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CHIŞODA

1332 - Chişoda este atestată 
documentar, sub numele de 
Tesula (Tesola)
1456 - Chişoda apare 
menţionată drept 
proprietate a lui Iancu de 
Hunedoara, sub denumirea 
de Thyseld
1730-1760 - satul a fost 
reînfiinţat după ce a fost 
distrus de turci. Apar 
denumirile de Kisoda sau 
Kischoda
1740 – se construieşte 
Biserica Ortodoxă din 
Chişoda, cu Hramul 
Adormirea Maicii Domnului
1776 – se organizează 
învăţământul în limba 
română, urmând ca peste 

un secol să fie organizată 
şcoala germană
După 1920, localitatea 
Chişoda trece la denumirea 
pe care o păstrează şi astăzi

GIROC

1371 - prima atestare 
documentară, sub numele 

de Gyrug
1690 – 1700 - conscripţia 

lui Marsigli vorbeşte 

despre Gyirog
1717 - apare pe harta 
Imperiului Austriac, cu 
numele Juroc
1723 - apare cu numele de 
Jurok pe harta lui 
Florimund Mercy
1759 – se construieşte 
Biserica Ortodoxă din Giroc, 
cu Hramul Sfântului Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir, declarată 
Monument Istoric 

în anul 1955
1776 – se organizează 
învăţământul în limba 
română
1896 - calea ferată Timişoara 
– Buziaş trece şi prin Giroc
1910-1912 - mai multe 
familii de germani din 
Niţchidorf s-au mutat în 
hotarul Girocului
82 de giroceni au căzut 
pentru patrie  în Primul 
Război Mondial
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La realizarea acestui almanah au fost folosite materiale apărute în
ziarul “Dialog cu cetăţenii” în anul 2011, pentru a păstra cronologia

exactă a evenimentelor petrecute în comunitatea giroceană

Almanahul “Dialog cu cetăţenii 2012” poate ' citit şi pe noul site al
Primăriei Giroc - www.giroc.ro

Tiparul executat la Editura Brumar Timişoara
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Zile de post şi posturi

■Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
■Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
■ Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul (29 august)

■ Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
■ Postul Sfintelor Paşti (26 februarie –
15)
■ Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(11 iunie – 28 iunie)

■ Postul Adormirii Maicii Domnului
(31 iulie -14 august)

■ Postul Naşterii Domnului
(15 noiembrie – 24 decembrie)

Rânduieli Bisericeşti pentru anul 2012

Sărbători bisericeşti naţionale
■ Înălţarea Domnului –
Ziua Eroilor (25 mai)

■ Sf. Apostol Andrei
cel întâi chemat – Ocrotitorul
României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
■ 1 şi 2 ianuarie
■ 1 mai
■ 16 aprilie şi 17 aprilie
(prima şi a doua zi de Paşti)

■ 15 august
■ 1 decembrie (Ziua Naţională)
■ 25 şi 26 decembrie
(prima şi a doua zi de Crăciun)

Zile şi date importante
■ Duminică, 17 mai,
Ziua Naţională a Familiei

■ Duminică, 7 iunie,
Ziua mamei şi copilului

■ 1 septembrie – Ziua rugăciunii
pentru mediu
■ 13 noiembrie Ziua Bibliei

Zile în care nu se
săvârşeşte Sfânta

Liturghie

■Miercuri si vineri în săptămâna
dinaintea Postului Sfintelor

Paşti
(11 aprilie şi 13 aprilie)
■ Luni şi marţi în prima săp-
tămână a Postului Sfintelor Paşti
(16 aprilie şi 17 aprilie)
■ Vineri în săptămâna Patimilor
(13 aprilie)

Nu se fac nunţi:
■ În toate zilele de post de peste an
■ În zilele Praznicelor împărăteşti
şi în ajunul acestora

■ În săptămâna lăsatului sec de carne
(19 februarie – 25 februarie)

■ În Postul Sfintelor Paşti
( 26 februarie – 15 aprilie)

■ În Săptămâna Luminată
(16 aprilie – 22 aprilie)

■ În Postul Sfiinţilor Apostoli Petru şi
Pavel
(11 iunie – 28 iunie)

■ În Postul Adormirii Maicii Domnului
(31 iulie – 14 august)

■ În postul Naşterii Domnului
(15 noiembrie – 24 decembrie)

■ În perioada de la Crăciun până
la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)
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AA  mmaaii  ttrreeccuutt  uunn  aann  ddiinn  aacceeaassttăă
vviiaaţţăă  zzbbuucciiuummaattăă,,  ppee  ccaarree  oo  ttrrăăiimm
ccuu  ttooţţiiii,,  îînnttrr--oo  lluuppttăă  ppeerrmmaanneennttăă  ccuu
ttiimmppuull  ccaarree  ffuuggee  ppaarrccăă  mmaaii  rreeppeeddee  ccaa
aallttăăddaattăă  şşii  ccaarree  nnee  ssttrreeccooaarrăă  oo  tteeaammăă
îînn  ssuufflleett  ccăă  vvoomm  uuiittaa  pprreeaa  rreeppeeddee
cceeeeaa  ccee  aamm  ffăăccuutt..
AAmm  ppaarrccuurrss  uunn  aann  ddee  ffrrăămmâânnttăărrii
ppeenn  ttrruu  ccaa  bbiinneellee  ssăă  ttrriiuummffee,,  iiaarr  lloo--
ccuuiittoorriiii  ccoommuunniittăăţţiiii
nnooaassttrree  ssăă  ssee  bbuuccuurree
ddee  cceeeeaa  ccee  llee  ppooaattee
ooffeerrii  oo  aaddmmiinniissttrraaţţiiee
pprrooffeessiioonniissttăă,,  îîmm--
pprreeuunnăă  rreeaalliizzâânndd  lluu--
ccrruurriillee  ffăăggăădduuiittee..
AAnniiii  ttrreecc  ffăărrăă  îînnccee--
ttaarree  şşii  ffiieeccaarree  ddiinnttrree
nnooii  nnee  ffaacceemm  ppllaannuurrii
şşii  nnee  ggâânnddiimm  llaa  zziiuuaa
ddee  mmââiinnee,,  ddaarr  şşii  llaa
ttrreeccuutt..  CCuu  ttooaattăă
ssttrrăăddaanniiaa  ddee  aa  nnee
oopprrii  ddiinn  aacceeaassttăă  ggooaannăă,, ggâânndduull  nnooss--
ttrruu  eessttee  mmeerreeuu  llaa  mmââiinnee,,  uuiittâânndd  ccăă
aazzii  aa  ffoosstt  ddeejjaa  oo  zzii  ffrruuccttuuooaassăă  şşii
pplliinnăă  ddee  hhaarr  pprriinn  ggrriijjaa  lluuii  DDuummnnee--
zzeeuu..
RRoossttuull  aacceessttuuii  aallmmaannaahh  eessttee  ttooccmmaaii
aacceellaa  ddee  aa  rreeţţiinnee  îînn  ccuupprriinnssuull  ssăăuu
ffaappttee  şşii  eevveenniimmeennttee  ddiinn  ccoommuunniittaa--

tteeaa  nnooaass  ttrrăă  ccaarree,,  llaa  rrâânndduull  lloorr,,  vvoorr
ssccrriiee  iissttoorriiaa  aacceessttoorr  mmeelleeaagguurrii..
ÎÎnn  ggeenneerraall,,  AAllmmaannaahhuull  zziiaarruulluuii
„„DDiiaa  lloogg  ccuu  cceettăăţţeenniiii”” şşii--aa  pprrooppuuss  ddee
llaa  îînncceeppuutt  ssăă  ffaaccăă  aacceesstt  lluuccrruu,,  nneeddoo--
rriinndd  ssăă  ssee  iimmppuunnăă  îînn  rrâânndduull  mmaarriilloorr
ssccrriieerrii  ddee  pprrooffiill  ((ddeeşşii  aacceesstt  lluuccrruu  ss--aa
rreeaalliizzaatt  ddeejjaa))..  
PPrriinn  lluuccrraarreeaa  aacceeaassttaa  ddoorriimm  ssăă  ddăămm

ssooccootteeaallăă  vviieeţţiiii
uunnuuii  aann  ccaarree  ss--aa  îînn--
cchheeiiaatt  şşii  ssăă  aarrăăttăămm,,
pprriinn  ccoommppaarraaţţiiee,,  ccăă
ssee  ffaacc  pprrooggrreessee  ddee  llaa
aann  llaa  aann,,  ddeesscchhii--
zzâânndd  îînn  aacceesstt  mmoodd
ppoorrţţii  ppeennttrruu  pprroo--
mmoovvaarreeaa  ddee  nnooii
pprrooiieeccttee..
IIaattăă  ddee  ccee  AAllmmaannaa--
hhuull  nnuu  ssee  vvaa  ssffâârrşşii
nniicciiooddaattăă  ppeennttrruu  ccăă
nnuu  şşttiimm  ccaarree  vvaa  ffii

cceell  mmaaii  ffeerriicciitt  mmoommeenntt  aall  aannuulluuii  vviiii--
ttoorr,,  ccââtt  ddee  mmuulltt  nnee  vvoomm  îînnccrreeţţii  ffrruunn--
ţţiillee,,  ccââtt  ddee  mmuulltt  nnee  vvaa  îînnccăărruunnţţii
ppăărruull ssaauu  ccââtt  ddee  mmuulltt  nnee  vvoomm  bbuu--
ccuurraa,,  ddaarr,, ddaaccăă  aaşşaa  vvaa  ssăă  ffiiee,,  vvaa
eexxiissttaa  oo  mmăărrttuurriiee  ccăă  nnuu  aamm  ttrrăăiitt  ddee--
ggeeaabbaa,,  ccii  aamm  ffăăccuutt  cceeeeaa  ccee  ttrreebbuuiiee..
TTrrăăiimm  îînnttrr--oo  ssoocciieettaattee  ddee  ccoonnssuumm,,

Cuvânt înainte
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tteehhnniicc  aavvaannssaattăă,,  ddee  aacceeeeaa  rroolluull  aadd--
mmiinniissttrraaţţiieeii  llooccaallee  eessttee  ccuu  aattââtt  mmaaii
iimmppoorrttaanntt  ccuu  ccââtt  îîll  ppăăzzeeşşttee  ppee  cceettăă--
ţţeeaann  ddee  vviioolleennţţăă,,  ddee  aaggiittaaţţiiee,,  ddaarr  şşii
ddee  nneelleeggiiuuiirree,, îînn  ggeenneerraall..
PPrriivviimm  sspprree  mmuullttee  llooccaalliittăăţţii  aallee  ţţăărriiii
nnooaassttrree  ddrraaggii  şşii  nnee  mmiinnuunnăămm  ccuumm  ddee
uunneellee  ddiinnttrree  aacceesstteeaa  ssee  rreeggăăsseesscc  îînnttrr--uunn
rreeaall  rreeggrreess,,  ddaarr  ssuunntteemm  rreeccuunnoossccăăttoorrii
şşii  nnee  bbuuccuurrăămm  ccăă  llooccaalliittăăţţiillee  GGiirroocc
şşii  CChhiişşooddaa  ssuunntt  îîmmppâânnzziittee,, aann  ddee  aann,,
ddee  ffeelluurriittee  pprrooiieeccttee,,  dduussee  llaa  bbuunn  ssffâârr--
şşiitt  ccuu  îînnţţeelleeppcciiuunnee  şşii  ddrraaggoossttee  ffaaţţăă
ddee  cceettăăţţeennii..
SSee  ccuuvviinnee,, ddeeccii,, ssăă  llăăssăămm  oo  mmăărrttuurriiee
pprriinn  aacceessttee  ssccrriieerrii  şşii  ssăă  aavveemm  îînn  aaccee--
llaaşşii  ttiimmpp  uunn  rreeppeerr  ddee  ccoommppaarraaţţiiee
ppeennttrruu  pprrooggrreessuull  aanniilloorr  ccee  vviinn..
TTooaattee  aacceesstteeaa,,  ccaa  ddee  aallttffeell  şşii  AAllmmaa--
nnaahhuull  aacceessttaa,, ssuunntt  rroodduull  uunnoorr  îînnddee--

lluunnggii  oosstteenneellii,,  ccaarree  ffiiiinndd  bbiirruuiittăă  ddee
îîmmppăăttiimmiirreeaa  ttrriiuummffuulluuii  bbiinneelluuii,,  iinn--
ddiiffeerreenntt  ddee  ccoonnddiiţţiiiillee  ppee  ccaarree  llee  ooffeerrăă
vviiaaţţaa  llaa  mmoommeennttuull  rreessppeeccttiivv,,  ddeevviinnee
rreeaalliittaattee..
EEssttee  ccuunnoossccuutt  ffaappttuull  ccăă  aaccoolloo  uunnddee
aauu  ddiissppăărruutt  ccăărrţţiillee  îînnţţeelleeppţţiilloorr,,
ooddaattăă  ccuu  eellee  ss--aa  pprrăăbbuuşşiitt  oo  ppaarrttee  ddiinn
iissttoorriiaa  nneeaammuurriilloorr  ddiinn  ccaarree  ss--aauu  rrii--
ddiiccaatt..
DDiinn  ffeerriicciirree,,  ddaattoorriittăă  ccuuvvâânnttuulluuii
ssccrriiss,,  ccaarree  nnuu  mmaaii  eessttee  ppee  oorriiccee  ppiiaa--
ttrrăă,, ccii  ppee  ffooii  ssttrrăălluucciittooaarree,,  ppuutteemm
ffaaccee  ssăă  ţţââşşnneeaassccăă  ccuuvviinnttee  ccaarree  mmăărr--
  ttuurriisseesscc  ddeesspprree  nnooii,,  llooccuuiittoorrii  aaii  aacceess--
ttoorr  mmeelleeaagguurrii..
CCoonnssiiddeerr  ccăă  AAllmmaannaahhuull  ppooaattee  ssăă--şşii
ggăăsseeaassccăă  uunn  lloocc  ppee  rraaffttuull  bbiibblliiootteeccii--
lloorr,,  ddeeooaarreeccee  eell  rreefflleeccttăă  eevvoolluuţţiiaa  vviiee--
ţţiiii  nnooaassttrree..

LA MULŢI ANI, 2012!

Primarul comunei Giroc
Dr. Iosif-Ionel Toma
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Mesaje pentru Sărbătorile de Iarnă

† NICOLAE
din mila lui Dumnezeu

Arhiepiscop al Timişoarei
şi Mitropolit al Banatului

Iubitului cler, cinului monahal şi
dreptcredincioşilor creştini: har, milă
şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la
Domnul nostru Iisus Hristos.

„Astăzi S-a născut Hristos,
Mesia, chip luminos.

Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi!”

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Cu sufletul înseninat de bucurie sfântă,
dăm mulţumire Părintelui ceresc că ne-a
învrednicit şi anul acesta să prăznuim în
pace Naşterea Domnului şi Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos. Negrăita bucurie
a Crăciunului se revarsă din nou peste
noi. De vestea acestei bucurii sunt pline
inimile noastre, casele noastre, sfintele
biserici şi mănăstiri, căci în ele răsună
vestea cea bună: „Astăzi S-a născut Cel
fără-nceput, cum au spus proorocii“.
„Astăzi S-a născut Hristos, Mesia chip
luminos; lăudaţi şi cântaţi, şi vă bucu-
raţi“!Această veste bună o poartă acum
din casă-n casă colindătorii, o cântă în
biserici credincioşii şi o împrăştie în văz-
duh clopotele. Toată suflarea creşti-
nească se bucură, cântă şi preamăreşte
pe Părintele ceresc, pentru bogatele
Sale daruri împărtăşite nouă prin Fiul
Său.
Într-adevăr se naşte şi acum, dar nu
într-o smerită peşteră de dobitoace,
pentru ca, din cel dintâi ceas al vieţii
Sale pământeşti să ne înveţe ce sunt
smerenia şi ascultarea. Acolo, trupul fra-
ged al Pruncului dumnezeiesc, a fost în-

călzit de su-
flarea unor
fiinţe necu-
vântătoare
dar şi de pri-
virea iubi-
toare a
Maicii Prea-
curate şi a
d r e p t u l u i
Iosif. Acolo,
păstorii au
fost cei ce I
s-au închi-
nat, mirân-
du-se foarte
de minunea
pe care a făcut-o Domnul, iar cetele ce-
reşti I-au cântat cântare nouă: „Mărire
întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pă-
mânt pace, între oameni bunăvoire“1.
Astăzi Hristos se naşte în sufletul şi în
inima noastră, dar nu ca un prunc, ci ca
un stăpân, care ne aduce dumneze-
iască ocrotire, nu ca un prunc aşteptând
să fie purtat în braţe, ci ca un călăuzitor
în stare să ne poarte pe drumul bun al
vieţii spre împărăţia lui Dumnezeu.

Dragi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Bucuria Crăciunului este pentru noi bu-
curie adevărată, bucurie cerească, bu-
curie veşnică. Este adevărată, deoarece
ne este împărtăşită de însuşi Dumne-
zeu, care nu-şi amăgeşte cu deşertă-
ciuni făpturile Sale. Este cerească,
fiindcă îngerii cerului au fost primii ei
vestitori pe pământ. Este veşnică, pen-
tru că fără margini şi fără sfârşit este iu-
birea Ziditorului a toate. Căldura şi
lumina ei ne învăluie pe toţi credincioşii,
întăreşte pe cei slabi, mângâie pe cei în-
dureraţi, înţelepţeşte pe cei neştiutori,
pe toţi ne îmbogăţeşte duhovniceşte, tu-
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turor ne împărtăşeşte viaţă nouă.
Spre această viaţă nouă şi fericită a fost
zidit omul cel dintâi, deşi neascultarea
de Tatăl ceresc l-“2. Povara păcatului a
gârbovit pe urmaşii lui, încât aceştia
nu-şi mai puteau ridica ochii spre cer, ca
să desluşească voia lui Dumnezeu şi
nici nu mai aveau puterea sazurilor iz-
vorâte din ele.
Dar dragostea Părintelui ceresc nu i-a
părăsit, ci i-a povăţuit şi întărit, nu i-a
lăsat în întunericul păcatului, ci i-a lumi-
nat spre a învăţa să preţuiască lumina
virtuţilor. Atunci însă când sorocul osân-
dei trecătoare s-a împlinit, Părintele ce-
resc şi-a deschis visteria milostivirii
Sale, trimiţând în lume pe însuşi Fiul
Său preaiubit, „să Se nască şi să
crească, să ne mântuiască“.
Întruparea Lui a dus spre începutul unei
vieţi noi, a adevăratei vieţi trăită după
voia lui Dumnezeu, a vieţii care-şi ia
pildă de urmat însăşi neprihănita viaţă
pământească a Fiului lui Dumnezeu în-
trupat.
Viaţa aceasta nouă este rodul iubirii lui
Dumnezeu şi a semenilor, desfăşu-
rându-se întru creştinească smerenie.
Din iubire, L-a dat Tatăl ceresc pe Fiul
Său unul născut pentru noi şi pentru a
noastră mântuire. Prin smerenie a co-
borât Hristos Mântuitorul în lume, întru
toate asemenea nouă făcându-se afară
de păcat.
Ca să preţuim şi să preamărim după cu-
viinţă izbăvitoarea faptă a Domnului
nostru Iisus Hristos, să ne gândim la
ceea ce se petrece îndeobşte printre noi
oamenii. Aşa de greu şi aşa de rar
lăsăm de-o parte mândria noastră, spre
a îmbia ajutor vreunul semen al nostru,
care are trebuinţă de el. Chiar şi atunci
când facem aceasta, ne învăluim fapta
în haina deşartă şi urâtă a trufiei.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos „S-a
smerit pe Sine, ascultător făcându-se
până la moarte, şi încă moarte pe
cruce“3. Sarcina pe care I-a dat-o Tatăl,
a purtat-o cu desăvârşită ascultare, de

la naştere şi până la înălţarea de pe pă-
mânt la cer. „Pentru aceasta şi Dumne-
zeu l-a preaînălţat pe el şi i-a dăruit lui
nume, care este mai presus de orice
nume, ca întru numele lui Iisus tot ge-
nunchiul să se plece: al celor cereşti şi
al celor pământeşti şi al celor de dede-
subt. În acest fel să mărturisească toată
limba că Domn este Iisus Hristos, întru
mărirea lui Dumnezeu-Tatăl“4.

Dreptmăritori creştini şi creştine,

Împreună-lucrător al bucuriei voastre fă-
cându-mă, după cuvântul Apostolului,
vă îndemn cu părintească iubire şi cu
toată stăruinţa: „Toate să le faceţi fără
de cârtire şi fără de îndoială, ca să fiţi
fără prihană şi curaţi, fii nevinovaţi ai lui
Dumnezeu…, ţinând cuvântul vieţii, ca
să vă fie spre laudă în ziua lui Hristos,
căci nu în deşert am alergat, nici în de-
şert ne-am ostenit“5. Să fim buni întreo-
laltă şi faţă de toţi semenii. Să ne ajutăm
unii pe alţii în toate ale vieţii şi să trăim
ostenindu-ne în săvârşirea a tot binele.
În chipul acesta, vădindu-ne creştini şi
cu fapta, nu numai cu vorba, ne vom do-
vedi cu adevărat următori ai lui Hristos,
încât vom putea spune cuApostolul: „Nu
eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte întru
mine“6.
Împărtăşindu-vă, cu părintească dra-
goste, aceste gânduri şi poveţe, o dată
cu arhiereşti binecuvântări, rog pe Bunul
Dumnezeu să vă învrednicească să pe-
treceţi sfintele sărbători ale Crăciunului,
Anului Nou şi Bobotezei, în pace, cu să-
nătate şi cu bucurie deplină, spre a le
ajunge încă mulţi şi fericiţi ani.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos,
dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împăr-
tăşirea Sfântului Duh să fie cu noi toţi.
Amin.

† NICOLAE
Arhiepiscop şi Mitropolit
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ALEXANDRU

Din mila lui Dumnezeu şi graţie
Sfântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit, greco-catolic,

al Eparhiei Lugojului

Onoratului cler
şi iubitului popor credincios
har, binecuvântare şi mântuire de la
Dumnezeu-Tatăl
şi de la Domnul nostru Isus Hristos

„Şi Cuvântul
trup s-a făcut şi
a locuit între

noi…” (In 1,14)

Iubiţi fraţi întru preoţie,
Iubiţi credincioşi,

Niciodată omenirea n-a avut o zi de bu-
curie atât de mare ca ziua de astăzi,
când se împlineşte ceea ce Arhanghe-
lul Gavril a vestit Mariei din Nazaretul
Galileii, că va naşte fiu. Astăzi se bu-
cură toţi fiii strămoşilor noştri, Adam şi
Eva, deoarece astăzi a răsărit soarele
dreptăţii pentru lumea păcătoasă;
astăzi s-a ivit ziua mântuirii noastre;
astăzi s-a proclamat mântuirea lumii
acesteia pierdute; astăzi s-a născut
Mântuitorul lumii: Isus Cristos.
Era iarnă când Sfântul Iosif cu Preacu-
rata Fecioară Maria au trebuit să călăto-
rească la Betleem, deoarece împăratul
August a dat poruncă să se facă recen-
sământul populaţiei, să se înscrie fie-
care acolo de unde îşi are originea.
Sfântul Iosif şi Preacurata Fecioară
Maria au fost de origine din Betleemul
Iudeii, de aceea ei au trebuit să călăto-
rească acolo pentru recensământ. Iosif
a pornit deci cu Maria din Nazaret spre
Betleem.
Peste dealuri înalte şi drumuri pie-

troase, după o
călătorie lungă
au sosit la Bet-
leem, dar aici n-
au găsit
găzduire, căci
toate locurile de
pe la cunoştinţe
şi de la casele de
oaspeţi erau ocu-
pate de lumea
venită din diferite
părţi pentru re-
censământ. Au
trebuit să se re-
tragă peste
noapte la capătul
oraşului într-un grajd, unde în vreme
grea şi furtunoasă se adăposteau
păstorii cu dobitoacele lor. În acel grajd
şi în acea noapte a născut Fecioara
Maria pe Unul Născut Fiu al său.
Acolo a fost culcat, în iesle, Pruncul
Isus despre care profetul Isaia a pro-
feţit: „Prunc s-a născut nouă şi se
cheamă numele lui Înger de mare
sfat… Dumnezeu tare.” (Is 9, 6.) Au
venit păstorii şi magii de la răsărit şi
împreună s-au închinat pruncului
dumnezeiesc. Pruncul acesta născut
astăzi în lume este deci Fiul lui Dum-
nezeu, care are să ne mântuiască pe
noi din blestemul păcatului strămo-
şesc.

Iubiţi credincioşi,

Cei care nu cred că Pruncul născut
astăzi este Fiul lui Dumnezeu, să în-
trebe pe îngerii care acum, la naşte-
rea Lui, cu cântări de mărire au lăudat
pe Dumnezeu, zicând: “Mărire întru
cele de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace între oameni bun-
ăvoire”(Lc 2,14), şi ei vor răspunde,
că acest Prunc este Fiul, Unul născut
a lui Dumnezeu.
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Să întrebe pe păstorii, pe care înge-
rii i-au chemat la iesle: ce aţi văzut şi
cine este Pruncul acesta culcat în
iesle? Şi ei vor răspunde:

“Am văzut pe nou născutul
Prunc Isus din cer venitul

Fiu Dumnezeiesc”,
acesta este Mântuitorul lumii cel de
mult aşteptat.
Să-i întrebe pe cei trei crai, care au
venit din răsăritul îndepărtat, să se în-
chine acestui Prunc nou născut, al cui
Fiu este? Şi ei vor răspunde: este Fiul
lui Dumnezeu, Care a făcut cerul şi
pământul şi toate câte sunt în lume şi
noi am văzut steaua lui.
Să-l întrebe pe Sfântul Iosif al cui
este Pruncul acela? Şi el va
răspunde, că al Tatălui ceresc. “Înge-
rul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif
şi-i zise: Iosife, fiul lui David, nu-ti fie
teamă să o iei la tine pe Maria, soţia
ta, căci ceea ce a fost zămislit în ea
vine de la Spiritul Sfântul” (Mt 1,20).
Să întrebe pe însăşi Maica Fe-
cioară, cine este Pruncul acesta
frumos şi drăgălaş? Şi ea va
răspunde: Acesta este Fiul meu “care
pentru noi oamenii şi pentru a noastră
mântuire s-a coborât din Cer şi s-a în-
trupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria
Fecioara şi s-a făcut om”(Cf. Simbolul
Credinţei).
Să-i întrebe pe Apostoli, care trei ani
au petrecut cu Cristos: cine este Isus
Cristos? Şi ei, împreună cu Sfântul
Petru, vor răspunde: “Tu eşti Cristos,
Fiul lui Dumnezeu celui viu” (Mt
16,16).
Ce spune Dumnezeu Tatăl, cine
este Isus Cristos? La Botezul Dom-
nului s-a auzit glas din cer, glasul Tat-
ălui care spune: „Acesta este Fiul meu
cel iubit, întru care bine am voit” (Mt
3,17).
Ce spune Isus Cristos despre Sine?
Când Cristos a fost judecat la moarte
a fost întrebat: “Eşti tu Cristos, Fiul
celui binecuvântat? Iar Isus a zis: Eu
sunt şi veti vedea pe Fiul Omului
şezând de-a dreapta celui Atotputer-
nic şi venind pe norii cerului” (Mt
14,61-62).

Cerul şi pământul, evanghelia şi istoria,
unanim mărturisesc, căci Cristos este
Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu ade-
vărat din Dumnezeu adevărat, Unul
născut iar nu creat.
Cu toate că despre dumnezeirea lui Isus
Cristos sunt atâtea mărturii, totuşi, sunt
mulţi care nu-L recunosc şi nu vor să-L
recunoască pe Isus Cristos de Fiu a lui
Dumnezeu şi Mântuitorul lumii.

Iubiţi credincioşi,

Cu umilinţă şi smerenie să ne rugăm lui
Isus Cristos să ne dea credinţă şi tărie
să putem mărturisi adevărul că Isus
Cristos este Fiul lui Dumnezeu, este
Mântuitorul lumii. Aceasta o învaţă
Sfânta Maică Biserică de peste 2000 de
ani. Această credinţă adevărată au
mărturisit-o şi o mărturisesc şi astăzi mi-
lioane de martiri, cu sângele şi viaţa lor.
Toţi cei care am devenit creştini prin Sa-
cramentul Sfântului Botez, avem dato-
ria de a vesti „vestea cea bună”,
Evanghelia lui Cristos, care a venit în
lume să mântuiască neamul omenesc,
“Căci atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, încât pe Unicul Său Fiu l-a dat,
ca oricine crede în El să nu piară ci să
aibă viaţa de veci” (In 3,16). Să nu
uităm, aşadar, că avem datoria de a
vesti evanghelia carităţii prin faptele
noastre de iubire faţă de aproapele, faţă
de cei ce se găsesc în suferinţe, care se
identifică cu Cristos.
Împreună cu îngerii, păstorii, magii, cu
Preacurata Fecioară Maria, Mama lui
Isus, cu Sfântul Iosif, cu întreaga Bise-
rică să adorăm şi noi pe Pruncul Isus din
ieslea din Betleem, prezent în Taina
Sfintei Euharistii.
Vă dorim tuturor Crăciun fericit, cu
sănătate şi bucurii, iar Anul Nou 2012 să
vă aducă belşug de haruri de la Pruncul
Isus.

Sărbători Fericite!
An Nou Fericit!

Cu arhiereşti binecuvântări,
ALEXANDRU

Episcop de Lugoj
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Iubiţi credincioşi,
Prin Har divin, am ajuns încă o dată
să sărbătorim naşterea Mântuitorului
şi Domnului nostru Isus Cristos.

În entuziasmul sărbătorii, haideţi să nu
scăpăm din vedere tocmai
esenţa ei: Împăratul păcii a
venit la noi oamenii ca prunc
umil şi smerit. El, Fiul lui
Dumnezeu, a doua Per-
soană a Sfintei Treimi, nu a
rămas distant şi indiferent la
tragedia pacăto�eniei
umane, în spaţiul siguranţei
oferite de imunitatea divini-
tăţii Sale, ci a acceptat vul-
nerabilitatea noastră,
făcându-se ‘asemenea oa-
menilor’. Prin Întrupare, Domnul Isus a
deschis pentru noi posibilitatea de a fi
adoptaţi de Tatăl prin Har, devenind ast-
fel fii de Dumnezeu. A fost gata să ia
‘chip de rob’, pentru a ne aduce nouă
eliberarea de sub stăpânirea păcatului

şi a morţii. Fiul Stăpânului Universului
s-a facut sărac, pentru ca noi să putem
fi îmbogăţiţi in El cu tot felul de binecu-
vântări cereşti. Emanuel s-a născut într-
o iesle umilă, pentru ca apoi să
domnească în inimile acelora care-L re-

cunosc drept Domn şi Mân-
tuitor.
Poate cineva rămâne nep-
ăsător faţă de o mântuire
atât de mare? Haideţi să ne
arătăm recunoştinţa noastră
pentru tot ceea ce Tatăl, prin
Duhul Sfânt, ne-a dăruit în
Întruparea Fiului, printr-o
nouă, mai adâncă dedicare
la o viaţă de smerenie, rug-
ăciune, căutare a Feţei Lui,
îndepărtându-ne de tot ceea

ce este rău şi excelând în trăirea în cu-
răţie, pentru ca Domnul să aducă vre-
muri de înviorare.

Pastor Petru Bulica
Biserica Creştină Baptistă Nr. 1

Betel Timişoara

El este Dumnezeu
din Dumnezeu Adevărat

Cu ocazia acestui Praznic
Sfânt, doresc fiecărui creștin
ca Sărbătoritul, Fiul lui Dum-
nezeu, să nu lipsească din
suflet, din gând, din vorbire
și din faptă. El, care S-a în-
trupat pentru a ne reașeza
în relația personală cu Dum-
nezeu Tatăl, să Își
desăvârșească această lu-
crare aducându-ne tot mai
aproape de Dumnezeu acum, în prag
de sărbătoare.
Într-o lume a egoismului El, Hristosul,
ne poate face mai altruiști, într-o lume a
materialismului El ne poate oferi acce-

sul în lumea spirituală, a lui Dumnezeu,
într-o lume a durerii cauzată de păcat,

El ne poate alina și ne poate
oferi mângăiere ca nimeni
altul. Toate acestea le poate
face El pentrucă El este
Dumnezeu din Dumnezeu
Adevărat, Cel care S-a în-
trupat, a trăiat ca om deplin
și Dumnezeu deplin pentru a
ne mântui de păcate și pen-
tru a ne oferi un exemplu
demn de urmat de fiecare
dintre noi. Dumnezeu să ne

ajute să călcam în toate situațile pe
urmele Sale!
Hristos s-a născut!

Pastor Dumitru Moț -
Biserica Penticostală

“Elim” Timișoara

p9:Layout 1 12/15/2011 7:16 AM Page 5



14

Mesaje pentru Sărbătorile de Iarnă

„Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei
la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-
a zămislit în ea, este de la Duhul
Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune
numele Isus, pentru că El vamântui pe
poporul Lui de păcatele sale.” Toate
aceste lucruri s-au întâmplat ca să se
împlinească ce vestise Domnul prin
proorocul, care zice: „Iată, fecioara va
fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor
pune numele Emanuel” care, tălmăcit,
înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.
Matei 1,20-23.
A fost planul lui Dumnezeu ca prin Fiul
Său preaiubit să fie brodată mântuirea
neamului omenesc. A fost dorinţa Tată-
lui de a dărâma bariera păcatului şi a
morţii veşnice ce întemniţase făptura de
lut ce încă mai păstra urme de chip şi
asemănare divină. În teama lui Iosif se
citeşte teama întregului neam omenesc
şi dezertarea dinaintea Binefăcătorului.
Ca operă „desăvârşită” a păcatului, în-
străinarea de Dumnezeu şi-a făcut
monstruoasa lucrare până la vremea
sosirii Celui ce a fost numit de cer Ema-
nuel, adică „Dumnezeu este cu noi”. De
când Isus a venit să locuiască îm-
preună cu noi, ştim că Dumnezeu cu-
noaşte încercările noastre şi are
compasiune pentru noi în suferinţele
noastre. Fiecare fiu şi fiică a lui Adam
poate înţelege că divinul nostru Creator
este prietenul păcătoşilor. În fiecare în-
văţătură despre har, în fiecare făgă-
duinţă a bucuriei, în fiecare acţiune a
iubirii, prezentată în viaţa Mântuitorului
pe pământ, noi L-am văzut pe “Dumne-
zeu cu noi”. Fără nici o umbră de îndo-
ială, din acel sfânt ceas al naşterii
Domnului, nici o făptură de lut nu se
mai poate socotii singură, abandonată,
nepreţuită sau fără viitor. Sau cel puţin
n-ar trebui să se mai socotească... Şi
totuşi ce paradox! Încătuşaţi de ace-
leaşi temeri ca ale lui Iosif, continuam

să păstrăm sau
chiar să mărim dis-
tanţa faţă de Cel ce
ne aşteaptă cu bra-
ţele deschise. Co-
pleşiţi de obsesii
egoiste, în goana
după fericiri ce
mâine vor fi doar
deşertăciuni, ris-
căm să pierdem o
mântuire atât de mare. În vreme ce
scriu aceste rânduri mă întreb câţi vor fi
aceia, dispuşi la ceas de sărbători, să
le şi citească. Şi dintre cei ce le vor citi,
câţi vor privi dincolo de brad şi ghir-
lande, de moşi crăciuni sau crăciuniţe,
de mese bogate sau ospeţe, pentru a
contempla atâta dragoste, atâta grijă,
atâta dor, atâta mântuire...Ce-ar fi să
ieşi în miez de noapte părăsind pentru
o clipă petrecerea? Ai putea să-L întâl-
neşti în toată măreţia Sa privind doar
bolta înstelată. Apoi ai putea să-L des-
coperi în toată dragostea Sa măsurând
cu privirea distanţa de acolo de sus
până în inima ta. De acolo a venit pen-
tru tine. A părăsit toată mărirea şi slava
pentru că-ţi înţelegea singurătatea şi
durerea şi nevoile şi neputinţa. În liniş-
tea nopţii, departe de tumultul petrece-
rii ai putea auzi desluşit şoapta
îngerului vestitor: „ Nu te teme să pri-
meşti în inima ta pe Cel ce s-a născut
de la Duhul Sfânt şi care se numeşte
Emanuel , Dumnezeu este cu noi”. Ce
minunat ar fi şi când te gândeşti că o
asemenea trăire chiar ţi-ar fi la înde-
mână! Depinde doar de tine!
În rest fie ca anul 2012 să fie unul de
umblare cu prinţul Emanuel, în pace,
bucurie şi împlinire! Sărbători Fericite şi
La Mulţi Ani!

Pastor Maur Mihai
Preşedintele Conferinţei Banat a Bisericii

Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea
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Făuritor de şcoală nouă,
profesorul Silvestru Ştevin

A funcţionat ca profesor de educaţie fi-
zică la şcoala din Giroc între anii 1966-
1999, ocupând funcţia de director din
1973 până în 1981. L-am cunoscut încă
de la venirea în Giroc, în anul 1966,
când eu eram student, iar mai apoi tânăr
profesor, dar într-o altă scoală, domnul
profesor Silvestru Ştevin se străduia să
atragă tineretul din Giroc spre activităţile
de la căminul cultural. Atunci poate nu i-
am înţeles strădania şi efortul, dar de-
venindu-i mai apoi coleg am înţeles cât
de grea, de istovitoare, dar de multe ori
şi lipsită de sens era această muncă de
,,culturalizare a maselor”, pe care o pot
înţelege doar cei ce au fost în în-
văţământ în acea perioadă.
Odată cu transferul meu la
şcoala din Giroc, în anul 1977, l-
am putut aprecia ca pe un foarte
bun specialist în disciplina pe
care o preda, contribuind la des-
coperirea unor talente în dome-
niul sportului, printre care şi
multipla campioană la Kaiac-
canoe, Daniela Bitulean Ciucur.
S-a achitat cu conştiinciozitate
de obligaţiile profesionale, dar şi de mul-
tiplele sarcini extraşcolare, culturale, ob-
şteşti şi chiar politice. A fost directorul
care a pus bază pe activitatea la clasă a
cadrelor didactice şi pe rezultatele ele-
vilor, lăsând pe plan secundar munca de
,,birocrat” a directorului, care în acea pe-
rioadă, ca şi acum, era foarte apreciată.
Din acest punct de vedere, directorul Sil-
vestru Ştevin a fost un rebel, la fel ca şi
bunul său prieten şi înaintaş, Ovidiu Toc-
macov. A colaborat cu colegii de la
şcoală şi gradiniţă contribuind la forma-
rea unui colectiv valoros şi cu prestigiu
în comunitatea noastră, preluând tradiţia
valoroasă din şcoala giroceană pe care
a îmbogăţit-o prin rezultatele obţinute de
elevii şcolii şi printr-o bună gospodărire
a acesteia. Exigent cu sine însuşi, dar şi
cu colectivul de cadre didactice şi elevii

pe care i-a condus, mereu nemulţumit,
dovadă că şi activităţile cele mai reuşite
le aprecia, mai în glumă mai în serios cu
nota ,,şase plus”. Foarte apreciat de
elevi, dar şi de autorităţile locale, a fost
iniţiatorul multor activităţi sportive, cultu-
rale şi turistice de amploare, fiind orga-
nizatorul unor excursii, în împrejurimi,
dar şi în ţară, precum şi a unor expediţii
în Munţii Carpaţi şi în Delta Dunării.
A fost directorul care, alături de colegii
din acea perioadă, a contribuit efectiv la
construirea localului nou al şcolii, care a
tăiat iarba, a pus geamurile sparte de
elevi, a curăţat pomii, a adus lemnele

pentru şcoală din pădure sau din
diverse depozite, a făcut recen-
săminte, a adunat alături de elevi
frunze de dud pentru viermii de
mătase, a făcut ,,Cântarea Ro-
mâniei” şi ,,Daciada”, a mobilizat
tinerii la activităţi culturale, iar de
multe ori a suportat critici nemeri-
tate venite din partea unor acti-
vişti de partid, care nu aveau
nicio legătură cu învăţământul,

pentru diverse lucruri ce nu aparţineau
de învăţământ. Cu evidente înclinaţii li-
terare, cu o cultură umanistă pentru care
pot să-l invidieze şi cei cu studii de spe-
cialitate, dar şi cu un dar al povestirii re-
marcabil, profesorul Silvestru Ştevin
publică în anul 2000 volumul ,,Desculţ
prin propriul destin”, un roman autobio-
grafic, ce redă tragedia familiei sale şi a
altor mii de familii bănăţene în anii de-
portării în Bărăgan, pe care şi el, copil
fiind, a cunoscut-o. Am încercat să pre-
zint doar câteva din motivele pentru care
trebuie să-l apreciem şi să-l cinstim aşa
cum se cuvine pe profesorul, directorul,
prietenul şi OMUL SILVESTRU ŞTE-
VIN, iar în această zi de frumoasă ani-
versare să-i spunem LA MULTI ANI!
alături de minunata sa familie.

Prof. Octavian GRUIŢA
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Pluguşorul

Mâine anul se-noieşte
Pluguşorul se porneşte
Şi începe a brăzda,
Pe la case a ura.

Iarna-i grea, omătu-i mare,
Semne bune anul are,
Semne bune de belşug,

Pentru brazda de sub plug.

Doamne binecuvântează,
Casa care o urează

Pluguşor cu patru boi,
Pluguşor mânat de noi.

Sus pe cer că straluceşte,
O stea mare ce vesteşte
Că se curmă de acum
Al nevoilor greu drum;

Asta-i steaua românească
A unirii şi-a-nfrăţirii,

Stea de viaţă, stea de zpor,
Stea de bine-n viitor.

Fă-o, Doamne, să lucească
Steaua noastră românească

Şi să stea tot între noi,
Să nu mai avem nevoi.

Anul Nou ne-aduce nouă,
Timp mai bun şi viaţă nouă;

Anul Nou o să ne fie,
Început de veselie.

Mari pe mici n-or prigoni,
Mici pe mari nu vor râvni,
În frăţie şi-n dreptate
Au să fie legi lucrate.

Noi cu ei mâna vom da
Şi-ntr-o horă vom juca.

Dumnezeu care ne-ascultă,
Ne întinde hrană multă,
Şi pământul ce-om avea
Grâu de aur ne va da.

Mânati, măi!
Hăăăăi, hăăăăi!
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GGeerraarr
CCeell  mmaaii  mmaarree  ddiinnttrree  ffiiiiii  AAnnuu--
lluuii,,  IIaannuuaarriiee  ssaauu  ''''GGeerraarr''''  eerraa

ccuunnoossccuutt  îînn  ttrreeccuutt  şşii  ssuubb  ddeennuummiirreeaa
ddee  ''''GGeennaarriiee'''',,  ''''GGhheennaarriiee''''  ssaauu  ''''CCaalliinn--
ddaarriiuu''''..  EEssttee  lluunnaa  îînn  ccaarree  ssee  ddăăddeeaauu

ppeettrreecceerrii  ddee  îînncceeppeerreeaa  NNoouulluuii  AAnn  şşii  îînn
ccaarree  ssee  vveeddeeaa  ccuumm  vvaa  ffii  vvrreemmeeaa  îînn  ppee--
rriiooaaddaa  uurrmmăăttooaarree::  ddaaccăă  îînn  iiaannuuaarriiee

nnuu  ee  ttiimmpp  ggeerrooss,,  aattuunnccii  aaşşaa  vvaa  ffii
vvrreemmeeaa  îînn  mmaarrttiiee  şşii  aapprriilliiee..  DDaaccăă

îînnssăă  eerraa  ffrriigg,,  ccuu  ssiigguurraannţţăă  îînn
ffeebbrruuaarriiee  aavveeaa  ssăă  nniinnggăă..
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1 D † Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului;
Sfântul Vasile cel Mare; Predică la Duminica dinaintea
Botezului Domnului

2 L Sfântul Serafim de Sarov; Sfântul Silvestru, episcopul
Romei

3 M Sfântul Proroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie
4 M Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuviosul Teoctist
5 J Ajunul Bobotezei
6 V † Boboteaza - Botezul Domnului
7 S † Soborul Sfântului Ioan Botezătorul
8 D Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Cuvioasa

Domnica; Predica la Duminica după Botezul Domnului
9 L Sfântul Mucenic Polieuct
10 M † Cuviosul Antipa de la Calapodeşti;

Sfântul Grigorie al Nisei
11 M † Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte
12 J Sfânta Muceniţă Tatiana
13 V Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic
14 S Sfinţii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait
15 D Sfântul Cuvios Pavel Tebeul
16 L Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru
17 M † Sfântul Antonie cel Mare
18 M † Sfinţii Atanasie şi Chiril
19 J Sfântul Macarie Egipteanul
20 V † Sfântul Eftimie cel Mare
21 S Sfântul Maxim Mărturisitorul
22 D Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Anastasie Persul;

Duminica lui Zaheu
23 L Sfântul Clement de Ancira; Sfântul Paulin de Nolla
24 M Sfânta Xenia
25 M † Sfântul Grigorie de Nazianz; Sfântul Bretanion
26 J Sfântul Xenofont, soţia sa, Maria, şi fiii lor

Arcadie şi Ioan
27 V † Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur
28 S Sfântul Efrem Sirul, Paladie şi Iacob
29 D Aducerea moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul;

Duminica femeii cananeence
30 L † Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan
31 M Sfinţii Chir şi Ioan

Calendar ortodox ianuarie
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Epifania sau Boboteaza
Sfânta si dumnezeiasca Arătare a Dom-
nului Dumnezeu si Mântuitorului nostru
Iisus Hristos o sărbătorim în 6 ianuarie,
în toate sfintele biserici, făcând, de cu
seară, slujba Privegherii. Că însuşi
Dumnezeu Cuvântul, îmbrăcându-Se în
Adam cel vechi şi împlinind toate ale
Legii, a venit la marele Prooroc Ioan, ca
să Se boteze. Şi acesta îl oprea, zicând
către Dânsul: “Eu am trebuinţă să fiu bo-
tezat de Tine şi Tu vii la mine?”. Dacă a
auzit însă pe Domnul zicând: “lasă
acum”, a cunoscut că botezul este îm-
plinirea a toată dreptatea şi L-a lăsat. Şi
botezându-Se Hristos, toată firea apelor
a sfinţit; şi cufundând în apele Iordanu-
lui toate păcatele oamenilor, îndată a
ieşit din apă; înnoind şi zidind din nou pe
omul, care era învechit în păcate şi
dându-i împărăţia cerurilor.

Sfântul Ioan
Sfântul Ioan, Înainte-
mergătorul şi Boteză-
torul Domnului a
primit de la însuşi
Domnul Hristos
mărturia că el era cel
mai mare dintre toţi
oamenii născuţi din
femeie şi cel dintâi
între Prooroci. Pe
când încă se afla în
pântecele maicii sale,
sfânta Elisabeta, el a
tresărit de bucurie în preajma lui Mesia pe
care îl purta în ea Prea Sfântă Maica
Domnului, venită în vizită la verişoara ei
(Luca 1, 39-54). La maturitate, s-a retras
în pustiu, acoperit cu o haină din păr de
cămilă şi încins cu o curea de piele.
Pentru că poporul se întreba dacă nu
cumva era el Mântuitorul aşteptat de atâ-
tea generaţii, Ioan le spune: “Eu vă botez
cu apă, dar vine altul mai mare decât
mine, El vă va boteza cu foc şi cu Duh
Sfânt”.

19

Sărbători creştine

Sfântul Vasile
Sf. Vasile episcopul Cezareii, este unul
dintre cei mai importanţi părinţi ai biseri-
cii ortodoxe şi unul dintre cei mai mari
teologi creştini. S-a născut în Pont în
jurul anului 329 şi a murit în Cezarea în
ziua de 1 Ianuarie 379. El provine dintr-
o familie creştină binecunoscută: tatăl
său Sf. Vasile cel Bătrân a fost un renu-
mit învăţător în Pont, iar sora sa Macrina
şi fratele său Grigore din Nyssa au de-
venit de asemenea sfinţi. Sf. Vasile a
studiat la Cezarea, la Constantinopol şi
Atena, remarcându-se încă de tânăr prin
profunde cunoştinţe în filosofie, astrono-
mie, geometrie, medicină şi retorică. La
întoarcerea în Pont, el înfiinţează o
mănăstire pe malul Iris-ului. Scrierile
sale din acea perioadă pun bazele vieţii
monahale sistematice şi deaceea Sf.
Vasile este considerat părintele mona-
hismului oriental.

Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi
Pe aceşti trei Sfinţi Părinţi: Vasilie cel
Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de
Aur, îi sărbătorim laolaltă, ca pe cei mai
mari învăţători şi Păstori ai Bisericii, din
toată istoria creştinătăţii.
Viaţa lor sfântă şi învăţăturile lor alc-
ătuiesc nişte îndreptare de ortodoxie,
vrednice de toată lauda şi încrederea.
Este o dovadă limpede că este rătăcire să
nu crezi ca ei. Ei arată la treapta cea mai
înaltă “drumul împărătesc” în Biserica Or-
todoxă. Ei sunt adevăraţii ctitori ai Orto-
doxiei. Şi pentru că, pe lângă darul
tălmăcirii Sfintelor Scripturi, ei s-au în-
vrednicit şi de înalta treaptă a arhieriei, ei
sunt cunoscuţi îndeobşte sub numele de
Sfinţii Trei Ierarhi.
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Demni urmaşi ai cântecului popular la Giroc:
Loredana Sur Beraru

Leagăne de cultură şi tradiţie populară, Gi-
rocul şi Chişoda au devenit în timp izvoare
de folclor. Fie că vorbim de timpurile mai
vechi când cele două localităţi au dat so-
lişti instrumentişti şi vocali autohtoni de re-
nume, fie că vorbim de vremurile noastre
când, prin adopţie ori naturalizare, o serie
de nume cunoscute ale folclorului din
Banat au devenit giroceni şi s-au hotărât
să-şi aşeze căminul pe raza acestor loca-
lităţi.
Dacă ar fi să amintim dintre cei mai vechi
lăutari ai localităţilor Giroc şi Chişoda nu
putem să-i uităm pe moş Luţu vioristul, pe
Eva contrabasista, soţia sa, pe vioristul
Lină şi contrabasistul Pătru Giurcovici.
Apoi taragotistul Şpircu, saxofoniştii Tuţu
lu Lomba şi Toni, precum şi acordeoniştii
Nelu Luca şi Micu lu Pichi. Nu putem să
nu-l amintim în acest context pe rapsodul
Pavel Erja. De-a lungul anilor ei au fost cei
care au cântat la nunţi, botezuri, la rugi şi
sărbători încântând locuitorii acestor me-
leaguri cu muzica şi harul lor. Mai aproape

de vremurile noastre este profesorul Petrică Moise, binecunoscutul rapsod
de muzică populară din Banat, apoi familia profesorului Cuibaru, Aurel Dorin
şi Dorin, familia Ardelean, Aurelia cu cei doi Mircea tatăl şi fiul, Sivu şi Cos-
min Golban, apoi Desanca Lalici, Pera Todorovici, Luminiţa Jucu, Traian Jur-
chelea şi mai tinerii Doriana Talpeş şi Marius Matei. Sunt doar câteva nume,
departe de a-i aminti pe toţi. Din fericire, lista nu se încheie aici. Noi vlăstare
de pe pământuri giroce duc mai departe faima cântecului popular bănăţean.
Din tinerele generaţii am putea să le amintim pe Oana Rus şi pe Loredana
Maria Sur Beraru.

Deşi este la o vârstă fragedă, micuţa Lo-
redana Maria Sur Beraru se poate mân-
dri cu o bogată carieră artistică. La doar
13 ani ai săi, Loredana îţi poate arăta o
sumedenie de diplome, atât pentru in-
terpretarea cântecului, cât şi a dansului
popular bănăţean. Încă din clasele pri-
mare, învăţătoarea Iudita Monea a în-
trezărit talentul micuţei interprete
Loredana Maria Sur Beraru. Astfel, în-
curajând-o, aceasta a reuşit să urce,

rând pe rând, treptele consacrării. A
rămas proverbială îndrăzneala micuţei
artiste care, la doar 7 ani, a vrut să cânte
pe scena de la Giroc cu prilejul Rugii de
Paşte, dar nu a fost lăsată de mai-marii
pe atunci în cântecul popular. Cura-
joasă, micuţa Loredana şi-a luat inima în
dinţi şi şi-a pus toată nădejdea în prima-
rul comunei, dl Iosif Ionel Toma, la care
a mers şi i-a spus că vrea să cânte. «Şi
cine nu te lasă?», a întrebat-o, nedume-
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rit, primarul. Cu primarul de mână, mi-
cuţa Loredana a urcat pe scena de la
Giroc pentru prima oară în cadrul unei
manifestări de amploare şi ne spune că
acest lucru nu-l va uita niciodată. De
atunci, în fiecare an, Loredana Maria Sur
Beraru cântă atât la Ruga din Giroc, cât
şi la Ruga din Chişoda.
Tânara solistă este născută la 9 sep-
tembrie 1999 şi locuieşte în comuna
Giroc. Astăzi, Loredana ia lecţii de canto
la Palatul Copiilor din Timişoara, cu pro-
fesorul Remus Grosu, şi urmează cursu-
ri de dansuri populare, cu coregraful
Victor Jicherean.
Plină de viaţă şi energie, micuţa Lore-
dana, în măsura în care îi mai permite
timpul, participă şi la cercul religios pen-
tru copii din comuna Giroc, condus de
preotul paroh Adrian Ionel Chermeleu.
Având ca modele pe Nicoleta şi Andreea

Voica, dar şi pe Mihaela Petrovici şi Des-
anca Lalici, tânăra Loredana Maria Sur
Beraru duce mai departe frumuseţea şi
tradiţia cântecului popular din Banat. În
prezent, Loredana face parte din grupul
«Zorelele Girocului», condus de binecu-
noscuta interpretă de muzică populară
românească şi sârbească din Banat,
profesoara Desanca Lalici, şi la

A n s a m b l u l
« G h i o c e l u l » ,
condus de core-
graful Victor Ji-
cherean.
Loredana a parti-
cipat la serbările
din cadrul şcolii,
remarcându-se la
cea cu tema
«Veşinicia s-a
născut la sat»,
realizată de învă-
ţătoare Bianca Câmpeanu, şi la specta-
colul «Ziua tuturor românilor», realizat de
învăţătoarea Zorina Ciolac.
Micuţa solistă şi dansatoare de folclor
bănăţean a participat împreună cu An-
samblul «Ghiocelul» la mai multe spec-
tacole în ţară şi peste hotare. În anul
care a trecut, a fost cu spectacole în
Muntenegru şi Uzdin (Serbia). Loredana
are deja înregistrate 12 piese de muzică
populară, dintre care opt sunt piese pro-
prii, avându-i ca textieri pe Mariana Toţa
şi Florin Vâşcu. Orchestraţia a fost asi-
gurată de Remus Grosu şi Adrian Sco-
robete. A participat la mai multe
concursuri de muzică populară şi s-a re-
marcat la Festivalul «Troesmis» din
Tomis şi la «Tinere speranţe», de la
Gherla, unde a obţinut diferite premii. În
judeţul nostru, a participat la festivalurile-
concurs «Lada cu zestre» şi «Vetre
străbune».
Cu toate că este deja o mică «vedetă»,
tânăra Loredana Sur Beraru nu negli-
jează nici activitatea şcolară. În clasele
primare, a obţinut doar premiul întâi şi a
participat, în fiecare an, la concursul de
matematică şi limba română «Cangurul».

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Poetul nepereche al neamului românesc

Mihai Eminescu (născut ca Mihail Emi-
novici) (n. 15 ianuarie 1850, Botoşani sau
Ipoteşti - d. 15 iunie 1889, Bucureşti) a
fost poet, prozator şi jurnalist român, so-
cotit de cititorii români şi de critica lite-
rară postumă drept cea mai importantă
voce poetică din literatura română.

A vor-
bi de
p o e t

este ca
şi cum ai

striga într-o pe-
şteră vastă... Nu poate să ajungă vorba
până la el, fără să-i supere tăcerea.
Numai graiul coardelor ar putea să po-
vestească pe harfă, şi să legene din de-
părtare delicata lui singuratecă slovă.
(...) Într-un fel, Eminescu e sfântul prea-
curat al ghiersului românesc. Din tumul-
tul dramatic al vieţii lui s-a ales un
Crucificat. Pentru pietatea noastră de-
păşită, dimensiunile lui trec peste noi,
sus şi peste văzduhuri. Fiind foarte
român, Eminescu e universal. (Tudor
ARGHEZI)
Se destăinuiesc scrieri ale lui pierdute
prin ziare, se comunică o sumă de
caiete, în care se cuprind poezia şi
proza pe care nu le-a tipărit. Dar nici nu
le-a distrus, căci el ştia bine că sunt în
ele diamante care aşteaptă numai ceva
mai multă tăietură pentru a străluci de-
plin. (...) Un nou Eminescu apăru: minte
setoasă de a şti, suflet doritor de a se
împărtăşi altora, inimă revărsându-se în

bunătate, ochi puternici ţintind neconte-
nit idealul. (Nicolae IORGA)
Funcţia lui Eminescu în cultura noastră
are sensul universalului. După o sută de
ani, poetul acesta îndărătul căruia
stătea un om de cultură complet, încins
de toate pasiunile spiritului şi deschis
către toate formele de cunoaştere, nu
încetează să ne apară drept un om
complet. Accentul pe care-l pune veacul
nostru pe cultura ştiinţifică nu-i era defel
străin, iar timpurile moderne care “au
sfărâmat în fragmente omul”, într-alt fel
decât până acum, pot găsi în demersu-
rile cugetului eminescian – oricât de
neîmplinite pe un plan ori pe altul, afară
de cel poetic – un sens de totalitate
umană. (Constantin NOICA)
Există o idee Eminescu: ea s-a împlinit
când i-a bătut ceasul, întâi fiindcă omul
care o purta s-a născut aşa ca subs-
tanţă şi aptitudini, şi al doilea fiindcă în-
florirea a fost prielnic ocrotită de acea
atmosferă educativă a culturii, în a cărei
şcoală omul şi-a făcut ucenicia. Este o
“idee Eminescu”, iar aceasta s-a zămis-
lit sub zodii româneşti. (Lucian
BLAGA)

EL TRĂIEŞTE ÎN VIAŢA POPORULUI SĂU
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Poetul nepereche al neamului românesc

De la Nistru pân’ la Tisa
Tot românul plânsu-mi-s-a,
Că nu mai poate străbate

De-atâta străinătate.
Din Hotin şi pân’ la mare
Vin muscalii de-a călare,

De la mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;

Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii,
Şi străinul te tot paşte

De nu te mai poţi cunoaşte.
Sus la munte, jos pe vale
Şi-au făcut duşmanii cale,
Din Sătmar pân’ în Săcele
Numai vaduri ca acele.

Vai de biet român săracul!
Îndărăt tot dă ca racul,

Nici îi merge, nici se-ndeamnă,
Nici îi este toamna toamnă,

Nici e vară vara lui,
Şi-i străin în ţara lui.
De la Turnu-n Dorohoi
Curg duşmanii în puhoi
Şi s-aşează pe la noi;

Şi cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier,
Zboară păsările toate
De neagra străinătate;
Numai umbra spinului
La uşa creştinului.

Îşi dezbracă ţara sânul,
Codrul - frate cu românul -
De secure se tot pleacă
Şi izvoarele îi seacă -
Sărac în ţară săracă!

Cine-au îndrăgit străinii,
Mâncă-i-ar inima câinii,
Mânca-i-ar casa pustia,
Şi neamul nemernicia!

Ştefane, Măria ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las’ arhimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija sfinţilor
În sama părinţilor,

Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,
Doar s-a-ndura Dumnezeu,
Ca să-ţi mântui neamul tău!
Tu te-nalţă din mormânt,
Să te-aud din corn sunând

Şi Moldova adunând.
De-i suna din corn o dată,
Ai s-aduni Moldova toată,
De-i suna de două ori,
Îţi vin codri-n ajutor,
De-i suna a treia oară

Toţi duşmanii or să piară
Din hotară în hotară -
Îndrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorile!

Doina

Şi dacă...
Şi dacă ramuri bat în geam

Şi se cutremur plopii,
E ca în minte să te am
Şi-ncet să mi-te-apropii.

Şi dacă norii deşi se duc
De iese-n luciu luna,

E ca aminte să-mi aduc
De tine-ntotdeauna.

Şi dacă stele bat în lac
Adâncu-i luminându-l,

E ca durerea mea s-o-mpac
Înseninându-mi gândul.
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O tânără rămasă fără vedere,
în urma unui accident, suferea
cumplit de singurătate. La un
moment dat, s-a apropiat de ea
un băiat care a reuşit să îi câştige

atenţia şi inima. Cei doi îşi petreceau îm-
preună cea mai mare parte din
timp. Tânăra îi spuse, la
un moment dat, celui
drag: - Tot ceea ce-
mi doresc mai mult
pe lumea asta e să
pot vedea iar soa-
rele, luna, natura şi
oamenii. Vreau să-ţi
văd chipul. Nu ştiam ce
dar minunat ne-a dat Cel de
Sus când ne-a binecuvântat cu miracolul
vederii.
După o vreme, băiatul îndrăgostit se ho-
tărî să-şi ceară iubita în căsătorie.
- Vrei să te căsătoreşti cu mine? Se lăsă
o tăcere apăsătoare, iar tristeţea plutea
în aer. Cu un tremur în voce, fata îi

răspunse:
- Nu mă voi căsători dacă nu pot vedea.
Nu mă voi putea descurca pentru amân-
doi şi nu vreau să-ţi devin povară.
După un timp, doctorul o chemă pe
tânără la spital pentru a-i da vestea cea

bună. Era posibil să i se facă
un transplant de cornee,

fiindcă apăruse un
donator. Fericirea a
fost imensă şi,
după operaţie,
primul care a vrut
să o vadă a fost iu-

bitul ei. Dar acesta era
şi el nevăzător. Scutu-

rându-se parcă de o povară, ea
spuse:
- Nu mă pot căsători cu un orb.
Apoi fata s-a întors să plece. Înainte să
dispară sunetul paşilor ei, băiatul i-a şop-
tit:
- Să ai grijă, te rog, de ochii mei!
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Dragoste şi nerecunoştinţă

• Cel ce spune că-şi plânge păcatele şi
continuă să le facă, se înşeală singur pe
sine (Avva Isaia Pustnicul)
• Să nu ne despărţim de iubirea lui Dum-
nezeu în Iisus Hristos, ci să răbdăm
durerile cu tot sufletul, aşteptând aju-
torul Lui (Sf. Vasile cel Mare)
• Cel ce ţine Sfânta Scriptură în mâini
necurate nu poate s-o înţeleagă (Sf.
Ioan Hrisostom)
• Hristos este viaţa credincioşilor şi
moarte este viaţa fără Hristos (Sf. Igna-
tie Teoforul)
• Să nu îngădui niciodată să intre în
inima ta vreun gând care să mânie pe
Dumnezeu (Avva Siluan)
• Curgerea apei arată izvorul ei; iar felul
cuvântului arată inima celui ce l-a grăit
(Sf. Vasile cel Mare)

• Vrei să-l cunoşti pe Dumnezeu? Cu-
noaşte-te mai întâi pe tine însuţi! (Avva
Evagrie Ponticul)
• Drepţii n-au nici o moarte, ci o trecere
la viaţa de veci (Sf. Atanasie cel Mare)
• Dumnezeu odihneşte în inimile celor
blânzi, iar sufletul tulburat este scaun
pentru diavoli (Sf. Ioan Scărarul)
• Tăcerea la vreme este mama gânduri-
lor înţelepte (Sf. Diadoh al Foticeei)
• Păcatele stau alături de virtuţi şi de
aceea cei răi iau virtuţile drept păcate
(Sf. Talasie Libianul)
• Omorârea firii este făcătoare de viaţă
(Sf. Simeon Noul Teolog)
• Prin virtuţi înnoim sufletul nostru (Sf.
Simeon Noul Teolog)
• Smerenia este mama lacrimilor şi a
cumpătării (Sf. Ioan Hrisostom)

Din înţelepciunea ortodoxă
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La Chişoda s-a încins hora unirii
Ziua de 24 ianuarie 1859 are o semnifi-
caţie deosebită pentru toţi românii. La
această dată a avut loc Unirea Principate-
lor Române, cunoscută şi ca Mica Unire,
ce reprezintă unifica-
rea celor două vechi
state româneşti,
Moldova şi Ţara Ro-
mânească.
Cu această ocazie,
elevii clasei I din
Chişoda au vizionat

o prezentare PPS, realizată de doamna învăţătoare Gabriela
Condrea, pentru a cunoaşte importanţa evenimentului istoric
şi au jucat hora unirii. În sala multifuncţională, alături de pro-
fesoarele Gabriela Vlasie, Miloranca Golban şi Constanţa
Onose, elevii claselor V-VIII au ascultat expunerea profesoru-
lui Liviu Rămneanţu, care a menţionat mo-
mentele importante ale evenimentului.
Eleva Alexandra Comăniţă, din clasa a VI-a, a
interpretat cântecul „Doamne, ocroteşte-i pe
români!”. Desenele elevei Alexandra Szabo,
din clasa a VII-a, reprezentându-i pe domnito-
rul Alexandru Ioan Cuza şi pe Mihail Kogălni-
ceanu, au fost expuse şi admirate de elevi.
Elevele clasei a VIII-a au prezentat un montaj
literar, iar la final au jucat hora unirii. �M.D.)

24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române

La Giroc a cântat fanfara
Sărbătoarea unirii principatelor române nu a
trecut neobservată la Giroc. Luni, de ziua
Micii Uniri, pe străzile din comună au răsu-
nat acordurile fanfarei condusă de Ionel Pas-
cotă senior. Înfiinţată încă din anul 1928, în
timp activitatea acestei formaţii a cunoscut
suişuri şi coborâşuri, ajungând ca în pe-
rioada 1970-1988 să activeze doar în 12 ins-
trumentişti. Din 1988, fanfara şi-a încetat
activitatea timp de 12 ani. Din anul 2000, prin
grija Primăriei din Giroc, se alocă bani pen-
tru achiziţionarea de noi instrumente, iar fanfara reintră în actualitate, începând cu
un repertoriu de colinde, apoi cu unul din ce în ce mai diversificat. �V.T.)
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Credinţa este un mod de viaţă. În tot
ceea ce gândim, vorbim şi facem ne ra-
portăm la Dumnezeu precum ramurile
unui copac care depind tot timpul de
rădăcină. Dacă în lume creştinul se
comportă ca şi cum Dumnezeu l-ar
vedea în permanenţă, cu atât mai mult
în Biserică, acolo unde Însuşi Hristos
este prezent la fiecare Sfântă Liturghie,
trebuie să avem un comportament ire-
proşabil. Astăzi, noi, creştinii, care luăm
parte la Sfânta Liturghie, dăm dovadă de
un formalism ieşit din comun. Cei mai
mulţi dintre noi intrăm în
Biserică aproape cum
am intra în oricare altă
clădire, cu o vestimen-
taţia neadecvată, cu un
comportament trufaş
sau arătând o falsă
smerenie. Neştiinţa a
ceea ce trebuie să
facem şi, nu în ultimul
rând, pasivitatea de
neînţeles din timpul slujbelor ne arată că
suntem martori şi în acelaşi timp co-par-
ticipanţi la un fenomen de desacralizare
cruntă a Bisericii şi a tuturor lucrurilor ce
ne leagă de Dumnezeu.
Comportamentul actual din biserici
scoate în evidenţă lipsa minimului de ca-
tehizare. Venim la Biserică total nepregă-
tiţi, iar când intrăm în casa lui
Dumnezeu, o facem fără acea frică spe-
cifică întâlnirii cu Hristos în starea Sa de
jertfă euharistică. Indiferent de momen-
tul Sfintei Liturghii, uşile scârţâie, sem-
nalizând că au ajuns, în sfârşit, şi
întârziaţii. În lăcaşul de cult există o mi-
şcare ca într-un muşuroi care îi deran-
jează pe cei care vor să fie atenţi la
fiecare cuvânt spus la altar. Când cântă
corul se găsesc solişti de circumstanţă
care să bruieze, convinşi fiind că va-
rianta lor de cântare bisericească e cea
mai bună. Se vorbeşte în timp ce preoţii

citesc rugăciuni, şi cel mai grav se per-
turbează momentele cheie ale slujbelor:
citirea Apostolului, citirea Evangheliei şi
chiar predica. Majoritatea nu conştienti-
zează că fac păcate prin aceste mani-
festări improprii actului de cult. Nu cred
că e necesar un catalog de maniere în
biserică, bunul simţ cred că este cel care
ar trebui să dicteze în biserică. O altă
parte dintre noi avem un comportament
cu totul nenatural şi lipsa de smerenie
contribuie la aceasta. Nu trebuie nea-
părat să albim sfintele icoane cu sărutu-

rile noastre sau să
exagerăm în a ne pros-
terna, ci trebuie să
intrăm în Biserică cu o
frică interioară. Ca laici
şi în acelaşi timp ca
mădulare ale lui Hris-
tos, trebuie să ne
purtăm în Biserică ase-
menea îngerilor care
stau în jurul tronului ce-

resc, aducând laudă lui Dumnezeu pen-
tru toate binefacerile Lui. Însă poziţia
noastră faţă de jertfa lui Hristos este una
grav denaturată, atât din punct de ve-
dere teoretic, cât mai ales practic. Nu
mai înţelegem dimensiunea Bisericii şi
rolul ei în viaţa lumii. Cu atât mai puţin
slujirea preotului, acesta fiind văzut mai
degrabă ca un prestator de servicii decât
ca om a lui Dumnezeu. Indiferenţa şi
nepăsarea noastră de care dăm dovadă
în timpul Liturghiei atrage după sine o
comuniune cu Dumnezeu aproape im-
posibilă. De ce? Fiindcă în timpul Sfintei
Liturghii îl căutam pe Hristos la pangar,
la lumânări, chiar şi la uşa din dreapta a
Sfântului Altar. Aşadar, în Sfânta Litur-
ghie să ne răstignim şi noi împreună cu
Hristos, că de vom face aceasta, vom şi
învia împreună cu El, aşa precum ne
spune Sfântul Apostol Pavel.

Codruţa TOMESCU

COMPORTAMENTUL ÎN BISERICĂ ESTE
CARTEA NOASTRĂ DE VIZITĂ
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Pe 9 mai 2010 s-au împlinit 65 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război
Mondial în Europa. Conştientizând că participanţii noştri la război sunt per-
soane ce au în jurul vârstei de nouăzeci de ani sau mai mult, am considerat
că este firesc să realizez nişte interviuri cu foşti veterani de război din co-
munitatea noastră - Giroc – Chişoda.

Ion Lazăr, calvarul prizonieratului în URSS

Ion Lazăr s-a născut în 1919, în Giroc,
şi a părăsit această lume în cursul anu-
lui 2011. „Până să plec la război am
fost paore, mă ocupam cu agricultura.
În 1940, când au fost cedate Basara-
bia, Bucovina şi Ardealul de Nord,
eram acasă. Îmi aduc şi acum aminte
ce debandadă era atunci: refugiaţilor li
se căutau case de locuit, copiii nu mai
mergeau regulat la şcoală, iar cei ce
erau de vârsta încorporării trăiau cu
frica în sân că nu scapă de război”.
- La ce armă aţi fost încorporat şi
unde aţi făcut instrucţia?
- La regimentul 6 artilerie din divizia
nouă cavalerie. Mai întâi am făcut pre-
militara la Chişoda, iar apoi instrucţia
în armată la Timişoara. Am avut în do-
tare tunuri de 76,2 mm. Instrucţia era
dură, ţin minte că pe cei ce nu execu-
tau cum trebuie ordinul îi băteau gra-
daţii, nu se uitau prea mult la noi.
- Când aţi ajuns pe front?
- Nu am participat la eliberarea Basa-
rabiei, dar am văzut ce rău o duceau
basarabenii, de acum bucuroşi că i-am
eliberat. Am trecut Nistrul de la Tighina
la Tiraspol. Ţin minte că s-a făcut un
sondaj. De frică să nu ni se întâmple
ceva, toţi am declarat că suntem de
acord cu trecerea Nistrului, dar numai
Dumnezeu ştia ce era în sufletul nos-
tru când am trecut în Rusia (URSS).
Apoi am ajuns la frontul de la Odessa,
în august, şi-am asediat oraşul până în
octombrie. Am bombardat oraşul mai
multe zile. Ţin minte că erau zile de
vară şi cei căzuţi, dacă nu-i îngropam,
se înnegreau până seara, deoarece

afară erau peste 30 de grade.
- Ce impresie v-a făcut URSS-ul?
- Era o ţară mare, dar, ca în Basarabia,
numai bătrânii, femeile şi copiii au mai
rămas acasă. Bărbaţii erau plecaţi la
război. În curţi la oameni nu am intrat
să rechiziţionăm alimente, că nici ei nu
aveau, dar dacă treceam pe lângă un
colhoz distrus şi raportam comandan-
tului de baterie că am văzut un porc,
„o trăbuit să ce duci să-l aduşi, că sol-
datu’ român n’o primit niciodată hrană
destulă”. Din puţinul ce l-am avut am
dat mâncare sau bomboanele şi cio-
colata primită de la nemţi la copiii ruşi.
DupăOdessa ne-am îmbarcat în tre-
nuri şi înaintam spre Caucaz. Era linie
dublă şi din sens opus venea o garni-
tură de tren cu prizonieri ruşi. Erau
morţi de foame. Nu m-a răbdat inima
şi le-am aruncat o pâine pe geamul va-
gonului. „S-or omorât în bătaie ca să
apuşe o bucată fiecare. Să ferească
Dumnezeu să nu mai vie război!”
- Partizani erau în Rusia?
- Foarte mulţi, eram surprinşi că şi
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fetele tinere erau antrenate ca să facă
pagube în rândul nostru. Noaptea sau
ziua nu umblam de capul nostru de
frica lor.
- Până unde aţi ajuns la ruşi?
- Până la Novorosiisk. Aici două eveni-
mente importante le ţin minte foarte
bine: ne-au atacat avioanele ruseşti
când eram pe poziţii şi au căzut mulţi
de-ai noştri, doi erau din Banat, unul
de la Icloda şi celălalt de la Blajova.
Apoi, într-un moment de repaus, căpi-
tanul, mare amator de pescuit, a ob-
servat migraţia peştilor în septembrie
1942 din Marea de Azov spre litoralul
turcesc, unde urmau să depună icrele.
Erau mii de peşti ce mergeau ca-n co-
loană. Să nu exagerez, dar cu năvodul
de 50 de metri trăgeam afară odată
două sute de kilograme de peşte. În
plasa peştilor m-am zgâriat şi s-a in-
fectat piciorul. La început n-am dat im-
portanţă, retrăgându-mă cu ai mei în
Peninsula Taman şi apoi în Crimeea,
pe la Kerci. Rana s-a agravat şi am
stat mai multe luni prin spitale, unde
m-a prins legea lui Antonescu, ce spu-
nea că cei ce au doi ani pe front sunt
demobilizaţi. Aşa am ajuns acasă,
unde eram şi la 23 august 1944.
- Ce s-a întâmplat după această dată?
- Am fost mobilizat din nou şi în sep-
tembrie am participat la apărarea Timi-
şoarei şi a satelor din jur: Bucovăţ,
Moşniţa, Sânandrei şi Becicherecu
Mic. Apoi am înaintat spre Ungaria tre-
când în această ţară pe la Curtici.
- Prima bătălie din Ungaria la care
aţi participat unde a avut loc?
- Am forţat Tisa, unde am făcut două
capete de pod. Unul din ele a fost dis-
trus de nemţi şi unguri. N-am să uit ni-
ciodată cum regimentele româneşti din
divizia patru infanterie au fost împinse
în Tisa. Unii nu ştiau să înoate şi ca să
nu cadă prizonieri s-au aruncat în apă.
S-au înecat o grămadă. Parcă-i văd şi
acum. Vai, Doamne!
- Până unde aţi ajuns în vest?
- Până în Cehoslovacia, în Munţii
Tatra. Aici oamenii erau foarte primi-
tori, încercând să ne culce la căldură

şi să ne dea ce au mai bun, dar iarna
mi s-a părut mai rea decât la ruşi,
poate şi pentru că era ultima pe front.
- Ce v-a marcat cel mai mult în
război?
- Nu era zi dată de la Dumnezeu să nu
mă gândesc „că scap să vin sau nu
scap să vin acasă”. Nu m-am avântat
după decoraţii şi am căutat sămă feresc
cât am putut, dar m-a ferit şi Dum-
nezeu. Tot timpul eram cu gândul
acasă, la fel cum se gândeau şi ceilalţi
soldaţi. Chiar dacă nu eram căsătorit,
acasă aşteptându-mă doar părinţii,
printre noi circula o poezie, cu care
vreau să închei, să vă daţi seama ce
era în sufletul nostru:
Mai înainte de război / Eram ca oa-
menii de treabă, / Aveam nevastă şi
copii / Şi le-am lăsat pe toate-n grabă.
// Atunci când ţara ne-a chemat, / Ca
să ne facem datoria / Lăsai la margine
de sat, / Pe drăgălaşa mea Maria. //
Trei ani de zile în tranşeu / Luptând cu
toată vitejia, / Cu ochii ţintă la duşman,
/ Cu gândul numai la Maria. // Iar când
m-am demobilizat / Şi m-am întors mi-
au spus vecinii, / Că ea e de ruşine-n
sat / Şi că trăise cu străinii. // O lovitură
de topor, / I-am dat în zarea luminării,
/ Cu ea făcui primul omor / Şi primul
pas al remuşcării.

Prof. Drd. Florin GOLBAN
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În toamna anului şcolar 2010-2011 s-au
pus bazele unui parteneriat educaţional
cu viziuni didactico-educogene, trans-
disciplinare şi trans-curriculare, sub în-
drumarea doamnelor director profesor
Marieta Deneş, de la Şcoala cu clasele
I-VIII ,,Iosif Ciorogariu” Chişoda, şi pro-
fesor Valerica Oloi, de la Şcoala cu
clasele I-VIII Şandra. Parteneriatul îi
vizează pe elevii claselor a II-a, coor-
donaţi de doamnele învăţătoare Cristina
Lupu-Savin (Chişoda) şi Dana Constan-
tina Paşca (Şandra), şi pe copiii de la
grupele mijlocii, aflaţi în grija Cosminei
Mărguş şi Andreei Ghibirdic (P.P.
Chişoda), a Mariei Oanea şi Loredanei
Asavei, (P.P. Şandra). În cadrul planului
de activităţi, în luna decembrie a avut loc
un maraton de acţiuni de cunoaştere lo-
cală şi paralelă. Şcolarii clasei a II-a le-
au pregătit copiilor din grupa mijlocie din
Chişoda o surpriză în numele lui Moş
Nicolae. Alături de dăscăliţa noastră şi
un CD-player ce reda colinde, am plecat
în vizită la grădiniţă pentru a-i provoca
pe micuţii noştrii prieteni la o acţiune de
exprimare plastică frenetică. S-au reali-
zat în parteneriat colaje cu ,,Omul de ză-
padă’’ şi ,,Moş Crăciun’’, peste care a
nins din abundenţă cu pastă de dinţi. În-
cântaţi de vizita celor de la şcoală, mi-
cuţii au primit cu bucurie invitaţia de a
participa la o expediţie în ŢARA lui MOŞ
CRĂCIUN.
Cu ajutorul lor, dar mai ales al părinţilor
voluntari: Florentina Mînzat, Rodica Ma-
tinca şi Elena Pup, cărora le mulţumim
din suflet pentru tot sprijinul acordat, ne-
am ocupat câte un loc în autocarul lui
Nea’ Virgil. La capătul unui drum ane-
voios, am poposit la Şandra, unde copiii
din grupa mijlocie au fost întâmpinaţi de
copiii parteneri din localitate, iar noi cei
de clasa a II-a, ne-am făcut musafiri
(poftiţi bineînţeles) în clasa elevilor de-a

II-a într-o feerie de sărbători de iarnă.
Finalitatea acţiunii în comun a copiilor
de clasa a II-a a fost un brăduţ al priete-
niei, colaj realizat din amprenta verde a
palmelor tuturor participanţilor, iar

munca rodnică din joacă, am putea
spune, a fost răsplătită cu o diplomă
pentru fiecare, sub semnătura doamne-
lor director profesor Marieta Deneş şi
profesor Valerica Oloi.
Era timpul să ne întoarcem la autocar,
de unde am plecat în convoi alături de
prietenii noştri din Şandra spre Lovrin, la
bazarul unguresc de suveniruri. Bucuria
de a putea cumpăra fără barierele părin-
ţilor a dus la achiziţionarea celor mai ori-
ginale jucării rustice: fluiere de lemn,
mingi, palete,etc.
Am plecat apoi la Gottlob, unde ghidul
ne aştepta la poarta fabricii de globuri.
Am vizitat cu mirare şi curiozitate secţiile
de manufactură şi cele mecanizate de
unde am ieşit plini de daruri: figurine,
globuri, ornamente, beteală multicoloră,
brăduţi şi ghirlande.
Epuizaţi, dar încărcaţi de amintirile unei
zile maraton în activităţi reuşite, ne-am
lăsat conduşi de Nea Virgil printre fulgii
de zăpadă acasă, în Chişoda..., visând
cu ochii deschişi la următoarea activi-
tate..., care oare cu ce ne va surprinde?

Marieta DENEŞ

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL ŞCOALĂ-GRĂDINIŢĂ

,,Mesagerii prieteniei-punte peste sate’’
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UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR

Franţa. Un magazin. O doamnă, timp de mai bine
de o oră, îşi alege o pălărie. Vânzătorul îi aduce
pălării tot mai multe şi mai multe. În sfârşit,

doamna se hotărăşte şi spune:
- Cred că o iau pe aceasta. Vă rog să o împache-

taţi.
Vânzătorul, tăcut, pune pălăria într-o cutie.

- Cât trebuie să achit?
- Nimic, doamnă. Aţi venit cu ea.

Ce este un celibatar?
- Un om care a pierdut ocazia de a
face nefericită o femeie...

***
Cum se obţine lumina cu ajutorul
apei?
- Spălând geamurile!

***
Scufiţa Roşie:
- Bunico, de ce ai ochi aşa mari?
- Bunico, de ce ai urechi aşa mari?
- Bunico, de ce ai dinţi aşa mari?
Bunica:
- Hai gata, că mă enervezi. Pune
lupa aia pe masă şi cară-te!

***
Un ardelean intră într-un bar la New
York. Barmanul îl ia tare, din prima
şi îi spune ca în acest bar se bea
numai pe pariu.
- Domnule, pun pariu cu tine că nu
poţi să bei o sticlă de Whisky în 10
de minute.
Ardeleanul îşi cere scuze, iese din
bar şi apare peste 5 minute înapoi,
pune banu pe tejghea şi acceptă
provocarea. Barmanul îi dă sticla,
ardeleanul o termină în mai puţin de
10 minute.

Barmanul, stupefiat:
- Domnule, dar n-am crezut că aşa
ceva e posibil, nu am crezut că sun-
teţi în stare de aşa ceva. Nimeni nu
a mai reuşit!
Ardeleanul:
- Nici io n-am crezut, dar m-am dus
la barul de peste drum să verific!

***
La o întrunire recentă a Consiliului
de Securitate, unde se discuta pro-
blema Afganistanului, după o oră de
discuţii, Tony Blair scoate un ceas
cu capac de argint să vadă cât este
ora. Pe capac era gravat: “De la
George Bush pentru Tony”.
După o perioada de discuţii, scoate
şi Bush un ceas de aur cu capac, iar
pe capac era gravat: “De la Tony
Blair pentru George”.
După altă oră de discuţii aprinse,
Vladimir Putin scoate un ceas din
aur cu diamante… Pe capac era gra-
vat: “De la Matei Basarab pentru Va-
sile Lupu”.

***
- Domnule preşedinte Bush, aveţi
dovezi că Irakul are arme de distru-
gere în masă? - Desigur, am păstrat
chitanţele!
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Gavrilă Dunca (zis Pâţu) şi comuniştii

Gavrilă Dunca, zis Pâţu, s-a născut în
urmă cu vreo 83 de ani, mai precis în 29
aprilie 1928, la Ieud, o comună veche şi
istorică din Maramureş. A crescut într-o
familie cu şapte fraţi, dintre care cinci fe-
ciori şi două fete. În Banat, mai precis la
Giroc, trăieşte din anul venirii din
Bărăgan, acolo unde fusese deportat
după o viaţă plină de zbucium şi chin.
Casa părintească din Maramureşul isto-
ric i-a fost confiscată de statul comunist
şi familia sa a fost nevoită, deşi stătea în
propria casă, să plătească chirie ace-
luiaşi stat care i-a confiscat-o. După Re-
voluţie, deşi a recâştigat casa
părintească în instanţă, familia Dunca a
decis să facă din ea un muzeu, să
rămână drept mărturie pentru vremurile
viitoare. Cei mai tineri să poată afla des-
pre comunişti, despre cine au fost şi, mai
ales, despre ce au fost în stare să facă.
Astăzi, bătrâna casă este muzeu la Ieud,
mărturie că ceea ce ne povesteşte Ga-
vrilă Dunca, zis Pâţu, este aievea. A
venit la Primărie cu 83 de ani în spate,
fără să se vaite ori a da semne de obo-
seală. E sprinten şi vioi, ager şi plin de
viaţă, cu chipul numai zâmbet, dar as-
cunzând o geană de tristeţe şi îndârjire
în toată înfăţişarea lui. «Când aţi venit
astăzi la mine, îşi începe Gavrilă Dunca
povestea, eram la oraş, am mai trecut
pe la Asociaţie (Asociaţia Foştilor Deţi-
niţi Politici) să văd ce şi cum. Din când în
când mai trec să aflu noutăţi, deşi, se
pare, singura noutate pentru noi, cei din
această asociaţie, este că suntem tot
mai puţini… Cu fiecare zi tot mai puţini!
Până ne vom stinge toţi». Nu îi este,
după cum spune, frică de moarte, cum
nu i-a fost frică nici de viaţă cu toate păti-
mirile ei. «Părinţii mei erau înstăriţi, îşi
aminteşte despre tinereţe Gavrilă
Dunca, au avut pământ arabil, 300 de oi,
cai, boi, peste 30 de vaci, iar noi mun-
ceam cu toţii. După război, am ajutat
mereu fugarii din codrii Maramureşului,
pe cei care luptau împotriva comunişti-
lor cu mâncare, pentru că mă întâlneam

des cu ei pe câmp – cu Gavrilă Ştri-
funcă, fost primar în Borşa, cu fraţii
Popşa din Sighet, cu fugarii din Botiza
sau cu Vasile Tând din Rozavlea. Auto-
rităţile au prins de veste că-i ajutam şi
au vrut să ne aresteze, pe mine şi pe ai
mei. Am fugit din casă chiar de sub
nasul lor, când i-au ridicat pe mama, pe
tata şi pe surorile mele. Era în 4 mai
1949. Pe fratele meu mai mic, care avea
doar un an şi jumătate, l-au luat din
braţele mamei şi l-au aruncat în urzici.
Cei care ne-au arestat au fost colonelul
Ţeler şi căpitanul Retăzeanu. Din mâi-
nile lor am scăpat. Tata era cu ţapina,
mama – cu copilul, iar eu am reuşit să
fug. Am sărit peste gardul grădinii, iar ei
au început să tragă după mine. M-au
atins la picior, dar fără să mă rănească
grav. Ţin minte că aveam o haină în
mână şi aceasta avea mai multe găuri
de la gloanţe». Gavrilă Dunca a stat în
munţi până în 4 ianuarie 1950. «Atunci
am fost vânduţi. Am coborât după mân-
care la un unchi de-al meu, în localita-
tea Vâlcele. Deşi eram înarmaţi, n-am
putut face nimic. Ne-au prins în casă.
Doi dintre noi, Grigore Pop, zis Roibu, şi
Ştefan Tând au ieşit afară şi au plătit cu
viaţa pentru asta. Eu şi Vasile Deac am
scăpat cu viaţă, dar ne-au arestat. Ne-
au mai pus să vedem dacă mai trăiesc
cei doi tovarăşi ai noştri. Pe Grigore Pop
rafala de pistol automat l-a retezat în
două. Erau morţi». Gavrilă Dunca şi co-
legul său au fost duşi apoi la Securitate,

Gavrilă Dunca este locuitor al comunei Giroc şi membru al
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici România – Filiala Timiş
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la Sighet. «Pe drum, ne-au pus pe burtă
în maşină şi stăteau cu picioarele pe noi.
Le sediul securităţii ne băteau în fiecare
seară, între orele 22 şi 24, pentru că
eram, ziceau ei, bandiţi. De durere, am
recunoscut şi ce n-am făcut. Le-am spus
că mi-am omorât părinţii. Dar m-au prins
cu minciuna. Mi-au zis că tata este în-
chis la Oradea şi că trăieşte. Am fost
condamnat o dată cu părinţii mei, în
lipsă, şi mi-au dat şapte ani. După ce m-
au prins, m-au rejudecat şi mi-au dat
doar trei ani şi jumătate pentru port ilegal
de armă şi ajutorul dat bandiţilor dinmunţi».
Procesul lui Gavrilă Dunca a avut loc la
Cluj. De aici, a fost dus la Penitenciarul
Gherla. A stat într-o celulă cu câţiva pro-
fesori care comunicau cu ceilalţi deţinuţi
prin alfabetul morse, bătut pe conduc-
tele de încălzire. Aşa a reuşit să afle că
şi tatăl său este închis în aceeaşi puş-
cărie. De la Gherla, moş Pâţu a luat dru-
mul Canalului, unde s-a reîntâlnit cu
tatăl său. Acesta fusese condamnat la
patru ani şi jumătate. Mama şi surorile
sale au primit şi ele câte un an de deten-
ţie fiecare. Casa din Ieud a rămas în
paza a doi slujbaşi ai statului, iar fratele
cel mic al lui Gavrilă Dunca, cel care a
fost aruncat în urzici, a fost ţinut un an
de către o vecină. Prin 1954, Gavrilă
Dunca şi tatăl său au fost eliberaţi de la
Canal. S-au întors acasă, la Ieud, unde
au primit domiciliu forţat. Au stat cu chi-
rie în casa părintească, însă abia dacă
aveau ce pune pe masă. Moş Pâţu a lu-
crat la CAP, unde a fost «oaia neagră».
La o adunare generală, n-am mai
răbdat, am luat un scaun cu care i-am
bătut pe preşedintele CAP-ului şi pe se-
cretarul de partid, care era şi neam cu
mine», îşi aminteşte bătrânul. «Săriţi că
ne omoară banditul de Pâţu, strigau fe-
meile. M-am judecat la Oradea şi am
primit cinci ani de muncă silnică. S-a
cerut condamnarea mea la moarte, pen-
tru că au venit şapte oameni din sat care
au povestit cum l-am bătut cu scaunul
pe preşedintele CAP-ului. M-au dus la
minele de plumb de la Baia Sprie, unde
am stat între 1954 şi 1956. Acolo, îm-
preună cu 800 de condamnaţi am făcut
grevă şi n-am mai intrat la lucru în mină.
Am citit într-un ziar Scânteia, adus pe
furiş în puşcărie, că Gheorghe Gheor-
ghiu Dej a fost acuzat la ONU că Româ-

nia are deţinuţi politici. Directorul închi-
sorii ne-a scos pe toţi pe platou. În faţa
noastră erau aliniate patru mitraliere.
Ne-a spus că ne împuşcă dacă nu
intrăm în mină. Am spus încă o dată NU
şi ne-am ridicat cămăşile, să tragă.
Atunci, s-a luat decizia să ne împrăştie
prin ţară». Pe moş Pâţu l-au trimis la
Gherla, la fabrica de mobilă, unde a lu-
crat ca şi tâmplar. “Ne-au pus lanţuri la
mâini şi la picioare şi ne-au trecut la
regim sever: 100 de grame de pâine pe
zi şi o cană cu apă. Am fost trimis apoi la
Periprava. Am lucrat la stuf până în
1961, când m-am eliberat». Eliberarea
din închisoare e doar un fel de-a spune,
pentru că i-a fost stabilit domiciliul forţat
în Bărăgan. Gavrilă Dunca a lucrat, tot
ca şi tâmplar, la o întreprindere Gostat-
Avicola. Din 1964, a fost lăsat liber, însă
nu a avut efectiv unde să meargă.
Pe Maria, bucovineancă din Cernăuţi, a
luat-o de nevastă şi stă cu ea şi-n ziua
de astăzi. «Cât am lucrat la Canal am
cunoscut doi oameni din Giroc, pe pro-
fesorul Ion Belingeanu şi pe birtaşul
Sabin. Ei mi-au vorbit despre aceste lo-
curi. Aş fi avut varianta să rămân la Fe-
teşti, însă aveam deja doi fraţi la
Timişoara. Fraţii m-au convins să vin la
Timişoara, că era viaţa mai uşoară. Am
căutat casă de vânzare la Giroc. M-am
reîntâlnit cu sârbul Sabin, birtaşul, şi el
m-a ajutat să cumpăr casa de la moş
Coandă. Am dat 30.000 de lei pe casă
şi pe 1.200 de metri pătraţi de grădină.
Aşa am devenit girocean!», mai spune
moş Pâţu. Problemele lui însă nu s-au
sfârşit aici. Prin anii ‘70, când s-au furat
armele din postul de miliţie din Giroc,
Gavrilă Dunca a fost primul arestat. În
acel moment, moş Pâţu lucra în construc-
ţii. A stat trei zile în beciurile securităţii şi
a fost bătut crunt şi… degeaba, pentru
că mai apoi armele au fost găsite. Ga-
vrilă Dunca a lucrat apoi la Frigo, în
Calea Lipovei, şi îşi aduce aminte că a
existat la un moment dat un director,
maramureşean şi el, care l-a ajutat
foarte mult. Astăzi, Gavrilă Dunca îşi
trăieşte liniştit anii bătrâneţii, dar poveş-
tile sale de viaţă sunt tot atâtea mo-
mente de istorie, istorie adevărată pe
care poporul român a trăit-o în anii negri
ai comunismului.

