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Ca în fiecare an, în preajma Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi Anului Nou, preşcolarii
de la Grădiniţa cu Program Prelungit din Giroc au venit la Primăria comunei noastre.
Prichindeii de la Grupa Mare „A”, coordonaţi de educatoarea Lenuţa Terteci, au făcut să
răsune Sala Romană de glasurile lor cristaline, care au vestit Naşterea, în ieslea Betleemu-
lui, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Copiii au fost primiţi cu bucurie de către domnul
primar, dr. Iosif-Ionel Toma, şi de angajaţii instituţiei. Bucuria a fost întregită de apariţia
lui Moş Crăciun, cel care le-a făcut cadouri copiilor, prin grija Consiliului Local şi a
Primăriei comunei Giroc. (V.T.)

Serbare în Sala Romană a Primăriei

Pe vremuri, oamenii aveau
cruce de lemn şi inimă de aur.
Acum au cruce de aur şi inimă
de lemn.
Fie ca sărbătoarea Naşterii
Mântuitorului nostru Iisus
Hristos să readucă aurul în su-
fletele noastre.
Să aveţi parte numai de lu-
mină în inimă şi în gând.

Hristos s-a născut!
La mulţi ani!

Sărbători fericite!
Viceprimar, ing. Ilie Gâlcă

Oaspeţi de seamă la Giroc
Senatorul Ecaterina Andronescu
a vizitat comunitatea giroceană

Doamna Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ,
Ştiinţă, Tineret şi Sport din Senatul României, s-aaflat înGiroc, pentru a vizita,
în principal, Li-
ceul Teoretic
„DavidVoniga”,
la înfiinţarea
căruia a avut
o contribuţie
majoră.
De altfel, pen-
tru implicarea
sa în materia-
lizarea acestui
proiect, doam-
na senator a
primit titlul
Cetăţean de
Onoare al co-
munei Giroc,
diploma şi pla-
cheta fiind prezentate, la deschiderea anului şcolar 2013-2014, de către pri-
marul localităţii, domnul dr. Iosif-Ionel Toma.

- continuare în pagina 3 -
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Sâmbătă, 14 decembrie, a avut loc, la  Consiliul
Judeţean Timiş, Gala campionilor Federaţiei Române
de Motociclism, în cadrul căreia performerii acestei
ramuri sportive au fost răsplătiţi pentru rezultatele
obţinute în acest an.
Podiumul a fost dominat de familia Pascota, ai cărei
membri au fost premiaţi de cinci ori.
Felicitări sportivilor noştri pentru rezultatele obţinute
şi mult succes în provocările ce vor urma!

- continuare în pagina 8 -

Să primim cuvântului Lui 
Dumne zeu, care vine din înţe-
lepciune supremă, cu milostivi-
rea şi bunătatea Sa infinită,
pentru că acesta poate face din
noi fiinţele cele mai iubite şi îm-
plinite de pe pământ.
Naşterea Domnului Iisus 
Hristos să fie un prilej de înde-
părtare a păcatelor şi imperfec-
ţiunilor noastre şi să ne conducă
spre docilitate şi înţelegere.

HRISTOS S-A NĂSCUT!
LA MULŢI ANI!

Primar, 
Dr. Iosif-Ionel TOMA
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Posturile de peste an
Postul Sfintelor Paşti 2013: 18 mar-
tie - 4 mai 2013 (Sfintele Paşti - 5 mai
2013);
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel 2013 (diferă de la un an la altul,
în funcţie de ziua Cincize cimii): 24
iunie - 28 iunie 2013;
Postul Adormirii Maicii Domnului:
1 - 14 august;
Postul Naşterii Domnului: 15
noiembrie - 24 decembrie;
Toate zilele de miercuri şi vineri de
peste an, în afara celor notate cu
Harţi;
Trei zile excepţionale: Ajunul Bo bo-
tezei (5 ianuarie), Tăierea capului 
Sf. Ioan Botezătorul (29 august) şi
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septem-
brie);

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an;
În zilele praznicelor împărăteşti şi în
ajunul lor;
În săptămâna lăsatului de carne 
(11 - 17 martie 2013);
În Postul Sfintelor Paşti (18 martie -
4 mai 2013);
În Săptămâna Luminată (5 mai - 11
mai 2013);
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (24 mai - 28 iunie 2013);
În Postul Adormirii Maicii Domnu-
lui (1 - 14 august);
În Postul Naşterii Domnului (14
noiembrie - 24 decembrie);
De la Naşterea Domnului până la
Botezul Domnului (25 decembrie - 
6 ia nuarie);

Nu se fac parastase
În ziua Praznicelor Împărăteşti = (†);
În săptămâna brânzei: 11 - 17 martie
2013;
În zilele de luni până vineri din 
Postul Mare;
În Săptămâna Mare şi Săptămâna
Luminată;
De la Naşterea Domnului până la
Bo tezul Domnului (25 decembrie - 
6 ianuarie);

Zile aliturgice
(în care nu se

săvârşeşte Sfânta
Liturghie)

Miercuri şi vineri în săptămâna
brânzei;
Luni şi marţi la începutul Postului
Mare;
Vinerea Mare;

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001133
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MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu
Fecioara astăzi pre
Cel mai presus de fi-
inţă naşte, iar
pământul peştera
Celui neapropiat
aduce. Îngerii cu
păstorii sla voslovesc,
iar magii cu steaua
călătoresc. Căci pen-
tru noi s-a născut
prunc tânăr, Dum-
nezeu Cel mai

înainte de veci. (Condacul Naşterii Domnului)
Iubiţi credincioşi şi credincioase!

În această zi minunată, în care întreaga făptură
se bucură de Naşterea Domnului nostru Iisus
Hristos şi suntem chemaţi, asemenea păstorilor,
de a-I aduce închinare şi preaslăvire, să-L
primim în ieslea sufletului nostru pe Cel ce pen-
tru noi şi pentru a noastră mântuire S-a născut
din Fecioară în peştera din Betleem.
Dumnezeu să vă dăruiască sărbători binecuvân-
tate, cu pace, linişte şi bucurie!

Preot paroh Marius ŞONEA, 
Biserica Ortodoxă Română Giroc

Odată cu prăz nui rea marii
sărbători a Naşterii Dom-
nului nostru Iisus Hristos,
întreaga creştină tate se
pregăteşte să primească în
suflet şi în casă această
veste minunată a naşterii
unui Mântuitor. Unii în-
cearcă să îşi împodo-
bească sufletul cu
rugăciune şi cu post, iar
alţii casa cu beculeţe şi lu-
mini. Oricare ar fi forma

de pregătire a omului pentru această sărbătoare, se poate vedea că fiecare în-
cearcă 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 îngeresc: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între
oameni bunăvoire”.
Dumnezeu să dăruiască fiecăruia sărbători binecuvântate şi să se împlinească cu-
vintele colindului, care zice: „Naşterea lui Hristos să vă fie de folos”.

Preoţii Traian şi Dragoş DEBUCEAN, Parohia Chişoda

Cu lumina
în suflet,
acea lu mină
a ste lei că -
lău zitoare cu
care magii
au că lătorit
spre Bet le em
şi având pe
buze şi în
suflet „col-
indul sfânt şi
bun” al în-

gerilor şi păstorilor, cu frică de Dum-
nezeu, cu cre dinţă şi cu dra goste, să ne
apropiem de ieslea unde Pruncul Iisus
S-a născut, iesle pe care astăzi am
pregătit-o şi în sufletul nostru. Îl rugăm
pe „Cel mai presus de fiinţă” să vină,
să se nască şi în inima noastră, căci
doar El este Mântuitorul sufletelor
noastre şi pe El se cuvine să-L slăvim,
împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt,
astăzi şi în vecii vecilor.

Hristos s-a născut!
Sărbători fericite!

Pr. Daniel MATEIA

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă
temeţi, căci vă aduc o veste
bună, care va fi o mare bucurie
pentru tot norodul”. Dorim ca
bucuria trimisă de Dumnezeu
să ajungă în orice casă, să
rămână cu noi şi, apoi, să ne
facă mai buni, mai credincioşi.

Sărbători fericite!
Pastor Iosif CODIŢĂ, 

Biserica Penticostală
„Speranţa”

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea” încât a ales să ne hăruiască cu cel
mai de preţ cadou din univers, Fiul Său,
Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos,
se cuvine să-L alegem pe Mesia ca ade-
vărat temei al sărbătorilor ce ne stau
înainte.

Vă dorim sărbători fericite 
şi un An Nou binecuvântat.

