La
muli ani
2020!

În pragul sărbătorii Nașterii Domnului
nostr u Iisus Hristos, primiți, drag i
locuitori din Giroc și Chișoda, gândurile noastre cele mai alese.
Să aveți parte de sănătate, fer icire, putere de muncă pentru a vă îndeplini
năzuințele și să vă bucurați, în jur ul meselor bogate, de toți cei dragi,
acum, de Crăciun și Anul Nou!

Crăciun fericit! La mulți ani!
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Elevii giroceni învață
despre Revoluția
de la Timișoara

Mesaje de Crăciun
ș i A n u l No u

În aceste zile de mare sărbă-

Ziua de 16 decembrie este ziua în care, în urmă cu 30 de ani, pentru prima dată
eroii adunați în Piața Maria din Timișoara au strigat „Libertate!” și „Jos
comunismul!”. La 30 de ani de la acel moment, în ziua de 16 decembrie 2019,
în holul Liceului Teoretic „David Voniga”, elevii claselor a VI-a A și a VII-a A
au aflat de la invitatul special al zilei, domnul prof. univ. Lucian-Vasile Szabo,
unul dintre fondatorii ziarului și Societății „Timișoara”, unele dintre primele
entități democratice apărute în 1990, detalii despre ce a însemnat regimul
comunist și despre evenimentele din decembrie 1989 de la Timișoara.
Eroii nu se uită niciodată! Recunoștință veșnică eroilor care s-au martirizat în
Revoluție!

toare fiecare dintre noi suntem

alături de familie și prieteni, dar
să fim alături, cu gândul și cu

fapta, și de cei neajutorați sau de
cei aflați în suferință.

La cumpăna dintre ani vă în-

demn să vă îndreptați inima și
gândul către iubirea și bunătatea

Domnului Nostru Iisus Hristos,

pentru a avea speranță și liniște
sufletească.

La mulți ani!

PRIMAR

DR. IOSIF-IONEL TOMA

În aceste zile de mare sărbătoare,
prilejul Nașterii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos să ne aducă
credința care să facă orice posibil,
speranța să ne dea putere să continuăm, iar dragostea să învingă
dușmănia și răul.
În anul care vine vă doresc tot binele din lume, multă sănătate, iar
gândurile bune și curate să vă
însoțească pretutindeni, fericirea și
succesul să vă fie mereu aproape.
Hristos s-a născut!
La mulți ani!
VICEPRIMAR
ING. ILIE GÂLCĂ
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Sărbătoare

DIALOG CU CETĂŢENII

Mesaje de Crăciun și Anul Nou
„Hristos se naște, măriți-L,
Hristos din Cer, întâmpinați-L,
Hristos pe pământ, înălțați-vă,
cântați Domnului tot Pământul
și cu veselie lăudați-L popoare,
căci s-a preamărit!”
Sărbătoarea bucuriei și a păcii
între Cer și Pământ ne cheamă
și ne îndeamnă să aducem cântări și slava Lui Dumnezeu pentru dragostea Sa nemarginită
față de făptura sa, deoarece prin
Nașterea Sa din pântecul
Fecioarei Maria deschide omenirii ușile cerului și cheamă întreaga creație să între în Lumina
slavei Dumnezeiești.
Glasuri de îngeri vestesc păstorilor, lumina stelei de la răsărit cheamă magii, pământul primește pe Fiul Lui Dumnezeu, iar
noi ne bucurăm și îi îmbrățișăm pe cei
dragi.

Asemenea fiecărui an,
aceasta sărbătoare ne îndeamnă la facere de bine, la iertare,
dragoste, pace, seninătate în
suflet și apropiere unii față de
alții și de aceea vă urăm tuturor ca Bunul Dumnezeu să vă
binecuvânteze și să așeze în
inimile voastre toate sentimentele și gândurile bune.
Să vă bucurați de cei dragi și să-i
mângâiați pe cei aflați în nevoi spre Slava
lui Dumnezeu și spre mântuire!

Preot paroh,
Marius ȘONEA

Din iubire pentru oameni, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul să se întrupeze. Din iubire
pentru oameni, Dumnezeu Fiul S-a pogorât din cer ca să se nască plin de smerenie întrun staul de oi. Din iubire pentru Dumnezeu, Fecioara Maria s-a lăsat în mâinile Atotputernicului, pentru a-L purta în pântece pe Hristos. Iată câtă iubire a fost pusă în slujba
mântuirii omului.
De marele praznic al Nașterii Domnului ni se aduce aminte încă o dată că pentru tot
ce s-a făcut pentru noi suntem datori cu iubirea pentru noi, pentru aproapele și pentru
Dumnezeu. Această mare sărbătoare trebuie să fie pentru fiecare dintre noi o zi de
început pentru a iubi.
Să lăsăm jos armele de fier și armele cuvântului, să privim dincolo de naționalitate,
etnie sau religie, și dincolo de toate acestea vom putea vedea marea iubire a lui
Dumnezeu. Această iubire este izvorul de la care, pentru a învia, trebuie să bem cu toții
– izvorul iubirii lui Dumnezeu.
Și pentru cei care au uitat ce este iubirea îl las pe Sfântul Apostol Pavel să amintească:
„De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar DRAGOSTE nu am, făcutu-m-am
aramă sunătoare și chimval răsunător.
Și de aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de aș avea
atâta credință încât să mut și munții, iar DRAGOSTE nu am, nimic nu sunt. Și de aș
împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu să fie ars, iar DRAGOSTE nu am, nimic
nu-mi folosește.
DRAGOSTEA îndelung rabdă; DRAGOSTEA este binevoitoare, DRAGOSTEA nu
pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. DRAGOSTEA nu se poartă cu necuviință, nu
caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci
se bucură de adevăr.
Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. DRAGOSTEA NU
CADE NICIODATĂ” (I Cor. 13, 1-8a).
Sărbători binecuvântate tuturor, pace, sănătate și iubirea lui Hristos să fie în sufletele
voastre!
Preoții Traian și Dragoș DEBUCEAN
„Nu vă temeți, 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” (Luca 2:10-11)
Deci, să ne bucurăm cu toții pentru că Dumnezeu dorește ca
toți oamenii să primească darul Lui, mântuirea, care poate să
aducă multă bucurie, poate îndepărta orice fel de teamă și ne
oferă în dar viața veșnică. El ne-a învățat cum să trăim să
devenim tot mai buni, plini de iubire pentru toți oamenii și
ne-a dat o poruncă: „Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit Eu!”.
Dumnezeu să lase multă pace, bucurie și iubire între oameni.
Sărbători fericite! La mulți ani binecuvântați!
Pastor Iosif CODIȚĂ,
Biserica Penticostală „Speranța” Chișoda