Vasile TOMOIAGĂ
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FFăăuurraarr
''''FFăăuurraarr''''  ssaauu  ''''lluunnaa  lluuppiilloorr''''

eerraa  ccoonnssiiddeerraattăă  aa  ffii  oo  lluunnăă  ddee--
oosseebbiitt  ddee  nneemmiillooaassăă,,  vveenniinndd  ccuu

ggeerruurrii  şşii  vviissccoollee  mmaarrii..  ÎÎnn  ttrraaddiiţţiiaa
ppooppuullaarrăă  ssee  ssppuunnee  ccăă  îînn  ffeebbrruuaarriiee
ddoouuăă  ssăăppttăămmâânnii  îînngghheeaaţţăă  ttoott,,  iiaarr
îînn  uurrmmăăttooaarreellee  ddoouuăă  ssee  ddeezzgghheeaaţţăă..

DDeennuummiirreeaa  ppooppuullaarrăă  ''''FFăăuurraarr''''
ssuuggeerraa  îînncceeppuuttuull  pprreeggăăttiirriilloorr
ppeennttrruu  mmuunncciillee  aaggrriiccoollee  şşii  nnuu

nnuummaaii,,  ccaarree  aavveeaauu  ssăă
îînncceeaappăă  ddiinn  lluunnaa  uurrmmăă--
ttooaarree,,  ccâânndd  vvrreemmeeaa  eerraa

mmaaii  bbllâânnddăă..
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1 M Sfântul Mucenic Trifon
2 J † Întâmpinarea Domnului
3 V Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Prorociţă Ana
4 S Sfântul Isidor Pelusiotul
5 D Sfânta Muceniţă Agata; Duminica

Vameşului şi a Fariseului
6 L Sfinţii Varsanufie cel Mare; Ioan Profetul, Vucol şi Fotie
7 M Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului
8 M Sfântul Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia
9 J Sfântul Mucenic Nichifor
10 V † Sfântul Haralambie
11 S Sfântul Mucenic Vlasie; Sfânta Teodora împărăteasa
12 D Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei
13 L Cuviosul Martinian
14 M Sfinţii Cuvioşi Auxenţiu, Maron şi Avraam
15 M Sfântul Apostol Onisim
16 J Sfinţii Mucenici Pamfil şi Valentin
17 V Sfântul Mucenic Teodor Tiron
18 S Sfântul Leon, Papa al Romei
19 D Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia;

Duminica Înfricoşatei Judecăţi
20 L Sfântul Leon, episcopul Cataniei
21 M Sfântul Eustatie şi Sfântul Timotei
22 M Aflarea moaştelor sfinţilor mucenici din Evghenia
23 J † Policarp, sfântul născut în temniţă
24 V † Întâia şi a doua aflare a capului Sfântului

Proroc Ioan Botezătorul
25 S Sfântul Tarasie
26 D Sfântul Porfirie; Sâmbăta morţilor - moşii de iarnă;

Duminica Lăsatului sec de brânză
27 L Sfântul Procopie Decapolitul; Sfântul Talaleu
29 M † Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman

Calendar ortodox februarie
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Sărbători creştine

Biserica sărbătoreşte un eveniment im-
portant din viaţa pământească a Dom-
nului Nostru Iisus Hristos (Luca 2:22-40).
După patruzeci de zile de
la naşterea Sa, Pruncul
Sfânt a fost dus la Templul
Ierusalimului, centrul vieţii
religioase a naţiunii. După
Legea lui Moise (Lev.
12:2-8), femeia care a
născut un prunc de parte
bărbătească nu avea voie
să intre în Templul Dom-
nului timp de patruzeci de
zile. La împlinirea aces-
tora, mama venea cu fiul
la Templu şi aducea jertfă
Domnului un miel sau un
porumbel pentru sacrifi-
ciul purificării. Preasfânta
Fecioară, Maica Domnului, nu avea
nevoie de purificare deoarece ea a năs-
cut fără stricăciune pe Izvorul Curăţiei şi
Sfinţeniei. Cu toate acestea, ea s-a

supus cu smerenie Legii timpului. În
acea vreme, Părintele şi reptul Simeon
trăia în Ierusalim. Lui i s-a proorocit că

nu va muri până nu va
vedea pe Mesia cel
promis. Prin har de sus,
Sf. Simeon s-a dus la
Templu chiar când Sfânta
Fecioară Maria şi Sf. Iosif
veneau cu Pruncul Iisus
să împlinească Legea.
Simeon Iubitorul de Dum-
nezeu l-a luat pe prunc în
braţe şi, mulţumind Dom-
nului, a rostit cuvintele pe
care le auzim repetate la
fiecare slujbă a vecerniei:
“Acum slobozeşte pe
robul Tău, după cuvântul
Tău, în pace, Că ochii mei

văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o
înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină
spre descoperirea neamurilor şi slavă
poporului Tău Israel.” (Luca 2:29-32).

Întâmpinarea Domnului

Nu este niciodată nimeni degeaba lângă
tine. El este cu ştiinţa lui Dumnezeu, ca
tu să-l ajuţi sau să te foloseşti.
Te foloseşti, că poate are o putere de
duh mai mare. Sau îl ajuţi tu, în sensul
de-al suporta.
Este o mare greşeală atunci când
certăm pe unul sau pe altul! Îl rabdă
Dumnezeu şi pe acela şi de aceea l-a
pus în calea ta, ca să-l rabzi şi tu şi să te
încununezi.
Degeaba ne zbatem, degeaba împlinim
alte porunci creştine, dacă n-avem re-
laţie cu cineva.
Milostenia nu este numai să dai din
traistă. Milostenie este că accepţi pe un
om să stea lângă tine, fără să îl alungi în

gând. Ai un coleg care are un necaz, tre-
buie să ştii să-i faci o mângâiere, să-i des-
creţeşti fruntea.
La săraci poţi să faci o rugăciune scurtă:
Doamne, miluieşte-l!, dacă nu poţi să-i
dai, că eşti în tramvai şi el este pe tro-
tuar.
Întrebarea se pune cum ne este inima
noastră în legătură cu suferinţa din jur?
Cel mai mare lucru de care vom fi între-
baţi la Judecata de Apoi este: De ce nu
am dat mai multă atenţie semenilor
noştri? Alexandru Vlahuţă spunea: Milă
e toată Scriptura!

Părintele Arsenie PAPACIOC

Despremilă şi iubire
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În perioada 14-18 februarie 2011, In-
spectoratul Şcolar Judeţean Timiş a or-
ganizat campania de prevenire şi
combatere a violenţei în mediul şcolar. În
această perioadă şcolile au desfăşurat
activităţi proprii, cu mesaj antiviolenţă.
La Şcoala cu clasele I-VIII „Iosif Ciorog-
ariu” din Chişoda a avut loc miercuri, 16
februarie 2011, un simpozion pe această
temă, în organizarea directorului şcolii şi
a consilierului educativ, prof. Gabriela
Vlasie, împreună cu doamnele învăţă-
toare Gabriela Condrea şi Cristina Lupu-
Savin. La acest eveniment au participat
şi reprezentanţi ai instituţiei partenere,
Postul de Poliţie Giroc, în persoana
agentului-şef Florin Dobra, a agentului
principal Anda Toader si elev Oana
Moisa.
Simpozionul a debutat cu un moment ar-
tistic pregătit de cei mai mici elevi ai şco-
lii, cei din clasele I şi a II-a, îndrumaţi de
doamnele învăţătoare Gabriela Condrea
şi Cristina Lupu-Savin, care au criticat în

versuri şi cântece obiceiurile reprobabile
ale unor elevi: distrugerea mobilierului
şcolar, lipsa curăţeniei în clase, arunca-
rea gunoiului pe jos. Doamna profesoară
Gabriela Vlasie a susţinut referatul cu
tema „Non-violenţa este arma celor pu-
ternici”. Au fost identificate formele de
manifestare a violenţei în şcoală, cauzele
violenţei elevilor, au fost evidenţiaţi fac-
torii de risc în apariţia violenţei şi s-a in-
sistat, mai cu seamă, pe măsuri de
prevenire şi de combatere a acestui fe-
nomen.
Au fost proiectate, apoi, filme documen-
tare pedagogice, prin care elevii au fost
îndemnaţi să reţină aspectele pozitive. S-
a dansat, apoi, pe acordurile muzicii me-
dievale franceze, „Dansul prieteniei”,
pregătit de doamna profesoară Condan
Monica, după care membrii recent-înfii-
nţatului ansamblu de dansuri şi cântece
ţigăneşti „Ja Romale!” au interpretat un
înfocat dans ţigănesc.

Marieta DENEŞ

Fii puternic, alege non-violenţa!

Mai bine să-ţi rămână copiii educaţi
decât bogaţi; căci mai mult preţuiesc
perspectivele celor educaţi, decât mij-
loacele celor bogaţi.” (Epictetus)
Campania antiviolenţă ini-
ţiată de I.S.J. Timiş a fost
promovată şi la Şcoala cu
clasele I-VIII Giroc prin câ-
teva acţiuni specifice. Ast-
fel, miercuri, 16 februarie, a
avut loc dezbaterea „Spune
NU violenţei” la care au par-
ticipat elevii claselor a VI-a,
a VII-a şi a VIII-a împreună cu diriginţii,
moderator fiind doamna psiholog Mi-
haela Pascu. Împărţiţi în grupe de lucru,
elevii au identificat şi definit formele de
violenţă, apoi au urmărit diferite imagini
care prezentau cauzele manifestărilor
agresive. În expunerea sa, doamna psi-
holog a arătat că pentru combaterea vio-

lenţei trebuie identificată cauza acestui
tip de comportament şi a prezentat con-
secinţele comportamentelor agresive în
contextul şcolar. Activitatea s-a finalizat

prin aplicarea unui ches-
tionar în care elevii au
avut posibilitatea să-şi ex-
prime opiniile asupra te-
mei dezbătute.Cea de-a
doua activitate din aceas-
tă campanie antiviolenţă
s-a desfăşurat joi, 17 fe-
bruarie. Participanţi au

fost elevii claselor a III-a, a IV-a şi a V-a,
împreună cu învăţătorii şi diriginţii, iar ca
invitaţi agenţii Postului de poliţie al co-
munei Giroc. Prin acţiunile desfăşurate,
toţi factorii implicaţi au transmis următo-
rul mesaj: „O educaţie sănătoasă antivio-
lenţă duce la prevenirea şi diminuarea
acestui fenomen.” Melentina COSTA

Dă o floare, nu o palmă
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Un serviciu în slujba cetăţenilor
În data de 1 februarie, Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Per-
soanelor Giroc şi-a început activitatea cu
publicul.
În primele două zile au fost înregistrate
21 de dosare din care: 1 pentru eliberare
carte de identitate provizorie, 1 pentru
viză de flotant, 1 pentru repatriere (sta-
bilire domiciliu în România – Giroc), iar
restul pentru eliberare carte de identitate
în diverse situaţii (pierdere, schimbare
domiciliu, expirare valabilitate).
Prima cerere pentru eliberarea cărţii de
identitate de către S.P.C.L.E.P. Giroc a
fost formulată de către domnul primar
Iosif-Ionel Toma. Scopul înfiinţării servi-
ciului a fost acela de a uşura modalitatea
de procurare a cărţii de identitate de
către cetăţenii comunei.
Mai mult, vor putea fi puse în legalitate
persoanele nedeplasabile ce vor fi iden-
tificate în colaborare cu celelalte instituţii
din comună şi la care angajaţii serviciu-
lui vor întocmi actele la domiciliu.
Necesitatea acestui serviciu s-a impus
având în vedere creşterea semnificativă
a populaţiei celor două localităţi şi la so-
licitarea persoanelor care, fie datorită
stării de sănătate, serviciului, vârstei sau

situaţiei familiale erau în imposibilitate
de a-şi stabili domiciliul unde locuiesc în
fapt.
La sediul acestui serviciu, cu intrare de
pe str. Semenic, îşi vor desfăşura activi-
tatea cele două servicii din cadrul Primă-
riei: Evidenţa persoanei şi Compartimentul
de stare civilă. Birourile nou amenajate
sunt rezultatul îndeplinirii condiţiilor ne-
cesare privind serviciile menţionate, dar
sunt şi rezultatul necesităţii reuniunii
celor două activităţi deosebit de impor-
tante pentru cetăţenii comunei Giroc în
acelaşi punct de lucru.

Programul S.P.C.L.E.P. este
următorul: luni, marţi, mier-
curi, vineri: 8 – 16, joi: 8 –
18,30. Pentru urgenţe stare
civilă (decese) poate fi con-
tactată doamna Szabo
Ileana, tel: 0732.600.408.
Pentru informaţii preluări do-
sare S.P.C.L.E.P. tel:
0256/486.027. Pentru infor-
maţii stare civilă, tel:
0256/486.029.

Valentina BERARIU
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Patru ani pe drumul unei promisiuni

În „Almanahul de Giroc” din 2007,
Amalia Gaiţă, elevă pe-atunci a Şcolii
cu clasele I-VIII din Giroc, era prezen-
tată la categoria „tinere talente” ca „o
mică vedetă” a localităţii. Adoles-
centa de atunci avea ca pasiuni muzi-
ca şi poezia. După patru ani de la
interviul acordat de Amalia Gaiţă,
şcolăriţă pe-atunci, Adelei Matei,
stăm de vorbă astăzi cu tânăra…stu-
dentă, spre a vedea dacă un destin
prevăzut ca „de excepţie” şi-a urmat
menirea spre împlinire. Mai pe scurt,
am dorit să aflăm ce mai face Amalia
Gaiţă, astăzi. Tânăra Amalia are 19
ani şi este studentă la Facultatea de
Arte Timişoara.
După absolvirea Şcolii cu clasele I-
VIII Giroc şi Liceul Pedagogic Carmen
Sylva Timişoara, secţia filologie in-
tensiv, a ales să-şi continue drumul
pe tărâmul muzelor. Pe lângă muzică
şi literatură, Amalia şi-a mai adăugat
o pasiune: artele vizuale.

- De când iubeşti muzica, mai precis
de când cânţi?
- Am început să cânt la vârsta de şase
ani, în cadrul Grupului coral „Flores”, de
la Palatul Copiilor Timişoara, avându-l
ca profesor pe domnul Nicolae Puşcaşu.
Încă din primul an de activitate, am de-
butat ca şi solistă, participând la festiva-
lul anual „Flori în oraşul florilor din
Timişoara”, câştigând de fiecare dată
premiul I, timp de 12 ani. Chiar şi la o
vârstă atât de fragedă, am ales să ascult
şi să interpretez stiluri de muzică pre-
cum jazzul, bluesul şi rockul. Având în
vedere că nu corespundeam tiparelor
majorităţii, am fost deseori respinsă din
cadrul festivalelor naţionale, în afara Ti-
mişoarei, la care eram încurajată să par-
ticip.
- Ce înseamnă arta pentru tine?
- De fiecare dată când simţeam că tre-

buie să schimb ceva din mine şi din
ceea ce simţeam pentru muzică, din
ceea ce alegeam să cânt, renunţam,
gândindu-mă că arta nu se cumpără, se
simte şi te reprezintă, în definitiv, total.
Prin urmare, am rămas pe plan local, în
ceea ce priveşte concursurile sau
concertele, încetul cu încetul, stabilindu-mi
o serie de principii, de norme proprii pe
care nu voiam să le încalc, pentru că mi-
aş fi contestat toate sentimentele, şi
nimic nu e mai presus decât sentimen-
tul. Am continuat să activez ca şi solistă
în Flores, am cunoscut o mulţime de
persoane interesante care nu au făcut
decât să mă sprijine moral, să mă su-
sţină, şi astfel am dobândit o experienţă
frumoasă în ceea ce priveşte muzica.

Cu Amalia Gaiţă despre poezie, muzică şi artele vizuale
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- Când s-a încheiat experienţa „Flo-
res”?
- La 18 ani m-am retras din grupul
Flores, ajungând deja la limita de vârstă
impusă de cor. Îmi e dor şi acum de at-
mosfera din cadrul grupului, de primele
emoţii pe care le aveam pe scenă, de
domnul profesor Puşcaşu, care rămâne
una dintre cele mai calde şi sensibile
persoane pe care le-am cunoscut. Între
timp, observasem o schimbare, nu pu-
team să mai ascult piesele pe care le in-
terpretam. Erau coveruri, pentru că la
timpul respectiv nu aveam posibilitatea
de a găsi un compozitor care să îmi rea-
lizeze partea instrumentală a pieselor, şi,
astfel, simţeam nevoia să îmi compun
singură piesele. Deşi târziu, am ales să
studiez pianul, cu domnul profesor Mar-
tin Nicolae, cadru didactic în Liceul de
muzică Ion Vidu. Am abandonat studiul
pianului la scurtă perioadă, deoarece si-
mţeam că nu îmi dedic suficient timp
pentru a-l stăpâni şi m-am întors la par-
tea vocală. Cunoscându-l încă din copil-
ărie pe domnul profesor Petru
Umanschi, acesta mi-a făcut cunoştinţă
cu domnul Viorel Screciu, membru al
formaţiei Vest. Prin dumnealui, l-am cu-
noscut pe Marius Pavel, proprietarul lo-
calului Eve Fashion Lounge din
Timişoara. Acesta m-a invitat să cânt
deseori în cadrul seriilor de concerte, ală-
turi de Petre Ionuţescu, Teo Milea, Cristi
Raţiu, Horea Crişovan, Dan Nedelcu. At-
mosfera a fost de fiecare dată una ex-
cepţională, foarte relaxată, în care te
puteai exprima liber, mai ales că spec-
tacolele alături de ei se bazau complet
pe improvizaţii.
- Alte proiecte?
- Cu trecerea timpului, am reuşit să dez-
volt un proiect alături de Petre Io-
nuţescu, Teo Milea şi Mihai Vuşcan,
cunoscut pentru trupa Jais. Împreună cu
cei trei instrumentişti, am realizat proiec-
tul Geophone, caracterizat prin stilul am-
biental, down-tempo, nujazz, care
pregăteşte în prezent un album numit
Red Sky. Am avut şansa de a mă regăsi
foarte bine în genul acesta de muzică,

noncomformist, liber.
- Ce s-a întâmplat cu poezia în acest
timp?
- În paralel cu muzica, poezia m-a pa-
sionat încă de mică. Literatura mi-a cap-
tat atenţia cu totul, mai ales cea
universală. Iubeam faptul că puteam re-
laţiona poezia cu muzica, şi, la fel ca
Stănescu, consideram că nu există
poeţi, există poezie. Îmi plăcea să scriu,
îmi oferea confortul spiritual de care
aveam nevoie, aveam spaţiul meu, gân-
durile pe care nu le adresam nimănui, în
fapt, ci numai mie. Domnul profesor Ion
Murariu mi-a dat ocazia să particip la ce-
naclul literar al Şcolii cu clasele I-VIII
Giroc, în cadrul căruia mi-am putut dez-
volta pasiunea şi am fost implicată în ru-
brica elevului, a Luminii satului.
- De unde dragostea pentru arta foto-
grafică?
- Tot interesul pentru literatură m-a în-
demnat să mă înscriu la Liceul Pedago-
gic Carmen Sylva, secţia filologie, unde
am cunoscut-o pe dna profesoara Mi-
haela Dumitraşcu, care preda limba ro-
mână. Am apreciat-o încă de la început,
mai ales pentru că eram pe aceeaşi lun-
gime de undă în ceea ce priveşte core-
larea psihologiei cu literatura. Astfel, am
decis să aleg Facultatea de Litere din
Universitatea de Vest Timişoara. Deşi
am ieşit pe locul al treilea, ceva m-a în-
demnat să rămân totuşi la a doua va-
riantă, cea a Facultăţii de Arte, pe
domeniul fotografiei. Fotografia este cea
mai recentă pasiune a mea. Întotdeauna
am fost fascinată de oameni, de limita-
rea noastră, de legătura fizicului cu spi-
ritul, de partea psihică care debordează
de energie şi expresie. Prin urmare,
portretul a fost aria în care mă puteam
desfăşura. Am căutat să reprezint senti-
mente, să creez atmosfere ajungând să
mă întreb ce surprind mai mult: subiec-
tul ales sau propria persoană?
Constatarea a fost că, în ceea ce mă pri-
veşte, creez în primul rând pentru mine.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Ziua îndrăgostiţilor are tradiţii regionale
în Marea Britanie. În Norfolk un personaj
numit Jack Valentin ciocăne la uşile din
spatele tututor caselor lăsând dulciuri şi
cadouri pentru copii. Mulţi copii au fost
speriaţi de acest personaj mitic. În Ţara
Galilor mulţi oameni sărbătoresc pe 25
ianuarie în loc de 14 februarie. Ziua
comemorează pe Sf. Dwynwen, sfântul
patron al îndrăgostiţilor galezi. În Franţa,
o ţară tradiţional catolică,
Valentine’s Day este
cunoscut simplu drept
Sfântul Valentin şi este
sărbătorită ca în restul
ţărilor occidentale. În
Danemarca şi Norvegia
14 februarie este cunos-
cut ca Valentinsdag. Nu
este sărbătorită pe o
scară largă, dar mulţi oa-
meni îşi fac timp pentru a
îl petrece într-un mod romantic cu
partenerul de viaţă sau trimit o felicitare
unei iubiri secrete. În Suedia este numită
ziua tuturor inimilor. Nu este o sărbă-
toare oficială. În Slovenia un proverb
spune că Sfântul Valentin aduce cheile
rădăcinilor, aşa că pe 14 februarie
plantele şi florile încep să crească. Ziua
îndrăgostiţilor a fost sărbătorită ca ziua
în care încep lucrările în vii şi pe câm-
puri. Este de asemenea spus că păsările
se căsătoresc în această zi. Datorită
unui efort de marketing concentrat, Va-
lentine’s Day a apărut şi în Japonia şi
Coreea ca o zi în care mai mult femeile
şi mai puţin bărbaţii dăruiesc bomboane,
ciocolată şi flori. La fel cum se întâmplă
cu foarte multe sărbători din alte culturi,
România a început să sărbătorească şi
Valentine’s day, deşi deja avea prin Dra-
gobete o sărbătoare tradiţională.
Dragobetele este o sărbătoare româ-
nească celebrată pe 24 februarie sau în
unele locuri pe la 28 februarie, l, 3 şi 25

martie. Sărbătoarea de Dragobete este
considerată echivalentul românesc al
sărbătorii Valentine’s Day, sau ziua Sfân-
tului Valentin, sărbătoare a iubirii. Dra-
gobetele se sărbătoreşte în mai multe
date, din cauza confuziei create de cele
două calendare (iulian şi gregorian).
Această sărbătoare se află în preajma
zilelor Babei Dochia şi a echinocţiului de
primăvară. Mai ales în sudul României,
există o perioadă întreagă, la îngemăna-

rea lunilor februarie cu
martie, sau, cel mai ade-
sea, în martie, care stă sub
semnul Dragobetelui”. În
majoritatea locurilor, data
celebrării este 24 februa-
rie. În această zi, îmbrăcaţi
de sărbătoare, fetele şi
flăcăii se întâlneau în faţa
bisericii şi plecau să caute
prin păduri şi lunci, flori de
primăvară. Dacă se

găseau şi fragi infloriţi, aceştia erau
adunaţi în buchete şi se puneau ulterior
în lăutoarea fetelor, timp în care se ros-
teau cuvintele: „Flori de fragă/Din luna lui
Faur/La toată lumea să fiu dragă /Urâci-
unile să le desparţi”. Pe dealurile din sat
se aprindeau focuri, iar în jurul lor
stăteau şi vorbeau fetele şi băieţii. La ora
prânzului, fetele se întorceau în sat
alergând, obicei numit zburătorit, ur-
mărite de câte un băiat căruia îi căzuse
dragă. Dacă băiatul era iute de picior şi o
ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta în
văzul tuturor. De aici provine expresia
Dragobetele sărută fetele!. Unii tineri, în
Ziua de Dragobete, îşi crestau braţul în
formă de cruce, după care îşi supra-
puneau tăieturile, devenind astfel fraţi, şi,
respectiv, surori de cruce. Tot în această
zi, oamenii mai în vârstă trebuiau să aibă
grijă de toate animalele din ogradă, dar
şi de păsările cerului. Nu se sacrificau
animale pentru că astfel s-ar fi stricat
rostul împerecherilor.

Anton BORBELY
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Monografia comunei Giroc

De curând a ieşit la
lumina tiparului, spre
lectură, un volum ştiin-
ţific, o monografie a
localităţii Giroc. Aşa
cum se desprinde din
motto-ul de mai sus,
autorii unei monogra-
fii trebuie să fie „oa-
meni cu multă
împlinire intelectuală”.
Este exact cazul celor
trei autori ai lucrării:
Octavian Gruiţa, Ion
Murariu şi Marius
Matei, toţi trei profe-
sori, toţi trei produsul
localităţii Giroc.
Trecutul acestei loca-
lităţi este atent stu-
diat, realizându-se un
„arc peste timp”, până în prezent, auto-
rii folosind o documentaţie bogată, lucru
ce se vădeşte în desele trimiteri de la
subsolul paginilor.
Respectând organizarea oricărei lucrări
monografice, şi aceasta este construită
întocmai: cititorul ia cunoştinţă de
condiţiile naturale ale localităţii, i se pre-
zintă, apoi, date referitoare la demogra-
fie, se face referire la istoricul localităţii şi

la dezvoltarea eco-
nomico-socială,
din vremurile cele
mai îndepărtate
până la Marea
Unire din 1918, re-
liefând în capito-
lele următoare
viaţa spirituală, et-
nografia, sportul,
instituţiile localităţii.
Volumul are şi
anexe, care nu
sunt cu nimic mai
puţin importante în
raport cu ansam-
blul lucrării.
Din anexe aflăm,
de pildă, toponime,
porecle, portrete
de fii de vază ai lo-

calităţii, de cadre didactice, precum şi de
cetăţeni de onoare, rămaşi cu toţii în me-
moria afectivă a colectivităţii.
Acestea toate nu fac decât să se consti-
tuie într-o „formă de conservare a vieţii
satului, a evenimentelor notabile” sunt,
aşa cum afirmă prefaţatorul volumului,
Ioan Traia, un „mod de sustragere” din
faţa uitării.

Gabriela VLASIE

Motto: „Monografiile sunt, în general, lucrări de o mare complexi-
tate, ele operând cu date şi cifre ce cuprind toate sferele vieţii spir-
ituale şi social-economice ale unei localităţi sau arii geografice
mai largi şi ale comunităţilor lor umane. Ca urmare, autorii lor tre-
buie să fie oameni cu multă împlinire intelectuală, capabili ca ani
de zile să se supună unui regim aspru de studiu, analiză şi sinteză
a datelor documentare care penetrează trecutul, decenii, secole
şi chiar milenii, aceasta în raport cu vechimea subiectului”.
(dr.Aurel Vaida, în prefaţă la Ţara Lăpuşului, de Floare Butian, Edi-
tura Galaxia Gutenberg, 2004, p.7).
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Monografie

Satul românesc Giroc, trecut prin valuri
succesive de prefaceri, profunde în ulti-
mele secole, trebuie preţuit ca unul din
cele mai statornice şi au-
tentice sate ale Banatului,
având temeiuri adânci în
alcătuirea geografică, în
firea aparte a ţăranului
bănăţean şi în trăinicia lui
nepieritoare, în legăturile
lui sufleteşti întărite prin
unitatea aceluiaşi grai,
aceleiaşi credinţe, acelo-
raşi datini şi obiceiuri, în
asemănarea riguroasă a
întocmirilor şi aşezăminte-
lor moştenite din bătrâni şi
continuate astăzi pe un alt
plan cu acelaşi ataşament
fern la binele comunităţii.
O astfel de întocmire pusă
în slujba comunităţii este monografia
„GIROC-ARC PESTE TIMP”, scrisă cu
deosebită râvnă şi talent de domnii
Octavian Gruiţă, Ion Murariu şi Marius
Matei. Amplă şi bine documentată, mo-
nografia completează seria lucrărilor
destinate studierii localităţilor bănăţene
şi continuă tradiţia cercetărilor mono-
grafice iniţiate de Institutul Social Banat-
Crişana, din perioada interbelică. Ea
permite reconstituirea trecutului acestui
spaţiu geografic şi istoric, caracterizat
prin vechime, continuitate de locuire şi
bogăţie de fapte, având meritul de a
aduce, într-o formă sintetică, informaţiile
cele mai concrete şi relevante, benefi-
ciind şi de girul ştiinţific al unor specialişti
în domeniu. Doar în măsura în care ne
cunoaştem înaintaşii vom şti să des-
cifrăm cu mai multă rigoare imaginea
noastră actuală şi cea viitoare – ne

spun, în esenţă, autorii. În această lume
bulversată pe care o trăim, care se
străduieşte cu încăpăţânare să ne abată

atenţia de la rădăcinile sănătoase ale
moralităţii şi mentalităţii înaintaşilor - trăi-
tori în respect faţă de om şi Dumnezeu –
reîntoarcerea la obârşii este mai mult
decât necesară.
Lucrarea de faţă caută să valorifice po-
tenţialul istoric, cultural şi etnografic al
satului Giroc urmărind, într-o întrepă-
trundere firească cu marile evenimente
istorice ale Banatului, să nuanţeze şi să
scoată în evidenţă specificul local. Func-
ţia autorilor este, în general, informativă,
totuşi, de cele mai multe ori, ei îşi reali-
zează menirea într-un mod mai degrabă
creator, îmbrăcând rezultatele cercetări-
lor lor originale, într-o formă care le
trădează orientarea ştiinţifică şi reuşind
acest lucru cu deosebită acribie.

Din prefaţa monografiei
«Arc peste timp», semnată de

Ioan TRAIA
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Mai sunt printre noi... veteranii

Domnul Florea Văduva s-a născut în
anul 1923, la Băneşti - Balş, judeţul
Dolj. Anii copilăriei i-a petrecut în
satul natal. De tânăr a trebuit să-şi câş-
tige existenţa prin sudoarea frunţii lu-
crând la Cetate (în agricultură) pe
malul Dunării, pe domeniul lui Barbu
Ştirbey (fost prim ministru). Războiul
l-a găsit aici, unde a făcut premilitara,
ca mai toţi tinerii din vremea aceea, şi
se aştepta să fie încorporat, fiind
conştient că doar o minune îl poate
scăpa de război. Minunea nu s-a pro-
dus, iar domnul Văduva a fost încor-
porat în regimentul 21 artilerie
Slatina, din cadrul diviziei 11 infante-
rie, în 1943, cu un an mai repede,
deoarece pierderile de pe frontul ru-
sesc trebuiau înlocuite rapid cu trupe
proaspete.
- Ce arme aţi avut în dotare şi cum a
fost instrucţia?
- Trecerea de la premilitară, unde am
făcut antrenament cu machete, la ar-
mată a fost mai grea, deoarece am tre-
cut direct la piese de calibrul 122 mm.
Instrucţia a fost severă. Ni se cerea să
demontăm piesa de nenumărate ori,
pentru ca în cazul unei defecţiuni să ştim
să o reparăm. Relaţiile cu ofiţerii şi gra-
daţii inferiori au fost bune, de nenumă-
rate ori amintindu-ne că din momentul în
care am intrat pe poarta unităţii ei sunt
părinţii noştri şi că trebuie să le dăm as-
cultare ca atare.
- Aţi participat la luptele din Moldova?
- În zilele premergătoare datei de 23 au-
gust 1944 ne-au mutat la Bucureşti, pen-
tru ca apoi să ne spună că ne duc
înMoldova, unde se aştepta un atac ru-
sesc de proporţii. Ofensiva rusă a fost
atât de rapidă, încât nu am mai apucat
să ajungem la destinaţie. Peste noapte
ne-am trezit că din duşmani am devenit
aliaţi cu ruşii, iar cu germanii - inamici.
Nu am luptat în capitală cu germanii, pe
noi pregătindu-ne să ne trimită în Ardeal,

să apărăm
Braşovul de
ofensiva ger-
m a n o - m a -
ghiară.
- Unde a fost
prima dum-
neavoas t r ă
luptă?
- În prima fază,
am respins ata-
cul maghiar,
care nu a reuşit să cucerească
Braşovul. A urmat apoi ofensiva noastră
alături de ruşi, care urmărea eliberarea
Ardealului de Nord de sub ocupaţia ma-
ghiară. Primele lupte serioase la care
am participat au fost la Oarba de Mureş
şi Sfântu Gheorghe. Aici inamicul avea
poziţii pregătite din timp, pe creasta dea-
lului, noi având dispozitivul în vale. Orice
încercare a noastră şi a ruşilor de a
trece Mureşul a fost respinsă de inamic,
cu grele pierderi pentru noi.
- Am înţeles că aţi fost decorat în
această luptă pentru fapte de vitejie,
povestiţi-ne cum a fost?
- Împreună cu un coleg de-al meu, am
observat că în locul unde era bateria
noastră era cu neputinţă să construieşti
un pod peste Mureş pentru a putea trece
dincolo. Am cerut permisiunea de la co-
mandantul bateriei pentru a merge pe
lângă firul apei spre a vedea dacă în
aval nu există o porţiune de râu nea-
părată de unguri. Nu am căutat mult şi
am găsit o asemenea poziţie. Am comu-
nicat comandantului şi acesta mai de-
parte, superiorilor. Apoi ruşii cu ai noştri
au construit un pod a cărui acoperire am
asigurat-o noi cu tunurile noastre şi chiar
am ajutat la construcţia acestuia. Ţin
minte că o noapte am stat în apa rece
pentru a ajuta pontonierii să facă mai re-
pede podul. A doua zi trupele româno-
ruse au trecut podul şi în câteva zile
bătălia s-a încheiat cu victoria noastră.
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Pentru aflarea locului şi participarea la
apărarea podului am fost decorat cu
,,Virtutea militară” şi o altă decoraţie ru-
sească.
- Cum aţi fost întâmpinaţi în Ardeal de
către populaţia românească şi la ce
bătălii aţi mai participat?
- Ardelenii erau foarte bucuroşi că i-am
eliberat şi foarte primitori. N-am dus
lipsă de nimic. Am înaintat rapid, în
maxim două luni am eliberat Ardealul. O
luptă mai grea am purtat la eliberarea
Clujului. Aici maghiarii erau baricadati în
două cazărmi de la marginea oraşului,
pe care le-am încercuit şi apoi le-am
bombardat, obligându-i pe apărători să
se predea. Am luat foarte mulţi prizonieri
atunci. A urmat trecerea Tisei, care s-a
făcut pe un pod de pontoane, fără prea
multe peripeţii.
- Ce vă mai amintiţi de luptele din Un-
garia?
- Ne părea rău de unguri, deoarece
parcă ne vedeam pe noi înainte de în-
toarce armele. Comanda se afla în mâi-
nile germanilor, care nu le permiteau să
se retragă sau să mişte în front. Pot să
vă spun că preferau să se predea la ro-
mâni decât să continue războiul. Făceau
tot posibilul să nu se predea la ruşi, pen-
tru că ştiau că Siberia îi aşteptă. O în-
tâmplare îmi vine în minte şi vreau să o
spun, la ea participând şi colegii mei de
la tun. Eram cazaţi într-o casă maghiară.
Pentru a nu avea surprize, am verificat
podul casei. Aici am găsit doi dezertori
maghiari ascunşi într-o locaţie mică, fă-
cută în spatele hornului. Nu ne-a răbdat
inima să-i predăm mai departe. Le-am
dat mâncare şi haine de-ale noastre şi
le-am spus să se ferească până trece
războiul.
- Până unde aţi înaintat în vest?
- Mai întâi, ofiţerii au ţinut o prelegere, la
intrarea în Cehoslovacia. Ne-au reamin-
tit că cehoslovacii erau prietenii noştri,
că vom înainta în Masivul Tatra, ce are
cele mai mari păduri din Europa, unde
inamicul se poate apăra cu uşurinţă. Au
avut dreptate ofiţerii, deoarece am întâl-

nit munţi unde nu am crezut că putem
urca vreodată. Inamicul, de sus, vedea
orice mişcare a noastră. Cu ajutorul cai-
lor, pe care i-am deshămat, am înaintat
încet, animalele fiind cele care de multe
ori ne trăgeau, noi nefiind capabili cu ra-
niţele şi tunurile pe care le aveam să
facem acest lucru. Oricum, germanii au
fost corecţi, când au văzut animalele şi
cât de greu urcam nu au tras în noi.
După aceea am observat că şi ei aveau
cai şi probabil s-au pus în locul nostru,
de aceea nu au tras.
- Vă amintiţi vreun eveniment care să
vă fi marcat în mod deosebit pe
front?
- Au fost două asemenea evenimente,
ambele au avut loc în Cehoslovacia.
După ce am urcat în Munţii Tatra, am
ajuns la un pod de cale ferată. Aici, o ul-
timă garnitură germană, încărcată cu
muniţii, soldaţi şi răniţi se retrăgea din
calea înaintării noastre şi sovietice. Nu
ştiu nici acum dacă podul feroviar de
legătură a fost aruncat în aer de către
germani sau sovietici. Cert este că vreo
700 de metri trenul s-a prăbuşit în
prăpastie. Şi astăzi sunt momente când
mă răscolesc amintirile respective, când
mă gândesc la strigătele soldaţilor ce se
rostogoleau în prăpastie. Un alt eveni-
ment, la scurtă vreme după episodul cu
trenul, a constat în moartea unui coleg
foarte drag mie. Era telefonistul trimis să
întindă firul pentru a menţine legătura cu
comandamentul. Nu am mai primit nici o
ştire de la el. Împreună cu alt coleg am
fost trimişi să vedem ce s-a întâmplat. L-
am găsit cu capul aproape retezat de un
proiectil sau o mină. Cu ultimele puteri
ne-a rugat ,,să mergem acasă la el să
spunem părinţilor şi soţiei că, Costică s-
a dus şi că-i roagă să aibă grijă de copil”.
Astăzi, la cei aproape 88 de ani, domnul
Florea Văduva îşi trăieşte liniştit anii se-
nectuţii, alături de soţia sa, Maria, cu
care stă în Chişoda de peste 40 de ani.

Prof. Drd. Florin GOLBAN
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Terenuri pentru tineri – un obiectiv important
pentru primăria Giroc

- Domnule primar, la începutul anului
2011 aţi punctat încă un obiectiv
major din agenda Primăriei: terenuri
pentru tineri. Cum s-a realizat acest
obiectiv?
- Tinerii şi, în general, încropirea unei fa-
miliei, iar de aici, implicit, construirea
unei locuinţe fac parte din preocupările
mele mai vechi. De când sunt primar am

trecut acest obiectiv la capitolul priorităţi
şi încercăm, prin tot ce-i omeneşte posi-
bil şi depinde de noi, să ajutăm această
categorie. Toţi am fost tineri, la început
de drum, ştim ce important este să ai o
locuinţă, să poţi să-ţi clădeşti o casă, mai
ales în contextul acestor vremuri, şi nu e
vorba doar de criza din ultimii ani, ci de
greutatea în sine de a putea să dobân-
deşti o locuinţă proprie, ţinând cont de
faptul că chiriile sunt foarte mari, iar
preţurile la imobile – ridicate. Un loc de
casă pe care să-ţi poţi clădi o locuinţă, şi
unde să-ţi înjghebezi o gospodărie, este
foarte important.
- Au mai fost atribuite terenuri pentru
locuinţe tinerilor giroceni?

- În formule mult mai restrânse. De data
aceasta am reuşit atribuirea a 100 de
parcele. Credeţi-mă, am fost fericit că
am putut să aduc un crâmpei de bucurie
acestor tineri, acestor noi familii de giro-
ceni. Clădindu-şi aici o locuinţă, acum, la
început de drum, în cea mai mare parte,
ei vor rămâne în Giroc. Va creşte num-
ărul populaţiei, al locuinţelor, inclusiv se

vor dezvolta comerţul şi servi-
ciile, alte firme îşi vor deschide
porţile pentru noi locuri de
muncă, iar Girocul se va dez-
volta şi mai mult, va înflori şi va
deveni cu adevărat oraşul pe
care îl visez.
- Veţi mai repeta această
acţiune?
- Da! Trebuie! Deşi, precizez, nu
este uşor…Pe de-o parte, avem
tot mai puţin teren disponibil şi o
legislaţie stufoasă, greoaie, iar
pe de altă parte – cereri încă în
atenţie şi altele care cu sigu-
ranţă vor veni. Dar am precizat:
ajutorul dat tinerilor rămâne o

prioritate în activitatea mea şi a Consili-
ului Local Giroc. Şi, amintesc, din nou,
acest stereotip - “criza” -, dar nu putem
face abstracţie de ea. Cu atât mai mult
cu cât, uneori, e dureros de prezentă în
viaţa noastră de fiecare zi. Iar ea a lovit
cu precădere în două categorii bine def-
inite: a tinerilor şi, la polul opus, a
bătrânilor. Sunt două categorii de care
nu trebuie să uităm: de tineri, pentru că
la începutul vieţii şi al carierei trebuie
ajutaţi, atât social, cât şi cultural sau
sportiv, pentru a-şi putea asigura o fam-
ilie şi un rost; de bătrâni, pentru că sunt
la sfârşit de drum şi trebuie ajutaţi pe cât
posibil să nu sufere, să aibă cât mai
puţine neajunsuri.

Interviu acordat de domnul primar dr. Iosif Ionel Toma
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- A fost greu de atins obiectivul lo-
cuinţe pentru o sută de familii?
- Nu a fost uşor. Dar noi, vorbesc de
Primărie şi Consiliul Local, am reuşit
să facem primul pas şi să acordăm
aceste parcele. Şi mai avem de
lucru în continuare. Trebuie să asi-
gurăm facilităţile corespunzătoare şi
vorbesc aici de apă, canal, electrici-
tate şi, bineînţeles, drumuri. Nu vor
putea fi făcute toate odată. Trebuie
respectată o ordine firească. Nu pot
cheltui banii publici în van: să fac
drumul, apoi să sparg şi să introduc
apa, să sparg din nou şi să fac
canalizarea, etc. Toate trebuie fă-
cute cu multă chibzuinţă şi cu o
gândire de gospodar. Uneori, şi asta
mă întristează, oamenii uită ori se
fac că uită de multe lucruri. Nu mai au
răbdare, se grăbesc, vor să obţină totul
de-a gata, repede şi bine. Şi în această
dorinţă a lor de mai bine, pe care eu o
găsesc legitimă, de altfel, cred că toate
trebuie să le facă primarul şi Consiliul
Local. Şi cele care depind de ei, şi cele
care nu depind doar de ei. Astfel, mă tre-
zesc «vinovat» de tot ce a făcut ori n-a
făcut constructorul, de drumul pe care nu
pot să-l fac pentru că nu a fost rezolvată
problema gazului, de iluminatul pe care
nu-l asigură Electrica…
- Ce puteţi spune despre tinerele fa-
milii care, probabil, în câţiva ani, se
vor muta în casă nouă?
- În primul rând, sunt toţi giroceni. Apoi,

aceste familii sunt cât se poate de ete-
rogene: alcătuite din oameni simpli, din
intelectuali, tineri ori maturi, cu venituri
materiale mai mici ori mai mari, cu posi-
bilităţi de a fi ajutaţi de familii ori nu. Dar
şi pentru ei greul de abia acum începe.
Vor trebui să facă multe sacrificii, să re-
nunţe la multe lucruri pe care şi le-au
permis până astăzi, pentru a-şi putea în-
deplini visul: acela de a-şi construi o
casă. Sper din tot sufletul ca în cele din
urmă să reuşească cu toţii, iar în viitorii
doi-trei ani să avem cu cel puţin o sută
de case mai mult la Giroc. Mult succes şi
spor la treabă pentru toţi!

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Consilierii locali din Giroc au aprobat
lista de priorităţi în vederea repartizării
parcelelor în baza Legii 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construi-
rea unei locuinţe proprietate personală.
Vă prezentăm lista stabilită de Consiliul
Local Giroc: Golban-Luca Florin-Lore-
dan, Trăistaru Emanuel, Şeşureac Cris-
tian-Constantin, Stan Dorin Ioan, Mişu
Marinela şi Ioviţă Sanda (duplex), Giura
Gabriel Sebastian, Creiniceanu David-

Darius şi Creiniceanu Beniamin (du-
plex), Jicheran Daniela, Enuică Viorela-
Alina, Zaharia Alin-Daniel, Andraş
Adelina-Florina, Cozmuţa Florin-Dorel,
Dancu Mihai, RaduAlin-Cristian, Coclea
Lucian-Ilie-Savu, Zăgan Daniel şi Zăgan
Ionel (duplex), Ordeanu Adriana-
Mărioara, Găină Corina, Dragoş Marian-
Cristian şi Dragoş Ciprian-Adrian
(duplex), Gâtman Alexandru-Bogdan,
Cristea Florin-Alin, Boca Lavinia-Petrina,

O nouă zonă rezidenţială se va ridica la Giroc
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Puşchiţă Adriana-Camelia şi Hergane
Ion-Gabriel (duplex), Codrea Gheorghe,
Sălăjan Constantin, Ruşe Victor, Po-
pescu Claudia, Szabo Ioan, Bujdoso
Ecaterina-Ileana, Creţu Aurora-Floren-
tina, Enuica Elisabeta-Vanita, Popescu
Alina şi Popescu Marius, Săucă Marius,
Novac Mariana, Cazacu Nicolae Cris-
tian, Meţcan Ovidiu-Vasilică, Georgescu
Marius-Marian, Galdău Daniela-Florina,
Băltăreţu Sorin şi Ioana, Ivaşcu Ovidiu-
Lucian, Smeu Ion-Alexandru, Bonde-
Păltinişanu Gabriel şi Oana, Ancuţa
Cosmin şi Ancuţa Cătălina, Marin Petru-
Adrian, Damian Florin-Gică, Chifan
Claudiu, Chifan Cristian, Chifan Roxana,
Trăistaru Ruben, Surduc Iulia-Valerica,
Perdei Viorel, Dănică Dorina, Glissman
Daniel-Ion şi Ciuciu Andrei-Ilie (duplex),
Băltariu Bogdan-Geanina, Szabo Cris-

tian-Florin, Lazăr Ionela, Sturza Mircea,
Toth Mihaela, Malanca Iacob-Nelu, Pol-
molea Sebastian-Ionel, Foncea Traian-
Viorel, Noeleanu Monica-Ramona,
Debucean Dragoş, Gherghel Marian-
Cristian, Matinca Casian-Darius, Moiş
Cristian-Florin, Iorgoni Rebeca-Astrid,
Sava Gabriel-Ovidiu, Codiţă Adrian,
Stănculeanu Loredana-Simona, Pa-
şcalău Dorica-Viorica, Farcaş Mariu-Ioan
şi Farcaş Daniela (duplex), Baicu-Ghe-
rasimovici Adrian-Petrică, Mărcuţi Clau-
dia-Viorica, Balint Cristina-Carmen,
Cuibaru Zamfira, Toader Anda-Camelia,
Duţu Raoul-Cristian, Dume Lenuţa,

Epure Dacian-Horaţiu şi Epure Pavel-
Darius (duplex), David Darius-Ilie, Cotos
Adrian-Ioan şi Cotos Klara, Codreş Sa-
muel, Radu Octavian-Alexandru, Medre
Ion-Constantin şi Medre Corina, Petro-
van Maria-Lăcrămioara, Ghibidric Octa-
vian, Olteanu Cristina, Corciuc Bogdan,
Zota Flavius-Graţian, Merca Darius-Flo-
rin, Ştefan Dragoş, Sava Emanuel-Ovi-
diu, Odoneanţu Cristian, Jurj Oana
Silvana, Chermeleu Alexandru, Homeag
Mirela-Mihaela, Bordianu Dana, Sceadei
Andrei, Maliţa Cristian, Filip Paul Robert,
Drăguţ Florin-Adrian.
Într-o atmosferă destinsă, interactivă şi
transparentă, la sediul Primăriei Giroc, ti-
nerii au tras la sorţi numărul parcelei, dar
au putut, la final, să schimbe între ei par-
celele extrase.
Reunit în şedinţă extraordinară de plen,
Consiliul Local Giroc a aprobat apoi, în
unanimitate, proiectul de hotărâre care
viza împărţirea terenurilor pentru case.
Mai mult, la propunerea primarului Iosif
Ionel Toma, s-a convenit ca arhitectul co-
munei, domnul Florin Roman, să alcă-
tuiască cinci modele de case, mai ieftine,
din care beneficiarii parcelelor să poată
alege.
Măsura este una binevenită, astfel pu-
tându-se respecta un anumit plan arhi-
tectural, care va face din viitoarea zonă
rezidenţială una armonioasă din acest
punct de vedere.

Valentina BERARIU
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Devenită deja tradiţie a şcolii de la Giroc,
excursia anuală la Arieşeni este cel mai
aşteptat eveniment al începutului de an
pentru elevii giroceni. Ca de fiecare dată,
am pornit de dimineaţă, voioşi mai ales
datorită vremii: zăpada căzută din belşug

la Timişoara era garanţia că ne vom bu-
cura de un strat consistent şi la Arieşeni.
Drept urmare, la 10 fix am pornit sub în-
drumarea atentă a doamnelor profesoa-
re Melentina Costa, Miloranca Golban,
Carmen Laţcu şi Gabriela Condrea.
Drumul cu autocarul „Giroceana”,
condus de „nea Virgil”, a decurs fără pe-
ripeţii şi, aproape fără să ne dăm
seama, am ajuns la destinaţie: Vila Vank
din Arieşeni, unde am fost întâmpinaţi
cu căldură de aceleaşi gazde primitoare
de anul trecut, familia Nicola. Condiţiile
de cazare au fost extraordinare, iar
seara am dansat şi ne-am distrat la pe-
trecerea organizată special pentru noi.
Sâmbăta am petrecut-o pe pârtie, folo-
sind skiuri, săniuţe, boburi sau saci, pur
şi simplu. Ne-am bucurat de o zi însorită,
ne-am bătut cu zăpadă, am făcut
concursuri şi multe poze.
Doritorii de ski au fost supravegheaţi de
doamna profesoară Carmen Laţcu, pa-
sionată a acestui sport. Celelalte
doamne profesoare au însoţit în schimb
grupul vesel de săniuţe care şi-a croit

propria pârtie într-un loc cunoscut de
anul trecut.
Cu o scurtă pauză la prânz pentru masă
şi puţină odihnă, ziua a trecut pe neră-
suflate, iar seara ne-a găsit din nou în
holul pensiunii, unde activităţile au fost

dintre cele mai variate: copiii au dan-
sat, au jucat rummy sau cărţi ori au
ascultat muzică.
Duminica dimineaţa eram cu toţii
puţin posomorâţi pentru că trebuia să
plecăm. Întrebarea care se citea pe
feţele tuturor şi pe care unii au şi pus-
o era „De ce nu putem sta mai mult?”.
Totuşi, după micul dejun, când am
ajuns din nou pe pârtie, bucuria a re-

venit în ochii tuturor. Doar nu era să
lăsăm ceva să ne strice ultima zi de
săniuş.
Timpul părea că zboară şi când era dis-
tracţia mai în toi a trebuit să ne luăm
rămas bun de la pârtia Vârtop, de la
săniuţe şi schiuri sau de la plăcile de
snowboard, în cazul câtorva temerari.
Însă, în timp ce aruncam o ultimă privire
asupra peisajului înzăpezit, am spus cu
toţii: „Ne vedem la anu’!”.

Andra COSTA
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După discuţia cu
Dumitru Pruna-

riu, primul
român trimis
în Cosmos,
cam nedu-

merit,
Ceauşescu
o ia deo-
parte pe
Leana.

- Ascultă, Le-
nuţo, Prunariu

zicea c-ar fi avut
unele probleme din cauza legii gravi-
taţiei. Nu ţii tu minte când am dat eu

legea asta?
- Ce mă-ntrebi pe mine, Nicule, eu
sunt cu ştiinţa, tu eşti cu legile!

***
În apartamentul unei familii care în
iarna asta a cerut decuplarea de la cen-
trala care furniza energie termică şi
electrică, un reporter întreabă:
- Ce faceţi dacă vă este frig?
- Ne strângem în jurul lumânării.
- Dar dacă este foarte frig?
- Ne apropiem şi mai mult de ea.
- Dar dacă este ger cu temperatura sub
-20 grade?
- În acest caz, aprindem lumânarea.

***
Viaţa bărbaţilor e ca o zebră: blondă,
brunetă, blondă, brunetă…
Viaţa femeilor – ca grădina zoologică:
bou, măgar, porc, maimuţă…

***
Avocatul îl întreabă pe unul din viitorii
clienţi:
– Şi aveţi banii necesari pentru a vă
permite să fiţi apărat de mine?

– Da, am două vaci şi două oi.
– Bine, atunci să vedem… De ce sun-
teţi acuzat?
- De furtul a două vaci şi două oi….

***
Merge nea Marin cu Veta în SUA şi se
cazează într-un hotel. La un moment
dat, Veta vede un şoarece în cameră,
se sperie, urlă şi urlă la bărbat:
- Sună repede la recepţie că tu ştii mai
bine engleza şi zi-le că la noi în cameră
este un şoarece.
Ia nea Mărin telefonul şi sună:
- Hello!
Recepţia:
- Hello
- Do you know Tom&Jerry?
- Yes
- Jerry is here!

***
- Băi Ioane, ştii tu ce-i un lator?
- Nu ştiu, băi Ghiţă! Dar cum ţ-ai intrat
în cap cuvântul ăsta?
- Păi, uite, a zis vecinu’ că fecioru-su’
îşi ia un cal cu lator.

***
Ion şi Maria se ceartă înflăcărat:
- Mărie, te rog mult, ajunge, hai să di-
vorţăm!
- Nu Ioane, văduvă m-ai luat, văduvă
să mă laşi!

***
Vine Ion la Gheorghe şi îl întreabă:
- Cum poate vaca ta sa dea câte 100
litri de lapte pe zi?
Gheorghe:
- E simplu. Totul depinde de amabili-
tate. Mă apropii de ea şi o întreb:”Ce
avem astăzi, lapte sau carne?”.

UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR
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Împlinire ca dascăl, artist şi om!

Desanca Lalici a înregis-
trat până acum cinci al-
bume de muzică
populară. Îndrăgita solistă
de muzică populară iu-
beşte doinele româneşti
şi cântecele de suflet sâr-
beşti. Pe lângă apariţiile
pe scenele din Timişoara
şi România, artista a
concertat în SUA, Ca-
nada, Germania, Bulgaria
şi Serbia.
Desanca Lalici s-a născut
în 20 februarie 1957, în
satul Ivanda, din comuna
Giulvăz. Clasele primare
le-a făcut în satul natal,
iar clasele V-VIII le-a ab-
solvit la fosta Şcoală
Generală nr. 8 Timişoara,
urmând apoi cursurile
Liceului nr. 10, actualul
Colegiu Naţional
Bănăţean din Timişoara.
De mică a iubit muzica,
dragoste care avea să-i
jaloneze în mod fericit
cariera. Studii temeinice
demuzică a făcut cu pro-
fesorul Doru Murgu la
teorie şi solfegii muzicale
(canto) pentru admiterea
la Institutul de Muzică ce
funcţiona atunci la Ti-
mişoara. Pentru că Insti-
tutul de Muzică timişorean
a fost desfiinţat chiar în
anul în care tânăra vroia
să-i treacă pragul,

Desanca s-a văzut
nevoită, după termi-
narea liceului, să
obţină, prin concurs,
un post în corul Fi-
larmonicii Ti-
mişoara. A fost
coristă timp de 24
de ani în formaţia
condusă demaestrul
Diodor Nicoară. În
tot acest timp, pa-
siunea Desancăi
pentru muzica popu-
lară a fost mereu
vie. Beneficiind de o
amplă pregătire mu-
zicală încă din vre-
mea liceului, a fost
membră a Ansam-
blului «Izvorul» din
Timişoara, coordo-
nat de profesorul
Gheorghe Galetin.
În paralel, a avut co-
laborări cu Ansam-
blul sârbesc
«Mladost». După cei
24 de ani petrecuţi
în Corul Filarmonicii,
Desanca Lalici s-a
dedicate exclusiv
muzicii populare. S-
a transferat, pentru
trei ani, la Ansam-
blul «Banatul» al
Centrului de Cultură
Timiş, ca solistă. A
fost invitată apoi să
preia o clasă de

Desanca Lalici, la aniversare
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canto popular multietnic la Şcoala Po-
pulară de Artă şi a acceptat fără nicio
ezitare, iar după cum spune apreciata
solistă: «Aceasta a fost una dintre cele
mai fericite decizii pe care le-am luat
vreodată. Sute de copii au trecut prin
mâna mea, iar faptul că mulţi dintre ei
au făcut carieră înseamnă şi împlinirea
mea ca dascăl, artist şi om!».
În zilele blânde ale lui februarie, cunos-
cuta şi îndrăgita solistă de muzică po-
pulară românească şi sârbească
Desanca Lalici a împlinit o frumoasă
vârstă. Vrând să arate că viaţa nu se
măsoară în ani, ci mai degrabă în
flacără şi văpaie, “veşnic tânăra” solistă
dă dovadă de o exuberanţă debordantă.
Ea aleargă zilnic între bucuria de a fi bu-
nică şi dragostea de a se dărui celorlalţi:
şcoala de canto popular, grupul vocal
“Zorelele Girocului” şi, nu în ultimul
rând, concertele la care este invitată.
În preajma aniversării zilei de naştere,
postul TV Favorit a avut grijă să-i facă
Desancăi bucuria unei înregistrări la ea
acasă, în Girocul atât de drag. Filmările
au avut loc la Complexul Hotelier Trio,
iar Desanca Lalici, generoasă ca întot-
deauna, şi-a invitat şi o parte din prie-
teni. Au cântat alături de ea Elena
Moldovan şi, bineînţeles, “Zorelele Gi-
rocului”, tinerele eleve de la Şcoala cu
clasele I-VIII Giroc. Nu au lipsit dansa-
torii de la “Ghiocelul” girocean, în core-
grafia lui Victor Jicherean, dar şi
dansatorii sârbi de la Ansamblul Sfântul
Georghe, în coregrafia lui Duşan Mila-
dinov.
La prezentarea aniversării, solista a fost
ajutată de tânăra giroceană Roxana
Mircea, fostă elevă a maestrei.
Întrebată ce-şi doreşte pentru acest an,
artista a răspuns fără ezitare: “Să-mi în-
tregesc familia la Giroc! Abia aştept ca
în luna aprilie şi copiii mei să devină gi-

roceni, să se
mute alături
de mine, în
această loca-
litate, şi să fiu
mai aproape
de nepoata
Corina, pe
care o iubesc
din tot sufle-
tul. Nu ştiu de
ce, dar am
îndrăgit Girocul dintotdeauna, poate
pentru oamenii deosebiţi, poate pentru
că şi edilul-şef al comunei este un om
foarte priceput, şi vorbesc aici de pri-
marul Iosif Ionel Toma”.
Cu puţină tristeţe în glas, apoi, Desanca
vorbeşte despre activitatea cu “Zorelele
Girocului”: “Este destul de greu să conti-
nui acest proiect, deşi cred că totuşi voi
reuşi până la urmă.
Tot mai anevoios reuşim să ne întâlnim
la repetiţii. În muzica populară, ca şi în
artă, e tot mai greu să realizezi ceva.
Totul necesită timp şi sacrificii şi nu doar
din partea mea. Acest lucru trebuie să-l
înţeleagă tinerele soliste de la grupul
vocal. Doamna director Melentina Costa
pune mult suflet în acest proiect şi cred
că vom reuşi să continuăm şi să menţi-
nem la standarde cât mai înalte acest
grup vocal. Este cu atât mai greu, cu cât
vom investi un volum de muncă mai
mare, fiind nevoiţi să facem noi înregis-
trări pentru festivalul-concurs Lada cu
zestre”.
Vorbind despre proiectele din acest an,
Desanca Lalici precizează: “Am început
să adun material pentru un nou album
de cântece populare sârbeşti şi româ-
neşti. Vreau să fie ceva deosebit şi, mai
mult, pe placul tuturor”.

Vasile TOMOIAGĂ
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Păţaniamăgăruşului

În trecerea grabită prin lume către veci,
Fă-ţi timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând
Fă-ţi timp să poţi, cu milă, să te alini oricând!
Fă-ţi timp pentru-adevăruri şi adâncimi de vis,
Fă-ţi timp pentru prieteni, cu sufletul deschis!
Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi lângă izvor,
Fă-ţi timp s-asculţi ce spune o floare, un cocor!

Fă-ţi timp, pe-un munte seara, stând singur să te rogi,
Fă-ţi timp, frumoase amintiri, de unul să invoci!
Fă-ţi timp să stai cu mama, cu tata tău - bătrâni...

Fă-ţi timp de-o vorba bună, de-o coajă pentru câini...
În trecerea grăbită prin lume către veci,

Fă-ţi timp măcar o clipă să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat,
Fă-ţi timp, că eşti de multe mistere-nconjurat!
Fă-ţi timp cu orice taină sau adevăr să stai,

Fă-ţi timp, căci toate-acestea au inimă, au grai!
Fă-ţi timp s-asculţi la toate, din toate să înveţi,

Fă-ţi timp să dai vieţii adevăratul sens!
Fă-ţi timp, ACUM!

Să ştii: zadarnic ai să plângi,
Comoara risipită a vieţii, n-o mai strângi!

Rudyard KIPLING

Fă-ţi timp...

Într-o bună zi, măgăruşul unui ţăran a
căzut în fântână. Nefericitul animal a în-
ceput să zbiere ore întregi, în timp ce
ţăranul căuta să vadă ce e de făcut.
Până la urmă, ţăranul hotărî că
măgăruşul oricum era bătrân şi fântâna
era şi ea secată, deci tot trebuia să fie
acoperită odată şi-odată, aşadar nu mai
merita osteneala de a-l scoate pe măgar
din adâncul fântânii. Ţăranul îşi chemă
vecinii ca să-i dea o mână de ajutor la
astuparea puţului. Fiecare dintre ei luă
câte o lopată şi au început să arunce de
zor pământ peste bietul animal.
Măgăruşul pricepu imediat ce i se pregă-
tea şi se puse şi mai abitir pe zbierat.
Spre mirarea tuturor, după câteva lopeţi
bune de pământ, măgarul se potoli şi
tăcu. Ţăranul privi în adâncul fântânii şi
rămase uluit de ceea ce văzu. Cu fiecare
lopată de pământ, măgăruşul cel bătrân

făcea ceva
neaşteptat: se
scutura de
pământ şi pă-
şea deasupra
lui. În curând,
toată lumea fu
martoră cum
măgarul, ajuns
la gura fântâ-
nii, sări peste ghizduri şi ieşi fremătând.
Viaţa va arunca şi peste tine cu pământ
şi cu tot felul de greutăţi. Secretul pentru
a ieşi din fântână este să te scuturi de
acest pământ şi să-l foloseşti pentru a
urca un pas. Fiecare dintre greutăţile
noastre este o ocazie pentru un pas în
sus. Putem ieşi din adâncurile cele mai
profunde dacă nu ne dăm bătuţi. Folo-
seşte pământul pe care îl aruncă peste
tine ca să mergi înainte.
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Premii pentrumerituoşi

Meritele unui elev pot fi multiple şi
în diverse domenii ale activităţii şco-
lare.
Indiferent în ce direcţie s-a manifes-
tat meritul său, elevul va primi
răsplata pentru acesta.
Aşa s-a întâmplat vineri, 28 ianuarie

2011, când elevii claselor a
V-a şi a VI-a s-au reunit pen-
tru a-i aplauda şi felicita pe
colegii lor, care au fost pre-
miaţi pentru performanţa de
a nu fi înregistrat nicio ab-
senţă în timpul semestrului I
al acestui an şcolar.
Aceştia sunt: Roxana
Roşca, Robert Perţe şi
Adrian Isac din clasa a V-a şi Si-
mona Huţuleac, Anamaria Pintea şi
Flavius Bocz din clasa a VI-a.
Premierea s-a făcut într-un cadru
festiv, la eveniment participând
doamna directoare, precum şi dirig-
intele celor două clase, doamnele

profesoare Miloranca Golban şi
Gabriela Vlasie.
Nu putem să nu amintim că fon-
durile necesare achiziţionării
obiectelor şi a dulciurilor au fost
asigurate de Comitetul de părinţi.
După discursurile rostite de către

cadrele didactice, s-a pro-
cedat la premierea celor
şase elevi.
Aceştia au primit diplome,
volume de literatură ro-
mână şi dulciuri. Momen-
tul a fost imortalizat prin
fotografii, care vor fi ex-
puse atât în cele două

clase, cât şi în revista şcolii noastre.
Felicitări celor şase elevi premiaţi şi
îi asigurăm pe toţi elevii şcolii că
premiile îi aşteaptă în număr mare
pe cei conştiincioşi şi cu dragoste
de şcoală şi de învăţătură.

Marieta DENEŞ

p53:Layout 1 12/15/2011 8:30 AM Page 1



54

După ce şi-a
scrântit pi-
ciorul la 65

de ani,
Grigore
Moisil a
afirmat:

“Ştiam că
la vârsta
mea

te scrânteşti la
cap, nu la picior.”
***

Un linguşitor îi atrase atenţia lui Oli-
ver Cromwell, care intra biruitor în

Londra, ce multă lume se strânsese
să-l vadă. “Tot atâţia ar fi fost şi
dacă m-ar fi dus la eşafod”, fu

răspunsul.
***

După ce a eşuat în campania mili-
tară din Rusia, în 1812, Napoleon se

retrăgea grăbit spre vest.
În dreptul râului Niemen, el îm-

preună cu suita sa se opriră şi ce-
rură ajutorul unui ţăran barcagiu din

împrejurimi să-i treacă pe celălalt
mal. Când ţăranul îi ajută să treacă

râul, Napoleon se interesă:
- Mulţi dezertori au trecut râul zilele

acestea?
Naiv, ţăranul i-a răspuns:

- Niciunul, dumneavoastră sunteţi
primul.
***

Împăratului Octavian Augustus îi fu
prezentat un grec care semăna uimi-

tor cu el şi, în plus, avea şi cam

aceeaşi vârstă.
Glumind, Augustus îl întrebă dacă
nu cumva maică-sa fusese în tine-
reţea ei pe la Roma, cam prin vre-
mea când şi tatăl împăratului era

tânăr. Răspunsul
grecului fu prompt:

- Mama nu a fost, dar tatăl meu a
stat la Roma mai demult. cam cu un

an înainte de naşterea ta, Cezar!
***

N.T.Orăşanu, poet şi publicist, autor
de epigrame şi pamflete politice, a

fost trimis în timpul domniei lui
Cuza de nenumărate ori la închisoa-

rea Văcăreşti, fiindcă pe vremea
aceea exista arestul preventiv pen-

tru delicte de presă. De câte ori
Orăşanu scria câte un articol

violent sau atingător la Vodă, îşi tri-
mitea imediat salteaua, plapuma şi

pernele la Văcăreşti.
Directorul penitenciarului nu voia să

le primească,
însă Orăşanu îi răspundea:

- Nu-ţi fie teamă, o să primeşti şi or-
dinul peste câteva ceasuri.

Fapt ce se adeverea întotdeauna.
***

Un amic al lui Caragiale i s-a plâns
acestuia într-o zi:

- Auzi, nene Iancule, neruşinatul ăla
de Georgescu, nepricopsitul, coate-

goale ăla, a îndrăznit să mă facă
tâmpit şi idiot.

- Când, stimabile? l-a întrebat Cara-
giale cu un aer scandalizat.

- Acum o oră.
- Ce măgar! a exclamat Caragiale.
Apoi, luându-l gura pe dinainte:
- Înotdeauna a fost în întârziere

neisprăvitul ăsta!

Umor cu oameni celebri
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MMaarrtt
ÎÎnn  ''''MMaarrtt''''  îînncceeppee  pprriimmăă--

vvaarraa,,  vvrreemmeeaa  ssee  îînnccăăllzzeeşşttee
ttrreeppttaatt..  LLeeggeennddeellee  ssppuunn  ccăă

MMaarrtt  aa  lluuaatt  ccââttee  oo  zzii  ddiinn  ffiieeccaarree
cceelleellaallttee  lluunnii  ppeennttrruu  aa--şşii  ddeeppăăşşii
ttooţţii  cceeiillaallţţii  ffrraaţţii..  AAccuumm  îînncceepp  şşii
zziilleellee  BBaabbeelloorr  ((zziilleellee  MMaarrtteeii  ssaauu
DDoocchhiieeii)),,  ttrraaddiiţţiiee  îîmmbbooggăăţţiittăă  ddee  oo
mmuullţţiimmee  ddee  ppoovveeşşttii  ccee  iilluussttrreeaazzăă
lluuppttaa  ddiinnttrree  iiaarrnnăă  şşii  pprriimmăăvvaarrăă,,
ddiinnttrree  îînnttuunneerriicc  şşii  lluummiinnăă..  MMaarr--

ttiiee  mmaaii  eessttee  ddeennuummiitt  şşii  ''''GGeerr--
mmăănnaarr''''  ((''''ÎÎnnccoollţţiittoorruull'''')),,

nnaattuurraa  îînncceeppâânndd  ssăă
pprriinnddăă  vviiaaţţăă  şşii  ccuu--

llooaarree..
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1 J Sfânta Muceniţă Evdochia
2 V Sfântul Teodot
3 S Sfinţii Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
4 D Sfântul Gherasim de la Iordan; Duminica Ortodoxiei -

prima Duminică din Postul Mare
5 L Sfântul Mucenic Conon din Isauria
6 M Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea
7 M Sfinţii Mucenici Episcopi din Cherson;

Începutul Postului Sfintelor Paşti
8 J Sfântul Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei
9 V † 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei
10 S Sfinţii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel,

Anecton şi Crescent
11 D Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Predica

la Duminica a II-a a Sfântului şi Marelui Post
12 L Sfântul Teofan Mărturisitorul; Pomenirea morţilor
13 M Aducerea moaştelor Sfântului Nichifor,

patriarhul Constantinopolului
14 M Sfântul Benedict din Nursia
15 J Sfântul Mucenic Agapie şi cei şapte mucenici
16 V Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul
17 S Sfântul Alexie
18 D Sfântul Chiril al Ierusalimului; Duminica Sfintei Cruci
19 L Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria; Pomenirea morţilor
20 M Sfinţii mucenici ucişi în Mănăstirea Sfântul Sava cel
Sfinţit
21 M Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul
22 J Sfântul Vasile de Ancira
23 V Sfântul Mucenic Nicon
24 S Sfântul Cuvios Zaharia
25 D † Buna Vestire - dezlegare la peşte;

Predica la Duminica Sfântului Ioan Scărarul
26 L Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil;

Pomenirea morţilor
27 M Sfânta Muceniţă Matroana din Tesalonic
28 M Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou
29 J Sfântul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor
30 V Sfântul Cuvios Ioan Scărarul
31 S Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei

Calendar ortodoxmartie
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Sărbători creştine

În această lună, în ziua a douăzeci şi
cincea, prăznuim Bunavestirea Preas-
fintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu
Născătoarea şi pururea Fecioară Maria.
Iubitorul de oameni şi
Milostivul Dumnezeu, Care
pururea poartă de grijă
neamului omenesc, întoc-
mai ca un Părinte plin de
dragoste, văzând făptura
mâinilor Lui înrobită şi chi-
nuită de diavol şi împinsă
către patimile cele pline de
ocară şi supusă închinării
la idoli, a găsit cu cale să
trimită pe Fiul Său cel Unul-
Născut, pe Domnul nostru
Iisus Hristos, ca să mântu-
iască neamul omenesc din
mâinile diavolului. Şi, pentru că a voit ca
acest lucru să rămână ascuns nu numai
de diavol, ci chiar şi de puterile cele
cereşti, a încredinţat taina aceasta unuia
singur dintre arhangheli, preamăritului
Gavriil.

Deci arhanghelul venind în cetatea Na-
zaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce eşti
plină de har, Domnul este cu tine! Iar
aceea a răspuns: Cum va fi mie

aceasta? Şi el a zis: Duhul
Sfânt va veni asupra ta şi
puterea Celui preaînalt te
va umbri. Iar Fecioara a
grăit: Iată, roaba Domnului,
fie mie după cuvântul tău.
Şi îndată cu cuvântul
arhanghelului şi al ei, a
zămislit în preacuratul său
pântece pe Fiul şi Cuvântul
lui Dumnezeu, mai presus
de fire, Care este Înţelep-
ciunea şi Puterea cea ipos-
tatică a Lui, cu umbrirea şi
cu venirea asupra ei a Du-

hului Sfânt. De atunci s-au săvârşit, prin
rânduiala lui Dumnezeu, tainele Cuvân-
tului lui Dumnezeu, pentru mântuirea şi
izbăvirea noastră. Căruia se cuvine
slava şi stăpânirea în veci. Amin.

Bunavestire

† O, deşertăciune a deşertăciunilor,
zice Eclesiastul; totul este deşertă-
ciune.

† Pe lângă că Eclesiastul a fost înţelept,
el a mai învăţat şi ştiinţă de popor, a
cercetat, a adâncit şi a întocmit un mare
număr de zicători.

† Eclesiastul a căutat să afle cuvinte
plăcute, şi să scrie întocmai cuvintele
adevărului.

† Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bol-
duri; şi, strânse la un loc, sunt ca nişte
cuie bătute, date de un singur stăpân.

† Încotro, fiule, ia învăţătura din aceste
lucruri; adică ai voi să faci o mulţime de
cărţi, să ştii că n-ai mai isprăvi - şi multă
învăţătură oboseşte trupul.

† Să ascultăm dar încheierea tuturor în-
văţăturilor:

† Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte po-
runcile Lui. Aceasta este datoria orică-
rui om.

† Căci Dumnezeu va aduce orice faptă
la judecată - şi judecata aceasta se va
face cu privire la tot ce este ascuns, fie
bine, fie rău.

Din înţelepciunea Eclesiastului
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Simion Haţegan, povestea unui veteran

În acest in-
terviu, am
s u r p r i n s
faptul că
foarte mulţi
cetăţeni ro-
mâni de
etnie ger-
mană au
luptat în ar-
mata lui Hit-
ler şi nu în
cea română,

cum ar fi fost normal. Aşa se face că
domnul Simion Haţegan a fost cap-
turat de o unitate germană condusă
de un locotenent german din
Chişoda.
- Cum a fost trecerea de la civilie la
armată şi ce relaţii aţi avut cu ofiţe-
rii?
- Nu am avut parte de o instrucţie grea,
fiind obişnuit cu munca, iar cu ofiţerii ne-
am avut ca fraţii. Nu ţin minte situaţii în
care să fi fost bătuţi, eu sau alţi colegi
de-ai mei, de către superiori. Iar în pri-
vinţa alimentaţiei, şi aceasta era foarte
bună.
- Când aţi intrat în prima linie?
- La scurtă vreme după 23 August, pe
la jumătatea lui septembrie ne-au spus
ofiţerii că germanii au intrat de la sârbi
în Banat pentru a-l cuceri. Am fost rapid
trimişi la pădure la Giroc, chiar pe
dâlma Timişului, în aşteptarea germani-
lor ce veneau dinspre Jebel şi Şag. Nu
am stat mult şi a venit un agent de leg-
ătură de-al nostru dinspre Parţa, a „lu′
Pichi de lângă Căminul Cultural” (alt gi-
rocean), care l-a informat pe căpitanul
nostru că „vin nemţii”. A urmat apoi ata-
cul avioanelor germane care, în loc de
bombe, au aruncat cu manifeste. Nu
ne-am uitat mult la manifeste că au şi
atacat germanii. Am rezistat o vreme,
după care căpitanul mi-a spus că tre-
buie să ne retragem în Giroc, mie şi

altui coleg din Parţa revenindu-ne sar-
cina să le acoperim retragerea. Am
aruncat câteva grenade pentru a-i inti-
mida pe adversari, colegul meu Petru
fiind împuşcat între timp în cap.
- Am înţeles că aţi căzut prizonier,
cum s-a întâmplat?
- După ce am rămas singur, am obser-
vat cum nemţii au trecut dâlma şi se
apropiau de mine. Am încercat să fug,
cu ZB-ul meu ce puteam face în faţa
unei companii inamice? Nu am făcut
prea mulţi paşi şi aud o rafală de pistol
automat. Imediat, locotenentul german
strigă în română să mă predau că nu
am nici o şansă. Din păcate aşa era, eu
fusesem încercuit. Am avut noroc că nu
m-au împuşcat, probabil pentru că ofiţe-
rul unităţii germane ce m-a capturat era
chişozean. M-a trimis sub escortă la
Şag, unde eram 42 de români prizo-
nieri. Trei gradaţi români erau răniţi. Am
privit cu oroare cum au fost scoşi dintre
noi, puşi pe marginea drumului şi împu-
şcaţi în ceafă. Ce puteam face? Ce m-
a surprins era lipsa de iniţiativă a celor
doi ofiţeri ai noştri, capturaţi cu noi, care
în loc să ne mobilizeze să-i atacăm pe
cei zece paznici, nu au făcut nimic, ba
mai mult unul a încercat să fugă singur,
fiind imediat secerat de o rafală ger-
mană. Apoi a auzit un coleg de-al nos-
tru, care ştia germana, că paznicii noştri
se pregăteau să ne execute pe toţi într-
o grădină. Toată acţiunea se petrecea
lângă moara din Şag. O bătrână, care
o fi ştiut germana, a auzit şi ea ce pre-
gătesc paznicii şi le-a spus acestora:
„Dacă află românii ce faceţi cu prizo-
nierii lor, voi credeţi că o să scăpaţi?”.
„S-o ierce Dumnezo′ pră babă, că nu
mai vorbeam cu cine astăz’ dacă nu era
ea”.
- Aţi avut tentative de evadare?
- Cum să nu! Ne-au dus nemţii în ca-
mioane la Bucovăţ şi ne-au băgat într-
un grajd. Acolo, şoferul neamţ care ne-a
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dus cu maşina a fost lovit de un proiec-
til când dădea să intre cu maşina în
grajd. Practic i-au fost retezate picioa-
rele. Împreună cu un coleg, n-am stat pe
gânduri şi am fugit. N-am făcut 200 de
metri şi alţi nemţi au ieşit din porumbul
de la marginea satului şi iar am căzut
prizonieri. Cu căruţa ne-au dus spre
Giulvăz, prin Chişoda, unde la ieşire din
sat, spre Şag, la 11 soldaţi români pri-
zonieri germanii le-au pus măştile pe fi-
gură şi apoi i-au sfârtecat cu baionetele.
Eu şi colegii din căruţă am plâns toată
noapte din pricina ororilor pe care le-am
văzut.
- Ce-au făcut germanii cu dumnea-
voastră?
- Ne-am retras cu ei până la Budapesta,
unde ne-au urcat în camioane şi ne-au
dus în Cehoslovacia. Eram deja câteva
sute de prizonieri români. De aici şi
până la Hamburg, unde era lagărul de
prizonieri, am mers pe jos. Era deja
iarnă, ploua, ningea, tot drumul de
aproape 1.000 de kilometri nu am primit
nici o masă. Nu am mâncat tot drumul
decât sfeclă şi porumb de pe câmp.
Când treceam pe lângă un lan cules, şi
nu era de puţine ori, am răbdat, că nu
aveai ce face. Greu, foarte greu, ţin
minte că ne culcam sub cerul liber, curat
ca lacrima şi ne trezeam dimineaţa plini
de neauă. Nimeni nu ne-a primit în casă,
nici măcar în grajd. A fost bine că ne-a
separat de cei răniţi şi bolnavi când am
pornit marşul şi nu a rămas nimeni în
urmă din coloană, căci în mod sigur ar fi
fost împuşcat. Nu se uita nimeni la tine,
dintre paznicii germani.
- Cum era lagărul din Hamburg?
- N-am să uit niciodată mâncarea cu
care ne-au aşteptat în lagăr. Era ar-
pacaş, dar după atâtea zile nemâncate
a fost cel mai bun arpacaş din viaţa
mea. Am mâncat dintr-o gamelă ameri-
cană, deoarece noi nu aveam aşa ceva.
Lagărul avea şase naţii de prizonieri:
americani, englezi, ruşi, italieni, francezi
şi români. Aici eram cazaţi în barăci.
Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu
există! În prima seară am dormit toţi ro-

mânii în baraca numărul 5, după care, a
doua, zi ne-au mutat. Noaptea urm-
ătoare a venit aviaţia americană şi direct
în mijlocul barăcii numărul 5 au aruncat
o bombă.
- Ce aţi făcut în lagăr?
- Săpam tranşee, cât era ziua de mare.
- Cum era mâncarea?
- Dimineaţa primeam pâine cu unt sau
margarină şi cafea. La prânz ne dădeau
„crumpiri”, fasole sau varză. Mâncarea
era bună, dar puţină. Ce
m-a surprins a fost faptul că şi atunci
când războiul era pe sfârşite nemţii
s-au comportat rău cu toţi prizonierii. Nu
mai puteai lucra, erai imediat împuşcat.
În lagăr m-am întâlnit cu cuscrul meu,
Adrian Adam, care era aviator. El a în-
cercat să evadeze cu avionul, cu alţi doi
americani, dar au fost prinşi. Norocul lui
şi al nostru, al românilor, a fost că şi în
lagăr erau germani din România, care
ne-au mai ferit. Am numărat vreo şapte
gardieni germani din România (de la
Liebling, Carani, Hezeriş). După război
au rămas în Germania, nu s-au mai în-
tors în România.
- Cine v-a eliberat?
- Americanii ne-au eliberat. Ne-am bu-
curat foarte mult. Cu 40 de camioane ru-
seşti am fost duşi la Bratislava. Apoi am
trecut prin Budapesta şi apoi am ajuns
la Timişoara.
- Cum a fost reîntâlnirea cu cei dragi?
- Prima dată ai mei au crezut că am
murit. Apoi un ungur din Chevereş a
transmis unor consăteni din Şipet că
Haţegan este în lagăr şi trebuie să vină
în ţară. Am ajuns acasă într-o zi de luni
din luna iunie. S-au strâns toate neamu-
rile de la 54 de numere din sat. Nu vreau
să exagerez, dar cred că s-au strâns în
câteva minute 300 de persoane, cum
spun, toate neamurile. Se uitau la mine
ca la unul care a murit şi a înviat. După
atâtea peripeţii, la scurtă vreme după
război, domnul Haţegan s-a căsătorit şi
din 1959 locuieşte în Giroc, mândru de
alegerea făcută.

Prof. Drd. Florin GOLBAN
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Din bucuriile noastre

A trecut un semestru de muncă din anul
şcolar 2010-2011, rodnic spunem noi, cei
din clasa a II-a, şi binecuvântat, pe care
am dori să vi-l supunem atenţiei şi vouă,
nu spre laudă şi mândrie, ci spre ambi-

ţionare şi încurajare, de a face cunos-
cută capacitatea noastră, de a o
exploata în sensul bun al cuvântului şi de
a fi „fii vrednici de nădejde” ai înaintaşilor
noştri Iosif Ciorogariu şi Nicolae Firu, dar
nu oricum, ci cu răsunet, în măsura po-
sibilităţilor reale.
Dorim să mulţumim din suflet părinţilor
elevilor, pentru că fără ajutorul financiar
individual al fiecăruia, nu ar fi fost posi-
bilă participarea la aceste concursuri,
adevărate experienţe de viaţă.
18.11.2010-Concurs naţional de creaţie
plastică: „Clipe de toamnă” - Şcoala nr.7
,,Sfânta Maria” Timişoara: premiul I: OS-
TACE IULIA; premiul al II-lea: PĂCU-
RARU DRAGOŞ;
16.12.2010-Concurs naţional de creaţie
literară: „Vis de iarnă” – Şcoala ,,Victor
Popescu” Fărcăşeşti – Gorj: Premiul

I:MATINCA CLAUDIA, GUDULEASA
ALEXANDRA şi PUP NICOLAE
ALEXANDRU;
17.12.2010- Concurs naţional ,,Cangu-
raşul explorator”- Editura Sigma: Exce-

lent: PUP NICOLAE
A L E X A N D R U ;
Foarte bine: ONEA
CHRISTIAN, MA-
TINCA CLAUDIA;
25.12.2010 -
Concurs naţional de
creaţie literară:
,,Sărbătoarea Sfântă
a Naşterii Domnu-
lui”- Şcoala Pilu -
Vărşand, Arad:
TROFEUL DE EX-
CELENŢĂ: BARBU
ALEXANDRU, OS-
TACE IULIA şi MA-
TINCA CLAUDIA;
locul I: MÎNZAT
KARLA şi PUP NI-
COLAE ALEXAN-

DRU; locul al II-lea: GUDULEASA
ALEXANDRA şi OSTACE IULIA.

Cristina LUPU-SAVIN
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Lamulţi ani, de ziua dumneavoastră!
Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul
de a-mi exprima câteva gânduri

pline de afectivitate pentru
FEMEIA de toate vârstele.
Enunţarea acestor gânduri o fac
cu mult respect în speranţa că voi
reuşi să aduc în atenţia tuturor
bărbaţilor din lume ceea ce am în-
văţat vis-a-vis de
dătătoarea de viaţă şi
simbol al naşterii per-
petue.
De asemenea, nu tre-
buie să uităm că femeia
zilelor noastre repre-
zintă un important spa-
ţiu creativ în toate
domeniile de activitate
socio-umane, impli-
cându-se pentru îmbo-
găţirea materială, dar şi
spirituală a societăţii
româneşti.

Caracterizată printr-o formă crea-
tivă explozivă, cu o pregătire te-

meinică în direcţia
cunoaşterii, perseve-
rentă şi neostenită, EA
reprezintă motivaţia res-
pectului câştigat cu efor-
turi istovitoare.
În această zi importantă
din calendar, să ne
găsim cuvinte potrivite
pentru a mulţumi şi a fi
recunoscători acelora
care le-a fost dat să ne
stea alături pe tot par-
cursul vieţii noastre.

Vă doresc multă sănătate, fericire
şi împlinirea tuturor dorinţelor ală-
turi de cei dragi!
La mulţi ani de ziua dumnea-
voastră!

Primar, Iosif Ionel TOMA
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BBaa,,  aall  mmeeuu  ee  mmaaii  ffrruummooss,,  eeddiiţţiiaa  22001111

Abel Chifan

6 ani, Chişoda

Adelin Cătălin Găină6 ani, Giroc

Aida Moroianu

6 ani, Chişoda

Alexandra Mihaela Szabo6 ani, Chişoda

Alexandru Bogdan Bosa

3 ani, Giroc

Alisia Vetişan6 ani, Chişoda

Andreia Cezara Dilă

2 ani, Giroc

Andreea Popescu Grindeanu

un an, Giroc

Anna Dănuţun an, Giroc

Artemis Giulia Cuibar

6 ani, Chişoda

Bianca Amira Bârlog2 ani, Giroc

Andrei Mînzat6 ani, Chişoda

Andrei Prasacu

6 ani, Chişoda

Mario Eugen Prasacu6 ani, Chişoda
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BBaa,,  aall  mmeeuu  ee  mmaaii  ffrruummooss,,  eeddiiţţiiaa  22001111

Bogdan Câmpeanu

6 ani, Giroc

Camelia Bucu6 ani, Chişoda

Carla Conţescu

4 ani, Giroc

Cassandra Vasile6 ani, Chişoda

Cătălina Pascariu

6 ani, Chişoda

Celesste Crăiniceanu3,6 ani, Giroc

Dalia Truţi

6 ani, Chişoda

Entoni David Crăiniceanu

1,6 ani, Giroc

Daria Cristiana Golban4 ani, Chişoda

David Alexandru Golban

8 luni, Chişoda

Darius Andrei Boeru6 ani, Giroc

Clara Florina Pascu6 ani, Chişoda

Cristiana Petcu

6 ani, Giroc

Dariana Petcu2 ani, Giroc

David Petrişor şi Darius Georgian Rusu

3 ani, Giroc
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Ba, al meu emai frumos! (ediţia a IV-a)
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Spunea Arghezi că «Nu este alta cu mai
folos zăbavă în viaţa omului…», iar noi,
parafrazând, putem spune că «Nu este
alta cu mai folos trecere prin viaţa omu-

lui decât zămislirea de urmaşi…» Să ai
de cine să te reazemi la bătrâneţe, să ai
cine să-ţi poarte numele, să-ţi meargă
înainte familia, neamul, poporul şi ţara…
Ştiut este că, din cele mai vechi timpuri
şi până astăzi, nu este dragoste mai
mare decât cea de părinte arătată copii-
lor şi nu mai trebuie să amintim de câte
sacrificii sunt ei în stare când e vorba de
odrasla lor…De asemenea, nu mai tre-
buie să spunem că, în virtutea inerţiei,
fiecare părinte îşi crede copilul şi cel mai
frumos, şi cel mai deştept… În virtutea
acestei inerţii, cu patru ani în urmă, pu-
blicaţia «Dialog cu cetăţenii» a început
prezentarea de fotografii ale copiilor de
până la şapte ani din Giroc şi Chişoda,
sub genericul: «Ba, al meu e mai fru-
mos!».
La începutul lunii martie a avut loc în
Sala de Căsătorii a Primăriei Giroc cea
de a IV-a sărbătoare a acestei iniţiative,
când glasurile cristaline a peste 40 de
copii, însoţiţi de părinţi ori bunici s-au
prezentat la…«premiere»!