Pastor Viorel ŢUŢ

Sfântul Ierarh
Nicolae

Sfântul Nicolae, ierarhul din lo-
calitatea Mira, este cel mai
cunoscut şi iubit sfânt al Bise -
ricii Ortodoxe. Născut în jurul
anului 280, în localitatea Patara
Lichiei, şi trecut la cele veşnice
în jurul anului 345, în localitatea
Mira (astăzi Kocademre, Tur-
cia), acest sfânt ierarh s-a făcut
pe sine chip al smereniei şi al
sărăciei, slujind lui Dumnezeu şi
semenilor săi nu numai până în
ultimul ceas al vieţii sale, ci şi
până astăzi.
Sfântul Ierarh Nicolae din Mira
Lichiei este cunoscut drept
ocrotitor al celor acuzaţi pe ne-
drept, al comercianţilor şi al
călătorilor, al fetelor nemăritate
şi al mireselor şi, în mod special,
al copiilor mici.
Acest mult-iubit sfânt a fost rân-
duit spre cinstire în ziua de 6 de-
cembrie, pentru că în această zi
el i-a apărut în vis Sfântului Îm-
părat Constantin cel Mare. (M.S.)

Naşterea Domnului -
Crăciunul

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe 25 decembrie (7
ianuarie) Naşterea Domnului şi Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos. Acest eveniment a avut loc în urmă
cu 2.000 de ani, într-o peşteră din Betleemul Iudeii.
Deasupra acestui loc străjuieşte, de peste 1.600 de
ani, Biserica ctitorită de Sfânta Împărăteasă Elena.
Naşterea Domnului, Praznic împărătesc cu dată fixă,
numită în tradiţie şi Crăciun, este sărbătoarea 
anuală a naşterii după trup a Domnului nostru Iisus
Hristos. Sărbătoarea Naşterii Domnului, deşi nu este
la fel de veche precum sărbătoarea Paştelui sau a
Rusaliilor, pare a fi cea dintâi sărbătoare specific
creştină, dintre cele ale Mântuitorului. Vechimea ei
se poate urmări retrospectiv, în documente, până la
sfârşitul secolului III, când – după o tradiţie con-
semnată de istoricul Nichifor Calist – pe timpul
prigoanei lui Diocleţian şi Maximian, o mare
mulţime de creştini au pierit arşi de vii într-o bise rică
din Nicomidia, în care ei se adunaseră să prăznuiască
ziua Naşterii Domnului. 
Sfântul Grigorie Teologul († 390) avea să rostească la
25 decembrie 379 (an în care este chemat la Constan-
tinopol de către ortodocşi, spre a întări Ortodoxia) ce le bra
Cuvântare care va servi ca izvor de inspiraţie Sfântu-
lui Cosma de Maiuma († 781), alcătuitorul Canonului
Naşterii Domnului („Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos
din ceruri, întâmpinaţi-L!...”). (M.S.)

Sfântul Ştefan
Sfântul Ştefan este prăznuit pe 27 de-
cembrie, în a treia zi după Naşterea
Domnului. Mărindu-se numărul creş-
tinilor după întemeierea Bisericii, a
crescut şi numărul cererilor pentru di-
verse sluji ri ale apostolilor. Astfel, au
fost aleşi, din cadrul comunităţii,
şapte bărbaţi „plini de Duh Sfânt şi
de înţelepciune”, care să slujească
atât în cadrul slujbelor religioase, cât
şi să supravegheze buna orânduială la
mesele comune. Primul dintre aceş-
tia a fost Ştefan, iar ceilalţi şase sunt:
Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Par-
mena şi Nicolae. Rolul lor în Biseri -
ca primară depăşea cu mult rolul pe
care îl iau diaconii în zilele noastre.
Ei predicau cuvântul Evangheliei,
botezau şi ajutau la desfăşurarea cul-
tului aparţinând organelor de con-
ducere ale Bisericii din Ierusalim.
Sfântul Ştefan s-a arătat un apărător
al credinţei adevărate, cu privire la
persoana lui Hristos, mărturisind că
El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a
născut, a murit, a înviat şi S-a înălţat
la ceruri pentru mântuirea noastră.

M. STURZA
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Pentru că nu a putut fi prezentă la inau-
gurarea Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc, doamna Ecaterina
Andronescu a primit placheta şi
diploma „Cetăţean de Onoare” cu prile-
jul recentei vizite făcute în comuna
noastră.
Momentul întâlnirii cu doamna senator
a fost unul emoţionant, la el participând,
alături de edilul Iosif-Ionel Toma, de pu-
tatul Petru Andea, prof. dr. Cornel
Petroman, inspector şcolar general al
IŞJ Timiş, prof. Virgil Popescu, liderul
Sindicatului „Spiru Haret” din În-
văţământul Preuniversitar, doamna prof.
Marieta Deneş, directorul Liceului Teo-
retic „David Voniga” din Giroc, şi pro-
fesori ai instituţiei de învăţământ din
Giroc.
În cuvântul de întâmpinare, doamna di-
rector prof. Marieta Deneş a menţionat
că este o onoare pentru cadrele didac-
tice de la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc să o aibă în mijlocul
lor pe cea care şi-a adus importanta con-
tribuţie la realizarea acestui deziderat.
În cuvântul său, directorul liceului giro-
cean a afirmat: „Suntem un liceu tânăr,
dornic de performanţă, avem cadre di-
dactice titulare, cu o bună pregătire pro-
fesională, care dau dovadă de multă
seriozitate. Dispunem, de asemenea, de
o bază materială remarcabilă, datorită
sprijinului acordat de Primăria şi Con-
siliul Local Giroc, îndeosebi cel al pri-
marului comunei, domnul Iosif-Ionel
Toma. Liceul Teoretic «David Voniga»
are 34 de clase şi grupe, împreună cu
structurile arondate – Grădiniţele P.P.
din Giroc şi Chişoda şi Şcoala Gim-
nazială «Iosif Ciorogariu» din Chişoda –
cu un efectiv de 880 de copii. Vă mulţu-
mim pentru tot sprijinul acordat în
transformarea Şcolii Gimnaziale din
Giroc în Liceul Teoretic «David
Voniga» din Giroc”.
A urmat cuvântul domnului primar dr.
Iosif-Ionel Toma, care a spus: „Doamnă
ministru, dragi invitaţi şi prieteni. Cu
doamna ministru m-am întâlnit de
foarte multe ori, la niveluri foarte înalte,
şi tocmai de aceea am avut curajul să
apelez la domnia sa, pentru a ne sprijini
să găsim o cale cât mai scurtă şi cea
adevărată, să transformăm această
şcoală generală în liceu. Ceea ce pot să
vă spun este că acest liceu este, de
acum, un copil al nostru şi vrem să-l
facem să crească mare şi să ne mândrim
cu el.
Vă asigurăm că examenele de Bacalau-
reat nu vor fi doar aşa, pentru copiii cei
mai slabi, care să vină aici doar ca să ia
Bacalaureatul. Poate va fi cea mai se-
lectă şi cea mai dură instituţie, în aceste
momente, ale învăţământului liceal. Aş
putea să vă mulţumesc acum, pentru că
sigur aţi avut un cuvânt greu de spus,
dar aş vrea să mulţumesc pentru tot ceea
ce aţi făcut în decursul anilor, cât aţi fost
ministru al În vă ţământului, în prezent
fiind la conducerea comisiei din Senat,
pentru învăţământ şi cultură. Iniţiativele
dumneavoastră sunt însuşite şi puse în
practică de către noi, toţi cei de aici, şi,
cu siguranţă, de către cei din ţară.
Prezenţa dumneavoastră la Giroc este o
mare onoare pentru noi. Permiteţi-mi să
vă ofer diploma de Cetăţean de Onoare,
placheta şi un fanion, cu emblema lo-
calităţii noastre şi cu cea a Serviciului

