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IN MEMORIAM PETRICĂ MOISE
1947-2021

Folclorul bănăţean a fost lovit de o veste cât se poate de tristă:
maestrul Petrică Moise a trecut la cele veşnice, după ce s-a infectat
cu coronavirus. 

Ce s-ar putea spune despre Petrică Moise, acum, la despărţire?
Cu siguranţă, că a fost una dintre vocile emblematice şi incon-
fundabile ale Banatului, că a fost un bănăţean adevărat, mândru
de locurile natale, pe care le-a cântat pe marile scene ale ţării şi
lumii.

La propunerea consilierului judeţean Ioan Sorincău, lui Petrică
Moise i se va acorda, post-mortem, titlul de Cetăţean de Onoare
al Judeţului Timiş. paginile 4-5

S-a deschis Centrul de zi
pentru persoane vârstnice

Începând cu data de 11 octombrie, Primăria
Comunei Giroc, prin intermediul Centrului de

zi pentru persoane vârstnice, oferă noi ser-
vicii sociale adresate persoanelor vârstnice

(pensionare) din comuna Giroc. Centrul de zi
funcţionează la Chişoda.

toate detaliile le aflaţi în pagina 3

Din activitatea Ansamblului
„Ghiocelul”

pagina 6

Răzvan Bica a cucerit medalia de aur la
Campionatul Mondial de Karate WUFK
În perioada 23-26 septembrie s-a desfăşurat la Cluj Napoca a noua ediţie a Cam-

pionatului Mondial de Karate, Federaţia WUKF. Au participat 1.302 sportivi din 39
de ţări. Sportivul chişozean Răzvan Bica a cucerit medalia de aur a categoriei la
care a concurat (minicadeţi +65 de kilograme), impunându-se în finala disputată
contra unui sportiv de pe continentul american. Pentru Răzvan urmează o perioadă
de refacere, după care va începe pregătirea pentru Campionatul Mondial din Florida
(2022). Răzvan este antrenat de Laszlo Bede (Sport Record Original).
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2021

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (marţi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (marţi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 15 martie - sâmbătă, 1 mai)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marţi, 22 iunie - luni, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (duminică, 1 august - sâmbătă, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (luni, 15 noiembrie - vineri, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): miercuri şi vineri,

în săptămâna Lăsatului sec de brânză (10 şi 12 martie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (15 şi 16 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (30 apri-
lie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie;
21 şi 28 martie; 4, 11, 18 şi 29 aprilie; 1 mai; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul Sfin-
telor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postului Mare,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepţia praznicului Bunei Vestiri (25
martie).

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

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

se va săvârşi doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale
Postului Mare (se săvârşeşte doar Litia mică pentru morţi); în zilele aliturgice; în pe-
rioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (25 aprilie
– 9 mai); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (duminică, 24 ianuarie)
Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989 în România (marţi,

9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare naţională (sâmbătă, 27

martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei -

1950 (duminică, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (luni, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (vineri, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 16 mai)
Duminica Femeilor creştine (duminică, 16 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 6 iunie)
Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a

violenţelor împotriva creştinilor (luni, 16 august)
Duminica românilor migranţi (duminică, 22 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (miercuri, 1 septem-

brie)
Ziua Satului Românesc (duminică, 26 septembrie)
Ziua Bibliei (sâmbătă, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 10 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marţi, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (vineri, 1, şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (duminică, 24 ianuarie)
Sfânta şi Marea Vineri (vineri, 30 aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (sâmbătă, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 2, şi luni, 3 mai) 
Ziua Copilului (marţi, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 20 şi luni, 21 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (duminică, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marţi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (miercuri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (sâmbătă, 25, şi duminică, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2021)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile; de

luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apos-
tol Toma inclusiv (8 martie – 9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marţi,
22 iunie – luni, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod); în Postul Adormirii Maicii
Domnului (duminică, 1 august – sâmbătă, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (luni, 15 no-
iembrie - vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2
februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun
până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2022)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile; de

luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apos-
tol Toma inclusiv (28 februarie –  1 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(luni, 20 iunie – marţi, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august
– duminică, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 au-
gust); în Postul Naşterii Domnului (marţi, 15 noiembrie – sâmbătă, 24 decembrie);
în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 1 – 2 iunie; 11 - 13 iunie;
15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianua rie).

Sfânta Parascheva de la Iaşi este
pomenită de către Biserica
Română pe 14 octombrie. Sfânta
Cuvioasă Parascheva este cea mai
cunoscută dintre toţi sfinţii ale
căror moaşte se află în ţara noastră.
Onomasticul grecesc paraskevi
înseamnă „a cincea zi a
săptămânii, vineri”. În tradiţia
populară „Sfânta Vineri” era con -
si derată stăpână peste lumea fe-
meilor, îndeletnicirile acestora
(cusutul, torsul, ţesutul) fiind con-
trolate de ea.

Sfânta Parascheva s-a născut în
secolul al XI-lea, în satul Epivat
din Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în
apropiere de Constantinopol (azi Istanbul).
Se spune că, pe când avea 10 ani, Cuvioasa
Parascheva a auzit într-o biserică cuvintele
Mântuitorului: „Oricine voieşte să vină
după Mine să se lepede de sine, să-şi ia
crucea şi să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).
Aceste cuvinte o fac să-şi dăruiască hainele
sale săracilor.