«De fapt, s-a adresat primarul Iosif-Ionel
Toma celor prezenţi, nu este vorba de
nici un concurs, de nici o premiere: aici
avem doar câştigători! Toţi copiii din

Giroc şi Chişoda sunt cei
mai frumoşi din lume!
Acest aşa zis concurs
“Ba, al meu e mai fru-
mos”, derulat de ziarul
nostru «Dialog cu cetăţe-
nii», a fost iniţiat în urmă
cu patru ani de redacto-
rul-şef de atunci al ziaru-
lui, domnul George
Lână, pe care l-am invi-
tat să participe la
această întâlnire dar, din
păcate, nu-l văd printre
noi. Astăzi suntem la cea
de a IV-a ediţie, care are
44 de câştigători».Apoi,

primarul Iosif Ionel Toma a oficiat cere-
monia de înmânare a diplomelor şi ca-
dourilor pentru participanţii de anul trecut
şi primele două luni ale acestui an. Ma-
nifestarea în sine nu a fost un concurs, ci
un motiv de mândrie pentru părinţi şi bu-
nici, o modalitate de a-i onora pe cei mai
mici dintre locuitorii comunei şi un motiv
ca aceştia să se cunoască şi, de ce nu,
să «încingă » o joacă cu baloane…
Cu această ocazie, fiecare dintre copii a
primit câte o diplomă, cadouri şi dulciuri,
pentru a-şi aduce aminte, atât ei, cât şi
părinţii lor, de această minunată zi. Pen-
tru că suntem la început de martie, nu au
fost uitate nici mamele, edilul-şef oferind
fiecăreia dintre ele câte un trandafir gal-
ben. Manifestarea s-a derulat într-o at-
mosferă veselă, pe fond muzical, iar
copiii s-au jucat minute în şir cu baloa-
nele sau au dansat. Să sperăm că, aşa
cum amintea primarul Iosif Ionel Toma,
la anul vor fi cel puţin o sută de copii din
Giroc şi Chişoda la Primărie, la cea de-
a cincea ediţie a concursului nostru.
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BBaa,,  aall  mmeeuu  ee  mmaaii  ffrruummooss,,  eeddiiţţiiaa  22001111

Denis Andrei Ciobanu

4,6 ani, Giroc

Denis Andrei Peter6 ani, Chişoda

Denis Andrei Stăculeanu

3 ani, Chişoda

Denis Filimon6 ani, Giroc

Denis Kocsis

6 ani, Chişoda

Diana Pocinoc6 ani, Giroc

Flavius Potra

6 ani, Chişoda

Marian Pocinoc

6 ani, Giroc

Florin Crişan6 ani, Chişoda

Florin Lucian Usvath

6 ani, Giroc

Florin Tzurlui1,2 ani, Chişoda

Gabriel Guduleasa

6 ani, Chişoda

Dorin Dumitrache6 ani, Chişoda

Fabian Florentin Rostaş

1,2 ani, Giroc

Flavian Patrik Bălan7 luni, Giroc
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BBaa,,  aall  mmeeuu  ee  mmaaii  ffrruummooss,,  eeddiiţţiiaa  22001111

Gabriela Cristina Creiniceanu1,3 ani, Giroc

Ioana Gavreliuc

5 ani, Giroc

Ioana Voicu6 ani, Giroc

Ionatan şi Debora Blidăran

2 ani, Giroc

Ionel Patrik Pascotă4 ani, Chişoda

Ionuţ Alexandru Popa

4 ani, Giroc

Maria Mirabela Mihalache1,4 ani, Giroc

John Armando Alvarez Mancilla Miţiga2,8 ani, Giroc

Maya Bîlc

1,6 ani, Giroc

Mihai Cureteu6 ani, Chişoda

Natalia Jeflea

4 ani, Giroc

Oana Maria Perţe5,5 ani, Chişoda

Larisa Gabriela Borţoc

9 luni, Giroc

Luca Iulian Maxim1,10 ani, Giroc

Maria Beatrice Golyobiş

2 ani, Chişoda
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BBaa,,  aall  mmeeuu  ee  mmaaii  ffrruummooss,,  eeddiiţţiiaa  22001111

Patric Gabriel Sperneac

1,8 ani, Giroc

Rafael Cosman Sferilă5,6 ani, Chişoda

Raluca Jurebie Creţu

6 ani, Chişoda

Raul Andrei Suba2 ani, Giroc

Răzvan Cosman Sferilă

3 ani, Chişoda

Roberta Tipol6 ani, Chişoda

Tess Siegmeth

6 ani, Chişoda

Sara Dobra

6 ani, Chişoda

eo Cristian Mihali3 ani, Chişoda

Florin Alexandru Ţurlui

1,6 ani, Chişoda

Sergiu Laieţiu6 ani, Chişoda

Sorana Carina Ştefan

6 ani, Giroc

Ştefania Ardara, Georgiana Avelia şi Maria Alexia Bagiu
7 ani, Giroc

Bogdan Brădiştean

3 luni, Chişoda

Oana Maria Brădiştean5 ani, Chişoda
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* Cleopatra, faimoasa regină a Egiptu-
lui, este unul din cele mai controversate
personaje din lumea antică. Că avea sau
nu nasul mare sau alte defecte fizice, nu
a împiedicat-o să vadă în primul rând în-
teresul poporului sau, să evite cucerirea
romană şi să prinda în mrejele sale pe
doi dintre bărabţii cei mai puternici de
atunci: Cezar şi Marc Antoniu.
* Ioana d’Arc este o personalitate femi-
nină marcanta în istoria Franţei. Potrivit

tuturor da-
telor istorice,
deşi pare în-
c r e d i b i l ,
Ioana l-a
convins pe
u r m ă t o r u l
rege al Fran-
tei, Carol al
VII-lea, se se
încoroneze şi
să unească
armata pen-
tru a-i alunga
pe englezi de
pe teritoriul

francez în timpul razboiului de 100 de
ani.
* În sfera stiin’elor, cea mai cunoscută
femeie-savant a fostMarie Curie. Ea şi-
a dedicat viaţa cercetării în domeniul ra-
dioactivităţii şi chimiei şi este
personalitatea feminină care a de-
scoperit un nou metal: poloniul şi, mai
apoi, radiul.
* Un alt mister a făcut ca o altă femeie
să ocupe un loc important în topul per-
sonalităţilor feminine: cel din jurul lui
Mata Hari. Ceea ce opinia publică ştie

despre ea este faptul că era bănuită de
spionaj sau că într-adevăr era considera-
tă un spion. Pe numele adevărat, Mar-
gareta Geertrude Zelle, de origine
olandeză, duce o viata destul de scan-
daloasa apărând în spectacole socante
pentru acea perioada prin nuditatea
trupului. Tot atunci îşi ia pseudonimul de
Mata Hari. Se spune că ea a fost per-
sonalitatea feminină care a înventat
striptease-ul.

* Şi alte personalităţi feminine şi-au
găsit locul în topul femeilor celebre, mai
ales cele din sfera artistică (Marylin Mon-
roe, Madonna, Edith Piaf) care au im-
presionat datorită fizicului sau vocii.
* În politică, acolo unde au ajuns cu
greu, printre personalităţile feminine se
numără Margaret Tatcher, prim-ministru
al Angliei, prima femeie premier din Eu-
ropa. Indira Gandhi (în cazul careia ex-
ista doar o coincidenta de nume cu
Mahatma Gandhi) - prim-ministru al
Îndiei din 1966 şi până în 1977- şi Be-
nazir Butto, prima femeie premier într-o
tara islamica (Pakistan).
* În lumea sportului, gimnasta Nadia Co-
maneci este cea mai celebră româncă
din lume.
* În planul artistic şi creativ al modei, ni-
meni n-o va putea uita pe Coco Chanel,
cea care a reinventat femeia şi a creat
tiparele senzualităţii şi frumuseţii de
astăzi.
* Pe plan religios, cele mai multe merite
în societatea contemporană îi revin
Maicii Tereza, care şi-a dedicat întreaga
sa viaţă îngrijirii bolnavilor şi săracilor din
ţările defavorizate.

În topurile femeilor celebre din istorie se vor găsi cel puţin câteva a căror
viaţă a fost, într-un sens sau altul, un model de urmat de către alte femei.
Iată câteva dintre personalităţile feminine care au contribuit la evoluţia şi
transformarea artistică, politică, culturală sau socială a omenirii.

Femei celebre
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Martie, mamă, bucurie…

Am ales aleator aceste cuvinte, pen-
tru a descrie, în trei elemente cheie,
ce s-a întâmplat în clasele şi inimile
noastre, în prag de primăvară. Debu-
tând cu fir alb (puritate) şi roşu (iu-
bire) pe chipul copiilor şi simbolic în
sufletele noastre ,,cutuma vie’’
glăsuieşte pe portativul versurilor:

,,Pe aripi de primăvară
Martie uşor coboară,

Pomii înverzesc,
Păsări ciripesc,

Femeia e frumoasă
Ca o mireasă.

Mărţişor maiestuos,
Chiar misterios...

Aţa lui roşcată
Ca inima curată’’

(Alexandru Nicolae Pup, clasa a II-a)

Cel mai frumos dar pentru o mamă este
chiar copilaşul ei, iar pentru o doamnă
învăţătoare, dirigintă, profesoară, direc-
toare, cele mai frumoase flori sunt ace-
lea care cresc în glastra clasei, a şcolii.
Plini de entuziasm, copiii claselor I, a II-
a şi a V-a, îndrumaţi de ,,grădinarii sufle-
telor’’, doamnele înv. Gabriela Condrea,
înv. Cristina Lupu-Savin şi prof. dirigintă
Miloranca Golban, au cules un buchet al
inimilor pentru mamele şi bunicile lor,
oferindu-l ca dar al jertfei în cadrul ser-
bării de 8 Martie, sub o ploaie de emoţie,
speranţă şi chiar lacrimi. Pentru că fie-
care suflet are o trăire individuală, pe
care uneori o percepem în exterior în va-
riate moduri, cei mici au ales să spună
simplu, greu-uşor: ,,Te iubesc, mamă!’’:

,,Te iubesc, mămica mea,
Pentru tot ce-mi dăruieşti,
Te iubesc, mămica mea,
Te iubesc aşa cum eşti!’’

(Alexandra Maria Guduleasa clasa a II-a)

Şi, în loc de final, un val poetic:

Inimă frumoasă
A apărut dintr-o dată o femeie

frumoasă.
Avea ochii ca stelele, avea părul

galben-auriu
şi inimă bună, iubitoare.

Avea o rochie albă, frumoasă.
- Cine?... O mireasă?

... Mama mea!...
(Karla Daniela Mînzat clasa a II-a)

Zâna
Mămică, tu eşti zâna mea,

Cea care m-a adus pe lume.
Tu mă păzeşti seara
Şi ziua mă priveşti.

Mămică, azi e ziua ta,
Iar eu, să fii fericită,
Din inimă aş vrea,

Mămica mea.
(Alexandru Barbu clasa a II-a)

Regina

Îmi spui mereu că mă iubeşti
Ca pe un prinţ din poveşti,

Regina viselor tu eşti
Mămica mea.

Frumoasă e mămica mea
Ca zâna basmelor,

Frumoasă, frumoasă ca o stea
Îmi bate inima după ea!

(Ionuţ Denis Costan clasa a II-a)
Articol de Cristina LUPU-SAVIN
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Sărbătoarea francofoniei

La Chişoda…
Joi, 17 martie 2011, a fost ziua în care
elevii claselor gimnaziale de la Şcoala cu
clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda au celebrat limba franceză.
Activitatea a debutat cu o prezentare a
fenomenului francofoniei, amplă şi bine
documentată, realizată de doamna pro-
fesoară Gabriela Vlasie, purtând titlul
„Francofonia ca model cultural”. Celor
prezenţi, elevi şi cadre didactice, li s-a
dezvăluit România francofonă, evidenţi-
indu-se influenţa culturii franceze asupra
ţării noastre încă
de prin anul 1750.
Franţa a devenit
pentru români, ca
de altfel şi pentru
locuitorii altor ţări,
aproape un mit de
cultură, de libertate
şi de democraţie.
În următorul mo-
ment al activităţii s-
au derulat în faţa
ochilor celor pre-
zenţi splendide
imagini din două regiuni ale Franţei, ves-
tite pentru pitorescul lor: Alsacia şi Bre-
tania.
Un plus de frumuseţe s-a adăugat filme-
lor documentare prin muzica de fond,
cântece celebre interpretate de nu mai
puţin celebri interpreţi francezi: Edith Piaf
sau Yves Montand. După aceste mo-
mente de destindere a urmat concursul
de cuvinte perechi, la care au participat
câte doi reprezentanţi din fiecare clasă.
Concurenţii s-au întrecut în a găsi anto-
nimele unor cuvinte propuse. Echipa cla-
sei a V-a a câştigat premiul I, urmată
îndeaproape de echipele claselor a VII-a
şi a VIII-a. Reprezentanţii clasei a VI-a
au primit menţiune.

Marieta DENEŞ

La Giroc...
Pe plan judeţean ne aflăm la a doua
ediţie a concursului Forts en francopho-
nie?, organizat la nivelul gimnaziilor, în
parteneriat, de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Cen-
trul Cultural Francez din Timişoara, Ins-
pectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Liceul
Pedagogic „Carmen Sylva” din Ti-
mişoara, Liceul Teoretic din Gătaia şi
Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomuni-
caţii din Timişoara. Şcoala noastră a fost
reprezentată la acest prestigios concurs

de o echipă formată
din două fete pasio-
nate de limba fran-
ceză, inteligente,
bune prietene: Da-
n i e l a - M a n u e l a
Pleşa şi Nicoleta-
Elena Simion, din
clasa a VIII-a. Parti-
ciparea lor a fost în-
cununată de
succes, căci ele au
obţinut o meritorie
menţiune, fiind pre-

miate de către ataşatul cultural al Franţei
din cadrul Centrului cultural francez din
Timişoara, domnul Michel Soignet, cu di-
plome şi cărţi în limba franceză. Pres-
taţia lor a fost lăudabilă, dat fiind faptul
că au obţinut un punctaj excelent, care
le-a departajat doar cu un punct de câ-
ştigătoarele premiilor I, II şi III, stabilite
prin probe de baraj, fiind egale la num-
ărul de puncte acumulate cu încă două
echipe care, ca şi ele, au obţinut me-
nţiune. La concurs au participat echipe
din şcoli şi licee de renume din Timişoara
şi din judeţ, precum Liceul „J. L. Calde-
ron”, Şcoala nr. 19 „Avram Iancu”, Cole-
giul naţional „Ion Vidu”, EcoŞcoala nr.
16, în total 18 instituţii de învăţământ, din-
tre care şase au obţinut premii şi menţiuni.

Gabriela VLASIE
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Schimbările climatice şi impactul lor
asupra aprovizionării cu apă

Proiectul «Schimbările climatice şi im-
pactul lor asupra aprovizionării cu apă»
este finanţat prin Programul European

de Cooperare Transnaţională din Sud-
Estul Europei şi are 18 parteneri din
nouă ţări din sud-estul continentului:
Austria, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Unga-
ria, Italia, România, Serbia şi Slovenia.
Lider de proiect este primăria capitalei
Austriei, Viena. Obiectivul principal îl
constituie asigurarea disponibilităţii şi si-
guranţei alimentării durabile cu apă a po-
pulaţiei din diferite regiuni ale Europei în
deceniile viitoare, în contextul schim-
bărilor climatice şi al schimbărilor utili-
zării terenurilor.
În zona noastră, specialiştii implicaţi în
proiect au avut ca areal de studiu Câm-
pia Banatului, interfluviul Timiş-Bega.
O delegaţie compusă din dr. Gerhard
Kuschnig, Primăria oraşului Viena, Aus-
tria, coordonator de proiect; Marina
Mader, PRISMAsolutions EDV-Dienstle-
istungen GmbH, Austria; Susanne Beli-
hart, PRISMA solutions EDV
Dienstleistungen GmbH, Austria; dr. Bar-
bara Cencur Curk, Universitatea Ljubli-
jana, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii,
departamentul geologie; Branka Bracic
Zeleznik, Compania Publică pentru
Aprovizionare cu Apă şi Reciclarea Ape-
lor Reziduale, Liublijana, Slovenia; prof.

Istvan Bogardi, Departamentul de Me-
teorologie, ELTE Budapesta, Ungaria,
Ingineria resurselor de apă, Departa-
mentul de Inginerie Civilă, Universitatea
Lincoln Nebraska, SUA; Agnes Tahy, Di-
rectoratul de Apă şi Mediu Înconjurător,
DIRWAT, Ungaria; Klara Toth, T&F
Consult, Directoratul de Apă şi Mediu În-
conjurător, DIRWAT, Ungaria; dr. Petru
Enciu, Institutul de Geografie, Academia
Română; dr. Bianca Mitrică, Institutul de
Geografie, Academia Română; dr. Ana
Popovici, Institutul de Geografie, Acade-
mia Română; dr. Monica Dumitraşcu,
Institutul de Geografie, Academia Ro-
mână; dr. Ines Grigorescu, Institutul de
Geografie, Academia Română; dr.
Eugen Mitrică, Academia de Studii Eco-
nomice; Marios Vafiadis, Universitatea
Aristotel din Salonic, Departamentul de
inginerie hidraulică şi de mediu, Grecia;
Kostas Zabetoglou, Thessaloniki Water
Supply and Sewerage Co SA, Greece;
Dusan Djuric, Institutul Jaroslav Cerni
pentru dezvoltarea resurselor de apă,
Serbia; Sladjana Milojkovic, Institutul Ja-
roslav Cerni pentru dezvoltarea resurse-
lor de apă, Serbia; prof. dr. Petru Urdea,
Departamentul de Geografie al Univer-
sităţii de Vest Timişoara; lect. dr.
CătălinaAncuţa, Departamentul de Geo-
grafie al Universităţii de Vest Timişoara,
o fiică a Girocului, s-a aflat la primăria
comunei timişene, unde s-au purtat dis-
cuţii cu primarul Iosif Ionel Toma.
În cuvântul său adresat oaspeţilor, pri-
marul comunei Giroc a precizat, printre
altele: «Aprovizionarea cu apă face
parte din preocupările noastre perma-
nente. Am implementat-o în infrastruc-
tură pentru că apa este foarte importantă
atât pentru ţările din Uniunea Euro-

«Profitul nostru este sănătatea populaţiei!», a spus primarul Iosif-Ionel Toma
într-o întâlnire cu specialişti străini şi români, la Primăria Giroc
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peană, cât şi pentru cele care vor
să adere la ea. Trebuie să facem în
aşa fel încât apa pe care o
consumăm să fie din ce în ce mai
bună sau, cel puţin, să încercăm să
păstrăm ceea ce avem la o calitate
cât mai bună. Pentru că apa în-
seamnă viaţă. Desigur, un proiect
privind apa nu poate fi decât pe câ-
teva mii de kilometri. Apa este o
problemă mai veche a noastră.
Trăind în socialism şi comunism
aproape 50 de ani, problema apei
a fost rezolvată în parte, în special în
oraşe şi municipii. Cei care locuiesc în
vecinătatea marilor oraşe, cum este şi
cazul nostru, au beneficiat mai puţin de
alimentarea cu apă. Localităţile mai în-
depărtate de oraşe îşi asigură apa din re-
surse proprii, din puţuri forate sau săpate
de obicei la mică adâncime, deoarece
cele forate la mare adâncime sunt costi-
sitoare. Problema e că straturile de la su-
prafaţă sunt, de cele mai multe ori,
infestate. În acest sens, aş aminti în ju-
deţul nostru de existenţa Comtimului,
timp de câteva zeci de ani, care a adus în
solul de aici nistriţi, azotaţi etc. Acelaşi
lucru l-a făcut şi agricultura intensivă de
dinainte de 1989, care a adus în sol în-

grăşăminte şi amendamente care conţin
azotaţi în cantităţi foarte mari. Ploile au
adus aceste descompuneri din în-
grăşăminte în straturile freatice şi ele se
regăsesc acum în apa din satele care nu

au un sistem de apă şi canalizare.
Din păcate, nu s-a vorbit despre impor-
tanţa calităţii apei de consum asupra or-
ganismului uman. Peste 40% din
populaţia ţării nu foloseşte aproviziona-
rea cu apă şi nici canalizarea, iar cetăţe-
nii nu sunt bine informaţi asupra
pericolului folosirii apei nepotabile. Eu
am dat o foarte mare importanţă aprovi-
zionării cu apă, fiind convins de efectele
acesteia asupra sănătăţii. Pentru că am
avut în familie un exemplu autentic de
căutător de apă, am cunoscut importanţa
acesteia mai bine ca alţii.
Au fost cunoscute până la 350 de metri
toate straturile de apă. În aceste condiţii,
pentru Giroc am încercat să asigurăm ali-
mentarea cu apă şi canalizarea de la sur-
sele Timişoarei. Sigur, comunitatea
europeană, cu specialiştii pe care îi
are, a întins o mână de ajutor locuito-
rilor din România, pentru a dezvolta
infrastructura de apă şi canal. Din
păcate, puţini dintre primari se ocupă
de acest lucru atât de important, fie
din lipsă de experienţă şi pricepere, fie
din lipsă de specialişti. Din aceste mo-
tive nu au fost absorbite fondurile ne-
cesare. Prin programul SAPARD,
comuna Giroc a primit un milion de

euro, care a fost folosit la canalizarea co-
munei, asigurând eliminarea apei rezi-
duale, după care am extins reţelele de
apă potabilă».

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Duhul omului de vorbă cu duhul unei flori

Primii creştini
Creştinismul a prins să se dezvolte începând
cu secolul I după Hristos, în multe comunităţi
deodată; unele dintre ele aparţineau Orientu-
lui Mijlociu, altele se aflau în Grecia Antică.
Creştinismul are ca origine, fără îndoială, nu-
mele lui Hristos. El traduce un cuvânt din
limba ebraică, aceea care e considerată
“limba facerii” (a genezei) – o limbă elemen-
tară. Acel cuvânt este chiar Messia. Unul din-
tre rolurile esenţiale în dezvoltarea religiei
creştine l-a jucat Sfântul Apostol Pavel. Au
fost unele şcoli teologice care îl socoteau
printre întemeietorii de seamă ai creştinismu-
lui. Catolicismul a devenit abia in secolul patru
d. Hr. religia oficială în Imperiul Roman.
Primele comunităţi creştine apar şi înfloresc
în Africa de Nord, în Spania şi în Galia, în Im-
periul Roman şi, bineînteles, şi în Ierusalim,
precum şi în zonele apropiate dinAsia Mică şi
Orientul Mijlociu. Începând cu secolul I, creş-
tinismul se dezvoltă şi în sânul comunităţilor
evreieşti, deşi acest lucru poate părea, (doar)
la prima vedere, bizar. De menţionat, iarăşi,
că acest cuvânt, Messia, care îl desemnează
pe Hristos în cartea sfântă, Biblia, este aplicat
unor personaje diferite ale Bibliei, care de obi-
cei sunt profeţi sau regi.

O floare pusă într-un ghiveci a fost mu-
tată într-un pahar cu apă îndulcită şi s-a
ofilit mai repede decât s-ar fi aşteptat
stăpânul ei. După un timp, stăpânul florii
a murit. Surprinzător, în altă viaţă, duhul
omului s-a reîntâlnit cu duhul florii ofilite
în apă îndulcită. Şi unul şi celălalt se tot
priveau. Într-un târziu, duhul omului i-a
zis duhului florii:
- De ce ne-am întâlnit aici şi n-am rămas
în lumea cea dintâi?
Duhul florii printr-un zâmbet i-a răspuns.
Iar el n-a înţeles ce înseamnă zâmbetul
acesta. Şi iarăşi a întrebat:
- De ce zâmbeşti şi nu-mi răspunzi?
Duhul florii îi zise atunci:
- Zâmbesc, pentru că suntem la fel ca în-

tâia dată faţă-n faţă, în faţa Adevărului şi
noi în faţă ca Adevăr prin Adevăr.
- N-am înţeles, îi spuse duhul omului.
- N-ai înţeles?, se miră duhul florii. Ce
simplu e! La Dumnezeu şi eu şi tu sun-
tem aceia care suntem, tu ai mai mult şi
nu înţelegi. Iar eu puţinul care-l am, îl
folosesc. E drept? Îi spuse floarea.
- O, nu! Răspunse duhul omului. Aş vrea
să regăsesc trecutul meu şi vreau să îm-
plinesc ce trebuie împlinit. Dar cum să
fac să mă întorc unde am fost?
Şi duhul florii spuse:
- Toate vin la vremea lor. Şi vor veni.
Urechi să aveţi să auziţi, spre a înţelege
ce ar putea să vină ca împlinire prin ve-
nire!

Omul şi Dumnezeu
Într-o zi, un om supărat că în anul
precedent nu i s-au făcut grânele aşa
cum şi-ar fi dorit el, adică în cantităţi
mari şi cu bobul mare, s-a adresat lui
Dumnezeu, spunând: Doamne,
dacă m-ai fi lăsat pe mine să mă ocup
de vreme şi să dau ploaie şi soare la
timpul potrivit, aş fi avut acum recoltă
bogată! Dumnezeu, în replică, i-a
spus: Anul viitor te las pe tine să te
ocupi de vreme şi grâne.Avenit urmă-
torul an şi omul nostru s-a apucat de
semănat, apoi când a crezut de cu-
viinţă a cerut norilor să plouă, şi a
plouat. Apoi, când cerea soare, era
soare. Şi uite-aşa, pe tot parcursul
sezonului, omul nostru a văzut cum îi
cresc grânele mari şi frumoase. Când
a venit timpul secerişului, a constat
că, de fapt, spicul grânelor nu are
boabe. Omul se adresă Domnului cu
lacrimi de umilinţă: Doamne, nu s-au
făcut grânele, deşi eu le-am dat soare
şi ploaie la vremea potrivită! De ce,
Doamne? Dumnezeu i-a spus: Ştiu,
fiule, ai uitat că recoltele au nevoie şi
de vânt!
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Punţi de suflet între generaţii

Încă din primii ani ai vieţii trebuie să
învăţăm să ne respectăm între noi, să
ne respectăm părinţii, bu-
nicii, bătrânii... Trebuie să
învăţăm să fim generoşi şi
oneşti, să clădim între noi
punţi, şi nu ziduri...
Mărţişorul din acest an a
prilejuit pentru preşcolarii
din Chişoda şi Giroc punţi
de suflet între generaţii, la
Chişoda copiii sărbăto-
rind cu părinţii, iar la
Giroc, cu bătrânii de la
Căminul pentru persoane
vârstnice Timişoara.

În anul şcolar 2009-2010
am iniţiat proiectul “Din inimi pentru
inimi”, care se desfăşoară, în partene-
riat, între Grădiniţa P.P. Giroc şi Căminul
pentru persoane vârstnice Timişoara. În
acest context, unul dintre obiectivele
grădiniţei este educarea copiilor in spiri-
tul omeniei, generozităţii, receptivităţii la
durerile şi bucuriile celor din jur. Având
în atenţie şi preocupare toate acestea,

am conceput acest proiect de implicare
a copiilor în acţiuni social-umanitare.
Ne-am concentrat activităţile către per-

soanele în vârstă de la Căminul din Ti-
mişoara, ştiind că aceştia au o nevoie

acută de afecţiune şi atenţie. Ne-am dat
seama că prezenţa copiilor, puritatea şi
candoarea lor le vor aduce imense bu-
curii în suflete celor mai vârstnici. Tema-
tica şi ţinta proiectului au fost acceptate
cu bucurie, atât de către copii, cât şi de
către părinţi. În calendarul acţiunilor des-
făşurate pe durata proiectului, una din
activităţi a fost “Vestitorii primăverii” -

program de cântece şi poezii, dedicat
mai ales mamelor, bunicilor şi asistenţi-
lor din cămin. Aşadar, în ziua de 8 Mar-

Din inimi, pentru inimi
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tie această serbare a fost organizată de
educatoarele: Laura Gherban şi Lidia Bli-
dăran, care au pregătit preşcolarii din
grupa mare, şi Sofia Uţică şi Mihaela
Manzur, care au pregătit copiii din grupa
pregătitoare. Au prezentat cântece şi
poezii despre mamă, dansuri populare şi
dansuri moderne. La acest spectacol au

participat femeile de la cămin, care au
fost însoţite de asistentele sociale Cris-
tina Opriş şi Anca Găină. La sfârşit, co-
piii au oferit felicitări tuturor femeilor,
felicitări care au fost confecţionate chiar
de ei.

Lenuţa TERTECI

Pentrumame, cu dragoste

În fiecare an, în data de 8 martie
sărbătorim Ziua Femeii. Şi anul
acesta a fost o zi deosebită la
Grădiniţa P.P. Chişoda, deoarece
fiecare mămică a putut fi alături de
copilul ei în cadrul grădiniţei. În cli-
pele petrecute împreună, copiii şi-
au încântat mămicile, oferindu-le
dovezi de recunoştinţă fiinţelor care
le poartă de grijă. Toate educatoa-
rele grădiniţei s-au implicat în preg-
ătirea preşcolarilor, îndrumându-i
să confecţioneze felicitări şi în-
văţându-i poezii şi cântece. Copiii
de la grupa pregătitoare, fiind cei
mai mari, au pregătit sceneta „E
ziua mamei” . La grupa mare şi mijlocie,
copiii au prezentat un montaj de cântece
şi poezii, iar la grupa mică, după câteva
poezii şi cântece, cei mici au confecţio-
nat împreună cu mămicile câte o felici-
tare.
În toate activităţile – fie că e vorba de fe-
licitările fabricate de mânuţele copiilor

sau de cântecele – micuţii au pus mult
suflet şi multă dragoste pentru fiinţa cea
mai iubită din lume: mama. La sfârşitul
acestei zile se putea observa emoţia şi
fericirea de pe chipul mamelor, care au
primit atâtea dovezi de afecţiune de la
copii, exprimate cu inocenţa specifică
vârstei.

Adelina JIANU
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Aurelia Ardeleanu – un om împlinit

A îndrăgit şi apreciat în-
totdeauna folclorul - por-
tul, cântecul şi dansul
popular din Banatul isto-
ric, Banat în care s-a
născut, a copilărit, a în-
registrat primele suc-
cese şi a trăit prima
dragoste. De o parte şi
de alta a graniţei de vest,
fie că a fost la Giroc – în
Banatul nostru – fie că a
fost la Novi-Sad – în Ba-
natul sârbesc – Aurelia
Ardeleanu a fost mesa-
gerul folclorului autentic,
a cântecului popular curat, căruia i-a
dat noi valenţe prin aportul propriu,
prin vocea deosebită şi prin dragos-
tea cu care l-a interpretat întot-
deauna. Cunoscuta solista de muzică
populară din Banat se simte un om
împlinit, realizat din toate punctele de
vedere: este un interpret de muzică
populară îndrăgit atât la noi, cât şi în
ţara vecină, Serbia, are o familie fru-
moasă, soţul fiind nu mai puţin cu-
noscutul instrumentist la ţambal
Mircea Ardeleanu şi un fiu, pe Mircea
Petre Ardeleanu, care a urmat dra-
gostea părinţilor, muzica populară şi
este, la rândul lui, un cunoscut ins-
trumentist la ţambal. Are numeroase
şi de valoare înregistrări atât la noi,
cât şi la sârbi, dar şi ambiţioase
proiecte în derulare. Regrete? Poate
faptul că, la un moment dat, în tine-
reţe, a trebuit să aleagă între a fi in-
terpretă de muzică de operă şi muzică
populară… Până la urmă a învins fol-

clorul şi nu-i pare rău…
Aurelia Ardeleanu s-a
născut la 12 martie 1959,
la Şemlacu Mare (comuna,
pe atunci, Gătaia). În anul
1965, împreună cu familia,
s-a mutat la Giroc, unde a
şi urmat clasele primare.
«Încă de când eram la şco-
ala din Giroc, spune artista,
am început cu dansurile. În
clasa I am fost la Clubul
CFR cu un spectacol şi era
sala arhiplină. Am dansat
până prin clasa a VII-a, a
VIII-a. În clasele mai mici s-
a făcut o preselecţie pentru
o secţie externă de canto

care aparţinea Şcolii Populare de Artă
din Timişoara, unde am avut-o ca profe-
soară pe Maria Birouaş, care venea la
Giroc de două ori pe săptămână şi cu
care făceam vocalize şi cântam. Datorită
ei, pentru faptul că a avut încredere în
talentul meu, dar şi prin multă muncă,
am început să frecventez şi Şcoala Pop-
ulară de Artă din Timişoara, am partici-
pat la spectacole şi serbări. Mai trebuie
să precizez că, în acea vreme, la Giroc
exista un grup al satului, de circa 10-15
fete, de care s-a ocupat primăria de
atunci, Ana Haneş. Era un grup folcloric
cu dansuri, solişti, brigadă artistică de
agitaţie şi obiceiuri tradiţionale. Dădeam
spectacole la fiecare sărbătoare mai
mare: Crăciun, Paşte, Rugă. Jocul înce-
pea cu câte un spectacol pe care îl su-
sţineam noi. Mă bucur sincer că în ultima
vreme s-a reluat, oarecum, vechea tra-
diţie. Talentul pentru folclor, pentru mu-
zica populară, l-am moştenit de la tatăl
meu, Aurel Becican, care a cântat la ta-
ragot şi a fost component al formaţiei de
amatori a Clubului 1 Mai din Timişoara,

Între a fi interpretă de operă şi solistă de muzică populară, a biruit folclorul
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condus de profesorul Ion Odrobot».
Studiile medii le-a făcut la Liceul Textil Ti-
mişoara. A urmat Şcoala Populară de
Artă, clasa canto îndrumată de binecu-
noscuta doamnă a doinei bănăţenei Ana
Pacatiuş. În anul 1978 s-a angajat la
Ansamblul Banatul Timişoara, cu care a
efectuat numeroase turnee în ţară şi
străinătate. Rampa de lansare, conside-
ră Aurelia Ardeleanu, a constituit-o activi-
tatea sa la radio-televiziunea din Novi
Sad, acolo unde, între 1985 şi 1992, a
cântat alături de soţul său, Mircea Arde-
leanu, instrumentist la ţambal. «M-am
căsătorit cu Mircea în anul 1983 şi alături
de el şi de orchestra de la RTV Novi-Sad
am avut multe spectacole şi colaborări în
Banatul sârbesc, spune solista. Locuind
acolo, am început să vorbeasc sârbeşte,
iar mai apoi am şi cântat în limba sârbă.
A fost una dintre cele mai prolifice şi mai
frumoase perioade din viaţa mea. Am
numai cuvinte de laudă pentru producă-
torul Petru Popa, de la Novi Sad, căruia
îi datoreaz foarte mult în ceea ce priveşte
cooptarea în echipa de acolo şi meseria
în sine. Promovarea era cu adevărat
ceea ce trebuie să fie pentru un interpret,
pentru că la fiecare spectacol în depla-
sare televiziunea era prezentă şi trans-
mitea în direct. Astfel, pretenţiile erau
foarte mari. Spectacolele erau cu lansări
de carte sau prezentări de ziare, era
ceva deosebit de fiecare dată. Pe de altă
parte, pentru că toţi bănăţenii de la noi
urmăreau programele televiziunii sâr-
beşti, eram văzută şi acasă, şi în Banatul
sârbesc. În ceea ce priveşte înregis-
trările, toate imprimările care se făceau
erau foarte bine plătite, indiferent că era
vorba despre solişti vocali sau instru-
mentişti», rememorează Aurelia Arde-
lean o parte din perioada petrecută în
fosta Iugoslavie. Pentru că li se dusese
faima, familia era invitată şi la nunţi ori
alte petreceri, şi interpreta de muzică po-
pulară spune că sârbii sunt cu adevărat
naţionalişti: ţin cu adevărat la muzica,
portul şi tradiţiile lor şi nu acceptă kit-
schul. «Activând în Serbia, am legat
multe prietenii cu bănăţenii de acolo. Am
avut, de asemenea, invitaţii să cântăm în

Elveţia, Austria sau Germania pentru sâr-
bii plecaţi în aceste ţări», mai precizează
solista. În urma activităţii din Serbia a fa-
miliei Ardelean, aceasta a înregistrat o
carte de vizită impresionantă, ce va
rămâne pentru posteritate, pentru că ma-
terialele rămân atât în arhivele din Bana-
tul sârbesc, cât şi de la noi.
Cea mai recentă realizare a solistei Au-
relia Ardeleanu este înregistrarea unui
album de muzică populară din Banat,
realizat la Novi Sad, împreună cu solista
Elena Jur-
jescu şi Doru
Sârbu. Albu-
mul cuprinde
melodii tradi-
ţionale inter-
pretate de
trei instru-
mentişti care
nu mai sunt
printre noi la
ora actuală:
Efta Botoca -
Moisă Belmustaţă la vioară şi Pavel
Roşu la taragot. Printre proiectele de vii-
tor solista aminteşte despre un album de
cântece populare româneşti pe care in-
tenţionează să-l înregistreze împreună
cu tânăra interpretă Alina Susan, din Fi-
riteaz, pe care o cunoaşte de mai multă
vreme şi de care se ocupă pentru reali-
zarea acestui proiect.
Vorbim din nou despre regretul de a nu fi
devenit solistă de operă… «Nu am pus
asta la inimă, spune solista. Am încercat
să mă realizez cât mai bine pe drumul pe
care am pornit. Şi sunt mulţumită. Mă
simt un om împlinit pentru tot ceea ce am
făcut şi mai ales pentru fiul meu, Mircea
Petre, care este astăzi şi el un artist cu-
noscut, a luat multe premii, a câştigat mai
multe concursuri în ţară şi străinătate.
Este apreciat şi de specialişti şi sunt
foarte mândră de el. Multe nici nu-mi mai
doresc: să mă ţină Dumnezeu sănătoasă
să pot să mai cânt şi, mai ales, să aduc
noi melodii iubitorilor de folclor».

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR

În timpul comunismului, perioadă în care nu se
găseau de niciunele, soţul este trimis la alimen-
tara pentru a cumpăra un kilogram de antricot.
Ajunge la tejghea şi cere un kilogram de carne,
la care vânzătorul îi răspunde: «Aici nu se

găseşte pâine, la celălalt raion nu se găseşte
carne…».

Pe vremea socialismului, la o confe-
rinţă economică internaţională, se în-
tâlneşte un specialist român cu un
specialist american. Întreabă ameri-
canul:
- Voi ce exportaţi?
Răspunde românul:
- Chirpici.
- Şi cine-l cumpără?!
- Bulgaria.
- Şi ce primiţi în schimb?!
- Ouă.
- Foarte tare, ouă pentru chirpici. Şi
ce faceţi cu ouăle, le mâncaţi?
- Nu, le trimitem în Ungaria.
- Şi ce primiţi în schimb?
- Găini.
- Şi cu găinile ce faceţi?

- Le trimitem în Polonia.
- Şi ce primiţi în schimb?
- Curci.
- Şi cu curcile ce faceţi?
- Le trimitem în Cehoslovacia.
- Şi ce primiţi în schimb?
- Viţei.
- Şi cu viţeii ce faceţi?
- Îi trimitem în Uniunea Sovietică şi
primim în schimb bălegarul cu care
facem chirpiciul pe care îl trimitem în
Bulgaria.

***
- De ce în România alimentarele se
făceau la minimum 10 km distanţă
unul de celelalte?
- Să nu se încurce cozile.

Ziaristul şi prozatorul Anton Bacal-
başa a fost invitat într-o seară la o
petrecere. Printre ceilalţi invitaţi se
afla şi un general în retragere.
Acesta tocmai citise volumul de
schiţe satirice în care scriitorul de-
masca tarele vieţii cazone. Fără să
ştie că scriitorul se
afla chiar în faţa sa, generalul indig-

nat ameninţa că îl va chema pe
autor în faţa justiţei pentru injurii
aduse corpului ofiţeresc, la care Ba-
calbaşa a intervenit:
- Lăsaţi-l, domnule general. Cine
ştie ce amărât o fi şi scriitorul ăsta.
Nu vedeţi? Până şi numele îl are ca
vai de capul lui, ba cal, ba şa!

Prezenţă de spirit...
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PPrriieerr
''''PPrriieerr''''  eessttee  oo  ccoonnttiinnuuaarree
aa  zziilleelloorr  bbaabbeelloorr  MMaarrttaa  şşii

DDoocchhiiaa..  DDeennuummiirreeaa  ddee  ''''pprriieerr''''
ssee  ddaattoorreeaazzăă  ffaappttuulluuii  ccăă  ssee  ccoonn--

ssii  ddeerraa  ccăă  aacceeaassttăă  ppeerriiooaaddăă  ddiinn  aann
eessttee  uunnaa  ffooaarrttee  pprriieellnniiccăă..  CCuu

ttooaattee  aacceesstteeaa,,  ttiimmppuull  ee  îînnşşeellăă--
ttoorr  ddee  llaa  oo  zzii  llaa  aallttaa,,  cceeeeaa  ccee
ddăăuunneeaazzăă  ppllaanntteelloorr  şşii  aannii--

mmaalleelloorr  mmiiccii..  
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1 D Sfânta Cuvioasa Maria Egipteanca
2 L Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni;

Pomenirea morţilor
3 M Sfântul Nichita Mărturisitorul
4 M Sfântul Iosif, scriitorul de cântări
5 J Sfinţii Mucenici Agatopod şi Teodul
6 V Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului;

Denie - Canonul cel Mare
7 S Sfântul Mucenic Caliopie
8 D Pomenirea Sfinţilor Apostoli Irodion, Agav şi Ruf;

Denia Acatistului Maicii Domnului; Predică la Duminica
Floriilor

9 L Tâlcuirea Evangheliei din Lunea Mare; Denie;
Sfântul Mucenic Eupsihie; Pomenirea morţilor

10 M Tâlcuirea Evangheliei din Marţea Mare; Denie;
Sfinţii Mucenici Terentie, African, Maxim şi Pompie

11 M † Tâlcuirea Evangheliei din Miercurea Mare; Denie;
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica,
Sfântul Mucenic Antipa; Sfântul Farmutie

12 J † Joia din Săptămâna Patimilor ;
Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

13 V Vinerea Mare - moartea şi îngroparea Domnului;
Sfântul Mucenic Artemon

14 S Coborârea la iad a Mântuitorului;
Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin

15 D † Învierea Domnului (Sfintele Paşti)
16 L Sfintele Paşti; Sfintele Muceniţe Agapia,

Hionia şi Irina; Pomenirea morţilor - Sâmbăta lui Lazăr
17 M † Sfintele Paşti; Sfântul Simeon, episcopul Persiei
18 M Sfântul Cuvios loan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul
19 J Sfântul Cuvios loan Paleolavritul
20 V † Izvorul Tămăduirii; Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului
21 S Sfântul Mucenic Ianuarie
22 D Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul
23 L † Sfântul Mucenic Gheorghe
24 M † Sfintele Paşti; Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest,

Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş
25 M † Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului
26 J Sfântul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei
27 V Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului
28 S Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru
29 D Sfinţii Nouă Mucenici din Cizic
30 L Sfântul Apostol Iacov

Calendar ortodox aprilie
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Sărbători creştine

Duminica Floriilor

În duminica a şasea din
Sfântul şi Marele Post,
cunoscută în popor şi sub
numele de Duminica Flori-
ilor, Biserica Ortodoxă
prăznuieşte Intrarea trium-
fală a lui Iisus Hristos în
Ierusalim. Cu o
săptămână înainte de Pa-
timile Sale, Domnul nostru
Iisus Hristos a intrat în Ie-
rusalim, pe un asin încon-
jurat de cei 12 Apostoli.
Mulţimea recunoscându-
L ca fiind adevăratul Mântuitor, L-a în-
tâmpinat cu ramuri de finic şi cântări de

bucurie. Din punct de ve-
dere liturgic, din această zi
începe Săptămâna Patimi-
lor, în amintirea cărora în
biserici se oficiază în fie-
care seară Deniile, slujbe
prin care credincioşii îl pe-
trec pe Hristos pe drumul
Crucii, până la moarte şi În-
viere.
Floriile înseamnă primul
praznic împărătesc, numit
şi Duminica Stâlparilor (po-
pular Florii sau Flurii).

Prăznuirea se face numai duminica, la
fel ca Paştele.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Sfântul mare mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai
cunoscuţi şi onoraţi sfinţi ai creştinismului. Cu toate aces-
tea, istoria vieţii sale este foarte puţin cunoscută şi multe
legende avându-l ca erou au apărut de-a lungul timpului.
El este sărbătorit atât de Biserica Ortodoxă, cât şi de cea
Romano-Catolică (fiind totodată patronul Angliei), imagi-
nea sa fiind întotdeauna asociată cu vitejia nemărginită şi
credinţa în biserica creştină până la sacrificiul suprem.
Tradiţia ortodoxă este că Sfântul Gheorghe s-a născut în
Capadochia, într-o familie creştină, tatăl său fiind general
roman. La vârsta de 30 de ani Sfântul Gheorghe a deve-
nit la rândul său general în armata lui Diocleţian. El s-a ri-
dicat împotriva hotărârilor anti-creştine ale Consiliului de
la Nicomedia (303), ceea ce i-a adus persecuţii din partea
lui Diocleţian. A fost chinuit în cele mai cumplite chipuri,

otrăvit şi mai apoi decapitat.
În credinţa populară, Sfântul Gheorghe este asociat adesea cu omorârea balauru-
lui. Această legendă datează din secolul XII şi una din variantele sale este “Legenda
Aurea”. Se povesteşte cum un balaur imens şi feroce a apărut lângă oraşul Selena
din Lybia. Locuitorii trebuiau să-i ofere zilnic oi pentru a-i potoli foamea, iar când nu
au mai avut oi, balaurul a cerut pe fata împăratului. Atunci a apărut un viteaz creştin,
care s-a oferit să răpună balaurul.
Misterul şi legenda care îl învăluie pe Sfântul Gheorghe nu vor dispărea niciodată,
la fel cum cauza sa nobilă va genera întotdeauna admiraţie şi respect.
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“Fluieraşii” de la Chişoda

Ansamblul de fluieraşi de la Chişoda s-
a născut în urmă cu aproximativ trei ani,
prin grija şi sub îndrumarea marelui in-
strumentist profesor Aurel Dorin
Cuibariu. Ansamblul, la început, era al-
cătuit din 40 de copii cu vârste cuprinse
între 11 şi 15 ani, apoi s-a înjumătăţit,
astăzi maestrul bazându-se doar pe 12

fluieraşi, din care doar opt pot urca la
orice oră pe scenă, iar din aceşti opt
fluieraşi patru-cinci sunt solişti. «Am ales
ca instrument fluierul, pentru elevii
chişozeni, ne spune maestrul Aurel
Dorin Cuibariu, pentru că este cel mai
ieftin instrument, la îndemâna tuturor,
chiar şi a copiilor mai săraci. Copiii bo-
gaţi cântă la pian sau la vioară. Noi ne
descurcăm cu fluierul. Important este că
toţi elevii cântă după note, le cunosc, s-
au familiarizat cu ele şi pot să cânte cu
adevărat». Astăzi, elevii îndrumaţi de
maestrul chişozean au în repertoriu
peste 60 de piese, de la cântece popu-
lare – jocuri preoponderent bănăţene,
brâuri, jocuri ardelene sau jocuri de doi
din Banat – până la colinde. «Fluierul

este instrument de bază în ceea ce
priveşte tainele instrumentelor cu clape:
taragotul ori saxofonul, ne mai spune
Aurel Dorin Cuibariu. Clarinetul e ceva
mai pretenţios, însă la celelalte instru-
mente se poate cânta foarte bine dacă
ai învăţat fluierul”.
“La câte concursuri au participat, spune

maestrul, toate le-au ter-
minat pe locul întâi. La
concursul Vetre străbune
au luat locul întâi în trei
ediţii, la fel şi la Lada cu
zestre. Au primit distincţi-
ile supreme şi ca grup, şi
ca solişti”. Copiii de care
vorbeşte cu atâta patimă
Aurel Dorin Cuibariu sunt
Alexandra Tcaciuc, clasa
a VII-a, solistă, membră
în duet, Sergiu Huţuleac,
clasa a VIII-a, solist,
membru în duet, acum la
Liceul de Muzică, secţia

corn, Alexandru Râncea, solist, elev la
Liceul de Muzică, la taragot, Marius
Sperneac, clasa a V-a, cel mai vechi
solist, Liceul de Muzică, clarinet şi Bog-
dan Dumitrean, solist, clasa a V-a. In-
teresant rămâne faptul că pe lângă
fluieraşi au fost atrase de acest instru-
ment şi mai multe fete care cântă astăzi
cot la cot cu băieţii în formaţie. “Vreau
să perpetuez acest grup şi, mai ales, să
alcătuiesc unul nou, de începători – ma-
joritatea celor din grup fiind deja în
clasele mari. Sper ca prin sprijinul direc-
torilor de şcoală, al profesorilor şi al
părinţilor să reuşesc să alcătuiesc noul
grup, cu atât mai mult cu cât părinţii nu
au nici un fel de cheltuială în acest sens».

Vasile TOMOIAGĂ
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Plantări de pomi la Şcoala din Giroc

22martie - Ziuamondială a apei

În perioada 15 martie – 15 aprilie 2011,
Regia Naţională a Pădurilor Romsilva
desfăşoară campania „Luna plantării ar-
borilor”. În această acţiune s-au implicat
Primăria Giroc şi elevii şcolii girocene.
Astfel, sâmbătă, 26 martie, câţiva elevi
ai ciclului gimnazial au plantat pomi şi

au efectuat lucrări de curăţenie în
perimetrul Şcolii cu clasele I-VIII Giroc.
Pregătiţi cu hârleţe, lopeţi, găleţi cu apă,
saci pentru gunoi şi puieţi de arbori,
fetele şi băieţii s-au străduit şi au plantat
15 puieţi de tei, mesteacăn, paltin şi 7
arbuşti ornamentali. Micii silvicultori
ecologişti voluntari au fost: Dacian
Manoliu, Marian Manoliu, Petrişor
Simon – clasa a V-a; Raul Conţescu,
Dacian Filimon, Szasz Tibi, Răzvan
Rămneanţu, Andreea Nicula, Melisa
Marc, Crina Blănariu, Andreea Marincu,
Mihaela Mârşoane – clasa a VI-a; Se-
bastian Scheuşan, Ionuţ Gruiţa – clasa
a VII-a; Marius Venter, Ovidiu Vrasza,
Alexandru Lisu, Remus Scurtu, Ana
Maria Lisu, Florica Iscru – clasa a VIII-a.

Melentina COSTA

În fiecare an, pe data de 22 martie, când
se sărbătoreşte în toată lumea ZIUA
MONDIALĂ AAPEI, discutăm problem-
atica APEI, subliniind importanţa acţiu-
nilor întreprinse de fiecare dintre noi
pentru protejarea acestei bogăţii. Săr-
bătorirea Zilei mondiale a apei a devenit
tradiţională.Anul acesta, tema propusă
spre dezbatere a fost: „POVESTEA
APEI”. În cadrul acestui proiect edu-
caţional, elevii clasei a III-a au desfăşu-
rat următoarele acţiuni: prezentări
Power Point, din care elevii s-au docu-
mentat, şi-au completat cunoştinţele; în-
tocmirea unui portofoliu individual cu
titlul: APA, poveste fără sfârşit; în-
tocmirea unui minidicţionar pentru în-
suşirea unor termeni de specialitate;

desene, colaje, compuneri; experimente
pentru a pune în evidenţă însuşirile şi

stările de agregare ale apei; memorarea
unei poezii, completarea unui aritmogrif,
jocuri de rol. Echipa verde a clasei a pro-
movat, la nivelul şcolii, activităţile des-
făşurate la nivelul clasei.

Georgeta BARNA
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“Lăsaţi copiii să vină lamine!”

Aproape jumătate de veac de comunism
abătut asupra noastră ca o adevărată
«ciumă roşie», timp în care au fost dărâ-
mate biserici şi s-a încercat fără nici un
scrupul o ateizare forţată a poporului
român, creştin încă din cele mai vechi
timpuri, urmată de alte două veacuri de
o «democraţie şi o libertate» aleatoriu
înţelese şi percepute, au dus în-
văţământul, educaţia şi, implicit, conşti-
inţa şi morala pe făgaşuri nu dintre cele

mai fericite. Din aceste motive şi nu
doar, Patriarhia Bisericii Ortodoxe
Române a demarat un program naţional
de catehizare sub genericul «Hristos îm-
părtăşit copiilor», program care ur-
măreşte ca toţi copiii din ţară să
beneficieze de acces direct la învăţătura
de credinţă ortodoxă.
Acest program a fost îmbrăţişat şi de
preoţii parohiei din Chişoda, Traian şi
Dragoş Debucean.
Deşi un program de catehizare ar prinde
bine oricărei categorii de vârstă, cei doi
preoţi s-au aplecat cu multă dragoste şi
înţelegere asupra catehizării copiilor
preşcolari cu vârste cuprinse între patru
şi şapte ani, prin proiectul «Genesis».
Cu câteva zile în urmă, la Biserica Orto-
doxă din Chişoda numeroşi preşcolari

au primit Sfânta Împărtăşanie şi au
urmat un plan de catehizare interactivă,
în care veselia şi joaca s-au împletit ar-
monios cu o mulţime de cunoştinţe reli-
gioase, pentru formarea unei verticalităţi
morale şi spirituale.
Plecând de la cuvintele Mântuitorulu
Iisus Hristos în care spunea «Lăsaţi
copiii să vină la mine», s-a considerat
necesar ca acest program să înceapă
cu cei mai mici pentru ca, mai apoi, pro-
gresiv, să se ajungă şi la vârste mai
mari. În cadrul acestui proiect de cate-
hizare, s-a iniţiat un parteneriat între Bise-
rica Ortodoxă din Chişoda, Primăria
Comunei Giroc şi Grădiniţa cu program
prelungit din Chişoda, la programul de
catehizare fiind prezent şi primarul co-

munei Giroc, domnul Iosif-Ionel Toma,
prin grija căruia s-a putut achiziţiona mo-
bilierul necesar acestei acţiuni, un
videoproiector, precum şi materialele de
birotică şi papetărie.
Pentru că “Nici un om nu se naşte
creştin, ci devine creştin”, trebuie să ne
aplecăm cu toată responsabilitatea
asupra educaţiei celor mai tinere
vlăstare, nici un efort în acest sens nefi-
ind prea mare.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Program de catehizare pentru copiii din Chişoda
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Start la curăţenia de primăvară!
Dacă dorim să avem o localitate fru-
moasă şi cât mai curată trebuie să
depunem cu toţii eforturi în acest sens.
Curăţenia şi, mai ales, păstrarea ei tre-
buie să fie obiective de fiecare zi pentru
toţi cetăţenii comunei, «de la opincă şi
până la vlădică!». Începutul primăverii,
apropierea Sfintelor Sărbători ale Paş-
telui coincid, de obicei, şi cu începerea
curăţeniei de primăvară. Văruirea
pomilor stradali, executarea lucrărilor de
amenajare şi curăţire a şanţurilor şi

rigolelor, precum şi desfundarea
podeţelor, curăţenia şi întreţinerea
clădirilor şi zugrăvirea faţadelor consti-
tuie doar câteva dintre lucrările nece-
sare în acest început de primăvară.
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi or-
dinii pe teritoriul comunei, buna
gospodărire şi respectarea normelor de
igienă constituie obligaţii fundamentale
ale autorităţilor administraţiei publice lo-
cale, instituţiilor publice, agenţilor eco-
nomici şi ale altor persoane juridice,
precum şi ale fiecărui cetăţean în parte.
Realizarea acestor acţiuni şi a altora vor
conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de

sănătate a oamenilor, dar şi la apărarea
împotriva epidemiilor ori calamităţilor
naturale, precum şi la schimbarea as-
pectului estetic şi funcţional al localităţii.
Cu acest prilej, facem apel la fiecare
locuitor al comunei să se alăture de-
mersurilor noastre şi să conştientizeze
importanţa efortului personal de a face
curat în faţa proprietăţii sale.
În cadrul acestui “start” la curăţenia gene-
rală de primăvară intenţionez să propun
un parteneriat Şcoală - Primărie, prin

care tinerii locuitori ai co-
munei să fie antrenaţi în
această perioadă la o
acţiune de ecologizare a
localităţilor Giroc şi
Chişoda. Acţiunea fiind,
bineînţeles “stimulată” de
Primăria şi Consiliul
Local Giroc. Consider că
acţiunea astfel gândită
este bună de două ori: în
primul rând, banii pe care
i-am risipi acordându-i
unor străini să facă
cureţenie în jurul co-
munei noastre vor reveni
copiilor din Giroc şi

Chişoda, iar în al doilea rând, cel mai
important de altfel, tinerii, viitorii cetăţeni
de nădeje ai comunei, vor învăţa că nu
trebuie să facă aidoma unor înaintaşi
de-ai lor - vor învăţa că nu trebuie să
arunce gunoaiele la întâmplare.
După încheierea curăţeniei de primă-
vară este strict interzisă depozitarea
reziduurilor de orice fel, a nisipului şi balas-
tului pe domeniul public, aruncarea sau
abandonarea deşeurilor în locuri neper-
mise, orice abatere în acest sens fiind
sancţionată contravenţional.

Primar Iosif-Ionel TOMA
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Recoltă bogată la concursurile şcolare
La începutul lunii aprilie s-au primit
rezultatele concursului „Cangurul
lingvist” - secţiunea engleză. Şcoala
noastră a participat cu un număr de
23 de elevi din clasele III-VIII.

Rezultatele pe care le-au obţinut sunt
mulţumitoare, le fac cinste lor, dar şi
profesorilor care i-au pregătit: Marisa
Gwidt, voluntarul american, şi
doamna profesoară Gabriela Vlasie.

Punctajele maxime au fost urmă-
toarele: clasele III-IV= 189 de puncte,
clasele V-VI= 210 puncte, clasele VII-
VIII= 247 de puncte. Iată, mai jos,
punctajele elevilor noştri, în ordine
descrescătoare, până la nivelul cu-
mulat de 100 de puncte: Găluşkă
Adrian, cl. a VII-a→ 168,25, Pup Anto-
nia, cl. a III-a→ 164, Popa Raluca, cl. a
III-a→ 157,75, Comăniţă Alexandra,
cl.a VI-a→ 153,75, Bucu Diana, cl. a V-
a→ 152,5, Oneţiu Bogdan, cl. a V-a→
152,5, Vuin Gabriel, cl. a VI-a→ 151,5,
Diniş Lavinia, cl. a IV-a→ 141,5,

Mărţuică Iulia, cl. a IV-a→ 131,5, Pepu
Cristiana, cl. a III-a→ 106,25, Szabo
Denisa, cl. a III-a→ 104, Băltăreţu An-
dreea, cl. a IV-a→ 102,25. Editura
Sigma, organizatoarea acestui con-
curs, i-a premiat pe primii trei elevi,
care au obţinut cele mai mari punc-
taje, cu diplome şi cu cărţi în limba
engleză, ediţii prescurtate ale unor
romane celebre din literatura en-
gleză.

Direcţiunea a hotărât ca aceşti
elevi să fie premiaţi şi de şcoala
noastră, ca stimulent pentru vi-
itoarele participări la asemenea
competiţii.
De ce ar trebui ca tot mai mulţi
elevi să participe la acest con-
curs?
Pentru simplul fapt că antre-
nează cunoştinţele de limbă, civ-
ilizaţie şi cultură generală,
pentru că le pune în valoare per-
spicacitatea, viteza de reacţie,
spiritul ludic, intuiţia, creativi-

tatea.
Totodată le dezvoltă capacitatea de a
selecta şi de a lua decizii. Salutăm
acest proiect educaţional menit să
promoveze, prin intermediul concur-
surilor şcolare, studiul şi utilizarea
limbilor moderne, în cazul de faţă
limba engleză.
Felicitări celor 23 de participanţi la
ediţia din acest an şcolar a Canguru-
lui lingvist, toţi sunt câştigători, căci,
nu-i aşa?, important e să participi, nu
neapărat să câştigi.

Gabriela VLASIE
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Mai sunt printre noi veteranii…

Domnul Nicolae
Hudrea s-a năs-
cut pe 12
noiembrie 1922,
în Vârşi - So-
hodol, din ju-
deţul Alba. De
mic a participat
la treburile unei
gospodării spe-
cifice Munţilor
Apuseni, a în-
grijit animalele,

a cultivat în special cartofi, iar când
era nevoie lucra şi la pădure. Ca toţi
tinerii din generaţia lui, a făcut premi-
litara, la Sohodol, fiind încorporat cu
un an mai repede în armată, la arma
vânători de munte.
- Din ce unitate aţi făcut parte şi cum
a fost instrucţia?
- Am fost încorporat la regimentul trei
vânători de munte de la Câmpeni, din di-
vizia a treia munte. Am avut relaţii foarte
bune cu ofiţerii, problema constituind-o
gradaţii, care se comportau foarte rău cu
trupa. Te băteau din te miri ce: pentru că
nu dădeai lustru la bocanci sau că nu
făceai patul cum trebuie. Ofiţerii, însă,
erau de o ţinută morală deosebită, înce-
pând cu generalul Mociulschi, coman-
dantul diviziei, şi continuând cu restul.
Mai toţi ofiţerii au fost pe front, acum
având o scurtă perioadă de repaus, în
care ne antrenau pe noi. De la cei de pe
front am aflat o serie de informaţii des-
pre cum trebuie să ducem un război şi
cum să ne ferim pe cât posibil de ce
avea să urmeze.
- Când aţi ajuns pe front şi unde?
- Ne-au aşezat în iunie 1944 pe frontul
din Moldova, mai exact la Podul Iloaiei.
N-a trecut o săptămână şi locotenentul
m-a trimis la un izvor dintre linii, să aduc
apă în bidoane pentru compania
noastră. Izvorul era într-o vale împădu-
rită. După ce am umplut cu apă

bidoanele, un cartuş m-a lovit direct în
mână. Aşa rănit cum eram, am adus
apa la companie, fiind felicitat de locote-
nent pentru fapta mea şi pentru că sunt
“primul rănit din companie”.
- Cum a fost perioada de spitalizare?
- Am stat în spital şase săptămâni,
condiţiile fiind destul de bune. Mă bucu-
ram că nu am avut o rană gravă, în com-
paraţie cu alţi camarazi de-ai mei, vecini
de salon, rămaşi fără picioare sau mai
rău.
- Când aţi revenit pe front?
- În spital, vă spun drept, mi-a trecut prin
cap să dezertez, mai ales că ruşii erau
la graniţă şi nu prea mai credeam că
vom câştiga războiul. Cu un doctor am
discutat de o foaie de drum, era dispus
să mă ajute, dar tot el mi-a spus că ţara
mişună de patrule care dacă mă prind
mă bat de nu mai rămân sănătos şi, în
cele din urmă, tot la batalion ajung. M-
am gândit bine şi am ales să merg la uni-
tate, să-mi fac datoria. Deja era august
şi ruşii porniseră ofensiva Iaşi - Chişinău.
Pe drum înspre batalion, priveam cu
milă refugiaţii noştri, moldoveni, basara-
beni. Erau puhoaie de români, în special
femei, bătrâni şi copii. Pe noi ne îndem-
nau să nu mergem pe front, dacă vrem
să mai avem zile. Mă mai tulbura ceva,
şi anume nu puteam să cred ce sărace
erau satele moldoveneşti.
- Cum aţi căzut prizonier?
- A doua zi am fost pus santinelă la un
post avansat. Când am ajuns la caze-
mată, ai noştri fugiseră. Eram singur,
fără hrană şi cu atâta muniţie câtă
aveam la mine. Nu a durat mult şi au
venit ruşii. Stau şi acum şi mă gândesc,
ce puteam face? Nu aveam şanse de
scăpare, oricât aş întoarce-o. Ne-au dus
la Bacău şi de aici mai departe, cu tre-
nul până în lagărul 303. Când am trecut
Prutul, un coleg a spus în tren: “Uitaţi-
vă bine, că vedem pământul scump al
României pentru ultima dată”. Pentru
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majoritatea, aşa era să fie.
- Cum a fost viaţa în primul lagăr
(303)?
- Un an, până au venit barăcile, am dor-
mit sub cerul liber. Mâncarea de dimi-
neaţă consta într-un ceai, o bucată de
pâine şi puţină brânză sau marmeladă.
La prânz primeam o “zeamă lungă” din
castraveţi sau cartofi. Seara aveam parte
de aceiaşi zeamă. În lagăr nu am văzut
carne nici măcar de sărbători. Şi în pri-
mul lagăr şi în al doilea se mai dădeau
două sute de grame de tutun pentru fie-
care deţinut. Eu întotdeauna am dat tu-
tunul pe alimente şi asta a însemnat
mult.
- Ce făceaţi de fapt, în lagăr?
- După un an în lagărul 303, grupul nos-
tru, care număra mii de români, a fost
mutat în lagărul de la Stalingrad. Aici nu
era zi dată de la Dumnezeu fără să nu ne
întrebe ruşii sau să ne atenţioneze: “- Ce
aţi căutat la Stalingrad? Până nu veţi re-
construi oraşul, nu veţi pleca acasă!“.
Toată ziua lucram la demolări şi la curăţi-
rea oraşului. Erau câteva sute de kilo-
metri pătraţi pe care cu roaba, târnăcopul
şi lopata trebuia să-i curăţăm. Cei care
nu mai puteau lucra erau duşi într-o încă-
pere, ca un padoc, de unde nu mai ieşea
nimeni. Ştiam sigur că erau lichidaţi, pen-
tru că nu i-am mai văzut niciodată pe ca-
marazii mei.
- Cu timpul s-au îmbunătăţit condiţiile
de viaţă din lagăr?
- Tot aşa erau condiţiile de viaţă, ca la în-
ceput. Nu se uita nimeni la tine. În lagăr,
ne-am risipit mai rău ca pe front, credeţi-
mă că în prima linie n-au murit cum se
murea în lagăr.
- Nu aţi avut momente de deznădejde,
în care să credeţi că nu vă veţi mai
vedea familia?
- Cum să nu? Într-o împrejurare, am zis
că nu mai scap. Mai întâi, am fost mutat
de la demolări cu ajutorul unui basara-
bean, care era portar în lagăr. El m-a
ţinut pe lângă el, lângă poarta lagărului,
m-a învăţat limba rusă şi tot el m-a scos
din lagăr la un grajd din apropiere. Aici,
mai bine de un an am crescut porci, vite

şi cai. Eram harnic, ruşii apreciind modul
în care îngrijeam animalele. La un mo-
ment dat, doi ofiţeri mi-au spus să le ţin
doi porci pentru sărbătorile de iarnă. Dar
un soldat german a raportat superiorului
celor doi ofiţeri despre înţelegerea pe
care o aveam eu cu ei. Am fost scos în
faţa comandantului lagărului şi în mo-
mentele acelea nu credeam că mai scap
viu. Şi ceilalţi colegi se uitau prin gardul
de sârmă ghimpată la mine, crezând că
mă văd pentru ultima oară. Dar Dumne-
zeu m-a ajutat şi am revenit la animalele
mele.
- Când aţi fost eliberat şi cum a fost în-
tâlnirea cu cei dragi?
- După patru ani de lagăr am fost eliberat.
Cei de acasă ştiau că sunt dat dispărut,
dar nu mai credeau că mă întorc. Casa
noastră era pe un deal, când eu mă în-
torceam. Toţi erau acasă şi m-au obser-
vat cum urcam dealul: - Vine Nicolae!, a
strigat fratele meu şi toţi m-au înconjurat
în câteva secunde. Apoi, în prima dumi-
nică, am fost la biserică. Toţi se uitau la
mine ca la “minune”. Cei care aveau dis-
păruţi nu încetau cu întrebările, dacă ştiu
ceva despre ai lor. Din păcate, nu ştiam
mare lucru despre alţi consăteni.
- Ce v-a marcat cel mai mult în război?
- Se petrecea înainte de a fi rănit, în mo-
mentele de acalmie de dinaintea ofensi-
vei sovietice. Eram de pază la un post
înaintat, la câteva sute de metri fiind o
santinelă rusă. Aceasta a venit spre mine
spunând să nu trag, deoarece între noi
era o fântână de unde dorea să-şi umple
bidonul cu apă. Nici eu, nici rusul nu am
tras, ba chiar am schimbat nişte vorbe
despre şefii noştri, care înainte de război
şi-au strâns mâinile şi acum ne trimit pe
noi la moarte. Vreau să vă spun că, din
cauza unor politicieni, generaţia mea şi-
a pierdut cei mai frumoşi ani, unii plătind
chiar cu viaţa.
La un an după întoarcerea acasă, dom-
nul Hudrea Nicolae s-a căsătorit, iar apoi,
după vreo 15 ani, s-a stabilit în Chişoda.

Prof. Drd. Florin GOLBAN
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“Cel mai bun povestitor”

Conform planificării activităţilor ex-
traşcolare, elevii clasei I au fost
anunţaţi din timp de doamna învăţă-
toare Gabriela Condrea că în luna
februarie vor avea un concurs intit-
ulat ,,Cel mai bun povestitor “.
Li s-a precizat că pot spune
poveştile studiate în cadrul opţiona-
lului ,,Trăistuţa cu basme şi poveşti“
sau alte basme cunoscute de ei.
A ajuns ziua concursului. S-au în-
scris cinci fetiţe: Oana Gherman,
Andreea Tcaciuc, Gloria Birău, Ana
Maria Didi şi Naomi Mureşan.
Juriul a fost format din colegi mai
mari, elevi din clasa a VI-a, Alexan-
dra Comăniţă şi Deian Stanoev.
Lăsând deoparte emoţiile, cele cinci
fetiţe s-au întrecut în povestire, în-
cercând să se exprime cât mai fru-

mos, cursiv şi coerent.
Juriul a ascultat cu mare atenţie fie-
care povestire şi a hotărât să acorde
locul I elevei Naomi Mureşan, locul
II elevei Gloria Birău şi locul III ele-
vei Ana Maria Didi.
Concurentele au fost răsplătite cu
diplome, cărţi şi dulciuri.

Gabriela CONDREA
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Profesorul Cuibariu a dus faima folclorului
românesc pestemări şi ţări

Aurel Dorin Cui-
bariu s-a născut
în anul 1946, la
30 martie, în
S â n m i h a i u
Român. Clasele
I-IV le-a urmat în
satul Unip de
unde provenea
tatăl său, Aurel
Cuibariu. A
urmat cursurile

Liceului de Muzică din Timişoara, spe-
cialitatea clarinet, la clasa profesorului
Iosif Faur. În anul 1970 este absolvent al
Facultăţii de Muzică din Timişoara, iar
debutul în televiziune îl face prin anii
1967-1968 cu ajutorul domnului Eugen
Gal. A participat, în calitate de conducă-
tor al ansamblului studenţesc «Doina Ti-
mişului» la mai multe festivaluri
studenţeşti şi de amatori. Începând din
1972 a fost cooptat în formaţia lui
Gheorghe Zamfir. A fost momentul unui
succes imens în carieră, cutreierând în-
treaga lume alături de această formaţie.
După cum spune Aurel Dorin Cuibariu,
singurele locuri de pe planetă în care nu
a fost sunt Polul Sud şi Polul Nord. A în-
treprins turnee în Franţa, Elveţia, Aus-
tria, Italia, Spania, Germania, ţările
Benelux, Danemarca, Anglia, Statele
Unite, Canada, Australia, Japonia, Noua
Zeelandă, Africa de Sud, Tazmania etc.
A concertat în săli de reputaţie mondială:
în Europa a cântat în Victoria Hall şi
Grand Casino din Geneva, Sala Olimpia
din Paris, Beethoween Halle din Berlin,
Opera Haus din Viena, Teatre de la Ville
din Paris, festivalurile de vară de pe Co-
asta deAzur sau Palatul Congreselor din
Strassbourg; în SUA şi Canada cânte-
cele populare româneşti au răsunat la
sediul ONU din New York (la cea de-a
25-a aniversare a Declaraţiei Drepturilor
Omului, din anul 1973), la Carnegie Hall
din New York, Washington Center din

Washington, Kennedy Center din New
York, Lincoln Center din New York, Yalle
University, Beverly Hills Theatre din Los
Angeles, Le Grand Theatre de Quebec,
Theatre Port Royal din Montreal; în Aus-
tralia au participat la Festivalul de Mu-
zică din Perth, la Adelaide Festival
Theatre, Theatre de Melbourne, Palatul
Parlamentului din Cannbera, Opera
House din Sydney, Town Halle din Bris-
bane, Theatre de Tasmania din Hobarth,
Town Halle Wellington. De asemenea, la
invitaţia personală a împărătesei Japo-
niei, formaţia a concertat la Casa Îm-
păratului Hirohito şi a susţinut două
spectacole pentru public şi televiziune la
Opera din Tokyo. Sunt doar câteva mo-
mente, surprinse succint, din activitatea
prodigioasă a profesorului Cuibariu.

«Cu muzica mi-am câştigat traiul
şi mi-am făcut un nume…»

Aurel Dorin Cuibariu s-a născut într-o
familie cu vădite înclinaţii muzicale,
mama sa, verişoară primară cu mama lui
Petrică Moise, fiind o foarte bună cân-
tăreaţă vocală. «Muzica este chiar viaţa
mea. Viaţa mea nu poate fi despărţită de
muzică în nici un fel… Cu muzică
adorm, cu muzică mă trezesc, pot spune
că respir muzică», precizeazăAurel Cui-
bariu. Pe lângă dragostea de a cânta la
un instrument, maestrul Cuibariu s-a mai
născut cu un dar, acela de a-i îndruma
şi pe alţii pe drumul artei. Toate instru-
mentele înrudite cu fluierul, clarinetul,
saxofonul, taragotul i-au fost aliaţi în ca-
rieră. «Cu ele mi-am câştigat traiul şi mi-
am făcut un nume. Graţie acestui dar de
la Dumnezeu am reuşit să văd lumea nu
o dată, ci chiar de două ori», continuă
Aurel Dorin Cuibariu. Aceste drumuri le-
a făcut timp de 20 de ani, alături de ins-
trumentişti de marcă din România,
strânşi în jurul lui Gheorghe Zamfir, ce-
lebrul naist. Au fost 20 de ani de turnee,
20 de ani de alergătură, începând din
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1972. «Din concurenţi, am devenit prie-
teni… În studenţie, Gheorghe Zamfir
conducea studenţii din Bucureşti, iar eu
pe cei din Timişoara, aşa ne-am cunos-
cut... Zamfir şi-a făcut o trupă mică, din
şapte persoane – Efta Botoca la vioară,
Marin Chisăr (părintele şcolii de fluier din
ţara noastră), Toni Iordache la ţambal,
Petru Vidrean la contrabas şi cu mine…
Apoi eu l-am adus şi pe Pavel Cebzan la
clarinet».
E greu să depeni o viaţă de om în câteva
rânduri, în câteva ceasuri. Prin «mâna»
maestrului Aurel Dorin Cuibariu au trecut
generaţii de copii, multe promoţii de elevi
din Banatul românesc şi sârbesc… Iar el
şi astăzi împarte cu mult drag, cu multă
inimă din cunoştinţele sale: fie că este
vorba despre «Fluieraşii de la Chişoda»,
fie că este vorba de tineri învăţăcei între-
ale clarinetului, ori saxofonului… În timp
a cântat alături de torogotistul Luca
Novac, de clarinetistul Pavel Cebzan, de
Mircea Ardeleanu care cânta la ţambal,
ori acordeon, de saxofonistul Marian
Rădulescu, de Piciu Novacovici ori fraţii
Radu şi Ilie Vincu, violonişti recunoscuţi.
A concertat sub bagheta maestrului Bot-
gros şi a lăutarilor din Chişinău, dar nu-i
poate uita pe alţi trei maeştrii ai muzicii:
Damian Luca, Radu Simion şi Gheorghe
Zamfir. De asemenea a fost alături de
Vladimir Cosma unul dintre cei mai cu-
noscuţi creatori de muzică de film, dar şi
alături de neîntrecutul violonist George
Sârbu.

«Oamenii se rugau în biserică
pe muzica noastră…»

«În concertele pe care le susţineam cu
Gheorghe Zamfir interpretam muzică po-
pulară din toate zonele ţării, deci şi din
Banat. Am ajuns cu muzica noastră în
marile catedrale ale lumii. Oamenii se
rugau în biserică pe muzica pe care o
cântam noi. Am reuşit să fim selectaţi al-
ături de alte două formaţii din lume pen-
tru a susţine un concert de gală la cea
de-a 22-a sesiune a Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite (ONU), la invitaţia lui Kurt Wal-
dheim. Am participat la o sumedenie de

festivaluri, cele mai multe în Franţa şi El-
veţia. Aveam deja spectatori care veneau
după noi de la un concert la altul, pentru
că nu aveam două spectacole identice,
de fiecare dată era altceva. Eram foarte
sudaţi, ajunseserăm să ne cunoaştem
foarte bine între noi. În cele trei ore cât
dura un concert, aveam cel puţin patru
suite din Banat, fiecare dintre cei trei
bănăţeni – Efta Botoca, Paul Cebzan şi
cu mine -, plus cântecele noastre», îşi
aminteşte Aurel Dorin Ciubariu. Artistul
chişozean a avut o viaţă mustind de eve-
nimente. «În cei 20 de ani de turnee nu
am mizat pe prezenţa publicului român
din străinătate la spectacolele noastre.
Nu am avut ca ţintă publicul român, ci pu-
blicul din ţara în care concertam. A fost o
chestiune valabilă şi pentru Europa, şi
pentru America, Canada, Japonia sau
Australia. Şi apropo de Japonia, am fost
invitaţi acolo special de împărăteasă,
pentru a susţine câteva concerte exclu-
sive pentru Casa imperială. Unul sau
două dintre concerte au fost cu public, au
avut loc la Opera din Tokyo şi au fost te-
levizate», mai povesteşte artistul.

Emoţii de artist…
Întrebat dacă a avut emoţii, Aurel Dorin
Ciubariu nu se sfieşte să recunoască:
«Sigur că am avut emoţii, dar te obiş-
nuieşti cu ele până la urmă. În Australia,
de pildă, a trebuit să cântăm după Oskar
Piterson, iar să ridici sala în picioare
după el era aproape imposibil. În Ger-
mania, la fel, am intrat după Beny Gutt-
man. Emoţiile te urmăresc de-a lungul
vieţii. Fără să vibrezi, fără să ai emoţii, nu
poţi fi artist, nu poţi fi cu adevărat artist…
Aveam emoţii pe scenă, emoţii la pleca-
rea din ţară… Tremuram pe sub zidurile
Miliţiei în aşteptarea paşaportului, a vizei
de plecare… Munca de artist nu s-a re-
zumat doar la prezenţa pe scenă şi la cu-
legerea laurilor succesului. Cei 20 de ani
de turnee, au fost 20 de ani de sacrificiu.
Noi, prin valuta pe care o aduceam în
ţară, am cotizat atât de mult, că autori-
tăţile aveau tot interesul să ne lase să
plecăm».

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Festivalul “În glas de toacă”

Legătura între pământ şi cer,
între uman şi divin

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Mitropolit Nicolae Corneanu, al

Mitropoliei Banatului, în colaborare cu
Centrul de Cultură şi Artă Timiş şi cu
sprijinul Consiliului Judeţean Timiş
Primăra Giroc a organizat marţi, 19 apri-
lie 2011, a patra ediţie a Festivalului de
toacă în Banat, care s-a desfăşurat în
grădina de vară a căminului cultural din
Giroc. Toaca este o rugăciune adusa lui
Dumnezeu, marcând trecerea de la tim-
pul cotidian la timpul liturgic. Bătută la di-
verse ore, toaca punctează timpul de
peste zi, chemând la rugăciune şi slujbă.
Atât creştinii din lume, cât şi călugării,
cunosc sunetul bătutului în toacă, care îi
cheamă zilnic la rugăciune. Baterea în
toacă, înainte de începutul slujbei,
cheamă pe toţi creştinii în Biserică.
Toaca însemna la început mijlocul cel
mai simplu şi mai uşor de a chema pe
creştini la sfintele slujbe, îndeplinind
acest rol atunci când clopotele nu exis-
tau încă în cultul creştin. În ritm de toacă
şi-au potrivit creştinii paşii în primele se-
cole, astfel încât şi în Biserica Ortodoxă
Română s-a păstrat acest instrument
străvechi, cu o bogată semnificaţie spiri-

tuală. Toaca nu este o creaţie pur este-
tică sau culturală, ci ea este un text litur-
gic cuprins într-un act liturgic, este o
rugăciune, un mijloc de înălţare a omului
la Dumnezeu, este cea care marchează
trecerea de la timpul cotidian la timpul li-
turgic. Cântecul toacei face legătura
între pământ şi cer, între uman şi divin,
între ceea ce se cunoaşte şi ceea ce nu
se cunoaşte.

Rugăciune prin sunet de toacă şi de clo-
pot Biserica Ortodoxă păstrează toaca,
folosind-o ca pe o rugăciune curată a na-
turii, înălţate lui Dumnezeu, printr-o bu-
cată de lemn. Cultul liturgic este punctat
de sunetul toacei şi al clopotului. Toaca
vesteşte creştinilor începutul celor Şapte
Laude Bisericeşti, al Sfintei Liturghii şi
al unor Ierurgii. Creştinul, atunci când lo-
veşte lemnul toacei cu ciocănelul de
lemn, e dator să spună în sine o scurtă
rugăciune: “Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe
mine, păcătosul.” Bătaia în toacă se face
în mod ritmic şi cu multe întorsături mu-
zicale, după măiestria celui ce o bate.
Toaca se bate în mai multe feluri, în mai
multe locuri şi cu mai multe rosturi.
Toaca mare de lemn, aşezată în clo-
potniţă sau în curtea bisericii, se bate
singură sau în combinaţie cu clopotul.
Toaca nu înlocuieşte clopotul, prin ur-
mare ele pot fi folosite în acelaşi timp.
Astăzi, în cele mai multe dintre biserici
se obişnuieşte baterea acetora în trei
stări, adică în mod alternativ: toaca, apoi
clopotele, de trei ori fiecare.

Un festival intrat în tradiţie
Prin binecuvântarea Mitropolitului Bana-
tului, Nicolae Corneanu “Festivalul «În

«În glas de toacă» ne rugăm,
Cu toţii-n «Săptămâna Mare»

Durerile să le-alungăm
Să fim curaţi la «Înălţare»!

Răsună toaca la Giroc
Răsună toaca strămoşească

Să se audă-n orice loc
Şi-n orice casă creştinească.
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glas de toacă», ajuns, iată, la cea de-a
patra ediţie, este unul care s-a impus în
această zonă şi nu numai. Aşa cum pre-
conizam, cu fiecare an care trece, sun-
tem tot mai mulţi participanţi la
manifestarea aceasta. Mă bucur că prin-
tre concurenţi sunt foarte mulţi copii. E
important ca tânăra generaţie să ducă
mai departe tradiţiile din străbuni”, a
spus, în deschidere, primarul Iosif-Ionel
Toma. “Acest festival de la Giroc este
deja unul consacrat. El arată în aceste
zile premergătoare Sărbătorii Învierii
Domnului nostru Iisus Hristos că toaca
este un simbol al durerii, dar şi al bucu-
riei. Bătutul toacei aminteşte de cuiele
bătute în mâinile şi picioarele Domnului
nostru Iisus Hristos. Aşadar, toaca e o
chemare la rugăciune, este chemarea la
Înviere”, a spus preotul Zaharia Pereş,
consilierul pe probleme culturale al Mi-
tropoliei Banatului. Acesta a transmis
participanţilor şi spectatorilor binecuvân-
tarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae, Mi-
tropolitul Banatului, ca şi pe cea a Prea
Sfinţiei Sale Arhiepiscopul Paisie Lugo-
janu. Apoi, împreună cu întreaga asis-
tenţă, preotul Zaharia Pereş a rostit
rugăciunea Tatăl nostru. La festival au
fost prezenţi preoţii Emil Paven, de la
Recaş, Ioan Mermeze, de la Ghiroda, şi
Adrian Chermeleu, preotul paroh al pa-
rohiei I Giroc.

Răsună toaca la Giroc

Cea de-a IV-a ediţie a festivalului «În glas
de toacă» a debutat cu o premieră: pri-
mul moment, unul de percuţie şi cor, a
aparţinut coralei Giroceana, dirijată de
Mircea Sturza, grupului de percuţionişti

condus de Alina Cuibariu-Jumugă şi ac-
torului Benone Viziteu, de la Teatrul
Naţional Timişoara, care a lecturat mai
multe citate din Sfânta Evanghelie, cu re-
ferire la Săptămâna Patimilor şi la În-
viere. Au participat 33 de copii, exact câţi
ani a trăit pe pământ Iisus Hristos, ace-
laşi simbol fiind reprezentat şi de cele 33
de toace de la Giroc. Regia momentului
a fost asigurată de Mirela Puia. Festiva-
lul «În glas de toacă» a continuat apoi cu
tocaşii din Topolovăţu Mare, după care
Elena Timoariu a cântat o priceasnă. Au
mai fost prezenţi cu momente în festival
tocaşii de la Urseni şi Foeni, cei de la
Recaş şi Ghiroda, precum şi corul biseri-
cesc de la Dudeştii Noi, condus de Aurel
Safta, din care nu au lipsit primarul co-
munei, Alin Nica, şi preotul paroh al co-
munei Dudeşti, Florea Gaşpar. Cel mai
tânăr tocaş participant la ediţia a IV-a a
Festivalului «În glas de toacă» a fost An-
drei Iancu, în vârstă de doar şase ani, din
Parohia Ortodoxă Plopi Timişoara. Reci-
talul lui a smuls ropote de aplauze din
partea spectatorilor. Momentele urmă-
toare au aparţinut corului Parohiei numă-
rul 1 Giroc, dirijat de Codruţa Tomescu,
după care a urcat pe scenă corala Giro-
ceana, dirijată de Mircea Sturza. Partici-
panţilor li s-au înmânat diplome,
manifestarea bucurându-se de o nume-
roasă asistenţă. Organizatorii au pregătit
pentru cei prezenţi câteva mii de sarmale
de post, cozonaci şi apă minerală. Festi-
valul s-a încheiat cu un dialog al toacelor
purtat între reprezentantul Mitropoliei Ba-
natului, consilierul mitropolitului, Zaharia
Pereş, şi primarul comunei Giroc, Iosif-
Ionel Toma. Anton BORBELY

Vasile TOMOIAGĂ
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HRISTOS A ÎNVIAT DINMORŢI
Apropiindu-se perioada pascală, în-
treaga creştinătate rememorează şi
prăznuieşte patimile, moartea şi Învierea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne
este poate greu să ne transpunem în pe-
rioada antică de acum
2.000 de ani, când, la doar
o săptămână după intrarea
triumfală în Ierusalim, Dom-
nul Iisus este batjocorit,
este pălmuit şi biciuit de
aceeaşi locuitori ai cetăţii
care au strigat cu glas de
bucurie: “Osana! Binecu-
vântat este Cel ce vine întru
numele Domnului, Împăra-
tul lui Israel!”. Cu acest pri-
lej, încă o dată istoria ne
arată cum firea omului, înclinată spre
păcat, nu caută întotdeuna Adevărul, ci

mai degrabă senzaţionalul, răul şi răzbu-
narea. Poate că este dificil acest efort de
a ne întoarce în timp alături de patimile
lui Hristos, dar numai în acest fel putem
conştientiza într-un mod cât mai deplin

suferinţa şi umilinţa pe care Mântuitorul
le-a îndurat din iubire pentru noi. Aşadar,
El, Cel fără de păcat, s-a jertfit pe cruce
pentru ca noi oamenii să putem gusta
din nou din fericirea pe care a cunoscut-o
şi Adam în grădina Edenului. Jertfa lui
Hristos rămâne pură, curată şi desăvâr-
şită, până la ultima suflare de pe cruce,
căci şi acolo, în chinuri fiind, din iubire
pentru cei ce Îl răstigneau şi Îl batjoco-
reau, S-a rugat Tatălui ceresc să le ierte
păcatele, căci nu ştiu ce fac. Însă, totuşi,
Hristos a murit şi a înviat pentru toţi oa-
menii din toate timpurile. Şi cu toţii, buni
şi răi, împăraţi şi slujitori, săraci şi bogaţi,
se pot împărtăşi de lumina învierii şi pot
călca moartea pe care a omorât-o Hris-
tos, mergând spre mântuire.
Tot aşa şi credincioşii parohiei Chişoda
au venit în noaptea Învierii ca să ia lu-
mină, încercând să ducă această lumină
a învierii Domnului în casele şi în sufle-
tele lor şi să mărturisească cu toţii că
HRISTOS A ÎNVIAT! Este un moment
deosebit, când toţi credincioşii, luminând
întunericul nopţii cu lumânările pe care
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le poartă, parcă încearcă
să alunge şi întunericul
din sufletul lor. Şi aceasta
se poate vedea în pe-
rioada pascală, în modul
de viaţă al fiecăruia, pen-
tru că fiecare om încearcă
să fie mai bun.
Ca şi în fiecare an, num-
ărul celor care au venit în
noaptea de Înviere la bi-
serica din Chişoda, ca să

ia paşti, a fost unul impresionant, proce-
siunea de înconjurare a bisericilor orto-
doxă şi catolică desfăşurându-se pe
străzile ce înscriu aceste lăcaşe de cult.
Un vechi obicei al satului, prin care se
arată iubirea sătenilor, pacea din sufle-
tele lor, dar şi dorinţa de unitate a Bise-

ricii.
Dacă Hristos ne iubeşte
atât de mult pe fiecare
dintre noi, nu ne rămâne
altceva de făcut decât să
primim cu vrednicie
această jertfă dumne-
zeiască şi să o facem să
rodească în sufletele
noastre.
Domnul Iisus Hristos să
aşeze în inimile fiecăruia
lumina, iubirea şi pacea

Sa. Iar pentru a nu uita de Cel ce cu
moartea pe moarte a călcat, pentru a
noastră mântuire, mărturisim cu tărie
şi cu bucurie că:

HRISTOS A ÎNVIAT !
Pr. Dragoş DEBUCEAN
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Obiceiuri şi tradiţii populare româneşti
Prima săptămână după Paşti se mai
numeşte şi Săptămâna Paştilor sau
Săptămâna Albă. În această
săptămână cerul este deschis, până
la Ispas. Cine moare e fericit, căci
merge drept la Dumnezeu

Luni după Paşti; Lunea Albă

După modelul sărbătorii Crăciunului, a
doua şi a treia zi de Paşti cuprinde ritua-

lul familial al umblării cu pasca (petrece-
rea sărbătorii în cadrul familiei lărgite).
Cine moare în LuneaAlbă se duce-n Rai
nejudecat. În Lunea Albă, la o
săptămână după Paşti, se dezleagă de
spălatul rufelor. Lunea, a doua zi de
Paşti, pe unele locuri se udă cu apă;
aceasta e ziua tuturor sfinţilor. Umblarea
cu pasca (uneori şi marţi), la rudele cele
mai apropiate, pentru a vesti Învierea
Mântuitorului. Merg mai întâi fiii la părinţi,

nepoţii la moşi şi finii la naşi. Se ia de
obicei o pască, câteva ouă roşii, o por-
tocală, o oca de vin şi merg la naşu,
unde-i pun la masă cu cozonac, slănină
şi ouă roşii.

Marţea Albă; Oloagele

Se serbează trei marţi succesive după
Paşti, pentru sănătate, pentru câmp,
pentru semănături. Nu se lucrează de

viermi, de secetă etc. Nouă marţi
după Paşti, cunoscute sub nu-
mele de Oloagele, se ţin pentru
necazuri. Oloagele se ţin fiind
foarte primejdioase. Copiii pări-
nţilor care n-au ţinut Oloagele au
ologit de picioare. Oamenii spun
că păstrează această sărbătoare,
fiindcă au pomenit-o din bătrâni
ca ruptă din Înviere. Marţi după
Paşti femeile slobod Păresimile,
adică citirea pomelnicului în tim-
pul postului, fac pomeni în curtea
bisericii cu colaci, băutură şi
mâncare pentru săraci.

Miercuri după Paşti; Nunta
şoarecilor; Sf. Mercurie

Sf. Mercurie e miercuri în Săptămâna
Luminată. La câmp se face toată treaba,
femeile însă o ţin. Se ţine pentru boli de
picioare. Nu este bine a se lucra miercuri
după Paşti, căci e rău de purici. Cine nu
ţine Nunta şoarecilor îi strică lucrurile
şoarecii. Paparuda (paparuga, dodoloiu)
se serbează totdeauna în a treia zi după
Paşti. Tineretul merge la pădure după
flori şi buciumei (beţe de alun). Fiecare
trebuie să aducă acasă nouă buciumei
uscaţi.
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Joia Paştilor; Joia Rea sau
Joile Domneşti

Joile de după Paşti şi până la Duminica
Mare sau Rusalii se serbează mai cu
seamă de către femei, pentru ca grin-
dina să nu le bată holdele, pentru a nu
chema seceta, pentru boli, pentru înflo-
rirea sau rodirea pomilor. Joile după
Paşti se mai numesc şi Joi Domneşti.
Joile după Paşti sunt ţinute pentru boli.
În aceste joi nu torc femeile şi nici nu
înţeapă, sub cuvânt că e rău de boli şi
de bătut piatra. Dacă toată lumea ar ţine
aceste sărbători, n-ar mai cădea piatra,
zic mătuşile. Se dă de pomană peşte.
Foca se sărbătoreşte în prima joi după
Paşti. Atunci se fac colaci, se duc la bi-
serică şi se pomenesc morţii. Osebit di-
mineaţa, până a nu se duce cu colacii la
biserică, se pune foc sub pomi, cu scop
ca să moară viermuşii şi omizile de
printr-înşii.

Izvorul
Tămăduirii;

Fântâniţa sau
Vinerea
Scumpă

Spre deosebire de
Vinerea Paştelui,
marcată negativ de
conjuctura morţii
Mântuitorului (Vine-
rea Patimilor),
această vineri este
nu o sursă de
moarte (valorizată
pozitiv prin moartea,
pieirea, secarea bo-
lilor), ci una de
viaţă, prin care sa-
cralitatea pozitivă

ţâşneşte în lume. Acum izvorăşte, este
accesibilă, apa tămăduitoare; de fapt, ca
şi la Bobotează, toate apele sunt sfinţite.
Apa este o sursă de viaţă şi pentru că
acum pot fi săpate fântânile, surse pota-
bile pentru vii şi pentru morţi. Nu în ulti-
mul rând, sărbătoarea este respectată şi
pentru că alimentează izvorul ploilor, dar
şi roadele, „izvoarele“ de orice fel, ale
plantelor şi animalelor.

