă, sunt foarte multe pă-
sări extraordinare”. Deţine, în prezent, aproxi-
mativ o sută de păsări şi înscrie în concurs în
jur de 40 de porumbei în fiecare an.
Majoritatea porumbeilor domnului Florin Hanciu
sunt achiziţionaţi de la campionii judeţului
Timiş, iar alţi câţiva sunt aduşi din Belgia şi
Olanda. „Am luat pui din porumbeii campio-
nilor şi la mine în crescătorie, maturizându-se,
în urma împerecherilor, au rezultat nişte păsări
care au ajuns în vârful ierarhiei pe ţară”. 
Columbofilul ne-a explicat şi criteriile după
care îşi de seama de aptitudinile unui porum-
bel. În primul rând, în funcţie de coş, după
musculatură, care trebuie să fie foarte puter-
nică, penajul foarte aerisit, ochiul foarte bine
încastrat în geană, dar, cel mai important, spune
el, porumbelul trebuie să aibă genetică, să vină
dintr-o familie de buni zburători.
Ca timp efectiv de îngrijire, păsările nu îi ocupă
foarte mult timp. Hrana şi produsele, însă, sunt
costisitoare, pentru că absolut toate le aduce
din Olanda şi Belgia. „Nu am încredere într-un
vaccin românesc. Concursurile sunt săptămâ-
nale, dacă i-am scăpat de sub control o săptă-
mână, m-am compromis un an întreg”,
mărturiseşte domnul Hanciu. La finele anului
trecut, îşi propusese obţinerea a două cupe na-
ţionale, la două categorii foarte grele. Una din
ele, categoria „As crescător”, presupune ca doi
din cinci porumbei înscrişi în concurs să se în-
toarcă acasă. „Am făcut acest lucru trei ani la
rând şi nu am dat greş niciodată. Astfel se face
palmares. Doar patru oameni au reuşit, din
toată România, să facă asta până în momentul
de faţă. Şi pentru mine chiar e o mândrie”.
Într-un an sunt organizate aproximativ 20 de
concursuri (cu tot cu pui). „Sunt mai puţin im-
portante premiile pe bani, când ai un hobby şi
faci asta din plăcere”. Domnul Hanciu spune
că e contactat de oameni care vor să cumpere
pui. Preţul unui pui pleacă de la 200-300 de
euro şi poate ajunge până la 1.000-2.000 de
euro. Columbofilul din Chişoda a povestit şi o
întâmplare nefericită. La ultima etapă, de la
Berlin, a pierdut un porumbel de 5.000 de
euro, unul cu 10 din 10 maratoane, maraton în-
semnând de la 100 la 1.000 kilometri. În marea
majoritate a maratoanelor a zburat în jur de
900 km. A avut 10 angajări şi 10 clasări. Nu a
existat altă pasăre în Romania cu trei mara-
toane şi să facă palmares de „As maraton”.
,,Porumbelul ar fi intrat în cărţile de istorie. În
momentul de faţă, l-aş cunoaşte dintr-o mie.
Aveam de gând să scot 5- 6 pui din el. Aveam
un fiu din el pe care l-am înscris chiar în con-
curs cu tatăl lui. La prima lui etapa de concurs,
de 1.000 de kilometri, a ajuns primul pe toată
zona de vest. Din 14.000 de porumbei, a luat
locul 1. Dacă era într-un concurs în Belgia sau
Olanda, acel porumbel pleca de la 7, 8, 10.000
mii de euro. Aveam confirmarea că produşii
porumbelului pierdut sunt cel puţin la fel de
buni ca el”.
Domnul Florin Hanciu compară păsările cu nişte spor-
tivi. „Columbofilia este considerată în România un
sport şi, fiind un sport, trebuie tratat ca atare. De fapt,
porumbeii sunt nişte sportivi. Exact ca un sportiv, 

trebuie antrenat, recuperat, hrănit, odihnit – pentru a
face performanţă. Hrana este foarte importantă. Mă
ocup personal de ei. În timpul concursului, minimum
trei ore pe zi trebuie lucrat cu ei. Am în jur de 50 de
zburători cărora le ştiu seriile şi îi cunosc din aer”.