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ
pace, între oameni bunăvoire!”
(Luca 2, 14)

Dintotdeauna, oamenii, viețuind într-o manieră independentă de
Dumnezeu și încercând să găsească tezauru adevărului, binelui și
frumosului, cădeau în tot felul de rătăciri. Şi când lumea nu L-a
cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu (cf. I Corinteni 1:21), El
Însuși a binevoit să se descopere oamenilor. Zilele acestea, prin
intermediul simțurilor spirituale, putem vedea o nespusă și adâncă
taină, elogiind împreună cu apostolul neamurilor, Sfântul Pavel:
„Cu adevărat, mare este taina creştinătăţii: Dumnezeu S-a arătat în
trup” (I Timotei 3:16).
Fiul Lui Dumnezeu Se zămisleşte şi Se naşte ca om din
Preasfânta Fecioară Maria, izvorând din interiorul naturii umane,
deoarece Dumnezeu a dorit să înnoiască lumea din interiorul ei, cu
acordul şi participarea deplină a omului la actul propriei mântuiri.
Naşterea Lui Dumnezeu-Omul a avut loc numai după ce conceperea s-a făcut de la Preasfântul Duh-Dumnezeu şi cu acceptul
Fecioarei neprihănite, exprimat prin credinţă şi smerenie. Prin
cuvântul astăzi, evidențiat în liniștitoarele cântări ale Slujbei de la
acest mare Praznic (Astăzi Fecioara naşte pe Stăpânul înlăuntrul
peşterii, astăzi Betleemul primeşte pe Cel Ce locuieşte din veac cu
Tatăl, astăzi îngerii pe Pruncul născut după cuviinţă Îl slăvesc),
Biserica ne introduce în miezul acestui moment unic din istoria
umanității. Toate descrierile Sărbătorii natale sunt menționate la
timpul prezent, toate au loc astăzi, toate se petrec acum. Betleemul
nu este departe, ci devine un loc al inimii pentru fiecare dintre noi,
iar evenimentul nu se vrea a fi arhivat în glosarul istoriei străvechi.
Deci, astăzi, de Naşterea Domnului, Cerul se uneşte cu Pământul
iar îngerii se bucură cu păstorii pentru marea descoperire ce ni s-a
făcut: Taina mântuirii lumii în Hristos.
Cu îngrijorare, mă întreb: mai ştim, oare, în aceste vremuri
tulburi, să păstrăm (așa cum au făcut-o moșii și străbunii noștri)
nealterată dreapta credinţă şi s-o practicăm în lumea în care trăim?
Din păcate, cei mai mulţi dintre noi ne lăsăm prea ușor învăluiţi de
valurile vieții şi de grijile lumii şi uităm de Biserică, de rugăciune,
de post şi de practicarea faptelor bune. Nici măcar pe copiii noștri
nu-i mai creştem în credinţă şi în dragoste sfântă față de Dumnezeu și de semeni, ci, rupându-i de trupul Bisericii, îi înfiem unor
pseudo-valori (non-valori), precum: consumismul, nepăsarea față
de cei din jur, lipsa asumării responsabilității în viață ș.a.m.d.
Pe temeieul celor afirmate până acum și trăgând semnalul de
alarmă cu privire la șubrezirea viețuirii omului printre oameni, care
trebuie să fie în conformitate cu normele moralei creștine, doresc
ca pacea și binecuvântarea Mântuitorului lumii, Cel ce S-a născut
în ieslea din Betleem, să strălucească cu putere în mintea şi în inima
fiecăruia dintre noi, pentru a deveni mai buni, mai iertători şi mai
credincioşi. Îl rugăm, totodată, pe Fiul Lui Dumnezeu întrupat să
ne dăruiască tuturor, în anul în care vom păși curând, belșug de sănătate, bucurie aleasă, iubire rodnică şi întru toate bună sporire.
Vă îmbrățișăm pe toți cu cuvintele pline de mângâiere ale Sfântului apostol Petru: „Iar Dumnezeul a tot harul, Care v-a chemat la
slava Sa cea veșnică, întru Hristos Iisus, El însuși...vă va duce la
desăvârșire, vă va întări, vă va împuternici, vă va face neclintiți. A
Lui fie slava şi puterea în vecii vecilor. Amin!” (I Petru 5:10-11).
Sărbători pline de lumină! La mulţi ani și binecuvântați ani!
Pr. lect. univ. dr. Adrian D. COVAN –
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul
Universității de Vest din Timișoara –,
slujitor la Parohia Ortodoxă
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Giroc
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Evenimentul întrupării Fiului Lui Dumnezeu
în lumea noastră a marcat pentru totdeauna istoria omenirii. Dumnezeu nemărginitul a acceptat,
prin întrupare, limitările omenești pentru a ne
vorbi pe înțelesul nostru. Mesajul
transmis de El a fost mesajul dragostei supreme, după care lumea
tânjește. Se văd atât de adesea manifestările indiferenței, egoismului,
agresivității și chiar a urii. Lumea
are nevoie de dragostea Lui Dumnezeu, manifestată în Fiul Său, Isus
Hristos. El i-a iubit pe cei care L-au
ignorat ca și pe cei care L-au urât.
Viața și activitatea pământească
a Mântuitorului a fost marcată de
multele fapte bune pe care le-a făcut celor aflați în
diferite nevoi. Le-a dat să mănânce celor flămânzi, i-a vindecat pe cei bolnavi și le-a descoperit tuturor, celor doritori să afle, adevărurile
privitoare la mântuirea sufletului omenesc. Mântuitorului i-a păsat de cei din jur și de nevoile lor.
Dumnezeu este tatăl nostru, al tuturor și