Sâmbăta Tomei

Deschide ciclul celor nouă sâmbete in-
terzise, de după sărbătoarea Paştelui.
Se dă de pomană pască, ouă roşii, o lu-
mânare.

Duminica Tomei; Paştile Mici

Cunoscută mai ales subnumele de Du-
minica Tomei, este o sărbătoare consa-
crată morţilor. Tocmai de aceea, sub
numele de Paştile Mici sau Paştile Mo-

rţilor, reprezintă
o prelungire a
s a c r a l i t ă ţ i i
sărbătorii Învierii,
un ecou al aces-
teia în cealaltă
lume. Pomeni-
rea morţilor –
pentru cei îne-
caţi. În această
zi se aprinde o
lumânare şi se
pune la pământ,
şi toate sufletele
se strâng împre-
jur, care s-au
înecat fără voie.

Preot Adrian
CHERMELEU
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Învierea lui Hristos nu este o simplă
revenire la viaţa pământească, ci în-
ceputul altei vieţi: viaţa veşnică, în care
trupul omenesc nu mai este supus strică-
ciunii. De aceea, Biserica Ortodoxă
cântă în ziua de Paşti:
“Prăznuim astăzi omo-
rârea morţii şi începutul
unei alte vieţi, veşnice”.
Praznicul Învierii reprezintă
aşadar biruinţa Domnului
nostru Iisus Hristos
asupramorţii, iar de roade-
le acestei învieri se bu-
cură întreaga umanitate,
căci prin Botez noi toţi
suntem eliberaţi din robia
păcatului originar. Până
la întruparea lui Iisus
Hristos, toţi morţii – drepţi
sau păcătoşi de la Adam
şi până atunci mergeau
în iad.
După Învierea Domnului, raiul devine
locul şi starea drepţilor, iar iadul, exclu-
siv, locul şi starea păcătoşilor. Pentru
aceasta, în icoana Învierii care există în

Biserica Ortodoxă este pictată ieşirea din
iad a lui Adam şi Eva, însoţiţi de toţi
drepţii Vechiului Testament.
Dacă praznicul Naşterii Domnului este,
prin excelenţă, o sărbătoare a bucuriei şi

a familiei, Învierea
Domnului este săr
bătoarea transcen-
denţei, care ne de-
taşează de lumea
aceasta materială şi
ne deschide o pers-
pectivă nouă, o fereas-
tră spre veşnicia
nematerială, făgă-
duită celor care vor
nădăjdui întru În-
vierea Domnului nos-
tru Hristos. Învierea
Domnului (Paştele)
este fundamentul
credinţei, învăţăturii

şi spiritualităţii creştine, căci “dacă Hris-
tos n-a înviat, zadarnică este atunci
propovăduirea noastră, zadarnică şi
credinţa voastră” (I Cor. 15,14), spune
Sfântul Apostol Pavel.

Învierea

În noaptea de Înviere, fiecare credincios
poartă în mână o lumânare, pe care o
va aprinde din lumina adusă de preot de
pe masa Sfântului Altar. Această
lumânare este simbolul Învierii, al
birunţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui
Hristos asupra întunericului păcatului.
Este simbolul suferinţei, picăturile de
ceară care cad pe mâini aduc aminte de
ceea ce a îndurat Hristos pe cruce, pen-
itenţă. Dar este şi simbolul vieţii
veşnice. Al vieţii de dincolo de moarte,
care prin actul lui Hristos, biruie
moartea. De altfel, şi celor care sunt pe
pragul morţii, adică între cele două lumi,
gata să treacă pe lumea cealaltă, li se

ţine, aprinsă, la căpătâi, o lumânare. Ea
indică drumul, cărarea spre dincolo şi
călăuzeşte sufletele spre lumină, spre
Rai, nu spre întuneric, spre iad, nu le
lasă în voia sorţii. Cine îşi smereşte su-
fletul până chiar şi în ultima clipită, are
şansa de a se duce “în loc luminos, cu
verdeaţă”. Lumina Învierii este o lumină
blândă, a victoriei, a triumfului lui Hris-
tos - şi al vieţii asupra morţii, asupra
spiritelor întunericului. Gestul ritual, de
a aprinde o lumânare unul de la altul, cel
care se numeşte “a se lumina” din lu-
mina lui Hristos, din lumina bineîn-
drumătoare pe care o aruncă
Mântuitorul asupra lumii noastre.

Lumânarea de înviere
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Rugă faină ca-n Bănatu’
a sărbătorit tăt natu’!

Odată cu primăvara, pornesc şi ru-
gile-n Banat. Printre primele sunt cele
care se sărbătoresc de Sfintele Paşte,
rugă intrată în tradiţie şi la Giroc.

După sosirea oficialităţilor - primarul Iosif
Ionel Toma, viceprimarul Ionel Popazie
şi părintele paroh Adrian Ioan Cherme-
leu, festivitatea de deschidere a Rugii a
debutat cu intonarea Imnului naţional de
către fanfara condusă de Ionel Pascotă
senior. A urmat apoi cuvântul părintelui
paroh, care a adresat gazdelor şi goşci-
lor creştinescul “Hristos a înviat!” şi dis-
tracţie plăcută în cele două zile care
aveau să urmeze. Primarul Iosif Ionel
Toma a menţionat, în discursul său, că
Ruga, pe lângă prilejul de a sărbători cu
familia şi prietenii, înseamnă şi un eve-
niment artistic, în care tradiţiile şi obi-
ceiurile locului sunt din nou aduse în

prim-plan. “Mă
bucur că suntem
astăzi aici, într-un
număr atât de
mare, poate cel mai
mare din ultimii ani.
Este o dovadă că
actul cultural pe
care l-am organizat
împreună, Primăria,
Consiliul Local şi
sponsorii, este
apreciat şi, de ce
nu, unul deosebit”.
Edilul a amintit apoi
sponsorii fără de
care, spunea dom-
nia sa, Ruga nu ar fi
fost atât de bogată:
Complexul Hotelier
Trio, Femadar, SC
Conria, SC Arf, SC
Naser, familiile Ma-
rincu şi Şipoş, nu în
ultimul rând, Consiliul Local – care a
acordat pentru organizarea Rugii 40.000
de RON, mult mai mult, spre exemplu,
decât în alte comune şi chiar oraşe din
judeţ.
Discursul primarului s-a oprit pentru un
minut de reculegere în memoria celui

care a fost Nelu
Bota, artistul tre-
când în lumea
drepţilor chiar în
Săptămâna Pati-
milor.
Iosif Ionel Toma
le-a mulţumit
apoi preoţilor pa-
rohi ai celor două
parohii din Giroc,
Adrian Cherme-
leu şi Daniel Ma-

p99-100:Layout 1 12/16/2011 2:49 PM Page 1



100

teia, i-a urat, alături de întreaga asis-
tenţă, “La mulţi ani!” lui Ionel-Lucian
Şipoş, a cărui zi de naştere a fost chiar
duminică, în prima zi de Rugă, şi le-a
dorit participanţilor distracţie plăcută.
“Aceste zile, până la Înălţare, a mai spus
primarul, nu trebuie să uităm că sunt zile
de închinare”.
Manifestarea de la Giroc a fost una de
înaltă ţinută artistică, fiind prezenţi pe
scenă cântăreţi renumiţi de folclor. Au în-
treţinut atmosfera Lioara Boşcu, Anca
Domniţa, Sorin Pepa, Traian Jurchelea şi
Petrică Mîţu-Stoian, acesta din urmă fiind
vedeta ultimei seri. Acompaniamentul a
fost asigurat de taraful Ansamblului Fol-
cloric “Ghiocelul” din Giroc, dirijat de pro-

f e s o r u l
Adrian Sco-
robete, şi de
formaţia so-
listului Sorin
Pepa.
În Grădina
de Vară a
Căm i nu l u i
Cultural, aju-
taţi şi de vre-
mea bună, în
fiecare seară

de la ora 18 s-au adunat mii de giroceni
şi de oaspeţi ai acestora, cu mic, cu
mare. Deşi în prima seară a rugii, din
cauza unei căderi de tensiune, a avut loc
o pană de curent, după remedierea aces-
teia dansul a fost reluat de cei prezenţi
cu şi mai mare antren, neafectând cu
nimic atmosfera de sărbătoare.
Copiii şi tinerii s-au distrat şi în parcul de
lângă scenă, în ringhişpiluri, sau în parcul
de distracţii de pe strada Naturii, la cele-
brele deja maşinuţe electrice. Grătarele
cu mici au sfârâit încontinuu, iar tarabele
au fost luate cu asalt de amatorii de su-
veniruri ori de părinţii care doreau să
cumpere jucării pentru copiii lor.

Anton BORBELY
Vasile TOMOIAGĂ
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Arta camuncă şi sacrificiu...

Mircea Petre Ardeleanu s-a născut la Ti-
mişoara, în 17 martie 1989, dar locuieşte
la Giroc. Pentru că este fiul unei familii
de artişti, nici Mircea junior nu putea sta
departe de portativ şi de instrumentele
muzicale. A urmat Colegiul Naţional de
Muzică «Ion Vidu», pe care l-a absolvit
în anul 2008, la specializările contrabas
– principal, pian – secundar, modul –
ţambal. Actualmente, este student în
anul II la Facultatea de Muzică din Ti-
mişoara, la secţia pedagogie. A partici-
pat la numeroase concursuri naţionale,
de la care nu s-a întors niciodată decât
cu premiile întâi sau doi. Deşi tânăr, Mir-
cea Petre Ardeleanu are o mulţime de
colaborări artistice, paleta de genuri
abordate oscilând între jazz, muzică
retro sau muzică populară. Este mem-
bru (basist, ţambalist) al Chromatic
Quartet (Jazz) - Timişoara; Trupa Flat
(Jazz; Cover) - Timişoara; Traditional
Cvartet (Cafe Concert; Evergreen; Mu-
zică Populară) - Timişoara; Lavinia
Răducanu & Rromak Taraf (Swing Ma-
nush) - Timişoara. De asemenea, este
coordonator şi orchestrator al Orchestrei
de Muzică Populară a Facultăţii de Mu-
zică Timişoara şi profesor particular de
pian - studii primare. Ca şi colaborator,
a lucrat cu Orchestra de Muzică Popu-
lară Radio Bucureşti, Ansamblul “Doina
Gorjului”, Târgu-Jiu, Orchestra Naţională
de Folclor Tineret “Valahia”, Bucureşti,
Ansamblul “Ciocârlia”, Bucureşti, Or-
chestra Radio Novi Sad, Serbia, An-
samblul “Banatul”, Timişoara, Ansamblul
“Doina Timişului”, Timişoara, Ansamblul
“Ghiocelul”, Giroc, Ansamblul “Timişul”,
Timişoara, Ansamblul “Lugojana”, Lugoj,

Orchestra de Muzica Populară “Ion
Vidu”, Timişoara, Ansamblul de Muzică
şi Dansuri Populare al Casei de Cultura
Vrseţ, Serbia, Teatrul Naţional Ti-
mişoara, Teatrul Maghiar Timişoara,
“Casa Artelor” - Teatru, Timişoara şi
Clasa de Teatru “Ion Vidu”, Timişoara.
Activitatea artistică i-a purtat paşii în mai
multe ţări, la diferite turnee şi festivaluri:
Grecia - Chalkidiki, Neos Marmaras -

De vorbă cu tânărul instrumentist Mircea Petre Ardeleanu

“Îl iubesc pe tata. Îmi place când lumea ne confundă. Când erammic, mă inhi-
bam în faţa lui, pentru că era exigent şi mă mai certa. Din multe puncte de ve-
dere, pot să spun că nu am avut o copilărie adevărată. Ceilalţi puşti de seama
mea erau cu lopta în stradă, iar eu stăteam la ţambal… ”

Mircea Petre Ardeleanu
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2003, 2004, 2005; S.U.A. - Texas - Dal-
las, Houston, Galveston, Kema - 2007;
Italia - Napoli - 2005; Ungaria - Buda-
pesta, Secsard, Szeged - 2005; Franţa -
Paris - 2009; Serbia - Novi Sad, Beograd,
Zrenjanin, Pancevo, Vrseţ, Uzdin; Mace-
donia - Skopije; Strumica – 2009.
Mircea Petre Ardeleanu a luat contact cu
muzica din fragedă pruncie, mama şi
tatăl său fiind doi artişti folclorişti renumiţi.

Inspirat
de tatăl
său, a
început
să cânte
la ţam-
bal, iar la
şase ani
r e u ş e a
să inter-
preteze,
da capo

al fine, prima piesă. Era un semn clar că
Mircea junior va călca pe urmele iluştri-
lor săi părinţi. Mai târziu, tânărul artist
s-a orientat şi spre alte genuri, numai
aparent diferite. «Toţi mă întreabă de ce
interpretez şi muzică populară, şi jazz.
Foarte puţini ştiu că aceste două genuri
sunt foarte apropiate, au aceleaşi struc-
turi ritmice şi armonice. De fapt, jazz-ul
poate fi numit muzica populară a ameri-
canilor. Mai mult, cele două stiluri se pot
interpreta, cum se spune, după ureche şi
se poate improviza mult. Despre muzica
populară pot spune că m-am născut cu
ea şi înseamnă foarte mult pentru mine.
Sunt bănăţean get-beget şi mă mân-
dresc cu asta», spune Mircea Petre Ar-
deleanu.
Între preocupările sale recente se eviden-
ţiază, de departe, crearea, de la zero, a
unei orchestre de muzică populară în ca-
drul Facultăţii de Muzică. «Cel mai mult
lucrez cu orchestra. De un an mă chinui
să obţin aprobări, autorizaţii, să caut
membri, dar până la urmă am pus-o pe
picioare şi am pornit la drum. Prin luna
mai cred că vom avea primul concert cu
noua formaţie. Mi-ar plăcea ca specta-
colul să fie la Sala Capitol, sunt în discuţii

pentru a putea cânta acolo». Colegi de
orchestră îi sunt studenţi ai facultăţii, cu
vârste între 20 şi 25 de ani, printre care şi
două fete care cântă la vioară. Pentru că
ţine la tradiţie, Mircea Petre Ardeleanu ne
asigură că orchestra pe care o conduce
interpretează muzică populară ade-
vărată. «Suntem diferiţi faţă de tot ce se
întâmplă acum în folclorul românesc,
călcat în picioare de toţi neaveniţii care
nu au nici o treabă cu muzica». Pentru a
împăca şi mai bine cele două stiluri prin-
cipale pe care le abordează, Mircea vrea
ca la ediţia următoare a Festivalului de
Jazz de la Sibiu să creeze un melanj
între jazz şi etno. «Am mai participat la
acest festival, dar acum vrem să creem
ceva diferit», spune artistul.

Totul pentru muzica de calitate
Faptul că a ascultat de mic muzică de
bună factură şi-a pus amprenta pe evo-
luţia lui Mircea Petre Ardeleanu. «Apre-
ciez orice stil care e făcut bine, de la
muzica populară, la rock-ul anilor ’80,
muzica făcută cu cap, nu de oameni care
cred că zbiară frumos. În ceea ce pri-
veşte folclorul, cred că trebuie şterse de
praf şi readuse în actualitate cântecele
adevărate, iar tinerii ca mine au un cu-
vânt de spus în acest sens. Tinerilor ar-
tişti nu trebuie să le ia banul capul. Şi eu
am avut ocazia să cânt manele şi sâr-
bisme, dar am ales jazz-ul. Eu nu câştig
200 de euro într-un week-end, câştig trei
milioane de lei pe săptămână, dar cânt
ce-mi place. M-am cam lăsat de aseme-
nea de folclorul comercial, nunţi, rugi sau
alte spectacole de acest gen. Doar cu ai
mei mai interpretez piese tradiţionale lău-
tăreşti, cu ţambal, contrabas, chitară şi
nai, însă doar instrumental. Promovez,
ca să fac o paranteză, muzica instru-
mentală, pentru că eu pot cânta fără so-
lişti, dar ei fără instrumentişti – niciodată.
Pentru că mă lupt pentru folclorul ade-
vărat, sunt foarte exigent în primul rând
cu mine, dar şi cu ceilalţi».

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Un om simplu călătorea pe
un drum de ţară, în tovărăşia
unui preot. Vorbind ei de-
spre una, despre alta, omul
şi-a arătat o nedumerire: -
Părinte, nu pot înţelege cum
de în Sfânta Treime sunt trei
Persoane care formează
Una singură. Cum de Tatăl,
Fiul şi Sfântul Duh sunt trei
persoane unite, nedespărţite, dar fără a
se amesteca una cu cealaltă? - Fiul
meu, îi răspunse preotul, sunt şi lucruri
mai presus de gândirea noastră păcă-
toasă, însă ceea ce spui nu este atât de
greu de priceput. Priveşte, de exemplu,
soarele! Să presupunem că sfera de
foc, ce dăinuie acolo de veacuri, este
Tatăl. Apoi, să spunem că lumina care
ne vine de la soare este Fiul – Iisus Hris-

tos, cel care a venit să ne lu-
mineze viaţa şi să ne mântu-
iască de păcate. Apoi,
căldura, care vine tot de la
soare pentru a ne încălzi, să
zicem că ar fi Sfântul Duh,
care, cu dragostea Sa, ne
încălzeşte mereu sufletele
îngheţate de răutate.
Vezi tu, fiul meu, soarele cu

lumina şi cu căldura lui sunt unul şi ace-
laşi lucru și, cu toate acestea, cele trei
rămân diferite când vorbim despre
fiecare?
La fel şi în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi
Sfântul Duh sunt Unul şi Acelaşi Dum-
nezeu, Căruia noi, credincioşii, ne înch-
inăm. Omul, ca şi restul vietăţilor şi al
lucrurilor, a fost creat de Dumnezeu din
iubirea sa infinită.

Din înţelepciunea ortodoxă
• Să nu te atragă la pământ dorul celor
trecătoare pe tine, cel ce cugeţi la cele
cereşti. Căci, dacă te leagă ceva
pământesc, eşti ca vulturul care are pi-
ciorul prins în laţ (Cuviosul Teobnost)
• Lumea aceasta este asemenea unei
corăbii, admirabil înfrumuseţată, dar
primejdioasă la călătorie (Sf. Filaret al
Moscovei)
• Dumnezeu ne-a ascuns ziua cea una,
ca să priveghem în toate zilele (Ferici-
tul Augustin)
• Nimeni nu se poate apropia de Dum-
nezeu dacă nu se va depărta de lume
(Sf. Isaac Sirul)
• Odihna şi trândăvia sunt pierzarea su-
fletului şi pot să-i facă rău mai mult
decât demonii (Sf. Ioan Scărarul)

• Cugetul bun se păstrează prin rugăciu-
ne, iar rugăciunea curată, prin cugetul
bun (Sf. Marcu Ascetul)
• Să ne păzim sufletul pentru Domnul,
aşa, ca şi când l-am fi căpătat drept
garanţie (Sf. Antonie cel Mare)
• Nu este aşa de mare folosul de pe
urma postului, cât e de mare paguba
mâniei (Avva Moise)
• Cine îşi simte greutatea păcatelor sale,
acela nu se uită la păcatele aproapelui
său (Avva Moise)
• Cel ce spune că-şi plânge păcatele
sale şi continuă să le facă se înşală sin-
gur pe sine. (Avva Isaia Pustnicul)

Sfânta treime
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Femeile din România nu au reuşit nici
astăzi să îşi câştige propria indepen-
denţă, iar puţina libertate cucerită este
valorificată printr-un exhibiţionism fizic.
Cu foarte mici excepţii, nu au responsa-
bilitatea propriului destin şi nici atitudini
de iniţiativă. Este trist de constatat cât
de puţin au parcurs compatrioatele

noastre din drumul emancipării în cei 21
de ani de la Revoluţie.
Cred că două atitudini sunt cele mai
frecvente: invidia şi lipsa de organizare,
de planificare, de responsabilitate faţă
de propriul destin. Femeile nu se eva-
luează şi pe ele atunci când îi evaluează
pe alţii, fie privind statutul lor financiar
sau cel social. Ele aşteaptă ca altcineva
să le rezolve problemele, fie statul, la
nivel general, fie părinţii sau rudele la
nivel mai mic. Aţi putea zice că e o me-
teahnă naţională, dar surorile noastre o
fac într-un procent mai mare decât
bărbaţii. Ca o consecinţă a incapacităţii
de a-şi rezolva problemele, femeile ape-
lează mai mult decât bărbaţii la psiho-
log. Explicaţia ar fi că bărbaţii sunt mai
simpli ca structură psihologică. Mai mult,
româncele transformă în problemele lor
necazurile altora. În general, conform
sondajelor femeile se duc la psiholog
sau la sexolog şi pentru problemele
bărbaţilor din familie, a propriului bărbat,
a fiului sau a ginerelui. Deci, femeile

sunt mai sensibile la problemele bărbaţi-
lor din viaţa lor pe care le consideră in-
direct propriile lor probleme. Ele se
înscriu în ceea ce se numeşte etica gri-
jii, adică se devotează celor dragi. O po-
sibilă explicaţie a renunţării multora din
compatrioatele noastre la carieră în fa-
voarea familiei ar fi această grijă exage-
rată faţă de familie.
Frecvente sunt problemele cu copiii,
dacă sunt mame sau de nepoţi, când
sunt bunice. Adesea, ele sunt îngrijorate
de faptul că nu sunt autonomi copiii, că
trebuie să-i ajute să trăiască, fie pentru
că sunt persoane slabe, fie că nu sunt
descurcăreţi. Copiii, în educaţia româ-
nească, sunt mult prea protejaţi.
Aşa se explică multe din eşecurile de
mai târziu. Nici cele puţine ce au ales
cariera nu au mai puţine probleme. Psi-
hologic, acestea au fost influenţate şi de
multele reviste pentru femei, de publici-
tatea făcută ideii de carieră, femeie de
afaceri şi de pătrunderea femeilor în
lumea finanţelor. Constatăm dificultatea
de a îmbina viaţa cu cariera, aceasta
rămâne o problemă a femeilor, care
amână căsătoria şi copiii pentru o ca-
rieră bine remunerată.
Mediatizarea succesului prin înfăţişarea
fizică câştigă multe tinere, care imită pe
cele care se plasează în relaţii intime cu
bărbaţi cu bani. Se constată dificultatea
de a îmbina tradiţionalul cu modernita-
tea.
Astfel, în jurul vârstei de 28 de ani multe
femei necăsătorite trăiesc spaima de a
nu avea o familie, iar dacă această criză
este atenuată, ea reapare în jurul vârs-
tei de 34-35 de ani la care se adaugă
problema renunţării la maternitate şi co-
chetarea cu ideea de adopţie a unui
copil. Singura cale de a ne menţine
echilibrul este reîntoarcerea la valorile
tradiţionale ale ortodoxiei.

Codruţa TOMESCU

Despre statutul femeii în România de astăzi
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Joi, 24 martie 2011, elevii claselor a V-a
şi a VI-a de la Şcoala cu cl. I-VIII „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda, însoţiţi de diri-
gintele lor, doamnele profesoare Milo-
ranca Golban şi Gabriela Vlasie, au
asistat la o lecţie demonstrativă deose-
bit de importantă, susţinută de domnul

Dumitru Crăiniceanu, şeful Serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă. Dom-
nia sa i-a întâmpinat cu multă căldură pe
vizitatori, felicitându-i pentru dorinţa de
a cunoaşte activitatea celor care luptă
pentru apărarea vieţii în situaţii critice,
chiar la faţa locului. Prima activitate a le-
cţiei s-a desfăşurat în locul special ame-
najat pentru păstrarea costumelor
specifice muncii de pompier, precum şi
a accesoriilor folosite de aceştia în si-
tuaţiile de intervenţie.
Elevii au primit informaţii foarte docu-
mentate referitoare la materialul din care
sunt confecţionate costumele, unifor-
mele, căştile de protecţie, cizmele, au
aflat cum se foloseşte masca de gaze şi
din ce se compune ea.
Tot aici au putut vedea multitudinea de
diplome cu care se mândresc voluntarii
acestui serviciu, diplome câştigate prin
meritul lor, în urma campionatelor naţio-
nale la care au participat an de an. Par-
tea a doua a lecţiei s-a desfăşurat în
sala de şedinţe a Serviciului, unde dom-
nul Crăiniceanu le-a explicat copiilor ter-
meni importanţi din domeniul luptei

împotriva calamităţilor de orice fel, fie
ele incendii, inundaţii sau cutremure. To-
todată, domnia sa a subliniat importanţa
prevenţiei, amintindu-le copiilor faptul
că, odată cu sosirea primăverii, încep
muncile de toaletare a pomilor, crengile
uscate fiind adunate şi arse. Importantă
în această situaţie este supravegherea
focului şi stingerea jarului rezultat în
urma arderii.
Cu această ocazie s-a prefigurat crea-
rea unei posibile organizaţii de pompieri
voluntari din rândul elevilor, sub denu-
mirea „Prietenii pompierilor”, perspec-
tivă care le-a înflăcărat deja imaginaţia.
Ultima parte a lecţiei s-a desfăşurat în
aer liber, în jurul autospecialei cu care
Serviciul a fost dotat, pentru a face faţă
tuturor situaţiilor de luptă cu focul. Nimic
nu a fost trecut cu vederea în ceea ce

priveşte dotarea acestei autospeciale. A
fost deschisă fiecare uşiţă, vizitatorii ad-
mirând ordinea desăvârşită în care stau
aliniate toate obiectele necesare stinge-
rii unui incendiu.
Pentru a le face o bucurie copiilor, dom-
nul Crăiniceanu a aprobat chiar instala-
rea la volanul autospecialei a unui elev,
pentru a fi fotografiat. Lecţia a luat sfârşit
cu fotografia de grup, care să le amin-
tească elevilor vizitatori de aceste mo-
mente nepreţuite, în care au învăţat cât
de importantă este lupta pentru viaţă.

Marieta DENEŞ

În vizită la S.V.S.U. Giroc
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Despre viaţa lui Caragiale au circulat în
trecut, în special anecdote ori amintiri cu
caracter anecdotic. Aceasta nu în-
seamnă că cei care au înşirat di-
verse detalii, mai mult sau mai
puţin sigure despre Caragiale
berarul sau despre Cara-
giale umblând după împru-
muturi s-au lăsat furaţi
doar de pitorescul existen-
ţei scriitorului.
Se pretinde că la o confe-
rinţă, în care o ceată
pusă la cale de Alexandru
Macedonski ar fi început
să-l fluiere, Caragiale, pre-
venit se vede, scoase un
ţignal din buzunar şi se
fluiera pe întrecute cu publi-
cul până îl potoli, apoi ieşi cu o
încheiere superbă:
-Da, domnilor, sunt satisfăcut.
Conferenţiar fluierat de public s-a mai
văzut, dar public fluierat de conferen-
ţiar, nu cred.
O altă anecdotă plină de farmec care
circula pe atunci era asupra unei au-
dienţe avută la rege:
-Maiestate, o să vă rog să mă împru-
mutaţi cu o mie de lei…
-Regele nu împrumută, regele dă…
- Da, dar Caragiale nu ia, Caragiale
numai împrumută.
Acesta e spiritul enorm care reuşeşte
numai farsorilor geniali. Din categoria
umorului crud face parte desigur şi pro-
punerea pe care Caragiale, martor în
1895 la duelul Anton Bacalbaşa- Bog-
danovici, o face ca adversarii să tragă
cu pistolul de la zece paşi distanţă.
Discuţiile de la Timpul au avut un câmp
de preocupări mai larg . Caragiale îl
zgândărea pe Eminescu prinzându-se
în pizmă cu el- după presupunerea di-
dactică a lui Ioan Slavici, pentru ca să-şi

facă parte din comoara culturii poetului-
pentru că se presupunea că I.L. Cara-

giale ar fi fost leneş la citit.
Voia, bunăoară, să se dumi-

rească asupra filosofiei lui
Kant, ale cărui scrieri nu era

în stare să le citească.
Măi, îi zicea lui Eminescu,
drept să-ţi spun, mie Kant
al tău mi se pare a fi un
mare moftangiu. Emi-
nescu, indignat că în-
drăzneşte să-l vorbească
de rău pe Kant, pe care
nu-l cunoaşte, se înteţea
şi-i vorbea ceasuri întregi

despre rostul ideilor lui în
istoria filozofiei. Caragiale,

ca să-l ţie mereu cald, era
totdeauna nedumerit şi pornit

spre contraziceri.
În redacţia ziarului Timpul domnea o at-
mosferă de muncă tăcută şi disciplinată,
pe care din când în când o înveselea
Caragiale, într-una din zile, se întâm-
plase ceva neobişnuit, ceva inedit, chiar
în viaţa plină de monotonie şi banalitate
a unei redacţii:
- Auziţi voi, strigă plin de revoltă Emi-
nescu, nimeni nu poate să distrugă veş-
nicia, care ca o torţă luminează poezia.
Caragiale:
- Nu se poate Mihai , privind mirat la
Eminescu peste ochelari. Nu se poate
bre omule…
- O fi, dar ce cunoşti tu Iancule din Ma-
gavad-Gita, se repezi dânsul spre Cara-
giale, întinzându-i sub ochi volumul din
care încerca să traducă pentru rubrica
Diverse a ziarului câteva versete bu-
diste, cerute de paginator.
- Mofturi, bă, mofturi: n-auzi tu, mofturi
scrise pentru nebuni ca tine, se strâmbă
Caragiale, aruncând cu dispreţ volumul.

Întâmplări hazlii din viaţa lui I.L. Caragiale
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FFlloorraarr
''''FFlloorraarr''''  ssaauu  ''''FFrruunn--
zzaarr''''  eessttee  lluunnaa  iieerr--
bbuurriilloorr..  AAccuumm  ssee

ccoonnssiiddeerrăă  ccăă  RRaaiiuull
ccoobbooaarrăă  ppee  ppăămmâânntt,,  ppaa--
jjiişşttiillee  ssuunntt  vveerrzzii  şşii  pplliinnee
ddee  fflloorrii  mmuullttiiccoolloorree,,  iiaarr
ffrruunnzziişşuull  ppăădduurriilloorr  şşii
lliivveezziilloorr  ttrreessaarree  ssuubb

aaddiieerreeaa  vvâânnttuulluuii..
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1 M Sfântul Proroc Ieremia
2 M † Aducerea moaştelor Sfântului Atanasie cel Mare;

Sfântul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului
3 J Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra
4 V Sfânta Muceniţă Pelaghia
5 S Sfânta Irina
6 D Sfântul şi Dreptul Iov; Predică la Duminica Slăbănogului
7 L Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim
8 M † Sfântul Apostol şi Evanghelist loan
9 M Sfântul Proroc Isaia
10 J Sfântul Simon Zilotul
11 V Sfântul Mucenic Mochie
12 S † Sfântul Ioan Valahul
13 D Sfânta Muceniţă Glicheria;

Predică la Duminica Samarinencii
14 L Sfântul Mucenic Isidor
15 M Sfântul Pahomie cel Mare
16 M Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit
17 J Sfântul Apostol Andronic
18 V Sfântul Mucenic Teodot
19 S Sfântul Mucenic Patrichie
20 D Sfântul Mucenic Talaleu; Vindecarea orbului din naştere
21 L † Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
22 M Moşii de vară - Pomenirea morţilor
23 M Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei
24 J † Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor;
25 V † A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
26 S Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli
27 D Sfântul Ioan Rusul; Predică la Duminica

Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic
28 L Sfântul Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului
29 M Sfânta Muceniţă Teodosia din Tir
30 M Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul
31 J Sfântul Apostol Ermie

Calendar ortodoxmai
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Sărbători creştine

Praznicul Înălţării la cer a Domnului

Sfinţii Constantin şi Elena

Această sărbătoare cade întotdeauna în
Joia săptămânii a şasea după Paşti,
adică la 40 de zile după înviere, când
Domnul S-a înălţat la cer. Este una din-
tre cele mai vechi sărbători creştine,
despre care amintesc Constituţiile Apos-
tolice. Cea mai veche menţiune despre
această sărbătoare o găsim la Eusebiu
al Cezareei, în opera lui despre
sărbătoarea Paştilor, compusă spre
332, dar aici se arată că înălţarea era
sărbătorită pe atunci în Orient nu în ziua
a 40-a după Paşti, ci în a 50-a (odată cu
Rusaliile), cum atestă şi alte mărturii din
sec. IV, ca Egeria. În sec. IV, Sf. Ioan
Gură de Aur ne-a lăsat o frumoasă pre-
dică la această sărbătoare, pe care el o
numeşte “cinstită şi mare”.
Asemenea cuvântări autentice ne-au
mai rămas, din aceeaşi vreme, de la sfin-
ţii Atanasie al Alexandriei şi Grigore de
Nissa. Pe la 380-385, pelerina apu-
seană Egeria aminteşte de festivităţile

din ziua a patruzecea după Paşti; la Ie-
rusalim însă acestea aveau loc în bise-
rica Naşterii din Betleem, iar
sărbătoarea înălţării era prăznuită la
Cincizecime, adică în aceeaşi zi cu Po-
gorârea Sfântului Duh.
Spre sfârşitul secolului IV sau începutul
secolului V, sărbătoarea înălţării s-a des-
părţit de cea a Pogorârii Sfantului Duh,
căci pe vremea Fericitului Augustin (+
430), serbarea ei în ziua a 40-a după
Paşti era generalizată peste tot în lumea
creştină, alături de sărbătoarea învierii şi
cea a Pogorârii Sfântului Duh, fiind toto-
dată considerată de origine apostolică.
O deosebită solemnitate a căpătat
această sărbătoare mai ales de când
Sfânta împărăteasă Elena a ridicat pe
muntele Eleonului sau al Măslinilor (de
unde Mântuitorul S-a înălţat la cer) o
vestită biserică (Eleona), în care înălţa-
rea se prăznuia cu mare fast şi pompă.

Acest mare între împăraţi, fericitul şi pu-
rurea pomenitul Constantin, a fost fiu al
lui Constanţiu, care se numea Clor, şi al
cinstitei Elena. Constanţiu a fost nepot
de fiică lui Claudiu cel ce a împărăţit în
Roma mai înainte de împărăţia lui Dio-
cleţian şi a lui Carin. Învăţând el buna
cinstire pe Constantin fiul său cel iubit,
care după acestea s-a numit întâiul îm-
părat al creştinilor, l-a lăsat moştenitor al
împărăţiei sale, în insulele Britaniei.
După ce Constantin a fost înştiinţat de lu-
crurile necinstite, desfrânate, pierzătoare
şi proaste, pe care le făcea în Roma
Maxenţiu, şi îndemnat de dumnezeiasca
râvnă şi chemând pe Hristos împreună
oştilor, a pogorât împotriva lui Maxenţiu.

A mers la Roma şi pe însuşi pierzătorul
Maxenţiu l-a aruncat în râul Tibon,
izbăvind pe cetăţenii Romei de tirania
acestuia. Marele Constantin a zidit în
Bizanţ de Dumnezeu păzită cetate pe
numele său, pe care a şi adus-o lui Dum-
nezeu ca pe o pârgă a credinţei sale. A
trimis încă şi pe maica sa Elena la
Ierusalim pentru căutarea cinstitului lemn
pe care a fost pironit cu trupul Hristos,
Dumnezeul nostru.
Împărăteasa Elena, după ce a ajuns la
Constantinopol, şi-a săvârşit viaţa; iar
marele Constantin, împodobind cetatea
cu înnoiri şi cu prăznuiri, începând
războiul cu perşii, s-a mutat către Dom-
nul.
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Ziua Europei la Giroc şi Chişoda

Pentru că în 1950 ministrul francez de
externe, Robert Schuman, a declarat pu-
blic înfiinţarea Comunităţii Europene a
Oţelului şi Cărbunelui pe data de 9 mai,
aceasta a devenit „ziua de naştere” a
ceea ce avea să fie Uniunea Europeană.
Anul acesta, elevii claselor a III-a şi a IV-
a de la Şcoala din Giroc, însoţiţi de înv-
ăţătorii lor, domnul Sorin Ersegean,
respectiv doamna Zorina Ciolac, au par-
ticipat la un eveniment mai deosebit
pentru a sărbători ziua Europei. Ei s-au
întâlnit în Piaţa Unirii din Timişoara cu
alţi 350 de elevi ai unor şcoli din oraş şi
au pornit spre Universitatea de Vest.
Evenimentul a fost organizat de Aso-
ciaţia Jurnaliştilor Europeni, în colabo-

rare cu Universitatea de Vest, Centrul de
Studii EuropeneAlcide de Gasperi, Cen-
trul European de Excelenţă Jean Monet,
Consiliul Judeţean Timiş şi Primăria Mu-
nicipiului Timişoara. Grupul de copii a
plecat din Piaţa Unirii spre Piaţa Liber-
tăţii, pe Bulevardul Alba Iulia, în Piaţa
Operei, apoi pe lângă Catedrală, spre
Universitatea de Vest. Elevii giroceni,
fiind primii ajunşi la întâlnire, au deschis
drumul, fiind purtătorii banerului ce
anunţa evenimentul. Fiecare grup de
elevi avea la rândul său pancarte, ste-
guleţe ale Uniunii Europene şi baloane
albastre cu cele 12 steluţe ale Uniunii. În
drum, copiii au împărţit pliante şi au
scandat „România-Europa”, „Timişoara-

Vremea neprielnică nu a împiedicat
aproximativ 3.000 de spectatori să par-

ticipe la spectacolul-concert dedicat de
Filarmonica Banatul Zilei Europei. “Tea-
trul de operaţiuni” a fost terenul Unităţii
Militare de la Chişoda, pe care TAB-uri,
soldaţi în pas de defilare, tunuri,
gloanţe, flăcări, fum şi artificii întâmpi-
nate cu urale au împănat evenimentul.
Precedat de discursurile susţinute de
secretarul de stat Vasile Timiş, de la Mi-
nisterul Culturii şi Cultelor, secretarul de
stat Viorel Oancea, care a citit mesajul
ministrului Apărării, şi generalul de bri-
gadă Gheorghe Simina, concertul a în-
ceput cu imnurile Europei şi României.
Pe acordurile Marşului Triumfal din

opera Aida de Verdi, soldaţii au bătut
pas de defilare, iar TAB-urile au trecut
prin faţa audienţei. Publicul s-a mai în-
călzit aplaudându-i pe soprana Diana
Pap, pe Cosmin Bălean care a cântat la
duduk, vechi instrument armenesc, pe
clarinetistul Florin Catina, îmbrăcat ca şi
colegul său în uniformă militară, şi pe ti-
nerii şi foarte talentaţii percuţionişti ai
ansamblului Percutissimo, condus de
Doru Roman. Pasărea lui Stravinsky a
apărut din camuflaj scuipând foc şi a
fost… lichidată de Scorpionii Galbeni –
Batalionul 32 Infanterie.
Fanfara Garnizoanei Timişoarei a stat în
faţa scenei şi a cântat împreună cu or-
chestra şi corul Filarmonicii Banatul.
Momentul culminant al programului mu-
zical dirijat de maestrul Gheorghe Cos-
tin şi prezentat de Ioan Coriolan
Gârboni a fost Uvertura solemnă 1812,
interpretată aşa cum a fost ea compusă
de Ceaikovski, cu salve de tun şi dangăt
de clopote, ba chiar cu un „front de
război” pe care soldaţii au tras cu mu-
niţie de manevră. Focurile de artificii au
luminat, în urale, cerul unei Europe fan-
tezist sărbătorite la Chişoda.
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Europa!”. În faţa Universităţii de Vest ei
au fost întâmpinaţi de către domnul rec-
tor Ioan Talpoş, consulii câtorva state,
domnul Paolo Magagnotti, preşedintele
Asociaţiei Jurnaliştilor Europeni, şi
doamna Maria Romana de Gasperi, fiica
lui Alcide de Gasperi, părinte fondator al
Europei. Aceştia i-au condus în Aula
Magna, unde copiii au simulat Parla-
mentul European, având un preşedinte
al Parlamentului şi un preşedinte al Co-
misiei din rândul lor. Problemele pe care
le-au dezbătut au fost abandonul şcolar,
violenţa în şcoli, poluarea şi importanţa
Uniunii Europene.

Andra COSTA

Unitate în diversitate

Acesta este sloganul sub care s-au des-
făşurat luni, 9 mai 2011, activităţile dedi-
cate zilei Europei, la Şcoala cu clasele

I - V I I I
din co-
m u n a
Gi roc .
E l e v i i
g i r o -
ceni şi
e l e v i i
ch işo-
zeni au
dorit să

marcheze această sărbătoare printr-un
program cu adevărat diversificat şi înde-
lung pregătit de către cadre didactice pa-
sionate de munca lor. În deschiderea
programului, domnul profesor Octavian
Gruiţa a vorbit despre dubla semnificaţie
a zilei de 9 Mai - Ziua înfrângerii fascis-
mului şi Ziua Europei Unite. Apoi elevii au
intonat „Cântecul gintei latine”, iar Rose-
mary Toth a recitat cu mult suflet poezia
„Ginta latină”, de Vasile Alecsandri. Elevii
şcolii din Chişoda au adus pe scenă, în
faţa spectatorilor giroceni, un frumos
dans medieval francez, sugestiv intitulat
„Dansul Europei unite”. Copiii au dansat
cu plăcere şi dăruire, aşa cum au fost
instruiţi de doamna profesoară Monica
Condan. Au dansat pentru spectatori

“Ghioceii” mici de la Giroc, moment
urmat de un potpuriu de cântece popu-
lare româneşti, interpretate de “Fluieraşii”
chişozeni instruiţi de maestrul Dorin Cui-
bariu. “Am dorit, prin aceasta, ne-a de-
clarat directoarea şcolii din Chişoda,
doamna Marieta Deneş, să arătăm celor
de faţă ce înseamnă cu adevărat unita-
tea în diversitate”. Spectatorii au putut
savura, în continuare, ritmuri sud-ameri-
cane, urmărind perechea Denisa Sterpu-
Bogdan Oneţiu. Apoi fetele de la
“Ghiocelul”, instruite de coregraful Victor
Jicheran, au dansat o “Crihalmă”. Pro-
gramul pregătit de şcoala din Chişoda a
luat sfârşit cu un moment deosebit: a in-
trat în scenă ansamblul de cântece şi
dansuri ţigăneşti „Ja, Romale!”, creat din
iniţiativa doamnei profesoare Gabriela
Vlasie, avându-l ca instructor pe elevul
Dobrin Lakatoş. Spectacolul s-a încheiat
cu un recital susţinut de “Zorelele” Giro-
cului, formaţie instruită de Desanca La-
lici. �M.D.)

“Sunt copil european”

Evenimentul care s-a desfăşurat la gră-
diniţa noastră în ziua de 9 mai a avut ca
scop sărbătorirea Zilei Europei de către
preşcolarii din Giroc şi de la Grădiniţa
P.P. nr. 23 din Timişoara. Momentul artis-
tic “UE - liant între oameni diferiţi cu
nevoi asemănătoare” a fost realizat de
către copiii de la Grădiniţa P.P. Giroc, în-
drumaţi de educatoarele Janina Terteci,
Sofia Uţică, Mihaela Manzur, Lidia
Blidăran şi Laura Gherban, moment care
s-a concretizat prin poezii, dansuri speci-
fice unor ţări din Europa, copiii fiind cos-
tumaţi în ţinute reprezentând culorile
steagurilor unor ţări din Europa şi în cos-
tume populare specifice. În partea a
doua a activităţii a avut loc concursul ju-
deţean de artă plastică pentru preşcolari
“SUNT COPIL EUROPEAN”. Grădiniţa
P.P. nr. 23 din Timişoara a fost reprezen-
tată de doamna Silvia Dan, în calitate de
director, şi educatoarele Radmila Luchici
şi Nicoleta Secoşan, coordonatoarele
aceluiaşi concurs. �L.T.)
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Ziua Eroilor
Pierderile de vieţi omeneşti din anii pri-
mei conflagraţii mondiale, nemaiîntâlnite
până atunci, au fost enorme. România a
pierdut aproape un milion de militari şi ci-
vili. De aceea, pentru supravieţuitori s-a
impus ca o datorie morală comemora-
rea, în fiecare an, a celor care au pierit
pe câmpurile de luptă. La nivel de
naţiuni, acest lucru s-a materializat prin
Tratatul de la Versailles. Acest docu-
ment, semnat de
fostele ţări belige-
rante, prevedea,
printre altele, obli-
gativitatea întreţi-
nerii mormintelor
ostaşilor îngropaţi
pe teritoriile state-
lor respective, pre-
cum şi a operelor
comemorative de
război dedicate
acestora.
Concretizarea prevederilor actului de la
Versailles s-a făcut prin apariţia Decre-
tului-lege nr. 1693/4 mai 1920 - care a
stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită
cu prilejul Zilei Înălţării Domnului Iisus
Hristos - România devenind cu acest pri-
lej primul stat care i-a asimilat pe eroii
străini celor naţionali. Astfel, această
dată a fost decretată sărbătoare naţio-
nală a poporului român, iar un rol impor-
tant l-a avut Societatea “Mormintele
Eroilor Căzuţi în Război” (înfiinţată în
1919) şi transformată ulterior, în 1927, în
Societatea “Cultul Eroilor”. Datorită
acestei organizaţii, aflată sub înaltul pa-
tronaj al Reginei Maria, în anul 1923 s-a
inaugurat şi Mormântul Ostaşului Necu-
noscut, amplasat iniţial în faţa Muzeului
Militar Naţional din Parcul Carol.
Societatea “Cultul Eroilor” care, de la 1
august 1940, s-a numit “Aşezământul
Naţional Regina Maria”, a avut o activi-
tate prodigioasă. Pornind de la senti-

mentul patriotic şi civic de cinstire a ac-
telor de eroism naţional, manifestat prin
oficializarea Zilei Eroilor, în anii interbe-
lici s-au construit numeroase monu-
mente şi plăci comemorative în aproape
toate localităţile ţării. Conjuncturile isto-
rice au făcut însă ca situaţia să se
schimbe.
Prin Decretul nr. 71/1948, din raţiuni po-
litice lesne de înţeles, Ziua Eroilor a fost

stabilită pe data de
9 mai, abrogându-se
astfel toate preve-
derile anterioare.
Decretul nr.
117/1975 privind
regimul morminte-
lor şi operelor co-
memorative a
menţinut regle-
mentarea care pre-
vedea ca data de 9

mai să fie considerată Ziua Eroilor,
sărbătorindu-se în acelaşi timp Ziua “In-
dependenţei de Stat a României şi a Vic-
toriei asupra Fascismului”.
Începând cu 1990, conducerea Ministe-
rului Apărării Naţionale a declanşat o
amplă acţiune reparatorie de reintrodu-
cere în armată a valoroaselor tradiţii mi-
litare româneşti. Tot din acest an, Ziua
Eroilor nu s-a mai sărbătorit la 9 mai, ci
de Ziua Înălţării Domnului.
În anul 1995 a fost adoptată Legea nr.
48 privind proclamarea Zilei Eroilor, iar
prin Legea nr. 379/2003 privind regimul
mormintelor şi operelor comemorative
de război se realizează o mai amplă cu-
prindere a tuturor manifestărilor şi preo-
cupărilor specifice promovării cultului
eroilor la români. Articolul 39 al acestei
legi prevede, aşa cum era şi firesc,
sărbătorirea Zilei Eroilor cu prilejul Zilei
Înălţării Domnului Iisus Hristos.

Vasile TOMOIAGĂ
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Ziua Eroilor la Giroc şi Chişoda

Noi suntem undeva, în iarba moale,
În spicul copt, în ţarina fierbinte

În munţi, cu mândrele poieni la poale,
Noi n-am murit de tot, luaţi aminte!

Noi stăm şi astăzi strajă-ndelungată,
Sus, sus, la ale veşniciei porţi

Să aducem iarăşi jertfa ne’ntinată,
Luaţi aminte, noi nu suntem morţi!

Cum stăm noi jertfă lângă Dumnezeu,
Din noi se-nalţă flacăra cea vie,

Prin care-n ceruri amintim mereu
Că este pe pământ o Românie.

Şi dacă neamul plânge în nevoi,
Noi stăm de veghe sus necontenit

Şi cerem izbăvire pentru voi,
Căci numai pentru asta ne-am jertfit.

Eroi au fost, eroi sunt încă

Sărbătoarea Înălţării Domnului, pe lângă
semnificaţia religioasă, reprezintă şi un
moment de cinstire a eroilor. Respec-
tând tradiţia, şcolarii giroceni şi-au în-
dreptat paşii spre biserică pentru a onora
memoria înaintaşilor noştri. În acest an
omagiul a fost adus de elevii claselor a
V-a A şi B însoţiţi de prof. Octavian
Gruiţa, prof. Alexandru Koşa şi prof. Ioan
Oprea. Într-o atmosferă de reculegere,
la sfârşitul slujbei religioase, copiii au
depus flori în cinstea eroilor neamului. În
fiecare an, la 40 de zile după Sfintele
Paşti, o dată cu sărbătorirea Înălţării
Domnului, se sărbătoresc şi eroii nea-
mului. Ziua Eroilor a fost instituită în
România, ca de altfel în majoritatea
ţărilor europene, după Primul Război
Mondial. Statele naţionale aveau să răs-
plătească jertfa cetăţenilor lor căzuţi
pentru afirmarea intereselor şi identităţii
lor. Astăzi toată naţiunea trebuie să as-
culte, să audă şi să înţeleagă strigătul
din morminte al soldaţilor. Glasul lor nu
este puternic, dar este imposibil să-l
înţelegem greşit. În această zi omagiem
eroii, dar trebuie să avem în vedere şi
suferinţa mamelor şi soţiilor lor. Noi, cei
care trăim în această localitate timi-
şeană, comemorăm această zi de-
osebită în faţa celor două monumente
pe care sunt dăltuite numele eroilor ce
şi-au jertfit viaţa în primul şi în al doilea
Război Mondial, dar şi în Revoluţia din
1989. La această măreaţă sărbătoare,
se cuvine ca tuturor eroilor neamului şi

veteranilor de război,
care au înfruntat
gloanţele şi vitregia
războiului, celor care
şi-au dat viaţa pentru
libertatea, unitatea şi
i n t e g r i t a t e a
României, să le
transmitem de peste
timp gânduri de re-
cunoştinţă veşnică
din partea generaţi-
ilor de azi, a noastră,
a tuturor. De-aceea,
copile, când trec vet-
eranii / Cu feţele
supte, de sfinţi bizan-
tini, / Opreşte-te-n
loc, că ei sunt titanii /
Istoriei noastre! Şi lor
să te-nclini. / Sunt
candele sfinte, cât
pâlpâie încă / Mai dă-
le amarul! Aceşti oa-
meni trişti / Ţi-au clădit viitorul în piatră
şi stâncă.
Cu prilejul evenimentului dedicat Zilei
Eroilor, elevii de gimnaziu din Giroc au
interpretat, în faţa Monumentului Eroilor,
«Pui de leu» şi «Imnul eroilor», conduşi
de profesorul de muzică Ilonca Vidu.
După aceste momente, elevii au depus
jerbe de flori la cele două monumente
din localitate.

Melentina COSTA
Liviu RĂMNEANŢU
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O excursie de vis

Elevii clasei a IV-a de la şcoala din Giroc
au organizat o ultimă excursie ca şi şco-
lari în ciclul primar. Îmbarcaţi în autoca-

rul “Giroceana”, într-o zi frumoasă de
primăvară, au pornit pe cărările pa-
triei, parcurgând următorul traseu:
Giroc – Timişoara – Caransebeş –
Porţile de Fier – Mănăstirea Vodiţa –
Mănăstirea Sfânta Ana din Orşova.
Prin organizarea acestei excursii s-a
urmărit corelarea informaţiilor însuşite

la clasă cu elementele concrete, din me-
diul înconjurător; îmbogăţirea cunoşti-
nţelor elevilor despre resursele naturale,
culturale şi spirituale ale ţării noastre;
formarea unui comportament cores-

punzător în diferite situaţii şi medii.
Pe parcursul excursiei, elevii au admirat
frumuseţile Defileului Dunării, care re-

prezintă una din cele mai pitoreşti
zone turistice, fiind inclus în Parcul
Natural Porţile de Fier. De aseme-
nea, s-au aplecat cu pioşenie la
semne ale creştinătăţii din această
regiune: troiţe, biserici, mănăstiri.
La Mănăstirea Vodiţa au fost impre-
sionaţi de vechimea acestui loc
sfânt, iar la Mănăstirea Sfânta Ana
din Orşova au admirat frumuseţea

Dunării, liniştea locului şi au vizitat
cu interes muzeul dedicat ziaristu-
lui Pamfil Şeicaru, ctitorul mănăsti-
rii.
La întoarcerea spre casă, copiii şi
însoţitorii lor au zăbovit o clipă şi la
Mănăstirea Piatra Scrisă, de la Ar-
meniş.
Elevii au fost încântaţi de cele

văzute în excursie, dar se gândeau şi la
cele viitoare din ciclul gimnazial. La sfâ-
rşitul zilei au exclamat: „A fost o excursie
de vis!”.

Zorina CIOLAC
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Prietenia - un dar de preţ

Pornind de la ideea că perioada
copilăriei cuprinde prima zi şi cea mai
importantă „decolare” în marile zboruri
ale vieţii omeneşti şi că ea dă „marele

start” pentru acea sublimă competiţie
a omului cu el însuşi în propria de-
venire, autodepăşire şi afirmare a sa
ca valoare umană, am hotărât să real-
izăm un proiect de parteneriat denu-
mit: “Prietenia- un dar de preţ”, în
beneficiul copiilor din Grădiniţa P.P.
Giroc, al cadrelor didactice din gră-
diniţă şi al părinţilor.
În ideea de a obişnui copiii să trăiască
în relaţie cu cei din jur, să-şi dezvolte
stări afective pozitive, să manifeste pri-
etenie şi armonie, ne-am propus să
lărgim sfera noastră de amiciţie prin
încheierea acestui parteneriat edu-
caţional între preşcolarii din Grădiniţa
P.P. Giroc judeţul Timiş şi preşcolarii de
la Grădiniţa P.N. Obreja judeţul Caraş –
Severin.
Una din temele propuse în derularea
parteneriatului a fost vizita preşcolarilor
de la Grădiniţa P.P.Giroc la Grădiniţa
P.N. Obreja şi organizarea unei excursii
împreună în data de 18 mai. În
dimineaţa acestei zile, aşadar, copiii din

grupa mare împreună cu doamnele edu-
catoare au pornit cu mult entuziasm în
excursia mult aşteptată.
Copiii de la Grădiniţa P.N. Obreja ne-au

întâmpinat cu pâine şi sare, fiind
îmbrăcaţi în frumoase costume
populare, apoi au prezentat un pro-
gram artistic, iar ca un simbol al pri-
eteniei dintre cele două grădiniţe
copiii şi-au pictat mâna, amprenta
aplicând-o apoi pe una din frunzele
copacului prieteniei. Preşcolarii
Grădiniţei P.P. Giroc au vizitat şi
Biserica Ortodoxă din comuna
Obreja, unde au fost întâmpinaţi cu
mare căldură de către Preotul Petru

Itineanţu. Însoţiţi de preşcolarii Grădiniţei
P.N. Obreja, am pornit spre Sarmizege-
tusa, unde am vizitat muzeul şi ruinele
vechii cetăţi.
Obosiţi, dar fericiţi, ne-am întors la Giroc
cu tolba plină de amintiri plăcute, pe
care le vom împărtăşi celor dragi.
Acest parteneriat are menirea de a ar-
moniza relaţiile în cadrul grupurilor, de a
le forma copiilor deprinderile de a fi co-
operanţi, toleranţi, de a avea iniţiativă şi
de a-şi crea relaţii de prietenie şi cola-
borare. Lidia BLIDĂRAN

Lenuţa TERTECI

Motto:,,Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă
să iubească’’(Dorothy LowNolte)
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Muntele Măslinilor
Muntele Măslinilor este situat în
apropierea Ierusalimului, acolo unde se
spune că Iisus s-a înălţat la cer. Este şi

muntele pe care se va arăta, din nou oa-
menilor, precum spune tradiţia, la în-
toarcerea Sa pe Pământ. Predicţia ne
anunţă că El va coborî precum s-a şi
înălţat, în acelaşi loc. Este, pesemne, şi
motivul pentru care aici, pe munte, se
află o mică bisericuţă. Mai degrabă e
vorba despre un mic altar în formă de ro-
tondă. În interiorul său se găseşte o pia-

tră albă, pe care se pot distinge urmele
unor picioare. Aceasta este Piatra
Sfântă de pe care se spune că a fost
locul de unde s-a înălţat Iisus Hristos la
ceruri. În proximitate se găseşte şi
Peştera Cuvioasei Pelaghia. Este, de al-
tfel, locul unde sălăşluieşte şi o mănăs-
tire. Locul se află evident, în traseul pe
care îl parcurg cei care se înscriu în pro-
gramul de vizitare a Oraşului Sfânt.
Oferă o privelişte remarcabilă a oraşului
Ierusalim, cu cele patru cartiere ale sale:
evreiesc, creştin, arăbesc şi armenesc.
Pe platoul muntelui există şi un loc unde
Hristos s-a arătat ucenicilor săi după În-
viere. Locul se numeşte mica Galilee. În
vecinătate este şi o mică livadă de măs-
lini, ceea ce mai justifică, şi astăzi, denu-
mirea specifică a muntelui. Priveliştea
este cu adevărat deosebită şi îndeamnă
la meditaţie. Poate este mai puţin cunos-
cut faptul, dar acest loc este şi sediul de
vară al Patriarhiei ortodoxe a oraşului
Ierusalim.

Despre rugăciune
† Roagă-te stăruitor la orice lucru, ca unul ce
nu poţi face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu
(Sf. Marcu Ascetul) .
† Nimic nu ajută mai mult lucrării ca rugăciu-
nea şi pentru a câştiga bunăvoinţa lui Dum-
nezeu, nimic nu este mai de folos ca ea (Sf.
Marcu Ascetul) .
† Rugăciunea este ridicare minţii şi voii noas-
tre către Dumnezeu (Avva Evagrie Ponticul).
† Rugăciunea este leacul mâhnirii şi urâtului
(Sf. Nil Sinaitul) .
† Cel ce nu are rugăciune curată de gânduri
nu are armă de luptă (Cuviosul Isihie Sinaitul).
† Dacă cineva nu se socoteşte păcătos, rugă-
ciunea lui nu este primită de Dumnezeu (Sf.
Isaac Sirul) .
† Fără rugăciune nici o virtute nu se poate păs-
tra (Sf. Simeon Noul Teolog) .
† Fericită este mintea care, în vremea rugăciu-
nii, se face nematerială şi săracă de toate
(Avva Evagrie Ponticul) .

Fiul omului
Dicţionarele dau această expresie
ca fiind una cu un pronunţat carac-
ter semitic. Astfel, ne este explicat
că Ben-Adam este echivalentul ei
în limba ebraică. Dar, în limba
aramică, cea pe care, de fapt, se
presupune că o vorbea Iisus, se
foloseşte echivalentul bar-enas.
Termenul de Fiul Omului reprezin-
tă şi o posibilă referinţă directă la
“Omul Primordial“, pe care chiar
Iisus îl restaurează, prin sacrificiul
său. Şi Sfântul Pavel foloseşte, în
anumite locuri, acelaşi termen,
pentru a-l desemna pe Iisus. El
apare şi în cadrul cărţii proorocului
Daniil. Sfântul Apostol Ioan
Evanghelistul utilizează acest ter-
men pentru a se referi la în-
făţişarea Omului Ceresc, restabilit,
restaurat, curăţit de păcat.
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Golumbăria lui Alămureanu

Printre aceşti «nobili» pătimaşi se
numără şi chişozeanul Ilie Lucian Ală-
mureanu. De fapt, la Chişoda există o
adevărată tradiţie, ca să nu spun şcoală,
în creşterea porumbeilor de curse…

Astăzi, în localiate pot fi amintiţi cel puţin
cinci-şase columbofili înscrişi în aso-
ciaţie şi cu rezultate notabile în compe-
tiţiile interne şi internaţionale. Câteodată
oamenii se întreabă cum pot alţii să fie
atât de fascinaţi de sportul cu porumbei
călători. Pentru a găsi un răspuns la
această întrebare trebuie să cunoşti
acest sport şi lucrurile pe care le implică
el. Care este motivul ce face ca acest
sport să fie atât de unic? Nu trebuie să ai
o vârstă ca să fii campion. Nu trebuie să
fii un atlet ca să fii campion. Un bătrân
de 80 de ani poate să fie campion în
sportul cu porumbei călători, de aseme-

nea şi un om puţin educat, la fel şi o fe-
meie, un puşti, un... aşadar oricine poate
fi. Aceste motive diferenţiază acest sport
de altele şi îl fac să fie atât de special şi
atractiv. «Sunt din metropola Chişoda, îi
place lui Ilie Lucian Alămureanu să se
făloşească. M-am născut aici şi, de când
mă ştiu, sunt Ilie a lu’ Mâţu, bunicul meu,
care a avut şi el golumbi. De la bunicul
moştenesc patima asta. În anul 1969,
când am fost la Liceul Electromotor am
avut prima pereche de poştaşi – porum-
bei voiajori. I-am primit de la Ferber, din
Chişoda, şi de la Hugo bacsi din Giar-
mata. M-am ocupat cu poştaşii până prin
anul 1977. Îi duceam la zbor până la Su-
ceava sau Iaşi, cu trenul, iar ei se reîn-
torceau acasă. Prima ieşire din ţară a
fost la începutul anilor ’70, la Varşovia,
continuă columbofilul povestea ». Se în-
dreaptă spre golumbăria plină stup de
porumbei, de la care şi spre care pleacă
şi vin stoluri în zbor. Construcţia, nouă,
modernă, adăposteşte vreo 200 de îna-
ripate. Aici porumbeii au cele mai bune
condiţii de viaţă: adăpost, cuibare, hrăni-
toare, mâncare şi apă din abundenţă şi
tratamente, după nevoie… «Îi vezi?, îmi
spune iubitorul de porumbei. Îi ştiu pe
fiecare după număr, după matricolă, ştiu
din ce părinţi se trag, când s-au născut,

Oare câte ceasuri, zile, poate ani a stat Lucian Alămoreanu cu ochii aţintiţi
spre cer să admire zborul porumbeilor ori să-i aştepte la reîntoarcerea din
cursele lungi şi obositoare… Desigur, nici el nu ştie cu precizie pentru că, de-
a lungul vremii, între el şi diafanele înaripate s-a cimentat o simbioză stranie
şi alambicată. Porumbeii depind de Lucian Alămoreanu prin adăpost, prin
hrană şi tratament, în timp ce pătimaşul columbofil s-a legat de aceştia prin
rezultatele pe care le au, prin recordurile pe care le doboară ori pur şi simplu
prin zborul lor, prin desprinderea de teluricul lut şi pierderea în albastrul ce-
lest. Între teluric şi celest, zborul! Înălţarea. Dorinţa de a te desprinde de
pământ… Şi dacă nu se poate altfel, atunci cel puţin prin intermediul acestor
angelici mesageri – porumbeii ! Zborul, această fascinaţie a omului din toate
timpurile, din cele mai îndepărtate vremi. Zborul, această îndrăzneaţă des-
prindere de pământ şi plutire în văzduhul fără margini… Pentru că nu pot
zbura, unii dintre oameni şi-au pus sufletul în atât de fragilele şi de puterni-
cile, în acelaşi timp, păsări…
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dar mai ales ce pot… Uite, dacă vrei poţi
să mă verifici. Alege un porumbel la în-
tâmplare şi eu îţi spun matricola lui…»
Pun ochii pe un golumb mai voinic,
strălucind de pene colorate, care făcea
asiduu curte unei porumbiţe şi spun:
acesta! «Ai ales unul dintre câştigători,
îmi spune Lucian. Este un copil de-al
Bulgarului, porumbelul meu de prăsilă…
Toţi urmaşii lui sunt foarte buni… Un po-
rumbel bun de prăsilă ajunge şi la câteva
sute de euro. Eu pe Bulgarul l-am primit
de la un prieten, dar nu l-aş da pentru
nimic în lume. Este nepreţuit pentru
mine. Matricola celui pe care l-ai ales
este 173.336, porumbelul are cinci ani şi
a fost printre câştigători în câteva
concursuri…» După ce-mi spune toate
acestea, prinde cât ai clipi porumbelul şi-
mi dă să citesc pe inelul de la picior…
Numărul era identic cu cel pe care-l ros-
tise. Incredibil! Şi mai încerc de câteva
ori şi de fiecare dată columbofilul nu dă
greş. Mă las păgubaş şi rămân în uimi-
rea mea. Să cunoşti după înfăţişare vreo
200 de porumbei şi să le mai cunoşti şi
matricola, nu e la îndemâna oricui.
Chişoda este o localitate cu tradiţie în
creşterea porumbeilor şi de acest lucru
îşi aduce aminte interlocutorul meu.
«Erau aici golumbari vechi, cum ar fi
Ferber, Cionca, Turiac, fala Chişodei. Eu
până prin anii 1975- 1976 am avut po-
rumbei voiajori, de la bunicul meu…
După această perioadă, am început cu
porumbei Jucători de Galaţi. Sunt po-
rumbei de frumuseţe, când zboară se ro-
tesc peste cap, iar rasa, după cum îi
este şi numele, este originară din Galaţi.
Până prin anii 1995-1996 i-am ţinut, apoi
i-am dat lui Florin Hanciu, de la Baltă. Cu
sacul i-am dat, el era pe-atunci doar un
copil, dar tare îi plăceau golumbii şi a
rămas cu această patimă şi el… I-am
spus, într-o zi, hai să-ţi dau gălăţenii şi a
venit. Dar n-am putut rezista mult fără
golumbi. A intrat în mine microbul, boala.
Pentru că de porumbei e greu să te
apuci, dar şi mai greu să te laşi… Din
1997 am început din nou să mă ocup de
porumbei. Anul următor mi-am făcut go-

lumbarul şi tot în 1998 am luat locul III
pe Timiş, cu o porumbiţă neagră –
173.422, la Kaposvar, în Ungaria. Am
acum 200 de porumbei, pe care îi ştiu
după serie şi după an, aşa cum aţi văzut,
dacă vreţi mai încercăm încă odată, să
vedem dacă nu m-a lăsat memoria…
Sunt porumbei care m-au costat, fiecare,
câte două-trei sute de euro. Unii dintre
ei chiar merită atâţia bani. Aşa un
bărbătuş care se trage din Bulgar – toţi
descendenţii lui au zburat peste 600 de
kilometri şi sunt premianţi». Pentru Ilie
Alămoreanu golumbăria nu înseamnă
numai muncă, ci şi oaza sa de relaxare.
Îi aduce liniştea, e adevărat, dar liniştea
aceasta îl costă cam mult. Creşterea po-
rumbeilor presupune o investiţie lunară
de circa zece milioane de lei vechi, în-
grijire, hrană, tratamente. Apoi participa-
rea la competiţii… Alţi bani, alte
cheltuieli. Acum se fac îmbarcările de la
Complexul turistic al lui Florin Hanciu, de
la baltă, cum spun chişozenii… Vorbind
despre palmares, chiar în anul trecut a
ocupat locul doi la Palmares demifond,
locul şapte la mare fond şi locul 10 la
fond. Două ofuri are LucianAlămureanu:
«Aş vrea să avem un loc al nostru, al co-
lumbofililor, de unde să facem îmbar-
cările, să nu facem acest lucru de fiecare
dată prin bunăvoinţa lui Florin, iar a doua
dorinţă ar fi să am un nepot care să-mi
moştenească patima… să am cui să las
golumbăria… Tinerilor de azi nu le plac
golumbii. Am două fete, pe Bianca şi pe
Mihaela, care e în Spania, dar nu s-au
legat cu dragoste de porumbei… Dar
cine ştie? Eu încă mai sper… Pentru că
porumbeii fac parte din viaţa mea, sunt
chiar viaţa mea»!

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Corala Giroceana la Cântecele Învierii
Cea de-a 11-a ediţie a Reuniunii Corale
“Cântecele Învierii” a avut loc duminică,
8 mai, la Mănăstirea Izvorul lui Miron din
Româneşti. Manifestarea a început la
ora 10 cu Sfânta Liturghie, urmată, la
ora 12, de programul corurilor partici-
pante. Printre acestea s-au numărat
Corul reprezentativ al Consiliului Naţio-
nal al Românilor din Serbia, corurile Pa-
rohiilor Ortodoxe din Foeni, Dudeştii Noi,
Făget, Grupul coral “Giroceana” al Primă-
riei Giroc, Grupul coral “Armonia” din
Săcălaz, Grupul coral “Sfântul Petru şi

Pavel” al Bisericii Greco-Catolice din
cartierul Mehala-Timişoara şi Grupurile
corale ale Parohiei Ortodoxe din Tomeşti
şi Româneşti. Evenimentul a fost orga-
nizat de Consiliul Judeţean Timiş prin
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului
Timiş, în colaborare cu Mitropolia Bana-
tului, Mănăstirea Izvorul Miron şi Primă-
ria Tomeşti. Cu prilejul acestui
eveniment, Corala Giroceana a susţinut
un dublu concert, având în vedere că a
participat şi la Sfânta Liturghie în Paro-
hia Ortodoxă din satul Temereşti. Inter-
pretarea sensibilă a cântărilor Sfintei
Liturghii, armonia plăcută creată de un
ansamblu de patru voci bărbăteşti şi trăi-
rea profundă a sentimentului comuniunii
în Biserică, au făcut ca această Liturghie

să fie una deosebită, în timpul căreia su-
fletele credincioşilor s-au hrănit, s-au bu-
curat şi s-au înălţat duhovniceşte.
Aceaşi atmosferă înălţătoare a fost şi la
mănăstire, unde nenumărate glasuri nu
încetau a-şi exprima bucuria Învierii lui
Hristos: “Hristos a înviat...” Şi parcă alte
glasuri nevăzute ale naturii, ale păduri-
lor şi dealurilor ce împrejmuiesc
mănăstirea răspundeau prin ecouri re-
petate: “Adevărat a înviat...!” Repertoriul
Coralei Giroceana a fost unul adecvat
perioadei în care ne aflăm, interpretând

câteva lucrări armonizate de compozito-
rii I. Brătianu, Gavriil Musicescu şi Fio-
dor Macarov: Eu sunt Învierea, Sfânt e
Domnul Savaot şi Îngerul a strigat. P.C.
Părinte Consiler Zaharia Pereş îm-
preună cu P.O. Părinte Protopop Bujor
Păcurar al Făgetului au înmânat diplo-
mele de participare formaţiilor corale
prezente la festival.
În încheierea Festivalului, toţi cei pre-
zenţi la festival au cântat într-un cuget
si-o simţire troparul Invierii: Hristos a în-
viat din morţi cu moartea pe moarte
călcând şi celor din morminte viaţă
dăruindu-le, conduşi fiind de domnul
profesor şi director Ciprian Cipu, organi-
zatorul, prezentatorul şi sufletul Festiva-
lului. �M.S.)
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Îţi poate fi frică de cineva necunoscut
sau cunoscut ca fiind un rău făcător, dar
să spui că trebuie să-ţi fie frică de Dum-
nezeu, după cum ne cere Scriptura,
pare nefiresc. Şi asta pentru că noi ştim
că Dumnezeu doreşte să Se
unească cu noi, în vreme ce
frica ne face să ne înde-
părtăm şi să vedem în cel de
care ne-am depărtat pe
cineva care ne pune în peri-
col viaţa. Dar frica de Dum-
nezeu este opusul fricii de
lume. Frica de Dumnezeu
vestită de Scriptură este
frica de a nu-L pierde, este
dorinţa de a rămâne în El şi
nu de a ne ascunde de El.
Până la unirea cu Dumne-
zeu avem nelinişti şi temeri.
Să nu uităm că şi Apostolii, după răstig-
nirea lui Hristos, s-au ascuns de frica iu-
deilor (Ioan 20,19). Se temeau pentru că
Duhul nu se pogorâse peste ei. Însă,
când omul a ajuns la unirea cu Dumne-
zeu, el nu se mai tulbură nici dacă

lumea întreagă s-ar porni împotriva lui.
Ajunge la vorbele psalmistului: “Domnul
este luminarea mea şi mântuirea mea;
de cine mă voi teme? Domnul este
apărătorul vieţii mele; de cine mă voi în-

fricoşa?” (Ps. 26, 1-2) Multe
persoane înţeleg frica de
Dumnezeu ca frica de pe-
deapsă. Îşi spun: “Nu fac
asta pentru că nu doresc să
fiu pedepsit”.
Această frică este specifică
celor care nu au progresat în
credinţă, căci Sfântul Evan-
ghelist Ioan spune că “în iu-
bire nu este frică” (1 In 4,18).
Cel ce a progresat nu săvâ-
rşeşte binele nici de teama
de a nu fi pedepsit şi nici din
dorinţa de a fi răsplătit, ci

pentru că îşi iubeşte Părintele. În
concluzie, trebuie să ştim că Dumnezeu
nu-şi doreşte copii fricoşi, ci persoane
împlinite până la “măsura bărbatului
desăvârşit, care este Hristos” (Efes. 4,
13).

Din înţelepciunea ortodoxă
Cugetul bun se păstrează prin rugăciune,
iar rugăciunea curată, prin cugetul bun
(Sf. Marcu Ascetul) .
Să ne păzim sufletul pentru Domnul,
aşa, ca şi când l-am fi căpătat drept
garanţie (Sf. Antonie cel Mare) .
Nu este aşa de mare folosul de pe urma
postului, cât e de mare paguba mâniei
(Avva Moise) .
Cine îşi simte greutatea păcatelor sale,
acela nu se uită la păcatele aproapelui
său (Avva Moise) .
Cel ce spune că-şi plânge păcatele sale

şi continuă să le facă se înşală singur pe
sine. (Avva Isaia Pustnicul) .
Să nu ne despărţim de iubirea lui Dum-
nezeu în Iisus Hristos, ci să răbdăm du-
rerile cu tot sufletul, aşteptând ajutorul
Lui. (Sf. Vasile cel Mare) .
Cel ce ţine Sfânta Scriptură în mâini ne-
curate nu poate s-o înţeleagă. (Sf. Ioan
Hrisostom) .
Hristos este viaţa credincioşilor şi
moarte este viaţa fără Hristos. (Sf. Igna-
tie Teoforul) .

Frica de Dumnezeu
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Preşcolarii de la grupa mare şi cea
pregătitoare din Grădiniţa P.P.Chişoda,
sub coordonarea educatoarelor Simona
Cheie şi Ileana Cionca, au vizitat, joi, 12
mai, Căminul de bătrâni de la Comloşul
Mare, acţiune realizată în cadrul
parteneriatului „Cununile prieteniei”.
Scopul acestei acţiuni caritabile este

unul nobil, de suflet, un voluntariat de
milioane... aşa cum sunt şi sufletele tu-
turor celor care gândesc şi acţionează
în acest mod.
Doamnele educatoare şi-au propus, prin
asemenea acţiuni caritabile, să
trezească în sufletul copiilor sentimente
de omenie, respect şi preţuire pentru cei
în vârstă (părinţi şi bunici, bolnavi sau
nu... ce mai contează..., vorba lui Adrian
Păunescu – „Cocoşaţi, cocârjaţi, într-un
ritm infernal,/ Te întreabă de ştii pe
vreun şef de spital./ Nu-i aşa că te-
apucă o milă de tot,/ Mai cu seamă de
faptul că ei nu mai pot?/ Că povară îi

simţi şi ei ştiu că-i aşa/ Şi se uită la tine
ca şi când te-ar ruga...”). Îmbarcaţi într-un
autocar, după circa o oră, au ajuns la
Comloşu Mare, unde au fost întâmpinaţi
cu braţele deschise de către angajaţii
căminului.
„Bătrânii ne-au aşteptat în curtea căminu-

lui, aşezaţi
liniştiţi pe
b ă n c u ţ e .
Copiii le-au
dăruit de-
sene reali-
zate chiar de
ei, reuşind
să le stâr-
nească ad-
miraţia, dar
şi... lacrimile!
Le-au dăruit
apoi buni-
cilor fructe,
c o z o n a c i ,
dulciuri care
să le mai în-
du l c eas că

amarul bătrâneţii”, după cum ne-a măr-
turisit coordonatorul manifestării, ed. Si-
mona Cheie.
După ce şi-au luat la revedere de la
bătrâni, copiii şi doamnele educatoare
au vizitat grădiniţa din localitate, cu care
ar putea încheia un parteneriat pe viitor,
şi o fermă de animale.
Doamnele educatoare doresc pe
această cale să mulţumească în mod
deosebit domnului doctor Florin Olariu,
care a făcut posibilă această vizită, dar
şi părinţilor, care au contribuit la rea-
lizarea acţiunii caritabile.

Iasmina BIRĂU

În vizită la Căminul de bătrâni de la ComloşulMare
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Primul Festival de Folclor al Preşcola-
rilor, “Hai să-ncingem hora mare!”, a fost
organizat de Grădiniţa PP nr. 6 “Carla
Pelz” din Timişoara, în data de 14 mai,
la sala “Capitol” a Filarmonicii Banatul.

La ora 11,30 a avut loc parada portului
popular, pe traseul Opera - Piaţa Victo-
riei - Capitol.
Pe lângă prichindei au participat preş-
colari şi cadre didactice din mai multe

grădiniţe din judeţele Timiş şi Caraş-
Severin, dar şi invitaţi din Serbia.
La acest festival a participat şi grupa
pregătitoare de la Grădiniţa PP Giroc,
însoţită de părinţi şi de doamnele edu-

catoare Sofia Uţică, Mihaela Manzur şi
domnişoara Lăcrămioara Şerban, cea
care s-a ocupat de coregrafia dansului
popular prezentat de grădiniţaşii noştri.

Lenunţa TERTECI

Festivalul de Folclor al Preşcolarilor

Planeta albastră, subiectul unor ample activităţi educative
Vineri, 20 mai, la Şcoala cu clasele I-VIII
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda s-a des-
făşurat un adevărat „maraton” al activi-
tăţilor circumscrise proiectului naţional
educaţional „Şcoli pentru un viitor
verde”, la care instituţia noastră par-
ticipă al doilea an consecutiv. Coordo-
natorul acestui proiect este doamna
profesoară de biologie Georgina Ian-
culescu.
Domnia sa a colaborat, pentru re-
alizarea acestor activităţi, cu doamnele
Gabriela Condrea, învăţătoare la clasa
I, Olga Burz, profesor pentru în-
văţământul primar, participantă cu clasa
a IV-a, şi Gabriela Vlasie, coordonator

pentru proiecte şi programe educative.
Programul zilei a cuprins patru mari şi
deosebit de atractive activităţi, la care a
participat un mare număr de elevi, rea-
lizându-se, astfel, unul dintre dezidera-
tele şcolii: implicarea elevilor în activităţi
şcolare, pentru a preîntâmpina, astfel,
pasivitatea, lipsa de interes, autoex-
cluderea din colectivul de elevi, margina-
lizarea, manifestările fenomenului
violenţei între aceştia.
Este de menţionat faptul că toate activi-
tăţile desfăşurate au fost notate exclu-
siv de către un juriu format din
reprezentanţii „echipei verzi” din fiecare
clasă, purtători ai şepcuţelor verzi.
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Cea dintâi activitate i-a adus la rampă
pe cei mai mici şcolari, urmăriţi cu
emoţie, dar şi cu mândrie, atât de părinţi
şi bunici, cât şi de învăţătoarea clasei,
doamna Gabriela Condrea, căreia i se
datorează originala idee a unei prezen-
tări de modă, cu îmbrăcăminte şi acce-
sorii realizate din materiale reciclabile.
Aportul mamelor a fost lăudabil, căci
micuţii au prezentat adevărate „opere de

artă”, îndelung
aplaudate de spec-
tatori. În cadrul celei
de-a doua activităţi
au fost prezentate
desene ale elevilor
clasei a IV-a, reunite
sub genericul „Păs-
traţi planeta verde!”.
Ca şi la activitatea
precedentă, juriului
i-a fost destul de
greu să stabilească
locurile pe podium,
deoarece toate desenele expuse au fost
foarte reuşite, mesajul transmis privi-
torului vorbind de la sine.
Cea de-a treia activitate are deja
vechime în şcoala noastră, fiind aştep-
tată an de an cu mult interes de către toţi
elevii. Este vorba despre expoziţia de
animale de companie, dorită de elevi şi
susţinută de doamna profesoară
Gabriela Vlasie, încântată să le dezvolte

copiilor sentimente de dragoste pentru
animale şi dorinţa de ocrotire a aces-
tora.
Copiii au admirat şi mângâiat căţei de
diferite rase, pisicuţe de toate culorile,
iepuraşi, papagali, porumbei şi o
broscuţă ţestoasă. Ultima dar nu şi cea
mai puţin interesantă activitate a fost ex-
poziţia de machete realizate de elevii ci-
clului gimnazial, sub îndrumarea

doamnei profe-
soare de biologie,
Georgina Iancu-
lescu. Machetele
au prezentat situ-
aţii îngrijorătoare,
nedorite, de polu-
are a mediului, lan-
sând îndemnuri
civice, de păstrare
şi perpetuare a
vieţii sănătoase pe
această planetă,
precum şi soluţii

pentru refolosirea unor materiale în
scopul stopării distrugerii vieţii pe
pământ.
Felicităm iniţiativele de acest gen şi afir-
măm dorinţa şcolii noastre de a per-
petua an de an realizarea unor
asemenea activităţi, recreative şi cu im-
pact educativ în egală măsură.

Marieta DENEŞ
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Ceamai mare greutate ţinută
în echilibru pe cap

Ciudat poate fi considerat şi obiceiul de
a încerca să ţii în echilibru pe cap di-

verse lucruri. John Evans a dus totul la
extrem şi a încercat acest lucru cu o
greutate foarte mare, mai exact 101
cărămizi, cântărind în total 189,41 kilo-
grame. A rezistat 10 secunde, indeajuns
pentru a ajunge în faimoasa Carte a Re-
cordurilor. Londonezul mai deţine recor-
duri de acest tip, fiind singurul care a
reuşit să ţină în echilibru pe cap o
maşină.

Cel mai scumpW.C. din lume

În anul 2001 Lam Sai-Wing, un bijutier
din Hong-Kong, s-a gândit să
construiască un W.C. din aur masiv.
Piesa este evaluată la 3.5 miloane de
dolari.

Ceamai lungă călătorie
cumaşina

Emil şi Liliana Schmid, un cuplu din El-
veţia, au plecat în anul 1984 într-o
călătorie în jurul lumii. Timp de 18 ani au

folosit aceeaşi maşină, o Toyota Land
Cruiser din 1982. Au trecut prin 131 de
ţări şi au parcurs mai mult de 316.000
km. Călătoria era iniţial planificată pen-
tru un an.

Cel mai rapid băutor
de ketchup

Gusturile nu se discută. Dustin Phillips
din California este cel mai rapid băutor
de ketchup. Acesta a reuşit să bea o
sticlă în doar 33 de secunde.

Cel mai mare Dans al Puiului

Pe 1 septembrie 1996, în localitatea
Canfield County Fair din Statele Unite,
brusc, 72.000 de persoane au început
să danseze în acelaşi timp un dans ciu-
dat în care imitau puii de găină. Aici,
dansul este tradiţional pentru nunţi şi
alte petreceri.

Cel mai lung sărut

Un cuplu
a reuşit
p e r f o r -
manţa să
îşi ţină bu-
zele lipite
pentru o
perioadă
de 30 de
ore şi 45
de mi-
nute. Re-
cordul a
fost stabi-
lit în apri-
lie 1999 la
Tel Aviv.

Celemai ciudate şi amuzante recorduri
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UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR

***
De ce se uită oltenii pe deasupra
ochelarilor? Ca să nu-i uzeze!

De ce aruncă oltenii ceasul pe geam?
Ca să vadă cum fuge timpul.

Ce-au făcut oltenii când au apărut
franzelele? Le-au mâncat cu pâine.

Cum a murit un oltean bând lapte? A
căzut vaca pe el!

***
Un oltean călătoreşte cu trenul îm-
preună cu un negru. După un timp, ol-
teanul zice:
- Bre, da’ eşti negru!
- Da, zice negrul.
Iarăşi tăcere. După un timp, olteanul
zice:
- Bre, da’ de unde eşti?
- Din Camerun.
- Camerunu’ ăsta-i departe?
- Departe.
Tăcere.
- Auzi, bre, da’ al cui din Camerun eşti?

***
Ardeleanul se întoarce de la spitalul
unde bunica familiei fusese internată
în stare gravă.
- Ei, care-i baiul? Îl întreabă cei de-
acasă, nerăbdători să afle veştile.

- No, bine, răspunde ardeleanul. Doc-
torii spun că a ieşit din criză...
- Asta-i fain! exclamă cineva din fami-
lie.
- ... şi a intrat în comă. Ce-o fi asta
numai doctorii ştiu.

***
Într-un compartiment de personal, prin
Ardeal. Trenul cam pustiu, coridoarele
goale, glasul roţilor de tren monoton.
Un cetăţean singur într-un comparti-
ment, cufundat în gânduri. Trenul
opreşte într-o gară şi în compartiment
intră un alt cetăţean, cu un picior de
lemn. Dă bineţe şi cade şi el pe gîn-
duri. Mai trec vreo două gări. Primul
ocupant ciocăneşte discret în piciorul
de lemn:
- Apăi, domnule dragă, nu vă fie cu su-
părare, frasin îi?
Posesorul, după un moment de chibzuială:
- Ba!
Linişte. Mai trece o gară.
- Paltin îi?
- Ba!
- Fag îi?
- Ba!
- Stejar îi?
- Ba!
- Gorun îi?
- Îi.
- Apăi, daca-i gorun, îi fain, că nu
amorţăşte!

Un oltean e condamnat la moarte prin electro-
cutare. Este aşezat pe scaunul electric şi între-

bat care e ultima lui dorinţă. Olteanul
răspunde:

- Să mă ţineţi de mână.
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Mici pompieri, mari campioni

Miercuri, 11 mai, a fost o zi importantă
pentru aproape 100 de elevi din Timiş.
Pe terenul sportiv al Grupului Şcolar Sil-
vic Timişoara, aceştia au participat la
faza judeţeană a concursului „Prietenii
pompierilor”. S-au înscris în concurs 14
echipaje de la Şcoala cu clasele I-VIII
Giroc, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7

„Sfânta Maria” Timişoara,
Şcoala cu clasele I-VIII
Orţişoara, Şcoala cu cla-
sele I-VIII nr. 25 Timişoara,
Şcoala cu clasele I-VIII
Peciu Nou, Şcoala cu cla-
sele I-VIII nr. 19 „Avram
Iancu” Timişoara, Şcoala
cu clasele I-VIII nr. 30 Ti-
mişoara, Liceul Teoretic
Recaş, Liceul Teoretic
Făget şi altele. Concursu-
rile cercurilor tehnico-apli-
cative de elevi „Prietenii Pompierilor” se
organizează, pe etape, de către Ministe-
rul Educaţiei şi Cercetării şi inspectora-
tele şcolare judeţene, cu sprijinul
Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă, inspectoratelor pentru si-
tuaţii de urgenţă judeţene, precum şi al
autorităţilor administraţiei publice locale.
Concursurile au un caracter educativ,
tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul
apărării împotriva incendiilor şi se orga-

nizează în scopul dezvoltării capacităţi-
lor de înţelegere şi de apreciere a peri-
colelor generate de situaţiile de urgenţă
pentru viaţă şi mediu, precum şi al pro-
movării atitudinilor şi comportamentelor
corespunzătoare în rândul elevilor. „Prie-
tenii pompierilor” este cel mai îndrăgit
concurs practic pentru elevi, care se

desfăşoară în fiecare
primăvară. Echipele
participante au fost for-
mate din câte 10 elevi
(un comandant şi opt
concurenţi + o rezervă),
cu vârste cuprinse între
10 şi 15 ani. Concursul
a început cu o probă
teoretică şi a continuat
cu două probe practice:
„Pista de îndemânare
peste obstacole” şi

„Ştafeta de 400 metri cu obstacole”. La
finalul concursului, elevii din echipele câş-
tigătoare au primit diplome, cupe şi pre-
mii, iar echipa de pe locul întâi urmează
să participe la faza naţională. Şcoala, de
acum, pentru că putem spune şi astfel,
de pompieri din Giroc nu se dezminte.
Dacă până în prezent am fost obişnuiţi
ca pompierii de la SVSU Giroc să fie
campioni naţionali, iată că mai micii lor
urmaşi, “Prietenii pompierilor” de la Şcoa-

Elevii din Giroc şi Chişoda, câştigători ai unor
prestigioase concursuri judeţene
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la din Giroc, s-au clasat pe locul întâi la
Concursul cercurilor tehnico-aplicative
de elevi. Micuţii prieteni ai pompierilor
din Giroc, avându-i drept coordonatori ai
cercului pe profesorul de educaţie fizică
Boris Babici şi pe instructorul sportiv de
la SVSU Giroc, Ilie Marincu, s-au clasat
primii într-o concurenţă necruţătoare cu
celelalte 14 echipaje, reprezentând şcoli
de elită din Timişoara şi judeţ. Formaţia
câştigătoare a fost alcătuită din Petro-
nela Rămneanţu, Marian Manoliu, Da-
cian Manoliu, Roberto Roşca, Tibi
Szasz, Andreea Marincu, Sebastian

Mihai, Raul Conţescu, Dacian Filimon şi
Răzvan Rămneanţu.
Participanţii la concurs au avut ca spon-
sor principal cunoscuta firmă timişo-
reană Continental, care a oferit tuturor
concurenţilor echipamente sportive şi re-
chizite şcolare, pe lângă sucuri şi dul-
ciuri. Clasament mixt: 1. Şcoala cu
clasele I - VIII Giroc 2. Şcoala cu clasele
I - VIII nr. 25 3. Liceul Teoretic Recaş
Clasament fete: 1. Liceul Teoretic
Recaş 2. Liceul Teoretic Gătaia 3. Liceul
Teoretic Traian VUIA Făget.