Din Asociaţia Columbofilă Timiş afiliată Fe-
deraţiei Crescătorilor de Porumbei din Româ-
nia fac parte circa 120 membri. Ei vin din
medii variate: medici, profesori, poliţişti. În
asociaţie există o cotizaţie care trebuie plătită
anual la Bucureşti, în valoare de 150 lei. Dar
se plătesc şi zborurile, la final cheltuielile to-
tale ajungând la suma de 200-230 de euro.
Domnul Hanciu ne mărturiseşte: „Columbo-
filia este un sport costisitor. Neavând bani, nu
poţi face performanţă. Programul de zbor, hră-
nire şi recuperare l-am luat din Belgia, de la
crescători care au mulţi ani de muncă şi care
au crescut campioni mondiali. Nu toţi oame-
nii se ocupă corespunzător de păsări”. Po-
rumbeii care i-au oferit cele mai bune
rezultate până în momentul de faţă sunt po-
rumbeii de Vanderweghe, de origine olandeză,
şi porumbeii de Jos Thone.
Columbofilul chişozean are şi un mentor: 
Lucian Mermezan, despre care spune că l-a
ajutat foarte mult în pasiunea sa, dându-i pă-
sări de o valoare foarte mare; astăzi, 70% din-
tre păsări le are de la el. „Toate rezultatele
le-am făcut cu porumbei de la el. O să îi fiu
recunoscător toată viaţa. În cinci ani am ajuns
să iau premii pe ţară, lângă oameni care sunt
maeştri ai columbofiliei. La mine, ascensiu-
nea a fost foarte rapidă, pentru că nu era un
hobby nou. Având porumbei de foarte mult
timp, eu am trecut de nişte etape, cum ar fi
hrănirea, tratarea bolilor şi an de an mi-a fost
mult mai uşor”.
Domnul Hanciu ne-a explicat, pe scurt, şi me-
canismul unui concurs între porumbei: ei sunt
îmbarcaţi în lăzi, aproximativ 30-33 într-una.
Condiţiile de transport sunt impuse de federa-
ţie, existând o maşină specializată pentru
transportul păsărilor. Ajunşi la destinaţie, aş-
teaptă câteva ore până se liniştesc porumbeii,
apoi, la o oră stabilită dinainte, lansează păsă-
rile. La fiecare lansare există un lansator ofi-
cial din ţara respectivă, care vine şi verifică
sigiliile de pe maşini. Fiecare porumbel are
câte un cip electronic pe picior. Când acesta
ajunge acasă şi pune piciorul jos, cip-ul înre-
gistrează data, ora şi secunda. Proprietarii tri-
mit câte un mesaj cu datele înregistrate la
federaţie şi se realizează astfel clasamentul
online. „Satisfacţia cea mai mare e în mo-
mentul în care îl vezi că vine şi apare primul
în clasament. Anul acesta am luat locul I pe
toată zona de vest. Şi asta e o performanţă”.
„Casa păsărilor” domnului Hanciu este îm-
părţită în patru compartimente: unul al feme-
lelor zburătoare, altul al masculilor, al treilea
al femelelor de matcă şi ultimul, comparti-
mentul perechilor. De la fiecare pereche are
patru pui. Pe timpul iernii, femelele sunt se-
parate de masculi. Din experieţele anterioare,
mărturiseşte că cele mai bune rezultate au
venit din partea masculilor şi că, din punctul
lui de vedere, un porumbel la trei ani are toate
atuu-rile şi dă randament maxim într-un 
concurs.
Printre premiile deţinute de iubitorul de păsări
se numără: „As maraton”, loc 2 cu 02, „Po-
rumbelul anului”, locul 2 – cu argintiu mic,
„Maraton palmares”, doi ani locul 3 cu 02,
„Maraton palmares” trei ani loc 1 cu 011, „Re-
cord” loc 2 cu 527, „Maraton crescător” un an
loc 1, „Maraton crescător” doi ani loc 1, „Ma-
raton crescător” trei ani loc 1, „As crescător”
doi ani loc 2, „As crescător” trei ani loc 2, „Vi-
teză crescător” trei ani loc 2, „General crescă-
tor” trei ani loc 3, loc 3 „România as
crescător” trei ani loc 3 „România maraton”.
Iar anul 2014 s-a încheiat cum nu se poate mai
bine pentru Florin Hanciu, care a participat, la
Alba Iulia, la festivitatea de premiere a con-
cursurilor naţionale. Columbofilul din Chişoda
a obţinut două locuri trei, în cadrul galei care
a reunit cei mai buni crescători de porumbei
din ţară, la cele mai grele două categorii: „Ma-
raton crescător” palmares 2 ani şi „As crescă-