putem avea o relație personală cu El. Hristos a
venit să ne ofere singura modalitate de a intra
într-o relație bună cu Dumnezeu. Relația bună
cu El înseamnă, printre altele, comunicare în rugăciune, împlinirea scopului pentru
care El ne-a dat viață și manifestarea caracterului Său prin faptele pe
care le facem între semenii noștri.
Cu ocazia aceste frumoase
sărbători, vă dorim tuturor locuitorilor comunei Giroc să aveți parte de
dragostea supremă a lui Dumnezeu
în sufletul dumneavoastră! Această
sărbătoare să fie un moment de
reflectare profundă la exemplul de
viață al lui Isus Hristos, pe care să
ni-l însușim cu toții! Iar relația cu Dumnezeu să
fie mai profundă pentru fiecare dintre noi!
Sărbători fericite și un an nou binecuvântat de
Dumnezeu!
Adrian STUPAR,
împreună cu comunitatea de credincioși ai
Bisericii Penticostale Betel din Giroc

Cu ocazia sărbători nașterii Domnului Isus Hristos, doresc tuturor credincioșilor cât și celor ce caută pe Dumnezeu ca vestea
bună adusă de îngeri pe câmpiile Betleemului să aducă bucurie și
credință în inimile locuitorilor acestei comune.
Luca 2:10-11. 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”.
Vasilică PEIA, pastor la Biserica Creștină Baptistă Giroc

Slavă… și pace…

Sărbătoare
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„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte
și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”
(Luca 2:14)

Într-adevăr, urarea colindului îngeresc a fost,
este și va rămâne esențială, atât pentru Cer, cât
și pentru pământ. Da, în esență, sărbătoarea
Nașterii Domnului (Crăciunul) trebuie să ne reamintească tuturor aproape totul despre Mântuitorul, Hristos Domnul.
Această sărbătoare, de fiecare dată, ne duce cu gândul la Țara Sfântă
și la Betleemul din Iudeea; la cei doi logodnici, Iosif și Maria; la steaua
prevestitoare și călăuzitoare; la hanurile pline și la ieslea săracă; la păstorii din câmpie și la magii din răsărit; la lideri politici și la oameni
pioși; la colindul corului îngeresc și la ora astrală a venirii (nașterii)
Lui Mesia.
Venirea Lui a fost întâmpinată de atitudini diverse și mai ales contrare: ospitalitatea unora și respingerea altora; așteptarea unora și nepăsarea altora; atenția unora și dezinteresul altora; bucuria unora și
panica altora; dragostea unora și ura altora; respectul unora și bășcălia
altora; închinarea unora și sfidarea altora etc.
Din păcate, de atunci și până acum, mai nimic nu s-a schimbat. De
secole, generații succesive au optat pentru un tip de atitudine sau altul.
Astăzi e rândul generației noastre să opteze pentru una dintre cele două
atitudini.
Neutri nu putem fi. Să le amestecăm, nu avem voie. Prin gânduri,
prin vorbe sau fapte, ne includem fiecare, vrem nu vrem, în una din
cele două categorii menționate mai sus.
În care eu? În care tu?
În prag de sfinte sărbători și la cumpăna dintre ani, se cuvine să ne
salutăm, urându-ne unii altora, alături de mesajul corului îngeresc,
Sărbători binecuvântate și Un An Nou mai bun, amin.