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Giroc. Dacă veţi găsi pentru acestea un
loc în inima dumneavoastră, vom fi
mulţumiţi, pentru că noi vă vom purta
recunoştinţă veşnică şi să ştiţi că,
oricând, veţi găsi aici prieteni adevăraţi,
care nu au două înfăţişări, ci doar una.
Toţi cei care suntem aici vă apreciem şi
ştim ce aţi făcut pentru noi şi pentru în-
văţământul românesc”.
A urmat momentul în care doamnei
ministru Ecaterina Andronescu i-au fost
înmânate însemnele care o consacră
drept Cetăţean de Onoare al comunei
Giroc, în semn de preţuire, aşa cum
afirma şi domnul primar, pentru aportul

adus la transformarea Şcolii Gimnaziale
din Giroc în Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc.
Doamna ministru a rostit apoi un dis-
curs de mulţumire, fiind vădit emoţio na-
tă de primirea şi dragostea cu care a fost
întâmpinată la Giroc: „Doamnelor şi
domnilor profesori, domnule primar,
domnule deputat, domnule inspector
general, pentru mine este o onoare să fiu
astăzi aici cu dumneavoastră şi vă
mulţumesc cu sinceritate că m-aţi primit
la Giroc şi că putem să stăm puţin de
vorbă. Este o bucurie pentru mine orice
şcoală. Probabil că nu numai de fruntea
mea s-a lipit eticheta cu învăţământul şi
educaţia, pentru că şi de sufletul meu 
s-a lipit acest sistem al educaţiei şi chiar
cred, şi încerc să-i conving şi pe alţii, iar
aici mă adresez dumneavoastră, dom-
nule primar, că nu aveţi pe teritoriul

dumneavoastră instituţie mai impor-
tantă decât şcoala.
De aici încep toate să se construiască.
De aici se pune temelia. Dacă temelia
este sigură, atunci puteţi să aveţi certi-
tudinea că acea construcţie va rezista
oricăror cutremure, orice grad ar avea
ele. Dacă temelia este şubredă, atunci,
cu certitudine, trebuie să vă îngrijoreze
cutremurele care vin, pentru că viaţa e
plină de frământări, aduce întotdeauna
foarte multe schimbări şi, fără îndoială,
noi, oamenii, trebuie să le putem face
faţă. Dar ca să le putem face faţă atunci
când suntem oameni maturi, trebuie să
ne înveţe cineva atât timp cât suntem în

şcoală, iar aici, la şcoală, exact aceste
lucruri se întâmplă. Trebuie să stăm
mereu cu fruntea sus, ştiind că, plecând
de la şcoală, am lăsat lucrurile bine fă-
cute. Ştiu că nu puteţi îndeplini singuri
obiectivele pe care le are şcoala, de
aceea aveţi nevoie de sprijinul au-
torităţilor locale şi vă mărturisesc că 
mi-a plăcut să îl ascult pe domnul pri-
mar cum vorbea despre şcoală şi cum s-a
străduit să facă din şcoala dum neavoas-
tră una modernă. Eu cred că este o situa-
ţie de normalitate, trebuie să-l lăudăm
pentru aceste lucruri şi să-l ţineţi mereu
aproape de şcoală, pentru că şi dum-
neavoastră aveţi nevoie de el. Aveţi
nevoie nu numai pentru ceea ce poate să
facă, pentru infrastructura şcolară, dar
şi pentru modul în care poate să coagu-
leze comunitatea într-o atitudine pozi-
tivă faţă de şcoală. Când mă gândesc la

comunitate, mă gândesc în primul rând
la părinţii care au copii în şcoală, pentru
că adesea sunt foarte mulţi părinţi care,
dacă copilul lui a luat 9 şi nu a luat 10,
îl educă într-un spirit antagonic faţă de
şcoală, iar lucrul acesta nu este bun nici
pentru instituţia de învăţământ, nu este
bun, în special, pentru copil.
De aceea, dacă reuşim să ţinem părinţii
aproape de şcoală, dacă îi facem să înţe-
leagă că aici copiii lor au ce şi de la cine
învăţa, acest lucru înseamnă un pas
înainte şi pentru dumneavoastră, pentru
că aveţi sprijinul părinţilor care au copii
la şcoală.
Mă onorează foarte mult faptul că mi-aţi
acordat titlul de Cetăţean de Onoare şi
probabil că nimic nu este întâmplător.
Din 1989, când toţi stăteam la Bucureşti
cu sufletul la gură şi cu urechea aplecată
la radio, ascultând ce se întâmplă la
Timişoara, două cuvinte îmi sună şi
acum în ureche: Calea Girocului şi
Opera. Girocul a rămas în sufletul meu,
vă mărturisesc, de atunci”.
Doamna ministru le-a mai prezentat
dascălilor de la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc posibilităţile pe care
le au pentru a scrie proiecte strategice,
pentru care este alocată o sumă de cinci
milioane de euro, pe trei ani, sau aşa-nu-
mitele granturi, care înseamnă 500.000
de euro, promiţând, din nou, tot spri-
jinul său pentru şcoala giroceană.
„Pentru că suntem în preajma sărbăto-
rilor de iarnă, vă urez din tot sufletul să
vă bucuraţi de acestea şi, la modul gene-
ral, vă urez să vă bucuraţi de misiunea
pe care aţi îndeplinit-o în fiecare zi şi să
vă bucuraţi de ceea ce faceţi şi de şcoala
în care lucraţi; să veniţi cu bucurie, în
fiecare zi, la şcoală”.
În final, primarul comunei Giroc, dom-
nul dr. Iosif-Ionel Toma, a adus mulţu-
mirile sale domnului prof. Octavian
Gruiţa, cel despre care spunea că se
leagă dezvoltarea fără precedent a şcolii
girocene din ultimele decenii. De
asemenea, domnul primar a menţionat
şi aportul pe care l-a adus prof. dr.
Petrişor-Dorin Treta, din calitatea sa de
director, la transformarea şcolii gim-
naziale în liceu. Adresându-se doamnei
ministru, domnul primar a menţionat:
„Aşa cum bine aţi remarcat, autorităţile
au considerat că principala investiţie pe
care trebuie să o facem este aceea în
copii. La deschiderea anului şcolar, în
16 septembrie 2013, le-am spus dis-
tinşilor oaspeţi că puteam să le prezint,
zeci, sute de kilometri de reţea de apă,
de şosele, de case frumoase. Însă eu am
preferat să le spun că noi avem aici o
altă avere: copiii noştri”.
Domnul primar i-a oferit doamnei mi nistru
şi câteva volume, printre care mono-
grafiile comunei Giroc şi a şcolii, sem-
nate de prof. Octavian Gruiţa, şi
volumul „Vorbe d-ale noastre”, semnat
de prof. Ion Murariu.
Înainte de a pleca din Giroc, doamna
ministru Ecaterina Andronescu a sem-
nat în Cartea de Onoare a Primăriei co-
munei Giroc şi a Consiliului Local
Giroc.
Întâlnirea dintre doamna senator, cele-
lalte oficialităţi prezente, şi profesorii de
la Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc s-a încheiat într-o atmosferă cor-
dială, semn că între cei prezenţi s-a
legat o prietenie ce poate dăinui multă
vreme de acum înainte.

Anton BORBELY

OOaassppeeţţii ddee sseeaammăă llaa GGiirroocc
Senatorul Ecaterina Andronescu a vizitat comunitatea giroceană
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Vin sărbătorile şi odată cu ele multe mo-
mente minunate. Din păcate, numeroase 
riscuri pot întuneca frumuseţea acestor zile.
O bună informare şi o atenţie sporită vă pot
asigura sărbători liniştite şi fericite.
Iată, în continuare, câteva sfaturi pentru a nu
cădea victime unor evenimente nedorite în
această perioadă.
Ţineţi, permanent, uşa încuiată cu cheia,
chiar şi atunci când sunteţi acasă, deoarece
infractorii profită de orice clipă de neatenţie
şi sustrag din hol genţi, telefoane mobile sau
alte obiecte de valoare.
Evitaţi păstrarea în casă a unor sume impor-
tante de bani.
Nu permiteţi persoanelor necunoscute să
intre în locuinţă, indiferent de pretextul 
folosit.
Asiguraţi-vă că aţi încuiat uşa atunci când
plecaţi de acasă.
Fiţi foarte atenţi la genţi şi buzunare în zo-
nele aglomerate din pieţe, bazaruri, gări, au-
togări, magazine.
Nu păstraţi banii în buzunarele exterioare ale
vestimentaţiei.
Când staţi  la rând, pentru a cumpăra ceva,
nu vă înghesuiţi şi nu permiteţi să fiţi înghe-
suiţi.
Dacă în aglomeraţie vă simţiţi înconjuraţi de
persoane care nu vă inspiră încredere,
schimbaţi-vă locul.