După o vreme se retrage în pustie. Ur-
mând sfaturile unor vieţuitori aleşi, se
îndreaptă spre ţinutul Pontului, oprindu-se
la mănăstirea Maicii Domnului din Hera-
cleea, unde va rămâne cinci ani. 

De aici a plecat spre Ţara Sfântă, în
dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în
locurile sfinte. După ce a văzut Ierusalimul,
s-a aşezat într-o mănăstire de călugăriţe în
pustiul Iordanului.

Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei,
aflăm că într-o noapte, pe când avea 25 de
ani, un înger i-a spus, în vis, să se
reîntoarcă în locurile părinteşti. Sfântul
Varlaam scrie în Cazania sa: „Să laşi pustia
şi la moşia ta să te întorci, că acolo ţi se
cade să laşi trupul pământului şi să treci din
această lume către Dumnezeu, pe Care L-

ai iubit”.
Din Constantinopol s-a îndreptat spre

Epivat, fără să spună cuiva cine este şi de
unde vine. Aici, împăcată cu sine, cu oa-
menii şi cu Dumnezeu, şi-a dat sufletul.

A fost îngropată ca o străină. Potrivit
tradiţiei se spune că un marinar a murit pe
o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare. 

Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un si-
hastru care trăia acolo i-a rugat pe nişte
creştini să-l îngroape după rânduiala
creştinească. Săpând deci o groapă, au aflat
trupul Prea Cuvioasei Parascheva nepu-
trezit şi plin de mireasmă. Cu toate acestea,
au pus alături de ea şi trupul corăbierului.
Dar, în noaptea următoare, unuia din
creştinii care săpaseră groapa, cu numele
Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă,
şezând pe un scaun luminat şi înconjurată
de îngeri, iar unul dintre aceştia îl mustră
pentru că n-a scos din groapă trupul Cu-
vioasei Parascheva. 

Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis,
şi care nu era alta decât Cuvioasa
Parascheva, i-a poruncit să ia degrabă
trupul ei şi să-l aşeze undeva la loc de cin-
ste.

SSffâânnttaa CCuuvviiooaassăă PPaarraasscchheevvaa

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe
vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian
Galeriu (284- 311) şi era fiul voievodului
cetăţii Tesalonicului, botezat în taină de
părinţii săi, de frica cruntelor prigoane îm-
potriva creştinilor. Şi îl învăţau părinţii în
cămara cea ascunsă a palatului lor toate
tainele sfintei credinţe, luminându-i
cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus
Hristos, precum şi milostenia cea către
săraci, săvârşind faceri de bine, celor
nevoiaşi. Şi aşa, Dimitrie a cunoscut
adevărul din cuvintele părinţilor săi, dar,
mai ales, a început a lucra într-însul darul

Lui Dumnezeu. Şi tânărul creştea cu anii şi
cu înţelepciunea, urcând ca pe o scară, din
putere în putere. Şi, ajungând la vârsta cea
desăvârşită, părinţii lui s-au dus din vremel-
nica viaţă, lăsând pe tânărul Dimitrie
moştenitor nu numai al multor averi, ci şi
al bunului lor nume. Maximian împăratul,
auzind de moartea voievodului Tesalonicu-
lui, a chemat la dânsul pe fiul acestuia şi,
cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut
voievod în locul tatălui său. Şi a fost primit
Sfântul cu mare cinste de cetăţeni, iar el
cârmuia cu multă vrednicie poporul,
propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi

aducând pe mulţi la Hristos. Nu după multă
vreme, a cunoscut împăratul că voievodul
Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte.
Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un
război cu sciţii, Maximian a poruncit să se
facă praznice în fiecare cetate, în cinstea
zeilor, şi a venit împăratul şi la Tesalonic.
Dimitrie, fiind întrebat dacă sunt adevărate
cele auzite despre dânsul, a răspuns cu
îndrăzneală, mărturisind că este creştin şi a
defăimat închinarea păgânească. Îndată,
împăratul a poruncit să-l închidă în temniţă,
până la încheierea jocurilor în cinstea
venirii sale. Şi se bucura împăratul, mai
ales văzând pe un luptător vestit, Lie, van-
dal de neam, înalt, puternic şi înfricoşător
la chip, că se lupta cu cei viteji şi-i ucidea,
aruncându-i în suliţe. Era acolo un tânăr
creştin, anume Nestor, cunoscut Sfântului
Dimitrie. Acesta, văzând pe Lie ucigând
fără cruţare pe oameni, mai cu seamă pe
creştini, s-a aprins de râvnă. Şi vrând să se
lupte cu Lie a alergat la Sfântul, în temniţă,
cerând de la dânsul rugăciuni şi binecu-
vântare ca să-l poată birui pe acel ucigaş de
oameni. Însemnându-l cu semnul crucii pe
frunte, Sfântul i-a zis: „Du-te şi pe Lie vei
birui şi pe Hristos vei mărturisi!”.Intrând în
luptă cu Lie, Nestor a strigat: „Dumnezeul
lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi îndată,
trântindu-l jos pe Lie, l-a omorât. S-a întri-
stat împăratul de moartea lui Lie. Aflând
însă că Sfântul Dimitrie este cel care l-a în-
demnat pe Nestor să se lupte cu Lie,
împăratul a trimis ostaşi, poruncindu-le să-
l străpungă cu suliţele pe Sfântul, în
temniţă, că a fost pricina morţii lui Lie. Şi
aceasta făcându-se îndată, marele Dimitrie
şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. 