Pastor Ticu LEONTESCU

CRĂCIUN FERICIT!
Sărbătoarea naşterii Lui Iisus,
cu brad împodobit, daruri şi colinde

Crăciunul, una dintre cele mai mari sărbători ale
creştinătăţii, celebrează de peste 2.000 de ani
naşterea Lui Iisus, dar este şi sărbătoarea care
aduce an de an în familie obiceiuri precum
colindatul şi împodobirea bradului, sub care
copiii aşteaptă darurile Moşului.
Creştinii sărbătoresc pe 25 decembrie
naşterea lui Iisus din Nazaret. Odată cu
răspândirea învăţămintelor sale, multe
dintre tradiţiile străvechi ce au precedat
sărbătoarea Crăciunului au fost înglobate
de bisericile creştine. Păgânii de pe
vechiul continent european celebrau la
finele anului solstiţiul de iarnă, prilej de
veselie, întrucât prevestea întoarcerea soarelui şi a luminii. Multe dintre obiceiurile lor au
fost „creştinate” şi duse mai departe, fiind acum
de nelipsit în preajma sărbătorilor de iarnă.
Primii creştini nu celebrau naşterea Lui Iisus pe 25 decembrie, considerând că aceasta a avut loc în luna septembrie, odată cu Rosh Hashanah
(sărbătoare din calendarul iudaic). În anul 264, Saturnaliile au căzut pe 25 decembrie şi
împăratul roman Aurelian a proclamat această dată „Natalis Solis Invicti”, festivalul
naşterii invincibilului Soare.
În anul 320, papa Iuliu I a specificat pentru prima dată oficial data naşterii lui Iisus ca
fiind 25 decembrie. În 325, împăratul Constantin cel Mare a desemnat oficial Crăciunul
ca sărbătoare care celebrează naşterea lui Iisus.
Numit iniţial „festivalul naşterii”, sărbătoarea creştină care marca venirea pe lume a
fiului Lui Dumnezeu s-a răspândit cu trecerea timpului pe tot continentul european. În
jurul anilor 432, Crăciunul era sărbătorit în Egipt, iar la finele secolului al VI-lea a ajuns
şi în Anglia. La sfârşitul secolului al VIII-lea, Crăciunul devenea o tradiţie împământenită
şi în nordul Europei.
Cu toate acestea, cele mai multe ţări nu au acceptat Crăciunul ca sărbătoare legală decât
din secolul al XIX-lea. Mai mult de un mileniu, creştinii au sărbătorit Anul Nou în ziua
de Crăciun (25 decembrie), în imediata apropiere a solstiţiului de iarnă: în Franţa până
în anul 1564, în Rusia până în vremea ţarului Petru cel Mare, iar în Ţările Române până
la sfârşitul secolului al XIX-lea.
În Statele Unite, Alabama a fost primul stat care a adoptat Crăciunul ca sărbătoare
legală, în 1836. Oklahoma a fost ultimul stat, în 1907.
În epoca modernă, Crăciunul este asociat cu decorarea bradului, mersul la biserică,
mesele în familie, colindul, dar şi cu venirea lui Moş Crăciun. Obiceiuri care sunt astăzi
de nelipsit în aproape toate colţurile lumii se trag aşadar din lunga istorie a serbărilor
luminii, împletite cu datini şi tradiţii răspândite sau absorbite de sărbătoarea creştină a
naşterii lui Iisus Hristos.

Originile colindelor

Primele colinde au fost cântate în Europa în urmă
cu mii de ani, însă în acea perioadă ele aveau o cu
totul altă însemnătate.
Colindele sunt cântece tradiţionale, cu teme
folclorice şi urări epico-lirice specifice fiecărui colţ al
continentului european.
Odată cu răspândirea creştinismului, versurile au
fost influenţate de motive religioase.
Unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri de
Crăciun, colindatul, era pe vremuri interzis.
Cel care a decis că muzica este nepotrivită pentru
o zi solemnă cum este Crăciunul a fost Oliver
Cromwell, care, în secolul al XVII-lea, a interzis
colindele.
Cel mai vechi cântec creştin de Crăciun este „Jesus
refulsit omnium”, compus de St. Hilary din Poitiers,
în secolul al IV-lea.
Cea mai veche transcriere după un colind
englezesc îi aparţine lui Ritson şi datează din 1410.
În 1818, ajutorul de preot austriac Joseph Mohr a
fost anunţat cu o zi înaintea Crăciunului că orga
bisericii sale s-a stricat şi nu poate fi reparată la timp
pentru slujba de Crăciun.
Foarte trist din această pricină, el s-a apucat să
scrie trei piese care să poată fi cântate de cor şi
acompaniate la chitară.
Una dintre ele era „Silent Night, Holy Night”, care
în prezent este cântată în peste 180 de limbi străine de
milioane de persoane.
Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun
care se păstrează cel mai bine şi în satele româneşti.
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Mesaje de Crăciun și Anul Nou
Le urez tuturor locuitorilor comunei Giroc
sărbători fericite și le
doresc să aibă parte de
multă sănătate. Crăciunul să le aducă tuturor
pace sufletească, bucurii și prosperitate.
Să petreceți alături
de cei dragi Nașterea
Domnului.
Iar pentru anul viitor, le doresc tuturor
sănătate și să-și împlinească năzuințele.

Dr. Codruța POPA OLARIU

Dumnezeu în măreția Sa
a creat omul, universul și a
oferit omului aceste creații.
A numit sărbătoarea Crăciunului sărbătoarea Nașterii, a
Bucuriei, a Speranței, a Iubirii, a Dăruirii! Prin
nașterea lui Iisus, bucurațivă, sperați, dăruiți! Fiți parte
din sărbătoare! Fiți mamă,
fiți tată... și nu uitați să fiți
copii! Omul va fi sănătos atunci când credința în
Dumnezeu și iubirea față de aproapele vor fi primele gânduri cu care se va trezi dimineața.
Să aveți sărbători în tihnă, în bucurie, în
speranță, în iubire!
O îmbrățișare și un gând plin de speranță tuturor elevilor Liceului „David Voniga” din Giroc,
Școlii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” Chișoda, dar
și minunaților preșcolari de la GPP Giroc și GPP
Chișoda.
Cu respect, director prof. Mihaela PASCU

Bucuria Nașterii Domnului să vă umple casele
de liniște și iubire.
Vă doresc să aveți
parte de sănătate, fericire
și împlinirea dorințelor
celor dragi.
La mulți ani!