Ţinem să vă reamintim, pentru că se apro-
pie Revelionul, că articolele pirotehnice, fa-
bricate şi confecţionate, trebuie să aibă 
inscripţionate în limba română denumirea,
clasa din care fac parte, instrucţiunile de fo-
losire, termenul de garanţie, precum şi peri-
colele care apar la păstrarea, depozitarea,
manipularea sau folosirea lor. Vânzarea ar-
ticolelor pirotehnice, fabricate sau confec-
ţionate, se face numai de către persoanele
juridice autorizate în acest sens şi numai în
locurile autorizate în condiţiile legii. Se in-
terzice vânzarea articolelor pirotehnice, fa-
bricate sau confecţionate, indiferent de clasa
din care fac parte, persoanelor care nu au
împlinit vârsta de 18 ani. Persoanelor juri-
dice le este interzisă comercializarea către
persoanele fizice a articolelor pirotehnice
din clasele II-IV, T.1, T.2, precum şi a artifi-
ciilor din categoria „obiecte zburătoare lu-
minoase” şi a pocnitorilor din clasa I. Sunt
interzise, în cazul persoanelor fizice, con-
fecţionarea, deţinerea, comercializarea, im-
portul, folosirea sau orice altă operaţiune cu
articole pirotehnice din clasele II-IV, T.1,
T.2, precum şi a artificiilor din categoria
„obiecte zburătoare luminoase” şi a pocni-
torilor din clasa I.

Jr. Daniel SGURĂ, 
şef Serviciu Poliţie Locală Giroc

PPoolliiţţiiaa LLooccaallăă GGiirroocc vvăă iinnffoorrmmeeaazzăă

Golban Gheorghe, consilier local, pierdut 
legitimaţie de serviciu, în data de 9.12.2013. 

O declar nulă.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltă-
rii Rurale acordă ajutoare de minimis
producătorilor agricoli, în vederea
achiziţionării de tancuri noi de răcire
a laptelui, cu o capacitate de mini-
mum 1.000 de litri / comună. Cuan-
tumul sprijinului financiar este de

maximum 5.000 de euro pentru fie-
care formă aso  ciativă – cres cătorii
trebuie să fie în scrişi într-o asociaţie
de profil, iar animalele să fie înregis-
trate în Registrul Na ţional al Exploa-
taţiilor. Banii aco peră costurile
aferente achiziţionării, instalării tan-
cului sau tancurilor de răcire a lapte-
lui, instruirii necesare pentru
utilizarea acestora, precum şi asigu-
rarea service-ului pe o perioadă de
12 luni de la instalare.

Până în 30 decembrie se depun ce-
reri iniţiale, la primăriile unităţilor
administrativ-teritoriale pe raza că-
rora sunt înregistrate sediile sociale
ale asociaţiilor care solicită ajutorul
de minimis. În perioada 20 ianuarie –
20 martie 2014, se depun la centrele

judeţene APIA
u r m ă t o a r e l e
acte: documen -
te care atestă
înscrierea vaci-
lor de lapte ale
membrilor for-
mei asociative
în Registrul
Naţional al Ex-
ploataţiilor; do-
cumente emi se
de primărie, din
care reiese pu-
nerea la dispo-
ziţie, de către
aceas ta, a su-
prafeţei aferen -

te instalării tancului sau a tancurilor
de răcire a laptelui, precum şi a utilită-
ţilor spe cifice necesare funcţionării
acestora, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare; factura proformă,
din care să reiasă valoarea de achizi-
ţie a tancului sau a tancurilor de ră-
cire a laptelui, la nivelul preţului de
piaţă; document al formei asociative
referitor la identificarea codului ban-
car al acesteia.

Insp. M. HANEŞ

AAjjuuttooaarree ddee mmiinniimmiiss ppeennttrruu
ccrreessccăăttoorriiii ddee vvaaccii ddee llaappttee

MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu

Ne aflăm, cu toţii, în apro -
pierea momentului ma gic al
venirii pe lume, în ieslea
Betleemului, a Pruncului
Sfânt. Naşterea Mântuitoru-
lui să vă găsească în sănătate,
pace şi fericire, alături de toţi
cei dragi. Crăciunul să vă fie
prilej pentru a vă deschide
sufletul în faţa marii minuni
care se va petrece în puţină
vreme. Să aveţi parte de un
An Nou 2014 aşa cum vi-l
doriţi, să aveţi putere de
mun că şi sănătate, pentru a
vă duce la îndeplinire năzuin -
ţele.

La mulţi ani!
Agent principal 

Aurelian GÎRD, şef 
Post Poliţie Giroc

Se apropie Crăciunul! E vre-
mea colindelor, al căror ecou
răzbate, în aceste zile, din ce
în ce mai puternic, vestind
naşterea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Să ne deschi-
dem sufletele în aceste mo-
mente înălţătoare şi pline de
emoţie, să fim mai generoşi,
iar spiritul Crăciunului să ne
însoţească mereu. Să trecem
în noul an cu speranţa că vom
reuşi să realizăm tot ceea ce
ne-am propus. Vă doresc să
aveţi parte de sărbători îm-
bleşugate, în sănătate şi 
fericire.

Crăciun fericit! 
La mulţi ani!

Jr. Daniel SGURĂ, şef 
Serviciu Poliţie Locală Giroc

Anul acesta, ia în considerare posibilitatea
cumpărării unui brad de Crăciun plantat. Nu
este mult mai scump decât un pom tăiat.
Este o cale foarte bună de a îmbunătăţi 
imaginea casei şi, în acelaşi timp, de a salva
un copac. Înainte de a aduce un copac viu în
casă, udă-l bine. Pomii de Crăciun vii n-ar
trebui ţinuţi în casă mai mult de 10 zile.

Plante perene, anuale şi cu bulbi
Dacă ai pus în ghiveci nişte bulbi, cum ar fi
zambile, narcise sau lalele, fii cu ochii pe
ele. Ai grijă să rămână umede şi la întuneric,
până ce şi-au format rădăcinile. E posibil să
fi umplut deja cu rădăcini recipientul în care
se află, iar creşterea nou-
lui vârf să fi început.
Dacă este aşa, adu-le în
casă şi aşează-le într-o
camera răcoroasă, la lu-
mină indirectă. După
aproximativ o săptă-
mână, mută-le la lumină
şi urmăreşte-le cum
cresc.

Arbori şi arbuşti
Precipitaţiile de iarnă
tind să te facă să uiţi să
irigi grădina. Totuşi,
plantele şi arbuştii care
cresc sub plantele pe-
rene sau sub streaşina
casei ar putea fi demult
uscate, în acest moment.
Lipsa apei în lunile reci
de iarnă poate fi fatală
multor plante. O verifi-
care rapidă îţi va spune dacă e nevoie să irigi
sau nu.
Dacă temperatura scade brusc, protejează
plantele mai sensibile, cum ar fi rododen-
dronul, cameliile, azaleele sau dafinul. Poţi
oferi protecţie temporară de urgenţă, prin în-
figerea în sol, în jurul plantei, a trei sau patru
ţăruşi şi acoperirea plantei cu un tip de
pânză, cum ar fi cea de sac, un cearşaf sau o

pătură veche. Nu lăsa acest material să vină
în contact direct cu frunzele plantei. Înlătură
pânza imediat ce vremea se încălzeşte.
Întreţinerea gazonului necesită o preocupare
principală a multor grădinari profesionişti
sau amatori. De multe ori, pe peluza de
gazon există arbori sau arbuşti care pierd
frunzele destul de târziu. De exemplu, mes-
tecenii, salciile şi platanii reacţionează în
acest fel. Chiar dacă a dat bruma sau un pic
de zăpadă, acele frunze trebuie greblate de
pe iarbă. Dacă le lăsăm acolo, pe măsură ce
ele putrezesc, vor face găuri în gazon, care
la primăvară vor fi foarte inestetice şi greu
de reparat.

Plantele de interior
Plantele de interior cu
frunze strălucitoare, cum
sunt filodendronul, ficu-
sul şi palmierii, ar trebui
spălate cu buretele, pe-
riodic, pentru a le per-
mite să respire. Oferă
plantelor tale din casă
mai multă umiditate, gru-
pându-le împreună sau
aşezând ghivecele pe far-
furioare impermeabile,
umplute cu pietricele
umezite. Dacă ai o poin-
settie (Steaua Crăciu-
nului) şi îi oferi o
în grijire potrivită, ea va
rămâne frumoasă pentru
mai multe săptămâni.
Planta preferă o atmos-

feră răcoroasă, 18-21grade Celsius în tim-
pul zilei, iar noaptea – 12-15 grade şi trebuie
ţinută la lumină naturală cât mai mult posi-
bil, la distanţă de sursa de căldură şi curen-
ţii de vânt.

Insp. Maria HANEŞ
Mai multe informaţii pe: 
wwwdecostyle.mayra.ro

Decembrie 
în grădină
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Moş Crăciun a trecut 
şi pe la Grădiniţa cu 

Program Prelungit din Giroc
Acum, în prag de sărbători, copiii de la Grădiniţa cu
Program Prelungit Giroc s-au pregătit şi l-au aşteptat pe
Moş Crăciun cu cântece, poezii, scenete, dansuri şi 
co linde. Moşul i-a răsplătit cu daruri, participând la
toate serbările copiilor noştri. Cu acest prilej, dorim să
mulţumim Consiliului Local şi Primăriei Giroc.
Cadrele didactice de la Grădiniţa cu Program Prelungit

Giroc vă doresc un Crăciun fericit şi La mulţi ani!