Vasile TOMOIAGĂ

În 18 mai, 14 clase de gimnaziu şi 11
clase de liceu de la şcolile din judeţul
Timiş şi-au dat concursul pentru obţine-
rea unui loc pe podium în cadrul fazei ju-
deţene a concursului „Cu viaţa mea apăr
viaţa”. În cadrul de poveste al Colegiului
Naţional CASA VERDE din Timişoara,
elevii au demonstrat cum stăpânesc cu-
noştinţe teoretice şi practice privind
modul de reacţie în situaţii de urgenţă şi
capacitatea lor de a interveni până la so-
sirea forţelor de intervenţie.
Concursul a constat dintr-o probă teore-
tică şi două probe practice: transportul
asistat al unui accidentat aşezat pe
targă, pe distanţa de 50 m, şi deplasa-
rea cu masca pe figură într-un raion cu
obstacole contaminate. În cadrul festivi-
tăţii de premiere, toate echipele partici-
pante au primit dulciuri şi sucuri, iar
echipele de pe podium au primit premii
constând în echipamente sportive
(genţi, ceasuri, corturi, saci de dormit),
aparate electronice, diplome şi cupe, din
partea I.S.U. Timiş şi a sponsorilor -
Continental, Zopas şi ProAir Clean. În
plus, elevii de gimnaziu au primit cupe,
diplome şi medalii oferite de partenerii
maghiari din cadrul regiunii DKMT.
Elevii de gimnaziu clasaţi pe locul I vor
beneficia de o tabără internaţională în

Ungaria (6 elevi şi profesorul însoţitor).
Tabăra este organizată la sfârşitul lunii
iunie, la Fecske, pe malul lacului Szelid,
Ungaria, unde echipei din Timiş i se vor
alătura echipe de elevi din judeţele Arad
şi Caraş şi din Republica Serbia.
Echipajul chişozean care a urcat pe po-
dium a fost alcătuit din elevii Daniela
Pleşa, Bogdan Golban, Gheorghe
Alexandru şi Claudiu Pop, care au fost
îndrumaţi de domnul profesor Liviu
Râmneanţu. Concursul, ajuns la faza ju-
deţeană, s-a desfăşurat în paralel pe
două categorii: gimnaziu şi liceu.
În urma a patru ore de concurs, clasa-
mentul a fost următorul: Gimnaziu: I –
Şcoala cu clasele I – VIII nr. 19 Ti-
mişoara – 98 puncte, 1 minut, 52 se-
cunde 31 sutimi II– Şcoala cu clasele I –
VIII nr. 30 Timişoara - 97 puncte, 1
minut, 27 secunde 94 sutimi III – Şcoala
cu clasele I – VIII Chişoda - 95 puncte,
1 minut, 30 secunde 49 sutimi Liceu: I –
Liceul Pedagogic Carmen Sylva Ti-
mişoara – 97 puncte, timp: 2 minute 03
secunde II - Grupul Şcolar „Mihai Emi-
nescu” Jimbolia – 95 puncte, 1 minut, 32
secunde 85 sutimi III – Colegiul Naţional
„Casa Verde” Timişoara – 95 puncte, 1
minut, 45 secunde 25 sutimi

Vasile TOMOIAGĂ

„Cu viaţamea apăr viaţa”
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Maşinile de epocă vă aşteaptă
să le admiraţi la Giroc

Pe una dintre proprietăţile familiei Bagiu
din Giroc funcţionează un adevărat
muzeu al maşinilor de epocă. Autotu-
risme şi motociclete despre care mulţi
dintre noi doar am auzit pot fi admirate
la viitorul muzeu SGM (numit aşa după
iniţialele numelor celor trei fiice ale fami-
liei Bagiu). Actualmente Dorin Bagiu a
reuşit să amenajeze un pavilion în care
pot fi deja admirate opt exponate, ur-

mând ca acum să intabuleze respectiva
clădire. Faţă de ultima noastră vizită,
Dorin a reuşit să mai achiziţioneze o
serie de exponate, maşini despre care,
pasionat, spune că şi-a dorit foarte mult
să le aibă în panoplie. Este vorba des-
pre încă un Fiat 600, din anul 1964, un
Aro 10 din 1985, a doua serie de astfel
de maşini de teren, o motocicletă Mobra
din 1981, o Dacia 1300 din 1976 şi una
dintre maşinile ce promit a fi o piesă de
rezistenţă. «Este vorba despre o Dacia
break din 1976, care are seria de caro-
serie 5.100, pe care o voi transforma
într-o maşină cum avea Miliţia în acele
vremuri. Am dat deja comandă în Franţa

pentru ornamente, adică mânere şi bări
de protecţie, tot ce este făcut din crom şi
nichel», ne dezvăluie secretul Dorin
Bagiu. Nu în ultimul rând, acesta
aşteaptă onorarea unei promisiuni, şi
anume primirea unui alt autoturism de
teren românesc, un Aro 244. Dacă vreţi
să-l vedeţi la lucru pe pasionatul giro-
cean, puteţi să o faceţi în ziua de 19
iunie, când patru dintre maşinile sale vor

putea fi admirate în parcarea
Mall-ului timişorean, iar şase
dintre ele vor putea fi văzute pe
străzi, la parada care se va or-
ganiza în acea zi. Până atunci,
Dorin Bagiu a reînnodat şirul
unei tradiţii, aceea a întâlnirilor
lunare cu posesorii de maşini
vechi, care se întâlnesc la
Giroc în ultima joi din fiecare
lună. «Desigur, pasionaţii de
maşini vechi şi oamenii care
doar vor să vadă autoturisme şi
motociclete din alte vremuri au
permanent porţile deschise la
viitorul muzeu», adaugă Dorin
Bagiu. De la vis, la realitate
Astăzi, în atelierul din curtea

casei, dar şi în locul ce va deveni
muzeu, Dorin Bagiu a strâns zeci de
maşini şi motociclete fabricate între anii
1942-1965. A învăţat să conducă la 14
ani, iar la 17 ani, chiar de ziua lui, a făcut
şi prima boroboaţă automobilistică: s-a
răsturnat cu tractorul tatălui său! În ziua
în care a împlinit 18 ani a şi intrat în po-
sesia permisului auto, unul complet,
pentru toate categoriile. Bazele viitorului
SGM Museum au fost puse cu aproape
patru ani în urmă, când familia Bagiu a
cumpărat un teren pe care va amenaja
un spaţiu acoperit şi îngrădit cu un zid de
cauciucuri, în suprafaţă de 300 de metri
patraţi, şi un altul în aer liber, de 400 de
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metri patraţi, unde vor fi expuse maşinile
şi motocicletele. Putem spune că Dorin
Bagiu, care şi-a convins şi soţia să-i ur-
meze pasiunea, şi-a îndeplinit un vis mai
vechi, acela de a avea în curte o parte
dintre modelele de maşini care i-au mar-
cat copilăria. Maşini din alte vremuri Din
multitudinea de mărci care se regăsesc
în ceea ce va fi muzeul SGM din Giroc
una singură a fost aleasă să apară pe
siglă. «Lăstunul – ne spune Dorin Bagiu
– este un produs sută la sută timişorean,
bănăţean. A fost maşina locală, aşa că
este firesc să ocupe un loc de cinste în
muzeu». Ca la fiecare autoturism pe
care îl restaurează, Dorin Bagiu a lucrat
mult şi la Lăstun. Bineînţeles că dintre
autovehiculele autohtone nu lipsesc di-
feritele modele de Dacia, de la Dacia
1100, la Dacia 1300 (aceasta din urmă
va fi transformată într-o maşină cum
avea miliţia pe vremuri) sau Oltcit (un
model sută la sută Citroen, asamblat
doar în România, la Craiova). Vizitatorii
muzeului vor păutea admira şi câteva
modele speciale: o Volgă rusească din
anii ’50, puternică precum un tanc, câ-
teva modele de Skoda, Lada, Moskvich
sau Wartburg, produse în fostele ţări ale
blocului comunist, dar şi modele occi-
dentale, cum ar fi Renault sau Fiat.
Toate se vor transforma în obiecte de
muzeu şi vor aduce la Giroc o parte din
istoria tehnicii auto din mileniul trecut.
Toate maşinile din colecţia familiei Bagiu
sunt bijuterii ale tehnicii din perioade is-
torice apropiate sau mai îndepărtate. Cu
toate acestea, există câteva piese care
ies în evidenţă. În primul rând, ne dezv-
ăluie Dorin Bagiu, de departe, cea mai
valoroasă maşină este un Fiat 1100 Fa-
mily, fabricat în 1963. La ora actuală,
doar câteva exemplare mai există în co-
lecţii private şi este estimată la peste
6.000 de euro. O altă piesă de rezis-
tenţă, de data aceasta bijuteria doamnei
Bagiu, este Fiatul 600, fabricat în 1962.
Un alt Renault, modelul Gordini, va
deţine un loc de cinste în viitorul muzeu

auto de la Giroc. Un Renault 16, o
maşină supranumită «regina şoselelor»,
va putea fi admirată de giroceni şi nu
numai. O altă piesă, care are şi o va-
loare sentimentală, este Dacia 1100,
construită în 1972: în urmă cu patru ani,

de sărbători, Melinda i-a cerut lui Dorin
un cadou mai special; este vorba chiar
de maşina care astăzi circulă pe şosele
şi stârneşte curiozitatea şoferilor. La ca-
pitolul moto, supremaţia o deţine (într-un
top realizat de autorii acestui material)
motocicleta rusească Ural, cu transmisie
pe cadran şi cu marşarier, produsă în
1956. Poveste acesteia este mai mult
decât interesantă: proiectul este al pro-
ducătorului german BMW, însă a ajuns
pe mâna sovieticilor, care au construit
înaintea nemţilor performanta motoci-
cletă cu ataş. De asemenea, dintre ex-
ponate se remarcă şi un precursor al
popularelor ATV-uri, realizat de un pen-
sionar girocean în urmă cu câteva zeci
de ani.

Anton BORBELY

p128-129:Layout 1 12/15/2011 9:14 PM Page 2



130

Internetul mobil în România
Bărbaţii de 17-28 de ani posesori de
iPhone domină internetul mobil din Ro-
mânia. Aceştia sunt cei mai interesaţi de
acest serviciu în ţara noastră, majorita-
tea având studii superioare şi venituri
între 1.000 şi 4.000 de lei, potrivit statis-
ticilor trafic.ro.
Demografic, bărbaţii utilizează mai mult
internetul mobil decât femeile – 85,3%
versus 13,7%. Între aceştia predomină
cei cu studii superioare (64%) sau medii
(31,1%). Majoritatea sunt tineri cu vârste
de 17-28 de ani (52,7%), fiind urmaţi de
grupele de vârsta
29-40 de ani
(33,6%) şi 40-60 de
ani (13,4%). Utiliza-
torii de net pe mobil
pe site-urile din Ro-
mânia reprezintă
aproximativ 2% din
totalul celor ce navi-
ghează printre www.
Cele mai utilizate
smartphone-uri pe
piaţa de la noi sunt:
• iPhone-ul, cu o pondere de 54%, dintre
care modelele cele mai folosite sunt
iPhone classic, iPad şi iPod Touch •
Nokia (18%) – cele mai populare modele
fiind N95, N96 şi 97, E63, E71, E72,
Nokia 5230, Nokia 5800. • HTC (7%) –
seria Desire, Wildfire, HD2, Hero,
Espresso, Touch Diamond. • Samsung
(6%) – utilizatorii de Samsung preferă
modelele Galaxy S, Galaxy Tab, Galaxy
5 şi SGH-U800. • Blackberry (6%) –
preferatele internauţilor sunt Blackberry
9700, 9500, 8500. Smartphone-urile
preferate de utilizatorii români sunt
dotate cu touch screen şi folosesc în-
deosebi browser-ul Safari, Android We-
bkit, BlackBerry, Opera Mini, Nokia sau
Opera.
De asemenea, cea mai utilizată reţea de
internet mobil în ţara noastră este

Orange, secondată de Vodafone şi Cos-
mote. Cât despre tipul reţelelor folosite,
cele 3G reprezintă 61%, în timp ce Wi-
Fi-ul reprezintă 39%. 2 % dintre utiliza-
tori de internet folosesc într-o zi ambele
tipuri de reţele. Traficul de pe mobile se
realizează în special în cursul dimineţii.
Astfel 4% din traficul zilnic pe mobile se
întamplă între orele 8-9 dimineaţa. În
acelaşi interval, desktopurile generează
un trafic de doar 0,8% din traficul zilnic.
Internetul pe mobil este accesat în cur-
sul zilei de acasă, în mişcare, la cum-

părături sau la
locul de muncă,
fiind interesaţi de
domenii ca: • ştiri
şi mass-media; •
afaceri şi comerţ;
• divertisment; •
auto&moto; • co-
merţ electronic.
Conform acelo-
raşi statistici, po-
sesorii de mobile
petrec mai puţin

timp pe un site (214 secunde) şi vizi-
tează 1,5 siteuri pe zi decât un utilizator
de computer, care stă pe un singur site
aproximativ 300 secunde, accesând zil-
nic 3,25 site-uri.
Principalele 100 de cuvinte cheie pentru
search reprezintă 8% din volumul de
cautări efectuate pe mobil şi 16% din
cautările pe desktop-uri. Pe mobile, 42%
din traficul generat este direct, compa-
rativ cu doar 25% din cel de pe deskto-
puri. În ceea ce priveşte search-ul,
principalele 100 de cuvinte cheie repre-
zintă 8% din volumul de cautări efec-
tuate pe mobil şi 16% din căutările pe
desktop-uri. În materie de căutări navi-
gaţionale, acestea reprezintă 27% din
primele 100 de căutări pe mobil şi 37%
din 100 de căutări pe desktop.

Gabriel TOMESCU
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Pelerinaj la Sfânta Mănăstire Oaşa

Din dorinţa de
rugăciune şi de
cunoaştere pro-
fundă a cuvântu-
lui lui Dumnezeu,
Parohia Orto-
doxă Română
Chişoda cu spri-
jinul Societăţii de
transport Giro-
ceana a organi-
zat, la începutul
lunii mai, un pe-
lerinaj la Sfânta Mănăstire Oaşa, un
aşezământ înconjurat de coline cu
păduri de brad şi poieni pline de ver-
deaţă, care în liniştea lor te fac să te
apropii mai mult de Dumnezeu în timpul
rugăciunii tale. Aşezământul monahal se
află la poalele Poienii Fetiţa, la 70 de ki-
lometri sud de Sebeş Alba, 57 de kilo-
metri nord-est de Petroşani şi la 40 de
kilometri faţă de cea mai apropiată loca-
litate. Biserica mănăstirii a fost ridicată
pe un platou din Valea Frumoasei de
către scriitorul Ioan Pop, în anul 1943, la
o altitudine de peste 1.400 de metri.
Pentru a ajunge la Mănăstirea Oaşa tre-
buie să te rupi complet de lume şi să urci
încet de la Sebeş la munte, în ritmul şi
tăcerea adâncă a pădurii ce pare a nu
se sfârşi niciodată. Dreaptă şi învelită în

solzi de şindrilă, bise-
rica veghează întreaga
Vale a Frumoasei, cea
despre care vorbea Mi-
hail Sadoveanu în po-
vestirile lui de la Bradul
strâmb. Această
mănăstire oferă tinerilor
studenţi şi intelectuali
şansa de a cunoaşte şi
a gusta din bucuria
vieţii bisericeşti auten-
tice. Aici s-au găzduit şi

se găzduiesc tineri de înaltă trăire du-
hovnicescă cu viaţa dăruită lui Dumne-
zeu.
Pelerinii parohiei noastre au participat la
vecernia de seară şi la rugăciunile din
noaptea de sâmbătă spre duminică, ros-
tite de o voce blândă de călugăr, la lu-
mina candelei din biserica mănăstirii.
Rugăciunea de seară a ţinut până noap-
tea târziu când parcă simţeai nevoia de
mai multă stăruinţă să rămâi în apropie-
rea celor care trăiau acolo în duh şi
adevăr.
După rugăciunea de obşte, care a durat
până la miez de noapte, în lumina obs-
cură din jurul nostru, ne-am retras pentru
rugăciunea particulară, lăsând pe Dum-
nezeu să vegheze asupra noastră până
la reîntâlnirea cu El în rugăciunea de di-
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mineaţă. În acel loc cu aer de
iarnă, de -3 grade în luna mai,
pentru noi, cei veniţi de la
câmpie, a fost puţin mai greu,
dar Sfânta Liturghie de dimi-
neaţă ne-a introdus într-o at-
mosferă de rugăciune
mănăstirească.
Privind acest aşezământ nu
de mult înfiinţat, simţi o putere
care nu te lasă să pleci de
acolo şi, după plecare, te face
să te gândeşti la o nouă reîn-
tâlnire cu acel loc binecuvân-

tat de Dumnezeu, cu acea voce de
călugăr postitor şi cu privire blândă, în
rugăciune, chemând harul divin.
În ziua de duminică după masă lăsăm
aşezământul monahal Oaşa pierzându-se
printre dealurile cu brazi înmuguriţi. Cu
sufletele luminate şi încărcate de pute-
rea rugăciunii, ne întoarcem la casele
noastre, căutând să fim în continuare ală-
turi de Dumnezeu.

Preot Traian DEBUCEAN

Botezeul - uşa prin care se
intră în creştinism.
Ungerea cu sfântul mir - pe
care o face preotul îndată
după afundarea în apa
botezului, pentru chemarea
harului Sfântului Duh şi în-
tărirea spirituală a celui
botezat.
Pocăinţa - prin care se spală
păcatele mărturisite la
duhovnic.
Sfânta Euharistie sau Îm-
părtăşania - prin care ne
unim cu Domnul, gustând
trupul şi sângele Său, sub

chipul pâinii şi al vinului
sfinţit prin lucrarea Sfântului
Duh.
Preoţia - prin care se re-
varsă harul Sfântului Duh
asupra celor chemaţi a fi
păstori sufleteşti ai creş-
tinilor.
Nunta - prin care se binecu-
vântează, sub forma cu-
nuniei, unirea soţilor şi se
sfiinţeşte familia.
Maslul - prin care se dobân-
deşte iertarea păcatelor, vin-
decarea de boală şi ferirea
de orice răutate.

Cele şapte sfinte taine rânduite de Mântuitorul în Biserica Sa
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CCiirreeşşaarr
AAcceeaassttaa  eessttee  lluunnaa

cciirreeşşeelloorr,,  ddrreepptt
ppeennttrruu  ccaarree  îînn
ppooppoorr  eeaa  eerraa

ccuunnoossccuuttăă  ssuubb
ddeennuummiirreeaa  ddee
””CCiirreeşşaarr''””  ssaauu

''CCiirreeşşeell''''..
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1 V Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful
2 S † Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava
3 D Sfinţii Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie şi

Claudie; Predică la Duminica Rusaliilor
4 L † Lunea Sfântului Duh; Sfinţii Zotic, Atal, Camasis şi

Filip de la Niculiţel
5 M Sfântul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului
6 M Sfântul Ilarion cel Nou
7 J Sfântul Teodot, episcopul Ancirei
8 V Aducerea moaştelor Sfântului Teodor Stratilat
9 S Sfântul Chiril al Alexandriei
10 D Sfântul Mucenic Timotei, episcopul Prusei;

Duminica Tuturor Sfinţilor
11 L Sfântul Apostol Vartolomeu; Pomenirea morţilor -

Moşii de vară
12 M † Pogorârea Sfântului Duh - Rusaliile;

Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare
13 M Sfânta Mucenică Achilina
14 J Sfântul Proroc Elisei
15 V Sfântul Proroc Amos
16 S Sfântul Tihon
17 D Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail;

Duminica Sfinţilor Romani, a doua după Rusalii
18 L Sfinţii Mucenici Leontie, Ipatie şi Teodul
19 M Sfântul Apostol Iuda; Lăsata secului pentru

postul Sfinţilor Apostoli
20 M Sfântul Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor
21 J Sfântul Mucenic Iulian din Cilicia
22 V † Sfântul Mucenic Eusebie, Episcopul Samosatelor
23 S Sfânta Muceniţă Agripina
24 D † Drăgaica sau Sânzienele; Predica la Duminica

a treia după Rusalii - Despre grijile vieţii
25 L Sfânta Muceniţă Fevronia
26 M Sfântul Cuvios David din Tesalonic
27 M Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini
28 J Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici Chir şi Ioan
29 V † Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
30 S † Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

Calendar ortodox iunie
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Sărbători creştine

Rusaliile
Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii
Sfântului Duh, numită în popor şi Du-
minica mare, este sărbătoarea anuală a
pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii
Apostoli, eveniment cu care se încheie
descoperirea faţă de lume şi de creaţie
a lui Dumnezeu, Cel în treime. Ea cade
întotdeauna la zece zile după Înălţare
sau la 50 de zile după Paşti, când a avut
loc evenimentul sărbătorit şi când evreii
îşi serbau şi ei praznicul. Este, totodată,
sărbătoarea întemeierii Bisericii creş-
tine, pentru că în aceeaşi zi, în urma cu-
vântării însufleţite a Sfântului Apostol
Petru, s-au convertit la creştinism circa

3.000 de suflete, care au alcătuit cea
dintâi comunitate creştină din Ierusalim
(Fapte II, 41), nucleul Bisericii de mai
târziu. (V.T.)

Sfânta Treime

Conform tradiţiei după care, în ziua ur-
mătoare marilor praznice, sărbătorim
persoanele care au slujit ca instrumente
ale evenimentului prăznuit sau care au
avut un oarecare rol în săvârşirea lui, a
doua zi după Duminica Pogorârii Sfântu-
lui Duh, adică în Lunea Rusaliilor, Biseri-
ca ortodoxă prăznuieşte pe Sfântul Duh,
a treia persoană a Sfintei Treimi. În calen-
darele româneşti această zi e trecută ca
sărbătoarea Sfintei Treimi. Denumirea
aceasta, de dată mai nouă, reprezintă
probabil o influenţă catolică (la catolici
Sfânta Treime e sărbătorită în prima Du-
minică după Rusalii). În secolul XII, nici
în Apus nu era încă generalizată o
asemenea sărbătoare, ci era privită în
unele mănăstiri ca o inovaţie; ea a fost
stabilită definitiv în Apus abia la 1334. În
calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe
însă, Lunea de după Rusalii este numită
încă Lunea Sfântului Duh, ca în Penti-
costar.

M. STURZA

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel se bucură
de o cinstire deosebită din partea Bise-
ricii, fiindcă au fost “căpetenii apostolilor”
şi “lumii învăţători”, contribuind, prin
râvna lor, la răspândirea cuvântului
evanghelic în multe părţi ale lumii. E greu
a tălmăci în grai omenesc vrednicia lor
deosebită. Faptele lor minunate covâr-
şesc mintea, iar învăţăturile lor, precum
şi inspiratele interpretări ale slovei reve-
late, întrec la număr nisipul mării şi
stelele cerului. Li se potrivesc cuvintele
psalmistului: “În tot pământul a ieşit ves-
tirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor”.
(Psalm 18, 8). Când Biserica a luat
hotărârea de a-i pomeni în aceeaşi zi, a
fost călăuzită de cursul istoric al eveni-
mentelor. Amândoi au fost încununaţi cu
cununa martiriului în aceeaşi zi, 29 iunie,
anul 67. Dar în afară de coincidenţa zilei
martiriului, Biserica a mai avut în vedere
faptul că pe cât de mare este Petru, tot
pe atât de mare este şi “Apostolul nea-
murilor”, cel ce s-a convertit pe drumul
Damascului.
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1 Iunie – zi de sărbătoare pentru
elevii şcolii din Giroc

Cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Copilu-
lui, un grup de elevi din clasele V-VIII
de la şcoala din Giroc au plecat, însoţiţi
de profesorii Octavian Gruiţa şi Car-
men Laţcu, în excursia organizată pe
itinerariul: Timişoara – Orşova – Porţile

de Fier – Băile Herculane şi retur.
Pe parcursul vizitării diferitelor obiec-
tive, am avut ocazia să ne îmbogăţim
cunoştinţele de istorie, geografie, re-
ligie sau economie. Astfel, am aflat că
noul oraş Orşova a fost ridicat după
construirea hidrocentralei de la Porţile
de Fier, iar vechiul oraş se află sub ni-
velul Dunării, la 20-30 de metri adân-
cime.
Am aflat că mănăstirea Sfânta Ana
este ctitoria renumitului ziarist Pamfil
Şeicaru, ridicând-o drept mulţumire
adusă lui Dumnezeu, care i-a salvat
viaţa în timpul luptelor din Primul
Război Mondial.
În răstimpul petrecut la Orşova am
făcut o croazieră pe Dunăre, ocazie cu
care am admirat peisajul de pe ţărmul
românesc şi sârbesc, iar în depărtare,

intrarea în Defileul Dunării, cunoscut
de la geografie sub numele de Caza-
nele Mici şi Cazanele Mari.
În drumul spre baraj am trecut prin
dreptul fostei insule Ada-Kaleh, care
,,odihneşte” pe fundul Dunării, înghiţită

de aceasta tot
după construirea
barajului.
De la ghidul nos-
tru de la Muzeul
Porţile de Fier,
am aflat că in-
sula era locuită
de aproape o
mie de turci, că
acolo era o ce-
tate şi o mo-
schee, iar în
muzeu, pe lângă
n u m e r o a s e
piese descope-
rite în săpăturile
a r h e o l o g i c e ,
este amenajat şi
interiorul unei

camere turceşti.
Coborând în sala turbinelor, am aflat că
hidrocentrala de la Porţile de Fier a fost
construită între anii 1964-1972, că este
cea mai mare de pe Dunăre, că dă
15% din energia electrică a ţării şi că
produce cea mai ieftină energie, iar ba-
rajul construit între România şi Serbia
are o grosime de 30 m.
Pe drumul de întoarcere spre casă, în
amonte de Băile Herculane, pe Valea
Cernei, am admirat un alt baraj, a cărui
hidrocentrală dă energie electrică ţării.
Vremea deosebit de frumoasă şi at-
mosfera de veselie pe care am avut-o
pe tot parcursul călătoriei a făcut ca
ziua de 1 iunie să fie o zi de sărbătoare
pentru tot grupul nostru.

Graţiela CÎMPEANU
Clasa a V-a A
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Bucuria de a fi copil

1 Iunie, 2011. E o zi frumoasă ca orice zi
de vară şi, totuşi, ziua aceasta are far-
mecul ei: este ziua copiilor din lumea în-
treagă. De aceea, şcolarii din clasele
primare de la şcoala din Giroc, împreună
cu dascălii lor, au pornit să facă ce ştiu
mai bine: să se joace.
Cu ghiozdanele în spate, copiii au ple-
cat la picnic la „Paradisul verde” din
Giroc, unde au fost primiţi cu drag de
gazde, familia Flonta. La aer curat, sub
soarele strălucitor al verii, au admirat fru-
museţea peisajului şi au desfăşurat o
mulţime de jocuri, care mai de care mai
atractive. Pentru a se răcori, au savurat
câte o îngheţată, oferită tuturor copiilor
de către domnul primar. După câteva
ore de joacă pe cinste, s-au îndreptat
spre casă cu speranţa că fiecare copil
din lume s-a bucurat în această zi de
clipe minunate.
Elevii şcolii din Giroc urează tuturor co-
piilor „La mulţi ani!” şi o copilărie fericită.

Iudita MONEA

Acţiunea copiilor de la Grădiniţa cu pro-
gram prelungit Giroc face parte din
Proiectul naţional “Şcoli pentru un viitor
verde”. Preşcolarii din grupele mijlocie
A, mare şi mare pregătitoare s-au cos-

tumat în copaci, glob pământesc, super-
eroi, vrăjitoare, prinţi şi prinţese şi au
transmis mesaje ecologice prin poezii şi
cântecele. Costumele au fost con-
fecţionate de către părinţi din saci de

rafie, hârtie creponată, ziare, pahare de
plastic, staniol, toate fiind materiale re-
ciclabile.
Prin acest demers ecologic, copiii învaţă
să fie mai prietenoşi cu natura, să o
ocrotească, să adune gunoaiele, să re-
folosească unele materiale, să iubească
pădurea, etc. Carnavalul a îmbinat în
mod plăcut informaţiile cu character
ecologic şi prezentarea costumaţiilor,
copiii fiind premiaţi cu premiile I, II, III şi
un premiu de popularitate. Această
paradă a avut un impact pozitiv asupra
copiilor, respectiv părinţiilor, privind edu-
caţia ecologică în rândul preşcolarilor.
Copiii au fost îndrumaţi de educatoarele
Laura Gherban, Janina Terteci şi Mi-
haela Manzur.

Lenuţa TERTECI

Şcoli pentru un viitor verde
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Adorarea unui sfânt

E linişte ca-ntr-un mormânt,
La orizont...apare-un sfânt.
Îl privesc păşind şi apoi tac,
Cu suflul lui divin mă-mbrac.

Îi calc pe urmă ca să
îl petrec,

Cad la picioare-i şi
pios m-aplec.

Stau şi-l ador, îl con-
templez,

Şi-apoi, tăcut, mă-
ndepărtez.

Alb

Un vis pe-o foaie de hârtie albă,
Un gând mă-ndeamnă să visez.

Un crin, să-i simt petala dalbă,
Mirosu-i dulce, pur, să-l savurez.
Petale albe...dintr-un trandafir,

Desprinse parcă de o lină adiere,
Le număr, le adun...fir după fir,

Le simt în palmă, ca o mângâiere.

Decorul alb, cu cerul alb, senin
Ce fulgi catifelaţi presară-n zare,
Cu-amorul meu am să-l îmbin,
Cu dorul pur şi alb, c-o alinare.

Trandafirul
însângerat

Lacrime de sânge răsfirate
pe-un trup gingaş suspină,
Lacrime de sânge se anină
de-un fir cu braţe înspinate.

Să-l ating... doar cu
privirea

aş putea, uşor să îl
alint.

Cu spini vădită-ncoronarea
să îl ador, ca pe un sfânt

Grafică: Sandra SZABO

tinere condeie din Chişoda

RalucaMihaela Jugănaru
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Lamulţi ani, Petru Chira!
În 4 iunie, Petru Chira, epigramist, poet, om de radio şi presă scrisă, a împli-

nit 72 de ani. Prilej numai potrivit pentru a-i ura şi noi “La Mulţi
Ani!”, sănătate, viaţă lungă şi o la fel de lungă şi prodigioasă
carieră literară ca şi până acum.
Aşadar, Petru Chira s-a născut la Chişoda, în anul 1939.
De-a lungul vremii a colaborat cu ziare locale sau cen-
trale, cum au fost Drapelul roşu, Orizont, Renaşterea Bă-
năţeană, Pardon, Epigrama, Urzica sau Tribuna Satului.
Este membru fondator al Cenaclului “Ridendo” din Ti-
mişoara (1980), membru
fondator al Uniunii Epigra-
miştilor din România. A publi-

cat în numeroase almanahuri şi
culegeri de epigrame. Scrie poezie

în grai bănăţean, poezie lirică şi sonete. A publi-
cat “Spini clandestini”, “Femeia, eterna po-
veste”, “Rai în tangaj”, “Vânătoarea de
ciocârlii”, “Îngerii luminii”, “Ca-n sat la noi”, vo-
lume de autor sau scrise în colaborare.

Redacţia

Trist aduşerile-aminte
Bat cu spaimă din aripă,
M-o rămas puţînă mince
Şî o viaţă cât o clipă;

Roşu soarili răsare
Boldănios, ca-n ‘46,

Luna merje la culcare,
Stăle-m picură pră masă.

(...)

Pita acră şî bâcită
Dările care v-or stors.
Duba neagră şî urâtă

Şe v-o dus fără întors...

Vremi dă groază şî dă moarce
Când a’ iadului stăpâni

V-or furat tăt şe să poace,
V-or pus cotă şî pră câni!...

Amiciţî-vă dă plânsu
Dă copil şî dă nepot,

Dă prăşeptori şî săchestru
Şe v-or luat dîn casă tot!

(...)

Amiciţî-vă-ţ drumeagu
Când, flămândz şî făr-un ban,

V-or furat întrăg iorsagu
Şî v-or dus în Bărăgan...

Amiciţî-vă Canalu,
Groaza anilor pierduţ,
Nu zuitaţ niş maximalu,
Dar niş fraţî dispăruţ!

Oasîle fără mormince,
Fără cruş şî părăstas,
Os dă frace şî părince,
Spaima fiecărui şeas.

Suptscriu

Mi-s un care-goge Chira,

Prăstă mine zburdă anii.

Banii mi-i căşcig cu mira,

Iar cu lira doar... duşmanii.

Petru CHIRA

Sămne rele
(fragment)
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Rusalii 1951… Nu avem voie să uităm!

În noaptea de 17 spre 18 iunie 1951,
guvernul comunist al României din
acea vreme a tradus în fapt ceea ce

a gândit şi realizat totalitarismul bol-
şevic al Rusiei sovietice în existenţa
sa de peste şapte decenii: deporta-
rea spre ţinuturi aride şi ostile a unor
oameni care, prin muncă cinstită, şi-
au făurit un trai decent. Bănăţeni de
toate etniile şi credinţele, etichetaţi
chiaburi şi duşmani ai poporului, au
devenit atunci victime ale unei sălba-
tice politici de exterminare în masă.
Începuseră deportările în Bărăgan.
Acolo, în câmpia aridă, unde odi-
nioară au fost ridicate - după estimă-
rile Asociaţiei Foştilor Deportaţi în
Bărăgan - 18 sate de către aproxi-
mativ 40.000 de deportaţi bănăţeni,
autorităţile de atunci au distrus ca-
sele şi au nivelat terenul, ca să piară
orice urmă a fărădelegilor săvârşite.
Nici cimitirele unde-şi aveau odihna
veşnică cei plecaţi spre alte zări nu
mai sunt... Saravale, Banloc şi Che-
cea sunt doar câteva din comunele
din Banat din care familii întregi au
fost deportate în pustiul de atunci al
Bărăganului. La Frumuşiţa Nouă,
bănăţenii au ridicat în 1991 un mo-
nument în amintirea celor „adormiţi
întru Domnul”. Pe soclu, un înscris

îndeamnă la neuitare: „Am ridicat
acest monument, să aşezăm în el o
parte din nemurire, o parte din ierta-
rea noastră pentru oameni, o parte
din iertarea lui Dumnezeu pentru noi.
Am ridicat acest monument cum am
ridica o casă, în care să locuiască
întru împăcare toate lacrimile noas-
tre”.
În cartea intitulată „Rusalii ’51. Frag-
mente din deportarea în Bărăgan”,
de Viorel Marineasa şi Daniel Vighi,
apărută în anul 2004 la Editura
Marineasa, autorii definesc într-un
preambul termenul „deportare” şi-i
stabilesc în acelaşi timp sorgintea,
derivând de aici destinul unor oameni
siluiţi de o ideologie a exterminării

programate în stil comunist. Iată un
fragment: „Deportarea este o invenţie
a ţărilor-continente, a spaţiilor fără
capăt în care pot fi anihilate populaţii,
atitudini, istorii. Deportarea în utopie
a prostit omul... dar a creat... indivizi
care credeau în... iluzii devenite
politică de stat. În vremurile pe care
le-am trăit, am fost martorii şi
subiecţii unei deportări în nimicul
unei poveşti cu gust de carton. Tre-
buia să credem în prostii şi proşti”.

A. BORBELY
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Adolf Hitler

Până la sfârşitul celui de-al
Doilea Război Mondial,
politica lui Hitler de in-
vazie defensivă şi supre-
sia rasială au adus
moartea şi distrugerea a
zeci de milioane de oa-
meni, inclusiv şase mili-
oane de evrei în ceea ce
este acum cunoscut sub
numele de “Holocaust”.
La 30 aprilie 1945, Hitler
s-a sinucis, s-a împuşcat
în timp ce, simultan,
muşca dintr-o capsulă de
cianură.
Josef Stalin

Stalin a fost secretar
general al PCC al Uni-
unii Sovietice din 1922
până la moartea sa în
1953. Sub conducerea
lui Stalin, Ucraina a
suferit de foamete.
Foametea a fost
cauzată de deciziile
politice şi administra-
tive crude şi deliberate
ale regimului comunist.
Numărul total al per-
soanelor ucise sub
domnia lui Stalin este
între 10-60 milioane.
Pol Pot

Pol Pot a fost lider al
khmerilor rosii, precum şi
prim-ministru din Cam-

bodgia 1976 - 1979. În
timpul lui, la putere, Pol
Pot a forţat o versiune
extremă a comunismului
în care toţi locuitorii
oraşului au fost mutaţi la
ţară pentru a lucra în fer-
mele colective şi proiecte
de muncă forţată. Efectul
este estimat în a fi ucis
aproximativ 2 milioane
de cambodgieni.

Vlad Ţepeş

Vlad este cel mai bine
cunoscut pentru legen-
darele pedepse extrem
de crude. El a impus, în

timpul domniei sale,
metoda lui de tortură: tra-
sul în ţeapă. Pe lista tor-
turilor se mai află: cuie în
cap, taierea membrelor,

strangulare orbitoare,
ardere, tăierea nasului şi
urechilor, mutilarea or-
ganelor sexuale - mai
ales în cazul femeilor,
scalparea, jupuirea şi
fierberea de viu.
Maximilien Robespierre

Maximilien Robespierre
a fost un lider al revo-
luţiei franceze. În plus,
Robespierre a fost unul
dintre principalele forţe
motoare din spatele
domniei terorii. Au fost
ucise între 18.500-
40.000 de persoane.
Robespierre a fost de-
capitat, fără un proces
în 1794.
Ivan al IV din Rusia

Ivan al IV-lea a fost
primul domnitor al
Rusiei care şi-a
asumat titlul de ţar. El
a fost numit “cel
Groaznic”. Soldaţii lui
Ivan construit ziduri în
jurul perimetrului
oraşului, în scopul de
nu permite oamenilor
din oraş să plece. Se
estimează că între

500 şi 1.000 de per-
soane au fost adunate în
fiecare zi de către tru-
pele, apoi torturate şi
ucise în faţa lui Ivan şi a
fiului său.

Celemai urâte personalităţi din istorie

Selecţia a acestei liste se bazează pe acţiuni generale şi pe impactul
sau brutalitatea asupra oamenilor
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Cuvânt la despărţirea de elevii şcolii din Giroc,
de colegi, de prieteni şi nu numai

Actuala promoţie a clasei a VIII-a repre-
zintă ultima generaţie de absolvenţi, pe
care, după o activitate de 43 de ani, din
care 34 la Şcoala din Giroc, am condus-o
şi de care cu emoţii fireşti mă despart. Este
un moment de bilanţ pentru ei, dar şi pen-
tru mine, prilej cu care doresc să aduc mu-
lţumiri doamnelor educatoare, care i-au
avut în grijă în activităţile preşcolare, să
mulţumesc doamnei învăţătoare Zorina
Ciolac, care, cu conştiinciozitatea şi price-
perea ce o caracterizează, le-a îndrumat
paşii în clasele primare, să mulţumesc co-
legilor profesori care, fiecare
la disciplina sa, le-au îm-
părtăşit din tainele diferitelor
ştiinţe. Se cuvine să mulţu-
mim părintelui Adrian Cher-
meleu, care a venit în parohia
noastră chiar în anul când ac-
tualii noştri absolvenţi au păşit
pentru prima dată pe porţile
şcolii şi care, prin activităţile
organizate în biserică sau la
cercul de pictură pe sticlă, a
fost mereu alături de noi. Nu
în ultimul rând mulţumesc domnului primar
Iosif Ionel Toma şi Consiliului Local Giroc
pentru preocuparea permanentă pe care
au manifestat-o pentru şcoală, pentru su-
mele investite în infrastructura şcolară, dar
şi pentru dotarea cu mijloace de înv-
ăţământ sau sprijinirea activităţilor extra-
şcolare. Cuvintele sunt puţine pentru a
exprima mulţumirile aduse celor care, pe
parcursul a opt ani, şi-au pus amprenta
asupra formării lor morale şi profesionale
în spiritul învăţăturii, muncii, iubirii de Dum-
nezeu şi de ţară, în dragostea pentru
adevăr, dreptate, corectitudine, iubirea faţă
de părinţi şi de aproape şi a altor valori mo-
rale în care noi dascălii mai credem. Am
făcut toate acestea cu credinţa că ele tre-
buie să caracterizeze orice societate, chiar
dacă, în România zilelor noastre, de multe
ori altele sunt valorile care se impun: şme-

cheria, minciuna, trădarea. Ca diriginte, în
ultimii doi i-am învăţat să-şi apere cu dem-
nitate punctul de vedere şi părerea, să ştie
să se bucure de succese, dar şi să-şi re-
cunoască greşelile sau insuccesul, să fie
ambiţioşi, dar şi iertători, iar ca viitori ce-
tăţeni cu responsabilităţi civice să participe
la viaţa ,,cetăţii”, să nu lase pe alţii să le
hotărască destinul. În şcolile pe care le vor
urma, elevii noştri reprezintă Şcoala din
Giroc, de care trebuie să fie mândri, fiindcă
este o şcoală care şi-a câştigat un presti-
giu prin munca a zeci de generaţii de elevi

şi cadre didactice, iar colegi-
lor mei le spun că un presti-
giu se câştigă greu, dar şi
mai greu se păstrează. Vor-
bind de prestigiul Şcolii din
Giroc, ,,cârcotaşilor”, care în-
cercând să-şi justifice acţiu-
nea prin care eu am fost
înlăturat de la conducerea
şcolii, la 1 septembrie 2009,
(după ce cu câteva zile
înainte am primit calificativul
,,Foarte Bine” şi gradaţia de

merit), spunând că Şcoala din Giroc este
o ,,şcoală moartă”, am să le reamintesc
câteva din acţiunile de mare amploare şi
cu participarea unor personalităţi de frunte
din cultura şi învăţământul timişorean, dar
şi a numeroşi foşti elevi, fii ai satului sau
cadre didactice din diverse generaţii: ani-
versarea a 625 de ani de la atestarea Gi-
rocului şi 220 de ani de învăţământ
românesc (1996); schimbul intercultural cu
o şcoală din Elveţia (1997); acţiunea co-
mună cu Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria (2003), activitate difuzată de
televiziunea maghiară; aniversarea a 230
de învăţământ românesc in Giroc (2006);
lansarea, în cadrul scolii, a zece cărţi ai
căror autori sunt cadre didactice de la şco-
ala noastră (Ion Murariu, Silvestru Ştevin
şi Octavian Gruiţa), acţiuni la care au par-
ticipat: P.S.S Paisie Lugojanu, prof. univ.
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dr. G.I.Tohăneanu, prof. univ. dr. Deliu Pe-
troiu, prof. univ. dr. Viorel Boldureanu, prof.
univ. dr. Dumitru Craşoveanu, istoricul Flo-
rin Medeleţ, scriitorii Ion Marin Almăjan,
Viorel Marineasa, conducerea Asociaţiei
Deportaţilor din Bărăgan, Cenaclul Gura
Satului, veterani de război, reprezentanţi
ai Prefecturii Timiş, ai ISJ Timiş şi ai prim-
ăriei Giroc, ai cultelor etc. Doar răsfoind re-
cent apăruta monografie ,,Giroc-Arc peste
timp” veţi putea citi numele a peste 200 de
intelectuali porniţi de la şcoala din Giroc,
din care peste 100 s-au format în cei 34 de
ani de când, alături de colegii mai în
vârstă, de generaţia actuală de cadre di-
dactice sau de cei care, din păcate, nu mai
sunt printre noi, am slujit cu mult devota-
ment şi credinţă această şcoală. Nu am să
revin cu rezultatele obţinute la examenul
de capacitate sau testele naţionale, fiindcă
le găsiti în ,,Monografia scolii din Giroc” şi
în ,,Giroc-Arc peste timp”. Doar amintind
în treacăt aceste date, mă întreb şi vă las
pe dumneavoastră să decideţi dacă a fost
Şcoala din Giroc o ,,scoală moartă”. Pen-
tru această jignire adusă şcolii, dar şi mie
personal, n-am să le cer celor care au
făcut-o să-şi ceară scuze în public, dar
măcar în particular o pot face. Pentru ca jig-
nirea să fie şi mai mare, în numerele urmă-
toare din ziarul ,,Dialog cu cetăţenii”, din
anul 2009, un tânăr ziarist anunţa că, de
acum, la Şcoala din Giroc va începe re-
forma. Să dea Dumnezeu! Ţin să vă asi-
gur că fac aceste reproşuri, nu din dorinţa
de a fi ieşit la pensie director, fiindcă 28 de
ani au fost şi prea mult, ci reproşez modul
cum au procedat autorităţile locale, dar şi
cele ale ISJ Timiş, care nu au găsit mo-
mentul şi locul de a aduce măcar un cu-
vânt de mulţumire, după ce o mare parte
din viaţă mi-am dedicat-o şcolii din Giroc
şi elevilor săi. Dar nu mă mai miră nimic,
dacă asistăm în aceste zile cum o perso-
nalitate marcantă, ca Î.P.S. Mitropolitul Ni-
colae al Banatului, prin tradare, este scos
pe uşa din dos a istoriei. Fiind un moment
de bilanţ, îi asigur pe toţi foştii mei elevi că
am fost mereu alături de ei, că le-am trăit
direct sau indirect realizările sau insucce-

sele, că tot ceea ce am făcut la clasă sau
în afara şcolii a fost pentru prestigiul lor şi
al şcolii noastre. Pe parcursul celor 28 de
ani, cât am fost director al şcolii, am trăit
stresul a 47 de inspecţii şcolare, instruirile,
toanele, iar la început jignirile a unuia din
cei 6 inspectori generali de la ISJ Timiş, iar
pe plan local ,,prietenia”, sfatul, indicaţiile,
îndrumarea, sfidarea sau chiar trădarea a
8 primari. După un asemenea ,,bilanţ”
vreau să mă bucur de linişte şi libertate.
Colegilor de la şcoală, nu am să le rea-
mintesc ce am făcut pentru ei, atunci când
au avut cea mai mare nevoie, fiindcă nu-mi
stă în caracter, dar am făcut total dezinte-
resat, ca pentru nişte prieteni. Am crezut
mereu în dreptate şi adevăr şi de aceea nu
m-am dat în lături de la niciun efort, mi-am
ridicat în cap autorităţi locale sau judeţene,
pentru a apăra persoane care se aflau în
dificultate şi pe care nu voiam să le văd ne-
dreptăţite sau călcate în picioare. Am fost
mereu un idealist şi un optimist, într-o lume
în care cei puternici şi cu bani îşi impun
voinţa şi îi calcă în picioare pe cei slabi sau
neajutoraţi. Recunosc că am făcut de
multe ori ,,imprudenţa” de a mă ,,pune”
contra vântului şi în cele din urmă m-a cos-
tat. Dar, chiar şi aşa, nu regret nimic, mă
retrag la pensie demn şi cu capul sus. Am
candidat la Consiliul Local Giroc, indepen-
dent sau pe lista unui partid, nu pentru a-
mi rezolva probleme personale, aşa cum,
din păcate, mulţi au făcut-o, ci pentru a
apăra interesele şcolii şi ale concetăţenilor
mei, indiferent de opţiunea politică. Acum
când nu mai am alte obligaţii profesionale
şi când se pare că aş avea mai mult timp
liber, doresc să-i asigur pe toţi susţinătorii
mei, pe prietenii sau advesarii politici, că
nu doresc nicio altă funcţie politică sau ad-
ministrativă, ci doresc să-mi aloc timpul
liber familiei şi nepoţilor mei pe care, din
păcate, mult timp i-am neglijat, în favoarea
şcolii. Nu ştiu dacă am fost întotdeauna un
exemplu pentru elevii mei, dar îi indemn să-mi
urmeze sfaturile, asigurându-i de dragostea
şi prietenia mea, iar pe colegi şi pe prieteni,
de stima şi preţuirea pe care o merită.

Prof. Octavian GRUIŢA
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Clopoţel de final pentru gimnaziu
Promoţia 2011 Giroc

Ioan Cătălin Aga, Ana-Maria Avrămuţ,
Adela Avrămuţ, Ana-Maria Bele, Flo-
rin Bere, Lavinia Bodnar, Marian
Bosa, Cătălin Buznă, Claudiu Cîtea,
Simon Corjescu, Andreea Crăciu-
nesc, Alexandra Gheorghiu, Florica
Iscru, Ana-Maria Lisu, Alexandru
Lisu, Anca Manyur Buhaş, Teodor

Mândăianu, Francesca Neamţu, Alin
Novac, Alisa Pantiş, Casian Perescu,
Roxana Rotariu, Adina Sava, Iuliana
Savu, Remus Scurtu, Iustinia Şoimu,
Alexandru Tănăsoiu, Cosmin Torsan,
Samuel Tuns, Darius Varga, Fabian
Vătavu, Marius Venter, Daniela Vereş,
Ovidiu Vrazsa.

Absolvenţii clasei a VIII-a

Cadrele didactice de la clasa a VIII-a
Melentina Costa – director, fizică/chi-
mie, Octavian Gruiţa – diriginte, isto-
rie/geografie, Zorina Ciolac -
învăţătoare, Violeta Liseţchi – limba
română, Mihaela Crăciun – limba fran-
ceză, Alexandru Koşa – limba en-
gleză, Mathew Easterwood – limba
engleză, Ioan Oprea – matematică,

Adrian Cecan – biologie, Ecaterina
Uzun – cultură civică, Miloranca Gol-
ban – religie, Emanuel Nicolescu – re-
ligie baptistă, Ilonca Vidu – muzică,
Sorin Stoica – educaţie fizică, Pavel
Draghici – desen, Florin Lipovan –
educaţie tehnologică, Carmen Laţcu
– informatică
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Clopoţel de final pentru gimnaziu
Promoţia 2011 Chişoda

Daniela Pleşa, Alexandru Chiriţescu,
Raluca Dunca, Raluca Jugănaru, Ana
Bordos, Ana Maria Jeflea, Claudiu
Pop, Darius Galea, Bogdan Golban,

Rareş Golban, Alexandru I. Gheor-
ghe, Alexandru V. Gheorghe, Andra
Mosor, Nicoleta Simion, Alina
Pârvulescu.

Absolvenţii clasei a VIII-a

Cadrele didactice de la clasa a VIII-a

Director Marieta Deneş - prof. matema-
tică, Elena Mermezan - prof. matema-
tică, Constanţa Onose - prof. limba
română, diriginte Liviu Râmneanţu -
prof. istorie şi geografie, cultura
civică, Simona Duiuleasa - prof. fiz-
ică, Adriana Târnovan - prof. chimie,

Gabriela Vlasie - prof. lb. engleză şi
lb. franceză, Ilonca Vidu - prof. muzi-
că, Florin Lipovan - prof. educaţie
tehnologică, Andra Ilie - ed. fizică,
Georgina Ianculescu - prof. biologie,
Miloranca Golban - prof. religie.
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Acasă

În cei doi ani ai mei de aici,
deseori oamenii m-au între-
bat: Când plecaţi acasă?
După ce am mai învăţat ceva
română, am înţeles că
însemna „Când plecaţi spre
casă?” şi nu cum suna: „Când
plecaţi acasă?” (problema cu-
vântului „acasă” va fi dezbă-
tută în aliniatele ce urmează,
n. t.). Chiar dacă cunoştinţele
mele de limbă română s-au îmbunătăţit,
mie totuşi îmi place să-mi traduc întreba-
rea în a doua variantă.„Acasă” este un
cuvânt care îmi dă dureri de cap, în mod
special în aceste clipe. M-am referit la
douăsprezece locuri diferite care au dat
sens cuvântului „acasă” în întreaga mea
viaţă şi, cu sinceritate, pot afirma că doar
un singur loc a făcut ca termenul „acasă”
să însemne cu adevărat acasă. Acel loc
s-a schimbat încet şi sigur în cei zece ani
de când l-am părăsit, astfel încât el nu
mai seamănă cu ceea ce era odinioară
şi nici eu nu mai sunt cel ce locuiam
odată acolo. Din celelalte unsprezece, un
singur loc se situează pe poziţia a doua.
Aici: Giroc, România. Primul meu apar-
tament şi al Marisei şi prima ieşire în
afara statuluiMichigan. Ultimii doi ani ne-au
rezervat atât bucurii, cât şi depresii. Mă
trezeam dimineaţa, îmi beam cafeaua pe
balcon fiind fericit. Mă întindeam în pat
privind serialele TV cu dorinţa şi aspiraţia
de a-mi revedea familia şi prietenii din
Statele Unite. Şi nu aş schimba nimic.
Chiar dacă nu le ştiu toate numele,
cunosc toate străzile din comună şi am
văzut aproape toate casele de două sau
chiar trei ori. Atunci când avem musafiri,
îi plimbăm prin comună. Le arăt casele
care mie-mi plac, atât cele noi cât şi cele
frumoase mai vechi. Ştiu ce case au câini
care ne latră, astfel încât să nu ne spe-
riem atunci când ei aleargă la gard. În co-
mună există mai mult de zece magazine,
iar noi am fost la mai mult de şase. Ştiu
pe de rost orarul autobuzelor şi îi recu-

nosc pe toţi şoferii şi toate
taxatoarele.
Ştiu să mă descurc prin
Chişoda şi prin Timişoara (bi-
neînţeles că Marisa cunoaşte
Chişoda mai bine). Ne place
să ne plimbăm la Chişoda vara
şi să savurăm o băutură şi/sau
o îngheţată pe malul lacului.
Nu ne putem decide între
pizza DAF şi Gioco, care sunt

cele mai bune pe care le-am mâncat în
zonă (şi chiar am încercat multe). Fabrica
de Bere Timişoreana are nişte sarmale
fantastice, dar nu le poate întrece pe cele
pe care le-am făcut noi acasă. Opus
acestui lucru, am mâncat nişte clătite ex-
celente făcute acasă, dar nici o clătită din
România nu a fost mai bună decât clăti-
tele bănăţene pe care le-am servit ca
desert la restaurantul Trio. Dar, în final,
pot spune de ce Giroc îmi oferă foarte
mult acel sentiment de „acasă”. Am acel
sentiment atunci când mă trezesc şi mă
uit afară pe fereastră cu Cezar care se
dă pe lângă mine pentru a-i oferi atenţie.
Am acel sentiment atunci când după ce
plec câteva zile, mă reîntorc şi mă plimb
pe străzi. Intru în magazin, spun „ceau”
şi-mi aud elevii care de pe biciclete strigă
„hello” şi am din nou acel sentiment care
revine şi atunci când intru în cancelarie
şi dau mâna cu toţi colegii mei. Este o
senzaţie de calm care mă învăluie şi mă
face să zâmbesc fără nici un motiv. Sunt
fericit în Giroc. Şi, totuşi, simt că este tim-
pul să plec, să mă reîntorc – chiar dacă
nu mai pot spune exact unde mă reîn-
torc. (…)
Totuşi, cel mai ciudat lucru dintre toate
este cum de acum Statele Unite îmi par
la fel de străine, aşa cum România mi-a
părut înainte de venirea mea aici. Ah,
bine. Sau, aşa cum spunem noi: „Asta
este!”

Traducerea Alexandru KÓSA

de Mathew C. Easterwood
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Campionii de la SVSU Giroc nu se dezmint!

Priceperea, îndemnarea, rapiditatea şi
volumul însemnat de cunoştinţe al celor
de la SVSU Giroc au devenit binecu-
noscute în întreaga ţară după ce în
patru ediţii consecutive girocenii au de-

venit campioni naţionali incontestabili.
Pentru meritele deosebite şi, mai ales în
conformitate cu regulamentul acestor
competiţii, echipa SVSU Giroc este ca-
lificată din oficiu, fiind campioană naţio-
nală en titre, urmând să ne reprezinte la
finala pe ţară care se va desfăşura în
luna august. Până atunci, a par-
ticipat onorific şi cu titlu de antre-
nament la concursul judeţean şi,
tot astfel, se va prezenta la
concursul interjudeţean de la
Moneasa din luna următoare.
Iată că şi SPSU Giroceana a
luat-o pe urma multiplilor cam-
pioni, clasându-se pe locul I la
concursul judeţean de
săptămâna trecută.
Aceste rezultate notabile au fost posibile
doar prin grija deosebită cu care s-a
aplecat asupra nevoilor concurenţilor de
la SVSU Giroc primarul comunei, dom-
nul Iosif Ionel Toma, care ne spune: “Am
acordat, mai ales în ultimii ani, o atenţie
deosebită celor de la SVSU Giroc şi re-
zultatele bune nu au întârziat să se

arate. Nu poţi obţine rezultate bune
decât prin interes şi, bineînţeles, accep-
tând costurile inerente. Şi nu este vorba
aici doar de “fala” specific bănăţeană de
a fi primii, primii din ţară, ci şi de faptul că

avem oameni competenţi şi bine
pregătiţi care pot să intervină cu
eficacitate maximă în situaţii de
urgenţă. Acesta este principalul
nostru câştig şi voi milita pentru
instruirea şi antrenarea lor în
continuare. Să dea bunul Dum-
nezeu să nu avem nevoie de in-
tervenţia lor... Dar, dacă se va
întâmpla acest lucru, trebuie să
ştim pe ce ne bazăm. Şi nu
avem doar cei mai instruiţi şi mai
rapizi pompieri voluntari din ţară,
avem totodată şi cea mai bună

bază materială care a fost completată
anul trecut cu o remiză nouă şi modernă
de pompieri. Atât timp cât voi fi la cârma
acestei comune, nu voi înceta nici o clipă
să asigur şi să îmbunătăţesc securitatea
şi siguranţa cetăţenilor de aici. Trebuie
să avem oameni care să răspundă

prompt în orice situaţie. E foarte impor-
tant acest lucru!”

Concurenţă acerbă pentru giroceni

În data de 11 iunie, pe terenul de fotbal
din comuna noastră s-a desfăşurat
etapa judeţeană a concursurilor profe-

Etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor
voluntare si private pentru situaţii de urgenţă
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sionale ale serviciilor voluntare si private
pentru situaţii de urgenţă.
Au participat 11 echipaje în concurs şi
unul demonstrativ (SVSU Gătaia), care
nu a îndeplinit formalităţile pentru a fi in-
clusă în competiţie. Juriul concursului a
fost compus din Ioan Marchiş (reprezen-
tantul Consiliului Judeţean), lt. col. Ni-
cuşor Ştefan, lt. col. Sorinel Juratu şi
arbitrul principal lt. col. Mirel Opriş.
În concursul Serviciilor Private pentru Si-
tuaţii de Urgenţă au fost înscrise loturile
SC Colterm SA, SC Conpet SA, SC Gi-
roceana SRL şi SC OMW SA, în timp ce
în competiţia Serviciilor Voluntare pentru
Situaţii de Urgenţă s-au întrecut for-

maţiunile din Recaş, Giarmata, Dudeştii
Vechi, Jimbolia, Teremia Mare, Biled,
Orţişoara şi Gătaia.
Din nefericire, un incident a marcat com-
petiţia, şi anume accidentul suferit de un
concurent din Dudeştii Vechi, care a
căzut de pe bârna înaltă de şase metri
în timpul probei de îndemânare şi viteză.

Concurentul a fost imediat dus cu Sal-
varea la spital şi şi-a revenit după puţin
timp. Lotul oraşului Jimbolia a fost des-
calificat la proba dispozitivului de inter-
venţie pentru că nu a racordat tubul de
absorbţie la motopompă, deşi formaţia
din acest oraş era clasată pe locul întâi
după primele două probe.
Clasamentul general la concursul desti-
nat SPSU a fost următorul: 1. SC Giro-
ceana; 2. SC Conpet; 3. SC Colterm; 4.
SC OMW Petrom.
Clasamentul în competiţia SVSU a avut
următoarea configuraţie: 1. Orţişoara; 2.
Biled; 3. Jimbolia; 4. Recaş; 5. Teremia

Mare; 6. Giarmata; 7. Dudeştii
Vechi. În acest clasament, de-
partajarea s-a făcut la proba a
treia, echipele fiind clasate în
funcţie de timpii obţinuţi.
Primele trei locuri în clasa-
mente au primit cupe şi di-
plome, iar loturilor SVSU de
pe primele două locuri li
s-au înmânat sume de bani
din partea Consiliului Ju-
deţean Timiş. Echipa comunei
Giarmata a primit premiul fair-

play, iar Dumitru Crăiniceanu, organiza-
torul concursului, a fost recompensat
pentru eforturile depuse în acest sens.
Serviciile ocupante ale locurilor întâi au
participat apoi la faza interjudeţeană,
care a avut loc la Moneasa, în judeţul
Arad, în perioada 13-15 iulie.

Vasile TOMOIAGĂ
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UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR

***
Ion şi Maria la maternitate:
- No Marie, ce avem?
- Băiat.
- No şi cu cine seamănă?
- D’apăi? degeaba-ţi spun mă Ioane,
că nu-l cunoşti.

***
- Tată, tu crezi în fantome?
- Nu, Bulişor. Nu există aşa ceva.
- Dar servitoarea mi-a spus că ele
există.
- Atunci împachetează cât de repede
poţi. Ne mutăm!
- De ce?
- Noi nu avem servitoare!

***
- Ascultă Ştrulică! Îţi plac femeile
care vorbesc mult, nu ştiu să
gătească şi să coasă nasturi şi dorm
după-amiaza?
- Doamne fereşte, mă, Bulă!
- Păi atunci ce te tot ţii după nevastă-
mea?

***
MergeBulă cu tac’su laplimbare într-un
Lăstun. La un moment dat, întreabă
Bulă:
- Tată, tată, chestia aia din dreapta

este Marele Zid Chinezesc?
- Nu, Bulă, aia este bordura.

***
Toţi elevii scriu cu asiduitate la lu-
crarea “Ce aş face dacă aş fi pa-
tron?”. Bulişor e singurul care stă cu
mîinile la piept şi meditează.
- Bulişor, tu nu scrii?
- Nu, domnule profesor, aştept să-mi
vină secretara.

***
Bulă se duce la oftalmolog pentru un
control:
- Domnule doctor, de când m-am în-
surat nu mai văd bine.
- Cum se manifestă pierderea vede-
rii?
- De când m-am însurat nu mai văd
un ban în casă.

***
Bulă în maşină: la un moment îl de-
păşeşte o găină. Apasă pe accelera-
tor, n-o ajunge. După câţiva km
ajunge la o fermă şi-l întreabă pe
ţăran:
- Ce fel de găini sunt acestea? E
prima dată când văd să fugă aşa de
repede o găină.
- Da, e noua specie, pentru carne.
- Şi-i gustoasă carnea?
- Nu se ştie, nu le putem prinde.

La Palatul Victoria se opreşte badea Gheorghe
cu bicicleta, o atârnă de gard şi începe să

caşte ochii în jur. Gardianul îi atrage atenţia:
- Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniştrii

cei mari.
- No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!
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Prichindeii de la Grădiniţa P.P. Giroc,
serbări de final de an şcolar

Preşcolarii din Giroc, în excursie lamănăstire

Cu prilejul încheierii anului şcolar 2010-
2011, preşcolarii de la Grădiniţa P.P. din
Giroc, alături de educatoarele lor, au
pregătit serbările de sfârşit de an. Astfel,

părinţii, bunicii, cadrele didactice şi invi-
taţii lor au putut viziona urmatoarele pro-
grame: la grupele mici A şi B - greieraşii,
fluturaşii, albinuţele şi piticii voioşi au
prezentat cântece şi poezii; grupa mijlo-

cie A şi-a încântat spectatorii, prin pro-
gramul intitulat “Aşa petrec bănăţănii”,
recitând poezii în grai, prezentând portul
popular din Banat, dansând hora ca-n

Banat şi cântând melodii
populare; grupa mijlocie B
a prezentat un Carnaval al
poveştilor; spectacolul
grupei mari a avut ca temă
“Tradiţiile şi obiceiurile in-
terculturale păstrate şi
transmise prin intermediul
preşcolarilor”, iar grupa
pregătitoare, cu lacrimi în
ochi, şi-a luat adio... de la
grădiniţă şi de la doam-
nele educatoare, cântând

şi recitând poezii.
Nu au lipsit nici cântecele în limba en-
gleză şi dansurile moderne.

Janina TERTECI

Preşcolarii de la Grădiniţa cu program
prelungit Giroc- Grupa Mijlocie „B” alături
de educatoare şi însoţiţi de părinţi au
avut parte de o zi minunată, în 27 mai,
plină de cânt şi joc. De dimineaţă, foarte
entuziasmaţi şi cu bagajele făcute, am
pornit la drum. Mai întâi am vizitat
Mănăstirea de la Timişeni unde,
rând pe rând, atât cei mici, cât şi
părinţii s-au închinat, iar mai apoi
am avut parte de un moment de re-
culegere şi relaxare în
curtea mănăstirii. Pe urmă, cu mic
cu mare, ne-am plimbat prin
pădure şi, găsind „poieniţa ferme-
cată”, jocul a început. Împreună cu
părinţii, ne-am jucat, am făcut plajă
şi am avut parte de un picnic co-
pios. Spre orele prânzului, foarte
obosiţi dar şi mulţumiţi de ziua mi-

nunată petrecută împreună, ne-am in-
tors acasă. Această excursie a avut sco-
pul socializării şi cunoaşterii. Copiii au
avut ocazia să îşi petreacă timpul şi să
se joace atât cu părinţii, cât şi cu colegii
lor, în mijlocul naturii.

Simona-Lorena BLAJ
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Parada costumelor dinmateriale refolosibile
Aşa cum se ştie, elevii Şcolii cu clasele I-
VIII „Iosif Ciorogariu” din Chişoda des-
făşoară o varietate de activităţi pe care şi
le-au propus în cadrul proiectului ,,Şcoli
pentru un viitor verde”.
Elevii clasei întâi, sub îndrumarea doam-
nei învăţătoare, şi-au propus pentru luna
mai o paradă a costumelor confecţionate
din materiale refolosibile (hârtie, carton,
plastic etc).
Pregătirile au început din timp. Doamna
învăţătoare le-a sugerat câteva idei, dar

imaginaţia creatoare a fiecăruia s-a ob-
servat în realizarea costumelor.
Ziua mult aşteptată a sosit. În sala multi-
funcţională a şcolii s-au adunat reprezen-
tanţii echipei verzi din fiecare clasă
pentru a forma juriul, elevi din clasele mai
mari, părinţi şi doamnele profesoare
Georgina Ianculescu şi Gabriela Vlasie.
Pe un fond muzical adecvat, rând pe
rând, au fost prezentate costumaţiile.
Juriul a stabilit să ofere tuturor o diplomă.

Gabriela CONDREA

Spectacol de
excepţie

Prefaţând mult aştep-
tata vacanţă mare,
preşcolarii de la Grupa
Mijlocie „B” din Giroc au
pregătit o minunată ser-
bare cu tema „Car-
navalul poveştilor”.
Părinţi, bunici, fraţi şi
surori au avut parte de
un recital de poezii şi
cântece atât în limba
română, cât şi în limba
engleză. Costumaţi în
prinţi, prinţese, iezi, lupi
şi alte personaje din
poveşti, copiii îndrumaţi
de educatoarele lor au
oferit un spectacol de
basm celor prezenţi.
Doamnele educatoare
doresc să mulţumească
părinţilor pentru sprijinul
acordat în acest an şco-
lar!
Simona-Lorena BLAJ
Simona LEONTESCU

O zi în ţinuturile arădene
Pe 4 iunie 2011, zi frumoasă de vară, elevii claselor a V-
a de la şcolile generale Giroc şi Chişoda, împreună cu di-
riginţii lor, Ioan Oprea şi Miloranca Golban, au pornit într-o
excursie în ţinuturile arădene, fiind ultima acţiune a
parteneriatului încheiat între cele două clase. Primul
obiectiv vizat a fost Mănăstirea Catolică Maria - Radna
(Lipova). Aici am aflat că începuturile mănăstirii datează
din jurul anului 1551, fiind întemeiată de călugării fran-
ciscani veniţi din Bosnia. Întregul complex monahal a fost
construit în mai multe etape, între anul venirii călugărilor
franciscani şi 1826 fiind ridicate principalele edificii. Stilul
gotic se împleteşte cu elementele stilului baroc. Impre-
sionantă a fost colecţia de icoane, donate de-a lungul tim-
pului de credincioşii ce au venit în pelerinaj. Lăsând în
urmă liniştea mănăstirii, am pornit în cântec şi voie bună
spre staţiunea Moneasa. Ajunşi aici, am respirat aerul
curat al pădurii, ne-am bălăcit în apa râului, am admirat
nuferii, peisajele splendide, ne-am plimbat cu poneii,
hidrobicicletele şi bineînţeles nu putea să lipsească achi-
ziţionarea de suveniruri. După orele petrecute în natură,
am plecat spre ultimul nostru obiectiv, Mănăstirea Hodoş-
Bodrog. Se pare că primul lăcaş din incinta mănăstirii a
fost ridicat în secolul al XI-lea. Prima atestare documen-
tară datează un secol mai târziu. De la începuturi şi până
astăzi, mănăstirea a fost de rit ortodox. Biserica mănăs-
tirii cu hramul “Intrarea in Biserica a Maicii Domnului“ (21
Noiembrie) datează din a doua jumătate a sec. al XIV-lea
şi este o construcţie din piatră şi cărămida romană, cu
ziduri foarte groase, fiind construită în stilul triconic bizan-
tin. Aici am asistat la slujba Vecerniei şi am parcurs pe
jos Drumul Crucii, înălţând rugăciuni la fiecare cruce.
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Lavinia Veleşcu, o tânără solistă demuzică populară

Tânăra solistă de
muzică populară
Lavinia Veleşcu
s-a născut la 25
iunie 1988, la
Chişoda. Studiile
primare şi gimna-
ziul le-a urmat la
şcoala din locali-
tatea natală,
după care a
urmat cursurile
Liceului Pedago-
gic “Carmen
Sylva” din Ti-
mişoara. Este
absolventă a Fa-
cultăţii de Ştiinţe
Economice, Fi-
nanţe-Bănci a

Universităţii de Vest din Timişoara. Este
căsătorită şi, în curând, va deveni
mămică. După cum ne spune: «Am în-
ceput să cânt încă din gimnaziu, când
am îndrăgit folclorul, în special muzica
populară. Am o adevărată slăbiciune
pentru muzica populară din Banat, dar
mă aplec cu mult drag şi spre folclorul
ardelean. Tot din aceeaşi perioadă da-
tează şi activitatea mea de dansatoare
în cadrul Ansamblului «Ghiocelul» din
Giroc, ansamblu în cadrul căruia am de-
butat şi m-am consacrat, atât ca dansa-
tor, cât şi ca solist de muzică populară. O
perioadă am activat la Palatul Copiilor,
sub îndrumarea domnului profesor

Remus Grosu. Apoi am urmat cursurile
Şcolii Populare de Artă din Timişoara,
clasa profesoarei Carmen Popovici.
Spuneam că îndrăgesc muzica populară
din Banat, pentru că m-am născut aici şi
pe cea din Ardeal, pentru că părinţii mei
sunt din zona Clujului. Cât timp am acti-
vat ca dansatoare la Ansamblul «Ghio-
celul» am participat la numeroase
turnee, atât în ţară, cât şi în străinătate,
turnee în care am obţinut succese deo-
sebite, maes-
trul coregraf
Victor Jicheran
asigurându-ne
un repertoriu
de excepţie.
Apoi, ca solistă
a Ansamblului
«Ghiocelu l»,
am cântat cu
colegii mei pe
n u m e r o a s e
scene din judeţ
şi din ţară, par-
ticipând toto-
dată şi la
n u m e r o a s e
concursur i» .
Ca model din folclorul bănăţean, tânăra
Lavinia Veleşcu o are peAndreea Voica,
iar din folclorul ardelenesc, pe Mariana
Deac. Vorbind despre muzica populară
de astăzi, solista Lavinia Veleşcu preci-
zează: “Îmi place îndeosebi folclorul
străbun, cel autentic. Din păcate, astăzi

se cântă tot mai puţin acest gen de
muzică. Folclorul adevărat se pare
că s-a pierdut în timp, iar ceea ce
se cântă astăzi nu ne reprezintă”.
Printre proiectele de viitor, solista
Lavinia Veleşcu aminteşte faptul
că îşi doreşte să înregistreze un
album cu melodii populare din
Banat.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Jane Austen (1775-1817)
“Nu vreau nimic, decât să mor”

Cele mai importante romane scrise de
Jane Austen sunt: Raţiune şi Simţire,
Mândrie şi prejudecată, Parcul Mans-
field sau Emma.

Marco Polo (1254-1324)
“Nu v-am povestit nici măcar jumătate
din câte am văzut”

Marco Polo a devenit
cunoscut în urma unei
călătorii pe care a în-
treprins-o în China.

Vespasian ( 9 – 79 )
“Nu se poate! Cred că
sunt pe cale să devin
zeu”

Vespasian este unul
dintre cei mai impor-
tanţi conducători ai
Romei. Succesor al lui
Nero, Vespasian va
conduce Roma într-o
perioadă foarte tulbure din cauza crizei
economice şi a războaielor cu evreii
din Ierusalim.

Leonardo daVinci (1452-1519)
“L-am jignit pe Dumnezeu şi întreaga
Omenire pentru că munca mea nu şi-a
atins scopul la timp”

Leonardo daVinci a fost pictor, sculp-
tor, arhitect, inventator şi om de ştiinţă
italian. Astăzi este cunoscut cel mai
bine pentru opera Gioconda (Mona
Lisa), dar şi pentru faptul că reuşit să
anticipeze foarte multe dintre invenţiile

moderne cu ar fi: avionul, elicopterul,
submarinul sau fotografia.

Louis XIV (1638-1715)
“De ce plângeţi? Credeaţi că sunt ne-
muritor?”

Ludovic al XIV-lea, supranumit şi
Regele Soare, a fost unul dintre cei

mai importanţi regi ai
Franţei. A condus re-
gatul timp de 72 de ani,
înregistrând cea mai
lungă domnie din istoria
regalităţii europene. A
fost încoronat la vârsta
de 5 ani, dar a condus
efectiv până la vârsta
de 18 ani.

H.G. Wells (1866 –
1946)
“Duceţi-v’! Sunt bine”

Alături de Jules Verne,
scriitorul HG Wells este
cunoscut ca unul dintre

părinţii genului stiinţifico-fantastic. Cele
mai importante opere ale sale sunt:
Maşina timpului, Războiul lumilor,
Omul invizibil, Primii oameni în lună şi
Insula Doctorului Moreau.

Nostradamus (1503-1566)
“Mâine nu o să mai fiu printre voi”

Nostradamus s-a născut în 1503 în
Franţa. Notorietatea şi-a dobândit-o în
urma viziunilor sale publicate în cartea
“Les Propheties”.
El şi-a prezis chiar şi moartea sa:
“Lângă bancă şi pat voi fi găsit mort”.

Cele mai faimoase “ultimele cuvinte” din istorie

Mai jos vă propunem un top al celor mai importante replici înainte
de moarte a unor oameni marcanţi din istorie.

Leonardo daVinci
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Ambalajul tradiţiilor versus sărbătorile creştine
În noaptea nunţii lor, mirii au

primit cadou de la nişte prieteni
o cutie mare, elegant ambalată.

Toţi nuntaşii le-au cerut să o des-
chidă să vadă ce cadou au primit.

Au deschis mirii cutia, dar surpriză! În ea
era ambalată, la fel de elegant, o altă
cutie ceva mai mică. Deschizând-o şi pe
aceasta au descoperit o altă cutie fru-
mos legată cu fundă. Au deschis-o şi pe
ea, dar au dat de o cutie mai mică. Deja
dezamăgiţi, mirii ezitau să mai facă jocul
prietenilor şi să continue deschiderea
cutiei. Nunutaşii le-au cerut să meargă
mai departe cu desfăcutul cutiei, aşa că
au deschis-o, dar au dat de o cutie
micuţă ca un copil. La insistenţele celor
din jur au deschis-o şi pe aceasta. În ea
se aflat un bebeluş de porţelan cu o
suzetă în guriţă, pe care dacă încercai
să i-o iei, bebele de ceramică începea să
scâncească. Tinerii căsătoriţi au înţeles
aluzia prietenilor: doreau o reîntânire la

botezul viitorului lor copil şi mai ales au
înţeles că o familie e completă atunci
când vin pe lume copiii.
Povestea din noaptea nunţii celor doi
tineri mai are însă un înţeles: adesea es-
enţialul ni se ascunde în prea mult am-
balaj. Tot mai frecvent noi, creştinii,
cădem la sărbători – Naşterea Domnu-
lui, Învierea Domnului etc. – sub povara
ambalajelor strălucitoare încărcate de
tradiţii, obiceiuri, reclamă şi consumism,
uitând de fapt ceea ce sărbătorim. Ne
impresionează mai mult ambalajul – îm-
podobirea bradului de Crăciun, obiceiul
colindatului, tăierea porcului, cadourile
pe care le dorim cât mai bogate sau vop-
situl ouălor la Paşte, cadourile de iepu-
raş şi mielul de pe masa îmbelşugată –
decât faptul că Dumnezeu s-a făcut om,
s-a smerit pentru noi ca să ne înalţe, prin
patima sa, şi să ne deschidă calea
veşniciei.

P
o
v
e
st
ir
i
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u
tâ
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A fost odată un pietrar căruia i se făcuse
lehamite să mai trudească la tăiatul
pietrei din munte sub razele fierbinţi ale
soarelui. “M-am săturat de viaţa asta. E
istovitor să tai şi iar să tai la piatră... Şi
soarele ăsta! Ah! Tare mi-ar plăcea să
fiu în locul lui! Aş sta sus pe cer, atot-
puternic, inundând lumea cu razele
mele”, îşi zise pietrarul. Şi, printr-o minu-
ne, dorinţa lui este auzită. Iar pietrarul
se transformă imediat în soare. Omul
era fericit văzând că i s-a împlinit dor-
inţa. Dar, pe când se delecta trimiţându-
şi peste tot razele, băgă de seamă că
acestea erau oprite de nori. “La ce bun
să fiu soare dacă nişte simpli nori pot
să-mi oprească razele?”, a exclamat el.
“Dacă norii sunt mai tari decât soarele,
atunci prefer să fiu nor.” Atunci se prefa-
ce într-un nor. Zboară deasupra lumii,

răspândeşte ploaia. Dar de-
odată începe să sufle vântul şi
împrăştie norul. “Ah, vântul
reuşeşte să împrăştie norii, deci
el este cel mai puternic, vreau să
fiu vânt”, hotărăşte el. Şi atunci se
face vânt şi suflă peste toată lumea.
Stârneşte furtuni, vijelii, taifunuri. Dar,
deodată, bagă de seamă că un zid îi
barează trecerea. Un zid foarte înalt şi
foarte tare. Un munte. “La ce-mi
serveşte să fiu vânt dacă un simplu
munte poate să mă oprească? El e cel
mai puternic!”, îşi zice el. Şi se face
munte! Dar în acel moment simte ceva
care îl loveşte. Ceva mai tare decât el,
care îl sapă pe dinăuntru. Era un mic
pietrar...
Morala? Mulţumeşte-te cu ceea ce eşti
şi ai de la Dumnezeu.

Pietrarul cel nemulţumit P
o
v
e
stiri

c
u
tâ
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Adevărata zestre a girocenilor

Nimic nu este mai de preţ decât ceea ce
ne-au lăsat străbunii noştri: credinţa în
bunul Dumnezeu, bucata aceasta de
pământ, limba noastră, casa părintească

şi, odată cu ele, datinile, obiceiurile,
tradiţia… În vremuri de restrişte s-a
dovedit că unii până şi credinţa au vrut
să ne-o ia, să ne facă păgâni. S-a
dovedit apoi că pământul şi casele unora
chiar au fost confiscate. De-a lungul
vremii ne-au fost smulse multe bunuri în
mod abuziv, de regimuri conducătoare
ostile şi vremelnice, dar credinţa, zestrea
noastră populară, folclorul, datinile şi
obiceiurile nu ne-au putut fi luate nici-
când de nimeni. Dimpotrivă… În ultimele
două decenii au fost ridicate multe bise-
rici în România şi au fost reabilitate cele
care au suferit stricăciuni, iar de Sfintele
Sărbători şi duminicile lăcaşele de cult
sunt mai pline ca oricând de credincioşi.
Dar, pe lângă bunurile materiale, trebuie
să arătăm că adevăratele noastre co-
mori, adevărata noastră zestre, au fost
zicerile din bătrâni, portul, cântecele şi
dansurile populare, obiceiurile care s-au
transmis prin viu grai din generaţie în
generaţie, consolidând o adevărată
tradiţie în acest sens.
Tocmai de aceea, aceste bunuri rămân
«Lada noastră cu zestre» şi sunt comori
de nepreţuit ale girocenilor şi ale poporu-
lui român în acelaşi timp. De când mă
ştiu, am încercat după puterile mele să

ajut în acest sens, să păstrăm şi să con-
servăm “lada noastră cu zestre”, dar şi
să o ducem mai departe, spre copiii şi
nepoţii noştri. Astfel, în tinereţe, am fost
membru al Ansamblului “Ghiocelul”,
ansamblu pe care, după ce am devenit
primarul comunei prin încrederea pe
care mi-aţi acordat-o, l-am readus pe
scena culturală a Girocului. În toţi anii de
când sunt la conducerea Primăriei Giroc,
am încercat prin mijloacele pe care le-
am avut la îndemână să încurajez fol-
clorul autentic, portul, dansurile şi
cântecele noastre. Am vrut să le facem
cunoscute pe de o parte tinerelor gene-
raţii de la noi, iar pe de altă parte să ne
facem cunoscuţi cu ele în lume. Instrui-
rea şi educarea tinerilor în acest sens a
fost una dintre priorităţile pe care le-am
avut şi le voi avea în continuare.
Ştiu, şi nu îmi este indiferent că sunt vre-
muri grele, că fiecare dintre noi ca indi-
vid, ca familie, ca şi colectivitate, trecem
prin diferite încercări, dar, cu toate aces-
tea, nu trebuie să uităm o clipă de unde
am venit şi încotro ne îndreptăm.
Ne trebuie multe lucruri: avem nevoie de
infrastructură la nivelul comunei, este
important să ai apă şi canal, să ai dru-
muri bune şi gaz, dar rămâne la fel de
important să-ţi păstrezi obiceiurile şi tra-

diţia, să perpetuezi folclorul autentic, să
adaugi lăzii cu zestre a neamului tot ce
ai tu mai bun în acest moment. Aş în-
drăzni să afirm că un drum pe care nu l-
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ai făcut astăzi, poate fi reparat la fel de
bine şi în ziua următoare, pe când o da-
tină pierdută, un dans uitat, se vor as-
cunde pentru vecie în
negura veacurilor, de unde
nimeni şi nimic nu le vor
putea aduce înapoi. Spu-
neam că sunt vremuri
grele, că trebuie să mun-
cim, poate mai mult şi mai
conştiincios ca-n alte pe-
rioade, dar asta nu ne în-
dreptăţeşte să ne uităm
obiceiurile şi tradiţia, folclo-
rul, dansurile şi cântecele,
portul popular şi tot ceea
ce ne-au lăsat strămoşii
noştri. Cu atât mai mult cu
cât folclorul nostru actual
devine tot mai poluat, cu
atât mai mult cu cât am fost “invadaţi” de
cântece străine nouă şi neamului nostru.
Spuneam că trăim vremuri grele, că tre-
buie să muncim, dar, în acelaşi timp, nu
trebuie să ne uităm sărbătorile. În primul
rând suntem cu toţii oameni şi, chiar
dacă trăim o epocă modernă, nu trebuie
să ne robotizăm. În acest sens, “Lada cu
zestre a neamului”, acest festival-
concurs iniţiat de mai marii culturii şi ju-
deţului Timiş, este binevenit. Desigur,
este loc de mai bine. Desigur, el se poate
perfecţiona. Desigur, organizarea mai
lasă de dorit. Dar emulaţia care s-a
născut la nivelul Timişului este de o în-
semnătate foarte mare. Dacă până mai
ieri în tot judeţul existau doar câteva an-
sambluri de amatori cât de cât cunos-
cute, printre care şi “Ghiocelul” nostru,

astăzi se poate vorbi în fiecare comună
de câte o formaţie de dansuri, de solişti,
de recitatori în grai ori de tarafuri. Faptul
că la noi exista o tradiţie în conservarea,
perpetuarea şi transmiterea valorilor fol-
clorice o spune şi faptul că la primele trei
ediţii ale acestui important festival-
concurs reprezentanţii noştri au fost dis-
tinşi cu Marele Premiu. La ediţia a IV-a
nu am participat, deoarece, conform re-
gulamentului acestui festival, echipa
care câştigă a treia oară Marele Premiu,
în anul următor nu mai poate participa la

concurs. Şi aici este loc de
discuţie. Dar dacă aşa
este regulamentul, îl re-
spectăm.
Sper din tot sufletul că şi în
acest an reprezentanţii noş-
tri se vor clasa pe locuri de
frunte. Ştiu, nu este uşor,
nici pentru concurenţi, nici
pentru întreaga colectivi-
tate. Ei trebuie să-şi sacri-
fice din timpul liber, să
participe la zeci şi zeci de
repetiţii, este nevoie de
multă muncă şi sudoare,
dar, în acelaşi timp, noi

avem datoria să le acordăm încredere şi
să-i sprijinim. Este nevoie de un efort
comun din partea colectivităţii, care im-
plică, desigur, şi costuri. Dar ar trebui să
înţelegem că acest lucru este necesar.
Trebuie să ne apărăm folclorul autentic,
rămas din moşi-strămoşi, obiceiurile şi
tradiţiile care ne reprezintă ca oameni şi
ca naţie.

Primar, Iosif Ionel TOMA
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Girocenii, prezenţă apreciată
Sâmbătă, 25 iunie, a avut loc, la
Cărpiniş, faza zonală a ediţiei a V-a a
tradiţionalului concurs “Lada cu zestre”,
organizat sub auspiciile Consiliului Ju-
deţean şi ale Centrului de Cultură şi Artă
al Judeţului Timiş (CCAJT). La Cărpiniş,
din partea CCAJT a fost prezent Ciprian
Cipu, directorul instituţiei. Pe scena fes-
tivalului a urcat şi primarul comunei
Cărpiniş, Ioan Sima, care a urat mult
succes tuturor concurenţilor. Girocul şi
Chişoda au fost reprezentate la multi-
plele secţiuni ale
festivalului, printr-un
impresionant număr
de artişti. După ce
primele trei ediţii ale
acestui Festival-
concurs au fost do-
minate net de
giroceni, care au
obţinut de trei ori consecutiv Marele Pre-
miu, anul trecut, conform regulamentu-
lui, nu am putut participa la concurs. În
acest an, cu forţe proaspete şi dornici de
noi victorii, s-au întâlnit pe scenele de la
Cărpiniş şi Iecea Mică cu artişti din loca-
lităţile Jimbolia, Cărpiniş, Comoloşu
Mare, Lenauheim, Gottlob, Iecea Mare,
Cenei, Checea, Teremia Mare, Tomnatic
şi Săcălaz. Primii care au urcat pe scena
de la Cărpiniş au fost membrii începători
ai Ansamblului Ghiocelul, care au pre-
zentat jocuri din judeţul Timiş. Au urmat
fetele, tot începătoare, ale aceluiaşi an-
samblu, care au prezentat o Crihalmă.
Apoi a urmat grupul de băieţi de la Ghio-
celul şi ansamblul de dansuri mixt pe ge-
neraţii de interpreţi, solişti dansatori şi
ansamblul de cântece şi dansuri. Toţi
dansatorii şi soliştii au evoluat după o
coregrafie aparţinând lui Victor Jicheran.
Comuna noastră a încheiat capitolul co-
regrafie cu soliştii de dans sportiv din
Chişoda. Tot la capitolul folclor, Girocul
a urcat pe scenă prin Orchestra Ansam-
blului Folcloric Ghiocelul, dirijată de prof.

Adrian Scorobete. Apoi, taraful din
Chişoda, condus de Sorin Pepa, a cap-
tat atenţia audienţei. Pe lângă conducă-
torul formaţiei, au cântat Anca Panţâru,
Loredana Sur şi Desanca Lalici, care a
prezentat cântece sârbeşti. A fost apoi
rândul muzicii bisericeşti. Corala Giro-
ceana, condusă de Mircea Sturza, şi
Corul Bisericii Ortodoxe Sfântul Dimitrie
din Giroc, dirijat de prof. Codruţa To-
mescu, au prezentat o serie de lucrări
specifice. O altă serie de tineri din co-

muna noastră au in-
trat şi ei în concurs:
Grupul vocal Zore-
lele Girocului, dirijat
de prof. Desanca
Lalici, Grupul de
percuţie condus de
prof. Alina Cuibariu-
Jumugă şi Grupul

de fluieraşi condus de prof. Aurel Cuiba-
riu. Au evoluat şi soliştii instrumentişti
Fabriţio Marincu, la saxofon, Nicolae Vin-
ţan, fluier şi saxofon, Emil Todorescu,
fluier şi clarinet, Daniel Cuibariu Ju-
mugă, percuţie, dar şi duetele instru-
mentale Nicoleta Simion – Diana Bucu,
Bogdan Dumitran – Sergiu Huţuleac şi
Marius Sperneac – Alexandra Tcaciuc.
În acest festival-concurs s-a înscris şi
fanfara Căminului Cultural Giroc, dirijată
de Ionel Pascotă.
Comuna noastră a avut o prezenţă ma-
sivă şi apreciată şi la celelalte categorii
ale Festivalului-concurs. Astfel, la capi-
tolul expoziţii, gastronomie, recitări şi
teatru, Girocul a avut o serie de expo-
nate şi participări de excepţie. Au fost
prezenţi Cercul de pictură pe sticlă şi
modelaj al Bisericii Ortodoxe Sfântul Di-
mitrie din Giroc, coordonat de prof. Eca-
terina Neagu, Vasilica Popescu, cu
aranjamente florale, Cristina Şchiop, cu
sculptură, Marius Matei cu trei expoziţii –
una de costume populare, una de foto-
grafii şi o alta de cărţi. Alina şi Attila
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Prestaţii de ceamai bună calitate

Bajko au prezentat o expoziţie de icono-
grafie. Binecunoscutul poet George
Lână, devenit prin adopţie chişozean, a
recitat, într-o manieră proprie, mai multe
poeme de dragoste, care au captat aten-
ţia numerosului public prezent la întâl-
nire. A mai recitat poeme şi Paula
Popescu, din Giroc, iar cercul de teatru

coordonat de Mariana Luca a prezentat
două scenete.
De un mare succes şi apreciere s-a bu-
curat expoziţia culinară, la care şi-au
adus contribuţia Nicoleta Şipoş, Mariana
Marincu, Ion Vădrariu, Ofelia Marincu şi
Dana Jicheran.

Ileana SZABO

Corala Giroceana la“Lada cu zestre”

Încă de la înfiiţarea ei, Corala Giroceana
a participat la Festivalul-concurs “Lada
cu zestre”, expunând în forma cea mai
înaltă lucrări corale armonizate pentru
voci de bărbaţi, reliefând frumuseţea
muzicii corale bănăţene aşa cum era ea
odinioară. Prima ediţie la care participă
este cea din 2009, în prima fază la
Foeni, apoi la Şcoala Populară de Artă
din Timişoara, mai apoi la festivalul de
gală de la Filarmonică. Din repertoriul
coralei amintim lucrări ale compozitori-
lor Ion Vidu, Timotei Popovici, Iosif Vel-
ceanu, Sabin Drăgoi, etc. Faza zonală a
actualei ediţii pentru formaţiile muzicale
a avut loc la Iecea Mică, unde au parti-
cipat mai multe co-
mune. “Eu mă duc
codrul rămâne”, de
Timotei Popovici, şi
“Ana lugojana”, de
Ion Vidu, au repre-
zentat piesele folclo-
rice cu care formaţia
corală s-a prezentat.
Calificându-se pen-
tru faza judeţeană,
Corala Giroceana se
pregăteşte pentru următoarea compe-
tiţie, ce va avea loc în luna octombrie.

Mircea STURZA
Corul Bisericii Sf. Dimitrie, în festival

Corul Bisericii Sf. Dimitrie din Giroc a
participat şi anul acesta la festivalul-
concurs ,,Lada cu zestre’’ – ediţia a V-a,
faza zonală, la Iecea Mică. Sub bagheta

doamnei dirijor Codruţa Tomescu, an-
samblul coral al bisericii ortodoxe din
Giroc a interpretat trei piese de muzică
religioasă. Ca preot, mărturisesc că în-
totdeauna m-au bucurat reuşitele corului
bărbătesc al sfintei noastre biserici, la di-
feritele manifestări cultural-religioase; în
acelaşi timp, trebuie să spun, ca psal-
mistul că ,,inima îmi saltă de bucurie’’ la
fiecare Sfântă Liturghie, când corul nos-
tru dă răspunsurile liturgice, aducând
prin cântarea bisericească preamărire
lui Dumnezeu.
Preot paroh, Adrian CHERMELEU

Micii actori din Giroc, pe scenă

Clubul de teatru de la Giroc a prezentat
în cadrul Festivalu-
lui “Lada cu zestre”
două momente
teatrale: “Jocuri şi
poveşti la târg” -
moment teatral în
grai bănăţean,
avându-i în distri-
buţie pe Mihaela
Hrişcu, Crina
Blănariu, Loredana
Sur şi Raul Toma.

Piesa prezintă o zi dintr-un vechi târg
bănăţean, văzută şi trăită prin ochii co-
piilor, prin jocurile şi poveştile copilăriei.
A doua piesă a fost “Artiştii Habarnam
din Oraşul Florilor” - dramatizare după
“Aventurile lui Habarnam şi ale prieteni-
lor săi”, de Nikolai Nosov. Distribuţia i-a
avut în componenţă pe: Povestitor:
Bianca Radulov; Habarniţa – Mihaela
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Hrişcu; Lentila – Loredana Sur; Habar-
nam muzicant – Antal Antal; Gusla muz-
icantă – Andreea Ştirb; Habarnica
pictoriţă - Eniko Leleti; Peticica – Alexan-
dra Osan; Habarnan poet – Raul Toma;
Floricica poetă – Crina Blănariu.

Mariana LUCA

“Fluieraşii” chişozeni

Deşi s-a născut doar în urmă cu aproxi-
mativ trei ani, Ansamblul de fluieraşi de
la Chişoda se află prezent la toate marile
confruntări artistice de pe scenele
girocene ori din judeţ şi chiar pe cele din
străinătate. La cea de-a V-a ediţie a Fes-

tivalului-concurs “Lada cu zestre” acest
grup înzestrat de copii a fost o prezenţă
remarcabilă. Tânărul ansamblu a trecut
cu brio şi testul de pe scena de la Iecea
Mică. V.T.

Despre jocul popular girocean

Dansurile din bătrâni ale Ansamblului
“Ghiocelul” sunt dansuri din Banatul de

pustă. La faza zonală a “Lăzii cu zestre”,
de la Cărpiniş, “Ghiocelul” s-a prezentat
cu o suită de dansuri bănăţene, în core-
grafia lui Victor Jicherean, care a adus
pe scenă, în aplauzele publicului, trei ge-
neraţii de dansatori giroceni: copiii, tine-
rii şi maturii, demonstrând încă odată
perenitatea dansului popular şi îngemă-
narea dintre generaţiile satului româ-
nesc.