tor” palmares 3 ani.
Pasiunea domnului Florin Hanciu este pe mâini bune,
pentru că fiul său, Matei, deşi este doar un puşti, în-
drăgeşte deja micile înaripate...

Cristina MORCAN

PPoorruummbbeeiiii lluuii FFlloorriinn HHaanncciiuu -- ccaammppiioonnii nnaaţţiioonnaallii
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –
N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe
Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul II

31. Ispitîrea şî ispitovirea
fiśiorului ş-a tatălui

Şî Vericu Ńiţă, cumă audzî dă episcópu Paia, trâcńi
ca dîntr-o cucăială, iară aducându-ş d-amince dă 
pogana vijgălare śe li s-o fost făcut lu George şî Trifu
Ribariu, śică:
- Iaca, io-m aduc d-amince că năince d-a ńe povăs-
tui să zăflăm şî noi vizîtarea adusă dă episcópu
prăimblătoriu Paia spră ispitîrea şî ispitovirea lu 
George ş-a tatălui Trifu, părincili, asta m-o plăcut
măi mult ş-asta îm măi plaśe ş-acu’ cum Ociu Lae,
năince d-a înśepe povăstuirea asta, o dzîs ca-ntă-
dăuna: Gospogispominului, Doamńe şî ş-o făcut dă
tri ori cruśe; na, ’po’-atunś: ńe faśem şî noi dă tri ori
cruśe, că şî voi v-aduśeţ d-amince.
Şî Ociu Lae o’-că tu Soro înśepe a povăstui vijgă-
larea dînăince la ispitîrea dîntâi, care śic-ar fi fost o
trebúlă scriată dă multă vreme măi dămult dă vre-
mea aia. Şî George şî tată-so părincili Trifu şciau 
făbúla scriată dă multă vreme măi dămult dă vremea
aia. Şî George şî tată-so părincili Trifu şciau făbúla
numa n-or scorńit-o ei, n-or scriat-o, că n-aveau
cumă şî n-aveau niśio vină. Na, asta-i bińe. Şî dzîśe
măi dăparce episcópu prăimblătoriu Paia Ţăcălie
śică:
- Fiule, cumă i-ai faśe pre poporeńi să prăśeapă dăcă
ce-ar întrăba dă întâmplarea când, dă śiudă mare,
Cristos śică ar fi smuls falca lu mândzu Asińii pră
care o veńt El în faţa Tămplului şî i-ar fi gorgońit pră
ńeguţătorii lu care s-o făcut piaţ dînăince dă Întrare,
Mântuitoriu śe El veni-va fuşicându-le mătăsurile şî
negoţu şî bătându-i preste ochi şî faţa obrazului lor