Părinţii micuţilor din Grupa Mare, din cadrul Gră-
diniţei cu Program Prelungit din Chişoda, au avut,

zilele trecute, mari emoţii şi au trăit clipe de neuitat, la
serbarea de Crăciun. 
Educatoarele Andreea Ghibirdic şi Ileana Cionca s-au
ocupat, cu multă dăruire, de cele mai mici detalii ale
serbării, astfel încât programul artistic pregătit de copii
să fie unul deosebit. Micuţii s-au descurcat de minune,
mai ales că nu erau la prima participare la o serbare,
având experienţa anilor trecuţi. Copiii au prezentat
sceneta Naşterii Domnului, au colindat şi au primit
cadouri de la Moş Crăciun.

Sala festivă a Şcolii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda a găzduit serbarea Grupei Mijlocii „A”, de la
Grădiniţa cu Program Prelungit din Chişoda. Într-o at-

mosferă caldă şi un decor deosebit, realizat special
pentru eveniment, cu scopul de a crea o atmosferă de
poveste, preşcolarii au prezentat un moment artistic deo -
sebit – sceneta „Naşterea Domnului Iisus Hristos”.
Astfel, pe scenă şi-au făcut apariţia personaje celebre –
Zâna Iarnă, cu fulgii de zăpadă, Maria, Iosif, păstorii,
îngeri, crai, povestitori – care au adus aerul de sărbă-
toare în sufletele părinţilor şi bunicilor prezenţi.
Publicul spectator i-a răsplătit pe cei mici cu ropote de
aplauze, iar Moş Crăciun nu a întârziat să apară cu o
mulţime de daruri.

Perioada Sărbătorilor de iarnă are, în fiecare an, un aer
magic. Crăciunul înseamna zăpadă, bucurie şi, nu în ul-
timul, rând prilej de petrecere. Ca în fiecare an, serbarea
de Crăciun reprezintă unul dintre momentele cele mai
încărcate de emoţie pentru copii, părinţi şi bunici.
Copiii Grupei Mici de la Grădiniţa P.P. Chişoda, împreună cu
educatoarele lor, au pregătit din timp un program artistic.
Prichindeii au fost impresionaţi de întâlnirea cu Moşul:

cum îl aşteaptă în fiecare an, cu mult entuziasm,
micuţii i-au venit imediat în întâmpinare, să primească
mult doritele cadouri.

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie pentru toţi
oamenii. Luna decembrie, când nopţile sunt cele mai
lungi din an, este, mai ales pentru copii, cea mai plăcută
perioadă. În ziua de 16 decembrie 2013, copiii Grupei
Mijlocii „B”, de la Grădiniţa P.P. din Chişoda, au simţit
magia Crăciunului. Ei l-au întâmpinat pe Moş Crăciun
împreună cu doamna educatoare Cosmina Mărguş,
părinţii, bunicii, fraţii şi surorile lor. Cei mici, etuzias-
maţi şi costumaţi în oameni de zăpadă, fulgi, Crăiasa

Zăpezii şi îngeraşi, au pregătit pentru Moş Crăciun, aşa
cum se cuvine, un program artistic: au recitat, cântat şi
dansat Moşului, răsplătindu-i astfel bunătatea.

Preşcolarii şi educatorii de la Grădiniţa 
P.P. Chişoda vă urează La mulţi ani!

MMooşş CCrrăăcciiuunn,, llaa GGrrăăddiinniiţţaa PP..PP.. ddiinn CChhiişşooddaa

MMeessaajjee ddee CCrrăăcciiuunn şşii AAnnuull NNoouu
Sărbătoarea Crăciunului este,
pentru orice creştin, un prilej
minunat de a-şi des chide su-
fletul şi a da aripi iubirii de
oameni şi de Dumne zeu. Min-
unatele nopţi ale Crăciunului,
colindelor şi datinilor stră-
moşeşti să vă gă sească la ceas
de bucurie, alături de cei
dragi. Adresez un gând bun,
alături de respectul meu şi în-
treaga consideraţie, au-

torităţilor locale, colectivului de cadre didactice,
părinţilor, precum şi elevilor comunităţii noastre. Fie ca
sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos  să
vă aducă multă bucurie în suflete şi speranţa de mai
bine în anul care va veni.

Sărbători fericite!
La mulţi ani!

Prof. Marieta DENEŞ, director Liceul 
Teoretic „David Voniga” din Giroc

E vremea colin-
delor, a bucu riei,
când mi nunea
naşterii Mântui -
torului ne cu -
prinde sufletele
şi le înnobilează.
Înconjuraţi-vă de
familie, de pri-
eteni şi bucu-
raţi-vă de glasul
colindătorilor şi
de dansul ful -
gilor de nea. Astfel, spiritul Crăciunului ne
va însoţi tot anul şi dragostea pe care o
dăruim celorlalţi se va întoarce înzecit.
Sărbători fericite, cu bucurii şi împliniri, 
alături de cei dragi. 

La mulţi ani!
Prof. Leli-Mioara LAL, director adjunct 

Liceul Teoretic „David Voniga” din GirocSfintele Sărbători de iarnă
să vă aducă multe bucurii,
lângă bradul împodobit, iar
frumuseţea colindelor să vă
presare în suflete multă iu-
bire. Vă doresc multă sănă-
tate şi un Crăciun fericit
alături de cei dragi!

La mulţi ani!
Lenuţa TERTECI, cadru

didactic coordonator
Grădiniţa cu Program

Prelungit Giroc

Fie ca sărbătorile de
anul acesta să vă
umple sufletul de bu-
curie, încredere, sper-
anţă şi iubire. Iar
Moşul să vă aducă
cele mai dorite şi
neaşteptate cadouri. 

La mulţi ani!
Oana SIMION,

cadru didactic coordonator
Grădiniţa P.P. Chişoda
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Corala „Giroceana” la Internationales Adventsingen – Viena
În perioada 5-8 decembrie 2013, Corala „Giro-
ceana” a participat la Festivalul Internaţional
Coral desfăşurat la Viena, „Internationales Ad-
ventsingen”, realizând cu acest prilej un micro-
turneu în acest oraş. Corala a răspuns invitaţiei
adresate de către Primăria Vienei de a cânta în
concertul de Advent, lucrul acesta f iind posibil
datorită unei românce stabilite la Viena, 
Lucreţia Petrovici, o doamnă care îşi dedică
timpul şi pentru menţinerea unei constante
apropieri muzicale între mica şi marea Vienă.
Doamna Lili, sau „motorisierte Lili”, cum au
supranumit-o băieţii din Corul „Sabin Drăgoi”, pre-
zent şi el la Viena cu câţiva ani în urmă, pentru viteza
cu care conducea grupurile, a organizat, pe lângă con-
certul de la Primărie, încă două concerte. Primul din-
tre acestea a avut loc chiar în prima zi, la sediul Rotes
Kreuz (Crucea Roşie) din Viena, urmând apoi, în
după-amiaza aceleiaşi zile, concertul de la Primărie,

unde au participat (în întreaga perioadă) peste 80 de
coruri din întreaga lume. Corala „Giroceana” a fost
unul dintre acestea, cântând pe podiumul de concert din
strălucitoarea sală de festivităţi a Primăriei, cu un 
public de peste o mie de spectatori. Fiind îmbrăcaţi în
costume naţionale, coriştii au evoluat în faţa publicului
cu colinde creştine româneşti şi prelucrări de folclor,

printre care „Sara pe la noi”, de Iosif Velceanu,
şi „Sârba-n căruţă”, de Gh. Danga. Al treilea
concert a constat în onoarea acordată corului
girocean de a participa la Missa of iciată du-
minică, la Capela Palatului Schonbrunn,
dând câteva răspunsuri şi continuând cu un
recital de colinde.
În toate aceste popasuri şi evoluţii ale corului
girocean pe scene vieneze, ni s-a relevat fap-
tul că nu există aici prejudecăţi faţă de ro-
mâni, dacă ei sunt onorabili şi se prezintă
într-o elevaţie – în cazul nostru muzicală.

Întocmai cum spunea un profesor muzician bănăţean:
„Aceasta este şansa noastră, să «invadăm» Europa prin
comandamente artistice de înaltă factură!”.
Despre toate aceste evenimente, ne vor vorbi câţiva
dintre membrii corului, relatându-ne impresii şi alte
detalii legate de turneul efectuat.