Percuţioniştii, în spectacol la
IeceaMică

La ediţia precedentă a Festivalului-con-
curs “Lada cu zestre“, percuţioniştii din
Giroc au obţinut locul I şi au cântat în
gala laureaţilor. La această ediţie grupul
a participat cu o lucrare în primă audiţie
- un cvartet, Wega Va, scris de compozi-
torul Siegried Fink, care cuprinde mai
multe instrumente de percuţie mai putin
întâlnite cum ar fi: Agogo Bell, Guiro,
Claves... etc. Din nou, Daniel Jumugă
Cuibariu a participat şi ca solist, cu o
prestaţie inedită - celebra piesă Ciocâr-
lia, într-un aranjament muzical realizat
pentru xilofon de Dorin Cuibariu jr.

Alina Cuibariu JUMUGĂ
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Desfiinţăm femininul?
Nu este incorect, nici jignitor pentru
doamne, să folosim substantive feminine
cum ar fi: avocată, directoare, deputată,
preşedintă, judecătoare, consilieră, re-
porteră, traducătoare. Profesoară este
un caz mai special. Când este vorba de
titlu academic corect este să ne
adresăm cu doamna profesor.
Se folosesc şi cuvinte ca tu-
toare, referentă, lectoră,
translatoare, redactoare,
administratoare, filologă,
biologă (şi altele similare:
astrologă, psihologă,
grafologă, etc.). Acestea
din urmă şi altele ase-
menea sună destul de
nefiresc, fie din cauza
rarei lor utilizări, fie din
cauza adoptării unei
forme feminine literare ne-
fericit alese. De pildă, pen-
tru “administrator” circulă în
limba română femininul “admi-
nistratoră”, cu o frecvenţă suficient
de mare pentru a fi adoptat ca literar.
Căci, nu-i aşa, uzul impune norma. Pe
de altă parte, dacă pentru “redactoare”
se menţionează că este utilizat rar, pen-
tru “administratoare” raritatea folosirii nu
e menţionată, deşi este posibil ca frec-
venţa lui să fie mult mai redusă decât în
cazul lui “redactoare”. Interesantă este
situaţia formei feminine a substantivelor-
nume de profesii precum biolog-biologă,
stomatolog-stomatologă, ecolog-eco-
logă, viitorolog-viitorologă, neurolog-
neurologă etc., iar flexiunea se face pe
modelul psihologă-psihologeipsihologe.
Forme destul de bizare, nu-i aşa? Însă
noul Dicţionar Ortografic, Ortoepic şi
Morfologic al limbii române ne atrage
atenţia între paranteze că forma femi-
nină este rar utilizată, deci să nu ne spe-
riem, putem spune liniştiţi “doamna

psiholog”, că nu-i bai. Ceea ce nu men-
ţionează noul DOOM (deşi, nu-i aşa,
uzul impune norma) este forma populară
pentru femininul acestui tip de substan-
tive, terminată în -loagă, care, oricât de
“zgâmboită” ar fi, circulă totuşi în limbă

şi cu siguranţă are o frecvenţă mai
mare decât forma literară.

Aşadar, să ne ferim în orice
caz de forme ca “psiho-
loagă”, “stomatoloagă” etc.,
pentru că nu sunt accep-
tate nici măcar ca forme
populare, dar să folosim
în voie feminine popu-
lare / familiare cum ar fi
dăscăliţă, doctoreasă,
notăreasă, coloneleasă
şi, mai ales, ministreasă,
acest cuvânt care ar trebui
să ne fie drag, ca fiind sin-

gurul corespondent feminin
pentru substantivul “ministru”.

Vă las vouă plăcerea de a com-
pleta această listă. Pe toţi oamenii, nu
doar pe voi doamnelor, îi invit să cugete
înainte de a folosi automat masculinul
pentru acest tip de substantive, măcar
pentru cele care au totuşi corespondente
feminine acceptate de norme. Căci, aşa
cum am spus mai devreme, nu e inco-
rect să le folosim. Este chiar recoman-
dabil, pentru a vorbi o limbă corectă, să
le folosim măcar pe cele existente în lu-
crările normative. Şi, de ce nu, chiar şi
pe cele inexistente, de tipul “doctoră”,
“notară” sau “redactoră”, căci va veni,
probabil, ziua când uzul va impune
norma şi în această privinţă, înlăturând
reticenţele academicienilor care nu s-au
sfiit să opereze în noul DOOM alte mo-
dificări, mult mai iritante, dictate de “uz”.

Codruţa TOMESCU
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CCuuppttoorr
LLuunnaa  lluuii  ''''CCuuppttoorr''''  eessttee

îînn  ttrraaddiiţţiiaa  ppooppuullaarrăă
ppeerreecchheeaa  lluuii  ''''FFăăuurraarr''''..
AAssttaa  ppeennttrruu  ccăă  vvoorrbbeellee

ddiinn  ppooppoorr  ssppuunn  ccăă  ppee  ccââtt
ddee  ffrriigg  ee  îînn  vvrreemmeeaa  lluuii
''''FFăăuurraarr'''',,  ppee  aattââtt  ddee
ccaalldd  vvaa  ffii  îînn  lluunnaa  lluuii

ccuuppttoorr..
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1 D † Sfântul Leontie de la Rădăuţi;
Vindecarea slugii sutaşului - Sfântul Ioan Gură de Aur

2 L † Sfântul Voievod Ştefan cel Mare
3 M Sfântul Mucenic Iachint
4 M Sfântul Andrei Criteanul
5 J † Sfântul Atanasie de la Aton
6 V Sfântul Sisoe cel Mare
7 S Sfânta Muceniţă Chiriachi
8 D Sfinţii Epictet şi Astion; Vindecarea celor doi

demonizaţi din ţinutul Gadarei
9 L Sfântul Pangratie
10 M Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei
11 M Sfânta Eufimia
12 J Sfinţii Mucenici Proclu şi Ilarie
13 V Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
14 S Sfântul Nicodim Aghioritul
15 D Sfinţii Chiric şi Iulita; Vindecarea slăbănogului

din Capernaum
16 L Sfântul Atinoghen
17 M Sfânta Marina
18 M † Sfântul Emilian de la Durostor
19 J Sfânta Macrina
20 V † Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 S † Sfântul Proroc Iezechiel; Cuvioşii Rafael şi

Partenie de la Agapia
22 D Sfânta Maria Magdalena; Vindecarea a doi orbi

şi un mut în Capernaum
23 L Aducerea moaştelor Sfântului Foca
24 M Sfânta Hristina
25 M Adormirea Sfintei Ana
26 J † Sfântul Ermolae; Cuviosul Ioanichie cel Nou de la Muscel
27 V † Sfântul Mucenic Pantelimon
28 S Sfinţii Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena
29 D Sfântul Mucenic Calinic; Predică la Duminica

a VIII-a după Rusalii
30 L Sfinţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent,

Epenetos şi Andronic
31 M Sfântul Evdochim (Lăsata secului pentru Postul

Sfintei Marii)

Calendar ortodox iulie

p162:Layout 1 12/15/2011 3:27 PM Page 1



163

Sărbători creştine

Sfântul Ilie Tesviteanul
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul este săr-
bătorit în fiecare an, pe 20 iulie. El era
fiul unui preot al Legii vechi, care locuia
în cetatea Tesve, din Galaad (Israel), situa-
tă dincolo de Iordan. De aici avem şi nu-

mele proorocului - Ilie Tesviteanul.
Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de
ani înainte de întruparea Mântuitorului,
pe vremea regelui Ahab. Şi-a desfăşu-
rat activitatea în regatul Israel din Sa-
maria.
Din cartea a IV Regi, capitolul doi, aflăm
că proorocul Ilie, după ce a lăsat ca
urmaş pe Elisei, a fost luat de un car de
foc şi înălţat la cer, fără a trece prin
moarte. O parte din comentatorii aces-
tui text susţin că Ilie a fost luat cu trupul
la cer ca răspuns la modul în care el a
vieţuit. Alţi comentatori afirmă că scopul
pentru care Ilie a fost ridicat cu trupul la
cer este acela că el va reveni la sfârşitul
lumii, ca un al doilea Înaintemergător al
Mântuitorului, pentru a vesti a doua ve-
nire a lui Hristos spre a judeca neamul
omenesc.

LLuuppuull  ddiinn  nnooii
Într-o seară, un bătrân in-

dian îi explica nepotului său
ce luptă teribilă se dă în inte-

riorul fiecărei persoane. Şi îi
spunea aşa:

- Există în fiecare dintre noi doi
lupi. Lupul Răului este furia, gelo-

zia, invidia, tristeţea, regretele, aro-
ganţa, cupiditatea, vinovăţia,
inferioritatea, minciuna, orgoliul, supe-
rioritatea şi egocentrismul. Şi există
lupul Binelui. El este bucuria, pacea, iu-
birea, speranţa, liniştea, modestia, bu-
nătatea, bunăvoinţa, generozitatea,
adevărul şi compasiunea.
După o clipă de gândire nepoţelul îl în-
trebă:
- Bunicule, şi care lup câşigă?
La care bătrânul indian îi răspunde sim-
plu:
- Cel pe care îl hrăneşti.
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Din înţelepciunea psalmilor

† Dumnezeu este judecător drept, tare şi
îndelung răbdător şi nu se mânie în
fiecare zi.

† De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o va
luci, arcul Său l-a încordat şi s-a pregătit.

† Şi în el a gătit unelte de moarte; sân-
gele Lui pentru cei ce ard le-a lucrat.

† Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit sil-
nicia şi a născut nelegiuirea.

† Groapă a săpat şi a adâncit-o şi va
cădea în groapa pe care a făcut-o.

† Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul
lui şi pe creştetul lui silnicia să coboare.

† Lăuda-voi pe Domnul după dreptate
Lui şi voi cânta numele Domnului Celui
Preaînalt.
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Premiu onorant, care ne stimulează
Revista „O şcoală pentru fiecare”, cu o
apariţie lunară de 8 pagini, şi-a propus
să ilustreze activităţile preşcolarilor,
elevilor, cât şi ale cadrelor didactice de

la Grădiniţa PP şi Şcoala cu clasele I-VIII
„Iosif Ciorogariu” Chişoda. Desfăşurarea
unor activităţi cu caracter interdisciplinar
de către elevi şi cadrele didactice a avut
ca finalizare organizarea şi participarea
la concursuri, simpozioane, expoziţii te-
matice. În revistă se regăsesc creaţii li-
terare şi artistice ale elevilor, articole
despre excursii, serbări, concursuri şi
alte aspecte privind activitatea didactică.
Având în vedere că şcoala şi grădiniţa
au fost implicate în anumite proiecte lo-
cale, naţionale şi au încheiat partene-

riate cu diferite instituţii, au fost prezen-
tate şi activităţile desfăşurate în cadrul
acestora.
Au fost evidenţiaţi elevii cu rezultate re-
marcabile şi premiaţi primii trei elevi, prin
tragere la sorţi, care au trimis răspunsu-
rile corecte la concursurile prezentate.
Elevii şi preşcolarii au primit lunar, înce-
pând cu noiembrie 2010 şi până în mai
2011, revista şcolii, care va rămâne o
amintire peste ani.
Cum la orice activitate facem şi bilanţul,
putem preciza că strădania unor elevi şi
a cadrelor didactice, care s-au implicat

în realizarea revistei, a fost încununată
de obţinerea unei menţiuni la concursul
judeţean de reviste şcolare, ediţia 2011,
desfăşurat la Timişoara.
Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă re-
vista nu ar fi fost editată cu sprijinul
Primăriei şi al Consiliului Local Giroc.

Marieta DENEŞ
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Jurnalul unei excursii de vis!

Totul a început în data de 10 iulie la ora
22, atunci când din curtea societăţii
„Giroceana” autocarul plin cu 45 de

pasageri şi cei doi şoferi a luat drumul
unei călătorii memorabile spre „Oraşul
plutitor – Veneţia”.
În drumul nostru spre Italia am străbătut
Ungaria şi Slovenia. Chiar dacă s-a
mers pe autostradă, am avut parte de
unele peisaje parcă desprinse din cărţi.
Din Câmpia de Vest am trecut în marea
Câmpie Panonică, străbătută de splen-
dida Dunăre, şi apoi am ajuns în teritoriul
muntos al Sloveniei.
Luni, 11 iulie, la ora 12, am ajuns în Ve-
neţia, districtul Marghera, acolo unde se
afla Campingul Jolly, locul unde urma să
ne cazăm.
Marţi, 12 iulie, ora 9, după servirea mi-
cului dejun, am părăsit campingul spre
staţia autobuzului „6/”, de unde am ple-

cat spre insula Veneţia. Am ajuns în
staţia „Piaţa Roma”, de unde am luat
„vaporetto” (tramvai pe apă) şi am navi-

gat pe Canal Grande, trecând
pe sub podul Rialto spre San
Marco. La San Marco am
coborât şi am mers cu toţii
până în faţa Palatului Dogilor.
Aici ne-am împărţit pe grupe şi
fiecare a plecat să viziteze su-
perbul oraş plutitor.
Trebuie menţionat faptul că
Veneţia este construită pe 118
insule, legate între ele prin 400
poduri. Punctul de înflorire
maximă l-a atins în secolele
XIV–XV, atrăgând aici negus-
tori înstăriţi şi artişti celebri. În-
tregul oraş este împânzit de
clădiri în stil veneţian şi în stil

gotic, clădiri din perioada renascentistă
şi barocă.
Cu toţii ne-am plimbat pe străzile înguste
pline de turişti din toate colţurile lumii,
admirând frumoasele clădiri şi gondolele
care treceau pe canalele dintre străzi. În
timpul plimbării am văzut şi două biserici
catolice vechi care îşi pierduseră utili-
tatea de lăcaş sfânt, fiind transformate în
muzeu şi, respectiv, sală de concerte.
Chiar în acele zile era o galerie de
obiecte muzicale din anii 1500 până în
prezent, cu titlul „Antonio Vivaldi şi
epoca sa”, în seara aceleiaşi zile având
loc şi un concert închinat marelui com-
pozitor.
Am trecut podul peste Canal Grande şi
am ajuns să vizităm şi superba biserică

Şi în vara anului 2011, elevii premianţi împreună cu dascălii lor de la şcolile cu
clasele I – VIII Giroc şi Chişoda au primit cadou o excursie internaţională din
partea primarului Iosif Ionel Toma, în dorinţa acestuia de a-i recompensa pe
cei mai buni elevi şi dascăli de la cele două şcoli. Pentru al cincilea an con-
secutiv, prin bunăvoinţa şi generozitatea sa, domnul primar a asigurat ex-
cursioniştilor cazarea şi mesele zilnice în incinta Campingului Jolly, Veneţia,
districtul Marghera.
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barocă Santa Maria della Salute, aflată
la capătul Canalului.
Ne-am întors pe acelaşi drum şi am ter-
minat traseul în Piaţa San Marco. Acolo
am văzut imensa clădire a Palatului
Dogilor şi curtea care are numele de
Piaţa Dogilor. Faţă în faţă cu Bazilica
San Marco se află Turnul Campanilei
(cea mai înaltă construcţie din piaţa San
Marco). Bazilica este o adevărată biju-
terie arhitecturală, purtând numele pro-
tectorului Veneţiei, Sfântul Marcu (San
Marco).
Din piaţa San Marco am luat un alt va-
poretto şi am plecat pe marea Adriatică
spre insula Murano. Această insulă este
faimoasă pentru sticla sa, „sticla de Mu-
rano”. Fiecare casă adăposteşte un ate-
lier de prelucrare a sticlei şi un magazin
de prezentare. Am avut şi noi onoarea
de a participa la o demonstraţie a unui
meşter sticlar, care ne-a prezentat pro-
cedeul şi procesul de prelucrare a sticlei.
Miercuri, 13 iulie, ora 9, ne-am îmbarcat
în autocar şi am plecat să vizităm două
centre cultural-istorice importante ale Ita-
liei: Verona şi Padova. În zona Verona
am vizitat districtele Disenzano şi Sir-
meone. La Disenzano am admirat şi
chiar am intrat în apa lacului Garda, cel
mai mare lac din Italia. Este un lac alpin
format în urma topirii gheţarilor, având o
circumferinţă de 144 km şi o suprafaţă
de 370 km pătraţi. Se află exact la jumă-
tatea distanţei dintre Veneţia şi Milano.
În zare, prin ceaţă, se puteau zări munţii
Alpi.
Am plecat de la Disenzano şi ne-am în-
dreptat spre Padova, unde ne aştepta
maiestuoasa şi impunătoarea Bazilică a
Sfântului Anton, făcătorul de minuni.
Încă de la coborârea din autocar am fost
întâmpinaţi de Piaţa „Prato della Valle”.
O piaţă impunătoare încercuită de apă,
pe malurile căreia stau de o parte şi de
alta statui impunătoare ce reprezintă
personalităţi de marcă ale acelei zone.
Din piaţă ne-am îndreptat spre Bazilica
Sf. Anton, unde, pentru a intra, doam-
nele şi domnişoarele trebuia să aibă

umerii acoperiţi. Am văzut în interior şi
mormântul Sf. Anton, loc de pelerinaj. În
una din curţile interioare ale bazilicii stă
somptuos un arbore Magnolia, despre
care se spune că este cel mai mare din
Italia şi a cărui vechime încă nu se cu-
noaşte.
Joi, 14 iulie. Părăsind Italia, am intrat în
Slovenia, unde ne aştepta o altă atracţie
turistică renumită la nivel mondial.
Această atracţie a fost peştera Postojna.
De la o temperatură de 34 grade Celsius
ne-am răcorit la o temperatură de doar
8 grade. Peştera are un traseu total de
20 de km, dar din care doar 5,2 km sunt
amenajaţi pentru turişti. Un trenuleţ
numit „mocăniţa” ne-a luat şi ne-a plim-
bat prin peşteră, pe o lungime de doi ki-
lometri. Apoi am străbătut puţin mai mult
de un kilometru pe jos, atingând cel mai
înalt punct al peşterii, care se află la 70
m sub nivelul mării, de unde am coborât
80 de metri, ajungând la cel mai jos
punct din peşteră, la 150 m sub nivelul
mării. Am urcat apoi pe un platou numit
Sala de Concerte, care are o înălţime de
aproximativ 40 de metri şi poate adă-
posti 10.000 de oameni. Aici se ţin mai
tot timpul concerte de muzică clasică,
datorită acusticii perfecte, iar un lucru de
remarcat este faptul că ecoul este foarte
puternic şi durează 6 secunde.
Aceasta este o peşteră carstică, despre
care se spune că ar avea o vechime de
peste 70 milioane de ani. Cel mai renu-
mit „locuitor” al peşterii este salamandra,
sau „peştele om”. Există şi o legendă în
privinţa acestui animal, cum că ar fi puiul
unui dragon ascuns în peşteră. De ase-
menea, mai există o legendă care spune
că o coloană mică de un metru, care
leagă două părţi din peşteră, ar fi cea
mai puternică coloană a acesteia şi dacă
aceasta s-ar rupe, atunci toată peştera
s-ar prăbuşi. Seara am părăsit locali-
tatea Postojna şi ne-am reluat drumul pe
autostradă, spre Giroc.

Prof. Alexandru KÓSA
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Un tânăr reprezentant al folclorului autentic:
Doriana Talpeş

„Am început
de mică să
cânt, în
primă fază în
maşină, între
s c a u n e l e
părinţilor, de
la Timişoara
la Percosova
(satul bunici-
lor din par-
tea tatălui)
sau de la Ti-
mişoara la
D u d e ş t i i
Vechi (satul
bunicilor din
p a r t e a
m a m e i ) ,
până i-am
convins că
trebuie să
îmi exploa-
tez acest ta-
lent”, îşi
începe po-
vestea Do-
riana Talpeş,
una dintre ti-
nerele spe-

ranţe ale folclorului bănăţean autentic.
La vârsta de 7 ani, Doriana a fost îndru-
mată spre Grupul Flores de la Palatul
Copiilor din Timişoara. „Era într-o zi de
vineri, îmi voi aminti toată viaţa acea zi...
Erau mulţi copii acolo şi un ”nenea” care
a ştiut cum să ne facă să aşteptăm cu
sufletul la gură fiecare zi de vineri pentru
a merge la repetiţii”. Personajul despre
care vorbeşte Doriana Talpeş este ni-
meni altul decât profesorul Nicolae Puş-
caşu, actualmente director al Palatului
Copiilor din Timişoara, care a fost primul
ei dascăl în muzică, cu care mai târziu a

studiat pianul şi chitara. ”Acest lucru s-a
întâmplat pentru foarte scurt timp, deoa-
rece nu aveam răbdare să studiez un
instrument. Eu trebuia să dansez în faţa
oglinzii cu spray-ul în mână, bineînţeles,
cântând”, rememorează Doriana primii
paşi în muzică.

Succesul nu aşteaptă vârsta

Un an mai târziu l-a cunoscut pe cel care
urma să-i fie cel de-al doilea dascăl, Teo
Catarov, care i-a şi făcut primele aranja-
mente muzicale şi primele înregistrări,
fiind un vechi prieten al părinţilor ei şi cel
care alături de Safka Lalici i-a cântat la
botez. „La vârsta de 10 ani făceam parte
din Grupul Slavjak – ansamblul bul-
găresc de cântece şi dansuri tradiţionale
al Uniunii Bulgare din Banat, condus de
Teo Catarov. Au urmat şapte ani de
spectacole, turnee, concursuri, filmări,
amintiri pe care le păstrez cu drag în su-
flet. La vârsta de 13 ani am participat la
o nuntă la Bocşa, la o familie de prieteni,
unde era angajat să întreţină atmosfera
Florin Pistrilă. Prietenii l-au rugat insis-
tent să mă lase să cânt o piesă. Eu nu
mai cântasem până la momentul res-
pectiv nici o piesă de folclor în public, dar
norocul meu a fost că de câteva luni as-
cultam un album pe care doamna An-
dreea Voica numai ce îl lansase: era un
album cu melodii de petrecere şi o piesă
care se potrivea momentului. O ştiam şi
am repetat-o puţin cu orchestra, bineîn-
ţeles ajutată de Florin Pistrilă. Lumea a
jucat, am făcut şi căpătare, o bancnotă
pe care şi acum o păstrez, am primit-o
de la socru mare”, rememorează Do-
riana Talpeş capitolul în care a cântat
prima dată folclor în faţa unei audienţe.
„Sunt anumite momente care mi-au mar-

“Bunul Dumnezeu mi-a scos în cale oamenii de care aveam realmente nevoie”
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cat viaţa şi despre care aş putea să po-
vestesc ore în şir, pentru că mi-au rămas
imprimate în minte şi în suflet...”. În

aceeaşi seară
în care a cân-
tat la nunta de
la Bocşa, Flo-
rin Pistrilă le-a
sugerat părin-
ţilor Dorianei
să o înscrie la
Şcoala Popu-
lară de Artă.
„Aşa am ajuns
eleva doam-
nei profesor
Carmen Po-
povic i -Dum-
bravă, la
vârsta de 14

ani. A fost un nou început, alte festiva-
luri, alte spectacole şi - încet, încet - mi-
am luat zborul de sub aripa doamnei
profesor Carmen Popovici-
Dumbravă, care mă susţine în
continuare, chiar dacă nu îi
mai sunt elevă, şi care, alături
de doamna Daniela Băcilă, a
pus o vorbă bună pentru ca eu
să ajung colaborator al An-
samblului Timişul al Casei de
Cultură a Municipiului Ti-
mişoara, condus de domnul
coregraf Toma Frenţescu şi
avându-l director pe domnul
Pavel Deheleanu”.
Doriana Talpeş spune că a
avut noroc că bunul Dumne-
zeu i-a scos în cale oamenii
de care avea realmente ne-
voie. „Despre fiecare om care mi-a fost
alături ca profesor aş putea să poves-
tesc foarte multe, pentru că fiecare mi-a
marcat personalitatea şi cursul vieţii.
Trebuie să le amintesc şi pe doamna
profesor Simona Negru, doamna profe-
sor Mărioara Miclea, doamna profesor
Diana Matei, care m-au pregătit la dife-
rite vârste cu ore de canto, cea din urma
fiindu-mi actualmente profesor de canto.

Cât despre pregătirea mea ca om, de ea
s-au ocupat profesorii de la Liceul Jean-
Louis Calderon: timp de 12 ani mi-au
scuzat absenţele, m-au susţinut, m-au
forţat să mă ţin şi de şcoală. Şi datorită
lor, dar şi mulţumită profesorilor de la Fa-
cultatea de Economie şi Administrare a
Afacerii a Universităţii de Vest din Ti-
mişoara, sunt acum masterand în cadrul
masteratului de Contabilitate şi Sisteme
Informatice în Corporaţii, la aceeaşi fa-
cultate”.
De doi ani şi jumătate, Doriana Talpeş
este colaborator al TVR Timişoara, unde
a moderat emisiuniile „Cine oi fi eu?” –
realizator Diana Bogea, „Bună dimi-
neaţa, Banat!” şi „Vocea populară”, ală-
turi de Răzvan Munteanu – realizator
Dorin Munteanu. Ultimele două proiecte
sunt producţii TVR Timişoara pentru
postul naţional TVR3.
„Acum, că m-aţi obligat să îmi amintesc
ce am făcut în cei 23 de ani de viaţă, fru-

mos e să le mulţumesc tuturor celor care
mi-au fost alături, celor pe care i-am
amintit şi să îmi cer scuze faţă de cei pe
care nu i-am amintit, deoarece, aşa cum
am spus mai sus, Dumnezeu mi-a scos
în cale oameni care m-au sprijinit, de la
care am învăţat ceva şi care merită din
partea mea tot respectul!”.

Vasile TOMOIAGĂ
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Despre zgârcenie
Economia e o virtute,
dar care se poate cu
uşurinţă transforma
în zgârcenie. Bise-
rica şi preoţii ei ne
spun că risipitorul
nu-i mărinimos. Nu
din dispreţ pentru
bogaţi le risipeşte, ci
numai din pricină că
nu ştie să le întrebuin-
ţeze cum se cuvine.
Este mărinimos
acela care-şi chel-
tuieşte averea aşa
cum se cade, căci
duh cu adevărat înalt are acela care nu-
i rob patimii şi căruia puţin îi pasă de bo-
gaţi. Cel ce merită bun nume este acela

care cheltuieşte cu
înţelepciune, nu la
întâmplare şi fără
discernământ. Cu
totul altceva este
omul zgârcit. Econo-
mul nu cheltuieşte
decât când trebuie,
cel zgârcit nu se
atinge de avutul său,
nici chiar când ne-
voia cere. Economia,
putem zice, este
soră cu mărinimia.
Să punem, aşadar,
deoparte, mărinimia

şi economia, de alta risipa şi zgârcenia.
Unele izvorăsc din micimea de suflet, al-
tele, din măreţia lui.
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Pelerinaj la Mănăstirea Sfintei Cruci din judeţul Bihor
Pentru o continuă reîmprospătare spiri-
tuală a credincioşilor, Biserica şi preoţii
din parohia Chişoda, cu sprijinul
Primăriei Giroc şi al Societăţii Giroceana,

au desfăşu-
rat mai
multe peleri-
naje la
mănăstirile
din ţară,
printre care
amintim şi
Mănăstirea
Sfintei Cruci
de lângă
O r a d e a .
Numai cine
nu a fost la
o Sfântă
Mănăs t i re
nu ştie ce
atmosferă

de linişte şi rugăcine se crează în aceste
aşezăminte. Conform graficului din luna
iunie, un grup de 45 de credincioşi ai
parohiei Chişoda au fost în pelerinaj la
Mănăstirea cu hramul Sfânta Cruce.
Aşezată la nord de oraşul Oradea,
mănăstirea a fost înfiinţată în anul 1992
şi a fost considerată o completare a co-
morii creştine transilvănene. Aceasta
este desfăşurată pe o suprafaţă de
aproape două hectare, cu un complex
monahal foarte bine pus la punct. În mij-
locul incintei se regăsesc împreună atât
bisericuţa din lemn, care este monument
istoric, cât şi biserica cea nouă şi care
împreună găzduiesc pelerinii care din
dragoste faţă de Dumnezeu vin să se
roage acolo. Mănăstirea este ocârmuită
de către maica stareţă Mina Bădilă, care
din experienţa ei de o viaţă ştie să res-
pecte bunele rânduieli mănăstireşti şi
canoanele Sfinţilor Părinţi. Faptul că este
ca o matcă într-un stup, unde fiecare îşi
cunoaşte atribuţiile atât administrative,

cât şi spirituale, face ca în câţiva ani
obştea mănăstirii să ajungă la 75 de
maici care locuiesc, muncesc şi cheamă
neîncetat pe Dumnezeu ca să binecu-
vinteze munca fiecărui om. Când intri în
mănăstirea Sfintei Cruci de la Oradea, te
întâmpină o mare turlă monumentală din
care clopotele cheamă pe toţi vieţuitorii
din mănăstire şi din afara ei la rugăciune.
Intrând în curtea acestui complex mănăs-
tiresc, aleile însoţite de tot felul de flori
colorate te conduc spre locul de rugăci-
une, unde ai ocazia să te închini la
moaştele câtorva zeci de Sfinţi. Ur-
mându-le şerpuirea, te conduc şi la bis-
ericuţa monument istoric cu specific
transilvănean în preajma căreia se poate
simţi credinţa străbunilor care au înălţat-
o. În marea incintă a mănăstirii se
găseşte şi un frumos atelier de croitorie,
unde când ajungi nu poţi pleca fără a
găsi ceva folositor pentru biserica ta
parohială. Alături te aşteaptă un maga-
zin de obiecte de cult, unde poţi duce la
casa ta o lumânare pentru rugăciunile
particulare, o candelă de veghe, o
icoană sau o psaltire. În capătul aleii te
întâlneşti cu un pridvor de vară şi o
trapeză, pictate în întregime, care pot
găzdui pelerinii veniţi de departe. Bise-
rica şi întreg aşezământul mănăstiresc
s-au înălţat aici din dragostea faţă de
Dumnezeu şi din truda neobosită a
obştei mănăstiri, dar şi din bunăvoinţa
credincioşilor iubitori de cele sfinte. Bise-
rica este pictată în exterior în întregime,
valoarea spirituală a ei fiind unică, pentru
că fiecare bucăţică de pictură vorbeşte
despre Dumnezu şi Sfinţii lui. Încărcaţi
sufleteşte şi luminaţi de harul dumneze-
iesc, plecăm de la această mănăstire
măreaţă cu mari gânduri de suflet ce ne-
au dat un impuls să ne rugăm mai mult şi
să ne apropiem de Dumnezeu la fiecare
liturghie de la biserica noastră.

Preot Traian DEBUCEAN
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Girocul şi Dijonul, mesageri ai folclorului european
Aderarea noastră la Uniunea Euro-
peană, în anul 2007, a fost o aderare în
primul rând de factură teoretică, pentru
că, din punct de vedere practic, vom mai
avea multe de făcut pentru a ne integra
cu adevărat în marea familie europeană.
Şi dacă din punct de vedere economic,
financiar şi social va mai trece o vreme
până ne vom alinia la standardele eu-
ropene, din punct de vedere cultural şi
mai ales din punctul de vedere al fol-
clorului am fost, suntem şi vom fi eu-
ropeni. Cântecul, jocul, portul popular,
obiceiurile şi tradiţia s-au conservat şi s-
au transmis din generaţie în generaţie şi
la noi, ca şi în întreaga Europă. Pentru
că, în folclor, la noi au fost esenţializate
până la sublimare caracteristicile de
bază ale naţiei, ale poporului român, prin
urmare şi ale girocenilor. În cântecul
popular au fost adunate, pe de-o parte,
dorul şi dragostea, iar pe de altă parte,
tristeţea şi durerea neamului; în port a
fost iscusit redată toată măiestria lucră-
turii şi frumuseţea culorilor, iar în dans –
spontaneitatea şi dorinţa de libertate.
Am fost bucuroşi să avem în mijlocul
nostru oaspeţi importanţi, ca Ansamblul
Folcloric Les Compagonons du Bareuzai
din Dijon. Primul contact cu reprezen-
tanţii acestui ansamblu din Franţa s-a re-
alizat în urmă cu doi ani, la Ruga
Bănăţeană de la Paris, când preşedin-
tele ansamblului din Dijon, Michel

Vuillermoz, a făcut cunoştinţă cu
dansatorii giroceni, care l-au impresionat

şi pe care i-a invitat la Dijon. Deşi „Ghio-
celul” nu a ajuns încă la Dijon, iată că
prin „Festivalul Inimilor”, o mişcare cul-
turală internaţională de amploare,
ansamblul din Franţa a fost prezent la
Timişoara, iar prin domnul doctor Ioan
Haţegan a ajuns şi pe scena din Giroc. A
fost o întâlnire prietenească, de la inimă
la inimă, şi pentru mine deosebit a fost
să constat cu câtă uşurinţă se împriete-
nesc şi se acceptă tinerii: au dansat îm-
preună, au cântat, iar la un moment dat
puteai să-i deosebeşti doar după cos-
tumele populare; iar când şi acestea au
dispărut, erau cu toţii tineri europeni, op-
timişti, voioşi şi exuberanţi. Întâlnirea
noastră cu cei din Dijon a fost una de
primă importanţă, cu atât mai mult cu cât
relaţiile noastre s-au strâns, iar oaspeţii
au invitat Ansamblul „Ghiocelul” la Ruga
Bănăţeană din toamnă de la Dijon. În
dansurile lor, oaspeţii au prezentat sim-
bolistic lucrările dintr-o podgorie, până la
culesul strugurilor şi obţinerea vinului –
principala îndeletnicire a celor din Dijon.
Dansatorii noştri au simbolizat în
dansurile lor cositul fânului ori adunatul
recoltelor, iar urcarea alternativă pe
scenă şi succesiunea ansamblurilor ne-
au dat impresia unui duplex Giroc –
Dijon în toată frumuseţea lui. Girocul
este una dintre cele mai mari şi mai im-
portante comune din ţara noastră. Noi
trebuie să ne mândrim cu acest lucru şi
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Les Compagonons du Bareuzai în Banat

să ne deschidem prin propriile forţe dru-
mul spre Europa: un drum al prieteniei,
al schimburilor economice şi, desigur, un
drum cultural pe care, iată, am şi parcurs
primii paşi. T
inerii noştri s-au cunoscut cu tinerii
francezi, s-au închegat prietenii şi s-au
schimbat impresii, fiecare a încercat să
înveţe dansurile celuilalt, iar eu, ca pri-
mar al comunei Giroc, încântat de
această atmosferă, aş fi şi mai bucuros
dacă într-o zi am să ajung să oficiez o
căsătorie între doi tineri, unul din Giroc

şi unul din Dijon. Ansamblul Les Com-
pagonons du Bareuzai din Dijon a fost
oaspetele Ansamblului „Ghiocelul” din
Giroc.
Cu acest prilej s-au pus bazele unui
proiect cultural menit să stimuleze valo-
rificarea artei tradiţionale româneşti, a
folclorului autentic şi adevărat.
Fie ca tinerii Ansamblului „Ghiocelul” să
fie mesagerii noştri spre Europa, iar
membrii Ansamblului din Dijon, solii Eu-
ropei spre noi.

Primar, Dr. Iosif Ionel TOMA

Legăturile de prietenie dintre Asociaţia
Culturală franco-română din Dijon şi So-
cietatea Culturală Banatul din Timişoara
a condus în această toamnă la desfăşu-
rarea Rugii bănăţene la Dijon. Ca o pre-
faţare a acestui mare eveniment cultural
bănăţean, trupa de folclor tradiţional
stilizat din Dijon – Les Compagnons du
Bareuzai – a întreprins un turneu de 8
zile prin Banat. Prietenii celor cu jmas-
bire roşii – aşa s-ar putea traduce nu-
mele acestei trupe folclorice care a
preluat şi duce mai departe tradiţia fol-
clorului viticol francez în general şi a
celui din Burgundia,
în special. Ansamblul
de artă şi tradiţii popu-
lare din Dijon s-a for-
mat în anul 1953 din
iniţiativa celebrului
primar dijonez Kir, de
origine chineză – şi
sub conducerea lui
Levausseur. Şi-a pro-
pus de la început să
preia, să stilizeze şi
să prezinte tradiţia
folclorului viticol local. În varii forme
grafice şi coregrafice au fost montate şi
prezentate spectacole ce susţin di-
versele faţete ale culturii burgunde, ale
viţei de vie, ale culesului şi ale drumului
strugurilor spre cramă şi în procesul de

vinificare. Acestei tradiţii viticole îi este
consacrat şi celebrul Festival al vinului
de la Dijon, cunoscut în lumea întreagă
pentru calitatea ansamblurilor partici-
pante. Trupe româneşti de prestigiu au
participat şi au câştigat sau au ocupat
locuri de frunte la acest festival. Dintre
ele amintim Timişul din Timişoara şi Se-
menicul din Reşiţa. Ansamblul francez a
evoluat pentru prima dată în România,
aici în Banat, într-un şir de festivaluri in-
ternaţionale. Între 6 şi 7 iulie au participat
la Festivalul Internaţional de folclor Her-
cules de la Băile Herculane unde au

primit aplauzele
frenetice ale spec-
tatorilor din parcul
Vicol. S-au în-
treţinut cu con-
ducătorii trupelor
participante, au
schimbat adrese şi
cadouri simbolice.
O apreciere de-
osebită au acordat
francezii ansam-
blurilor de copii şi

tineret din Banat. Impresionaţi, aproape
până la lacrimi, de copiii şi tinerii de la
Bolvaşniţa cei care până la înserat lu-
crează şi de la orele 22 vin la repetiţii,
domnii Michel Vuillermoz preşedinte şi dl
Charles Quenel director artistic, i-au in-
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vitat cu insistenţă să meargă la Dijon în
cursul anului viitor. În 8 iulie ansamblul
francez a prezentat un prim spectacol pe
scena din Parcul Rozelor din Timişoara
în cadrul Festivalului Inimilor. Pe 9 iulie
un alt spectacol, cu altă coregrafie şi
dansuri, a primit aplauzele rafinatului
pubic timişorean. O întâlnire cu totul de-
osebită s-a desfăşurat în seara aceleiaşi
zile la Giroc, acolo unde francezii au fost
oaspeţii Ansamblului
Ghiocelul. Un specta-
col duplex am putea
spune s-a desfăşurat
pe scena în aer liber
din curtea Căminului
Cultural. La con-
curenţă cu meciul de
box a lui Lucian Bute,
un numeros public a
umplut spaţiul. O suită
de dansuri franceze a
fost urmată de una de dansuri româneşti
bănăţene, şi tot aşa până târziu în
noapte. La urmă, oaspeţii le-au oferit o
surpriză localnicilor: fiecare fată din
Franţa a invitat un băiat de la Giroc şi in-
vers să facă perechi şi au dansat împre-
ună pe o melodie franceză. Francezii nu
s-au dezminţit şi au oferit un cadou celei
mai tinere dansatoare de la Ghiocelul: o
fetiţă de 8 ani. Cadouri simbolice au fost
împărţite primarului Ionel Toma, core-
grafului Victor Jicheran şi directoarei
ansamblului Ileana Szabo. Seara s-a
terminat la lac, acolo unde dansatorii
Ghiocelului au pregătit un delicios papri-
caş la cazan, apreciat elogios de
oaspeţi. Cum însă dansatorii nu pot sta
locului, s-au încins repede hore, brâuri,
ardelene şi sorocuri, dar şi melodiile
franceze din spectacol. O adevărată
frăţie a dansului a adus împreună
francezi şi români timp de câteva ore. Şi
nimeni nu voia să plece de acolo. Cu
păreri de rău s-au despărţit, dar se vor
revedea pe 3 şi 4 septembrie la Ruga
bănăţeană de la Dijon şi petrecerea va
continua spre bucuria dansatorilor. Pe
10 iulie 2011, ansamblul francez a des-
chis manifestările de la Muzeul Satului

Bănăţean din Timişoara, loc unde s-a
bucurat de acelaşi succes ca şi în zilele
anterioare.
De aici ansamblul din Dijon s-a deplasat
la Belinţ. Au asistat la dezvelirea bustu-
lui compozitorului Sabin Drăgoi în parcul
din faţa şcolii, au mers în coloane până
în faţa Casei Naţionale, unde au asistat
la deschiderea actualei ediţii a Festivalu-

lui internaţional
de folclor Flori
Belinţene.
Au dus până în
acest splendid
sat din pusta Ba-
natului tradiţiile
folclorice bur-
gunde. Au fost
aplaudaţi la
scenă deschisă
şi se vor revedea

cu prietenii de aici în septembrie, la
Dijon. Seara zilei de 10 iulie a fost con-
sacrată spectacolului de gală ce a
încheiat Festivalul Inimilor. Premii şi
diplome au încununat prezenţa ansam-
blului francez prin Banat. Ultimul spec-
tacol s-a desfăşurat în sala Liceului de
muzică din Arad, pe 11 iulie, încununând
astfel primul turneu al trupei folclorice din
Dijon prin România. Impresiile culese au
fost extrem de puternice, vii şi favorabile
folclorului bănăţean. De la preşedinte la
coregraf şi, mai ales, la dansatori, cu toţii
au fost impresionaţi de vivacitatea fol-
clorului nostru, de implicarea copiilor şi
tinerilor în fenomenul coregrafic
tradiţional.
Au fost plăcut surprinşi şi de calitatea os-
pitalităţii bănăţene. Ansamblul francez îi
aşteaptă pe bănăţeni pe 3 şi 4 septem-
brie la Dijon, acolo unde se va desfăşura
Ruga bănăţeană, numită de ei Sărbă-
toarea Banatului în Burgundia. Vor par-
ticipa ansamblurile Timişul din
Timişoara, Reşiţeana din Reşiţa, Ghio-
celul din Giroc, Florile Belinţului, alături
de primarii localităţilor respective şi de
consilieri locali.

Dr. Ioan HAŢEGAN
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Legăturile culturale între popoare sunt
utile şi necesare în acelaşi timp. Secolul
XXI ne duce spre o Europă Unită a căror
graniţe tind să se piardă. Ansamblul Fol-
cloric “Ghiocelul”, formaţie cu o bogată
activitate şi tradiţie, de altfel, după ce şi-
a “încercat” puterile în ţară, participând
cu succes la numeroase concursuri şi
festivaluri de folclor, a trecut graniţele
ţării aducând lauri şi din spaţiul balcanic
al altor patru state. Începând cu anul
2009, “Ghiocelul” urcă o nouă ierarhie,
desfăşurându-şi forţele la “Ruga
bănăţeană de la Paris”, devenind, astfel,
ambasador de nădejde al Banatului
peste hotare. Şi, după ce a prezentat în
capitala Franţei “Ce n-a văzut Parisul”,
ambiţioasa formaţie continuă turneele şi,
deopotrivă, succesele prin Europa.
Ajunsă în spaţiul francofon, cum «sân-
gele apă nu se face», Ansamblul Fol-
cloric «Ghiocelul» şi-a descoperit repede
prieteni şi respondenţi în Franţa. «Festi-
valul Inimilor», care a făcut posibil ca
Ansamblul Ansamblul Folcloric Les
Compagonons du Bareuzai din Dijon să
fie prezent la Timişoara, a fost un bun
prilej ca oaspeţii francezi să poposească
într-o seară de neuitat pe plaiurile
girocene. Spectacolul dat de cele două
ansambluri pe scena Grădinii de Vară
din Giroc a fost memorabil.
Oaspeţii dragi au fost întâmpinaţi, după
datină, cu pâine şi sare. Ceas de sărbă-
toare fiind, s-a «închinat şi cu un păhar
cu răchie» de Giroc. Apoi a urmat «re-
galul» folcloric, formaţiile urcând rând pe
rând pe scenă şi arătându-şi măiestria. A
fost o «întrecere» prietenească şi de
mult succes, cel mai câştigat fiind pub-
licul care a fost prezent şi a asistat la un
spectacol cu o valoare artistică de ex-
cepţie. S-au ţinut toasturi şi s-au schim-
bat daruri. Totul în traducerea şi
prezentarea domnului dr. Ioan Haţegan.
În deschiderea spectacolului au cântat

percuţioniştii de la Splash, îndrumaţi de
doamna profesoară Alina Cuibaru Ju-
mugă. Apoi au urmat dansuri franceze
alternând cu dansuri girocene şi tot aşa
până când dansatorii, atât cei francezi,
cât şi cei giroceni au dansat şi
româneşte şi franţuzeşte, spre deliciul
publicului. Cei mai curajoşi dintre spec-
tatori şi, mai cu seamă, copiii au dansat
alături de artişti. Întâlnirea prietenească
dintre francezi şi români s-a terminat
noaptea târziu, la un ceaun cu papricaş
girocean şi în cântecele şi dansurile ar-
tiştilor din cele două ţări, semn că fol-
clorul şi tinereţea nu cunosc graniţe,
impedimentul de a nu şti o limbă ori fap-
tul că te afli la mii de kilometri depărtare
unul de celălalt. Tinereţea e mereu
biruitoare, iar cel mai tânăr dintre toţi a
rămas preşedintele Ansamblului Les
Compagonons du Bareuzai din Dijon,
Michel Vuillermoz.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Folclorul şi tinereţea nu cunosc graniţe
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Încercările care îi aşteaptă pe credincioşi în mijlocul lumii
În Predica de pe Munte, pe care o re-
latează îndeosebi Sf. Evanghelist Matei
(V-VII), Mântuitorul fericise pe toţi cei ce
vor suferi din pricina credinţei creştine.
În dese rânduri, în timpul predicii Sale,
El preziseseAposto-
lilor Săi nenumărate
şi grele lupte şi
suferinţe misionare.
Ucenicii să nu se
aştepte, de pe urma
propovăduirii Evan-
gheliei, la iubirea, re-
cunoştinţa sau
aprobarea oameni-
lor, ci dimpotrivă: în-
c r e ş t i n a r e a
popoarelor va nece-
sita un lung drum de privaţiuni, suferinţe
şi necazuri. De aceea, Domnul spune:
“De vă urăşte pe voi lumea, ştiţi că pe
Mine mai înainte de voi M-a urât. De aţi
fi din lume, lumea ar iubi ce este al său;
dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu

v-am ales din lume, pentru aceasta vă
urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de cu-
vântul pe care vi l-am spus: Nu este
sluga mai mare decât stăpânul său. De
M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor

prigoni. De au păzit
cuvântul Meu, şi pe
al vostru îl vor păzi.
Dar toate acestea
le vor face vouă din
pricina numelui
Meu, pentru că ei
nu cunosc pe Cel
ce M-a trimis. De
n-aş fi venit şi nu
le-aş fi spus, păcat
n-ar avea, dar
acum n-au îndrep-

tăţire pentru păcatele lor. Cel ce Mă
urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu.
De n-aş fi făcut între ei lucruri pe care ni-
meni altul nu le-a făcut, păcat n-ar avea;
dar acum şi M-au văzut şi M-au urât şi
pe Mine şi pe Tatăl Meu”.

În Condacul unei cărţi de rugăciuni, inti-
tulată ACATISTUL SFÂNTULUI ÎNGER
PĂZITOR, am întâlnit o explicaţie des-
pre apariţia îngerilor păzitori şi rânduirea
lor spre a sta în ajutorul fiecărei fiinţe
omeneşti.
O dată cu întâmplarea greşelii strămo-
şului nostru cel dintâi, Adam, Domnul
Dumnezeu a văzut că oamenii au o în-
clinare spre a păcătui uşor. Şi, atunci, a
trimis, din dragoste de oameni, să se
cheme îngerii şi i-a răspândit pe fiecare
în preajma câte unui om. Dragostea de
oameni a Domnului a fost, deci, izvorul
din care îngerii s-au direcţionat către fi-
inţele omeneşti. Şi nu numai dragostea,
ci şi mila şi îndurarea divină.
Aşadar, atunci când un înger ne încon-
joară cu grija sa protectoare, uneori (de

cele mai multe ori, poate), îndeplineşte,
cu siguranţă, misiunea Domnului.
Finalul rugăciunii/şi al Condacului (Con-
dactcompoziţie, în general, de o strofă,
care sistetizează sensul unei sărbători,
dar şi denumirea dată primelor/celor mai
străvechi imnuri creştine cunoscute
până acum) sună chiar aşa:
“Sfinţii îngeri întotdeauna sunt gata să
ne ajute nouă, celor ce cântăm lui Dum-
nezeu cu bucurie: Aliluia!”
Şi când te gândeşti că, înainte de a
cădea în păcat, nu existau îngeri păzi-
tori, înseamnă că nici Adam şi nici Eva,
părinţii noştri foarte îndepărtaţi nu avea
aşa ceva, căci dacă ar fi avut, cine ştie,
îngerii lor păzitori le-ar fi atras atenţia la
timp şi nu ar fi mai căzut în păcat...

Când au apărut pe lume îngerii păzitori
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UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR

***
Toţi oamenii de ştiinţă jucau ascunsa
în Rai. Se pune Einstein şi începe să
numere. Toţi se ascund pe unde
găsesc, numai Newton ia o cretă, tra-
sează un pătrat cu latura de un metru
şi se aşează în mijlocul lui. După ce
termină de numărat, Eistein se în-
toarce şi îl vede pe Newton:
Eistein: - Te-am văzut. Tu eşti New-
ton.
Newton: - Îmi pare rău, dar nu sunt
eu.
Eistein: - Cum adică nu eşti tu? Te
cunosc foarte bine. Eşti Newton.
Newton: - Ia priveşte mai atent. Ce
vezi?
Eistein: - Tu în mijlocul unui pătrat cu
latura de un metru.
Newton: - Păi şi ce înseamnă Newton
pe metru pătrat?
Eistein: - Pascal.
Newton: - Păi vezi, el e!

***
Einstein, Freud şi Bill Gates merg cu
trenul. La un moment dat se opreşte
trenul în mijlocul câmpiei. Sta o oră,
sta două, pustietate, stânci, etc.
Freud zice: Măi, eu mă duc la meca-
nic să văd ce probleme sunt. Poate l-
a apucat o criză de anxietate, e

depresiv, nu mai vrea să pornească,
mă duc să-l rezolv. Vine Freud după o
oră, nu reuşise să facă nimic, meca-
nicul era OK.
Einstein zice: Lasă că mă duc eu,
sigur a păţit ceva locomotiva. Vine
după o oră, nu făcuse nici el nimic.
Bill Gates zice şi el: Măi, hai să ne
dăm toţi jos din tren şi să mai urcăm
o dată, poate porneşte.

***
Un turist în Scoţia vizitează Loch
Ness-ul în speranţa de a-l vedea pe
Nessie.
Dezamăgit, întreabă un băştinaş:
- Când se arată monstrul, de obicei?
- După cinci pahare de scotch, îi
răspunde acesta.

***
Un scoţian îi scrie fiului său: Îţi trimit
zece dolari, cât ai cerut. Dar ţine
minte - zece se scrie cu un zero, nu
cu doi.

***
Se aude un ciocănit la uşă. Scoţianul
îşi trimite fiul să vadă ce e. Fiul re-
vine şi zice: Tată, la uşă e unul care
strânge donaţii pentru noua piscină
a oraşului! Scoţianul îi răspunde: Dă-i
şi tu o găleată de apă!

Domnule Charlie Chaplin, după experienţa
dumneavoastră de o viaţă, care femei
sunt cele mai fidele? Cele blonde,
cele brune sau cele roşcate?

Cele cărunte!
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GGuussttaarr
LLuunnaa  ccuunnoossccuuttăă  îînn
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lleegguummee,,  ffrruuccttee  şşii

rreeccoollttee  ddee  ttoott
ssooiiuull..
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1 M Scoaterea Sfintei Cruci
(Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

2 J Aducerea moaştelor Sfântului Arhidiacon Ştefan
3 V Sfinţii Isachie, Dalmat şi Faust
4 S Sfinţii şapte tineri din Efes
5 D † Sfântul Ioan Iacob Hozevitul;

Umblarea pe mare - potolirea furtunii
6 L † Schimbarea la Faţă a Domnului
7 M † Sfânta Teodora de la Sihla
8 M Sfântul Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului
9 J Sfântul Apostol Matia
10 V Sfântul Lavrentie
11 S † Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului
12 D Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit; Vindecarea lunaticului
13 L Sfântul Tihon de Zadonsk
14 M Sfântul Proroc Miheia
15 M † Adormirea Maicii Domnului
16 J † Sfinţii Martiri Brâncoveni
17 V Sfântul Mucenic Miron
18 S Sfântul Ioan de Rila - ocrotitorul Bulgariei
19 D Sfântul Andrei Stratilat; Pilda datornicului nemilostiv -

Predică la Duminica a XI-a după Rusalii
20 L Sfântul Proroc Samuel
21 M Sfântul Apostol Tadeu
22 M Sfântul Mucenic Agatonic
23 J Sfântul Mucenic Lup
24 V Sfântul Mucenic Eutihie
25 S Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Bartolomeu
26 D Sfinţii Adrian şi Natalia; Tânărul bogat
27 L Sfântul Fanurie
28 M Sfântul Moise Etiopianul
29 M † Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
30 J † Sfântul Ierarh Varlaam
31 V Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului

Calendar ortodox august
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Sărbători creştine

Schimbarea la Faţă a Domnului

AdormireaMaicii Domnului Tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul

La şase zile după ce a spus ucenicilor
Săi: “Sunt unii din cei ce stau aici care
nu vor gusta moartea până ce nu vor
vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind
întru putere” (Matei 16, 28; Marcu 9, 1),
Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferaţi,
Petru, Iacov şi Ioan, ducându-i deo-
parte, urcă pe un munte înalt - muntele
Taborului în Galileea - ca să se roage.
Se cuvenea într-adevăr ca cei care
aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghet-
simani şi care aveau să fie martorii cei
mai importanţi ai Patimilor Sale, să fie
pregătiţi pentru această încercare prin
priveliştea slăvirii Sale: Petru, pentru că
tocmai îşi mărturisise credinţa în dum-
nezeirea Sa; Iacov, căci a fost primul
care a murit pentru Hristos, şi Ioan care
mărturisi din experienţa sa slava dum-

nezeiască, făcând să răsune ca “fiu al
tunetului” teologia Cuvântului întrupat.
El îi urcă pe munte, ca simbol al înălţării
spirituale care, din virtute în virtute, duce
la dragoste, virtute supremă care des-
chide calea contemplării dumnezeieşti.
Această înălţare era de fapt esenţa în-
tregii vieţi a Domnului care, fiind îveş-
mântat cu slăbiciunea noastră, ne-a
deschis drumul către Tatăl, învăţându-
ne că isihia (liniştirea) este mama rugă-
ciunii, iar rugăciunea este cea care arată
către noi slava lui Dumnezeu.
“Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa
deveni o alta, Se schimbă şi sclipi ca
soarele, în timp ce hainele sale deveniră
strălucitoare, de un alb scânteietor, cum
nu poate înălbi pe pământ înălbitorul”
(Marcu 9, 3).

Cu prilejul Adormirii Maicii Domnului,
Sfântul Apostol Toma a sosit numai după
trei zile de la înmormântare, când i-a aflat
pe apostoli şi pe ceilalţi ucenici plini de
lacrimi şi de întristare. A rugat să se ia pia-
tra de pe mormânt, ca să o mai vadă
odată. I s-a împlinit rugămintea, dar la
deschiderea mormântului au constatat că
acesta era gol. Dumnezeu făcuse o nouă
minune: ridicase pe Maica Sfântă la Cer
nu numai cu sufletul, ci şi cu trupul. Era
încă o dovadă a preamăririi ei de către
Dumnezeu. Fecioara Maria s-a bucurat de
cinstire şi de aleasă preţuire încă din tim-
pul vieţii. De altfel, ea însăşi spusese, în
convorbirea pe care o avusese cu Elisa-
beta, cu puţine luni înainte de naşterea lui
Iisus, că «de acum mă vor ferici toate nea-
murile, că mi-a făcut mie mărire Cel Pu-
ternic» (Luca 1, 48 – 49). Şi într-adevăr,
de la începuturile Bisericii şi până azi, ea
a fost cinstită de toate neamurile creştine.

Sfântul Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului a primit de la în-
suşi Domnul Hristos mărturia că el era
cel mai mare dintre toţi oamenii născuţi
din femeie şi cel dintâi între Profeţi. La
maturitate, el se retrase în pustiu,
acoperit cu o haină din păr de cămilă şi
încins cu o curea de piele, aceasta
semnificând stăpânirea tuturor porniri-
lor trupeşti. Pentru că poporul se în-
treba dacă nu era el Mântuitorul
aşteptat de atâtea generaţii, Ioan le
spuse: “Eu vă botez cu apă, dar vine
altul mai mare decât mine, El vă va
boteza cu foc şi cu Duh Sfânt”. Mai
târziu, la cererea Salomeei, fiica soţiei
regelui Irod, acesta a ordonat tăierea
capului Sfântului Ioan Botezătorul.
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Globalizareamorţii
V-am obişnuit în cadrul articolelor
cuprinse sub titlul “Economia morţii” să
pun în discuţie modul în care cei care
conduc destinele lumii, în preavinovată
cârdăşie cu toţi cei ce au fost la gu-
vernarea statului român după 1989, dis-
trug sistematic fiinţa poporului nostru.
Planul extrem de bine pus la punct
vizează nimicirea surselor de hrană
sănătoasă, falimentarea sistemului de
asistenţă medicală şi
ruinarea învăţămân-
tului şi a tuturor as-
pectelor legate de
educaţie. În strategia
lor, s-a urmărit
crearea unei legături
între personae fizice
şi juridice şi sistemul
bancar internaţional
de tip sclav-stăpân.
Ceea ce se întâmplă
la noi în ţară este
parte a unui scenariu
mondial. Depopula-
rea prin migraţii de proporţii, îndatorarea
peste nivelul de suportabilitate către
bănci şi campania de dezalfabetizare
sunt arme redutabile în întreaga lume.
Acestea, chiar dacă au fost duse la cel
mai înalt nivel de capacitate de distru-
gere, sunt prezentate de către uriaşa
maşină de manipulare a mass-media
într-un asemenea mod încât doar cei cu
o pregătire intelectuală solidă pot să se-
sizeze enorma putere de distrugere.
Ţările nu mai sunt cucerite militar, ci eco-
nomic. Arma cea mai monstruoasă
creată de mintea umană nu este nici le-
gată de puşti, mitraliere, tancuri, avioane
de luptă sau submarine, nici de înrobirea
naţiunilor de către organisme financiare
internaţionale. Tot mai multe informaţii
venite via internet sau media ne prezintă
mijloace de luptă cu o putere mult mai
mare decât orice armament de distru-

gere în masă cunoscută până acum.
Acestea sunt legate de dispozitive capa-
bile să acţioneze asupra climei şi scoar-
ţei pământului, provocând inundaţii,
uragane, tsunami, cutremure şi o gamă
largă de fenomene meteorologice ex-
treme.
Dacă trecem în revistă evenimetele din
ultimii ani este greu să credem că atâtea
evenimente catastrofice se pot produce

într-un timp atât de
scurt, doar prin
„voia naturii”. A fost
secetă în Rusia şi
inundaţii în Australia
şi Brazilia. Incendii
de proporţii în Pe-
ninsula Iberică şi
Grecia, concomitent
cu unele din cele
mai severe inundaţii
din istoria Europei.
Ne-au şocat cutre-
murele catastrofale
din Turcia, Ecuador,

Peru, Haiti şi Chile, vulcanul islandez cu
nume complicat a dat şi el bătaie de cap
europenilor. Asia a fost lovită de tsunami
la sfârşitul lui 2006. Acum avem şi acest
cutremur devastator în Japonia, ţara cu
cea mai avansată tehnologie de preve-
nire şi minimizare a efectelor seismelor.
Deja este prea mult!
Este aberant să consideri că toate de-
zastrele sunt produse numai artificial de
către forţe oculte care vor să controleze
lumea, dar este la fel de greşit să consi-
deri că ele au doar cauze naturale, mai
ales când se produc în anumite circums-
tanţe şi apar o serie de coincidenţe bi-
zare. În următoarele articole intenţionez
să trec în revistă evenimente şi informaţii
din cele mai diverse referitoare la arma
care poate distruge omenirea prin modi-
ficări ale climei şi scoarţei terestre.

Gabriel TOMESCU
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Rugă la Chişoda
Orice creştin ştie că moartea, pentru cel
drept, este o trecere înspre o eternă feri-
cire alături de Dumnezeu.
Moartea nu este un sfârşit, nu este o tre-

cere înspre nefiinţă, ci este o nouă
naştere spre adevărata viaţă. Prin
moarte, omul nu face altceva decât să
se îndrepte spre premiul pentru care a
„muncit o viaţă întreagă”, adică înspre
nemurire.
Astfel, această viaţă trecătoare doar ne
arată ca prin vis ce poate însemna ade-
vărata viaţă la care putem ajunge cu
toţii, prin împărtăşirea cu Hristos.
De aceea, creştinii nu serbează
naşterea unui sfânt, ci moartea acestuia,
căci prin moarte dobândim viaţa
veşnică. În data de 15 august, creştinii
sărbătoresc Adormirea (moartea) Maicii
Domnului, ca şi cea care a născut pe Cel
ce dă viaţă întregii lumi.
Maica Domnului, după ce a născut pe

Izvorul Vieţii, la moartea sa a plecat spre
a se împărtăşi de Acesta pe Care L-a
născut, rămânând alături de Fiul său în
fericirea veşnică.

De această bucurie a Maicii Domnului
doresc a se împărtăşi toţi oamenii când
prăznuiesc Adormirea Născătoarei de
Dumnezeu.
Şi anul acesta, aproape toţi credincioşii
Chişodei s-au adunat împreună spre a
se ruga Maicii Domnului care a fost
aleasă să ocrotească Biserica din
Chişoda şi credincioşii acestui sat.
Ne-am rugat cu toţii împreună Dum-
nezeului întreit şi Maicii Domnului, pen-
tru ca tot împreună, mai târziu, să ne
bucurăm şi prin cânt şi voie bună.
Nimic nu este mai frumos decât a şti să
îmbini bucuria sufletească cu cea tru-
pească, fără a pierde drumul de mijloc
care duce la mântuire.
Preoţii Traian şi Dragoş DEBUCEAN
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Ruga - praznic bisericesc şi sărbătoare chişozeană

Locuitorii din Chişoda au avut, şi în acest
an, prilej de sărbătoare cu ocazia Rugii
satului. De Sfânta Maria Mare şi a doua
zi, copii, tineri, vârstnici, localnici sau

goşci, toată lumea a petrecut cu muzică
bună şi bucate alese, într-o atmosferă
demnă de acest mare praznic creşti-
nesc. Înainte de a da drumul la distracţia
propriu-zisă, chişozenii s-au întâlnit
dimineaţa la Biserică, acolo unde au asi-
stat la Sfânta Liturghie, oficiată de pre-
oţii parohi Traian şi Dragoş Debucean,
precum şi de preotul Adrian Covan.
După-amiază, aceiaşi preoţi au oficiat o
slujbă, după care, alături de primarul co-
munei Giroc, Iosif Ionel Toma, de vi-
ceprimarul Ionel Popazie, de consilierii
Ioan Jivi şi Ciprian Cojeia, s-au îndreptat
spre platoul de la Casa Naţională. Aici,
oamenii aşteptau momentul festiv de în-
cepere a Rugii, într-o atmosferă des-
tinsă. De fapt, încă de dinaintea orei
anunţate pentru începerea programului,
adică 18,30, în zona Casei Naţionale din
Chişoda a început forfota. Copiii şi tinerii
au luat cu asalt tarabele cu îngheţată şi
sucuri (a fost căldură mare de Sfânta
Maria la Chişoda), în timp ce restul săte-
nilor şi invitaţii lor au căutat locuri mai
umbrite pentru a fi martori la de-
schiderea festivităţilor. În calitatea sa de
gazdă, primarul Iosif Ionel Toma a rostit
cuvântul de deschidere. Le-a urat bun-
venit atât localnicilor, cât şi celorlalţi par-

ticipanţi şi a ţinut să mulţumească celor
care au contribuit la organizarea Rugii.
«Sărbătorim în aceste zile un praznic im-
portant, a spus primarul Toma. Să mulţu-
mim Consiliului Local al Comunei Giroc
pentru faptul că a alocat o sumă gene-
roasă şi în acest an pentru organizarea
Rugii. Prin mila bunului Dumnezeu, sun-
tem din nou la sărbătoarea satului
Chişoda. Vă mulţumesc tuturor şi vă
urez distracţie plăcută. Binecuvântată fie
ziua aceasta!», a mai spus edilul. În mo-
mentul imediat următor, orchestra
Ansamblului «Ghiocelul» a dat tonul
muzicii, iar cei mai mici dansatori din

ansamblu au încins hora. În ea s-au
prins părinţii parohi Traian şi Dragoş De-
bucean, primarul Iosif Ionel Toma, vi-
ceprimarul Ionel Popazie, consilierii
locali Ioan Jivi şi Ciprian Cojeia. Apoi,
rând pe rând, copii, tineri şi oameni ma-
turi s-au adăugat horei, marcându-se
astfel debutul Rugii din acest an de la
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Chişoda. Cum încălzirea a fost deja fă-
cută, toţi ceilalţi interpreţi care au urcat
apoi pe scenă s-au bucurat de succes,
iar oamenii au dansat pe melodiile in-
terpretate de Dumitru Stoicănescu,
Roxana Groza, Dana Gruiescu, De-
sanca Lalici, Pera Tudorovici sau Florin
Pistrilă şi acompaniate de formaţiile
conduse de Pera Tudorovici şi Dumitru
Stoicănescu.
După programul folcloric, care s-a întins
până spre miezul nopţii, a urmat balul,
la care au participat, de asemenea, o
mulţime de localnici. Ruga a continuat
şi în ziua următoare, programul fiind
susţinut de aceiaşi artişti. Au fost două
zile în care chişozenii au arătat că ştiu
să-şi cinstească sărbătorile, la fel cum
ştiu să muncească ori să-şi îngrijească
localitatea.

Anton BORBELY
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Ansamblul „Ghiocelul” face cinste ţării în Europa!

Încă odată, Ansamblul „Ghiocelul” nu se
dezminte: invitat în Franţa la a 27 ediţie
a Festivalului Internaţional de Folclor
„Affouages”, ne-a reprezentat cu cinste.
Festivalul a avut loc zilele trecute în
oraşul Saint-Amand-Montrond, unde al-
ături de Franţa şi România au fost pre-

zente ansambluri din Anglia, Turcia şi
Croaţia.
În acest an, Affouage a reunit cinci ţări
care şi-au prezentat folclorul şi tradiţia:
The Bristol Morris Men (Marea Britanie),
Ansamblul Folcloric Tanac Dance
(Croaţia), Ansamblul Ghiocelul din Giroc
(România), Ansamblul Egitim Kublu Fol-
clor Istanbul (Turcia) şi, desigur, ansam-
blul autohton Les Forestins.
Ansamblul „Ghiocelul” a prezentat spec-
tacole folclorice model de înaltă ţinută,
cu un bogat repertoriu din toate zonele
ţării, avându-l ca şi coregraf pe maestrul
Victor Jicheran. De asemenea, repre-

zentanţii noştri au fost prezenţi cu un
taraf format din cei mai renumiţi instru-
mentişti de folclor nu doar din Banat, ci şi
din ţară.
Dirijor a fost Adrian Scorobete, în timp
ce Adrian Safta a cântat la clarinet şi ta-
ragot, fraţii Vincu – Ilie şi Radu, la vioară,

Costel Haida, la contrabas, şi Mircea Ar-
delean, la ţambal. Girocenii noştri au in-
terpretat folclor din toate zonele istorice
ale României. Astfel, s-a interpretat ce-
lebra «Ciocârlie», dar şi alte piese care
nu doar că au stârnit ropote de aplauze,
dar au şi adus o serie impresionantă de
bis-uri pentru delegaţia română.
La capitolul coregrafie, «Ghiocelul», for-
mat din 12 perechi, a prezentat dansuri
din Banatul de pustă şi de munte, dar şi
momente din tradiţia altor zone folclorice
ale României. Gazdele franceze au
apreciat atât prestaţia coregrafică, dan-
surile în sine, dar şi specificul costume-

Festivalului Internaţional de Folclor„Affouages” -
Saint-Amand-Montrond, Franţa - ediţia a 27-a
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lor pe care le-au purtat componenţii de-
legaţiei girocene.
În ziua de 6 august «Ghiocelul» a susţi-

nut un spectacol, iar spectatorii francezi,
pe lângă savurarea momentului muzical-
coregrafic, au putut vizita şi standul cu
produse de artizanat româneşti. «Ne-am
prezentat bine la acest festival ne spune
Ileana Szabo, coordonatorul Ansamblu-
lui «Ghiocelul».
Dar doresc să ajungem la Festivalul de
la Dijon, să arătăm acolo ce ştim. Îmi
place competiţia, întrecerea, şi ştiu că
avem valoare. Noi nu repetăm niciodată

dansurile, venim de fiecare dată cu ceva
nou”. Girocenii au făcut schimb de im-
presii, dar şi de adrese, punând bazele
unor viitoare colaborări cu reprezentanţi
ai unor ansambluri din Turcia şi Anglia.
Tot la capitolul invitaţii se numără şi cea
făcută de comunitatea din localitatea
Chambon, unde «Ghiocelul» a susţinut
un spectacol în curtea bisericii.
Ca urmare a prestaţiei avute pe tărâm

francez, Ansamblul «Ghiocelul» s-a în-
tors acasă, la Giroc, cu trofeul Festiva-
lului „Affouages”.

Vasile TOMOIAGĂ
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Prima ediţie a Cupei Girocului la pescuit, un real succes
În perioada 24-26 august 2011, Com-
plexul Flonta din Giroc a găzduit prima
ediţie a concursului de pescuit la crap -
Cupa Girocului. Premiile care s-au acor-

dat au fost 1.800 lei locul I, 1.300 lei locul
II şi 800 de lei locul III. De asemenea, s-
au acordat diplome de participare tuturor
concurenţilor. Clasamentul final a fost
calculat pe cantitate, punctându-se cra-

pul românesc, crapul oglindă şi amurul,
începând de la 1 kilogram. Inaugurarea
competiţiei precum şi ceremonia de în-
mânare a premiilor au fost făcute de
domnul primar Iosif Ionel Toma, Primăria
Giroc fiind coorganizator al acestui eve-
niment. La competiţie au fost prezenţi re-
prezentanţi ai renumitelor firme
Anaconda şi Mega Baits, iar printre par-
ticipanţi s-au numărat şi membri ai clu-
bului CARP WEST.
După două zile de aprigă competiţie, cla-
samentul, realizat şi în funcţie de canti-
tate, a fost următorul: Locul I - Standul 5
(Cătălin Andriţoiu + Alexandru Andriţoiu)
- 48,61 kg + cea mai mare captură din
prima zi de concurs (6,75 kg, crap româ-
nesc); Locul II - Standul 4 (Dan Boştiocă
+ Ştefan Ardelean - ANACONDATEAM)
- 19,26 kg; Locul III - Standul 6 (Alexan-
dru Chermeleu + Dragos Boştiocă + Sil-
viu Petricică - MEGA BAITS TEAM)
15,07 kg + cea mai mare captură din ul-
tima zi de concurs (amur 6,72 kg).
Alexandru Chermeleu, principalul orga-
nizator, ne-a declarat: “Concursul s-a
desfăşurat pe parcursul a două zile to-
ride (24-25 august 2011), cu 6 echipe de
pescari experimentaţi în pescuitul sportiv
la crap. Competiţia a fost una mai mult
psihologică, un concurs dificil, pe o baltă
unde peştele a răspuns foarte greu, nu
a mâncat, mai mult adăpostindu-se de
căldura nimicitoare atât pentru el, cât şi
pentru participanţi. În final s-a dus o luptă
strânsă pentru locurile 2 şi 3, urmând ca
cei mai buni, mai muncitori şi poate
oleacă mai norocoşi, să câştige.
Aşteptăm cu nerăbdare ediţia a doua,
care se vrea a fi organizată la sfârşitul
lunii octombrie, în acelaşi loc”.
Organizatorii mulţumesc magazinului
CAPTURA din Timişoara pentru sprijinul
acordat în organizarea concursului.

Anton BORBELY
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Pompierii voluntari din Giroc, vicecampioni naţionali

Echipajul Serviciului
Voluntar Pentru Situaţii
de Urgenţă Giroc, după
ce patru ani la rând a
fost campion naţional,
de data aceasta a tre-
buit să se mulţumească
cu locul secund în etapa
naţională a Concursului
profesional al serviciilor
voluntare şi private pen-
tru situaţii de urgenţă,
care a avut loc în zilele
de 11 şi 12 august pe
Stadionul Sinkovits din
municipiulTârguSecuiesc,
judeţul Covasna. În concurs au intrat 19
echipaje din 16 judeţe, plus municipiul
Bucureşti. Competiţia a fost una echili-
brată, fiecare echipă dovedind că este
bine pregătită pentru cele trei probe de
concurs - pista de îndemânare şi viteză,
ştafetă 4x100 m şi dispozitivul de inter-
venţie. După o luptă acerbă, clasamen-
tul general a avut următoarea
configuraţie: locul I - Co-
muna Brodina - judeţul Su-
ceava; locul II: Comuna
Giroc - judeţul Timiş; locul
III: Comuna Sânmartin - ju-
deţul Harghita. În această
ultimă fază a competiţiei au
participat serviciile clasate
pe primul loc în etapa in-
terjudeţeană, serviciile câ-
ştigătoare ale etapei
naţionale din anul prece-
dent, serviciile câştigătoare
ale etapei judeţene din ju-
deţul organizator, precum
şi serviciile sponsorilor principali. La fes-
tivitatea de deschidere a concursurilor
au fost prezent şi Traian Igaş, ministrul
de interne, subprefectul judeţului Co-
vasna, Valentin Ionaşcu, preşedintele
Consiliului Judeţean Covasna, Sándor

Tamas, primarul municipiului Târgu Se-
cuiesc, Károly Racz, precum şi inspec-
torul general al Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, colonel Mar-
cel-Sorin Lucaciu. Dumitru Crăinceanu,
coordonatorul pompierilor din Giroc, ne-
a declarat, referitor la această compe-
tiţie: “Locul II pe ţară şi titlul de
vicecampioni reprezintă o realizare mai

slabă, comparativ cu ulti-
mele noastre titluri naţio-
nale. Băieţilor nici acum nu
le vine să creadă că au
putut fi invinşi de vicecam-
pioana de anul trecut, dar
aşa-i în viaţă. Şi de data
aceasta am fost premiaţi cu
accesorii de strictă necesi-
tate pentru SVSU. Concur-
surile s-au desfăşurat în
mod transparent şi foarte
corect. Componenţii lotului
nostru vor căuta să îşi reia
la anul locul pe care îl me-

rită în ţară, acela de campioni”. În în-
cheiere menţionăm că pompierii
voluntari din Giroc au concurat la faza
naţională cu echipaje din Suceava,
Vrancea, Ialomiţa, Vâlcea, Arad, Cluj,
Harghita şi Covasna. �A.B.)
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IN MEMORIAM ŢAP GHEORGHE

Cu un an în urmă, a plecat dintre noi
cel care a fost ŢAP GHEORGHE, om
de aleasă omenie, soţ de nădejde, tată
bun şi bunic iubitor. Om de acţiune, i-a
plăcut să muncească şi să aibă tot
ceea ce i-a trebuit lui şi familiei, dar în
acelaşi timp a fost bun gospodar pen-
tru interesele obştii din care a făcut
parte şi în destinele căreia s-a implicat
fără şovăire.
ŢAP GHEORGHE a fost unul dintre
girocenii care a făcut multe în interesul
comunei. Ghiţă, cum îi spuneau priete-
nii, a fost un om bun, prieten de
nădejde care nu te-a lăsat la greu şi
cetăţean de frunte al comunei.
A plecat prea repede şi nedrept dintre
noi, dar destinul se ghidează după le-
gile lui inexorabile.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Născut în iunie 1947, în comuna Ce-
rişa din judeţul Sălaj, Gheorghe Ţap,
Ghiţă, aşa cum îl ştiau toţi prietenii,
a fost cel mai mic dintre cei patru
copii ai familiei.
Era curios din fire şi foarte interesat
de tot ce se întâmpla în jurul său. Ca
să desluşească tainele naturii, a fe-
nomenelor care înconjoară un copil
de la ţară, făcea un drum de câţiva
kilometri, în fiecare zi, la şcoala din
satul vecin, Nuşfalău, de multe ori
singur.
S-a înscris la liceu în Oradea, dar
pentru că făcea parte dintr-o familie
înstărită, de chiaburi, a fost dat afară
din şcoală. Nu a renunţat la ceea ce-
i plăcea cel mai mult în acea vreme,
şcoala, şi, fără să spună cuiva, a ple-
cat în Banat, la 14 ani, şi s-a înscris
la Şcoala profesională de la Sânni-
colau Mare, unde a deprins tainele
meseriei de mecanizator agricol şi a
urmat cursul de tractorist.
S-a căsătorit la 18 ani, în 1965, cu

Maria Petcu, din Giroc, care şi ea are
rădăcini în Ardeal, mai precis în
Valea de Sus, judeţul Bihor, de unde
era mama ei, Viorica.
A studiat în anii următori la Oradea,
la Şcoala tehnică de maiştri meca-
nici agricoli, unde a absolvit ca şef
de promoţie. Din căsătoria cu
Mărioara, Dumnezeu le-a dăruit
două fete:
Lucica şi Daniela, (Geli, cum o ştiu
girocenii).
A muncit de-a lungul vieţii în Staţiu-
nea de Mecanizare a Agriculturii
(SMA) Timişoara, fiind şef la secţiile
din Dumbrăviţa, Ciarda Roşie şi, în
ultimul timp, la Giroc.
După 1989, s-a adaptat la timpurile
noi şi şi-a întemeiat, împreună cu
soţia, o afacere de succes în co-
muna noastră.
A fost unul dintre cei mai vechi
consilieri locali şi preşedinte al Fi-
lialei Giroc a PSD.

Fugit irreparabile tempus!
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Maica Domnului în Calendarul popular

Crucea la creştini

Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului
marchează hotarul astronomic dintre
vară şi toamnă. Bătrânii spun că în
această zi rândunelele pleacă spre
zonele calde, insectele încep să se as-
cundă în pământ, iar frigul îşi face simţită
prezenţa. De aici şi spusa: “O trecut
Sântămarie, leapădă şi pălărie!”. Este
vremea în care se desfăşoară diferite
târguri şi iarmaroace. Din această zi se
încep unele activităţi practice specifice:
culegerea unor fructe şi plante medici-
nale, bătutul nucilor, recoltarea
ogoarelor, culesul viilor, semănatul ce-
realelor de toamnă. Fecioara Maria este
cea mai îndrăgită divinitate feminină a
Panteonului românesc, invocată şi astăzi
de fete pentru grăbirea căsătoriei, de

femei pentru uşurarea naşterii, de păgu-
biţi pentru prinderea hoţilor, de descân-
tătoare pentru vindecarea bolilor etc.
Ea are trăsăturile Născătoarei, a Marii
Zeiţe neolitice, invocată în momentele de
grea cumpănă ale omului. În basme,
ajută eroinele să iasă din impas, dar le
pedepseşte cu asprime când îi încalcă
ordinele, vindecă boli grele, redă vede-
rea fiicei orbite de mama vitregă,
înzestrează fecioara vrednică şi ascultă-
toare şi o căsătoreşte cu fiul de împărat
etc. În unele tradiţii, Maica Domnului,
adesea identificată cu astrul nopţii, Luna,
sau cu Pământul, se roagă de Dum-
nezeu să nu prăpădească lumea, să nu
izgonească vânturile cu avantajele pe
care le aduc acestea oamenilor. �V.T.)

Crucea înseamnă încercările vieţii
noastre, suferinţele, durerile,
greutăţile şi eşecurile prin care toţi
trecem. Ele sunt pietre de
hotar care ne călăuzesc
spre mântuire. Aşa cum
Mântuitorul a îndurat din
Iubire atâtea suferinţe
pentru noi, oamenii, şi noi
suntem chemaţi să accep-
tăm cu tărie, cu credinţă,
cu încredere, toate încer-
cările vieţii noastre. Ele
sunt crucea noastră.
Fiecare om are crucea lui,
care nu seamănă cu a
celorlalţi. Este o cruce
unică! Şi trebuie să o
purtăm. A-ţi lua crucea
mai înseamnă şi altceva:
a înţelege şi a accepta că
destinul fiecărui om este,
în acelaşi timp, pământesc şi ceresc.
Avem de împlinit o misiune aici, pe
pământ, dar în acelaşi timp trăim

pentru viaţa cerească, pentru Îm-
părăţia lui Dumnezeu! De aceea
Crucea este interpretată ca o inter-

sectare a axei orizontale a
vieţii pământeşti, cu axa
verticală a vieţii dum-
nezeieşti. Pentru creştini,
Crucea este şi un mijloc
de mărturisire a credinţei
creştine. Obiceiul
străvechi de a ne
însemna cu semnul Sfin-
tei Cruci este un mod
văzut de a mărturisi că
suntem creştini, că Îl măr-
turisim pe Iisus ca Domn
şi Mântuitor. Spunând „În
numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh” – for-
mula care se rosteşte de
către preot la Botez, este
ca şi cum am recunoaşte

de fiecare dată credinţa noastră în
Sfânta Treime, reactualizând spiritual
Botezul.
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Luminiţa Jucu: “Folclorul e sfânt!
El trebuie respectat şi dusmai departe”

Cu toate că nu a avut muzicieni în fami-
lie, Luminiţa şi-a găsit, de mică, vocaţia
de artist. La 10 ani se afla deja sub în-
drumarea maestrului Gheorghe Galetin,
la Palatul Copiilor din Timişoara. De la
această vârstă fragedă, Luminiţa Jucu a
început şi seria spectacolelor, mai întâi
pe scena Clubului CFR. La 11 ani a par-
ticipat la concursul «Pe fir de baladă»,
de la Târgu-Jiu, unde a obţinut premiul I
pe ţară. Au urmat alte prezenţe la

concursuri de gen, cum ar fi «Scoica de
aur» sau «Cântarea României». «Când
am început liceul, am lăsat-o mai moale
cu muzica populară, pentru că studiam
viola ca instrument principal şi pianul, ca
instrument secundar. Acum îmi prinde
bine pianul, pentru că la Şcoala Popu-
lară de Artă, unde predau de trei ani, îl
folosesc destul de des. Din generaţia
noastră sunt impresionată de artiştii po-
pulari Nicoleta Voica şi Vasile Conea.
Referitor la repertoriul meu, pot spune
că interpretez muzică şi din Banatul de
pustă şi din cel de munte. Pentru mine,
folclorul este ceva sfânt, care trebuie

respectat şi dus mai departe. Nu de
mult, am fost la o seară bănăţeană şi am
cântat, ca niciodată, într-un club. M-a
mirat faptul că erau foarte mulţi tineri sub
25 de ani şi toţi s-au ridicat, au fredonat
melodiile, au dansat un brâu sau o ar-
deleană. Există o mare deschidere şi un
interes crescut pentru muzica noastră
populară», povesteşte Luminiţa Jucu.
Despre tinerii interpreţi de muzică popu-
lară, cântăreaţa din Giroc are păreri îm-

părţite: «Sunt foarte mulţi tineri care
interpretează muzică populară. Dintre ei,
doar o parte sunt talentaţi, dar cu sigu-
ranţă dintre aceştia din urmă câţiva vor
duce mai departe tradiţiile şi cântecele
noastre. Totul depinde de norocul fie-
căruia. Poţi să fii foarte bun interpret, dar
să nu ai şansa să te afirmi». Luminiţa
Jucu consideră că, pe lângă linia melo-
dică, în muzica populară este foarte im-
portant şi textul. «Versurile au o
importanţă deosebită, pentru că oamenii
ascultă mesajul pe care îl transmiţi prin
cântec. Trebuie să faci faţă cerinţelor,
pentru că se cer şi se ascultă melodii

Luminiţa Jucu s-a născut la Timişoara, în 27 august 1965. A urmat şcoala ge-
nerală în cartierul Fabric, apoi a studiat, în perioada liceului, la «Ion Vidu»,
după care a urmat facultatea de drept. Este căsătorită şi are un copil.
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care vorbesc despre părinţi ori despre
copii. Cu cât este mai direct, cu atât me-
sajul este mai simplu de recepţionat.
Folclorul a mai evoluat, dar, cu toate
acestea, tot melodia simplă şi frumoasă,
cu un text adevărat, este cea care
rămâne. Dintre cântecele care mi-au
rămas aproape de suflet aş aminti
«Viaţa trece ca un nor», «Doamne,
mâine de-aş muri», «Omule, nu mă
lăsa», «Mulţumescu-ţi, dragă lume»,
«Păcimaş îi badea meu». Revenind la
episodul carierei de la Filarmonica Ba-
natul, Luminiţa Jucu spune că s-a an-
gajat acolo imediat după ce a terminat
liceul. Instituţia era condusă atunci de
maestrul Remus Georgescu. A cântat al-
ături de Mioara Românu, fiica lui Ion Ro-
mânu, fost director al Filarmonicii. Timp
de doi ani, Luminiţa Jucu a cântat la
violă, dar a simţit că poate ajunge chiar
vioara-ntâi. «După Filarmonică am reve-
nit la prima dragoste, adică muzica po-
pulară. Am colaborat cu Ansamblul
Banatul, apoi cu Timişul, cu care mai co-
laborez şi astăzi». Despre faptul că a de-
venit giroceancă, artista vorbeşte cu
drag. «Am locuit în Timişoara multă
vreme, oraş pe care-l iubesc, dar la fel
de mult îndrăgesc şi Girocul. În urmă cu
doi ani am cumpărat o casă aici. Îmi
place şi faptul că la Giroc am foarte mulţi
colegi de breaslă, dar şi la fel de mulţi
prieteni». Pe urmele mamei sale calcă
fiul Luminiţei, Sergiu, care are acum 18
ani şi visează să devină un solist des-
ăvârşit, facând deja primi paşi spre acest
deziderat. Luminiţa Jucu a înregistrat
până acum şapte albume cu muzică po-
pulară din Banat, şase dintre ele la Ti-
mişoara, iar unul la Cluj-Napoca, cu
Orchestra Filarmonicii. Cel de-al optulea
album este acum în lucru, artista din
Giroc promovând deja patru dintre com-
poziţii pe posturile de televiziune Favorit
şi Etno. Textele şi le compune, în mare
majoritate, singură, dar colaborează pe
această linie şi cu Laurenţiu Laci.
Luminiţa Jucu şi diaspora Cântăreaţa
de muzică populară Luminiţa Jucu este

un nume cunoscut nu doar în ţară, ci şi
printre românii care au ales să trăiască
în alte ţări. Mereu, dorul de casă îi face
să-şi amintească cu drag de locurile na-
tale şi de cântecele şi melodiile din tine-
reţe. «Am cântat mult în Banatul
sârbesc. Oamenii de aici ştiu să pe-
treacă şi să aprecieze muzica. Am fost,
de vreo 12 ori, în Statele Unite ale Ame-
ricii. Am vizitat şi am cântat pentru co-
munităţile româneşti din New York,
Chicago, Los Angeles, Arizona ori Las
Vegas. Îmi amintesc că la primul turneu
American trebuia să cânt într-un restau-
rant. Când am ajuns acolo am văzut o
sală simplă, cu doar şase mese. Nici nu-
mi venea să cred.
Dar am constatat apoi că nu contează
simplitatea sălii, ci oamenii care vin
acolo. Majoritatea erau români din Ba-
natul sârbesc, pe care îi cunoscusem
deja. Voiau să asculte doar muzică po-
pulară, melodii vechi despre care
aproape că nu se mai ştia nimic. Îmi
amintesc că am apelat la Nicoleta Voica
– şi ea era atunci acolo - şi m-a ajutat
foarte mult». Fie că a cântat pentru ro-
mânii de acasă ori pentru cei de dincolo
de graniţe, Luminiţa Jucu a făcut-o cu
profesionalism, cu dragoste pentru fol-
clorul nostru bănăţean şi cu dorinţa de a
transmite mai departe fiorul tradiţiilor şi
cântului românesc.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Festivalul de Interpretare Vocală şi Instrumentală
“Iosif Sivu şi Cosmin Golban”, ediţia a V-a, Chişoda 2011
Timp de două zile, în localitatea Chişoda
a fost o sărbătoare a cântecului popular
românesc. Tineri din mai multe judeţe
ale ţării şi din Republica Moldova s-au
întrecut în artă şi măiestrie interpretativă.

Festivalul concurs Iosif-Sivu şi Cosmin
Golban a avut ca parteneri media Stu-
dioul Teritorial de Radio Timişoara şi Te-
leviziunea Favorit – Bucuresti, care a şi
transmis în direct acest festival. Festiva-
lul a luat naştere în urmă cu cinci ani şi
este dedicat memoriei celor doi artişti –
tată şi fiu, doi instrumentişti valoroşi ai
Banatului – trecuţi prea devreme în
lumea drepţilor. Faptul că acest festival a
ajuns deja la ediţia cu numărul V de-
monstrează o dată în plus că, încet-
încet, el devine tot mai cunoscut şi intră
în tradiţie, devenind un etalon constant
al artei populare în această parte a ţării.
Ediţia din acest an, cea mai numeroasă
şi cu certe valori interpretative, a fost
considerată de specialiştii prezenţi la
festival ca fiind una dintre cele mai

reuşite. În deschiderea Festivalului de
Interpretare Vocală şi Instrumentală
«Iosif Sivu şi Cosmin Golban», ediţia a
V-a, pe scena festivalului a urcat prima-
rul comunei Giroc, domnul Iosif Ionel

Toma care, alături de Consiliul Local
Giroc, a avut un aport important în orga-
nizarea şi desfăşurarea concursului. În
cuvântul său edilul a mulţumit numeroa-
sei asistenţe care, în acest an, a întrecut
toate aşteptările, precum şi celor care au
pus umărul onest şi devotaţi la reuşita
acestei ediţii a festivalului. Totodată, pri-
marul comunei Giroc a urat mult succes
tuturor concurenţilor participanţi la festival.
Festivalul a fost deschis în acest an, joi
25 august 2011, la ora 10, când la Casa
Naţională din localitatea Chişoda a avut
loc slujba memorială în amintirea celor
care au fost Iosif Sivu şi Cosmin Golban,
slujbă urmată de depuneri de coroane.
Seara, pe scena Festivalului a urcat An-
samblul “Ghiocelul”, care a prezentat un
potpuriu de dansuri populare bănăţene.

Şi în acest an festivalul a fost prezentat
de Daniela Băcilă, iar juriul şi-a păstrat
componenţa din ediţiile anterioare. Ast-
fel, prof. Gelu Stan – preşedinte, Gelu
Furdui, dirijor şi realizator la Radio Cluj-
Napoca, prof. Dorin Cuibariu, Gheorghe
Ţunea, directorul Centrului Cultural

Caraş-Severin, şi prof. Petrică Moise au
avut o misiune cât se poate de grea, tre-
buind să stabilească ierarhia finală la
cele două categorii. După concurs am
stat de de vorbă cu preşedintele juriului
din acest an al festivalului, profesorul
Gelu Stan. - Cum vi s-a părut ediţia din

“A fost, una peste alta, un festival care a făcut şi face cinste Banatului!”
A declarat preşedintele din acest an al festivalului, profesorul Gelu Stan
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acest an a festivalului? - Ediţia din acest
an a fost peste toate celelalte desfăşu-
rate până acum, nu doar prin numărul
mare de participanţi, ci mai ales prin ca-
litatea acestora. Toţi concurenţii au avut
un repertoriu îngrijit ales şi pe care l-au
interpretat cu mult talent şi înţelegere a
ceea ce cântă. Vreau să vă spun că
printre interpreţii care nu au intrat în
concurs la Chişoda s-au numărat solişti
care au luat premii la alte competiţii de
gen. Deci, încă o dovadă a calităţii Fes-
tivalului de la Chişoda. - Ce ne puteţi
spune despre soliştii bănăţeni? - Un
gust amar a lăsat juriului şi cred că şi
spectatorilor prezenţa soliştilor vocali din
Banat. Mă întreb: Oare în Banat nu se
mai cântă? Nu pot să cred acest lucru,
fiindcă dintotdeauna Banatul a fost cel
care a dat tonul. Acum traversăm o pe-
rioadă mai grea, care sper eu să nu du-
reze mult. Este acest lucru şi un semnal
de alarmă pentru cei care îndrumă
aceşti copii şi îi pregătesc. Şcolile de
Arte din Timişoara, Lugoj, Reşiţa sau
Arad au profesori cu multă experienţă şi
care, cred eu, vor putea să readucă la
ceea ce a fost cântecul vocal popular din
Banat. Ca dovadă stă şi lista premiilor la
solişti vocali, pe care nu se regăseşte
nici un concurent din Banat. Am avut câş-
tigători din Gorj, Mehedinţi, Argeş, Bihor,
Maramureş şi Hunedoara. - Cum s-au
prezentat instrumentiştii? - La categoria
instrumentişti, bănăţenii au fost prezenţi
şi în număr mare, şi bine pregătiţi. Şi aici
ar mai fi multe de spus, dar comparativ
cu secţiunea vocală am fost destul de
mulţumiţi. O notă maximă aş acorda or-
ganizării acestui festival, care datorită
familiei Garaş, Primăriei Giroc – prin
aportul domnului primar Iosif Ionel Toma
– şi a Consiliului Local Giroc, a fost la în-
ălţime, lucru remarcat de absolut toţi
concurenţii. O notă aparte a făcut-o şi
orchestra, care începând din acest an,
se pare, va cânta la fiecare ediţie. Ins-
trumentiştii conduşi de Radu şi Ilie Vincu
au sprijinit cu profesionalism concurenţii,
ajutându-i să-şi pună în valoare cali-

tăţile. A fost, una peste alta, un festival
care a făcut şi face cinste Banatului!