Prof. Mihai
PETCHESCU,
director-adjunct Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc

În pragul sărbătorii Nașterii Domnului nostru
Iisus Hristos, primiți gândurile mele cele mai alese.
Să aveți parte de sănătate, fericire, putere de muncă
pentru a vă îndeplini dorințele și să vă bucurați, în
jurul meselor bogate, de toți cei dragi, acum, de
Crăciun și Anul Nou!
Sărbători fericite! Crăciun fericit! La mulți ani!
Sever STAN, agent-șef principal Poliția Giroc

În atenția proprietarilor
de terenuri
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Când eram copil îmi
doream cele mai frumoase cadouri de la
Moș Crăciun. Acum știu
că cele mai importante
daruri nu stau împachetate frumos sub brad, ci
sunt sănătatea, bucuria
alături de cei dragi,
liniștea sufletească și
bunătatea față de semeni.
Vă doresc tuturor să aveți parte de toate
acestea cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Crăciun minunat și un An nou fericit!
Dr. Viana TOMA-ACIMOV

Le doresc tuturor oamenilor numai bucurii.
Crăciunul să le aducă sănătate și tot ceea ce își
doresc, înțelegere în familie. Această sărbătoare să o petreacă toți
alături de cei dragi, așa
cum se celebrează în
mod tradițional. Pentru anul care vine, le doresc ca 2020 să fie mai bun. Să fim cu toții
mai buni, mai răbdători, mai darnici, să-i ajutăm pe cei necăjiți. Să avem un an rodnic.
Crăciun fericit! La mulți ani!
Dr. Lucia BARBONI

Apropierea Sărbătorilor de iarnă și a Anului
Nou 2020 ne îndeamnă la
speranță și la gânduri de
mai bine îndreptate spre
cei dragi.
Ansamblul „Ghiocelul” al Casei de Cultură
„Ionel-Lucian Șipoș” vă
urează sărbători fericite, pace, prosperitate și,
mai ales, sănătate, împreună cu tradiționala
urare de
La mulți ani!

Dan-Mihai ȘIPOȘ,
director Casa de Cultură
„Ionel-Lucian Șipoș” Giroc

Apropierea sfintei seri a Crăciunului, când în
ieslea din Betleem se năștea pruncul Iisus, îmi oferă
prilejul de a vă transmite gândurile mele cele mai
bune. Vă doresc ca aceste sărbători să vă găsească
sănătoși, să aveți parte de belșug în case și să
petreceți alături de toți cei dragi.
Crăciun fericit! La mulți ani!
Jr. Daniel SGURĂ,
şef Serviciu Poliţie Locală Giroc

Fie ca Pruncul născut în ieslea Bethleemului să vă umple casele și viețile cu bucurie, sănătate și multă înțelepciune.
Sărbătorile Crăciunului și Anului Nou să vă
aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire,
fericire și prosperitate.
Robert-Sebastian FRUȘA,
directorul Clubului Sportiv
Giroc-Chișoda

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, vă aducem la cunoştiinţă că potrivit art. 94, alin. (1),
lit. r), obligativitatea persoanelor fizice şi juridice este de a asigura
luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau
funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie
rutiere, feroviare şi de navigaţie.
Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia
Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei
Locale Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de locații neîngrijite, neigienizate și neîmprejmuite.
Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să
adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie și protejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.
Compartimentul de mediu,
insp. Petronela-Silvana FLOREA
insp. Adelina-Ionela SÎRBU

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2019

21 ianuarie - 1 februarie 2019 – Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;
25 martie -18 aprilie 2019 – Curăţenia de primăvară (colectarea
crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);
13 aprilie 2019 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de
colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);
13 aprilie 2019 – Curăţenia pentru 1 oră în comuna Giroc;
28 septembrie 2019 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune
de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);
28 septembrie 2019 – Let’s do it, Romania! (acţiune de ecologizare
a comunei);
4 noiembrie – 29 noiembrie 2019 – Curăţenia de toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

Actul de identitate,
dreptul şi
responsabilitatea
fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările
ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identitate este
documentul care se eliberează cetăţeanului 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 solicite eliberarea unui act de identitate:
• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, 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 Actului 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

IN MEMORIAM IONEL-LUCIAN ȘIPOȘ,
I n m emo ri am
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LA UN AN DE LA TRECEREA LA CELE VEȘNICE

Ionel-Lucian Șipoș s-a născut în data de 24 aprilie 1987, fiind
primul fiu al părinților Nicoleta și Lucian.
Clasele I-VII le-a urmat la Giroc, iar mai apoi a mers la
Liceul Sportiv Banatul, unde și-a încheiat studiile liceale în clasa a
XII-a.
Mai apoi a fost student la Facultatea de agronomie din Timișoara,
specialitatea ingineria mediului.
Dacă ar fi să tragem o linie scurtă sub capitolul vieții lui, putem
spune că această viață s-a petrecut pe două fronturi: dansul popular
și familie, simplitate și bunătate.