Mircea STURZA

Iată-mă în postura de a vă relata, pe scurt, 
despre cele trei concerte susţinute de către Co-
rala „Giroceana” la Viena, în perioada de Ad-
vent. Recunosc că sunt la prima „tentativă” de
acest gen şi am unele mici emoţii, inerente.
Am să încep prin a-i mulţumi doamnei Lucreţia
Petrovici, cetăţean român cu domiciliul în
Viena, pentru sprijinul acordat Coralei „Giro-
ceana”. Fără acest sprijin, cu siguranţă nu s-ar fi

întâmplat această deplasare la Viena şi aceste
concerte susţinute de Corala „Giroceana”. Aşa-
dar, ne-am numărat printre coruri renumite din
lumea întreagă, coruri ce au avut deosebita
onoare de a participa la acest Festival Coral In-
ternaţional de Advent, din Viena. 
Cu sprijinul financiar al Primăriei din Viena şi
prin amabilitatea domnului primar al comunei
Giroc – dr. Iosif-Ionel Toma, şi a Consiliului
Local Giroc (care ne-a asigurat transportul), am

pornit la drum, fiind un grup de 17 corişti, mâ-
naţi de dorinţa de a cânta şi a-i încânta pe cei
ce-i vor asculta. 
Am debutat în dimineaţa zilei de 6 decembrie
2013, cu un concert la „Crucea Roşie”, din
Viena, unde am fost întâmpinaţi cu mare
căldură. Concertul Coralei „Giroceana” a adus
bucurie în inimile celor prezenţi, directorul ace-
stei instituţii arătându-se foarte încântat de ceea
ce a „auzit” şi în mod special de cântecul
“Mărire-ntru cele Înalte” (unde noi, băieţii de la
bas am imitat sunetul unui clopot mare, de bi-
serică). Am fost recompensaţi cu un mic cristal
Swarovski, având simbolul Instituţiei Crucii
Roşii din Viena. Apoi, am fost invitaţi de dom-
nul director să servim, alături de domnia sa,
prânzul.
A urmat un al doilea concert şi unul dintre cele
mai importante, cel susţinut în foaierul Primă -
riei din Viena. Conform programului, am urcat
pe scenă la ora 18, în aplauzele celor prezenţi.
Am reuşit, zic eu, ca, după aproximativ 30 de
minute de recital coral – colinde şi piese din folc -
lorul românesc –, să-i încântăm din nou pe cei
prezenţi în foaierul Primăriei din Viena. Acest
concert a culminat cu înmânarea unei mape
roşii, având gravată stema Austriei şi conţinând
o diplomă, de către domnul dr. Andreas Mai-
lath-Pokorny, responsabilul cultural al Primăriei
din Viena. Am fost, din nou, mândri că suntem
români!
În seara zilei de 6 decembrie 2013, i-au încân-

tat pe cei prezenţi în sala de festivităţi a Primă -
riei din Viena coruri din Cehia, Canada, Austria
şi România – Corala „Giroceana”, din comuna
Giroc. Finalul acestei zile de sărbătoare – Ziua
Sfântului Nicolae, ne-am petrecut-o plimbându-ne
prin minunata Vienă, împodobită de Sărbătoare.
Am avut şi o zi „liberă” de relaxare, sâmbătă, 7
decembrie 2013, zi în care fiecare dintre noi a fost
liber să-şi aleagă ce va dori să viziteze şi să vadă.
Unii am vizitat centrul oraşului, târgul de Crăciun,
alţii au dorit să viziteze muzee de istorie.
Această deplasare la Viena a culminat cu un
ultim concert, duminică, 8 decembrie 2013, la
Capela Palatului Schönbrunn, după Missa cato-
lică de duminică, la care am participat şi noi cu
cântece precum: „Tatăl nostru”, „Cât de Mărit”,
„Sfânt şi Mare Minune”. Am fost felicitaţi pen-
tru acest ultim concert, după care am mai vizi-
tat grădinile Palatul Schönbrunn.
Ne-am suit în autocarul oferit de domnul primar
şi de Societatea Comercială „Giroceana” şi 
ne-am îndreptat spre casă, cu gândul la clipele
minunate, de vis, aş putea spune, petrecute în
Viena alături de prieteni, colegi şi oameni 
minunaţi.
Ar mai fi multe de povestit, doar că, fiind la
prima mea tentativă de acest gen, am să mă li-
mitez la cele relatate mai sus.
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi sper că
am reuşit, un pic, să vă captez atenţia!

Ing. dr. Constantin Marinescu – Bas

Corala „Giroceana” a reprezentat cu succes comuna Giroc şi România
la Festivalul Internaţional de Advent – Viena, decembrie 2013

(...) Fac parte din această
corală a girocenilor şi am
primit cu emoţie vestea că
ea are onoarea de a participa
la programul de advent or-
ganizat de primăria vieneză.
Nu de puţine ori mi-a fost
dat să trăiesc clipe de neui-
tat la acest eveniment, par-
ticipând de-a lungul anilor
şi cu alte coruri din Banatul
nostru.
Corala „Giroceana” a susţi-
nut câteva concerte, al-
cătuite din cele mai
reprezentative colinde ro-
mâneşti, bucurându-se de
un succes deosebit şi fiind
apreciată de auditoriu şi de
organizatorii acestei gran-
dioase manifestări.
Mărturisesc, sincer, emoţia
pe care am simţit-o în toată
această perioadă şi caut să-i
aduc mulţumirile şi aprecie-
rile mele tânărului şi talen-
tatului dirijor Mircea
Sturza, care, cu multă price-
pere şi dragoste, a pregătit
fiecare piesă în felul ei de
interpretare. Nădăjduiesc şi
cred cu toată convingerea că
nu se va opri aici!

Petrică Toma – Tenor

Corala Giroceana participă la o manifestare
internaţională de muzică corală

Cu o tradiţie serioasă, în fiecare an, în perioada Adventului, la Viena se or-
ganizează festivalul internaţional de muzică sacră. În acest an, Corala „Gi-
roceana” a fost onorată să participe la acest festival, susţinând în total trei
concerte în diferite locaţii.
Citind programul participanţilor la acest festival, am fost impresionat de
numărul mare de coruri care au concertat. Peste 80 de formaţii corale din în-
treaga lume, amintind Austria, Italia, Franţa, Cehia, Elveţia, Rusia, SUA etc,
au evoluat pe scena sălii de festivităţi a Primăriei, fapt ce presupune o foarte
bună organizare, toate etapele desfăşurându-se cu mare precizie.
Corala „Giroceana” s-a făcut remarcată în cadrul acestui mare festival, prin-
tre mulţimea de coruri, atât prin repertoriul abordat, cât şi prin ţinută, pur-
tând la brâu tricolorul românesc, făcând cinste ţării noastre şi comunei Giroc.
Aplauzele primite la scenă deschisă, precum şi aprecierile reprezentantului
cultural din primăria vieneză, ne-au confirmat, încă o dată, reuşita prestaţiei
noastre muzicale. 
Ne-am bucurat de o primire călduroasă şi de sincere felicitări şi la sediul
Crucii Roşii din Viena, unde domnul director şi-a exprimat, prin câteva cu-
vinte, aprecierea şi mulţumirile sale pentru activitatea pe care o desfăşurăm.
Nu în ultimul rând, momente unice am petrecut şi duminică, la încheierea
turneului nostru, la capela Palatului Schonbrunn, unde am participat pentru
prima dată la o Missă catolică, celebrată în limba germană. Noi am dat câ-
teva răspunsuri în cadrul acesteia, în limba română, urmând ca la final să 
susţinem un recital de colinde în faţa altarului, fiind asistaţi de numeroşi tu-
rişti şi localnici participanţi la slujba de duminică. A fost o experienţă fru-
mosă, o pagină însemnată în istoria coralei girocene, care va rămâne mereu
în sufletele noastre şi nădăjduim că vom reveni pe acele meleaguri vieneze,
unde muzica este parcă la ea acasă.