Instrumentişti
Premiul I – George Popovici – 2.000 lei,
Premiul II – Ion Răducan – 1.500 lei,
Premiul III – Florin Gruia – 1.000 lei,
Menţiune I – Florea Ion Sandu – 400 lei,
Menţiune II – Romario Raul Betea – 400
lei, Premiul special al asociaţiei – Mirel
Chialda – 500 lei. Solişti vocali Marele
premiu: Luciana Maria Ene – 2.500 lei,
Premiul I: Livia Neag – 2.000 lei, Pre-
miul II: Lorena Pascu – 1.500 lei, Pre-
miul III: Gabriel Dumitru – 1.000 lei,
Menţiune I: Ioana Urs- 400 lei, Menţiune
II: Narcisa Bălean – 400 lei, Premiul
special Radio Timişoara: Andreea Ciupe
– 400 lei.

Marele Premiu
Marele câştigător din acest an al Festi-
valul concurs Iosif Sivu şi Cosmin Gol-
ban de la
Chişoda a
fost Luciana
Maria Ene, o
tânără din
Târgu Jiu ca-
re la numai
16 ani a uimit
juriul şi publi-
cul prezent la
această ediţie
a festivalului,
vocea ei fiind
comparată cu
cea a Mariei
T ă n a s e .
Drept pentru
care putem
spune că, la
Chişoda, au
fost promo-
vaţi solişti de o certă valoare, voci care
cu siguranţă se vor auzi distinct în re-
pertoriul cântecului popular românesc.

Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Constantin DUMA
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UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR * UMOR

***
Un cunoscut senator a fost supus
unei intervenţii chirurgicale ur-
gente. I s-a expediat o telegramă cu
următorul text: "Senatul, adunat în
plen, vă urează o cât mai grabnică
însănătoşire, cu 178 voturi pentru,
173 contra şi 5 abţineri".

***
Pe scările Parlamentului, o doamnă
se împiedică şi cade. Un parlamen-
tar, aflat în apropiere, o ajută să se
ridice şi o conduse la biroul unde
avea treabă.
- Cum aş putea să vă mulţumesc?
zise doamna la despărţire.
- Votându-mă pe mine şi partidul
meu la viitoarele alegeri!
- Mă scuzaţi, când am căzut, m-am
lovit la genunchi, nu la cap...

***
Pe vreamea lui Brejnev, pe o stradă
lăturalnică din Moscova, opreşte o
Volgă neagră din care este aruncat
un individ, apoi pleacă în viteză. Iţic,
care tocmai trecea pe acolo, se uită
la tipul căzut şi îl recunoaşte pe
Ştrul, care era bătut mar.
- Măi Ştrul, da' ce-ai păţit, măi?

- Nu ştiu nimic, n-am văzut nimic.
- Nu mă cunoşti? Eu sunt Iţic, pri-
etenul tău încă de la grădiniţă.
- Nu ştiu, nu cunosc.
- Măi Ştrul, nu ştii că noi am fost
colegi de bancă la şcoala, ne-am în-
surat în aceeaşi zi, am avut prăvălii
pe aceeaşi stradă.
- Nu ştiu, n-am văzut, n-am auzit.
- Măi Ştrul, eu sunt Iţic, colegul tău
de suferinţă la Auschwitz.
- Eee... ce vremuri!

***
* Iţic şi Ştrul se prezintă în faţa ra-
binului. Iţic îi spune:
- Rabbi, am o dispută cu Ştrul. Lă-
mureşte-ne. Spune-mi, negru e cu-
loare?
Se uită rabinul în Talmud şi îi
spune:
- E culoare. În Talmud scrie că tre-
buie să te îmbraci în negru când
moare cineva.
- Dar albul e culoare?
- Da, în Talmud zice că mireasa se
îmbracă în alb.
Iţic, adresându-se lui Ştrul:
- Ai văzut că televizorul pe care ţi
l-am vândut era color?

Într-un minister:
- Să ştii că noul ministru devine din zi în zi

mai prietenos...
- De unde ştii?

- De câteva zile a început şi el să caşte
la şedinţe, la fel ca noi.
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RRăăppcciiuunnee
''''RRăăppcciiuunnee''''  eessttee  lluunnaa  ccee  ddeesscchhiiddee  uuşşaa  ttooaammnneeii,,  ccuu  vvrreemmee  sscchhiimmbbăăttooaarree..

TToottooddaattăă,,  eessttee  şşii  lluunnaa  vviinnuulluuii  --  ''''VViinniiţţeell'''',,  aaccuumm  ssttrrâânnggââdduu--ssee  rroodduull  vviiiilloorr..  DDaatt
ffiiiinndd  ccăă  aaccuumm  îînncceeppee  uunn  nnoouu  aannoottiimmpp,,  ttrraaddiiţţiiiillee  ppooppuullaarree  ffaacc  iiaarrăăşşii  lleeggăăttuurraa  îînnttrree
lluunnii  şşii  vvrreemmee..  AAssttffeell,,  ddaaccăă  ddee  ''''RRăăppcciiuunnee''''  ee  ccaalldd,,  aattuunnccii  lluunnaa  uurrmmăăttooaarree,,  ttiimmppuull  vvaa

ffii  rreeccee  şşii  ccuu  mmuullttăă  uummeezzeeaallăă..  DDaaccăă  ttuunnăă  îînn  sseepptteemmbbrriiee  ee  sseemmnn  ddee  mmuullttăă  zzăăppaaddăă
îînn  ''''FFăăuurraarr''''..  DDaaccăă  îînn  sseepptteemmbbrriiee  îînnfflloorreesscc  ssccaaiieeţţiiii,,  aattuunnccii  ttooaammnnaa  vvaa  ffii  lluunnggăă

şşii  ffrruummooaassăă..  DDaaccăă  rrâânndduunneelleellee  ssee  dduucc  rreeppeeddee,,  aattuunnccii  ee  sseemmnn  ccăă  şşii  iiaarrnnaa  ee
aapprrooaappee..
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1 S † Sfântul Dionisie Exiguul; Începutul anului bisericesc
2 D Sfântul Mucenic Mamant; Pilda lucrătorilor viei
3 L Sfântul Mucenic Antim
4 M Sfântul Mucenic Vavila
5 M † Sfântul Proroc Zaharia
6 J † Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel

Mihail în Colose
7 V † Sfântul Mucenic Sozont; Cuvioşii Simeon

şi Amfilohie de la Pangarati
8 S † Naşterea Maicii Domnului
9 D † Sfinţii Ioachim şi Ana; Predică la

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci
10 L Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora
11 M Sfânta Teodora din Alexandria
12 M Sfântul Mucenic Autonom
13 J † Sfântul Ioan de la Prislop
14 V † Înălţarea Sfintei Cruci
15 S † Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş
16 D Sfânta Muceniţă Eufimia;

Predică la Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci
17 L Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale, Pistis,

Elpis şi Agapis
18 M Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei
19 M Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont
20 J Sfântul Eustatie şi soţia sa, Teopista,

cu cei doi fii: Agapie şi Teopist
21 V Sfântul Apostol Codrat
22 S † Sfântul Teodosie de la Brazi
23 D † Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul;

Pescuirea minunată
24 L † Sfânta Muceniţă Tecla
25 M Sfânta Cuvioasă Eufrosina
26 M † Sfântul Domnitor Neagoe Basarab
27 J † Sfântul Antim Ivireanul
28 V † Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul
29 S Sfântul Chiriac Sihastrul
30 D Sfântul Grigorie Luminătorul;

Predica de pe munte - Iubirea vrăjmaşilor

Calendar ortodox septembrie
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Sărbători creştine

NaştereaMaicii Domnului - Sfânta Maria Mică
Naşterea Maicii Domnului este prima
mare sărbătoare din cursul anului bise-
ricesc care a început la 1 septembrie.
Ea este prăznuită pe data de 8 septem-
brie. Sfânta Scriptura nu ne relatează
acest eveniment. Însă, scrierile apocrife
oferă foarte multe amănunte despre ori-
ginea şi copilăria Fecioarei Maria. Tatăl
Fecioarei Maria se numea Ioachim şi
era din seminţia lui Iuda. Soţia lui Ioa-
chim se numeaAna şi era fiica preotului
Matthan. Astfel, tatăl Fecioarei Maria era
un urmaş al regelui David, iar mama, o
descendentă din familia preotească a lui
Aaron, împlinindu-se prin aceasta proo-
rocia că Mesia va avea o dublă descen-

denţă: împărătească şi preoţească.
Pentru că nu aveau copii, Ioachim şi
Ana au început să fie ironizaţi şi batjo-
coriţi de oameni. Şi totuşi, Ioachim şi
Ana nu s-au răzvrătit împotriva lui Dum-
nezeu, nici nu au renunţat la viaţa lor vir-
tuoasă, rugându-se în continuare cu
lacrimi şi nădăjduind. Îngerul Gavriil se
va arăta fiecăruia, spunându-le că rugă-
ciunea lor nu a fost trecută cu vederea şi
ca Dumnezeu le va trimite binecuvânta-
rea Sa. Tot el le-a vestit că acest prunc
se va umple de Duh Sfânt din pântecele
mamei sale şi că va fi un vas ales lui
Dumnezeu. (Luca 1, 4-23).

Înălţarea Sfintei Cruci
Este una dintre marile sărbători creştine.
O zi închinată cinstirii Crucii Domnului –
altarul Jertfei mântuirii noastre. Începutul
acestei vechi sărbători creştine se leagă
de numele marilor Împăraţi creştini: Con-
stantin cel Mare şi mama sa Elena, cei
care au dat libertatea de credinţă tuturor
creştinilor din Imperiul Roman. Tradiţia
creştină spune că Împăratul Constantin a
avut o viziune deosebită în ajunul bătăliei
de la porţile Romei, împotriva rivalului său
Maxenţiu. Atunci i s-a arătat pe cer o cruce
sub care scria „In hoc signo vinces” („în
acest semn vei învinge”). Bătălia s-a
încheiat cu victoria lui Constantin, care a
ajuns astfel Împărat al întregului imperiu.
Printr-o stăruinţă extraordinară, îm-
părăteasa Elena avea să găsească locul
Mormântului Domnului, precum şi Crucea
Sa. În ziua de 14 septembrie a anului 335,
patriarhul Macarie al Ierusalimului a înălţat
în biserică Crucea Domnului, înaintea tu-
turor credincioşilor, ca să fie spre
închinare şi cinstire celor ce mărturiseau
credinţa creştină.

Începutul Anului Bisericesc
Potrivit calendarului răsăritean şi a
tradiţiei ortodoxe, la 1 septembrie în-
cepe un nou an bisericesc. Pentru ro-
mani, era o zi care marca un nou
început în viaţa oamenilor, precum şi în
societatea în care trăiau. Acest obicei a
fost preluat şi de către Biserica primară,
această zi rămânând înscrisă în
caledar ca început al anului nou bise-
ricesc. Asta chiar dacă tradiţia laică s-a
îndepărtat cu timpul de acest obicei,
adoptând o altă dată pentru anul nou.
În această zi, Domnul nostru Iisus Hris-
tos a intrat în Sinagoga iudeilor din
Nazaret, citind din cartea Profetului
Isaia, pe care o deschisese în locul
unde era scris: „Duhul Domnului este
peste Mine, că Domnul M-a uns să bin-
evestesc săracilor, M-a trimis să vindec
pe cei cu inima zdrobită, să propovă-
duiesc celor robiţi slobozire şi celor
prinşi în război libertate; Să dau de ştire
un an de milostivire al Domnului şi o zi
de răzbunare a Dumnezeului nostru”.
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Oamenii de lângă noi

Echipa de electricieni de la SC Giro-
ceana este binecunoscută atât în Giroc,
cât şi în Chişoda, mai cu seamă prin in-
tervenţiile pe care aceasta le face atunci
când se iveşte nevoia. Cei doi electri-
cieni, Ghiţă şi Vasile, chiar dacă nu mai
sunt atât de tineri, sunt prompţi în inter-
venţiile lor, dând dovadă de multă com-
petenţă profesională, dar şi de dragoste
pentru meseria pe care o fac.
Gheorghe Costaş s-a născut la 6 aprilie
1951, în comuna Şumal din judeţul
Sălaj. A venit în Banat în anul 1967. A lu-
crat la TCMT, apoi la Confort, ca şi elec-
trician. S-a mutat la Chişoda în anul
1995, împreună cu familia. Gheorghe

Costaş este
căsătorit şi are
patru copii. La
«Giroceana» lu-
crează de un an,
s-a angajat în oc-
tombrie 2010, pe
postul de electri-
cian de întreţi-
nere. «Mi se pare
o meserie uşoară şi frumoasă, pentru că
asta am făcut toată viaţa. Dacă priveşti
lucrurile din exterior, nu pare o meserie
chiar uşoară, dacă nu o iubeşti sau nu
vrei să faci asta. Dar dacă simţi că asta
ţi-e menirea, atunci a fi electrician

SC Giroceana SRL a luat fiinţă
în anul 2002, când Consiliul
Local al Comunei Giroc a votat
înfiinţarea acesteia. Mai întâi,
societatea a fost specializată
doar pe transportul public de
persoane. Mai târziu, au fost
preluate serviciile publice de
apă şi canal, apoi serviciul de
iluminat public. Principala acti-
vitatea a SC Giroceana SRL
este transportul de călători pe
rutele Giroc – Timişoara şi
retur, Chişoda – Timişoara şi
retur. Pentru cele două rute
există şase autobuze, cărora li

se adaugă şi un autocar, folosit şi de elevii şcolilor din Giroc şi Chişoda, ca
şi de enoriaşii care fac pelerinaje, de corurile comunei în deplasările lor ori de
Ansamblul «Ghiocelul». Începând cu anul trecut, activitatea societăţii s-a ex-
tins, fiind achiziţionate un utilaj pentru deszăpezire şi un altu pentru tocat
crengi. SC Giroceana SRL este condusă de directorul Dacian Marinescu, cel
care este mereu în căutarea noului, a tehnologiilor moderne şi pe care în-
cearcă să le implementeze şi la noi, spre binele comunităţilor din Giroc şi
Chişoda.

Giroceana şi meseriaşii ei de aur
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rămâne o ocupaţie deosebită. Aici
lucrăm la iluminatul public, schimbăm
becuri, lămpi, reţeaua de iluminat sau
alte obiective ale Primăriei. Ne ocupăm
de tot ce ţine de reţeaua electrică».

Vasile Drângă s-a născut la 18 mai
1954, la Anina, în Caraş-Severin. A ter-

minat şcoala profesională de electricieni,
însă nu a găsit de lucru în oraşul natal,
Anina. A fost repartizat la Timişoara în
anul 1972. S-a angajat la IRET Ti-
mişoara, actualul Enel. Acolo a lucrat
până în urmă cu patru ani, când a venit
la Primăria Giroc. În Chişoda s-a stabilit
după căsătorie, în anul 1982, când s-a
însurat cu Floare Dungă, o chişozeancă
get-beget. Are şi el patru copii, doi dintre
ei locuind la Timişoara, iar alţi doi la
Chişoda. Pentru că, prin anii ’70, se
cerea şi dublă calificare, Vasile Drângă
s-a specializat şi în şoferie. Cum a ab-
solvit o şcoală în
acest sens, mai târ-
ziu a muncit în pa-
ralel şi ca şofer, şi
ca electrician. A lu-
crat pe maşini de
intervenţie, auto-
scări şi alte utilaje
necesare lucrători-
lor de la intervenţie.
«Meseria de electrician, pentru mine, în-
seamnă, în primul rând, satisfacţie. Tre-
buie să ai mereu grijă, pentru că este şi
o meserie periculoasă. Suntem chemaţi,
la nevoie, să intervenim acolo unde se
cere. E o meserie pe care trebuie să o
stăpâneşti, pentru că altfel se pot întâm-
pla şi lucruri mai puţin plăcute. Îmi aduc
aminte că la Electrica aveam arondate
69 de comune din judeţ, dar îmi făcea
plăcere să merg în fiecare zi la muncă».

Vasile TOMOIAGĂ

● Munca stăruitoare învinge totul.
Nicolae Iorga

● Faima se rugineşte, dacă nu o cureţi
prin muncă în fiecare zi.

Nicolae Iorga

● În muncă e sănătatea, cinstea, pute-
rea şi farmecul vieţii.

Alexandru Vlahuţă

● Munca şi numai munca este izvorul
libertăţii li al fericirii.

Mihai Eminescu

Maxime despremuncă
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Google, raiul angajaţilor
Mai mulţi ani la rând Google a fost în pri-
mele locuri în Fortune 100 Best Compa-
nies ToWork For, câţiva ani chiar a
deţinut supremaţia. Este motorul de cău-
tare cu cea mai spectaculoasă evoluţie,
uimindu-i pe IT-işti cu tot ceea ce fac. Să
fie oare o legătură clară între modul de
a-i trata pe angajaţi şi rezultatele exce-
lente obţinute? Mai mult ca sigur. Oricare
dintre noi dacă am avea condiţiile lor am
putea să dăm mult mai mult pentru firma
la care lucrăm.
Unul din moti-
vele pentru care
cei de la Google
îşi apreciază atât
de mult firma
este atmosfera
de “campus stu-
denţesc” din se-
diile companiei?
Headcenter-ul lor din Mountain View, Ca-
lifornia, este vestit pentru facilităţile ofe-
rite angajaţilor: piscine (cu salvamari!),
teren de volei în aer liber, sli de distracţie
(biliard, jocuri mecanice, etc), săli de re-
laxare (masaj, camere de relaxare, etc),
cafenele, frizerii, etc. Cele 11 cafenele
existente aici oferă angajaţilor mâncare
gratuită.
Google este compania americană din
domeniul tehnologiei cu cea mai rapidă
creştere, conform Forbes. Pentru cele
aproximativ 3.000 de posturi disponibile
în 2007, firma a primit peste 750.000 de
CV-uri. Angajaţii care recomandă un cu-
noscut pentru un job primesc o primă de
2.000 dolari. Singura condiţie este ca
acesta să rămână angajat timp de minim
2 luni. Credeţi că este o cerinţă uşor de
îndeplinit? Fiţi siguri că pentru salariile cu
multe zerouri şi munca este pe măsură.
Pentru cei din afară, obişnuiţi doar să
scrie unul sau mai multe cuvinte în drep-
tunghiul magic ca să afle tot ce mişcă
legat de subiect pe net, nici măcar nu e
clar ce fac cei de la Google. Fiţi siguri că
pentru a vizualiza rezultatele căutărilor în

sutimi de secundă este o muncă şi o teh-
nologie pe care cu greu ni le putem în-
chipui.
Printre miturile care înconjoară este şi
“Google 15″, unde numărul reprezintă
greutatea corporală în pounds (aproxi-
mativ 7 kilograme) suplimentară pe care
un noogler (nou angajat) o capătă în pri-
mele două săptămâni. Larry Page, co-
fondator al companiei, ar fi declarat că
niciun angajat nu trebuie să se afle la mai

mult de 150
de picioare
(aproximativ
45 de metri)
de o sursă de
hrană. “Dont`t
be Evil!”
r e p r e z i n t ă
motto-ul neofi-
cial al Google.

Această expresie le aparţine lui Paul
Buchheit, creatorul Gmail, şi Amit Patel,
inginer şef softwear, şi reprezintă anga-
jamentul pe termen lung pe care compa-
nia şi-l asumă în faţa clienţilor săi
conform căruia profiturile imediate nu tre-
buie să primeze în faţa reputaţiei şi în-
crederii brand-ului pe termen lung. Unele
din acţiunile companiei (cum ar fi cen-
zura aplicată căutărilor în China) con-
travin, conform majorităţii opiniilor,
acestui motto. Există un serviciu care vă
permite să efectuaţi căutări Google în
mod anonim şi fără a fi obligaţi să vizuali-
zaţi reclamele. Acesta, numit Scroogle,
este gratuit şi utilizat de peste 150.000
de oameni zilnic, iar creatorul său
promite că serviciul nu face asocieri între
adresele IP ale utilizatorilor şi căutările
lor, iar datele sunt şterse săptămânal din
servere. Acest serviciu a apărut tocmai
datorită criticilor pe care Google le-a
primit de-a lungul timpului pentru practi-
cile sale care, susţin acuzatorii, violează
intimitatea utilizatorilor.

Gabriel TOMESCU
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Pelerinaj chişozean la mănăstirile Tismana şi Lainici
Omul când pleacă la serviciu, merge
pentru o problemă de trup. Dar atunci
când pleacă la o biserică sau la o mănă-
stire, merge pentru suflet.

De ce spunem aşa? Pentru că aceste
locuri sunt rezervate special pentru rugă-
ciune şi pentru întâlnirea noastră cu
Dumnezeu. Preotul Parohiei Chişoda şi
un grup de 45 de credincioşi au căutat
să valorifice bunăvoinţa Primăriei Giroc
şi a Consiliului Local, care au oferit în
mod gratuit transportul pentru o serie de
pelerinaje. În cursul lunii septembrie s-a
organizat un pelerinaj la mănăstirile
Lainici şi Tismana, ambele aşezate pe
Valea Jiului. Mănăstirea Lainici îţi oferă,
prin liniştea ei şi prin ambientul arhitec-
tural, o deosebită plăcere de a rămâne
la rugăciune.
Prin aşezarea ei, se află deopotrivă de-
parte de oameni şi totuşi aproape de ei.
La marginea unui drum sinuos, ea se
află pe calea ce leagă Oltenia cu
Ardealul. Drum care odinioră a fost
străbătut de Mihai Viteazul. Se pre-
supune că a fost ctitorită de Sfântul
Nicodim, pe care îl găsim la mănăstirea

Tismana în secolul XIV. Prigoana Mariei
Tereza împotriva mănăstirilor ortodoxe a
ajuns până aici, fiind distrusă şi aceasta.
Dar în 1812 a fost refăcută de câţiva

boieri gorjeni.
De atunci viaţa monahală
dăinuieşte necontenit,
înălţându-se din acest loc ru-
găciuni neîntrerupte pentru în-
tregul popor. Lăsând o
lumânare de pomenire şi o
rugăciune către Dumnezeu,
lăsăm monahii acestei mănă-
stiri să se roage în liniştea lor,
iar noi mergem mai departe la
mănstirea Tismana.
Aşezată pe stâncă, la poalele
unui munte, mănăstirea

p201-202:Layout 1 12/15/2011 4:14 PM Page 1



202

Tismana este cel mai
vechi aşezământ mon-
ahal din Ţara Româ-
nească şi a avut un rol
deosebit de important
în menţinerea credinţei
ortodoxe de-a lungul a
peste 600 de ani. Se
află pe teritoriul oraşu-
lui Tismana, la 36 de
kilometri de Târgu Jiu.
Această mănăstire
este un loc de re-
culegere, închinare şi
cinstire a credinţei
noastre strămoşeşti. A
fost ctitorită de Cuvio-
sul Nicodim care are
mormântul săpat de el,
în pridvorul mănăstirii. Astfel că
orice pelerin sau credincios nu
poate intra în biserică, până nu se
întâlneşte cu ctitorul acesteia.
Drumul străbătut până la mănăstire
îţi oferă răgazul să te pregăteşti pen-
tru întâlnirea cu biserica lui Dum-
nezeu împodobită până azi cu
pictura originală din momentul cti-

toriri ei.
Demn de
a m i n t i t
este faptul
că Sfântul
Nicodim a
înfiinţat aici
prima şcoală
de caligrafie
din ţară, unde
s-au tipărit nu-
meroase cărţi
bisericeşti.
Printre acestea
amintim Te-
traevanghel-ul
care se află la
Muzeul Naţio-
nal de Istorie
de la Bu-
cureşti.

Iată, iubite cititorule, că rolul bisericii şi al
mănăstirii este acela de a oferi învăţă-
tura despre Dumnezeu prin intermediul
cărţii.
Istoria bisericească ne arată că în interio-
rul bisericilor şi al mănăstirilor a apărut
pentru prima dată scrisul, cititul şi în-
văţătura de a ne iubi unul pe altul şi toţi
pe Dumnezeu.
Încheiem acest pelerinaj la minunatele
mănăstiri rugând pe bunul Dumnezeu să
lumineze viaţa tuturor oferindu-ne dru-
mul spre desăvârşire.

Preot Traian DEBUCEAN
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Început de nou an şcolar la Giroc şi Chişoda
Deschiderea anului şcolar, la începutul
lunii septembrie, reprezintă un eveni-
ment încărcat de emoţii atât pentru elevi,
dascăli şi părinţi, cât şi pentru toţi cei
care, într-un fel sau altul, sunt implicaţi în
procesul de învăţământ. Cu toţii am venit
cu emoţii în şcoala pregătită de
sărbătoare. Clase curate, holuri lumi-

noase, laboratoare şi cabinete, ne-au
aşteptat pentru ca împreună, elevi şi das-
căli, să desluşim tainele cărţilor în noul
an şcolar. Anul şcolar 2011/2012 a înce-
put în 12 septembrie şi se va încheia în
22 iunie, fiind structurat pe două semes-
tre: semestrul I, în perioada 12 septem-
brie – 23 decembrie şi semestrul II, în
perioada 16 ianuarie – 22 iunie, cu o va-
canţă de primăvară în perioada 7 – 22
aprilie 2012. Elevii clasei a VIII-a vor în-
cheia cursurile în 15 iunie, urmând ca în
intervalul 25 -29 iunie să susţină exame-
nul de Evaluare Naţională. Deoarece
noua lege a învăţământului aduce după
sine o singură unitate juridică în comuna
noastră, voi prezenta în continuare com-
ponenţa formaţiunilor de studiu din cele 4
structuri de învăţământ. Grădiniţa PP
GIROC cuprinde 7 grupe de preşcolari
cu un total de 216 copii. Dintre aceste
grupe, şase funcţionează cu program
prelungit, iar una cu program normal, co-
piii fiind îndrumaţi de un colectiv de 13
educatoare. Grădiniţa PP CHIŞODA cu-
prinde 4 grupe de preşcolari cu un total
de 126 copii, îndrumaţi de şapte educa-
toare. Şcoala cu clasele I-VIII GIROC are
în componenţă nouă clase, patru la ciclul

primar şi cinci la gimnaziu, cu un total de
221 elevi. Şcoala cu clasele I-VIII
CHIŞODA cuprinde opt clase, totalizând
145 de elevi. Pentru condiţiile deosebite
din unităţile noastre şi pentru baza mate-
rială existentă, se cuvine să mulţumim
Consiliului Local, Primăriei Giroc şi dom-
nului primar Iosif Ionel Toma, care întot-
deauna au considerat problemele
învăţământului girocean o prioritate pe
agenda de lucru. Datorită interesului
acordat de către autorităţile locale, vom
beneficia în curând de noul corp al Grădi-
niţei PP Giroc, care va îmbunătăţi
condiţiile de activitate din această uni-
tate. De asemenea, la începutul lunii
septembrie şi-a început activitatea creşa
de la Grădiniţa Chişoda, finanţată din
fonduri de la bugetul local, care vine în
sprijinul tinerelor familii din comunitatea
noastră. La Şcoala Giroc continuă şi în
acest an programul „after-scholl”, finanţat

din fondurile părinţilor, care asigură, în in-
tervalul orar 12-17, pregătirea şi supra-
vegherea unor elevi din ciclul primar. La
ciclul gimnazial, colectivul de cadre di-
dactice este alcătuit din profesori califi-
caţi la toate disciplinele, care prin munca
depusă în activităţile cu elevii sau în cele
extracurriculare se vor strădui să obţină
rezultate care să facă cinste învăţămân-
tului girocean şi chişozean. În activitatea
instructiv-educativă un rol important îl are
familia, care trebuie să păstreze perma-
nent legătura cu şcoala, pentru ca rezul-
tatele să fie pe măsura aşteptărilor.

Profesor Melentina COSTA,
Directorul Şcolii cu clasele I-VIII Giroc
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Profesorul Octavian Gruiţa a ieşit la pensie

43 de ani în învăţământ * 28 de ani de directorat * director al Căminului Cul-
tural * consilier local * autor al mai multor volume monografice * Cetăţean de
Onoare al comunelor Giroc şi Măureni

Omul Octavian Gruiţa, aflat în acest
univers al cunoaşterii, a dorit să facă un
pas hotărâtor spre cariera de dascăl şi
rămâne prizonier al acestei hotărâri preţ
de 43 de ani.
Raţiunea şi echilibrul său, alături de
cunoaşterea ştiinţei, au evidenţiat certi-
tudini privind realitatea istorică a trăito-
rilor pe aceste meleaguri,
dar şi a educaţiei. În scrierile
sale, nu puţine la număr, a
dovedit o cunoaştere exactă
a evenimentelor pe care le-a
făcut cunoscute cu atâta dra-
goste pasionaţilor de istorie,
dar şi elevilor săi.
A lăsat viaţa sa să se scurgă
pe treptele şcolii din Giroc,
pe care a iubit-o nespus de
mult şi pentru care sunt
convins că trăieşte la fel de
intens şi în clipa de faţă.
Viziunea sa asupra cunoaş-
terii a fost benefică multor
generaţii de elevi care, după trecerea lor
prin această şcoală, au ajuns oameni de
nădejde, cu responsabilităţi, fiind apre-
ciaţi de către societate. Profesorul Oc-
tavian Gruiţa a adunat în activitatea sa,
dar şi în sufletul său, comori de senti-
mente şi instincte care îi fac cinste şi îl
fac un promotor al ideilor pozitive des-
pre şcoală şi despre actul de cultură prin
prisma realităţii, oricare au fost vremu-
rile în care a trăit.
A abordat diferenţiat disciplinele pe care
le-a predat şi a escaladat de foarte
multe ori, curajos şi bine documentat,
cercetarea istorică, cu răbdare şi perse-

verenţă, devenind un martor al realităţii
noastre.
Cu simţuri, pe care doar Dumnezeu i le-
a dat, pătrunde în tainele ascunse ale is-
toriei şi cu mult tact priveşte, când critic,
când apreciativ, procesul de învăţământ
românesc. Am putea spune că ade-
vărata avere a profesorului Octavian

Gruiţa, desigur, exceptând
familia, este şcoala, dorinţa
de cunoaştere şi de educare
a celor mai tinere generaţii.
M-am gândit mult ce pot să
scriu despre profesorul şi
omul care a condus, timp de
28 de ani, destinele unei ins-
tituţii de învăţământ cu o im-
portanţă deosebită pentru
comunitatea noastră. Am
găsit un sentiment nobil, un
sentiment care îl proiec-
tează pe profesorul Octa-
vian Gruiţa pe latura
umanităţii care aspiră spre

noi împliniri, raţiunea fiind aceea de a-i
determina, zeci de ani de zile, pe elevii
săi să aprofundeze dragostea faţă de
studiu şi faţă de carte, care, alături de
credinţă, este lumina vieţii.
Concepţiile sale au devenit încet-încet o
necesitate socială, aducând în jurul său
factori de răspundere: educatori, învă-
ţători, profesori, părinţi, nu în ultimul
rând elevi, dar şi autorităţi locale de de-
cizie. Această şcoală se identifică cu nu-
mele profesorului Octavian Gruiţa, cu
realizările sale, cu onoarea, demnitatea
şi cinstea de care a dat dovadă tot tim-
pul. Urma paşilor săi va rămâne vizibilă

“Prizonier”meseriei de dascăl
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“Şcoala este oglinda directorului”

- Domnule profesor, în cei 43 de ani de
învăţământ, la ce aţi ţinut mai mult?
- Ca om am ţinut la demnitate, la calita-
tea de om şi la adevăr, iar ca dascăl la
disciplină, la calitatea procesului de înv-
ăţământ, la gospodărirea instituţiei. Bi-
neînţeles că toate se leagă între ele. Nu
poţi despărţi omul de ceea ce face, pen-
tru că eu nu am fost un simplu funcţionar,
un simbriaş la stat, şcoala a fost viaţa
mea ori invers, şi atunci viaţa se împle-
teşte cu activitatea pe care o desfăşori.
De asemenea, am ţinut foarte mult la ac-
tivităţile extraşcolare. Şi în acest moment
susţin că elevii, pe lângă faptul că trebuie
să fie bine instruiţi, trebuie să fie discipli-
naţi şi să fie implicaţi în activităţi extra-
şcolare.
- Consideraţi disciplina ca esenţială în
procesul de educaţie?
- Fără disciplină nu se poate face nimic.
Copiii, în general, şi elevii, în special, tre-
buie obişnuiţi cu o anumită ordine, cu
disciplina. Pentru că punctualitatea şi
disciplina sunt lucruri simple, dar esen-

ţiale. De la ele pornesc formarea carac-
terului unui tânăr, a responsabilităţilor pe
care le are încă din primii ani de viaţă.
Un elev care a deprins de pe băncile
şcolii să fie ordonat, disciplinat, punctual,
aşa va fi întreaga viaţă. Dar în acelaşi

timp i-am învăţat pe copii să fie toleranţi
sub toate aspectele: religios, naţional şi
interetnic.
- Ce reprezintă şcoala pentru dum-
neavoastră?
- Pot să spun: o formă de viaţă! Am fost

Interviu acordat prin bunăvoinţa domnului profesor Octavian Gruiţa

mulţi ani de acum încolo, fiind o mărturie
a personalităţii sale, dar şi a unui mana-
gement de excepţie privind învăţământul
românesc.
Omul Octavian Gruiţa a înţeles, înainte
de a începe orice studiu, că Dumnezeu
i-a planificat dinainte o muncă în slujba
educaţiei şi de aceea a ales această
cale de care sunt convins că este mân-
dru şi fericit.
Pe lângă ştiinţă, în activitatea sa, le-a ară-
tat elevilor săi că viaţa este aşa cum a
lăsat-o Dumnezeu şi că nu au voie să se
abată de la adevăr. Datorită spiritului for-
mat pentru credinţă, a învăţat să rabde
şi să ierte pentru că aceasta este po-
runca duhovnicească după care se
conduc toţi creştinii şi că ea este ade-
vărata cale a vieţii.
În pragul emoţionantei pensionări, îi do-
resc să se bucure pe deplin de tot ceea
ce a dat Bunul Dumnezeu omului pe
pământ, să poată împărtăşi mulţi ani de

acum înainte din experienţa şi calitatea
sa de profesor celor care îi urmează.
Am convingerea că sentimentele acu-
mulate de-a lungul carierei sale nu îi vor
da nici o clipă de răgaz şi îl vor apropia
mai mult de şcoala în care a pus atâta
suflet şi pentru care are atâta chemare.
Domnule director Octavian Gruiţa, pre-
lungeşte trecutul în viitor şi nu lăsa ca
munca şi rezultatele obţinute să fie trecă-
toare, caută ca învăţământul nostru să
fie mai bogat prin personalitatea ta şi în-
tăreşte sentimentul existenţei tale din-
colo de orice barieră! Şi, mai ales, nu
uita că eşti un moştenitor al mărturiei
înaintaşilor noştri pe aceste meleaguri,
trăitor şi marcator al evenimentelor.
Îţi doresc „Lamulţi ani”,multă sănătate şi
multe bucurii alături de minunata ta fa-
milie, de toţi cei care sunt alături de tine
în aceste clipe de excepţie din viaţa ta!
Cu deosebit respect şi recunoştinţă,

Iosif Ionel TOMA
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elev, student, apoi 43 de ani dascăl… Eu
am trăit mai mult la şcoală! Iar după ce
28 de ani am fost director de şcoală, pot
să vă spun că şcoala este oglinda direc-
torului. Proverbul cu «Omul sfinţeşte
locul!» e perfect adevărat. După cum
este cel care conduce o instituţie, aşa
este şi comportamentul subalternilor, dar
şi rezultatele obţinute.
- La şcoala din Giroc s-a făcut învă-
ţământ de calitate?
- Fără doar şi poate. Ca o dovadă că la
şcoala din Giroc s-a făcut învăţământ de
calitate stau rezultatele la examene,
concursuri, admiteri, capacitate. E vorba
şi de cifre. Până în prezent, aşa cum
arată şi statisticile, din Giroc s-au ridicat
peste 200 de intelectuali, ceea ce pentru
o şcoală din mediul rural este foarte bine.
- Cum aţi administrat şcoala în timpul
cât aţi fost director?
- Mi-a plăcut întotdeauna să fiu un bun
gospodar. Şi acasă, dar şi la locul de
muncă. De fapt, nu pot să fac deosebiri
între una şi alta. Dar ca director, timp de
aproape trei decenii, a trebuit să mun-
cesc mai mult. Mult mai mult. Acum, des-
pre ce am făcut la şcoală vorbesc mai
bine faptele. Zecile de generaţii de elevi,
felul cum arată şcoala. Dar am avut şi
sprijin. Nu pot să nu apreciez conlucra-
rea cu domnul primar Iosif Ionel Toma,
mai ales de când şcolile au trecut în ad-
ministrarea primăriilor. Nu am făcut nimic
la şcoală fără să stăm de vorbă, fără o
consultare prietenească în care de multe
ori s-a implicat şi fostul director al şcolii,
Silvestru Ştevin. Vorbesc de lucrurile im-
portante. Pentru că era vorba de colecti-
vitate şi atunci hotărârile trebuiau luate
de comun acord.
- Cum v-aţi înţeles cu colegii, cu sub-
alternii?
- Am încercat întotdeauna să fiu un
exemplu, prin pregătire şi moralitate, prin
punctualitate. Nu am cerut celorlalţi mai
mult decât mi-am impus mie. Poate
unora li s-a părut prea mult. După 1990,
când s-au schimbat colegii, am reuşit să
creez un colectiv sudat. I-am ajutat pe
toţi, pe cât s-a putut, i-am sprijinit să-şi
dea gradul, să-şi aranjeze casele. Unei
colege i-am făcut şi nunta la şcoală.

După cum v-am spus, am fost sever, dar
drept şi, mai ales, n-am jignit pe nimeni.
- Ce ne puteţi spune despre activita-
tea extraşcolară?
- La activităţile extraşcolare intră totul.
Pe la început, vorbesc de primii ani de di-
rectorat, eu făceam totul - de la tăiat
iarba, la reparat bănci. Am învăţat şi ele-
vii să trăiască în respectul muncii, iar
acest lucru este o mare realizare. Am
avut la şcoala noastră nenumărate
acţiuni cu caracter social, cultural şi
sportiv. Toate au fost extrem de folosi-
toare elevilor, pentru instruirea lor, pen-
tru a înţelege menirea lor ca oameni,
pentru socializare. Pentru că nu doar stu-
diul este important, omul este complex,
pe lângă acumularea cunoştinţelor este
necesară şi pregătirea lui pentru viaţă.
Dintre activităţile mai importante amin-
tesc întâlnirea elevilor de la Şcoala din
Giroc cu elevi de la o şcoală din Elveţia.
Ei au venit la noi, am fost şi noi în El-
veţia. Apoi am colaborat şi cu Uniunea
Culturală a Românilor din Ungaria.
Am fost o perioadă şi director la Căminul
Cultural, am sprijinit activitatea culturală
şi am avut o colaborare excelentă cu bise-
ricile ortodoxe din comună.
- Vorbiţi-ne despre activitatea scri-
itoricească.
- După anul 1990, la Şcoala din Giroc au
fost lansate nouă cărţi, evenimente la
care au participat o serie de personalităţi
culturale, cum ar fi Gheorghe To-
hăneanu, Ion Marin Almăjan, Viorel
Boldureanu, Viorel Marineasa, Dumitru
Craşovean, Gheorghe Secheşan, Deliu
Petroiu şi alţii. Fiind dascăl de istorie am
ţinut mult la descoperirea istoriei locale,
la tradiţiile locului, la scoaterea la lumină
a unor izvoare despre care nu se mai ştia
sau se ştia prea puţin. Am colaborat în
acest sens cu profesorul Ion Murariu,
dascăl de filologie, care mi-a fost învă-
ţător în clasa a IV-a, dar şi cu fostul di-
rector al Muzeului Banatului, Florin
Medeleţ. La Şoşdea, împreună cu Viorel
Marineasa, am realizat o monografie şi o
serie de studii despre ţăranii condeieri
din perioada interbelică şi despre presa
rurală. A consemnat,

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Elevii şcolilor din Giroc şi Chişoda au
participat la campania de strângere a
deşeurilor de pe teritoriul comunei.
Mii de voluntari au participat la ediţia din

acest an a celei mai ample campanii de
curăţenie la nivel naţional. “Let’s Do It,
România!” ajunsă la cea de-a doua
ediţie, a scos din nou la muncă tinerii,
care vor, astfel, să atenţioneze cetăţenii
certaţi cu bunul simţ asupra impactului
pe care îl are asupra mediului aruncarea
la întâmplare a gunoaielor.
Ca şi în anul trecut, printre cei care au
pus umărul la Campania din acestă
toamnă s-au numărat şi elevii şi dascălii
din Giroc şi Chişoda. Lor li s-au adăugat
şi câţiva voluntari, care au dat şi ei o
mână de ajutor. De la Şcoala din Giroc
au participat la acţiune 30 de elevi, coor-
donaţi de Andra Costa, Doru Oşan şi
Ioan Oprea. Cei 41 de elevi din Chişoda,
au fost îndrumaţi de profesorii Liviu
Râmneanţu şi Octavia Codru, precum şi
de Constantin Bărbosu. Copiii, dascălii
şi voluntarii au acoperit o arie importană
din comuna Giroc, fiind vizate, printre
alte puncte, drumul ce leagă Timişoara
de Giroc, cartierul Planişte, drumul Giroc
- Chişoda şi altele. La final, sacii cu
gunoi au fost ridicaţi şi depuşi la centrul
de colectare de trei voluntari care i-au
transportat cu o remorcă pusă la dispo-
ziţie de primăria Giroc.
Ziua de muncă s-a încheiat pentru copiii,

dascălii şi voluntarii din Giroc şi Chişoda
cu o binemeritată masă comună, la care
au servit cu toţii o pizza delicioasă.

Câteva cuvinte despre
“Let’s Do It, România!”

“Let’s Do It, România!” este proiectul tu-
turor celor care cred că în ţara noastră
se întâmplă şi lucruri pozitive, atunci
când fiecare este dispus să contribuie,
chiar cu foarte puţin: o singură zi, pentru
o Românie curată. Marea provocare
rămâne să îi convingem pe cei din jurul
nostru de importanţa participării la acest
eveniment.
“Dacă adversarul joacă murdar, scoate-ţi
prietenii pe teren! Intră şi tu în Echipa
Naţională deAcţiune!”, a sunat îndemnul
organizatorilor.
Cartarea, cea mai importantă etapă din
pregătirea acţiunii “Let’s Do It, România!”
din 24 Septembrie, a fost finalizată în 18
septembrie. Doar în jurul Timişoarei şi lo-

calităţilor din apropiere au fost depistate
peste 100 de mormane ilegale de gunoi.
Organizatorii spun că anul acesta sunt
mai puţine deşeuri în Timiş, comparativ
cu anul trecut. “Harta deşeurilor din Timiş
este mai curată decât cea de anul trecut.
Atunci am avut înscrise peste 400 de
mormane de gunoi, iar acum avem 150.
Cu ce am mai adunat de la primării,
avem cam 300″, a explicat Radu Rusu,
coordonatorul proiectului în judeţul nostru.

Let’s Do It Romania, la ediţia a II-a
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Principalele instituţii partenere care s-au
implicat în organizarea proiectului sunt
Garda de Mediu Timiş, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Timiş, Agenţia Regio-
nală pentru Protecţia Mediului Timişoara,
Administraţia Bazinală Banat, Direcţia
Silvică Timiş, Instituţia Prefectului Timiş
şi Primăria Timişoara. Acestora li se al-
ătură până în acest moment peste 30 de
primării din judeţ, Jandarmeria, Peniten-
ciarul Timişoara şi numeroase ONG-uri
şi şcoli. Dintre companiile puternic impli-
cate în organizarea proiectului amintim
Frigoglass şi Continental Corporation.
Susţinători importanţi sunt şi Iulius Mall
Timişoara şi Apa Minerală Buziaş.

Prins cumâţa-n sac...

Ceea ce tot spunea primarul comunei
Giroc, domnul Iosif Ionel Toma, că majo-
ritatea gunoaielor, resturilor menajere ori
molozurilor şi deşeurilor din construcţii
aruncate la întâmplare de-a lungul dru-
murilor şi pe terenurile comunei Giroc
provin de la cetăţenii «marelui vecin»,
oraşul Timişoara, iată că se adevereşte.
Tocmai în ziua când în întreaga ţară zeci
de mii de oameni participau la campania

Let’s Do It Romania şi curăţau ţara de
mizeriile aruncate alandala de cei care,
ca să ne exprimăm elegant, sunt lipsiţi
de bunul simţ, unul dintre aceste «speci-
mene» a fost depistat de Poliţia Locală
din Giroc tocmai când arunca gunoi la
marginea cartierului Planişte.
În timp ce peste 70 de elevi de la şcolile
din Giroc şi Chişoda împreună cu dascăli
şi un grup de voluntari adunau sute de
saci cu gunoaie, Poliţia Locală Giroc l-a
prins cu mâţa-n sac pe Cofariu Cristian

Laurenţiu, un bărbat de 37 de ani domi-
ciliat în Timişoara, pe strada Gheorghe
Bariţiu, în timp ce încerca să descarce
moloz şi alte materiale de construcţie în
cartierul girocean Planişte, pe pajiştea
din apropierea blocurilor.
Conform OUG 195/2005, timişoreanul a
fost amendat contravenţional cu suma
de 3.000 de lei. Poliţia Locală Giroc va
acţiona şi în continuare pe linia respec-
tării regulilor de protejare a mediului,
amintindu-le şi pe această cale celor cer-
taţi cu legea că sancţiunile în aceste ca-
zuri sunt usturătoare.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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BBrruummăărreell
''''BBrruummaarreell''''  nnuu  aadduuccee

eevveenniimmeennttee  ssaauu  ttrraaddiiţţiiii
ddeeoosseebbiittee..  EEssttee  pprriimmaa  ddiinn--
ttrree  lluunniillee  ccaarree  pprreevveesstteesscc
iiaarrnnaa..  ÎÎnn  aacceeaassttăă  lluunnăă
aappaarree  bbrruummaa  şşii,,  ddaaccăă
pplloouuăă  mmooccăănneeşşttee,,  ee
sseemmnn  ccăă  iiaarrnnaa  vvaa  ffii

ggrreeaa..
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1 L † Acoperământul Maicii Domnului
2 M Sfântul Ciprian
3 M Sfântul Dionisie Areopagitul
4 J Sfântul Mucenic Ierotei
5 V Sfânta Haritina
6 S † Sfântul Apostol Toma
7 D Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah;

Predică la Duminica a XX-a după Rusalii
8 L Sfânta Pelaghia
9 M Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu
10 M Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia
11 J Sfântul Apostol Filip, unul din cei şapte diaconi
12 V Sfinţii Mucenici Tarah, Prov şi Andronic
13 S † Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica
14 D † Sfânta Cuvioasa Parascheva; Pilda semănătorului
15 L Sfântul Mucenic Luchian
16 M Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul
17 M Sfântul Proroc Osea
18 J † Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca
19 V Sfântul Proroc Ioil
20 S Sfântul Mucenic Artemie
21 D † Sfinţii Mărturisitori Ardeleni; Vindecarea

demonizatului din ţinutul gherghesenilor
22 L Sfântul Averchie, Episcopul Ierapolei
23 M Sfântul Iacob, ruda Domnului
24 M Sfântul Mare Mucenic Areta
25 J Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie
26 V † Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
27 S † Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou
28 D † Sfântul Iachint de Vicina; Învierea fiicei lui Iair
29 L Sfânta Muceniţă Anastasia Romana
30 M Sfinţii Mucenici Zenovie episcopul şi Zenovia, sora sa
31 M Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban,

Aristobul şi Narcis

Calendar ortodox octombrie
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Sărbători creştine

Sfântul MareMucenic Dimitrie, Izvorâtorul deMir

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 cu-
vintele 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 face să-
şi dăruiască hainele sale săracilor.
După o vreme se retrage în pustie. Ur-
mând sfaturile unor vieţuitori aleşi, se în-
dreaptă spre ţinutul Pontului, oprindu-se
la mănăstirea Maicii Domnului din Hera-
cleea, unde va rămâne cinci ani. De aici
a plecat spre Ţara Sfânta, 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. Dintre 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 părin-
teşti. Sfântul Varlaam scrie în Cazania
sa: "Să laşi pustia şi la moşia ta să te în-
torci, că acolo ţi se cade să lasi 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
oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a dat sufle-
tul.
A fost îngropată ca o străină, nimeni
neştiind cine era.

În ziua a 26-a a lunii octombrie, se
sărbătoreşte pomenirea Sfântului slăvi-
tului Marelui Mucenic Dimitrie
(Dumitru), izvorâtorul de mir
şi făcătorul de minuni, din Te-
salonic. Acesta a trăit pe vre-
mea împăraţilor Diocleţian şi
Maximian (284-305),
trăgându-se din Tesalonic,
fiind din început evlavios şi
învăţător al credinţei celei în
Hristos. Deci mergând Maxi-
mian la Tesalonic a fost prins
sfântul şi pus în temniţă, pen-
tru că era vestit în dreapta
credinţa. Şi lăudându-se îm-
păratul cu un om al lui ce-l
chema Lie şi îndemnând pe
oamenii cetăţii să iasă să se
lupte cu el, căci întrecea acesta pe toţi
cei de vârsta lui la mărimea trupului şi la
putere. Un oarecare tânăr creştin
anume Nestor, mergând la Sfântul Di-

mitrie unde se afla în temniţă, îi zise:
“Robule al lui Dumnezeu, vreau să mă

lupt cu Lie; roagă-te pentru
mine”. Iar sfântul însemnându-l
la frunte cu semnul crucii, îi
zise: “Şi pe Lie vei birui şi pen-
tru Hristos vei mărturisi”. Deci
luând Nestor îndrăzneala din
cuvintele acestea, merse de se
luptă cu Lie şi-i puse semeţia
lui jos, omorându-l. De care
lucru împăratul ruşinându-se,
s-a mâhnit şi s-a mâniat. Şi
fiindcă s-a aflat că Sfântul Di-
mitrie a îndemnat la aceasta pe
Nestor, a trimis ostaşi şi le-a
poruncit să-l străpungă cu su-
liţele pe sfântul în temniţă. Pen-
tru că a fost pricina înjunghierii

lui Lie şi făcându-se aceasta, îndată ma-
rele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile
lui Dumnezeu, făcând după moartea sa
multe minuni şi uimitoare tămăduiri.

Sfânta Cuvioasă Parascheva
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Radio Killer cucereşte topurile în Europa

DJ-ul Paul Damixie s-a născut la Ti-
mişoara, în 12 septembrie 1988. În
toamna anului 2006 a venit prima dată
la Giroc, iar de Paşte, în anul urmă-
tor, s-a mutat în comuna noastră.
Paul a făcut ciclul primar la Liceul
Pedagogic din Timişoara, clasele
V-VIII la Generală 30, liceul la Co-
legiul Tehnic şi Facultatea de Design
şi Grafică la Universitatea Tibiscus.
Înclinaţia către muzică este o
trăsătură de familie, părinţii săi fiind
organizatori de spectacole în care
au apărut artişti de renume. Astfel,
Paul a putut face practică în locuri
precum Park Place sau Heaven,
două puncte importante pe harta
muzicală şi de divertisment din Ti-
mişoara. Paul este acum DJ şi producă-
tor, primul contract din această ultimă
postură semnându-l chiar la Giroc, cu o
casă de producţie din Florida – Statele
Unite ale Americii. “Mi-au fost difuzate
câteva piese pe portaluri de muzică”,
spune Paul. “În prezent activez în trupa
Radio Killer, un proiect început în sep-
tembrie 2009, sub directa îndrumare a
celebrului Smiley. Eu sunt DJ-ul trupei şi
frontman-ul acesteia. Prima apariţie a
trupei a fost cu piesa Voila, una cu o
notă melancolică şi care păstra secretul
cântăreţului. Piesa a ajuns şi în topurile
din străinătate. Cea de-a doua apariţie,
piesa Be Free, a fost un succes şi mai
mare, ajungând pe locul I în topurile din
Spania. Din 24 noiembrie anul trecut am
lansat o nouă formulă de scenă, cu mine
şi cu Lee Heart, solista trupei. În
această formulă am primit invitaţii pentru
diverse spectacole în Germania, Cipru,
Grecia, Spania, Turcia, Italia, Rusia,
Suedia, Polonia, Ucraina sau Republica
Moldova. Videoclipurile noastre sunt
realizate în regia lui Iulian Moga. Am
avut nominalizări şi participări la mai
multe evenimente. La Premiile Muzicale

Româneşti de la Craiova, de anul trecut,
am luat premiul special al Radio 21.
Anul acesta am participat la Premiile

Muzicale Balcanice, la Sofia, şi la ediţia
2011 a Premiilor Muzicale Româneşti, la
Braşov, din16 septembrie. Acum ne
pregătim să lansăm o nouă piesă, Don’t
let the Music End. De curând ne-am în-
tors dintr-un turneu care a cuprins
oraşele Monte Carlo, Paris şi Geneva”,
ne-a spus Paul. Casa de discuri Roton
este cea care impresariază acum trupa
Radio Killer. Paul şi Lee Heart au ajuns
în acest an în playlist-ul celor mai pres-
tigioase radiouri din Europa şi au reuşit
să urce pe locul 1 în topul Music Week
Club din Marea Britanie. Prin intermediul
piesei Lonely Heart, Paul Damixie şi Lee
Heart au “cucerit” şi Marea Britanie,
ajungând alături de artişti precum Jason
DeRulo sau Armin van Buuren. De ase-
menea, la începutul lunii iunie a acestui
an, piesa Lonely Heart a intrat în play-
listul celui mai important post de radio
din Marea Britanie, BBC Radio 1. Radio
Killer (adică Paul Damixie şi Lee Heart)
este considerată una dintre cele mai
bune prezenţe în zona new wave-ului de
club din Europa. Hiturile Lonely Heart şi
Be Free se numără printre cele mai im-
portante şi mai ascultate melodii din
Franţa. Vasile TOMOIAGĂ
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DAF Club a fost inaugurat la Giroc
O nouă componentă a complexului DAF
din comuna Giroc, DAF Club, a fost

inaugurată. DAF Club se vrea a fi un
club social, deschis oricărei personae
care doreşte să asculte muzică bună, să
petreacă câteva minute sau ore dan-
sând sau doar savurând o bere ori un
cocktail pe ultimele hituri muzicale. Pro-
prietarii clubului spun că DAF Club nu
va avea un target specific. “Vrem ca în
noul club să vină toată lumea. Nu vrem
să punem preţuri prohibitive la băuturile
sau cocktailurile vândute, vrem să
păstrăm linia şi standardele promovate
şi prin celelalte activităţi ale noastre.
Vrem ca în noul club să vină lumea pen-
tru a se simţi bine, pentru a petrece ală-
turi de noi şi vrem ca DAF Club să
devină, încet-încet, una dintre locaţiile
căutate şi frecventate de timişoreni”,
concluzionează managerul clubului,
Dan Vârtosu. Investiţia făcută în DAF
Club a fost în general la nivelul echipa-
mentelor aduse şi a mobilierului special
din club, care crează o atmosferă pre-
cum în marile cluburi din Europa. Sune-
tul, de asemenea, este unul de calitate,
pentru că echipamentele şi instalaţiile
sunt de ultimă generaţie. De asemenea,

ringul de dans poate deveni, prin jocul
de lumini al reflectoarelor, locul care să

atragă cei mai mulţi din-
tre clienţi. După o partidă
bună de dans, clienţii se
pot relaxa la bar, care va
fi dotat în permanenţă cu
băuturile şi esenţele ne-
cesare preparării celor
mai năstruşnice cocktai-
luri. Atmosfera din DAF
Club va fi întreţinută în
fiecare week-end de
către DJ-ii şi VJ-ii rezi-
denţi, care vor mixa mu-
zică house, R’n’B, blues
sau hip-hop. Pentru des-
chiderea oficială, gaz-
dele au pregătit un

spectacol care i-a avut ca protagonişti
pe Narcotic Sound şi Christian D. De
asemenea, nu au lipsit o serie de cele-

brităţi, care au onorat invitaţia lansată la
DAF Club. De partea cealaltă, nici pu-
blicul nu s-a lăsat prea mult îmbiat să
participe la eveniment, clubul fiind plin-
ochi de tineri care au venit să se dis-
treze pentru o seară în incinta DAF
Club. Deschiderea a fost un succes real,
lucru care îi face pe cei care se ocupă
de DAF Club să creadă că şi de acum
încolo lucrurile vor sta cel puţin la fel…

Vasile TOMOIAGĂ
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Oamenii cu suflet mare şi cu dare de
mână s-au strâns din nou pentru ediţia
din acest an a Balului Speranţei, des-
făşurat la restaurantul Universităţii Poli-
tehnica. Scopul fiind nobil, ridicarea
Centrului de odihnă şi tratament “Fe-
cioara Maria” din Giroc, este lesne de

înţeles că, şi de această dată, s-au
strâns fonduri consistente pentru ridica-
rea acestui obiectiv. Asociaţia Femeilor
Antreprenor din România (AFAR), orga-
nizatoarea Balului Speranţei, a anunţat
că prin acest centru se vor oferi în primă
fază 50 de locuri pentru vârstnici. Com-
plexul va avea un bazin cu apă caldă,
pentru fizioterapie, şi va costa peste 4
milioane de euro. În ciuda crizei, invitaţii
care au participat la eveniment au fost
darnici şi au licitat obiectele oferite orga-
nizatorilor de mai mulţi donatori. Suma
cea mai mare a fost obţinută din vânza-
rea la licitaţie a unor obiecte de artă.
Cele mai disputate au fost două picturi,
acestea fiind adjudecate, după mai multe
ofertări, cu câte 7.000 de lei fiecare. Un
echipament al lui Poli a fost luat acasă
de o doamnă, pentru 800 de euro. Au
urmat trei tablouri de mici dimensiuni,
cumpărate, toate, de Georgică Cornu,

preşedintele Camerei de Comerţ Timiş.
Un set de bijuterii hand-made a fost plătit
de două ori, cu câte 1.000 de lei, de Titu
Bojin şi apoi de Nicolae Robu. Prezen-
tator al evenimentului a fost cunoscuta
realizatoare de televiziune Marina Almă-
jan, ea alăturându-se amfitrioanei acţiu-

nii caritabile, Maria Grapini, preşedintele
Asociaţiei Femeilor Antreprenor din Ro-
mânia. Unul dintre invitaţii speciali a fost
Ovidiu Komornyik. Lui i s-a alăturat Alin
Stăniş, un tânăr interpret timişorean,
căruia AFAR îi va oferi o bursă pentru ca
acesta să participe la o preselecţie la
Metropolitan Opera din New York. Ca la
fiecare ediţie de până acum, la finalul
Balului Speranţei au fost aleşi Regele şi
Regina, participanţii care au oferit cei
mai mulţi bani la licitaţie. Cele două tit-
luri au fost adjudecate de două persoane
care nu sunt la prima nominalizare. Este
vorba de Carmen Rusmir, managerul
Zoppas Industries, cea care va contribui
cu 11.700 de lei la succesul financiar al
evenimentului, şi Georgică Cornu, patro-
nul grupului de firme Confort, care a
donat 26.000 de lei. Omul de afaceri a
declarat că va contribui şi la lucrările de
ridicare al căminului, după ce la ediţiile

Balul Speranţei a adunat noi fonduri pentru
Centrul “FecioaraMaria” din Giroc
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trecute el a mai donat materiale de
construcţii în valoare de 10.000 de euro.
“Am pierdut timp preţios cu dezmembra-
rea terenului pe care se va ridica Centrul
de odihnă şi tratament, cu întocmirea şi
realizarea Planului Urbanistic Zonal,
însă lucrurile merg pe calea cea bună.
Pe lângă banii adunaţi până acum se vor
mai adăuga alţi 70.000 de lei, astfel că
în total beneficiem acum de aproximativ
1,2 milioane de lei”, ne-a declarat Maria
Grapini. Terenul pe care se va ridica
această construcţie, în suprafaţă de
3.000 de metri patraţi, a fost donat de fa-
milia consilierului local Adrian Urşica.
“Viitorul centru pentru vârstnici se va
construi în zona Pădurii Giroc, lângă
mănăstirea greco-catolică. Proiectul
arhitectural este finalizat, iar Planul Ur-
banistic Zonal se află în faza finală. Ma-
joritatea avizelor au fost obţinute,
urmând ca după aprobarea PUZ-ului, la
primăvară, când vremea va permite, să

demareze şi construcţia efectivă. Pro-
motorii acestui proiect au fost doamna
Maria Grapini şi Asociaţia Femeilor An-
treprenor din România. Sunt sigur că
acest Centru va fi, într-adevăr, o oază de
linişte şi sănătate pentru persoanele în
vârstă”, ne-a declarat şi consilierul local
Adrian Urşica.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Frica de Dumnezeu este începutul înţe-
lepciunii.

Dumnezeu cheamă pe toţi la sine, dar
necredincioşii nu ascultă, iar când vine
necazul peste ei şi îi înconjoară nenoro-
cirea, ei strigă şi cheamă pe Dumnezeu.
Atunci şi Dumnezeu nu îi ascultă şi nu îi
aude pe cei care nu se întorc de la
păcat.

De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să
călătoreşti.

Mântuirea stă în buna sfătuire. Cei care
nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Ca în
orice treabă, dacă nu te sfătuieşti, rişti
să greşeşti.

Cel ce crede în Dumnezeu se teme de
El şi împlineşte poruncile Sale.

Pune-ţi nădejdea în Dumnezeu din
toată inima şi nu te bizui pe priceperea
ta.

Cinsteşte pe Dumnezeu din averea ta şi
din roadele pământului tău şi din roadele
muncii tale. Atunci cămările şi hambarul
tău se vor umple de grâu, de untdelemn,
de vin, şi de toate bunătăţile.

Nu te supăra când te ceartă şi te mustră
Dumnezeu, că Dumnezeu ceartă tot
omul pe care îl iubeşte şi pedepseşte ca
un tată pe tot omul care îi este drag, iar
la urmă vine mângâierea şi bucuria.

Fereşte-te de prietenia cu femeile stră-
ine, frumoase şi ademenitoare ca să nu
cazi în păcat că nu poate cineva să puie
cărbuni în sân şi să nu se frigă sau să
meargă pe jăratec şi să nu-şi frigă tăl-
pile.

Poveţe ortodoxe
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Despre iubirea vrăjmaşilor
Omul a ajuns să iubească, desigur într-
o anumită măsură, pe cine crede el de
cuviinţă. Dar Sfânta Scriptură nu cere să
iubim pe cine vrem, ci să-i iubim şi pe
vrăjmaşi: “Să iubiţi chiar pe vrăjmaşii voş-
tri, să binecuvântaţi pe cei ce vă bles-
teamă, să faceţi bine celor ce vă urăsc,
şi să vă rugaţi pentru cei ce vă nedrep-
tăţesc şi vă prigonesc” (Matei 5,44).
Acestea sunt cuvintele lui Hristos. Aşa-
dar, omul este pus în situaţia fie de a îm-
plini ceea ce îi cere Hristos, şi aşa este
creştin, fie de a nu le împlini, rămânând
lipsit de unirea cu El. Hristos nu cere să-
I admirăm teoretic învăţătura. Nu vrea să
fim uimiţi de cuvintele Sale. Doreşte să
le împlinim. Iar ca să nu credem că ne
cere ceva ce El nu face, spune: “Căci El
porunceşte soarelui Său să răsară şi
peste cei răi, şi peste cei buni, şi dă
ploaie şi peste cei drepţi şi peste cei ne-
drepţi“. Iar omul când aude că i se cere

să-şi iubească vrăjmaşii, i se pare că are
parte de un Dumnezeu nedrept. Spune
că nu poate. Uită că pentru un creştin
adevărat nu există “nu pot”. În Hristos,
toate sunt cu putinţă. Dar asta cere unire
cu el, împărtăşire de iubire dumne-
zeiască. Numai cel unit cu Hristos
rămâne constant în iubire. În acest om,
fapta rea făcută de un semen dispare, în
vreme ce în cel despărţit de Hristos se
păstrează foarte bine ţinerea de minte a
răului făcut. În omul care nu cunoaşte
iubirea lui Hristos, răutatea altora me-
morată, devine răutatea lui.
Lumea nu se poate schimba în bine fără
iubirea vrăjmaşilor. Dacă îl urăşti tu pe
cel ce te urăşte, ura creşte, însă, dacă tu
îi vei răspunde cu iubire celui ce te
urăşte, acela are toate şansele să nu te
urască mai mult sau se poate întâmpla
chiar ca acela să-şi schimbe sentimen-
tele.

Cea mai mare lucrare a omului este
să-şi asume păcatele în faţa
lui Dumnezeu şi să aştepte
încercările până la ultima
suflare.

Nici un neispitit nu va putea
intra în împărăţia cerurilor.
Îndepărtează ispitele şi nu
va fi nici un mântuit!
De la aproapele nostru vin şi
viaţa şi moartea. Dacă-l vom
câştiga pe frate, îl câştigăm
pe Dumnezeu. Dacă-l
smintim pe frate, păcătuim
împotriva lui Hristos.

Se apropie vremea când oa-
menii vor înnebuni, iar dacă
vor vedea pe cineva sănătos la minte,
se vor năpusti asupra lui strigându-i:

“Eşti nebun”, pentru că nu-i ca ei.

Eu nu mă mai tem de Dum-
nezeu, ci-L iubesc pe Dum-
nezeu, fiindcă iubirea
alungă teama.

Cine bate bucata de fier,
mai întâi socoteşte ce-o să
facă din ea: o seceră, o
sabie, o secure. Tot aşa tre-
buie să vedem după ce vir-
tute tânjim, ca să nu ne
chinuim degeaba.

Am văzut toate mrejele
duşmanului întinse pe
pământ şi suspinând m-am
întrebat: cine oare ne va

scăpa de ele? Şi am auzit un glas
spunându-mi: smerenia!

Din înţelepciunea Cuviosului Antonie cel Mare
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Aniversarea a 55 de ani de la înfiinţarea
Bisericii Baptise din Giroc

Duminică, 30 Octombrie 2011
a avut loc aniversarea a 55
de ani de la înfiinţarea Biseri-
cii Baptiste din comuna Giroc.
Cu această ocazie ne-am
amintit de înaintaşii credinţei
noastre şi râvna lor pentru
Dumnezeu, râvnă care s-a
concretizat în peste cinci de-
cenii, într-o comunitate în-
chegată de credincioşi
baptişti. În decursul anilor,
congregaţia a folosit mai
multe spaţii ca lăcaşuri de în-
chinare, dar cu ajutorul lui Dumnezeu şi
sprijinul comunităţii de credinciosi şi al
autorităţilor, în anul 2007 a avut loc inau-
gurarea unui nou lăcaş de cult, amplasat
central, pe str. Trandafirilor nr. 63. Ca-
racteristica închinării Bisericii noastre
este lauda pe care o aducem lui Dum-
nezeu cu cele trei formaţii, orchestra în-
fiinţată în 1964, fanfara, în 1984, şi corul
Bisericii. Sărbătoarea a fost marcată şi
de prezenţa musafirilor, secretarul gene-
ral al Uniunii Baptiste, Ionel Tuţac, pas-

tori din Timişoara şi Statele
Unite, consăteni. Întreaga
slujbă a fost înregistrată de
postul de televiziune Alfa şi
Omega şi a fost transmisă în
direct pe www.bcbgiroc.ro,
unde poate fi vizionată inte-
gral. Toate formaţiile, prin
cântări, alături de mesajele
pastorilor, au creat o stare
de înălţare spirituală. Reali-
zarea şi satisfacţia noastră
ca şi credincioşi nu stă în

numărul de ani înscrişi pe condica tim-
pului, ci adevărata bucurie vine din mul-
ţumirea de a fi în slujba Regelui şi de a
păstra un bastion al integrităţii şi moralei
creştine în vremuri de asediu asupra va-
lorilor veritabile.
Dorim ca împreună cu toţi consătenii noş-
tri, părtaşi ai credinţei creştine, să Îl re-
prezentăm cu cinste şi onoare pe
Mântuitorul Isus Hristos.

Pastori, Victor-Viorel ŢUŢ
Marcu Daniel ŢUŢ

„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea
şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi
au fost făcute!”Apocalipsa 4:11
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26 octombrie, Hramul Bisericii din Giroc

Loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu

Şi în anul de la Hristos Domnul 2011,
Sfântul Dimitrie ne-a arătat dragostea şi
ocrotirea lui şi ne-a ajutat să-i cinstim

sărbătoarea hramului cu multă evlavie,
în comuniune cu toţi credincioşii şi în duh
de rugăciune de mulţumire către Dum-
nezeu pentru multe şi binecuvântate
daruri spre propăşirea sfintei noastre bise-
rici şi a credinţei ortodoxe. Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată
de 5 preoţi: P.On. Părinte Ioan Rujoni, de
la parohia Fabric Vest din Timişoara,
P.On. Părinte Traian Debucean, de la
parohia Chişoda, P. C. Părinte Adrian
Covan, de la Facultatea de teologie din
Timişoara, alături de P. C. Părinte Daniel
Mateia, de la parohia Giroc II şi Părintele
paroh al bisericii Sfântul Dimitrie din
Giroc, Adrian Chermeleu.

Biserica, oglindă a satului
Lucrările de restaurare, consolidare şi în-
frumuseţare ale bisericii ortodoxe monu-
ment istoric şi de artă din Giroc au
început în urmă cu mai bine de 7 ani,
prin jertfa multor credincioşi giroceni şi

nu numai, dar au continuat chiar şi după
anul 2009, când am sărbătorit 250 de ani
de la atestarea bisericii şi 120 ani de exis-
tenţă a Corului bisericii. În vara anului
2009, am avut bucuria şi cinstea ca sfân-
tul nostru lăcaş de rugăciune să fie
târnosit de Preasfinţia Sa Paisie Lugo-
janul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei. Biserica este pentru întreg
Girocul oglindă a satului şi a credin-
cioşilor ortodocşi, sufletul, bucuria, lu-
mina şi întărirea credinţei girocenilor. Şi
anul acesta, sărbătoarea Sfântului Dimi-
trie ne-a adus bucuria greu de descris în
cuvinte a încheierii, în cinstea hramului,
a unor ample lucrări prin care s-a con-
solidat fundaţia bisericii şi s-a schimbat
acoperişul. De asemenea, pentru armo-
nia arhitecturală şi frumuseţea ambien-
tală, toţi girocenii au observat că s-a

schimbat acoperişul de la clădirile din
centru aparţinând bisericii şi s-a schim-
bat tot pavajul, atât în faţa bisericii, cât şi
pe ambele laturi aferente ei. Toate
aceste lucrări, propuse şi aprobate în
Consiliul Parohial, au fost suportate fi-
nanciar de către Primăria Giroc şi spri-
jinite constant prin râvna şi stăruinţa

“Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, ocrotitorul spiritual
al credinciosilor giroceni
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domnului primar dr. Iosif Ionel Toma.

Nimic nu este prea scump, prea greu
sau prea frumos pentru biserică

Anul trecut, când familia Anna şi Iosif
Ionel Toma au fost naşii hramului bise-
ricii, îmi amintesc că domnul primar, aflat
împreună cu credincioasele din Comite-
tul de femei într-o şedinţă de pregătire a
hramului, m-a întrebat cu dragoste:
,,Părinte, ce dar să fac eu bisericii, în
calitate de naş?”. I-am spus că voi re-
flecta, că îi mulţumesc pentru gândul cel
bun şi îi voi răspunde peste câteva zile.
Am apreciat smerenia întrebării, ceea ce
am observat la foarte mulţi credincioşi
care vin şi mă întreabă: ,,Părinte, să ne
spuneţi ce mai trebuie, cu ce vă putem
ajuta pentru sfânta biserică?”. Vă măr-
turisesc că de felul meu sunt un om
timid, niciodată, în toată viaţa mea, nu
am cerut nimănui vreo favoare pentru
mine sau pentru familia mea…Ca preot
însă, am căpătat îndrăzneală pentru că
m-am gândit că nimic nu este prea
scump, prea greu sau prea frumos pen-
tru sfânta biserică. Aşa că i-am răspuns
domnului primar, care donase, cu nişte
ani în urmă, o sumă foarte mare pentru
pictura din sfântul altar, că nu avem mo-
bilier în altar, gândindu-mă şi la faptul că,
în felul acesta, îi voi face bucuria de a fi
cel care a finanţat aproape toate lucrările
din sfântul altar. Domnul primar a ac-
ceptat bucuros, ba mai mult, s-a angajat
să sprijine financiar şi terminarea
tronurilor împărăteşti. De curând, tot îm-
preună am ales icoana Maicii Domnului
şi icoana Sfântului Ierarh Nicolae, pe
care tot dumnealui s-a oferit să le
doneze bisericii şi care au fost sfinţite cu
o zi înaintea hramului.

Naşii Rugii
Tot anul trecut, s-a hotărât, prin con-
sultarea credincioşilor şi a Consiliului
parohial, ca familia Ofelia şi Petrişor
Marincu să fie naşii rugii hramului din
2011, pentru credincioşia şi jertfelnicia
de care au dat dovadă, de-a lungul

anilor, faţă de sfânta noastră biserică. În
curtea casei parohiale, au construit un
corp modern de dependinţe, iar în anul
sfinţirii bisericii, în vara lui 2009, au con-
tribuit cu o sumă importantă de bani, ală-
turi de Primărie, la cumpărarea ceasurilor
automate din clopotniţa bisericii.
Anul acesta, mi-au promis că vor începe
construcţia unui complex duhovnicesc
care să adăpostească o capelă de rugă-
ciune şi o trapeză,muzeul bisericii şi biblio-
teca parohială, sala de repetiţii pentru
cor şi săli pentru activităţile bisericii cu
copiii.
De sărbătoarea Sfântului Dimitrie, la 26
octombrie, i-am mulţumit lui Dumnezeu
pentru toate aceste daruri şi lucrări bine-
plăcute Lui, prin închinarea la sfinţii care
ne ajută, ne dau pace şi bucurie prin în-
veşnicirea şi înduhovnicirea timpului,
pentru că timpul unui hram este timp
sfinţit!

Diplome de ctitorire, de vrednicie şi
de donator

Împreună cu Consiliul Parohial, am
hotărât ca anul acesta să mulţumim tu-
turor credincioşilor care au contribuit la
noul veşmânt al bisericii şi în primul rând
celor care s-au ostenit prin râvnă de-
osebită pentru această binecuvântată lu-
crare şi pe care biserica îi numeşte
ctitori.
Pentru ajutorul constant şi implicarea
în calitate de edil al comunei în spri-
jinirea sfintei noastre biserici, s-a
conferit Diploma de ctitorie domnului
primar dr. Iosif Ionel Toma, iar pentru
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jertfa personală, s-a conferit Diploma
de ctitorie familiei Anna şi Iosif Ionel
Toma, precum şi familiei Ofelia şi
Petrişor Marincu. Totodată, s-a con-
ferit Diploma de vrednicie Consiliului
Local al Primăriei Giroc.Nu există bise-
rică fără ctitori, întrucât orice lăcaş de
cult are la temelie dărnicia unor per-
soane sau a unei comunităţi.
La sfârsitul slujbei de sfinţire a unei noi
biserici ortodoxe se cântă: „Această
Casă, Tatăl a zidit-o, această Casă, Fiul
a întărit-o, această Casă, Duhul Sfânt a
înnoit-o, a luminat-o, a sfinţit-o şi a sfinţit
sufletele noastre”. Alături de Consiliul
Parohial, epitropi, Comitetul de femei,
Corul bisericii ortodoxe Sfântul Dimitrie,
numeroşi credincioşi au primit Diplomă
de donator şi Diplomă de vrednicie, spre
a le fi lor semn de preţuire şi re-
cunoaştere a lucrului bineplăcut lui Dum-
nezeu, a râvnei arătate constant în
activităţile bisericii.

Naşii Rugii din 2012
Au participat la binecuvântatul praznic
Corul bisericii ortodoxe din Ghiroda
Veche, însoţit de P. On. Părinte Ioan
Mermeze, şi Corul bisericii ortodoxe din
Foeni, condus de P. On. Părinte Nicolae
Strizu, cărora le mulţumim, şi pe această
cale, pentru dragostea cu care ne-au
onorat invitaţia, ca în fiecare an, pentru a
fi alături de noi la sărbătoarea satului şi
a ne încânta, alături de Corul bisericii
noastre, cu minunate şi binecuvântate
pricesne. După aceasta, din partea Con-
siliului parohial şi a preotului paroh
Adrian Chermeleu, s-au oferit în dar
icoana Mântuitorului, domnului primar dr.
Iosif Ionel Toma, şi icoana Maicii Dom-
nului, familiei Ofelia şi Petrişor Marincu,
naşii rugii de anul acesta, în semn de
preţuire şi aducere aminte a acestui
eveniment din viaţa bisericii şi a lor. De
asemenea, s-au anunţat naşii hramului
din anul viitor, familia Alina şi Petrică
Petcu. S-a purces apoi, după rânduială,

la tăierea
unui imens
şi frumos
colac, care a
fost împărţit
de către cei
doi naşi tu-
turor credin-
cioşilor.
Desigur, ală-
turi de credin-
cioşii pe care
i-am pome-
nit şi i-am
binecuvântat
în faţa în-
tregii biserici, oferindu-le Diplome de do-
nator sau Diplome de vrednicie, sunt
mulţi alţi enoriaşi care au contribuit, de-a
lungul anilor, fiecare după puterea şi
dragostea lui, la înfrumuseţarea bisericii
şi la bunul mers al activităţilor desfăşu-
rate de ea. Amintesc, în acest sens, pe
toţi cei care au făcut donaţii pentru
restaurarea picturii sau alte lucrări pen-
tru sărbătorirea celor 250 de ani de la ates-
tarea ei, prilej cu care ea a fost sfinţită.
La aceea dată, noi am acordat nu-
meroase Diplome de onoare, după cum
ne-am priceput noi la vremea respectivă.
Ceea ce aş dori să se ştie este că hra-
mul bisericii este un prilej de binecu-
vântare şi mângâiere pentru toţi
credincioşii unei comunităţi, atât pentru
cei care dăruiesc din prinosul lor, cât şi
pentru bănuţul văduvei, pentru cei care
au adus o floare sau pur şi simplu vin cu
inima curată să se roage la sfintele sluj-
be. Dacă noi, cu limitele noastre
omeneşti, nu am pomenit pe cineva sau
dacă cineva se simte neîndreptăţit, rog
pe Bunul Dumnezeu să ne ierte şi-i în-
credinţez pe toţi credincioşii că bogăţia
harului lui Dumnezeu îi va cuprinde în iu-
birea Lui milostivă pe toţi şi-i va înscrie în
Cartea Vieţii.

Preot paroh, ic. stavr.
Adrian CHERMELEU
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Girocul – campion absolut al folclorului timişean,
pentru a patra oară!

Comuna noastră şi-a respectat statutul
de favorită la câştigarea marelui premiu
al festivalului-concurs Lada cu zestre,
reuşind să se încununeze şi de această
dată cu trofeul suprem. Artiştii din Giroc
au arătat că ştiu să preţuiască valorile
tradiţionale lăsate moştenire de către
înaintaşi. Astfel, la festivitatea de decer-
nare a premiilor, Girocul a cucerit laurii
supremi, în aplauzele unui public nume-
ros şi entuziast. Alături de mai mulţi pri-
mari din judeţ, nominalizaţi pentru
diferite premii, primarul comunei Giroc,

domnul Iosif Ionel Toma, a fost prezent
la ceremonial pentru a i se înmâna “Ma-
rele Premiu”, câştigat pentru a patra
oară de harnicul şi ambiţiosul colectiv de
artişti giroceni. După ce a primit presti-
giosul trofeu înmânat de Ciprian Cipu, di-
rectorul Centrului pentru Cultură şi Artă
al Judeţului Timiş, şi Răzvan Hrenoschi,
şeful Serviciului Relaţii Publice al Consi-
liului Judeţean Timiş, domnul primar Iosif
Ionel Toma l-a transmis mai departe ti-
nerilor Roxana Rotariu şi Ionel Şipoş,
pereche de dans de la Ansamblul “Ghio-
celul”.
Girocul a câştigat şi primele trei ediţii ale
festivalului-concurs, însă potrivit regula-
mentului nu a putut participa şi anul tre-
cut. În 2011, însă, comuna noastră s-a
întors parcă mai puternică şi a reuşit din
nou să intre în posesia Marelui Premiu.

Trebuie precizat că aceste rezultate ex-
cepţionale sunt rodul muncii de mai mulţi
ani a unui mănunchi închegat de artişti,
sprijiniţi îndeaproape de Consiliul Local
Giroc, precum şi de edilul-şef al comu-
nei, domnul Iosif Ionel Toma, care s-a
implicat personal în activităţile culturale,
ajutând întotdeauna tinerii. Ca fost
membru al Ansamblului Ghiocelul, pri-
marul comunei Giroc şi-a propus ca ti-
nerii artişti ai comunei să aibă
întotdeauna ceea ce la trebuie, să poată
ieşi cu fală în lume şi să reprezinte Giro-
cul aşa cum se cuvine, atât pe scenele
din ţară, cât şi pe cele din străinătate.
Printr-un volum impresionant de muncă,
prin multă ambiţie şi mai ales prin sacri-
ficarea timpului liber, acum, într-un secol
al vitezei, când, se pare, nimeni nu mai
are timp, câteva sute de giroceni au dus
tradiţia locurilor mai departe şi au pre-
zentat-o cu cinste judeţului şi întregii ţări.
Amintim, în limita spaţiului din ziarul nos-
tru, o parte dintre artiştii care, sub multi-
ple forme, au adus încă odată lauri
Girocului. Cei mai mici reprezentanţi ai
comunei noastre au fost începătorii de la
Ansamblul Ghiocelul, care au prezentat
jocuri din Timiş. Fetele, tot începătoare,
au avut în programul de anul acesta in-
terpretarea unei crihalme. Grupul de
băieţi de la Ghiocelul şi ansamblul mixt
pe generaţii de interpreţi, solişti, dansa-
tori şi ansamblul de cântece şi dansuri
au fost şi ei prezenţi la datorie, dar şi la
spectacolul care a încheiat festivalul din
acest an. Coregrafia spectacolelor de
dans şi de muzică populară a aparţinut
maestrului Victor Jicheran, iar coordo-
narea întregii activităţi artistice a aparţi-
nut, ca de obicei, inimoasei Ileana
Szabo. Alături de formaţiile de dansuri
populare de la Giroc, au participat şi so-
liştii de dans sportiv din Chişoda. La ca-
pitolul folclor, mai trebuie să amintim şi
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prestaţia Orchestrei Ansamblului Ghio-
celul, dirijată de profesorul Adrian Sco-
robete, iar Taraful condus de Sorin Pepa
a fost şi el la înălţime, alături de soliştii
Anca Panţâru, Loredana Sur şi Desanca
Lalici, care a prezentat cântece sârbeşti.
Muzica bisericească din Giroc a fost re-
prezentată la această ediţie a festivalului
de Corala Giroceana,
condusă de Mircea
Sturza, şi Corul Bise-
ricii Ortodoxe Sfântul
Dimitrie, dirijat de
profesoara Codruţa
Tomescu.
Alţi tineri care au in-
trat în concurs şi au
contribuit la câştiga-
rea acestuia au fost
componentele An-
samblului Zorelele
Girocului, condus de
profesoara Desanca
Lalici, Grupul de per-
cuţie condus de profesoara Alina Cuiba-
riu-Jumugă şi Grupul de fluieraşi,
condus de profesorul Aurel Cuibariu. Au
evoluat şi soliştii Fabriţio Marincu, la
saxofon, Nicolae Vinţan, fluier şi saxo-
fon, Emil Todorescu, fluier şi clarinet, Da-
niel Cuibariu-Jumugă, percuţie, dar şi
duetele instrumentale Nicoleta Simion –
Diana Bucu, Bogdan Dumitran – Sergiu
Huţuleac şi Marius Sperneac – Alexan-

dra Tcaciuc. La această ediţie a partici-
pat şi fanfara Căminului Cultural Giroc,
condusă de Ionel Pascotă senior.
La capitolul expoziţii, gastronomie, reci-
tări şi teatru, Girocul a avut o participare
de excepţie: au fost prezenţi Cercul de
pictură pe sticlă şi modelaj al Bisericii
Ortodoxe Sfântul Dimitrie, coordonat de

profesoara Ecaterina
Neagu, Vasilica Po-
pescu, cu aranja-
mente florale,
Cristina Şchiop,
sculptură, Marius
Matei, cu trei expoziţii
– de costume popu-
lare, de fotografii şi
de cărţi. Alina şi Attila
Bajko au prezentat o
expoziţie de icoane.
Poetul George Lână,
chişozean prin ado-
pţie, a recitat poeme

de dragoste, la fel cum a recitat şi Paula
Popescu, din Giroc, iar cercul de teatru
coordonat de prof. Mariana Luca a pre-
zentat două scenete.
La capitolul culinar, expoziţia la care au
contribuit Nicoleta Şipoş, Mariana Ma-
rincu, Ion Vădrariu, Ofelia Marincu şi
Dana Jicheran s-a bucurat de aprecie-
rea juriului şi a participanţilor.

Vasile TOMOIAGĂ

Lada cu zestre înseamnă cel puţin două
lucruri importante: valorificarea tezauru-
lui folcloric bănăţean şi a celui timişean
în special, precum şi angajarea în actul
de cultură tradiţională a peste 5.000 de
artişti, în marea lor majoritate tineri.
Dacă abordăm această temă pe seg-
mente, spun că mişcarea corală are o
evoluţie ascendentă. Au apărut coruri
noi, despre care putem spune că au ar-
ătat o calitate superioară faţă de ediţia
precedentă. Dacă ne raportăm la co-
muna Giroc, putem nominaliza Corala
Giroceana, una dintre cele mai repre-

zentative formaţii bărbăteşti. O confir-
mare a ceea ce spun este faptul că a
fost considerată una dintre cele mai
bune formaţii ale Festivalului de colinde
religioase de la Orăştie şi nu doar. Tot la
Giroc avem şi Corul mixt al Parohiei Or-
todoxe, condus de profesoara Codruţa
Tomescu, de la Liceul “Ion Vidu”, care se
menţine în topul formaţiilor reprezenta-
tive ale judeţului nostru. De asemenea,
cred că, de anul viitor, şi formaţia Paro-
hiei Ortodoxe din Chişoda poate să intre
în competiţie la a VI-a ediţie a Festivalu-
lui Lada cu Zestre.

Girocul s-a autodepăşit
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Din punct de vedere muzical, Girocul, la
această a V-a ediţie a festivalului-
concurs, putem afirma cu certitudine că
s-a autodepăşit. Orchestra populară din
Giroc, condusă de profesorul Adrian
Scorobete, care prin grija Consiliului
Local a fost întărită cu instrumentişti de
certă valoare, a impresionat în mod
plăcut. Nu putem să nu amintim orches-
tra de fluieraşi din Chişoda, condusă de
binecunoscutul profesor şi interpret
Dorin Cuibariu. Formaţia de fluieraşi
este o apariţie de excepţie, încadrându-
se în grila de concurs a formaţiilor or-
chestrale tradiţionale. Şi încă o remarcă:
este formată doar din tineri, ceea ce este
un lucru foarte important. Şirul formaţii-
lor vocale sau instrumentale a fost com-
pletat de grupul vocal folcloric “Zorelele
Girocului”, condus de binecunoscuta so-
listă de muzică populară Desanca Lalici.
Nu putem să nu amintim apariţia pe
scenă a orchestrei de percuţie condusă
de Alina Cuibariu Jumugă, care a pre-
zentat un program de o înaltă probitate
profesională. Fanfara de copii şi tineret
credem noi că are potenţialul necesar
pentru a depăşi acest stadiu. Consi-
derăm că dirijorul Ionel Pascotă senior
trebuie să întreţină o relaţie profesiona-
lă şi cu alţi dirijori de fanfare. Din punct
de vedere coregrafic, Ansamblul Ghio-
celul, instruit de inimosul Victor Jicheran,
ne-a oferit spectacole de calitate, si-
tuându-se şi de această dată în eşalo-
nul de frunte al judeţului Timiş. Este de
remarcat faptul că a prezentat formaţii
coregrafice începând de la copii, până la
seniori, încheind cu un tablou coregrafic
pe generaţii, cu participarea a peste 60
de interpreţi. Repertoriul ansamblului co-
regrafic este demn de invidiat de către
celelalte formaţii, abordând în acelaşi
timp dansurile bănăţene, dar şi din alte
zone ale ţării. Comuna Giroc a avut o
prezenţă de remarcat şi în cadrul sec-
ţiunii expoziţii muzeale, gastronomie tra-
diţională şi publicaţii de versuri
dialectale, precum Gheorghe Babeţi,
care a prezentat o lucrare apreciată de

juriu. De altfel, artistul este şi un pictor
amator desăvârşit. Toate aceste rezul-
tate nu se puteau obţine dacă nu ar fi
fost creat un cadru propice. Primăria şi
Consiliul Local şi-au dat mâna cu Bise-
rica şi Şcoala pentru atingerea acestor
obiective.
Nu pot să nu remarc eforturile financiare
ale Consiliului Local şi ale Primăriei, sub
coordonarea unuia dintre cei mai presti-
gioşi primari, un om care iubeşte cu ade-
vărat cultura şi viaţa culturală în spectrul
tradiţional, şi l-am numit aici pe domnul
Iosif Ionel Toma. Toate acestea se re-

flectă şi în comportamentul tinerilor din
Giroc şi Chişoda, localităţi în care s-au
petrecut evenimente deosebite, tinerilor
oferindu-li-se prilejuri de a participa la
manifestări culturale variate pe raza co-
munei, precum Festivalul “În glas de
toacă”, o manifestare de cultură spiri-
tuală deosebită. Festivalul “Iosif Sivu şi
Cosmin Golban”, de la Chişoda, organi-
zarea rugilor tradiţionale în ambele lo-
calităţi, legate de hramurile bisericilor.
Pe această cale, doresc să mă adresez
Consiliului Local şi Primăriei, bisericilor,
şcolilor şi, nu în ultimul rând, domnului
primar Iosif Ionel Toma, mulţumindu-le
cum se cuvine pentru prodigioasa acti-
vitate pe care o desfăşoară în comuna
Giroc. Nu în ultimul rând, mulţumesc tu-
turor tinerilor şi instructorilor care parti-
cipă în cadrul formaţiilor artistice.

Ciprian CIPU,
directorul Centrului pentru Cultură

şi Artă al Judeţului Timiş
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Snoave

Fricosul şi vitele

Un om leneş şi fricos avea pe sufletul
lui numai o oaie. O lega noaptea de
stâlpul casei, să nu ramână şi fără
ea. Într-o noapte vine lupul la oaie.
Omul nu îndrăznea să iasă afară din
casă. Când a auzit-o behăind, el a în-
ceput să strige de la fereastră către
oaie:
- Aşa-aşa, nu te lasa!
Când a văzut ca pune lupul laba pe
oaie, el, de colo:
-Aşa-aşa, dar nu cu piedica.
Dimineaţa, când a văzut că a rămas
numai cu funia oii, a zis:
- N-ai ce-i face; unde sunt vite, e şi
pagubă...