cu falca aia a mândzului – fiu’ Asińii?
- Le-aş spuńe poporeńilor – dzîsă George – că în astă
poveastă, şî dăc-ar fi o isnoavă ş-o făbúlă, dar ea nu-i,
ş-atunśi agivăru adus curat şî năgrăit stă pră dăsupt
dă gându că ei, ńeguţătorii ăşcia vatămă şî opăśesc
Agivăru Întrării în Sfânta Besărică a Ierusalimului
Śeresc – dzîsă Ociu Lae făcându-ş dă tri ori cruśe
după George şî noi după Ociu Lae – arvunind agi-
vărul cu ispita fărisăiască prîn vindzarea dă cătră śińe
nu trăbe ńiśi cui trăbe şî ńiśi unge trăbe. Că Sfânta
Besărică śe iaca stă să să dăşchidă acu’ în Ierusalimu
pămâncesc fire-va Uşă dă Întrare în Ierusalimu Śe-
resc, în Cămara Averilor Dumńedzăieşci – şî aşa
trăbe Ea cruţată cu sabie dă foc prîn lăpădarea dă tătă
grija a lumească luvând drumu aspru a’ năvoinţî
trudńiśe, – care Calea – Călarea Împărăţîi estă. Vigeţ,
d-aia, iubiţ poporeńi creşcińi şî creşcińe, fraţ întru
Cristos Domnu, Iisus Mântuitoriu nostru o luvat fără
ńiśi o zmintă într-a Lui mână sabia dă foc dzîsă în
făbúlă prîn vorba smulsa falcă a mândzului Asińii,
care L-o adus pră Fiu’ lu Dumńedzău-Tatăl, aşa cum
Tatăl va puńe-n mâna Fiului sabia dă foc a Duhului
Sfânt înspră zogoana păcatului. Şî metropolitu śic-ar
fi făcut un sămn dă cuncinare cătră episcópu Paia,
cum că-i bińe primită dăşchilińirea lu George, iară
prăîmblătoriu episcóp prăśepând sămnu, trecu să-l
vijgălădză dîn învăţătura Cătihisului dăspră straşnica
păzîre a gândurilor – agică averile, dzîsă George, pră
care le dobângim numa prîn vreńica întrare pămân-
cească pră Uşa Śerească – după cumă-ş aduśea 
d-amince Ociu Lae – aia care Besărica estă, rostui
el, iară noi după el, prăcum am fi numa grăind grai
dîn gândurili lui.

Glosar

cucăială = picoteală; 
trâcńi = tresări; 
ispitîrea, ispitovirea = examinare, reexameniare; 
episcóp preîmblătoriu = episcop vicar; 
scorńit = inventat; 
gorgońit = izgonit; 
opăśesc = împiedică; 
Calea – Călarea Împărăţîi = drumul unic spre
Dumnezeu; 
zmintă = ezitare, rătăcire, greşeală.

ÎÎnnttââmmppllăărrii ddîînnttrr--uunn rroommaann bbăănnăăţţaann
śe baş acuma să scriadză

Ioan-Viorel Boldureanu s-a născut în 12 februarie 1950, în Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a
urmat-o în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia

doctoratul în ?lologie, la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu „Povestiri de la
marginea Câmpiei”. Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titu-
lar al Cursului de Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi Filoso?e a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identi?cat. Din ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al
lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru
acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un

motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.

NNeeaauuaa
Sus, în şeri, năluşi să-mbeată

Şî dripesc porşori dă lână,
Norii albi şî grei dă pleavă

Trieră d-o săptămână.

Foştomoaşe dă pămucă
Năpăgesc şî pică-ntruna,

Dă ghingeşti că-ş ,,bănşi d-o sută”,
Cum dzîşea săracă Buna.

Grâu’ suie şî-nfrăţăşte
La scuceală, ca supt dună;

Sămne îs dă pită multă,
Mare, rumănă şî bună.

Prunii-ş pun clăbăţ dă somot
Şî duruţă dă gimie,

Ca să deie tătă creanga
Trii cazane dă rachie...

Prea-cumince fată vaca
În ştălog, p-un braţ dă paie;
Tata-moşu scoace-o steauă

Dîn fântâna cu cocaie.

‘Noată joavini în grăgina
Dă zahar prîn neaua ‘naltă;

Linişcea dîn hornuri suie
Ca dîn lumea aialaltă.

Pră ocheţî la fereastră
Înfloresc păduri dă gheaţă.

M-aş porni să-m dau cu sania, 
Da-i trecut dă gimineaţă!...