S-au făcut la moaştele lui multe minuni
şi prea slăvite tămăduiri. Tot atunci, din
porunca împăratului,  s-a tăiat capul şi
Sfântului Nestor.

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc DDiimmiittrriiee
IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr
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Începând cu data de 11 oc-
tombrie, Primăria Comunei
Giroc, prin intermediul Centru-
lui de zi pentru persoane vâr-
stnice, oferă noi servicii sociale
adresate persoanelor vârstnice
(pensionare) din comuna Giroc.
Centrul de zi funcţionează la
Chişoda.

Printre scopurile centrului
sunt: dezvoltarea unor soluţii
inovatoare care să contribuie la
bunăstarea şi traiul decent al
persoanelor în vârsta, singure,
semidependente şi nedeplasa-
bile pentru a-şi îmbunătăţi în-
crederea de sine, autonomia,
securitatea şi integrarea în viaţa
activă a comunităţii prin presta-
rea de servicii de îngrijire la do-
miciliu; prepararea şi
distribuirea hranei calde zilnice
la domiciliul beneficiarilor printr-o alimentaţie sufi-
cientă şi soluţii personalizate de regim prin persoa-
nele de specialitate; asigurarea companiei şi
consilierii prin conversaţie şi implicare în diferite ac-
tivităţi de recreere la centrul de zi, precum si la do-
miciliul beneficiarilor; asigurarea unor servicii
medicale de rutină, prin personal specializat.

Menţionăm faptul că acest Centru face parte din
proiectul „Extindere şi modernizare anexă parter pen-
tru amenajare centru de zi, cantină socială şi prestare
servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, în
Comuna Giroc”, finanţat din fonduri europene prin
Programul POR Axa 8.3., cu o valoare totală de
1,539,969.46 de lei.

Serviciile oferite de acest centru sunt de tip club,
la sediul său, şi la domiciliul beneficiarului. De aceste
servicii pot beneficia persoanele vârstnice aflate în
risc de excluziune socială, cu domiciliul sau reşedinţa
pe raza Comunei Giroc, vârsta de 65 de ani împliniţi,
venit bugetar considerat insuficient, singure sau se-
midependente, fără discriminare indiferent de naţio-
nalitate, sex, rasă, religie.

Misiunea serviciilor sociale este de a preveni ex-
cluziunea socială sau marginalizarea persoanelor vâr-
stnice, singure sau semidependente sau persoane
vârstnice cu un venit bugetar insuficient, care la un
moment dat se pot afla într-o situaţie de dificultate,
singurătate, abandon, lipsite de sprijin psiho-social
prin asigurarea pe timpul zilei, de luni până vineri, în

cadrul Centrului de Zi pentru Per-
soane Vârstnice Chişoda, a unor
activităţi de socializare, recreere şi
petrecerea timpului liber, consi-
liere socială, suport emoţional,
consiliere psihologică, consiliere
juridică, hrană caldă etc.

De asemenea, prin Unitatea de
îngrijire la domiciliu Chişoda ofe-
rirea la domiciliul beneficiarului
servicii de: consiliere socială, su-
port emoţional, consiliere psiholo-
gică, consiliere juridică, hrană
caldă etc. 

Scopul serviciului social este de
prevenire şi/sau limitare a unor si-
tuaţii de dificultate şi vulnerabili-
tate, care pot duce la marginalizare
sau excluziune socială, promo-
vând participarea persoanelor vâr-
stnice la viaţa socială şi cultivarea
relaţiilor interumane.

Serviciile sociale sunt oferite de luni până vineri
inclusiv, programul fiind zilnic la sediul CZV de la
10-18 (acum, fiind perioadă de pandemie, orarul este
până la ora 16), exceptând zilele de sâmbătă, dumi-
nică şi sărbători legale.

Serviciile oferite de Centrul de Zi pentru Persoane
Vârstnice:

1. Consiliere psihologică; 
2. Consiliere juridică; 
3. Asistenţă socio-medicală; 
4. Asigurare hrană caldă; 
5. Activităţi de socializare şi petrecere a timpului

liber:
• diverse jocuri de masă: table, şah, domino,

rummy;
• meloterapie - se ascultă la alegere muzică simfo-

nică, muzică de operă şi operete, muzică tradiţională,
romanţe etc.; precum şi posibilitatea de a cânta la Ka-
raoke, ceea ce contribuie la crearea unei atmosfere
destinse;

• vizionarea diverselor filme;
• activităţi artistice – prezentarea unor mici scenete

teatrale;
• lecţii de limba română, italiană, germană organi-

zate de voluntarii din ţările europene;
• dansuri;
• terapie ocupaţională (tricotaj, broderie, confec-

ţionarea păpuşilor, realizarea felicitărilor manuale şi
alte articole decorative etc.);

• competiţii tematice – exemple: cea mai frumoasa
masă ornată pentru sărbători, cea mai frumoasa poe-
zie adresată femeii etc.);

• conferinţele în cadrul cărora sunt abordate di-
verse teme, cum ar fi: istorie, cultura civilizaţiilor, în-
semnătatea sărbătorilor religioase, igiena personală
etc.;

• activităţi de dezvoltare personală;
• suport emoţional şi consiliere psihologică;
• consiliere socială;
• alte măsuri şi acţiuni care au drept scop preveni-

rea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vul-
nerabilitate.