Gheorghe Seiman - Tenor

După o zi de mers cu autocarul de la „Giroceana”,
în condiţii bune, am fost întâmpinaţi cu multă
căldură (şi la propriu) la hotelul unde am fost ca-
zaţi pe perioada micului turneu. (...)
Vineri dimineaţa, după micul dejun, am mers la
sediul central al Crucii Roşii Austriece, unde am
fost primiţi cu multă amabilitate, punându-ni-se
la dispoziţie o sală pentru vocalize, de unde nu au
lipsit ceaiul, cafeaua, apa şi sucurile. La ora sta-
bilită, am coborât în holul sediului, în jurul bra-
dului împodobit, unde am fost întâmpinaţi de
domnul director al Crucii Roşii Austriece, care,
după ce ne-a urat bun venit, ne-a prezentat celor-
lalţi, folosind şi câteva expresii în limba română.
A urmat un adevărat concert de colinde române-
şti, prin care suntem convinşi că am încântat au-
ditoriul, având în vedere aplauzele îndelungi. (...)
Am avut onoarea să schimb câteva impresii cu
domnul director, acesta mărturisindu-mi că încă
din 1998, în fiecare an, este o tradiţie la Crucea
Roşie să fie colindaţi de un cor românesc, însă
noi l-am impresionat în mod deosebit, prin fru-
museţea vocilor şi a interpretării.(...).
Concertele de Advent de la Primărie se ţin în sala
de festivităţi, o sală impresionat de mare şi fru-
moasă (luminată de 16 policandre, fiecare cu câte
45 de becuri). Am colindat fix 30 de minute
(nemţeşte) şi, cu toate că am fost penultimul cor
din seara respectivă, aproape toate cele o mie de
scaune din sală erau ocupate. Am remarcat între

spectatori feţe transfigurate de colindele noastre
româneşti, fiind foarte aplaudaţi la sfârşit. Am
fost felicitaţi de responsabilul cultural al Primă -
riei Viena, domnul Franz Schüller, acesta mulţu-
mindu-ne pentru minunatul concert susţinut.
Mi-am permis şi eu să mulţumesc, în numele co-
rului, pentru invitaţie şi pentru ospitalitate, bucu-
rându-mă când acesta mi-a strâns mâna şi mi-a
mărturisit că, deşi ascultă coruri din toată lumea,
noi l-am impresionat în mod deosebit, prin pro-
fesionalismul cu care am cântat, totul fiind la su-
perlativ, şi că oricând corul din Giroc este
binevenit la Viena.
Aş mai povesti doar despre un moment vienez,
pe care eu l-am considerat „îngeresc”. Sâmbătă,
vizitând muzeul Hoffburg şi fiind multe de văzut,
ne-am împrăştiat, urmând să ne întâlnim în faţa
bisericii Sf. Michael, de lângă Hoffburg, la ora
14. Pe la 13,30, din cauza vântului, am intrat, la
fel cum au făcut şi ceilalţi, precum şi mulţi tu rişti,
în biserică. Intrând în biserică, undeva, în surdină,
un cor se auzea cântând dumnezeieşte, iar spre
surprinderea noastră cânta şi româneşte. Ne-am
dus să vedem cine cântă şi mare ne-a fost surpriza
când i-am găsit pe o parte din colegii noştri din
cor. Ne-am alăturat lor şi am susţinut un adevărat
concert coral, pe lângă noi adunându-se o mu-
lţime de turişti. Nu ne trebuia mulţumire mai
mare decât să vedem bucuria din ochii oamenilor
care asistau, iar o familie de intelectuali pensio-
nari ne-a mulţumit în engleză, pentru că le-am
cântat! Petru Lugojan – Bariton

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

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

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

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

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

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 101123
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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, 0732 600455

e-mail: ziargiroc@yahoo.com

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

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Una dintre fazele zonale ale competiţiei
de fotbal din cadrul Olimpiadei Naţionale
a Sportului Şcolar (ONSS) a fost găz-
duită, în această lună, de Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc. Echipele par-

ticipante au fost împărţite în două grupe:
Grupa A şi Grupa B.
Rezultatele înregistrate în faza grupelor
competiţiei au fost următoarele: Giroc –
Sacoşu Turcesc 4-0, Chişoda – Tormac
0-1, Giroc – Chevereşu Mare 2-4, Chi-
şoda – Moşniţa Nouă 1-2, Chevereşu
Mare – Sacoşu Turcesc 11-1, Moşniţa
Nouă – Tormac 2-1, Chevereşu Mare –

Tormac 2-1 şi Moşniţa Nouă – Giroc 0-3.
În finala turneului s-au întâlnit echipa
Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc şi echipa Şcolii Gimnaziale Che-
vereşu Mare. S-au impus fotbaliştii oas-

peţi, cu scorul de 7-3. Cu toate acestea,
cele două echipe, atât cea din Giroc, cât
şi cea din Chevereşu Mare, s-au calificat
pentru faza judeţeană a acestei competiţii.
De buna desfăşurare a competiţiei de la
Sala de Sport a Liceului Teoretic „David
Voniga” s-a ocupat profesorul de educa-
ţie fizică Boris Babici. 

V. TOMOIAGĂ

Cea de-a patra ediţie a concur-
sului de badminton pentru copii
„Shutlle Time România” s-a
desfăşurat la Sala de Sport a
Liceului Teoretic „David Vo-
niga” din Giroc. La competiţie
au participat 69 de copii din 13
şcoli din judeţul Timiş. S-a jucat
în funcţie de vârsta competito-
rilor, în întreceri de simplu ale
fetelor şi simplu ale băieţilor. 
Comuna noastră a fost
reprezentată de Tiana Bulfă, de
la Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda, care
a ocupat locul I în întrecerea de
simplu a fetelor, clasele VII-
VIII, de colega ei, Denisa
Eziaş, clasată pe locul III la
aceeaşi categorie, şi de Darco
Stanoiev, tot de la Şcoala Gim-
nazială „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda, care a ocupat locul III
în întrecerea de simplu a
băieţilor, clasele VII-VIII.
Având în vedere faptul că s-a
încheiat anul competiţional
2013, au fost desemnaţi şi cam-
pionii acestui an (cei care au
adunat cele mai multe puncte
de-a lungul celor patru ediţii).
Printre aceştia se numără Tiana
Bulfă, eleva Şcolii din Chişoda
reuşind să-şi adjudece titlul de cea
mai bună jucătoare din categoria
sportivilor claselor VII-VIII.
Programul Shuttle Time este dez-
voltat prin Badminton World 

Federation şi se adresează atât
elevilor, cât şi profesorilor. În
România, sunt înscrise în proiect 83
de şcoli, din 24 judeţe, iar cele mai
multe, 19, sunt din judeţul Timiş,
unde programul a debutat în noiem-
brie 2012. (V.T.)

Locul III la Campionatele
Naţionale de Cadeţi pentru

Adrian-Cătălin Şeşureac
Adolescentul chioşozean Adrian-
Cătălin Şeşureac a încheiat anul
2013 cu un nou rezultat excelent,
reuşind să obţină, la Craiova,
medalia de bronz şi locul III al cate-
goriei +76 de kilograme, în cadrul
Campionatelor Naţionale de Box, la
categoria Cadeţi.
Performanţa pugilistului din Chi -
şoda a venit după disputarea a cinci
partide, el reuşind să se impună în
ceea ce se numeşte „finala mică”. Pe
lângă medalia de bronz, sportivul
nostru a mai primit şi o diplomă,
semnată de Leonard Doroftei, pre şe -
dintele Federaţiei Române de Box.

Anton BORBELY

Duminică, 1 Decembrie, la sala „Constantin
Jude” din Timişoara, a avut loc competiţia inter-
naţională denumită „Open-ul Timişoarei”. Şi de
această dată, sportivii de la clubul de karate din
Giroc au reuşit să urce pe podium. Rezultatele au
fost următoarele: Daria Georgiu – locul I kata in-
dividual feminin 8-10 ani; Shaira Pera – locul II
kata individual feminin 8-10 ani; Darius Georgiu

– locul I kata masculin echipe 6-10 ani, -30kg;
Chelsy Bona – locul III kata individual feminin
6-8 ani; Daria Dumitraşcu, Shaira Pera şi Chelsy
Bona – locul I kata feminin echipe 6-10 ani.
A fost ultima competiţie din acest an pentru
micuţii karatişti de la Karate Club Giroc. 
Felicitari pentru rezultate şi multă baftă în anul
care vine! (A.B.)