CCâânncceecc ddăă nneeaauuăă
Unge zăboveşce neaua!

Poace doarme după lună,
Ori in stele-i, pitulată,

Ca-n iconi la Maica-buna.

Ori fi morţi dă prea lumină
Şî arjint, săraşii fluturi,

Că îţ vină să iei şeriu
Dă paşchire şî să-l scuturi.

Când mă şuşcăi la fereastră
Tac copii şî m-ascultă.

Prea s-or dus dămult cu sania
Anii mei cu neauă multă.

Marius MUNTEANU

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

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

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

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

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

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

Octavian GRUIŢA, Viorel Dorel CHERCIU, 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - social;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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Sasha Morcan
3 ani şi 5 luni, Giroc

Petru Petcu
4 ani, Giroc

Sinişa Iancu
4 ani, Giroc

Adrian Novac
4 ani, Giroc

La data de 18 ianuarie 2014, în Comuna Dumbrăviţa, a avut
loc a cincea ediţie a Memorialului Robert Fischer, concurs in-
terjudeţean de şah. Punctul de atracţie al competiţiei îl repre-
zintă titlul de „noul Fischer”, care se acordă câştigătorului
secţiunii de juniori, în fiecare an.Acest titlu a revenit în 2014 lui
Paul Paraschiv, care s-a clasat pe locul 1 în turneul de juniori 
9-12 ani, între 57 de jucători veniţi din 3 judeţe (Timiş, Arad şi
Hunedoara). Alte rezultate girocene la Memorialul Robert 
Fischer în 2014: Paraschiv Alexandra, locul 1 la fete (cu locul
4 în clasamentul general) şi Juravle Ştefan (menţiune). 
La 25 ianuarie 2014 în Timişoara, Paul şi Alexandra Paraschiv
(în vârstă de 11 ani) ocupă locurile 5, respectiv 10 în clasa-
mentul general, la Cupa Unirii, între 41 de juniori cu vârste până
în 18 ani! Amândoi girocenii ocupă însă locul 1 la categoriile
lor de vârstă, B12, respectiv F12.
La începutul lunii februarie 2014, la Concursul Naţional Şco-
lar de Şah, individual, faza pe ţară, Paul Paraschiv ocupă la ca-
tegoria B13 locul 4 la şah clasic, dar obţine medalii de argint
atât la proba de blitz, cât şi la şah rapid. Alexandra Paraschiv îşi
adjudecă şi ea o medalie de argint, la şah rapid, categoria F13.
Pe 28 februarie, la Timişoara, are loc şi faza judeţeană a Olim-
piadei Naţionale de Şah, unde ambele titluri de campion jude-
ţean la clasele I-VIII, atât la fete, cât şi la băieţi, sunt adjudecate
de către Giroc, tot prin Paul Paraschiv şi Alexandra 
Paraschiv - elevi în clasa a V-a (!).
La faza judeţeană a Campionatului Naţional de Şah pen-
tru copii şi juniori, ediţia 2014, organizată de către Aso-
ciaţia Judeţeană de Şah la Timişoara, în primele două
weekend-uri din martie, atât Paul Paraschiv, cât şi 
Alexandra Paraschiv devin campioni judeţeni la catego-
riile lor de vârstă, B12 – respectiv F12, iar Denis Alboni
se clasează al doilea pe judeţ la categoria B14.
La 15 martie 2014, are loc în Timişoara Trofeul Media-
tor. Alexandra şi Paul Paraschiv au ocupat, ca de obicei,
locul 1 la categoriile lor de vârstă (F12 şi B12). Însă Paul
avea să se claseze şi pe locul 2 în clasamentul general
până la 20 de ani!
În 22 şi 23 martie la Odorheiu Secuiesc – în judeţul 
Harghita – se desfăşoară faza pe ţară a Olimpiadei Na-
ţionale de Şah. Reprezentanţii judeţului Timiş la clasele
I-VIII, Alexandra şi Paul Paraschiv, fiind abia în clasa a
V-a, au de depăşit handicapul diferenţei de vârstă, majo-
ritatea campionilor judeţeni prezenţi la finală fiind din
clase mai mari. Cu toate acestea, Alexandra Paraschiv
ocupă locul 8 între 41 de concurente, cu jumătate de
punct în faţa unei foste campioane naţionale la junioare,
Smaranda Azamfirei.
Cu ocazia Campionatelor Naţionale Individuale de Şah
pentru Copii şi Juniori, versiunea F.I.D.E., care s-au des-
făşurat între 5-16 aprilie 2014 la Călimăneşti, girocenii au
fost în mijlocul luptei pentru medalii. În 2014, un virus
gripal i-a afectat Alexandrei Paraschiv evoluţia în primele
4-5 zile ale campionatului, ea terminând pe locul 8 din 36
de concurente la şah clasic, categoria F12. Alexandra Paraschiv
a adus însă Girocului 2 medalii de bronz în finala C.N. 2014, la
probele de şah rapid şi de blitz (şah-fulger). Paul Paraschiv s-a
clasat pe locul 5 din 78 de concurenţi la şah clasic, categoria
B12, după o finală grea încheiată cu remiză, cu negrele, în faţa
lui David Gavrilescu, candidat de maestru, fost vicecampion
mondial la şcolari şi de trei ori vicecampion european sau al
Uniunii Europene. La proba de şah rapid, Paul Paraschiv a ocu-
pat locul 4, la egalitate cu locurile 2 şi 3, între 52 de concurenţi.
Chişozeanul Denis Alboni, puternic afectat de gripă, s-a clasat
totuşi pe locul 23 din 61 de jucători la şah clasic şi pe locul 19
din 55 de concurenţi la şah fulger, categoria B14.
La 10 mai 2014, echipa claselor I-VIII de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc a câştigat (pentru a doua oară con-
secutiv) faza judeţeană a Campionatului Naţional pe Echipe ale
Claselor I-VIII.
La faza finală de la Olăneşti (12-15 iunie), echipa şcolară a 
Girocului a ocupat, cu 4 victorii, 2 meciuri egale şi o singură 
înfrângere, locul 5 în clasamentul general (cu oraşe cu tot), între
41 de echipe, şi locul 2 în clasamentul echipelor din mediul
rural.
La 17 mai 2014, oraşul Lipova a organizat Memorialul „Victor
Butunoi” la şah rapid, ediţia I. Paul Paraschiv s-a clasat pe locul
34, cu 6 puncte din 9 posibile, în prima cincime a clasamentu-
lui general, la egalitate cu maestra internaţională Angela 