Unitatea de îngrijire la domiciliu Chişoda oferă
consiliere psihologică, consiliere juridică, asistenţă
socio-medicală, hrană caldă. 

Persoanele interesate pot depune o cerere la sediul
Centrului de zi pentru persoane vârstnice din locali-
tatea Chişoda, str. Oituz nr. 29A.

Pentru mai multe informaţii apelaţi la Vlad Rădu-
lescu – 0753058793 şi Lavinia David – 0732600404.

S-a deschis Centrul de zi pentru persoane vârstnice

Începând cu data de 18 octombrie va debuta ac-
ţiunea de primire a cererilor - declaraţie pe propria
răspundere pentru acordarea ajutorului pentru în-
călzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie,
în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226 din
16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de
protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de
energie şi a Normelelor Metodologice de aplicare
a acesteia, aprobate HG nr. 1073/2021, pentru se-
zonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 .

Pot beneficia de acest drept familiile care reali-
zează venituri lunare nete pe membru de familie de
până la 1.386 de lei, respectiv persoanele singure
care realizează venituri nete lunare până la 2.053
de lei şi care nu deţin bunurile cuprinse în Lista bu-
nurilor care conduc la excluderea acordării ajuto-
rului social.

Cererile – declaraţiile pe propria răspundere, în-
soţite de documentele justificative privind compo-
nenţa familiei, veniturile şi bunurile deţinute se pot
depune la Serviciul Public de Asistenţă Socială din
cadrul Primăriei comunei Giroc în următorul pro-
gram: luni, marţi, miercuri şi joi între orele 9-15,
vineri între orele 9-13.

Acte necesare pentru
dosarul de ajutor  pentu

încălzirea locuinţei în 
sezonul rece 2021-2022
Cerere tip (de la primaria comunei Giroc)
Acte de identitate pentru toţi membrii fami-

liei (b.i./c.i., certificate de naştere pentru copii
sub 14 ani);

Certificat de căsătorie;
Act de proprietate (extras de c.f. ,contract de

închiriere);
Acte doveditoare de venit (adeverinţe de la

angajator, cupoane de pensie, cupoane de in-
demnizaţie handicap, cupoane de alocaţie sau
alte acte care dovedesc venitul realizat în luna
anterioară depunerii cererii);

Adeverinţă de la registrul agricol;
Adeverinţă de la instituţia de învăţământ

pentru elevi/studenţi;
Factura de gaz (din luna în curs sau luna an-

terioară depunerii cererii);
Pentru persoanele care nu realizează venit,

este necesară o declaraţie pe propria răspun-
dere.

Se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei 
şi suplimentul pentru energie
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Folclorul bănăţean a fost lovit de o
veste cât se poate de tristă: maestrul Pe-
trică Moise a trecut la cele veşnice, după
ce s-a infectat cu coronavirus. 

Ce s-ar putea spune despre Petrică
Moise, acum, la despărţire? Cu siguranţă,
că a fost una dintre vocile emblematice şi
inconfundabile ale Banatului, că a fost un
bănăţean adevărat, mândru de locurile
natale, pe care le-a cântat pe marile scene
ale ţării şi lumii.

La propunerea consilierului judeţean
Ioan Sorincău, lui Petrică Moise i se va
acorda, post-mortem, titlul de Cetăţean
de Onoare al Judeţului Timiş.

Petrică Moise s-a născut în 19 iunie
1947, într-o familie de paori din Chi-
şoda. De la mama Persida şi tatăl Aurel a
moştenit glasul şi dragostea de cântec.
Datorită profesoarei Gertrude Catona a
ajuns la Liceul de Muzică din Timişoara,
la clasa de percuţie a lui Mihai Rininger.
Studiile universitare şi le-a început la
Conservatorul „Gheorghe Dima” din
Cluj. Au urmat armata, suplinirile în în-
văţământ la Ciucea, căsătoria, iar din
1971 s-a întors în Banat, unde şi-a conti-
nuat studiile la Facultatea de Muzică din
cadrul Institutului Pedagogic din Timi-
şoara. Nume de seamă din învăţământul
muzical timişorean şi-au lăsat amprenta
pe formarea sa artistică: Ion Românu şi
Doru Murgu – la dirijat, Dimitrie
Emandi – la teorie şi solfegiu, Ion Odro-
bot – la folclor, Mihai Cure – canto,
Lucia Petroman – pian. S-a bucurat de
asemenea de îndrumările maeştrilor Dio-
dor Nicoară, Sava Ilin şi alţii. În timpul
studenţiei a colaborat cu ansamblurile
„Mărţişorul” din Cluj şi „Doina Timişu-
lui” din Timişoara, alături de care îl
găsim şi acum după aniversarea a 50 de
ani de existenţă a acestei prestigioase for-
maţii studenţeşti. Din anul 1975 Petrică
Moise s-a dedicat vieţii artistice ca liber
profesionist. A cântat cu formaţiile an-
samblurilor „Timişul” din Timişoara,
„Maramureşul” din Baia Mare, „Ţarina”
din Alba Iulia, „Meseşul” din Zalău,
„Junii Sibiului” din Sibiu, „Rapsozii Ză-
randului” din Arad şi altele, reuşind să-şi
cucerească spectatorii cu doina cea încăr-
cată de sensuri, speci?că românilor, cu
cântecele de joc din Pusta Bănăţeană, cu
un repertoriu diversi?cat, atunci când
împrejurările o cereau, dar întotdeauna
cu bun gust. Turneele de peste hotare, din
Italia, Ungaria, Franţa, Germania, Aus-
tria, Elveţia, sau cele din S.U.A., Canada,
Australia l-au însu@eţit şi i-au dat încre-
dere în el, prin forţa şi măreţia cântecu-
lui. Împreună cu grupul instrumental
„Virtuozii Banatului” a realizat impri-
mări de mare valoare. Este unul dintre so-
liştii care ştie să recunoască meritul
instrumentiştilor şi să-i pună în valoare.