Karatiştii giroceni, din nou pe podium,
la ultima competiţie a anului

CCoonnccuurrss ddee bbaaddmmiinnttoonn
„„SShhuuttllllee TTiimmee RRoommâânniiaa””,, llaa GGiirrooccFaza zonală a Olimpiadei Naţionale 

a Sportului Şcolar, găzduită de Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc
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RReebbeeccaa--MMaarriiaa IIaaccoobb
44 aannii,, GGiirroocc

EElliisseeii--EEmmaannuueell IIaaccoobb
66 aannii,, GGiirroocc

CCaarrllaa BBaajjccssii
44 aannii,, CChhiişşooddaa

AAnnggeelliinnaa NNiiccoollee CCoommaann
44 aannii,, GGiirroocc

- continuare din pagina 1 -

O serie de oameni importanţi de pe scena politică au
fost prezenţi la eveniment, unul cu adevărat reprezen-
tativ pentru această zonă a ţării, astfel că premiile au
fost înmânate sportivilor de către Carmen Tocală –
secretar de Stat în Ministerul Tineretului şi Sportului,
Titu Bojin – preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,
Eugen Dogariu – prefectul judeţului Timiş, Călin
Ionel Dobra – vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Timiş, Gheorghe Falcă – primarul municipiului Arad,
Nicolae Ioţcu – preşedintele Consiliului Judeţean
Arad, dar şi Ion Mocioalcă – senator de Caraş-Se -
verin.
Deşi au fost distinşi numeroşi sportivi, participanţi la
diversele categorii de viteză pe circuit, motocros,
hard-enduro, enduro şi dirt-track, podiumul a fost
dominat de familia Pascota, ai cărei membri au fost
premiaţi de cinci ori. Micuţul şi promiţătorul Patrick

Pascota a fost premiat pentru faptul că a obţinut titlul
de vice-campion naţional la juniori III, clasa 50 cmc,

şi locul III în Campionatul Naţional de Supermoto,
deşi are doar şase ani. 
Tatăl său, Ionel Pascota, a urcat pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului la categoria viteză pe circuit –
la SuperSport (600 cmc), concurând, ca şi fiul său,
pentru clubul din Giroc, dar a câştigat şi un loc între
sportivii anului. Dacă toate aceste clasări pe podium
au fost oarecum aşteptate, surpriza a venit în mo-
mentul în care întreaga familie Pascota (Ionel Pascota
sr., Ionel Pascota jr. şi Patrick Pascota) a fost premia -
tă pentru rezultatele obţinute în sportul cu motor, de
patru generaţii consecutive, începând cu anul 1936.
Numeroşii invitaţi prezenţi la eveniment au avut
ocazia să vadă „pe viu” motocicleta câştigătoare a
sportivului girocean Ionel Pascota, aceasta fiind am-
plasată în hol, pe toată perioada desfăşurării 
evenimentului.

A. BORBELY

FFaammiilliiaa PPaassccoottaa,, ppee ppooddiiuummuull GGaalleeii
CCaammppiioonniilloorr llaa MMoottoocciicclliissmm 22001133

Sfârşitul anului 2013 a adus un „tur de forţă” al
juniorului chişozean Denis Alboni. La începutul
lunii noiembrie, el a câştigat etapa regională a
competiţiei de şah „Pierre de Coubertin”, la cate-
goria B12 (au fost opt regiuni, inclusiv Bucu-
reşti). Ca şi campion regional, Denis a beneficiat
ulterior de un cantonament de trei zile, în care a
avut un total de 18 ore de pregătire, cu antrenorii
loturilor naţionale de şah.
Comuna Giroc a avut şi doi vicecampioni regio-
nali, în cadrul proiectului „Pierre de Coubertin”
2013 – Alexandra Paraschiv, la categoria F12, şi
Paul Paraschiv, la categoria B12.
În zilele de 9 şi 10 noiembrie, la
Arad, a avut loc Festivalul inter-
naţional de şah rapid Cupa
„Vados”, ediţia a VIII-a. Festiva-
lul a cuprins două competiţii indi-
viduale, urmate de un concurs de
şah rapid pe echipe. În turneul
principal, care a reunit la start 87
de jucători, evoluţia lui Denis 
Alboni a fost o surpriză deosebit
de plăcută. El a ocupat locul 25 în
clasamentul general, cu acelaşi
punctaj, la doar 7 locuri distanţă
de maestrul internaţional Mihai Grunberg. În
schimb, în clasamentul pe categorii, din acelaşi
concurs, el a ocupat locul I la categoria U12 (11-
12 ani mixt), câştigând o cupă imensă şi un ceas
electronic de şah... Dar puţin a lipsit ca micul şa-
hist chişozean să se „înfigă” în primele 10 locuri,
printre maeştri internaţionali şi mari maeştri. Ul-
tima rundă îl găsea pe Alboni la masa 6, cu pie-
sele negre, în faţa maestrului internaţional Ervin
Mozes. Se poate afirma că primele 10 mese au
fost un fel de „cuşcă cu tigri” a acelui concurs,
iar finalul întrecerii îl găsea acolo pe Denis 
Alboni, în mijlocul evenimentelor. Trei sferturi
din partidă, juniorul a făcut faţă cu brio „lovitu-
rilor de sabie” ale maestrului, dar miza confrun-

tării, rangul celui aflat în faţa sa şi tensiunea ulti-
melor secunde de pe ceasul adversarului (care 
s-a aflat chiar pe marginea prăpastiei), l-au făcut
pe Denis să greşească la sfârşit.
În partea a doua a competiţiei de la Arad, echipa
de juniori a Girocului a ocupat locul I la catego-
ria U12 (echipe cu componenţi până în 12 ani).
Alexandra Paraschiv, Paul Paraschiv şi Denis 
Alboni au fost artizanii acestui nou succes.
Data de 30 noiembrie îl găsea pe juniorul chişo-
zean la Cupa Oraşului Nădlac, unde, în turneul de-
dicat juniorilor până în 12 ani, s-au întrecut 55 de
jucători din patru judeţe. O nouă victorie pentru

Clubul de Şah Giroc, prin Denis
Alboni, care a înscris şase victo-
rii consecutive şi o remiză, ocu-
pând locul 1 în clasamentul
general. În turneul principal, chi-
şozeanul Robert Perţe şi-a 
adjudecat locul III la categoria B16
(băieţi 15-16 ani).
Dacă cititorii îş i amintesc – cu un
an înainte, tot la Nădlac, Paul 
Paraschiv şi Denis Alboni au de-
monstrat clasa şahului girocean în
faţa a peste 60 de concurenţi, în-

scriind fiecare şase victorii şi o remiză, ocupând lo-
curile I şi II în clasamentul general.
Dacă luna noiembrie 2013 a fost, preponderent, a
şahiştilor chişozeni, în schimb girocenii Paul şi
Alexandra Paraschiv par să-şi revendice sfârşitul
anului şahist. La Cupa „Moş Nicolae”, ediţia a IX-a,
organizată de către Clubul Mediator, la Timişoara,
pe data de 7 decembrie, Paul Paraschiv a ocupat
locul III general, în turneul rezervat jucătorilor
între 11 şi 18 ani (reunind 29 de participanţi din
judeţele Timiş şi Arad). În schimb, clasamentul pe
categorii al aceluiaşi turneu ne-a adus două pre-
mii: locul I – B12 pentru Paul Paraschiv şi locul II
– F12 pentru Alexandra Paraschiv.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

ŞŞaahh –– nnooiieemmbbrriiee „„ffiieerrbbiinnttee”” S-a lansat 
www.tv.girocchisoda.com

La 1 decembrie, odată cu împlinirea a trei ani de la lansarea
portalului de informaţii locale www.girocchisoda.com, admi -
nistratorul acestuia, domnul Ovidiu Ignea, le-a oferit o surpriză
plăcută girocenilor şi chişozenilor, deopotrivă: lansarea unei
televiziuni online. Despre acest
proiect, administratorul său ne-a
declarat: „www.tv.girocchisoda.com,
televiziunea online Giroc-
ChişodaTV, este un proiect la
început de drum, este un loc în
care vor fi adunate toate repor-
tajele video care au legătură cu
comunitatea noastră, atât pro-
ducţie proprie, cât şi produse
ale altor locuitori, care surprind
evenimente importante pentru
noi. Voi încerca să aduc
aproape oameni, fapte şi eveni-
mente, pentru a le putea vedea
sau revedea ori de câte ori
doreşte fiecare. 
Puteţi să urmăriţi GirocChişodaTV de oriunde, de pe calcula-
tor, laptop, tabletă sau telefon, puteţi să opriţi orice emisiune,
să derulaţi înapoi sau să treceţi la următoarea. Am doar
rugămintea să fiţi indulgenţi cu eventualele imperfecţiuni
tehnice, care apar datorită «tinereţii» proiectului, şi pe care am
să încerc să le remediez pe măsură ce apar. Îi invit pe toţi
girocenii şi chişozenii să acceseze cu încredere site-ul nostru”.
Televiziunea online vine, aşadar, în completarea paletei infor-
maţionale pe care, de trei ani încoace, siteul www.girocchisoda.com
o oferă locuitorilor comunei noastre şi nu numai.

A. BORBELY