Dragomirescu şi la numai o jumătate de punct distanţă de maes-
trul internaţional Ovidiu Foişor, de maestrul FIDE Călin Dra-
gomirescu sau de maestrul Horia Prundeanu! Pe categorii, Paul
Paraschiv a obţinut la Lipova locul 2 la categoria B12, urcând
pe podium într-o întrecere în care mulţi jucători de elită au asis-
tat la premiere doar ca spectatori. Alexandra Paraschiv s-a cla-
sat pe locul 1 în clasamentul general la junioare. Cu locul 57 din
203 participanţi, Alexandra Paraschiv le-a depăşit pe celelalte
28 de jucătoare aflate în concurs.
La 30 mai 2014, la Casa Tineretului din Timişoara, s-a desfă-
şurat Memorialul „Pius Brânzeu” la şah, pentru copii şi juniori
până la 16 ani. Clubul de Şah Giroc s-a impus din nou, prin
Paul şi Alexandra Paraschiv, care au ocupat locurile 1 şi 2 în cla-
samentul general. Între premianţi s-au mai găsit girocenii: 
Alboni Denis (locul 7 în clasamentul general – au fost premiaţi
primii 10 jucători), Cornelia Dumitrache, locul 3 la categoria
F10, precum şi debutanta Andra Pantiş, cu locul 1 la fete până
la 6 ani.
În perioada 24 iunie-4 iulie 2014, la Eforie Nord s-a desfăşurat
festivalul internaţional de şah Trofeul Litoralului, ediţia XXIV.
În turneul B, destinat juniorilor între 11 şi 14 ani, au luat startul
68 de jucători, din România, Rusia şi Republica Moldova. Clu-
bul de Şah Giroc a fost reprezentat de către Paul şi Alexandra
Paraschiv (ambii în vârstă de 12 ani). Paul Paraschiv a ocupat