Cetăţean de Onoare al comunei Giroc, Pe-
trică Moise a fost condus pe ultimul drum
de familie, prieteni, dar şi o mulţime de lo-
cuitori ai satului său natal. Un sobor de
preoţi, în frunte cu protopopul Timişoarei,
dr. Zaharia Pereş, a o?ciat slujba religioasă
din cimitirul din Chişoda, acolo unde Pe-
trică Moise îşi doarme de acum somnul de
veci.

Părintele protopop Zaharia Pereş l-a evo-
cat, într-un cuvânt adresat celor prezenţi, pe
marele maestru al cântecului popular bănă-
ţean: „Domnul nostru Iisus Hristos ne-a
vorbit adesea în pilde şi în parabole ca noi
toţi să învăţăm cât mai uşor învăţătura Sa şi
s-o punem în practică în viaţa noastră de zi

cu zi. Una dintre pilde este rostită exact în
această perioadă a anului, şi anume Pilda se-
mănătorului. Ce trebuie să ştim noi din
această pildă deosebită? Că Domnul nostru
Iisus Hristos le spune apostolilor Săi că a
ieşit semănătorul să semene sămânţa. Şi se-
mânând el, o parte a căzut în drum, în locul
bătătorit; au venit păsările cerului şi au mân-
cat-o. O parte a căzut în loc pietros, a dat să
încolţească, dar neavând umezeală imediat
s-a uscat. O altă parte a căzut într-un loc
plin de spini; a dat să încolţească, ba chiar
să crească, dar spinii, crescând odată cu ea,
au acoperit-o şi a pierit. O singură parte a
căzut în pământul cel bun şi a adus rod în-
sutit. Le-a zis apoi apostolilor Săi: «Cine are

IN MEMORIAM PETRICĂ MOISE
1947-2021
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urechi de auzit, să audă şi să înţeleagă». Ei
L-au întrebat ce înseamnă pilda aceasta. În-
cercând să o aducem acum în su5etul şi min-
tea 4ecăruia dintre noi, pilda aceasta are o
relevanţă deosebită, pentru că semănătorul
este Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu
este cuvântul pe care-l auzim adesea în
Scriptură şi care ar trebui să încolţească în
su5etele noastre. (...) Am spus această pildă
pentru a arăta că aici, în acest loc binecuvân-
tat de Dumnezeu, un loc în care şi-a trăit co-
pilăria şi viaţa de zi cu zi, maestrul Petrică
Moise a înţeles bucuriile şi necazurile oame-
nilor, aici i-a cântat 4ecăruia şi la bucurie, şi
la necaz. El a fost pentru mulţi bănăţeni un
semănător. A semănat multe cuvinte du-
ioase, multe cuvinte care au adus lacrimi în
su5etele şi inimile a mii de oameni. Adesea
l-ai găsit cântând şi mângâind su5etele celor
trişti, care au avut un necaz mare în viaţa lor
sau şi-au pierdut pe cineva drag. De multe
ori mâna lui stătea, aşa cum stă în Banat un
prieten, aşezată pe umărul celui care plângea
la sicriu şi-i cânta cu lacrimi 4ecare piesă pe
care o ştia mai duioasă şi care avea să-l întă-
rească şi să meargă mai departe, chiar dacă
greutatea de multe ori îl apăsa pe acela cu
mult mai mult decât puterile sale. L-ai regă-
sit, de asemenea, la atâtea momente de bu-
curie din viaţa multor familii de aici din
Banat şi de pretutindeni, pentru că a fost în
foarte multe locuri din ţară şi din străină-
tate. L-ai găsit bucurându-se cu cei ce-şi cu-
nunau copiii, cu cei ce-şi botezau nepoţii şi
mereu avea cuvinte alese, pentru a pune în
undă cuvântul său cântat, glasul său mieros
şi special, pentru cei care într-adevăr înţele-
geau arta folclorică şi graiul bănăţean. «Bă-
năţănii mei făloşi», îl auzeai mereu cântând,
în diferite ocazii. Bănăţenii erau su5etul şi
viaţa lui şi a familiei sale. «Ţara mea-i Ba-
natu meu», îl auzeai cântând de multe ori şi
îl vedeai cum pune su5et, arătând că are în
el demnitatea aceea de român, de bănăţean,
autentică, din care reieşea dragostea faţă de
casă, familie, ţară, faţă de glia în care s-a năs-
cut şi a trăit. De multe ori îl auzeai cântând
despre lumea în care trăim. Multe şi multe
cântări, care intrau în su5etele oamenilor:
cânta cerul, cânta luna, cânta soarele, cânta
pământul, cânta izvoarele, pădurile şi tot
ceea ce îl înconjura, toate îşi regăseau un
spaţiu în cuvântul său şi în glasul său. De