Măslina obosită

Nişte oameni neieşiţi din sat s-au
dus la oraş cu nişte treburi şi au in-
trat într-o cârciumă să mănânce
ceva. Văzând pe unii de alături ca
mâncau măsline, au cerut şi ei "de-
alea", deşi nu mai mâncaseră aşa
ceva până atunci. Ospătarul le-a
adus măsline şi scobitori. Au mâncat

oamenii şi le-a plăcut. A rămas numai
o măslină în farfurie, dar nu puteau
deloc să o prindă în scobitoare. L-au
chemat pe ospătar. Acesta, fiind de
meserie, cum a pus mâna pe sco-
bitoare, a şi înţepat măslina.
Oamenii noştri, văzând asta, au zis:
- După ce am obosit-o noi, acu’ te
credem că ai prins-o numaidecât!...

La vamă…

Un ţăran venea odată cu un car plin
de saci. Caii erau slabi şi foarte
obosiţi. La barieră este oprit.
- Ce-ai în saci, bre?, întreaba
vameşul.
Ţăranul se pleacă la urechea
funcţionarului vamal şi-i spuse o
vorbă la ureche.
- N-am înţeles, spune mai tare,
omule!, se răsteşte vameşul.
Ţăranul spuse a doua oară vorba, dar
funcţionarul tot nu înţelese.
- Am ovăz, dom'le!, zise ţăranul, dar
tot foarte încet.
- Ei, şi apoi de ce nu vorbeşti mai
tare?
- Ca să nu mă audă caii!!!

Leneşul păcălit

Un om, leneş din fire, s-a dus la unul vrednic
să taie lemne la pădure. Nu începuseră bine lu-

crul şi leneşul îi spune celui vrednic:
- Uite ce e, taie tu lemne şi eu să zic: hea! hea!
Vrednicul s-a uitat lung la el, dând din cap, dar
s-a învoit. Când a venit prânzul, s-au aşezat să
mănânce. Atunci vrednicul i-a zis leneşului:
- Uite ce e, eu o să manânc şi tu o să înghiţi...
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BBrruummaarr
''''BBrruummaarr''''  aadduuccee  pprroommoorrooaaccaa,,  iiaarr  vvâânnttuull  bbaattee  mmaaii

ccuu  ppuutteerree..  DDaaccăă  şşii  îînn  aacceeaassttăă  lluunnăă  vvaa  pplloouuaa
mmăărruunntt,,  aattuunnccii  iiaarrnnaa  vvaa  ffii  ggrreeaa..
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1 J Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
2 V Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie,

Elpidifor şi Agapie
3 S Sfinţii Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala
4 D Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare;

Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr
5 L Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimi;

Pomenirea morţilor
6 M Sfântul Pavel Mărturisitorul,

patriarhul Constantinopolului
7 M Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina
8 J † Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil
9 V Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer
10 S Sfinţii Apostoli Rodion, Olimp, Erast,

Sosipatru şi Cuart
11 D Sfântul Mina; Pilda samarineanului milostiv
12 L Sfântul Atanasie Todoran
13 M † Sfântul Ioan Gură de Aur
14 M † Sfântul Apostol Filip, Sfântul Grigorie Palama;

Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului
15 J † Sfântul Paisie de la Neamţ;

Începutul Postului Crăciunului
16 V † Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei
17 S Sfântul Grigorie Taumaturgul,

Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul şi Zaharia
18 D Sfântul Mucenic Platon; Bogatul căruia i-a rodit ţarina
19 L Sfântul Proroc Avdie
20 M † Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
21 M † Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
22 J Sfinţii Apostoli Filimon, Onisim şi Arhip
23 V † Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea
24 S Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei
25 D † Sfânta Muceniţă Ecaterina;

Dregătorul bogat – păzirea poruncilor
26 L Sfântul Stelian
27 M Sfântul Mucenic Iacob Persul
28 M Sfântul Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh
29 J Sfinţii Mucenici Paramon, Filumen şi Valerian
30 V † Sfântul Apostol Andrei

Calendar ortodox noiembrie
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Sărbători creştine

Sfinţii Mihail şi Gavriil
În această lună, în ziua a opta, se
sărbătoreşte pomenirea Soborului mai-
marilor Arhistrategi (arhangheli) Mihail şi
Gavriil (şi Rafail), şi al tuturor cereştilor
puteri celor fără de trup. Mihail, preaîn-
cuviinţatul mai-marele
peste cetele puterilor
celor fără de trup, şi în
Legea Veche şi în cea
Nouă, a arătat ce este
harul Evangheliei şi
arată multe faceri de
bine neamului ome-
nesc. Împreună cu
Sfântul Arhanghel Mi-
hail, prăznuim astăzi şi
pe prea frumosul şi
prea veselitorul Arhan-
ghel Gavriil. Pentru că şi acesta multe
faceri de bine a făcut neamului ome-
nesc, atât în Legea Veche, cât şi în cea
Nouă. Acesta însuşi, şi cine se în-
doieşte?, a binevestit Născătoarei de

Dumnezeu că va naşte de la Duhul
Sfânt pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu.
Acesta s-a arătat şi pastorilor şi le-a bi-
nevestit că S-a născut Hristos Mântuito-
rul lumii. Acesta şi în vis a zis lui Iosif să

ia pruncul şi pe Mama
lui şi să fugă în Egipt.
Şi iarăşi acesta însuşi
i-a zis să se întoarcă în
pământul lui Israel.
Dumnezeiescul Gavriil
a fost şi îngerul cel îm-
brăcat în veşmânt alb,
care, pogorându-se din
cer, a răsturnat piatra
de pe uşa mormântului
lui Iisus, Dătătorului de
viaţă, şi a şezut deasu-

pra ei. Şi el a fost cel care a binevestit
mironosiţelor învierea Domnului. Dum-
nezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tai-
nei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu
din început până în sfârşit.

Intrarea în biserică
aMaicii Domnului

Intrarea Maicii Domnului în biserică
este sărbătorită în fiecare an, pe 21
noiembrie. Este sărbătoarea în am-
intirea zilei în care Sfinţii Ioachim şi
Ana au adus-o pe fiica lor Maria, în
vârstă de trei ani, la templu. Aici a
fost întâmpinată de marele preot
Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Boteză-
torul, care a dus-o în cea mai sfântă
încăpere din acest loc, în Sfânta
Sfintelor, unde va rămâne până la
vârsta de 15 ani. În această zi, copiii
pun crengi de măr în vase cu apă.
Ţinute la lumină şi căldură, acestea
înmuguresc şi înfloresc, fiind
folosite în noaptea de Anul Nou
drept sorcove.

Sfântul Andrei
Sfântul Andrei, deşi era iudeu de neam, a
propovăduit într-o parte a pământului româ-
nesc, la strămoşii noştri geto-daci, şi anume
în teritoriile situate pe ţărmul apusean al Mării
Negre (Pontul Euxin). Sfântul Andrei, "cel întâi
chemat" la apostolie, era frate al lui Simon
Petru, care s-a numărat, de asemenea, printre
cei 12 apostoli ai Domnului, fiind amândoi fiii
pescarului Iona. Erau originari din Betsaida,
localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret
(Marea Galileii), din provincia Galileea, în nor-
dul Ţării Sfinte. Amândoi au fost pescari, ală-
turi de tatăl lor. Amândoi s-au numărat printre
"ucenicii" Sfântului Ioan Botezătorul.
De la acesta a auzit Andrei cuvintele "Iată
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii" (Ioan 1,29). A fost şi el martor, alături de
alţi ucenici, la botezul Domnului.
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Profesoara ANA MARKI (1952- 2011)

Foşti elevi, colegi sau simpli locuitori ai
Girocului care au cunoscut-o pe profe-
soara Ana Marki, au rămas şocaţi de
vestea morţii fostei lor colege, profe-
soare sau prietene, în data de 11 oc-
tombrie 2011, în Germania, în urma
unei grele suferinţe.
Născută la Giroc în 23 noiembrie
1952, a urmat cursurile şcolii
generale din localitate, iar
apoi secţia germană a
Colegiului Naţional
Bănăţean. După ter-
minarea liceului, în
urma unui sever con-
curs, a intrat la Facul-
tatea de Filologie a
Universităţii din Tim-
işoara, secţia limba ger-
mană, obţinând
calificarea de profesoară
de limba germană.
Până la terminarea facultăţii
şi intrarea în învăţământ, Ani
Marki, la fel ca şi sora sa, Hilde, în cea
mai mare parte a timpului, a fost în-
treţinută doar de mama sa, Lenci,
aceasta fiind cea mai renumită
croitoreasă a Girocului.
La terminarea facultăţii este repartizată
ca profesoară de limba germană la
liceul din Brad, unde funcţionează
până în 1983, după care se transferă
la catedra de limba germană a şcolilor
din Giroc şi Chişoda. În această pe-
rioadă se căsătoreşte cu Mihai Marki,
absolvent al Conservatorului de Muz-
ică din Iaşi. Ani Marki, la fel ca toţi
nemţii din Giroc, a fost profund inte-
grată în comunitatea românească a
Girocului, până la plecarea sa în Ger-
mania, în anul 1990. În perioada cât a
fost elevă a activat pe tărâm cultural
atât la şcoala din Giroc, cât şi la
Căminul Cultural.
Pe plan profesional a fost apreciată
pentru conştiinciozitate, punctualitate,
seriozitate, prietenie pentru oamenii în

care avea încredere, un accentuat
spirit critic şi un simţ al umorului mai
mult specific românilor decât nemţilor,
dar şi dragoste pentru elevi, fiind pro-
fund ataşată valorilor culturii germane,
dar şi române.
După plecarea în Germania, în anul

1990, şcolile din Giroc şi Chişoda
au pierdut unul din oamenii de
bază şi, din păcate, niciunul
din urmaşii săi de la cate-
dra de limba germană nu
s-a ridicat la nivelul său,
motiv pentru care, la
câţiva ani după plecarea
sa, limba germană a fost
înlocuită cu limba en-
gleză.
În Germania, profesoara
Ani Marki şi-a completat
studiile în domeniul istoriei

şi religiei, discipline pe care,
alături de limba germană, le-a

predat până la sfârşitul vieţii.
La fel ca majoritatea nemţilor plecaţi
din ţară, a simţit mereu lipsa locurilor
unde s-a născut, a copilărit, a studiat
şi a profesat o bună perioadă de timp,
dovadă că aproape toate concediile şi
le petrecea în România (la mare sau la
munte) şi niciodată nu a uitat să-şi
viziteze foştii colegi şi numeroşii pri-
eteni de la Brad, Timişoara, Giroc sau
Chişoda.
Din păcate, prin moartea sa, profe-
soara Ani Marki se alătură, acolo sus
în ceruri, altor colegi de la şcoala noas-
tră, plecaţi mult prea devreme dintre
noi: Ioan Seiman, Livia Bulat, Aurelia
Ioanovici, Ileana Taban, Lenuţa Cojo-
caru, Silvia (Puşa) Poştaru, Ioan Tă-
tucu, Ana Ţurcanu. Prin dispariţia sa,
Şcoala din Giroc şi satul nostru pierd
unul din profesorii de excepţie şi un in-
telectual de marcă ridicat din mijlocul
nostru.
Dumnezeu să o odihnească în pace!

Prof. Octavian GRUIŢA

p228:Layout 1 12/15/2011 4:45 PM Page 1



229

Aniversarea a 40 de ani de la sfinţirea
bisericii romano-catolice din Giroc

Dat fiind faptul că nemţii din Giroc erau
relativ puţini, niciodată nu au depăşit
numărul de 200, iar al elevilor din clasele
I-VIII nu a ajuns la 20, nu s-a putut or-
ganiza o secţie a şcolii în limba ger-
mană, dar dintotdeauna ei şi-au dorit
propria biserică catolică. În anii `60 li s-
a atribuit şi un teren pe strada Muncito-
rilor, peste drum de casa familiei Rotaru,
unde şi-au adus şi o parte din materia-
lele de construcţii, dar autorităţile de
atunci au tergiversat acordarea autori-
zaţiilor necesare. Periodic, slujbele se
ţineau în casele familiilor Martenz şi
Stelzner, unde camerele de locuit au fost
transformate corespunzător, iar Pater
Lukas, de la biserica catolică din Piaţa
Lahovari, oficia cu multă credinţă şi în
prezenţa a numeroşi credincioşi slujba
în rit romano-catolic.Văzând că nu este
posibilă construirea unui lăcaş de cult,
credincioşii hotărăsc să vândă materia-
lele de construcţii adunate şi să mai
adune bani pentru a cumpăra o casă pe
strada Timiş, pe care apoi, printr-o serie
de schimbări, să o transforme în bise-
rică. Nici pentru o asemenea lucrare nu
s-a primit niciodată un aviz în scris, ci
doar verbal. S-au dărâmat ziduri, s-au
schimbat uşi şi ferestre, s-a construit un
turnuleţ în care s-a montat un clopot, pe
acoperiş a apărut o cruce, iar băncile şi
altarul s-au adus de la biserica – mamă
din Piaţa Lahovari. Aşa a apărut o fru-
museţe de biserică de care nemţii din
Giroc erau foarte mândri. Biserica a fost
pictată de către Matthias Kohl (din Le-
nauheim) şi fiica sa, Helene Stelzner.
Lucrările de tâmplărie, zidărie şi vopsi-
torie au fost făcute de meseriaşii prove-
niţi din rândul comunităţii germane din
Giroc, precum: Peter Müller, Georg
Fendler, Nikolaus Gerber, Anton Gerber
şi Josef Keller. Astfel, concetăţenii noştri
şi-au văzut împlinit un vis după multe ge-
neraţii. Corul a fost mărit cu cântăreţi ti-
neri, iar în prima duminică din
septembrie 1971 are loc sfinţirea acestui

lăcaş de cult, cu participarea a numeroşi
credincioşi, în frunte cu Pater Lukas,
care a rămas devotat până la moarte co-
munităţii catolice din Giroc, comunitate

care, din păcate, o dată cu trecerea ani-
lor, se reducea continuu. La slujba de
oficiere, alături de Pater Lukas au parti-
cipat preotul Klemens şi Pater Johan-
ness, în prezenţa locţiitorului
episcopului, dr. Kernweiss. Ca oaspeţi
de seamă, după ceremonie au participat
preoţii ortodocşi Iosif Gaiţă şi Horea
Vişoiu, alături de numeroşi români orto-
docşi. De acum, în jurul bisericii se vor
organiza toate evenimentele din viaţa
comunităţii germane, dar mai ales ker-
wai-ul, până în septembrie 1984, când
are loc ultima petrecere de acest gen, cu
participarea a 23 de perechi formate din
copii, tineri şi cupluri căsătorite. Cu
această ocazie, la fel ca şi la ediţiile pre-
cedente, alături de nemţi participă şi nu-
meroşi tineri români.
Era încă o dovadă a relaţiei de frăţietate
ce caracteriza cele două comunităţi din
Giroc, până la începutul anilor `90. Apoi,
comunitatea germană s-a redus treptat,
până a dispărut complet.

Date extrase de prof. Octavian
Gruiţa din lucrarea d-lui Iosef Tibe-

rius Stelzner, Girok ,,Wie es ein-
mal...”, 1860-1992. Traducerea

textelor din limba germană, prof.
Cristina Ersegean
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Toamnă aurie la Macea

Activitate extraşcolară, excursia face
parte dintr-un proiect desfăşurat în
mediul natural, coordonat de doamna
profesoară Melentina Costa, director al
Şcolii cu clasele I-VIII Giroc, împreună
cu doamnele profesoare Georgina Ian-
culescu şi Florica Ilcău. Itinerariul aces-
tei excursii a cuprins mai multe
obiective, şi anume: Grădina Botanică
de la Macea, Muzeul de la Şiria şi Mănăs-
tirea Bodrog, toate cu o mare importanţă
şi valoare instructiv-educativă. Grădina
botanică universitară este situată în
judeţul Arad, comuna Macea, şi are o
suprafaţă de 20,5 ha. Sunt cultivate în
Grădină peste 2.000 de specii de arbori,
arbuşti şi cca 500 de
specii ierboase. Încă
de la intrare, elevii
au fost fascinaţi de
măreţia unui exem-
plar de stejar cu
vârsta de cca 300
ani, declarat “Ste-
jarul Unirii” în luna
iunie 2003. Dintre
rarităţile întâlnite,
amintesc floarea de
colţ, garofiţa Pietrei
Craiului, jneapănul, un pâlc de arbori de
mătase originari din Asia de Sud-Vest
care înfloresc toată vara, apoi salcâmul
roşu, arbust aflat lângă aleea principală.
Aleea este mărginită de garduri vii de
cimişir şi exemplare de cireş japonez. În
partea stângă se află două exemplare
de cedru algerian cu portul falnic, iar în
faţa lor - o colecţie care grupează specii
şi soiuri de stânjenei. O bogată cultură
de bujori lemnoşi şi ierboşi amplasată în
partea dreaptă a aleii pricipale aduce o
pată de culoare în lunile de primăvară,
când sunt înfloriţi. Rând pe rând, pot fi
descoperite în Grădina botanică lucrările
realizate în 1988, când s-a organizat la
Macea prima ediţie a unei tabere de
sculptură monumentală în piatră. Sec-
torul plantelor ornamentale floricole, înfi-

inţat în 1984, ocupă o suprafaţă de 0,2
hectare şi circa 240 de specii. Colecţia
de plante toxice, medicinale, tinctoriale
şi aromatice stârnesc interesul elevilor,
dornici să pătrundă în universul lumii
vegetale. Următorul obiectiv vizitat de
elevii şcolii noastre a fost Mănăstirea
Hodoş-Bodrog, cea mai veche aşezare
monastică din ţara noastră cu viaţă mona-
hală neîntreruptă.
După o veche tradiţie locală, se spune
că mănăstirea ar fi a credincioşilor din
împrejurimi. Tradiţia mărturiseşte că un
taur din turma unui păstor a scos la
iveală dintr-o movilă de pământ Icoana
făcătoare de Minuni a Maicii Domnului

cu Pruncul Iisus, iar
pe locul unde s-a
descoperit icoana a
luat fiinţă Mănăs-
tirea. Muzeul Mă-
năstirii cuprinde o
bogată colecţie de
picturi, manuscrise
vechi, mobilier din
secolul al XVI-lea,
toate imortalizate
de elevi cu ajutorul
aparatelor de fo-

tografiat. Următorul obiectiv vizitat a fost
Muzeul Ioan Slavici şi Emil Monţia, de la
Şiria. Expoziţia permanentă este dedi-
cată scriitorului Ioan Slavici (1848-1925),
născut în Şiria, şi compozitorul Emil
Monţia (1887-1965), născut la Şicula,
dar care şi-a petrecut cea mai mare
parte a vieţii sale în comuna Şiria. Sunt
expuse o serie de exponate valoroase,
fotocopii după actele de şcoală, activi-
tatea lui Slavici la revistele Tribuna şi
Vatra din Sibiu, biblioteca cu ediţii valo-
roase ale operei lui Ioan Slavici. În ex-
poziţia dedicată lui Emil Monţia se pot
vedea mobilierul camerei lui de lucru, pia-
nul şi violoncelul compozitorului, ca şi
culegeri de folclor.

Florica ILCĂU
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Corala Giroceana la ceas aniversar

La sfârşitul acestui an, Corala Giroceana
a Consiliului Local Giroc aniversează cei
trei ani de activitate de la înfiinţare şi
până în prezent. Cu acest prilej, având
în spate activităţi bogate, manifestări fru-
moase şi rezultate bune, s-a purces la
alcătuirea unei broşuri care să cuprindă
toate amintirile, fixând astfel câteva
repere ale activităţii coralei de până
acum.
Iată ce notează autorul acestei lucrări,
domnul Mircea Sturza, dirjorul formaţiei,
în prefaţa ei:
„Corala Giroceana a luat fiinţă şi
funcţionează în cadrul Consiliului Local
Giroc, care în frunte cu Domnul Primar
Iosif Ionel
Toma, mentorul
şi iniţiatorul for-
maţiei, ne-a
susţinut, ne-a
încurajat şi ne-a
creat condiţii
pentru o bună
desfăşurare a
actelor artistice.
Mulţumirile au
fost pe măsură
de fiecare dată când pe diferitele scene
de concerte Corala Giroceana a adus
cinste Comunei Giroc, demonstrând şi
expunând bogăţia „lăzii cu zestre” pe
care Girocul o deţine.
De la înfiinţarea coralei, de la primele
apariţii pe scenă până în prezent, s-au
scurs trei ani, o perioadă bogată în ac-
tivitate, cu amintiri frumoase care merită
să fie păstrate şi prezentate tuturor celor
interesaţi de muzică, de cor, de cultură.
După cum spunea Nicolae Iorga, că „a fi
tânăr cuprinde o datorie şi nu o scuză”,
tânăr fiind, am considerat că îmi revine
datoria morală de a fixa în scris această
perioadă de activitate corală şi de a face
cunoscută munca noastră..
Am izbutit, aşadar, să adun în lucrarea
de faţă truda celor trei ani în care alături
de coriştii mei am realizat acte artistice
notabile, pătrunzând în lumea fascinantă

a muzicii corale. Cu toate acestea, cele
prezentate aici sunt doar o mică parte
din activităţile desfăşurate pe parcursul
anilor.
M-am folosit în întocmirea acestei lucrări
de articolele semnate de mine, privitoare
la activităţile coralei, publicate în ziarul
local „Dialog cu cetăţenii”, de pasaje din
unele eseuri ale mele din domeniul
muzicii corale şi bisericeşti, completând
cu imagini imortalizate de la diferite
evenimente artistice. Toate acestea sunt
aduse ca o preţuire şi cinstire acestor
oameni minunaţi devotaţi corului, care
şi-au dăruit o bună parte din timpul lor
acestei activităţi, dar mai ales şi-au

dăruit o parte
din sufletul lor.
De asemenea,
am notat în or-
dine cronolog-
ică majoritatea
activităţilor la
care am partic-
ipat până în
prezent, detali-
indu-le pe cele
mai importante

dintre ele, de exemplu: Concursul
naţional „Cu noi este Dumnezeu”,
Orăştie, 2010; participarea la Sfânta
Liturghie la Biserica Ortodoxă Română
din Vârşeţ, Serbia; participarea la Con-
cursul „Lada cu zestre”, etc.”
Cu siguranţă această apariţie va fi bin-
evenită pentru toţi cei care au participat
într-un fel sau altul la acţiunile Coralei
Giroceana, pentru cei ce s-au bucurat
de audiţiile ei, dar şi pentru toţi iubitorii
de muzică corală şi de cultură. Totodată,
prin această apariţie sperăm că se vor
mai găsi pasionaţi de cor, cu voci fru-
moase, pentru a întări şi consolida
aceasta mică formaţie care a adus
roade mari. Şi toate aceste roade doar
în trei ani...
Cinste CORALEI GIROCEANA şi la
mai mare!

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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“Tulpinamea nevăzută”, un nou volum semnat de George Lână
Ultima redută a boemei optzeciste ti-
mişorene, pe numele de poet adevărat
George Lână, îmi este prieten şi confrate
în ale suferinţei de peste trei decenii,
adică o bună viaţă de om. Demn de reţi-
nut este faptul că într-o societate de
consum, în starea de criză ori în degrin-
golada politică, economică şi socială,
Goerge şi-a păstrat mai bine ca oricine
statutul său de poet, cartea de vizită
care îl caracterizează cel mai precis, ală-
turi de cărţile sale, de volumele de ver-
suri care l-au ridicat treaptă cu treaptă
spre templul poeziei. Alifie de suflet când
e vorba de prieteni şi de necazurile lor,
poetul e proţălnic şi pieziş
dacă, din întâmplare ori
dinadins, îl calci pe
bătăturile poeziei pe care,
ca orice ardelean, a per-
ceput-o cu binişorul, te-
meinic şi pentru
totdeauna. Adică definitiv.
Pentru că, dacă George,
ca orice om, mai are şi
alte soiuri de dragoste lu-
mească, atunci iubirea
pentru poezie este absolută.
Pentru foştii lui colegi, dar şi pentru prie-
teni este boem, poet şi jurnalist, iar
acum, atât pentru ei, cât şi pentru toţi iu-
bitorii de poezie a ieşit din nou pe piaţa
literară timişoreană, cu un volum intitu-
lat „Tulpina mea nevăzută”. Cartea a
văzut lumina tiparului în condiţii grafice
excelente şi cu sprijinul financiar al Prim-
ăriei şi Consiliului Local al comunei
Giroc. Lansarea a avut loc în sala Aca-
demiei Române, în prezenţa a numeroşi
camarazi de condei, colegi şi prieteni.
Momentul a fost punctat şi de un micro-
recital la pian electric, ca şi de recitarea
câtorva dintre proaspetele poeme ale lui
George Lână, în lectura autorului. Au
vorbit despre George, un poet care a
ajuns la maturitatea literară, Lucian Va-
sile Szabo şi Alexandru Ruja, care au

creionat nu doar creaţiile din acest op, ci
şi din cele anterioare, „Bariera de la Voi-
teni” fiind unul dintre acestea. Despre
poet şi despre „Tulpina mea nevăzută”
s-a vorbit frumos şi consistent. S-a spus
că este cel mai bun produs al lui de până
acum, George găsindu-şi drumul în poe-
zie... Coleg de condei, de redacţie şi
prieten, Lucian Vasile Szabo apreciază
că „acest volum este unul care reia
multe dintre temele dezvoltate anterior.
Îl vedem, prin acest volum, pe George
Lână ca un poet adevărat, un poet îm-
plinit. Găsim în carte şi o mai mare aple-
care spre relaţia cu divinitatea, cu

Dumnezeu, o împăcare
însă nu de pe poziţii de
supunere, ci de pe acelea
de dialog”. La rândul său,
Alexandru Ruja a făcut o
analiză nu doar a volumu-
lui recent lansat, ci şi a în-
tregii creaţii poetice a lui
George Lână. „În celelalte
volume ale lui George
Lână aveam de a face cu
un cu totul alt tip de poet,

unul al revoltei... El încearcă acum să
schimbe registrul poetic, chiar dacă ati-
tudinea poetică este păstrată”, a spus
Alexandru Ruja. “George Lână se în-
trece pe sine cu fiecare nou volum de
versuri. Tulpina mea nevăzută este o
carte matură, ambiţioasă, solid
construită, într-o tonalitate gravă, potri-
vită celor trei mari teme pe care le dez-
voltă: naştere, moarte şi accederea la
divinitate”, spune, în post-faţa cărţii, Oti-
lia Szekeres, cea care a tradus poeziile
din acest volum şi în limba engleză. Dan
Sgârţă semnează şi el în post-faţa volu-
mului, apreciind că George Lână însuşi
este un personaj poetic. “În acest volum
poetul toarnă în forme unice topitura sa
preţioasă, plămădind, spre bucuria
noastră, un şirag de perle poetice”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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PetricăMoise e al Banatului
Îi iubesc pe Petrică Moise
pentru că e unic şi pentru că
e bănăţean. E mai unic decât
clipa 1 dacă se poate spune
astfel, unic şi însingurat până
la marginea durerii, loc din
care, izvor fără preţ, se varsă
muzica lui. Pentru că Petrică
Moise nu cântă, ci trăieşte
cântarea, cântecul care la el
se confundă cu viaţa, într-o
contopire molcomă şi fără de
stridenţe. Pentru că la Pe-
trică Moise muzica e viaţa şi
invers şi amândouă sunt, mai presus de
toate, Banatul lui drag, pentru că, pentru
Petrică Moise, Banatul este o părticică
din rai, dacă nu chiar raiul întreg. Sunt
trei lucruri: Petrică Moise, cântarea şi
Banatul, care în concepţia artistului nu
poti fi despărţite, formează un monolit cu
străluciri diamantine, care dau sens cul-
turii din arealul bănăţean. Petrică Moise
este adevărat. Petrică Moise cântă ade-
vărat, iar Banatul lui este Banatul istoric
de dincolo de Caraş, până la Mureş şi
Banatul sârbesc. Dacă oamenii politici
de astăzi ar iubi doar o fărâmă din
această ţară şi oamenii ei la fel cum iu-
beşte Petrică Moise Banatul şi bănăţe-
nii, am fi cu toţii acum într-o altă zodie.
Dar azi doar artistul e undeva sus, într-o
altă zodie: a iubirii, a devoţiunii, a ade-
vărului, a muzicii fără egal cum doar el
ştie nu să o cânte, ci să o trăiască, să o
trăiască până în bobul de rouă şi la-

crimă. Îl iubesc pe Petrică
Moise pentru că anii tine-
reţii pentru mine au mijit cu
prima dragoste, în acordu-
rile muzicii lui. Noi, românii,
ne respectăm sărbătorile,
iar Petrică Moise este o
sărbătoare a muzicii româ-
neşti. Este un pilon pe care
se reazămă cu greutate
cântecul bănăţean auten-
tic. Că e cântec, joc ori
doină, Petrică Moise le
trece prin filtrele proprii ale

locurilor, ale pământului de aici – sunetul
prinzând valenţe inconfundabile, iar ver-
sul zugrăvind calităţile locurilor şi ale oa-
menilor de aici. Tinereţea mi-a fost
scăldată în muzica lui Petrică Moise.
Bătrâneţea mi-e ostoită în acordurile
muzicii lui. Petrică Moise nu e nici tânăr,
nici bătrân. Petrică Moise este! Este al
muzicii, al locului, al pământului, al Ba-
natului. Se confundă cu timpul lor, deve-
nind inconfundabil. Petrică Moise este
iubit şi urât deopotrivă. El nu poate fi in-
diferent – pentru că el este o istorie.
Pentru că el se confundă cu istoria aces-
tor locuri. Sunt mândru că am trăit în
vremea lui Petrică Moise! La aniversa-
rea de 40 de ani de când Petrică Moise
cântă şi ne încântă, i-aş spune «La mulţi
ani!», i-aş spune maestre, dar prefer să-
i spun «La mulţi ani, bănăţeanule!».

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Scena Operei Române din Timişoara a
găzduit spectacolul aniversar dedicat lui
Petrică Moise. La 40 de ani de specta-
cole date pe scenele din ţară şi din
străinătate, Petrică Moise rămâne me-
sagerul cântecului din Banat. Cântece
precum “Iorgovan frumoasă floare” sau
“Bănăţan mi-s până mor” au fost primite
cu căldură de public. Intitulat „Ţara mea-i
Banatu’ meu”, spectacolul aniversar a
avut pe afiş invitaţi de seamă: Benone

Sinulescu, Ana Pacatiuş, Sava Negrean
Brudaşcu, Gheorghe Turda, Traian Jur-
chela, Carmen Popovici, Mariana Deac,
Petrică şi Ramona Viţa, Eugen Mihăilă,
Luciana Maria Ene, Titus Frunzăverde,
Pera Teodorovici şi Tamburaşii, Petrică
Paşca, Radu şi Ilie Vincu şi Orchestra
Virtuozii Banatului. În finalul concertului,
primarul Gheorghe Ciuhandu i-a înmâ-
nat lui Petrică Moise diploma de exce-
lenţă din partea Primăriei Timişoara.

„Ţaramea-i Banatu’ meu”
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Ştiaţi că?... Ştiaţi că?... Ştiaţi că?... Ştiaţi că?...
Şofranul este cel mai scump condi-
ment din lume? Preţul unui kilogram
de şofran este de aproximativ 4.000
de dolari, însă poate creşte în funcţie
de calitate. Totuşi, fiind un condiment
foarte puternic, cantitatea mică de
şofran care trebuie folosită pentru
gătit compensează preţul.

Condimentele au stat la baza pri-
melor forme de comerţ? Pipe-
rul şi scorţişoara au fost
iniţial condimentele cele
mai comercializate în
Orientul Mijlociu, chiar
de acum 4000 de ani.

Ghimbirul, scorţişoara,
piperul negru sau
cuişoarele era consi-
derate produse de lux
în Europa Evului
Mediu? Fiind importate
tocmai din locuri înde-
părtate, ca Asia şi
Africa, costurile erau
foarte mari şi de aici ca-
racterul exclusivist al
acestor condimente.

Comerţul cu condimentele a stat
la baza prosperităţii unor state ca Ve-
neţia sau Portugalia, în perioada Evu-
lui Mediu? Veneţia a deţinut la
început monopolul pe rutele de co-
merţ cu Orientul Mijlociu, fapt care a
dus la o prosperitate remarcabilă a
acestui mic stat în acea perioada.

Atunci când englezii au ajuns în Aus-
tralia au văzut un animal ciudat care
sărea prin păduri? Au chemat un
băştinaş şi l-au întrebat prin semne
ce animal era acela. Cum băştinaşul
repeta "kan ghu ru" ei au adoptat acel
nume pentru animal. După mult timp
cercetătorii au constatat că băşti-

naşul spunea, de fapt, "nu înţeleg"…

Un bărbat obişnuit mănâncă în jur de
50 de tone de alimente de-a lungul
vieţii pentru a menţine o greutate de
80 de kg?

Bricheta a fost inventată înaintea chi-
briturilor?

Mai mult de 50% din popu-
laţia planetei nu a dat ni-
ciodată şi nici nu a primit
vreodată apeluri telefo-
nice?

Abdul Kassem Ismael,
mare vizir al Persiei în
secolul al X-lea, nu se
despărţea niciodată
de cărţile sale. Cele
117.000 de volume
erau cărate de 400 de
cămile, dresate să
meargă în ordine alfa-
betică?

Lacul Baikal este cel mai
mare rezervor de apă dulce

din lume, având o adâncime
de 1,637 metri, fiind cel mai

adânc lac de pe Terra? Apa sa este
printre cele mai limpezi. Este complet
înconjurat de munţi. Primeşte apele a
peste 300 de râuri care se varsă aici.
Un singur râu îşi are originea în Bai-
kal, râul Angara.

Cei mai scunzi munti din Romania
sunt Muntii Macin din Podisul Dobro-
gei, atingand o altitudine de 467
metri?

Deşertul unde s-a înregistrat cea mai
lungă perioadă secetoasă este Ata-
cama, unde ploaia a revenit după 400
de ani?
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UUnnddrreeaa  
''''UUnnddrreeaa''''  ssaauu  ''''NNiinnggăăuu''''  eessttee  uunnaa  ddiinn  cceellee  mmaaii  bbooggaattee  lluunnii  aallee  aannuulluuii  îînn

ssăărrbbăăttoorrii  ccrreeşşttiinneeşşttii,,  ccâânntteecc  şşii  vvooiiee  bbuunnăă..  
DDeesscchhiizzaattooaarree  ddee  aannoottiimmpp  ddaarr  îînncchhiizzăăttooaarree  ddee  aann,,  aacceeaassttăă  lluunnăă  ee  ffooaarrttee  bbooggaattăă

îînn  pprreevveessttiirrii  ppeennttrruu  aannuull  ccee  vvaa  vveennii..  
DDee  SSffâânnttuull  AAnnddrreeii,,  pprrăăzznnuuiitt  îînn  uullttiimmaa  zzii  ddiinn  nnooiieemmbbrriiee  şşii  ssăărrbbăăttooaarree  ccaarree  ddeesscchhiiddee
lluunnaa  ccaaddoouurriilloorr,,  ssee  ppuunn  llaa  îînnccoollţţiitt  îînn  vvaassee  bbooaabbee  ddee  ggrrââuu  ppeennttrruu  aa  vveeddeeaa  ccuumm  vvaa  ffii

aannuull  ccee  vviinnee..  
AAcceeaassttăă  ssăărrbbăăttooaarree  eessttee  ddee  aallttffeell  uunnaa  ffooaarrttee  bbooggaattăă  îînn  oobbiicceeiiuurrii  şşii  ssuuppeerr--

ssttiiţţiiii  ppooppuullaarree..  
PPee  ddee  aallttăă  ppaarrttee,,  ddaaccăă  îînn  ''''UUnnddrreeaa''''  ee  ggeerr,,  aattuunnccii  aannuull  vvaa

ffii  mmăănnooss;;  ddaaccăă  ee  zzăăppaaddăă,,  aattuunnccii  vvaa  pplloouuaa  îînn
ttiimmppuull  lluuii  ''''CCiirreeşşaarr''''..
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1 S Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul
2 D Sfântul Proroc Avacum;

Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii
3 L † Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
4 M † Sfânta Muceniţă Varvara
5 M † Sfântul Sava cel Sfinţit; Sfântul Mucenic Anastasie;

Sfântul Cuvios Nectarie
6 J † Sfântul Ierarh Nicolae
7 V † Sfânta Muceniţa Filofteia
8 S Sfântul Cuvios Patapie
9 D Zămislirea Sfintei Fecioare Maria;

Tămăduirea femeii gârbove
10 L Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf
11 M Sfântul Daniil Stâlpnicul; Sfântul Luca cel Nou Stâlpnicul
12 M † Sfântul Spiridon al Trimitundei
13 J † Sfântul Ierarh Dosoftei
14 V Sfinţii Mucenici Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie
15 S † Sfântul Mucenic Elefterie;

Sfintele Muceniţe Antia şi Suzana
16 D Sfântul Proroc Agheu; Pilda celor poftiţi la cină
17 L Sfântul Proroc Daniil
18 M † Cuviosul Daniil Sihastru
19 M Sfântul Mucenic Bonifatie; Cuviosul Grichentie;

Sfântul Trifon şi Cuvioasa Aglaia
20 J Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul
21 V Sfânta Iuliana; Sfantul Temistocle
22 S † Sfântul Ierarh Petru Movilă
23 D Sfinţii 10 mucenici din Creta;

Predică la Duminica dinaintea Naşterii Domnului
24 L Sfânta Muceniţă Eugenia
25 M † Crăciunul - Naşterea Domnului
26 M † Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim de la

Tismana
27 J † Sfântul Arhidiacon Ştefan
28 V Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
29 S Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod
30 D Sfânta Muceniţă Anisia;

Fuga în Egipt - Duminica după Naşterea Domnului
31 L Sfânta Cuvioasă Melania Romana

Calendar ortodox decembrie

p236:Layout 1 12/15/2011 4:55 PM Page 1



237

Sărbători creştine

Sfântul Nicolae - Făcătorul deminuni
şi Moşul încărcat de daruri pentru copii

Sfântul Ştefan

Sfântul Nicolae, patronul Greciei, Rusiei
şi al multor oraşe din Apusul Europei,
este unul din cei mai popu-
lari sfinţi ai creştinătăţii, da-
torită multelor minuni
săvârşite atât în timpul
vieţii, cât şi după moartea
sa, fiind supranumit
"Făcătorul de Minuni",
păstrând şi rolul de Moş
pentru copii.
Sfântul Ierarh Nicolae,
arhiepiscopul Mirei Lichiei,
s-a născut în localitatea Pa-
tara din Asia Mica, în cea
de-a doua jumătate a seco-
lului al III-lea. La primul
sinod ecumenic ţinut la Ni-

ceea, în anul 325, acesta a fost recu-
noscut drept un mare apărător al orto-

doxiei. Sinodul a
condamnat erezia lui Arie,
conform căreia Iisus Hristos
nu este Fiul lui Dumnezeu,
ci doar un om cu puteri su-
pranaturale. Sfântul, îngrijo-
rat de o posibilă ruptură
care putea avea loc în Bise-
rică, i-a dat ereticului Arie o
palmă. Astfel, potrivit biseri-
cii, de la palma Sfântului Ni-
colae a rămas obiceiul ca,
pe 6 decembrie, cei neas-
cultători să fie loviţi cu
joardă în semn de avertis-
ment.

Sfântul Ştefan a fost diacon iudeu din
Ierusalim şi primul martir creştin, con-
damnat la moarte de autorităţile iudaice.
Sfântul Ştefan a fost unul dintre cei
şapte bărbaţi ”plini de Duh Sfânt şi de
înţelepciune”, aleşi de către
apostoli pentru a îndeplini cal-
itatea de diaconi. Ştefan a fost
unul dintre ucenicii lui Iisus
Hristos, care îl urmau pre-
tutindeni şi care au asistat di-
rect la faptele sale. Sfântul
Ştefan a intrat rapid în atenţia
fariseilor, care erau nemulţu-
miţi de faptul că el predica
public învăţăturile lui Iisus. El
a fost adus în faţa Sinedriului,
pentru a fi acuzat de blas-
femie contra lui Moise şi a lui
Dumnezeu. Întrebat de ace-

laşi Caiafa care îl judecase pe Iisus cum
răspunde acuzării, Sfântul Ştefan a ţinut
o lungă cuvântare, acuzându-i, la rândul
său, pe cei ce îi doreau pieirea. Sfântul
Ştefan a fost găsit vinovat de blasfemie

şi condamnat la moarte
prin lapidare. După pro-
nunţarea sentinţei, con-
form Noului Testament, el
a avut o teofanie,
spunând: "Iată văd
cerurile deschise şi pe
Fiul Omului stând de-a
dreapta lui Dumnezeu".
El a fost dus în afara
cetăţii, unde a fost ucis cu
pietre, devenind primul
martir - primul ucis pentru
că mărturisise credinţa în
Iisus.
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1 Decembrie, sărbătorit de elevii şcolilor
din Giroc şi Chişoda

Ziua de 30 noiembrie a fost prilej de
bucurie pentru elevii de la Şcoala
cu clasa I-VIII “Iosif Ciorogariu” din

Chişoda, deoarece au avut invitaţi
şi elevii de la Şcoala cu clasele I-
VIII Giroc, pentru a sărbători îm-
preună, în avans, ziua de 1
Decembrie. Activitatea s-a des-
făşurat în sala multifuncţională a
şcolii, unde alături de cei o sută de
elevi au participat profesori şi
părinţi. Eleva Alexandra Szabo a
expus o serie de desene reprezen-
tând portrete ale personalităţilor
de care se leagă Unirea de la 1918.
Profesorul de istorie Liviu Râm-
neanţu a prezentat semnificaţia
Zilei de 1 Decembrie. Elevii clasei
I au prezentat un program artistic
dedicat Zilei Naţionale. La finalul
programului, cei mici au fost pre-
miaţi. Acţiunea a continuat cu con-
cursul de istorie “Unirea naţiunea
a făcut-o”, în care s-au înscris
echipe ale ambelor şcoli, alcătuite
din câte trei elevi.
Ambele echipaje au fost bine
pregătite, iar după întrebările de la
proba de baraj echipa şcolii din
Chişoda a câştigat concursul.
Echipele au fost premiate cu

diplome, cărţi şi dulciuri. Au urmat
întrecerile sportive, mult aşteptate
de elevii celor două şcoli. Fetele s-
au întrecut într-un meci de volei,
câştigat de echipa din Chişoda, iar
băieţii, într-o partidă de fotbal, ad-
judecată de şcoala din Giroc.

Marieta DENEŞ
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Steaua
Cân ta rea
cântecelor
de stea
este o parte
foarte im-
p o r t a n t ă
din festivi-
tăţiile Cră-
c i u n u l u i
românesc.
În prima zi
de Crăciun,
mulţi co-
l i n d ă t o r i
umblă pe

străzile acoperite cu zăpadă ale oraşelor
şi satelor ţinând în mână o stea făcută
din carton şi hârtie, cu scene biblice pic-
tate pe ea. Tradiţia din România cere ca
cei mici să meargă din casă în casă,
cântând cântece de stea şi recitând poe-
zii sau legende, pe toată perioada
Crăciunului. Liderul cară cu el o stea din
lemn, acoperită cu staniol şi decorată cu
clopoţei şi panglici colorate. O imagine a
Sfintei Familii este lipită în centrul stelei
şi întreaga creaţie este ataşată de o
coadă de mătură sau de un băţ puternic.

Colindele
Pentru cea
mai aştep-
tată săr-
bătoare din
decembrie,
Crăciunul,
românii au
apelat în
egală mă-
sură la tra-
diţie, ştiind să accepte şi obiceiuri mai
recente. Întâmpinată cu bucurie, Naşte-
rea Mântuitorului aduce cu ea şi o sumă
de practici foarte vechi prin care se cele-
bra Solstiţiul de Iarnă, momentul în care
natura dă speranţe că va renaşte.
Obiceiul colindatului a înglobat în el nu
numai cântec şi gest ritual, ci şi nume-
roase mesaje şi simboluri ale unei
străvechi spiritualităţi româneşti. El s-a
păstrat asociindu-se câteodată cu cele-
brarea marelui eveniment creştin care
este Naşterea Domnului Iisus Hristos.
În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate
satele din ţară începe colindatul. Copiii
vestesc Naşterea Domnului şi sunt pri-
miţi cu bucurie de gazde, care îi
răsplătesc cu mere, nuci şi colaci.

Naşterea Domnului, Crăciunul

Crăciunul sau Naşterea Domnului se ce-
lebrează la 25 decembrie (în calendarul
gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul
iulian). Ea face parte din cele 12
sărbători domneşti (praznice îm-
părăteşti) ale Bisericilor bizantine, a treia
mare sărbătoare după cea de Pasşti şi
de Rusalii. De la debutul secolului al XX-
lea, Crăciunul devine şi o sărbătoare
laică, celebrată atât de către creştini cât
şi de către cei necreştini, centrul de
greutate al celebrării deplasându-se de
la participarea în biserică la rit spre as-

pectul familial al schimbului de cadouri
sau, pentru copii, „darurilor de la Moş
Crăciun”.
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Obiceiul de a înfrumuseţa casa
cu un pom încărcat cu daruri,
cu prilejul Sărbătorii Crăciu-
nului, este, se pare, de ori-
gine germană.
Pomul încărcat cu lu-
mânări aprinse şi daruri
se numeşte, în Germa-
nia, Christbaum.
La curtea din Berlin, im-
părăteasa supraveghea
personal împodobirea şi
aprinderea pomilor de
Crăciun.
În marea sală a palatului de
la Potsdam se află doi mari

pomi de Crăciun: unul pentru îm-
părat, altul pentru împărăteasă,
apoi atâţia pomi câţi copiii au.
La noi, ca şi datină, pomul de
Crăciun nu era cunoscut
până la sfârşitul secolului
XIX, iar la începutul secolu-
lui XX se întâlnea numai în
casele nemţilor din marile
oraşe româneşti.
După Primul Război Mon-
dial, obiceiul s-a răspândit şi
printre ortodocşi. Astăzi,
pomul de Crăciun este prezent

în orice casă.

Pomul de Crăciun

Cântec de Crăciun
Din an în an sosesc mereu,
La geam cu Moş Crăciun,
E ger cumplit, e drumul greu,

Da-i obicei străbun.

Azi cu strămoşii cânt în cor,
Colindul sfânt şi bun.

Tot “Moş” era şi-n vremea lor,
Bătrânul Moş Crăciun.

E sărbătoare şi e joc,
În casa ta acum.

Dar sunt bordeie fără foc
Şi mâine-i Moş Crăciun.

Acum te las, fii sănătos,
Şi vesel de Crăciun.

Dar nu uita, când eşti voios,
Române, să fii bun!

Colindiţa
Colindiţa nu-i mai multă,
Să trăiască cine-ascultă,
Sus la ceruri o-nălţăm
Şi la gazde o-nchinăm.

O-nchinăm cu veselie
Şi cu mare bucurie,

C-am ajuns seara de-Ajun
A bătrânului Crăciun.

Sus mai sus v-am înălţat,
Ce-am ştiut noi v-am cântat.
Să rămâneţi sănătoşi,
Sănătoşi şi bucuroşi,

C-am ajuns ziua cea sfântă
Când colindele se cântă.
Sărbătoarea lui Hristos

Să vă fie de folos.

Sus pe cerul înstelat
Mândra stea s-a arătat
Şi cu flori de măr în

mână
Se coboară peste stână

Leru-i ler

Într-un grajd sărac de
lemn

Din cetatea Betleem
Într-o iesle-n rece scut
Domnul lumii s-a născut

Leru-i ler

Celui care-adus lumina
Şi peste acest pamânt
Pace de la Domnul

Sfânt
Lăudând pe cel din cer

Leru-i ler

Leru-i ler
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VIAŢA SPORTIVĂ LA GIROC ŞI CHIŞODA

Decembrie 2011, Sala de Sport Giroc

Şi în anul 2011 sportivii din comuna Giroc au adus
noi trofee în panoplia localităţii. Ionel Pascotă a
ajuns la 27 de distincţii în carieră, devenind dublu
campion naţional şi vicecampion european de est
la motociclism, Cristian Bărbuţ şi Flavius Torok
sunt campioni naţionali la fotbal cu selecţionata
Under 16 a Timişului, AS WMT Giroc a cucerit
Cupa României la minifotbal, Marius Corciuc a
adunat şi el medalii la badminton, echipa de fotbal
FC Chişoda a terminat campionatul pe locul II în
Divizia D, şahiştii au cucerit medalii după medalii,
la fel ca şi judoka ori elevii participanţi la olimpiada
sportului şcolar...
Sunt doar câteva dintre reperele anului sportiv
2011, un an pe care îl dorim repetat, dacă nu chiar
depăşit, în 2012!

Campionul naţional Bogdan Ţintoi a fost personajul principal
al unui eveniment caritabil desfăşurat la Giroc. Bogdan este
bolnav de cancer, însă nu se dă bătut. Are alături prieteni de
nădejde, aşa cum s-a dovedit sâmbătă, 10 decembrie, în sala
de sport din comuna noastră. Banii strânşi îi vor folosi pen-
tru o nouă operaţie. „Acest copil trebuie să fie un exemplu
pentru toată lumea. A învins o dată cancerul şi a devenit cam-
pion naţional deşi are o proteză la picior”, a spus Sensei
Cioroianu, director al departamentului de Karate în Federaţia
Română de Arte Marţiale.

„Împreună pentru o viaţă”
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FC Chişoda ocupă locul secund pe podiumul Ligii a IV-a

Divizionara D din Chişoda s-a înscris,
aşa cum spuneam, alături de CFR Ti-
mişoara, într-o continuă cursa de urm-
ărire a liderului campionatului, echipa
CSM Lugoj.
Lupta în trei, de la distanţă, pentru titlul
de campioană este deosebit de intere-
santă, Lugojul, Chişoda şi CFR-ul ti-
mişorean promiţând suporterilor o
evoluţie cel puţin la fel de palpitantă şi
în returul campionatului. În penultima
etapă disputată în Liga a IV-a, Chişoda

s-a deplasat la Gătaia, unde a evoluat
împotriva fostei divizionare C, Progre-
sul.
Deşi calculele hârtiei şi poziţiile din cla-
sament ale celor două echipe dădeau o
favorită certă, echipa din Chişoda, jocul
a fost mai greu decât se aştepta antre-
norul Cristi Safta şi ceilalţi componenţi
ai clubului.
Cu toate acestea, băieţii noştri s-au mo-
bilizat şi au reuşit să aducă toate cele
trei puncte la Chişoda, învingând «lan-

A căzut cortina peste turul actualei ediţii a campi-
onatului Ligii a IV-a Timiş. A fost o întrecere palpi-
tantă, dusă între trei echipe, care îşi vor disputa
titlul de campioană probabil până în ultima etapă a
returului. CSM Lugoj s-a instalat pe primul loc,
reuşind 16 victorii şi un rezultat de egalitate în cele
17 etape. Pe locul secund, la trei lungimi în spatele
lugojenilor s-a clasat FC Chişoda, care cu 46 de
puncte a încununat un parcurs excelent, cu 15 vic-
torii, un egal şi o înfrângere. La egalitate de puncte
cu noi se situează CFR Timişoara, cea de-a treia
formaţie care s-a înscris în lupta pentru primul loc.
Pentru suporterii de fotbal din Giroc şi Chişoda
rămâne dezamăgirea că echipa noastră nu a reuşit
să tranşeze, deşi a jucat pe teren propriu, meciul

contra echipei din Lugoj. Mai mult, fără a dori să răsucim cuţitul într-o rană
încă deschisă, elevii lui Cosmin Stan s-au impus de o manieră categorică pe
terenul nostru. A fost singura partidă în care FC Chişoda putem spune că a
dezamăgit, însă un meci pe care l-a pierdut mai mult din pricina căderii psi-
hice după ce oaspeţii au deschis scorul graţie unui autogol…
În schimb, în restul partidelor, cu excepţia jocului de pe stadionul CFR, unde
am remizat cu amfitrionii, FC Chişoda a câştigat toate partidele, unele de o
manieră încântătoare. Nu puţine au fost meciurile în care fotbaliştii pregătiţi
de Cristi Safta au făcut instrucţie cu oponenţii lor, administrându-le înfrângeri
usturătoare. Au fost, din punctul de vedere al spectatorului, şi jucători re-
marcaţi, printre ei Dochiţa, Riviş sau Gherman, dar în primul rând trebuie me-
nţionată forţa de grup a unei echipe care a cunoscut schimbări majore în
pauza competiţională din vară. Important este că s-au găsit resurse pentru a
continua munca începută în urmă cu câţiva ani, încununată, acum două se-
zoane, de titlul de campioană.

Perpetua cursă de urmărie
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terna roşie».
Pentru noi au marcat Gher-
man şi Dochiţa (din lovitură
de la 11 metri), la capătul
unei partide în care s-au
mai ratat două lovituri de
pedeapsă, câte una pentru
fiecare formaţie.

Echipa de fotbal FC Giroc, care
evoluează începând din acest sezon în
Campionatul Judeţean de fotbal, a
încheiat turul competiţiei, în seria a III-a,
pe o poziţie onorantă.
Fiind la prima participare în acest eşa-
lon în actuala formulă, FC Giroc a reuşit
să se poziţioneze pe locul 6, după ce a
disputat 15 partide.
Echipa noastră a reuşit să câştige opt
partide, a terminat una la egalitate şi a

părăsit terenul învinsă în alte şase
runde.
Cu un golaveraj pozitiv, 26 de goluri
marcate şi 23 primite, FC Giroc a acu-
mulat 25 de puncte.
În seria din care face parte şi FC Giroc
lupta pentru promovare se dă între trei
echipe, FC Bazoş, Belinţ şi Racoviţa,
băieţii noştri având ca obiectiv clasarea
pe o poziţie cât mai apropiată de po-
dium.

Campionatul de fotbal al judeţului Timiş

FC Giroc, clasaremeritorie în tur

Final de tur cu victorie
FC Chişoda a încununat cu încă o vic-
torie unul dintre cele mai bune parcur-
suri de până acum din Liga a IV-a. În
ultima rundă a stagiunii de toamnă, fot-

baliştii noştri au câştigat, la limită, cu 2-
1, pe propriul teren, în faţa
nou-promovatei Avântul Bobda. Victoria

a venit prin reuşitele lui Dochiţa, în mi-
nutul 53, şi Riviş, în minutul 58, din pe-
nalty.
Chişoda a dominat şi acest meci, însă
apropierea vacanţei şi-a spus probabil
cuvântul, fotbaliştii noştri tratând cu le-
jeritate o bună parte din acţiunile de
atac.
Astfel, Dochiţa, în trei rânduri, şi Riviş
au ratat bune oportunităţi de a marca,
însă trebuie remarcată şi evoluţia porta-
rului oaspeţilor, Eusebiu Holca, fost
component, în returul campionatului tre-
cut, al formaţiei din Chişoda.
«Mulţumim pe această cale jucătorilor
noştri şi staff-ului tehnic, antrenorilor
Cristi Safta şi Vasile Daminuţă, directo-
rului sportiv Adrian Şeţu, pentru bunele
reuşite din cursul turului”, a spus, la fi-
nalul turului, Adrian Rus, delegat al FC
Chişoda.
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Ionel Pascotă, bilanţul unui nou sezon remarcabil

Ghinion la Belgrad
La Belgrad, capitala Serbiei, s-a des-
făşurat finala Campionatului European
de Est, unde a fost prezent şi sportivul
din Giroc, Ionel Pascotă. După ce s-a
instalat la conducerea cursei, Ionel Pas-
cotă a simţit că motorul motocicletei nu
mai are putere, din cauza unei de-
fecţiuni tehnice. Din acest motiv, Ionel
Pascotă a fost nevoit să abandoneze
cursa.
Astfel, clasamentul final în Campionatul
European de Est s-a configurat astfel:
Ivan Grozev - 70 puncte, Bulgaria, Ionel
Pascotă - 70 puncte, România, Nenad
Stoianovic - 52 puncte, Serbia. Grozev
şi Pascotă au încheiat la egalitate de
puncte, dar, conform regulamentului,
sportivul care la ultima etapă de cam-
pionat are rezultatul cel mai bun, acela
este câştigător.

Valoarea şi-a spus cuvântul
Finala Campionatului Naţional de Moto-
ciclism Viteză a avut loc, anul acesta, pe
circuitul de la La Serres, Grecia. Echipa
“Pascotă Racing Team” Giroc a fost pre-
zentă acolo pentru a aduce acasă titlu-
rile de campion puse în joc. Ionel
Pascotă a concurat la Supersport şi la
clasa 1000 cmc Superbike.
După startul primei curse – cea de 600
cmc Supersport – Pascotă s-a instalat
în poziţia de lider, poziţie pe care a men-
ţinut-o până la final şi, totodată, cu
această victorie a câştigat şi titlul de
Campion Naţional. Pe locul doi în cursă
a venit Cătălin Cazacu, urmat de Ştefan
Popescu.
La o oră distanţă a venit şi startul celei
de-a doua curse, respectiv clasa 1000
cmc Superbike, unde Pascotă, după
acelaşi scenariu, s-a instalat la condu-

Sportivul Ionel Pascotă, multiplul campion la mo-
tociclism, împreună cu echipa «Pascotă Racing
Team Giroc» au avut un nou sezon remarcabil în
competiţiile interne şi internaţionale. Ionuţ a de-
venit dublu campion naţional şi a obţinut poziţia
a doua în clasamentul Campionatului European
de Est, devenind, astfel, vicecampion. Sportivul
din Giroc a pierdut titlul în ultima etapă, când a
fost forţat să abandoneze, şi a terminat compe-
tiţia la egalitate de puncte cu ocupantul primului
loc. Regulamentul spune, însă, că devine cam-
pion, în cazul egalităţii de puncte, sportivul mai
bine clasat în ultima etapă.
Anul 2011 a avut pentru Ionel Pascotă şi un mo-
ment de cumpănă, sportivul nostru suferind un
accident pe pista de la Arad. Din fericire, giro-
ceanul şi-a revenit complet de pe urma acestei

nefericite întâmplări, cucerind, în ultima parte a sezonului intern, două titluri
de campion.
Punctăm, în continuare, principalele momente ale sezonului 2010-2011, unul
care a adus din nou sportul cu motor din Giroc pe cea mai înaltă treaptă a ie-
rarhiei naţionale.
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cerea cursei încă din primul
viraj. După cele 14 tururi de
circuit, Pascotă a trecut primul
linia de sosire, fiind urmat de
Ionuţ Mistode – BGS Motor-
sport şi Daniel Vârgolici - BGS
Motorsport. Ionel Pascotă a
devenit astfel şi Campion
Naţional la clasa 1000 cmc
Superbike.
“A fost o cursă foarte impor-
tantă, la care pot spune că din
nou am fost urmărit de ghi-
nion, dar spre final totul s-a
terminat cu bine. Am fost
foarte pregătit şi hotărât pen-
tru că eram conştient că pot
aduce titlurile de campion
acasă. Vreau să mulţumesc în
special Consiliului Judeţean
Timiş, Consiliului Local Giroc,
sponsorilor şi tuturor celor care au fost
alături de noi, fără de care cu siguranţă
aceste frumoase rezultate nu ar fi fost
posibile”, a declarat după cursă Ionel
Pascotă.

Palmares impresionant
Giroceanul Ionel Pascotă rămâne în
continuare la conducerea motociclismu-
lui românesc, după un sezon 2011 în
care şi-a mai trecut în palmares două tit-
luri de campion naţional. Sportivul în

vârstă de 32 de ani are un palmares im-
presionant, 27 de titluri obţinute în 18
ani petrecuţi pe pistă. Pascotă şi-a
apărat titlurile de campion naţional în
campionatul de viteză, sub culorile clu-
bului Pascotă Racing Team din Giroc.
La două săptămâni după epilogul Naţio-
nalului, pilotul bănăţean a făcut un bilanţ
al sezonului recent încheiat. „Mi-am în-
deplinit obiectivele anul acesta, am
rămas campion naţional la Supersport
600 şi Superbike 1000.
Sunt mulţumit de ceea ce am realizat,
mai ales că am avut destule probleme

cu motocicletele şi cu ac-
cidentul de la Arad. Sigur
că se putea mai mult, mai
ales titlul de campion al
Europei de Est, pe care l-
am ratat al doilea an la
rând din cauza probleme-
lor tehnice.
Şi clubul nostru merge
excelent, are deja 9 titluri
în doi ani de la înfiinţare“,
a explicat Ionel Pascotă.

Anton BORBELY
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Bărbuţ şi Torok, campioni naţionali
cu Selecţionata sub 16 ani a Judeţului Timiş!

Cristian Bărbuţ şi Flavius Torok, compo-
nenţi ai echipei Dolee Flonta Giroc şi ai
Selecţionatei Timişului pentru juniori sub
16 ani, au reuşit, cu cea din urmă echipă,
să cucerească titlul de campioni naţionali.
Finala, jucată în două acte, a adus faţă în
faţă Timişul şi Bucureştiul. În prima par-
tidă, disputată pe Stadionul Dan Păl-
tinişanu, selecţionata noastră, cu Cristian
Bărbuţ titular şi unul dintre motoarele
echipei, a reuşit să se impună la limită,
scor 2-1. Timişenii au avut jocul în mână,
au marcat de două ori în primul sfert de
oră al jocului, au avut şi o bară în prima
repriză, dar au redus din turaţie pe final,
dând prilejul oaspeţilor să recupereze din
diferenţa de pe tabelă. Să mai amintim
că la acest meci au asistat în jur de 3.000
de spectatori, printre care s-a numărat şi
un nucleu al galeriei Politehnicii, care i-a
încurajat în permanenţă pe tinerii fotba-
lişti timişeni. În ciuda victoriei din tur, par-
tida de la Bucureşti, care s-a jucat cu
trofeul pe masă, se anunţa una deosebit
de interesantă. Gazdele au reuşit să
marcheze destul de repede primul gol,
iar apoi şi-au majorat avantajul printr-un
autogol semnat de Artimon. Cu cinci mi-
nute înainte de final, timişenii au dat
semnalul revenirii. În minutul 75, Timişul
a redus din diferenţă prin Albeanu. Mijlo-
caşul introdus pe teren în minutul 54 a
înscris cu şut senzaţional de la circa 35

de metri în vinclu, care l-a surprins pe
portarul “naţionalei” U16, Valentin Cojo-
caru. La 2-1 pentru gazde toată lumea se

pregătea de lovituri de departajare de la
11 metri. În minutul 78 însă, cu doar
două minute înainte de final, tehnicul mij-
locaş bănăţean Dorin Rotariu, nepotul
fostului mare internaţional Iosif Rotariu,
a adus o egalare nesperată pentru sele-
cţionata judeţului Timiş. Iată Selecţionata
U16 a judeţului Timiş care a adus de la
Bucureşti titlul de campioană naţională:
Victor Gîrlea - Cosmin Moja (67 Roberto
Artimon), Cristian Bocşan, Miodrag To-
dorov (cpt.), Rareş Mureşan – Dejan Bol-
dor (80 Flavius Torok), Daniel Popa,
Mihai Scheau - Cristi Bărbuţ, Dionisie
Hîrdău (54 Alexandru Albeanu), Dorin
Rotariu. Antrenor Cristian Contescu.
Dincolo de prestaţiile lui Dejan Boldor,
Victor Gîrlea sau a lui Dorin Rotariu, s-a
remarcat pe parcursul campionatului
(care s-a derulat pe parcursul a zece
luni) Cristian Bărbuţ, fotbalistul de la
Dolee Flonta, unul dintre cei mai buni
marcatori din lot. Graţie lui şi lui Flavius
Torok, Girocul se poate mândri că a
contribuit la obţinerea titlului naţional
pentru judeţul Timiş la juniori sub 16 ani.

Anton BORBELY

Fotbalul girocean are viitor
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ASWMT a adus Cupa României laminifotbal la Giroc!

Echipa de minifotbal AS WMTGiroc este
proaspăta câştigătoare a Cupei Româ-
niei, al doilea trofeu ca importanţă din mi-
nifotbalul românesc. După ce a luat locul
trei la prima ediţie a Cupei, echipa ma-
nageriată de Levente Borşoş a reuşit să
se impună şi să aducă trofeul la Giroc.
Competiţia organizată la Sibiu a început
cu faza grupelor. WMT s-a descurcat
bine, a învins la loviturile de departajare
Dinamo Turnu Severin (la minifotbal,
chiar şi în grupe se bat lovituri de la 7
metri pentru a departaja echipele), apoi a
trecut cu 2-1 de Jandarmii din Focşani şi
cu 3-0 Phoenix Hunedoara. În optimi,
bănăţenii au eliminat Inter Oradea, 3-1,
apoi cu emoţii, la lovituri de la 7 metri,
Târgovişte. În semifinale, deşi nu erau
favoriţi şi au fost conduşi, girocenii au
trecut de sălăjenii de la Nuşfalău cu 2-1,
pentru ca în finala mare să învingă
gazda şi marea favorită a competiţiei, Ju-
ventus Sibiu, tot cu 2-1 (1-0 la pauză).
Iată şi lotul formaţiei timişene, care în
campionatul judeţului Timiş (Alborz) a
terminat pe locul secund: Cristian Popa,
Sorinel Daea, Viorel Buliga, Gabriel Bur-
suc, Eugen Ciocan, Ionel Drinceanu,
Cătălin Dudău, Claudiu Dumitru, Ionuţ
Guran, Gabriel Lungu, Miron Ogreanu,
Ionuţ Pastilă, Marius Popovici, Cristian
Puiu, Mircea Tuş; Levente Borşoş, ma-
nager general.

Locul doi în campionat

EchipaASWMTGiroc a încheiat pe locul
doi actualul sezon al Campionatului Ju-
deţean de Minifotbal, care se desfăşoară
la Timişoara, pe terenurile bazei sportive
Alborz. Girocenii au avut un tur de com-
petiţie mai slab, însă au revenit în retur,
reuşind de pe locul şapte să ajungă pe
poziţia secundă, în spatele campioanei
en-titre MAV Glissando.
Cu 69 de puncte din 33 de jocuri, WMT
Giroc a reprezentat, din nou, judeţul
Timiş în Cupa României. Despre evoluţi-
ile echipei am vorbit cu managerul Leven-
te Borsos, care s-a declarat mulţumit de
modul în care s-au comportat fotbaliştii
care evoluează sub culorile Girocului.
“Împreună cu antrenorul Sorin Daia, cu
sprijinul sponsorilor şi al Primăriei Giroc,
am reuşit un nou rezultat notabil. După

ultima etapă, a
avut loc festivitatea
de premiere.
Băieţii au fost pre-
miaţi şi de către
primarul comunei
Giroc, Iosif Ionel
Toma, căruia i-am
prezentat trofeul
obţinut”, ne-a de-
clarat Levente Bor-
sos. �A.B.)
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Clubul Dole Flonta din Giroc, pepiniera campionilor

Răzvan Gherghel
Are 16 ani şi joacă
de la 10 ani. Fot-
balul l-a practicat

doar la Dole
Flonta. Evoluează
pe postul de
fundaş central, dar
asta nu l-a împie-
dicat să marcheze
de două ori în ac-
tuala ediţie a cam-
pionatului judeţean
de juniori. Fotbalis-
tul preferat este
Sergio Ramos, iar
clubul la care vrea

să evolueze este
Barcelona.

Graţian Ioviţă
Are 16 ani, prac-
tică fotbalul de la
10 ani la acelaşi
club, Dole Flonta.
Evoluează pe pos-
tul de mijlocaş
dreapta şi a mar-
cat deja cinci go-
luri în actualul

sezon. Fotbalistul
preferat este Cris-
tiano Ronaldo, iar
clubul la care ar
vrea să evolueze

este Real Madrid.

Claudiu Ropot
Are 16 ani şi a în-
ceput fotbalul la 8
ani. A jucat la
Srbianka Giuchici,
iar la 10 ani s-a

transferat la Dole
Flonta. Evoluează
pe postul de mij-
locaş central şi a
marcat de şapte
ori în acest cam-
pionat. Îi place
cum joacă spanio-
lul Xavi, dar vrea

să îmbrace în viitor
tricoul alb-violet al
Politehnicii Ti-
mişoara.

Cristian Aga
Are 16 ani şi este
din Giroc. La
vârsta de 10 ani a
început fotbalul la
Dole Flonta. Evo-
luează pe postul
de fundaş central.
Fotbalistul preferat
este Gerard Pique,

iar de jucat ar juca
în Anglia, la Arse-
nal Londra.

În anul 2004, Ioan Flonta, fost fotbalist în tinereţe, portar de meserie, s-a
hotărât, după ce sponsorizase mai mulţi ani la rând grupele de copii ale Po-
litehnicii, să-şi înfiinţeze propriul club. Aşa a luat fiinţă Dole Flonta, grupare
care astăzi numără 50 de fotbalişti, născuţi în anii 1995 şi 1998. Mulţi dintre
ei urcă deja cu paşi hotărâţi treptele performanţei şi au ajuns în loturile
judeţene şi naţionale la grupele lor de vârstă. În plus, echipele celor două
grupe angrenate în competiţiile juvenile se bat pentru titlurile de campioane,
după ce, în 2010, grupa ’95 s-a încununat, la nivel judeţean, cu acest titlu.
Nici grupa copiilor născuţi în anul 1998 nu se prezintă mai rău, ocupând acum
locul secund într-o întrecere în care s-au angrenat 13 echipe. De destinele
viitorilor fotbalişti se ocupă Ioan «Horo» Nichici şi Ionuţ Cora.

Speranţele de la Dole Flonta
Cristian Bărbuţ

Are 16 ani şi practică fotbalul de la 10 ani. Singurul club la care
a evoluat este Dole Flonta. Joacă atacant şi a reuşit numeroase
goluri pentru echipa de club, dar şi pentru selecţionata judeţului
Timiş. Aşteaptă acum să spargă gheaţa şi la lotul naţional, unde
este component de bază. Idolul său este Cristiano Ronaldo şi
vrea să ajungă la Real Madrid.
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Arc peste generaţii înmotociclismul românesc

Motocicliştii timişeni care au făcut legea,
până în 1989, în campionatele naţionale
şi internaţionale şi-au dat întâlnire, anul
acesta, la complexul Flonta.

Piloţii şi-au adus cu ei amintirile, dar şi
adevărate comori naţionale, printre care
şi o motocicletă perfect funcţională din
perioada interbelică.
Amfitrioni le-au fost membrii celei mai
renumite familii de motociclişti din
România, familia Pascotă.
Printre reprezentanţii de marcă ai moto-

ciclismului românesc care au participat
la întâlnire s-au numărat Ionel Pascotă
senior, cu şase titluri naţionale, dar şi
Doru Arsin, de patru ori cel mai bun mo-

tociclist al României. Reunirea campi-
onilor a avut totuşi şi un scop
competiţional.
Şi asta pentru că legendele se gândesc
să formeze, de la anul, o echipă afiliată
clubului Pascotă Racing Team, care va
participa în competiţii la clasa Old Timer.

A. BORBELY

Şadi Abu-Lebda, căpitanul Divizionarei
D FC Chişoda, are cui încredinţa ban-
derola peste câţiva ani, atunci când se
va retrage din activitate. Patrik, fiul lui
Şadi, a fost botezat la începutul acestui
an. Cu siguranţă, micul Patrik va fi, mai
întâi, un fan al echipei de fotbal din
Chişoda, mai ales pentru că tatăl său a
refuzat, în pauza de iarnă a campiona-
tului, mai multe oferte venite de la
echipe de Liga a III-a, pentru a-şi conti-
nua activitatea la formaţia noastră. Şadi
a devenit definitiv jucătorul Chişodei,
fiind unul dintre componenţii emblema-
tici pentru acest club. Alin Rus, preşe-
dintele clubului, are doar cuvinte de

laudă la
adresa fotba-
listului: «Fap-
tul că a ales,
în ciuda atâ-
tor oferte, să
contiunue cu
noi, arată ca-
racterul cu
totul deosebit
al lui Şadi. El
rămâne la noi
şi ne-a dove-
dit că nu degeaba i-a fost încredinţată,
în urmă cu un an şi jumătate, banderola
de căpitan».

Urmaşul căpitanului
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Rugbiştii din Giroc şi Chişoda
calcă pe urmele lui Ioan Tătucu

Asociaţia Sport Club Tătucu Giroc-
Chişoda a luat fiinţă în anul 2009, în
memoria celui care, alături de echipierii
de la Universitatea Timişoara, reuşea, în
anul 1972, primul şi ultimul (deocam-
dată) titlu pentru rugby-ul din oraşul de
pe Bega. Iniţiativa le-a aparţinut lui
Mircea Bologa şi Ioan Chiriţă, cărora li
s-a alăturat Marius Tătucu, fiul marelui
campion, fost dascăl de educaţie fizică
în comuna noastră.
“Am creat acest club pe timpul şi banii
noştri, pentru copiii din Giroc şi Chişoda.
Nu suntem remuneraţi în niciun fel, dar
suntem sprijiniţi cu transportul şi
cazarea la diferitele competiţii la care
participăm”, ne spune Mircea Bologa,
sufletul grupării, specializat în rugby şi
absolvent al Academiei federaţiei de
specialitate şi al unui curs al Interna-
tional Rugby Board. Pentru că
antrenorul Bologa este profesor şi la
Clubul Sportiv Bega, între ASC Tătucu
şi gruparea timişoreană s-a încheiat un
parteneriat, în urma căruia sportivii din
Giroc şi Chişoda au participat la diferite
acţiuni.
“Pentru că este foarte greu să găseşti
rugbişti sau copii care vor să facă miş-
care, ne-am completat lotul cu jucători
de la CSS Bega, care s-au alăturat celor
12 sportivi care se pregătesc la noi. Ca
urmare a acestui parteneriat, am putut
participa sub egida Giroc-Chişoda la

mai multe turnee.Astfel, în anul 2009 am
cucerit primul loc la Cupa Ungariei, de
la Oroshaza, iar în 2010 am ocupat locul
al treilea la un turneu desfăşurat în Ser-
bia, la Belgrad, şi la care au participat
echipe din cinci ţări. Ca urmare a par-
ticipării din Serbia, am încheiat un alt
parteneriat – cu Dinamo Pancevo, club
împotriva căruia am jucat mai multe par-
tide amicale”. Copiii de la Giroc şi
Chişoda, împreună cu colegii lor de la
CS Bega, sunt înscrişi în campionatele
naţionale la două categorii de vârstă,
sub 18 ani şi sub 16 ani.
Deşi la competiţii participă jucători
vârsta minimă de 15 ani, echipierii care
joacă sub culorile celor două cluburi par-
ticipă în întreceri de la 14 ani.
Cu toate acestea, ei au reuşit perfor-
manţa de a fi campioni de toamnă după
tur-retur în zona Ardeal a Campionatu-
lui Naţional. “Nu e un sport uşor… E
mare lucru că am găsit jumătate de
echipă.
Dacă vom reuşi amenajarea unui teren

de rugby adevărat şi vom putea
organiza meciuri oficiale, atunci
cu siguranţă vom reuşi să
convingem mai mulţi copii să
se îndrepte spre acest sport.
Acest teren l-am vrea lângă cel
de fotbal de la Chişoda, astfel
ca el să poată fi folosit şi pentru
antrenamentele fotbaliştilor.
(A.B.&V.T.)
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Sufletul echipei…
Cu câteva zile înainte de a intra pe teren
la meciurile turneului internaţional
«Giroc junior», disputat la începutul lunii
mai, atacantul grupei
’95 a clubului Dole
Flonta, Ciprian Cure-
laru, a împlinit 13 ani.
Era chiar 20 aprilie, însă
acest lucru Ciprian l-a
sărbătorit prin muncă,
pentru că avea antrena-
ment la baza din Giroc.
A fost, pentru noi, un pri-
lej numai bun de a-i ura
tradiţionalul «La mulţi
ani» şi de a-i dori să
ajungă un fotbalist aşa
cum îşi doreşte. Povestea fotbalistică a
lui Ciprian a început în urmă cu trei ani.
Copilul din Bucovăţ, ambiţios şi hotărât,

a jucat mai întâi la piticii lui Electrica.
Atunci când antrenorul Ionuţ Cora a
venit la Giroc, Ciprian l-a urmat. Acum,

de câte ori are antrenamente,
vine, singur, cu autobuzul
sau maşina de ocazie, la
Giroc. Dorinţa aprinsă de a
ajunge fotbalist adevărat i-a
uimit pe antrenorii şi conducă-
torii de la Flonta. Toţi au
numai cuvinte de laudă des-
pre atacantul firav acum, dar
care marchează aproape de
fiecare dată când intră pe
teren.
Ciprian Curelaru îl are ca idol
pe argentinianul Messi, însă

vrea să îmbrace, când va fi mare, tricoul
echipei-fanion a Banatului, Poli Ti-
mişoara.

Încă un succes pentru Marius Corciuc
Marius Corciuc, «Racheta de
aur» a Chişodei, şi-a mai trecut
în palmares o competiţie câşti-
gată. La mijlocul lunii iunie, 20
de băieţi şi 15 fete s-au aliniat la
prima ediţie a “Cupei Timişoara”
la badminton. Proba de simplu
băieţi a fost câştigată de chişo-
zeanul Marius Corciuc, pregătit
şi în continuare de Ştefan Nyari,
antrenor la CSS1 Timişoara,
dar care evoluează pentru CSM
Oneşti. El a trecut în finală, cu

scorul pe seturi 21-14, 21-19, de Daniel Cojocaru
(Ştiinţa Bacău). Corciuc l-a eliminat în semifinală pe
Robert Ciobotaru, favorit numărul 1 şi campion naţio-
nal, cu 22-20, 16-21, 21-14. Marius Corciuc a jucat o fi-
nală şi în proba de dublu, pierzând-o în pereche cu
Constantinescu (Sportul Studenţesc), cu 21-15, 21-17,
în faţa dublului Ciobotaru – Cojocaru.
În concursul de dublu mixt, giroceanca Emanuela
Avrămuţ a cucerit medalia de bronz, făcând pereche
cu timişoreanul Mircea Vasiu.

Locul trei pentru
Dole Flonta

Prima ediţie a turneului in-
ternaţional de fotbal dotat
cu trofeul Giroc Junior s-a
încheiat. Formaţia clubului
organizator, Dole Flonta,
s-a clasat pe locul trei,
după ce a reuşit să treacă
în finala mică a compe-
tiţiei, cu scorul de 2-1, de
echipa LPS Banatul, printr-
un gol marcat în ultimele
momente ale partidei.
Câştigătoarea turneului a
fost echipa Poli Timişoara,
care a dispus în finala
mare de Atletico Arad.
La turneu au participat
echipe de copii născuţi în
anul 1998, din România şi
Serbia.
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Îndrumaţi deMihai Andron, judoka giroceni
se pregătesc pentrumarea performanţă

Judo-ul, un sport relativ nou
la noi, câştigă tot mai mulţi
adepţi în România şi, graţie
antrenorului Mihai Andron,
şi la noi în comună, în Giroc
şi Chişoda. Judo-ul, aşa
cum îl caracterizează Mihai
Andron, poate fi un mod de
viaţă, acest sport putându-
ne învăţa să fim disciplinaţi,
hotărâţi şi, mai ales, corecţi.
De doi ani, antrenorul de
categoria I, posesor al cen-
turii negre cu 5 DAN, caută
talente în Giroc şi Chişoda.
În anul 2002 a pus bazele
clubului Judo Club Timişoara, sub stin-
dardul căruia se pregătesc copiii din co-
muna noastră. A reuşit până acum, în
urma selecţiilor, să stabilească un lot de
22 de copii, băieţi şi fete (cele mai multe,
din Chişoda). Toţi elevii lui Mihai Andron
sunt născuţi între anii 2000-2005.
Lunea, miercurea şi vinerea, Mihai An-
dron se ocupă de judoka din Giroc, iar
marţea, joia şi sâmbăta, de cei din
Chişoda. Pentru condiţiile de pregătire
pe care le-a găsit în Giroc şi Chişoda,
antrenorul Mihai Andron are numai cu-
vinte de laudă la adresa autorităţilor lo-
cale. «Sunt două săli de sport, cum rar
găseşti şi la oraş, iar pentru aceasta, pri-
marul Iosif Ionel Toma merită toate feli-
citările. De câte ori ne întâlnim, primarul
mă întreabă de copii, cum se descurcă
şi ce mai fac. Este foarte atent la viaţa
sportivă şi la preocupările tinerilor»,
spune fostul sportiv, actualmente căută-
tor şi şlefuitor de talente. De asemenea,
la capitolul colaborări, acesta nu uită să
amintească şi de buna înţelegere pe
care o are cu conducerile şcolilor din
Giroc şi Chişoda. Cu aceste aspecte re-
zolvate cu succes, antrenorului nu-i mai
rămâne decât să-şi pregătească
temeinic elevii. Iar acest lucru se vede
cu prisosinţă din rezultatele obţinute

până acum la competiţiile la
care s-a participat. Până
acum, judoka din comună
au reuşit opt locuri I la Cam-
pionatul Judeţean de Judo
individual U11-U13 (pentru
sportivi născuţi în 2000-
2001), două locuri II la Cam-
pionatul Naţional de zonă
U11-U13 de la Arad, unde
au participat aproape 500
de judoka din 12 judeţe, aici
obţinându-se şi calificarea
la turneul final de la
Techirghiol, patru locuri I la
Cupa de Toamnă – Lugoj şi

un loc secund la aceeaşi competiţie.
Dintre sportivii remarcaţi până acum şi
laureaţi la competiţii, MihaiAndron îi amin-
teşte pe Valentin Lazi, Rosemary Toth,
Raul Sperneac, Denis Magda, Beniamin
Magda, Răzvan Buiu, Raul Roşca şi
Raul Maliţa. În anul competiţional 2011,
judoka pregătiţi la Giroc şi Chişoda au
participat la Etapa Judeţeană Naţională
la individual U11 (sportivi născuţi în
2001-2002), U13 (născuţi 1999-2000),
care s-a desfăşurat la Lugoj, între 30
aprilie – 1 mai, Etapa Regională U11 şi
U13, din 11-12 iunie, de la Deva, Finala
Campionatului Naţional U11, de la
Techirghiol, şi Festivalul Judo-ului
Românesc, care s-a desfăşurat, în de-
cembrie, la Bucureşti.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

p252:Layout 1 12/15/2011 5:09 PM Page 1



253

Iulia Eliza Mărţuică a strâns o tolbă demedalii
în competiţiile de karate

Iulia Eliza Mărţuică s-a născut în
urmă cu 10 ani, la 14 februarie
2001, în Timişoara. Învaţă la
Şcoala cu clasele I-VIII din
Chişoda şi, deşi are o vârstă
fragedă, este unul dintre sportivii
de mare viitor ai comunei. Iulia
practică artele marţiale de la vârsta
de patru ani şi, de atunci, a reuşit
să strângă 29 de medalii în com-
petiţiile la care a participat, dintre
care 15 de aur, nouă de argint şi
cinci de bronz. Anul trecut a câşti-
gat aur la kata (proba de luptă cu
un adversar imaginar) şi argint la
kumite (proba de confruntare cu
adversar real) la Campionatul eu-
ropean de karate din Italia. Anul
acesta a câştigat două medalii de
aur şi două de bronz în ţară (Arad
şi Timişoara) şi două medalii de aur în
Serbia: la kumite, la Subotica, şi la kata,
în Pancevo. Micuţa sportivă are gradul
6 Kyu în ierarhizarea din karate, echiva-
lentul centurii verzi. «Fac karate de la
vârsta de patru ani, dar primul sport pe
care l-am practicat a fost înotul. Tata m-a
dus la un antrenament de karate şi mi-a
plăcut», povesteşte Iulia despre începu-
turile ei ca sportivă. Acum se antrenează
la Şcoala generală nr. 30 din Timişoara,
cu Laszlo Bede, la clubul Shotokan Ka-
rate DO. Face pregătire de patru ori pe
săptămână, uneori şi două ore pe
şedinţă, lucru care Iuliei i se pare, firesc
am spune, obositor. Antrenamentul în-
cepe cu încălzirea, se trece apoi la
kihan – şcoala tehnicilor de bază – şi se
încheie cu luptele directe.
De ce a ales karate? Răspunsul vine fi-
resc: «Pentru că acest sport te învaţă
cum să-ţi controlezi corpul, înveţi să te

aperi şi te dezvolţi armonios». Din
păcate, acest copil deosebit, acest spor-
tiv de excepţie este nevoit să renunţe la
o serie de întreceri din lipsa banilor.
Tânăra chişozeancă - părinţii ei şi-au
construit o casă aici pentru a scăpa de
tumultul oraşului -, este un sportiv care
promite şi care, cu siguranţă, va repre-
zenta cu cinste comuna noastră pe ta-
tami, aşa cum a făcut-o deja până
acum. Ar avea mare nevoie de un spon-
sor care să o ajute îndeosebi pentru
cheltuielile din deplasări.
«Anul trecut, afirmă, nu fără mândrie Iulia,
am obţinut locul I la copii sub 12 ani, iar
acum dacă ajungeam în Italia aş fi venit în
mod sigur cu câteva medalii de acolo...
Din păcate, n-a fost să fie!», spune cu
multă tristeţe în glas tânăra, care este
premiantă şi la învăţătură, dar şi laureată
a mai multor concursuri şcolare.

Vasile TOMOIAGĂ
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Bronz pentru Andra Ilie la Campionatul naţional
universitar de atletism

Începutul anului şcolar
2010-2011 a găsit-o pe
Andra Ilie la catedra de edu-
caţie fizică a şcolii «Iosif Cio-
rogariu» din Chişoda. Deşi
foarte tânără, Andra are o
bună pregătire profesională,
este exigentă, conştiin-
cioasă, pasionată de sport,
dans, mişcare armonioasă a
corpului, calităţi care o fac
apreciată de către elevi.
Respectul faţă de ea şi mân-
dria acestora de a o avea
profesoară de educaţie fi-
zică au fost dublate de bu-
curia de a afla că este şi o
excelentă atletă, participând
la diferite competiţii, de unde
s-a întors cu frumoase re-
zultate. Aşa s-a întâmplat la
începutul acestui an, când Andra a par-
ticipat la Campionatul Naţional Universi-

tar de sală, desfăşurat în
Bacău, şi la capătul căruia a
reuşit să câştige o medalie
de bronz. Acest rezultat l-a
obţinut la proba de ştafetă
4x400 de metri, ea alergând
în schimbul al doilea. La ace-
laşi campionat, Andra s-a si-
tuat pe poziţia a şasea în
proba de 1.500 de metri.
O zi din viaţa Andrei este, de
regulă, foarte încărcată, căci
ea se împarte între cursurile
de masterat, anul II la facul-
tatea de educaţie fizică şi
sport din Timişoara, cate-
drele de educaţie fizică din
cadrul a două şcoli şi, des-
igur, antrenamentele zilnice,
foarte obositoare, fără de
care nu ar obţine asemenea

rezultate sportive.
Marieta DENEŞ

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar
(O.N.S.S.), organizată de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Timiş, s-a desfăşurat

în primul semestru al acestui an la
diferite secţiuni sportive: fotbal, handbal,
tetratlon, rugby tag, şah, cros etc. Pro-
fesorii de educaţie fizică de la Şcoala cu
clasele I-VIII Giroc, Boris Babici şi Sorin
Stoica, au pregătit şi însoţit elevii noştri
la diferite competiţii ale O.N.S.S. Astfel,
echipa de fotbal a şcolii girocene s-a

clasat pe locul IV la etapa desfăşurată
la Moşniţa Nouă, pentru zona Timişoara
Sud. Locul III a fost obţinut de echipa de
rugby tag Giroc-Chişoda la etapa ju-
deţeană a O.N.S.S., desfăşurată la data
de 11 martie. În echipa de rugby sunt
cuprinşi elevii Claudiu Baniaş şi Ionuţ
Gruiţa din clasa a VII-a. O altă compe-
tiţie sportivă la care au participat elevii
giroceni a fost Crosul Primăverii, care a
avut loc în 2 aprilie, la Pădurea Verde.
Alături de aproximativ 200 de elevi din
şcolile timişene, Girocul a fost repre-
zentat de: Răzvan Rămneanţu – clasa a
VI-a, Claudiu Baniaş şi Fekete Cătălin
– clasa a VII-a. Deşi au participat pentru
prima dată la o asemenea competiţie,
elevii noştri s-au clasat astfel: Fekete
Cătălin - locul 4; Claudiu Baniaş – locul
8 şi Răzvan Rămneanţu locul 12. (M.C.)

Rezultate sportive ale elevilor giroceni
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Regalul ecvestru de la Giroc, spectacol total

Câteva sute de timişoreni au ales să îşi
petreacă prima zi toridă din această
vară asistând la un spectacol ecvestru

la Giroc. Cupa Totalco 20 le-a readus
spectatorilor posibilitatea de a admira
frumuseţea şi graţia unui sport în care
calul şi omul fac echipă comună.
Centrul comercial Totalco a aniversat
împlinirea a 20 de ani, prilej cu care a
organizat prima ediţie a unei competiţii
atractive şi spectaculoase. Cupa
Totalco 20 s-a bucurat de partici-
parea a 15 sportivi şi cai de la
şase cluburi: Morisena Cenad,
Romsilva Timişoara, Romsilva
Arad, Victoria Sânandrei, Laure-
nţiu Covaci Timişoara şi Steaua
Bucureşti.
„Am organizat acest concurs ca
să marcăm cei 20 de ani de exis-
tenţă, dar şi pentru a le da şansa
crescătorilor de cai şi călăreţilor
de a se întrece, mai ales că nu
sunt aproape deloc competiţii în
zona noastră. Ne bucurăm că de
la o simplă cupă, aşa cum ne-a fost in-
tenţia, am ajuns să organizăm o etapă
din calendarul campionatului naţional“,
au punctat organizatorii acestui
concurs, reprezentanţii SC Vog SRL.
Pe afişul evenimentului s-au regăsit ca

organizatori şi Federaţia Ecvestră Ro-
mână, Clubul Sportiv Morisena Cenad
şi Asociaţia Crescătorilor de Cai Pur

Sânge Englez din România, ul-
tima cu sediul în Giroc.
Organizatorii au promis pentru la
anul o reîntâlnire cu o nouă ediţie
a Cupei Totalco, o competiţie ale
cărei costuri s-au ridicat la câ-
teva mii de euro. Evenimentul
s-a desfăşurat în incinta com-
plexului Totalco, situat la intrarea
în localitatea Giroc, şi a fost îm-
părţit în mai multe secţiuni:
concursul de sărituri peste obs-

tacole, proba de forţă progresivă şi de-
monstraţii de voltijă.
Voltija, un sport care face primii paşi în
ţara noastră, este de fapt o îmbinare
între gimnastică, balet şi echilibristică,
toate elementele acestui sport fiind
executate în mersul calului. Copiii, în

special, au făcut demonstraţii la
această ediţie a Cupei Totalco, iar evo-
luţiile lor i-au încântat pe spectatorii
prezenţi în număr mare la concurs.

A.B.
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Vitrina cu trofee

Vitrina cu trofee a şahiştilor din Giroc s-
a îmbogăţit în anul 2011 cu 22 de cupe
şi 45 de medalii obţinute în campiona-
tele individuale, plus o medalie de argint
pe echipe, la C.N. de şah-fulger, fete 10
ani. Totalul, pentru întreaga perioadă din
2008 până azi, de când a început cam-
pania de alfabetizare şahistă, depăşeşte
100 de medalii – dar performanţele „au

prins viteză” începând cu 2011.
Şahiştii giroceni care şi-au adus contri-
buţia la această colecţie de trofee în
2011 sunt (în ordine alfabetică): Denis
Alboni, Cornelia Dumitrache, Daria
Georgiu, Alina Grozoni, Robert Matiş,
Paul-Alexandru Paraschiv, Petronela-
Alexandra Paraschiv şi Robert Perţe.

Şahiştii din Giroc se remarcă din ce în
ce mai des în turneele regionale, dar şi
în cele de nivel naţional, precum a făcut-o
Daria Georgiu care a ocupat locul 6 pe
ţară după ce a fost prezentă în lupta
pentru medalii până în ultima rundă.
Alţi paşi importanţi pentru şahul giro-
cean în 2011 au fost înfiinţarea Clubului
de Şah Giroc şi afilierea acestuia la Fe-

deraţia Română de Şah, precum şi înfiin-
ţarea unei săli de cursuri şi antrenamente
pentru micii şahişti.
Toate acestea n-ar fi fost posibile fără
sprijinul Primăriei Giroc şi al Consiliului
Local, dar şi al conducerii şcolilor şi
grădiniţelor din Giroc şi Chişoda.

antrenor Zamfir MOLDOVAN
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