locul 4 (din 68) în clasament, cu 6,5 puncte, fiind primul la ca-
tegoria B12.
În perioada 27 iulie-1 august 2014, Clubul de Şah Giroc, în co-
laborare cu Primăria Giroc şi Hotelul-Restaurant Trio din co-
muna Giroc, au organizat Trofeul Trio Giroc la şah, ediţia a II-a.
Au fost invitate 10 echipe din judeţul Timiş, din mediul rural,
având câte doi juniori „debutanţi” (cu coeficient CIV / ELO
sub 1200), elevi în clasele I-VIII, fiecare echipă fiind îndrumată
de către un căpitan-nejucător dintre juniorii mai avansaţi. Gi-
rocul s-a clasat abia pe locul secund cu echipa chişozenilor
Dorin şi Gabriel Dumitrache, asistaţi de Denis Alboni.
În perioada 4-7 septembrie 2014, în cadrul unui parteneriat
bazat pe reciprocitate, Clubul de Şah Giroc şi C.S. Unirea 
Sânnicolau Mare au organizat un turneu închis de şah clasic,
sub forma unor meciuri pe echipe de juniori, 6 contra 6, fiecare
cu fiecare. Echipa din Giroc a fost formată (în ordine) din:
Dorin Dumitrache, Ştefan Juravle, Gabriel Dumitrache, Mihai
Iucu, Andrei Juravle şi Andrei Popescu. Se pare că experienţa
şahistă a prevalat în faţa vârstei, întrucât la finalul întrecerii vic-
toria a revenit echipei din Giroc, cu scorul general de 21 la 15.
În perioada 9-14 septembrie, avea loc Trofeul Dudeştii Noi la
şah clasic, cu omologare F.I.D.E., concurs împărţit în două sec-
ţiuni – turneul principal şi boboci. În turneul principal, unde au
fost 46 de participanţi, giroceanca Alexandra Paraschiv s-a cla-
sat pe locul 6 general şi primul loc în clasamentul general 

feminin. Paul Paraschiv a ocupat primul loc la categoria B12.
Chişozenii Denis Alboni şi Robert Perţe au ocupat locul 1 la
categoria B14, respectiv locul 3 la categoria B16. La secţiunea
pentru boboci (maxim 8 ani), Mihai Iucu, de la Giroc, a ocupat
locul 2 în clasamentul general, între 19 concurenţi.
La data de 27 septembrie la Timişoara, în organizarea Clubu-
lui de Şah Mediator, a avut loc Cupa Prieteniei la şah rapid, pe
echipe de câte doi jucători cu vârsta maximă 18 ani. Locul 1 în
clasamentul general a fost adjudecat de către echipa formată
din... prietenii Denis Alboni (13 ani, Chişoda) şi juniorul Raul
Matei (17 ani, Dudeştii Noi). Pe locul 4 în clasamentul general,
dar premiaţi drept cea mai bună echipă formată din fraţi, au în-
cheiat Alexandra şi Paul Paraschiv (ambii în vârstă de 12 ani).
La 18 octombrie, la Lipova, a avut loc Memorialul „Victor 
Butunoi” la şah rapid, ediţia a II-a, concurs care a aliniat la start
156 de jucători din mai multe judeţe. Şahiştii giroceni şi-au făcut
simţită prezenţa din plin – revelaţia zilei fiind Paul Paraschiv, care
a ocupat locul 20 în clasamentul general şi locul 1 la categoria
B12, cu 6 puncte din 9 posibile, după un parcurs teribil: la ca-
pătul a 7 runde, el avea 6 puncte, singura înfrângere fiind în faţa
maestrului internaţional Dan Bogdan. Cea mai de preţ dintre
victoriile giroceanului a fost la Angela Dragomirescu, maestră
internaţională. A fost nevoie de un maestru internaţional –
Mihai Grunberg, în runda 8 – şi de maestrul F.I.D.E. Călin 