aceea, cu siguranţă mulţi dintre cei care sun-
teţi aici şi aţi învăţat această bucurie a ver-
sului popular bănăţean sunt convins că o
veţi duce mai departe, pentru că Petrică
Moise a semănat în su5etele dumneavoastră
sămânţă bună, care va da rod pe mai departe
la generaţii întregi de artişti speciali, aşa cum
a fost el pentru noi, bănăţenii. Cred că, din-
colo de toate, cuvântul său va rămâne pentru
mulţi dintre noi ascultat multă vreme de
acum înainte şi în momente de bucurie ori
tristeţe vom şti să căutăm în patrimoniul
cultural câte o piesă, să o ascultăm cu drag
şi să ne aducem aminte de cine a fost Petrică
Moise, de cine au fost bănăţănii lui făloşi
pentru care a cântat de atâtea ori la negeile
de aici şi în multe alte momente deosebite.
A ştiut să plângă cu cei ce plâng, să râdă cu
cei ce râd, să se bucure cu cei ce se bucurau,
să 4e vesel cu cei veseli, trist cu cei trişti şi
nu a uitat niciodată că este un om printre oa-
meni. De multe ori accentua şi textul credin-
ţei. Spunea de multe ori «Viaţa asta-i cum o
ştii, viaţa cealaltă e cum o crezi». Accentua
că dacă ai credinţă poţi să înţelegi şi viaţa
cealaltă. A fost un semănător al cuvântului
şi Dumnzeu l-a înzestrat cu acest dar extra-
ordinar. Sunt convins că rămâne o pildă vie
pentru toţi cei care l-am cunoscut, l-am as-
cultat şi l-am îndrăgit”.

Au mai evocat personalitatea marelui dis-
părut preotul Ioan Brânzei, prieten din co-
pilărie al lui Petrică Moise, părintele paroh
din Chişoda, Traian Debudean, dar şi alţi
slujitori dintre cei care au o4ciat slujba reli-
gioasă de înmormântare.

Într-o mare de tristeţe, Petrică Moise a
fost condus pe ultimul drum de familie,
prieteni, cunoscuţi, dar şi o mulţime de lo-
cuitori din satul său natal. La marginea gro-
pii, un taraf a interpretat câteva dintre cele
mai îndrăgite melodii ale celui care a fost
unul dintre cei mai mari reprezentanţi ai
cântecului popular bănăţean.

Odihnă veşnică, Petrică Moise!
Marţi, 12 octombrie, 4ica artistului a fost

şi ea răpusă de virusul Sars-CoV-2, la câteva
zile după ce tatăl ei a fost înmormântat. Lia
Moise, la rândul său interpretă de romanţe,
era internată, la fel ca tatăl său, la Spitalul de
Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara,
după ce a fost diagnosticată cu Covid-19.
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Anul 2021 a fost unul foarte bun şi productiv pen-
tru Ansamblul Folcloric „Ghiocelul” Giroc, în ciuda
perioadei grele prin care trecem. Drept dovadă, sunt
şi toate spectacolele, rugile la care au participat.

Mihai Şipoş, managerul Casei de Cultură „Ionel-
Lucian Şipoş” a comunei Giroc, ne-a dat mai multe
amănunte despre evenimentele la care Ansamblul
„Ghiocelul” a participat în ultima perioadă: „Vrem să
aducem şi în atenţia dumneavoastră unele dintre cele
mai semnificative evenimente la care am participat,
începând cu cel de la Vinga - «Zilele Lavandei», aflat
la cea de-a II-a ediţie. S-a desfăşurat în zilele de 26
şi 27 iunie, într-o locaţie superbă, mai exact un lan
plin de lavandă. Am urcat pe scenă alături de nume-
roase ansambluri din Banat, şi nu numai, dansând
două dansuri: unul din zona Făgetului, iar altul din
Banatul de Munte. Colega noastră Loredana Sur, cea
care ne este mereu alături, a prezentat întregul pro-
gram artistic şi ne-a încântat cu trei melodii frumoase.

În data de 8 septembrie, chiar de Sfânta Marie
Mică, am fost invitaţi de onoare, alături de îndrăgita
interpretă de muzică populară Lena Miclăuş, la ruga
satului Racoviţa. Am reprezentat cu mare drag Bana-
tul, printr-un dans din zona Făgetului.