La un an de la trecerea la cele veșnice ale celui care
a fost Ionel-Lucian Șipoș, familia, alături de
autoritățile locale, au organizat parastasul de
pomenire. Cu acest prilej, a fost dezvelit și un bust
din bronz al marelui dispărut, realizat de sculptorul
Aurel-Gheorghe Ardeleanu și amplasat în fața Casei
de Cultură din Giroc, care poartă numele lui IonelLucian Șipoș.
Un sobor de preoți alcătuit din preotul paroh din
Giroc, Marius Șonea, preot dr. Adrian Cova, preotul
paroh din Chișoda, Traian Debucean, și preotul
Adrian Cherlemeu, a oficiat slujba de pomenire, la
care a asistat familia celui dispărut, reprezentanți ai
autorităților locale, în frunte cu domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma, componenții Ansamblului „Ghiocelul”, dar și o mulțime de locuitori ai Girocului,
consăteni care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul
activității sale pe cel pe care îl alintau Neluțu.
Părintele Marius Șonea, preotul paroh al Bisericii
Ortodoxe „Sfântul Dimitrie” din Giroc, s-a adresat
asistenței: „Iubiți frați în slujire, îndoliată familie,
iată, am săvârșit slujba parastasului la aproape un
an de când Neluțu a lăsat această lume și s-a îndreptat către Împărăția lui Dumnezeu. Slujba aceasta pe
care am făcut-o astăzi a fost spre rugăciune, spre a-l
sprijini acolo unde este, pentru că dragostea nu
moare niciodată și trece peste moarte. Însă, iată, pe
lângă această slujbă a parastasului suntem
participanți și martori la acest eveniment atât de rar
în istoria unei comunități, a înălțării unui monument
în numele celui care a fost atât de apreciat și de iubit
în comuna noastră. Aș vrea să spun familiei că
această bucată de piatră ce se află în fața noastră no să vă încălzească inima așa cum Neluțu, cu
prezența lui, v-a bucurat-o și v-a încălzit-o de fiecare
dată. Însă această bucată de piatră - cum o numim , acest semn ridicat în cinstea și memoria lui Neluțu,
este o aducere aminte a noastră, a tuturor despre
faptele minunate, despre jertfa și lăsarea de sine de
care a dat dovadă în toată activitatea sa pe care a
avut-o, iată, aici, în comuna noastră. Este un semn
de recunoștință, este un semn de apreciere. Și atunci
când, ca părinți, ca frate, ca unchi, ca rude, veți trece
prin fața acestui semn veți spune: A lăsat Neluțu
ceva. Deși a plecat și lăsat gol în inima noastră, a
lăsat omenie, a lăsat cinste, a lăsat respect, a lăsat
atâtea valori adunate în jurul acestui ansamblu minunat care este «Ghiocelul».
De aceea, nădăjduim și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-l țină acolo, să se bucure împreună cu îngerii și să priveaască din înaltul cerului către
recunoștința și dragostea pe care încercăm să i le
arătăm cu fiecare clipă și fiecare zi.
Dumnezeu să-l odihnească și să-i primească sufletul său în pace!”.
„Timpul, această noțiune abstractă, marchează
pentru om intervalul dintre naștere și moarte.
O succesiune de evenimente, de emoții și de trăiri
se derulează în acest interval.
Nu există cuvânt de mângâiere și nici de compasiune când unui tânăr, care avea un drum conturat cu
multă seriozitate, i se termină firul existenței într-un
mod atât de tragic.
În acest caz, timpul parcă nu a mai avut răbdare.
Nu a mai vrut să îl lase să ne bucure cu fiecare
apariție pe scenă și să acumulăm mai multe amintiri
cu prestațiile sale.
Călătorind în mai multe țări pentru promovarea
folclorului și tradițiilor populare românești, a avut-o
alături pe aleasa inimii sale pentru o perioadă scurtă,
dar fericită, cu un raport direct spre determinare.
Cinstindu-și părinții într-un mod aparte, le-a

Viața și pasiunea lui au fost dansurile populare. A absolvit Școala
Populară de Artă din Timișoara, secția dansatori profesioniști și instructori coregrafi dansuri populare.
A lucrat la Primăria comunei Giroc, la Casa de Cultură și
Ansamblul «Ghiocelul», ca dansator, instructor, coregraf și director al
ansamblului.
În urmă cu șase ani Dumnezeu l-a legat de cea care i-a devenit
soție, Isabela, fiind și partenera lui de dans.
A primit distincția de Cetățean de Onoare al comunei Giroc, în
urmă cu mai bine de doi ani.