Dragomirescu (care în ultima rundă a întors cu greu re-
zultatul, după ce la un moment dat Paraschiv obţinuse
avantaj), pentru a frâna, la final, evoluţia spectaculoasă a
giroceanului. Alexandra Paraschiv a ocupat locul 36 din
156 în clasamentul general, dar s-a clasat prima la junioare
(maxim 20 de ani), fiind depăşită în clasamentul general
feminin doar de către maestra internaţională Angela 
Dragomirescu.
La 1 noiembrie a.c., la Timişoara, a avut loc faza pe re-
giune a concursului naţional de şah „Vreau să fiu mare
maestru”, în cadrul proiectului european „Pierre de 
Coubertin”. Comuna Giroc a dat un campion regional,
Paul Paraschiv, la categoria B12 şi o vicecampioană re-
gională, pe Alexandra Paraschiv. Finala pe ţară a compe-
tiţiei s-a desfăşurat la Călimăneşti între 9-14 noiembrie.
Ambii şahişti giroceni s-au întors de la finala pe ţară cu
medalia de argint, Paul Paraschiv la B12 şi Alexandra 
Paraschiv la F12, devenind vicecampioni naţionali.
Data de 22 noiembrie a adus simultan trei competiţii de
şah rapid, la care Girocul a fost prezent. În Timişoara, la
un concurs de şah pentru liceeni şi studenţi, Robert Perţe
se clasează pe locul 8 din 36 de participanţi. La Sânan-
drei, giroceanul Ştefan Juravle ocupă primul loc la cate-
goria B10, urmat de chişozeanul Andrei Mânzat, locul 2.
Cornelia Dumitrache s-a clasat pe locul 3 la F14. Cea mai
dificilă dintre cele trei competiţii a avut loc însă la Arad –
Cupa Vados la şah rapid, concurs cu participare interjude-
ţeană, aflat la a noua ediţie. Juniorii giroceni Paul Paras-
chiv şi Denis Alboni pătrund în clasamentul final până pe

locurile 12 şi 13 din 73 de concurenţi. Dar în clasamentul pe ca-
tegorii ei sunt printre cei mai buni: Paul Paraschiv, locul 1 la ca-
tegoria 11-12 ani, mixt; Alexandra Paraschiv, locul 3 la aceeaşi
categorie (nu s-au acordat premii separate la fete). Denis 
Alboni, locul 1 la 13-14 ani mixt.
Ultima competiţie finalizată la data predării acestui material a
fost Memorialul „Pius Brânzeu”, la şah rapid, juniori, desfăşu-
rat la Timişoara, 30 noiembrie, în organizarea C.S. Studenţesc
Medicina Timişoara. Giroceanca Andra Pantiş a ocupat locul 2
la categoria F6. Denis Alboni, de la Chişoda, în vârstă de 13
ani, a terminat pe locul 2 în clasamentul general până în 16 ani,
fiind premiat pentru primul loc la categoria B14. 
Dacă ar fi să fac o estimare grosieră a palmaresului şahiştilor din
Comuna Giroc pe ultimii cinci ani, cred că vitrina lor de trofee
ar putea aduna circa 200 de cupe şi peste 300 de medalii, câş-
tigate în competiţii locale, open, judeţene, interjudeţene, regio-
nale sau naţionale. Poate că vom reuşi să organizăm o astfel de
expoziţie. 
Afost un parcurs al cărui merit aparţine în primul rând copiilor
giroceni şi familiilor care s-au implicat. Mişcarea şahistă a be-
neficiat constant de susţinerea Consiliului Local al Comunei
Giroc şi a domnului primar Iosif-Ionel Toma. Mulţumim spon-
sorilor: Hotel-Restaurant Trio din Giroc şi Restaurant Biofresh
din Timişoara. La mulţi ani!

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN
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