Un alt festival la care am fost prezenţi cu mare bu-
curie a fost Festivalul de Folclor «Hora Prieteniei»,
ediţia a II-a, de la Sânmartinu Sârbesc, în data de 18
septembrie. Am avut plăcerea de a ne însoţi şi grupa
de seniori a ansamblului nostru, orchestra condusă de
prof. dirijor Adrian Safta şi colega noastră Loredana
Sur, care a interpretat două melodii: «Din suflet şi cu
mult drag» şi «Pică floarea din cireş», din propriul
repertoriu. Dansurile din zona Făgetului şi Banatului
de Munte ne-au adus multe aplauze şi aprecieri din
partea spectatorilor de acolo.

Un ultim spectacol pe care vrem să îl menţionăm
s-a desfăşurat în data de 24 septembrie, la scena din
Parcul «Anton Kratzer» din Deta. De data aceasta am
reprezentat Oaşul şi Bucovina, purtând nişte costume
reprezentative foarte frumoase. Loredana Sur a des-
chis programul nostru artistic cu propria sa melodie
«Neamul meu îi din Bihor», iar pe această cale ţinem

să îi mulţumim din suflet deoarece de fiecare dată răs-
punde pozitiv invitaţiei noastre de a ne fi alături la di-
ferite activităţi legate de ansamblu. Publicul de acolo
a fost foarte cald şi ne-a urmărit cu mare atenţie, pă-
răsind scena cu o mulţime de aplauze. Pe lângă toate
cele descrise mai sus, am luat parte şi la numeroase
filmări alături de artişti consacraţi din Banat şi multe
alte activităţi culturale. Mulţumim din suflet tuturor
celor implicaţi în tot ceea ce înseamnă Ansamblul
«Ghiocelul», colegilor de la Casa de Cultură, orches-
trei, coregrafilor Victor Jicheran şi Alexandru 
Găluşka, inspectorului de specialitate Corina Scarlat
şi referentei-casier Dana Roşca”.

Din activitatea Ansamblului „Ghiocelul”

LA MULŢI ANI, GEORGE LÂNĂ!
Poetul chişozean George Lână şi-a serbat, în 17

octombrie, cea de-a 67-a aniversare a zilei de naştere.
Prilej potrivit pentru noi să-i urăm, din această pa-
gină, La mulţi ani!, sănătate, putere de muncă şi in-
spiraţie pe tărâmul mirific al poeziei. George Lână
s-a născut în urmă cu 67 de ani la Timişoara. A ab-
solvit secţia reală a Liceului din Anina, după care a
fost student şi absolvent al Institutului Agronomic din
Timişoara, Facultatea de agronomie (în anul 1979).
Pe tărâm literar, George Lână a frecventat cenaclurile
„George Coşbuc” din Bistriţa, „Semenicul” din Re-
şiţa, „Mirabila sămânţă” şi „Pavel Dan” din Timi-
şoara. A debutat publicistic în anul 1979, în revista
„Forum studenţesc”. Este membru fondator al ziaru-
lui şi societăţii „Timişoara”, lucrând ca redactor la
ziar. A deţinut şi funcţia de redactor-şef al publicaţiei
„Actualitatea cărăşană”, care apărea la Reşiţa.

Editorial a debutat cu volumul „Spaţiul dintre două
secunde” (Editura „Marineasa”, 1994).

A mai publicat volume de poezie în anii care au
urmat, amintind aici „Bariera de la Voiteni”, „În apă-
rarea mea”, „Casa cu flori”, „Linia Siegfried a ochilor
tăi”, „Topirea la rece”, „Concert de trompetă în vie”.

În colaborare cu maestrul Petru Chira, şi el poet
chişozean, a publicat mai multe volume, ultimul din-
tre acestea fiind „Duşmani de clasă” (Ghidul pentru
antibolşevicii consecvenţi).

Este, alături de academicianul Păun Ioan Otiman,
coordonatorul seriei de volume „Bănăţeni pentru vii-
torul României”.

Îl aşteptăm pe George Lână şi cu alte contribuţii
poetice la zestrea culturală a Timişoarei, Banatului,
României!
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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, semnalul se
compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu
pauză de 5 secunde între ele. 

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de se-
cunde 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. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
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 ENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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CENTRUL DE PERMANENŢĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0765.778.162
Program

Luni-vineri: 20-08; 
sâmbătă, duminică şi 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)
Marţi: 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, Chişoda

Telefon: 0744.892.427
Fax: 0256.412.289

Program
Luni: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marţi: 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)
Marţi: 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 Chişoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marţi, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUŢA

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

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

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

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)

FARMACIA RAL-BIANCA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chişoda

Program
Luni-vineri: 9:30-18:30

Sâmbătă: 10-14

FARMACIA GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

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

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16

Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc

Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667

Program
Luni-vineri: 8:30-19

Sâmbătă: 9-13
CABINET DE CONSULTAŢII OFTALMOLOGICE 

OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program

Luni-vineri: 10-18

FARMACIA CATENA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 28 A, Giroc

Program
Luni-vineri: 8-21

Sâmbătă: 9-16
Duminică: 9-13

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, 

administrarea şi asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităţilor Giroc şi Chişoda pe timp de noapte.