dăruit acestora ascultare și respect negândindu-se
vreodată că îi va părăsi atât de devreme, lăsându-i pe
ogorul vieții înțelenit.
Cât a fost prezent în mijlocul celor dragi s-a îngrijit de cuvântul sfânt al binecuvântării, al respectului

desăvârșit, neștiind ce înseamnă obrăznicia, vorba
întoarsă, ușile trântite sau minciuna.
Bineînțeles, relațiile între membrii familiei nu au
presupus doar timp pentru activitățile culturale și
recreative, ci și pentru treburile casnice care au fost
atât de bine împărțite.
Neluțu a primit un har de la Dumnezeu care a avut
la bază iubirea și talentul. A meritat în fiecare clipă a
vieții lui acest har, pentru că acțiunile sale au adus în
lume bucurie.
Toate acestea au format în caracterul lui trăsături
evidente ale unui om înțelept și cultivat.
Din definiția talentului, care este forța din spatele
performanței individuale, vedem un om care a clădit,
cu trudă, o adevărată colectivitate de artiști, fără să
fie încântat vreodată de cifre sau clasamente, ci doar
de a ridica dansul popular la grad de artă. Datorită
comportamentului său jovial și molipsitor, a mobilizat, de-a lungul anilor, sute de tineri să îi urmeze exemplul și să înțeleagă că fără școală talentul este doar
ceva de moment.
Talentul există sau nu, este descoperit sau nu, însă,
cu siguranță, este acordat doar de Dumnezeu.
A făcut un pas măreț în arta dansului popular,
unind suflete cu dragoste față de folclor. Țelul lui a
fost cu atât mai înălțător cu cât ceea ce a realizat era
lipsit de interes material, oferind tuturor privitorilor
împliniri și bucurii.
Datorită prestațiilor sale, devotamentului pentru
folclor și pentru formarea tinerelor talente, a rezultatelor obținute pe plan profesional, Consiliul Local
i-a acordat Titlul de Cetățean de Onoare.
Urmărit îndeaproape de o mare dragoste și respect
față de Dumnezeu, dar și de apropiați, Ionel Lucian
Șipoș a REUȘIT. Aceasta cu atât mai mult cu cât în
înțelepciunea sa nativă a știut tot timpul că nu poate
avea totul, doar că îi poate face fericiți pe cei din jur.
Pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, va trebui să
căutăm mulți ani de acum înainte cele mai potrivite
cuvinte de mulțumire. Atât de mare a fost contribuția
lui.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină!”,
scria domnul dr. Iosif-Ionel Toma, primarul comunei
Giroc, în urmă cu an an, la dispariția prematură a
lui Ionel-Lucian Șipoș.
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Primăria, Consiliul Local și Casa de Cultură
„Ionel-Lucian Șipoș” din Giroc au organizat un
Târg de Crăciun în cele două localități ale comunei
- Giroc și Chișoda.
În zilele de 7 și 8 decembrie târgul s-a ținut în
Giroc, în Grădina de vară a Casei de Cultură, în
timp ce la Chișoda, acesta s-a desfășurat în zilele de
14 și 15 decembrie, în Grădina de vară a Casei
Naționale.
La eveniment și-au dat concursul Ansamblul Folcloric „Ghiocelul” din Giroc, condus de managerul
Dan-Mihai Șipoș, Corul Bisericii Ortodoxe din
Giroc, dirijor prof. Mircea Sturza, GMT - Tinerii
Muzicieni din Giroc, dirijor Sergiu Simionese, precum și soliști de muzică populară.
În același timp, la Chișoda s-a derulat o campanie
umanitară în sprijinul unui copil cu probleme de sănătate. Participanții la târg au contribuit cu sume importante de bani pentru ajutorarea micuțului Bubu,
căruia îi dorim însănătoșire grabnică.

D a r d i n B u c ur i e

Cu ocazia praznicului Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului, râsete și zâmbete de copii, însoțite de rugăciune s-au înălțat până la Cer. Cu sprijinul și bunăvoința
Smiley Zone Giroc, dar și a celor care au susținut acest
demers de bunătate și omenie, 30 de copii s-au bucurat
de o după-amiază deosebită la locul de joacă, unde au
primit pizza, suc, jucării, dar mai ales dragoste, bunătate și mângâiere având parte de, așa cum spuneau chiar
ei, „o excursie de neuitat”.
Mulțumim tuturor celor care s-au implicat pentru
buna reușită a acestui moment de bucurie și vă invităm
să urmăriți câteva cadre cu cea mai frumoasă răsplată
pe care o putem primi: rugăciune, curăție, fericire, toate
cuprinse în mici inimi de „Copii Mari”.
Preot Marius ȘONEA

Bucuria Crăciunului

Grădinița cu Program Prelungit din Giroc a organizat, la începutul lunii, un târg de Crăciun intitulat „Bucuria Crăciunului”. Sute de vizitatori au trecut pragul
târgului, acolo unde au putut contribui, prin
achiziționarea de produse specifice sezonului, la scopul
caritabil al acestui eveniment.

D a t i n i s t r ă v e ch i , r e î n v i a t e d e A n s a m b l u l „ G h i o c e l u l ”
l a Al a i u l C o l i n d ă t o ri l o r
Sute de colindători bănățeni și-au făcut simțită
prezența pe străzile din centrul orașului Timișoara în
dimineața zilei de 19 decembrie.
Bătuta cu dubele, jocul caprei, colindele de fecior
și de fată sunt doar câteva dintre străvechile datini
ce au dat farmec Alaiului Colindătorilor, eveniment
de tradiție oferit timișorenilor de către Consiliul
Județean Timiș, prin Centrul de Cultură și Artă al
județului Timiș.
În total, peste 300 de colindători au format Alaiul
care a plecat din fața Centrului de Cultură și Artă al
județului Timiș și a poposit la Palatul Administrativ
din Timișoara și apoi la Mitropolia Banatului.
Datinile străvechi au fost reînviate prin dans de
Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc, Ansamblul „Banatul” Tineret și de Grupul „Junii Timișului”.
Urări de bine și belșug au adus, din Țara
Făgetului, dubașii din Pietroasa, Tomești, Curtea și
Margina. În straie tradiționale de sărbătoare, încinși
la brâu cu o batistă albă și o bandă tricoloră, purtând
pe cap căciuli de blană și pene de păun, colindătorii
au bătut dubele în ritmuri ancestrale. V.T.)