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

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale şi farmacii

Cabinete veterinare
CLINICA VETERINARĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chişoda

Telefon: 0728-445.054
Program

Luni-vineri: 10-19
Sâmbăta: 10-17

HAPPY VET CARE
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 34, Chişoda

Program
Luni-vineri: 9-17

Sâmbătă: 9-14

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) şi intervalul

14-16 al fiecărei luni 

casieria este deschisă şi
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

SC Giroceana SRL

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dialog cu cetăţenii”

Trageri în Poligonul
Chişoda

În zilele de 5, 6, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 27 şi 28 octombrie
2021 în Poligonul de tragere Chişoda, se execută trageri
ziua şi noaptea cu întreg armamentul de infanterie, arma-
mentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă gre-
nade de mână de război. Unităţile economice, societăţile
comerciale agricole şi alte organizaţii sau persoane particulare
NU AU VOIE, să intre în zona periculoasă şi de siguranţă a po-
ligonului (ZONA RESTRICŢIONATĂ MILITAR) cu animale,
turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agri-
cole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete,
biciclete, căruţe sau pe jos.
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Din cauza pandemiei de coronavirus, rubrica „Ba, al meu e mai frumos!” 
se suspendă, urmând a fi reluată atunci când situaţia va reveni la normal

Sportivii de la secţia de atletism a Clubului Sportiv
Giroc-Chişoda, pregătiţi de antrenorii Oana şi Sorin
Staicu, au participat, în 9 octombrie, la Cupa Aradu-
lui Memorialul „G. Indreica şi G. Mărginean”.

Atleţii de la C.S. Giroc-Chişoda au fost din nou la
înălţime, obţinând un număr de 17 medalii (cinci aur,
şapte argint, cinci bronz), după cum urmează:

- Denisa Pop trei medalii - loc 1 săritura în lun-
gime, loc 2 80m plat, loc 3 în proba de 800 m cate-
goria Copii I;

- Victor Roman două medalii - loc 1 în proba de
300m şi locul 2 în proba de 50 m plat la categoria
Copii III, o categorie mai mare decât categoria lui de
vârstă;

- Natalia Gavrilovic două medalii - loc 2 în proba
de 300m şi locul 1 în proba de 50 m plat la categoria
Copii III, o categorie mai mare decât categoria ei de
vârstă;

- Maia Bulacu locul 1 în proba de 800 m la cate-
goria Copii I;

- Adina Lăpuşcă trei medalii - loc 2 săritura în lun-
gime, loc 3 în proba de 60 m plat, loc 3 în proba de
600 m categoria Copii II;

- Karina Băloi - locul 1 la aruncarea suliţei cate-

goria Copii II;
- Ionela Rămneanţu - locul 2 în proba de 800 m ca-

tegoria Copii I;
- Luca Ciocoiu - locul 2 la aruncarea suliţei la ca-

tegoria Copii II, o categorie mai mare decât categoria
vârstei lui;

- Miruna Macarie - locul 2 aruncarea suliţei la ca-
tegoria Juniori III;

- Ovidiu Popa - locul 3 la aruncarea suliţei la cate-
goria Copii I;

- Ştefania Popescu - locul 3 în proba de 50 m la
categoria Copii III.

„De lăudat este şi prestaţia celorlalţi sportivi care
au reprezentat clubul la această competiţie, majorita-
tea realizând recorduri personale, chiar dacă nu au
urcat pe podium. Ţineţi-o tot aşa, drumul spre per-
formanţă este foarte greu dar nu imposibil. Dacă do-
reşti cu adevărat ceva şi lupţi pentru această cauză,
cu siguranţă vei reuşi”, au transmis cei doi antrenori
ai atleţilor giroceni.

Nu mai puţin de 17 medalii pentru atleţii giroceni la 
Cupa Aradului Memorialul „G. Indreica şi G. Mărginean”

Karatiştii giroceni au participat, după mai mult de
un an de pauză, la Campionatul Naţional de Karate
SKIF. După o pauză lungă, în care am fost nevoiţi să
stăm departe de competiţii, Clubul Sportiv Giroc-
Chişoda a participat la Campionatul Naţional de Ka-
rate comisia SKIF din cadrul Federaţiei Române de
Karate, unde a obţinut rezultate remarcabile. Doi din-
tre sportivii giroceni s-au încununat cu laurii naţio-
nali, devenind campioni ai României. Este vorba
despre Alexandra Drucioc (care a ocupat locul I atât
la kumite, cât şi la kata) şi Alexandru Procopciuc
(locul I la kumite).

Ceilalţi sportivi giroceni remarcaţi au fost: Matei
Ursu, loc 2 kata, loc 2 kumite, Ionuţ Vasilescu, locul
3 kumite, Radu Ştiubea, loc 2 kumite, Mario Rădu-
lescu, loc 2 kumite, Rebeca Chibulcutean, loc 3 ku-
mite, Ştefan Juravle, loc 2 kumite şi Darius Georgiu,
loc 3 kumite.

Deşi au fost foarte aproape de medalie, sportivii
Melissa Militaru, Lucian Sîrbu şi Matei Boldan nu
au reuşit clasificarea pe podium!

Antrenorii merituoşilor noştri sportivi sunt George
Coca şi Radu Ţig.

Girocul are doi campioni naţionali la karate!
Merituoşii sportivi sunt Alexandra Drucioc şi Alexandru Procopciuc