SC Giroceana SRL
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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 următoare) 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
între 20-31 ale fiecărei luni

Telefon casierie
0256395978
orar 08.00-18.00

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 5, 11, 12 și 19 decembrie, în Poligonul de tragere
Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă grenade de mână de război. Unitățile economice,
societățile comerciale agricole și alte organizații sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre în zona periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale, turme
de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete, căruțe
sau pe jos.
Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ

Serviciul iluminat public

Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, 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).

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, semnalul se
compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu
pauză de 5 secunde între ele.

Actualitate

Cabinete medicale și farmacii

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: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)
Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (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: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marți: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Miercuri: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Joi: 10-14 (cabinet); 0-10 (teren)
Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (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

“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.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
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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 GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0769.005294
Program
Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15
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, 0256-395.576
Program
Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE
OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program
Luni-vineri: 10-18

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)

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu
durata de 1 minut.
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DIALOG CU CETĂŢENII

Clubul Sportiv Giroc-Chișoda, împreună cu Primăria
și Consiliul Local și cu sprijinul consistent al sponsorilor, a organizat prima ediție a Sărbătorii Sportului, gală
cultural sportivă ce se desfășoară în preajma Crăciunului
pentru a răsplăti munca depusă de-a lungul anului de
către copii și tinerii noștri sportivi și antrenori.
Sub privirile a aproximativ 250 de spectatori, părinți,
bunici, prieteni, dar și a domnului primar al Girocului,
dr. Iosif-Ionel Toma, a domnului viceprimar, ing. Ilie
Gâlcă, a mai multor consilieri locali, a membrilor Consiliului Director, a doamnei director al Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, prof. Mihaela Pascu, și a
unora din cei care au pus umărul la reușita acestui
eveniment (sponsori), toți sportivii angrenați în cadrul
clubului (250 de copii și tineri de la cele cinci secții
funcționale) au defilat și au fost ovaționați de către cei
prezenți!
Au fost prezentate performanțele sportive ale fiecărei
secții, rezultate pe care de-a lungul vremii le-am
prezentat și noi.
Două eleve ale Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, Bianca Opăriuc și Karina Ștefan, au întreținut atmosfera cu câte un program de muzică populară și
ușoară, „punându-i în mișcare” și pe sportivi, dar și pe
spectatorii prezenți!
Momentul cel mai sensibil al galei a fost acțiunea caritabilă de strângere de fonduri pentru de-acum prietenul nostru Bubu, un micuț de nici 2 ani, care se luptă cu
o boală cruntă, encefalită autoimună.
Au fost amplasate două urne în care cei prezenți au
făcut donații, suma finală adunată fiind de 4.064 de lei.
De asemenea a fost organizată o licitație pentru un tricou alb în culorile clubului cu autografele tuturor
sportivilor și antrenorilor, suma încasată urmând să fie și
ea trecută în contul mamei lui Bubu, pentru sănătatea
lui! Au mers „cap la cap” domnul primar Toma și unul
dintre sponsorii evenimentului, domnul Vasile Leordean.
Acesta din urmă a câștigat tricoul contra sumei de 1.200
lei, donându-l apoi tot micuțului, în speranța că peste ani
îl va îmbrăca, evoluând pentru CS Giroc-Chișoda! O
minge cu autografele juniorilor mari de la fotbal a ajuns
și ea la Bubu, alături de tricou!
Cinci sportivi, câte unul din fiecare secție (șah, atletism, karate, handbal și fotbal), au câștigat în urma unei
tombole câte un card cadou la unul dintre magazinele de

David Hasna
6 ani și 11 luni, Giroc

Iulian-George Dilă
6 ani și 9 luni, Giroc

articole sportive din Timișoara.
Fiecare sportiv a fost recompensat la final cu un cadou
constând în articole promoționale din partea clubului,
dulciuri, sucuri și produse tradiționale Crăciunului.
Finalul a însemnat un program de discotecă pregătit în
cinstea tuturor!
„Mulțumim încă odată Primăriei și Consiliului Local
Giroc pentru sprijinul acordat de-a lungul întregului an,
domnului primar, dr. Iosif-Ionel Toma, domnului
viceprimar, ing. Ilie Gâlcă, Consiliului Director (Gabriel
Ababei-Hafia, Dorin Aga și Claudiu Gherban), tuturor
consilierilor locali, sponsorilor, directorilor și profesorilor
de la Liceul Teoretic «David Voniga» din Giroc, precum
și de la Școala Gimnazială «Iosif Ciorogariu» din
Chișoda, angajațiilor și colaboratorilor (antrenori, contabilă, casieră, maseur, administratori terenuri și săli de
sport, șoferi) și promitem ca anul ce vine să fie unul și
mai prolific și plin de realizări. Ne dorim să ne ajute
Dumnezeu să organizăm în 2020 ediția a II-a a
Sărbătorii Sportului.
Dorim tuturor celor care ne urmăresc și ne susțin
Sărbători fericite, multă sănătate și numai bucurii! Un
an nou cu multe realizări și impliniri!”, ne-a declarat
Robert Frușa, directorul Clubului Sportiv GirocChișoda. V.T.)

Oliver Pascu
4 ani și 7 luni, Giroc

Rareș Groza
7 ani și o lună, Giroc

