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La realizarea acestui almanah au fost folosite
materiale apărute în ziarul „Dialog cu cetăţenii”
din anul 2013, pentru a păstra cronologia exactă

a evenimentelor petrecute în comunitatea giroceană.

Almanahul „Dialog cu cetăţenii 2014” poate fi citit
şi pe site-ul Primăriei comunei Giroc,

www.giroc.ro





CONSILIUL
LOCAL
GIROC

PRIMĂRIA
COMUNEI
GIROC

Almanah

22001144
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Zile de post şi posturi
Miercurile şi vinerile de peste an, în

afară de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi;

Ajunul Bobotezei (5 ianuarie);
Tăierea Capului Sfântului Ioan 

Botezătorul (29 august);
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie);
Postul Sfintelor Paşti (3 martie-19 aprilie);
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi

Pavel (16 iunie-28 iunie);
Postul Adormirii Maicii Domnu-

lui (1 august-14 august);
Postul Naşterii Domnului (14

noiembrie-24 decembrie).

Zile în care nu se
săvârşeşte Sfânta

Liturghie
Miercuri şi vineri în săptămâna di-

naintea Postului Sfintelor Paşti (16
aprilie şi 18 aprilie);

Luni şi marţi în prima săptămână a Postu-
lui Sfintelor Paşti (21 aprilie şi 22 aprilie);

Vineri în săptămâna Patimilor 
(18 aprilie).

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an;
În zilele Praznicelor împărăteşti şi

în ajunul acestora;
În săptămâna lăsatului sec de carne 

(23 februarie-1 martie);

În Postul Sfintelor Paşti (2 martie-
20 aprilie);

În Săptămâna Luminată (21
aprilie-27 aprilie);

În Postul Sfinţilor Apostoli Petru
şi Pavel (16 iunie-28 iunie);

În Postul Adormirii Maicii Dom-
nului (1 august-14 august);

În postul Naşterii Domnului (14
noiembrie-24 decembrie);

În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie-6 ianuarie).

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor
(29 mai);

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

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

1 şi 2 ianuarie, Anul Nou;
1 mai, Ziua Internaţională a

Muncii;
21 aprilie şi 22 aprilie, prima şi a

doua zi de Paşti;
15 august, Adormirea Maicii

Domnului;
1 decembrie, Ziua Naţională a

României;
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua

zi de Crăciun.

RRâânndduuiieellii  BBiisseerriicceeşşttii  
ppeennttrruu  aannuull  22001144

ÎÎnnffrrâânnaarreeaa  şşii  uummiilliinnţţaa  cceeaa  ddiinn  aaffaarrăă  aa  ttrruuppuulluuii  ssuunntt  ppăăzziittooaarreellee
ccoommoorriilloorr  dduummnneezzeeiieeşşttii  ddiinnllăăuunnttrruu..  ((SSff..  MMaaxxiimm  MMăărrttuurriissiittoorruull))
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Cele prezentate în alma -
nahul de faţă reprezintă o 
variantă, puţin mai restrânsă,
a articolelor relatate de-a 
lungul întregului an 2013, în
ziarul local ,,Dialog cu
Cetăţenii”. 

Aşa cum era de aşteptat,
dar și din dorința firească de a
păstra în memoria generațiilor
viitoare transformările edili -
tare, minunatele acțiuni ale
grădiniţelor, școlilor și, mai
nou, ale liceului, fapte și reali -
tăți contemporane, le veți găsi
amplasate, cu multă abilitate,

alături de cin stitul cult al
sfinților și ale evenimentelor
spirituale.

Citim cu satisfacție, dar,
în același timp, și cu o mare
nerăbdare, relatări închinate
spre înțelegere și dragoste pen-
tru reușitele comunității.

Imaginile celor două lo-
cali tăți, aflate într-o continuă
transformare, au reprezentat și
vor reprezenta, mult timp de
acum încolo, un plus acordat,
cu multă pricepere, de către
profesioniștii din mass-media.

Cuvânt înainte

,,,,DDaaccăă  oommuull  bbuunn  
aa  ffăăccuutt  uunn  bbiinnee,,

ssăă--ll  ffaaccăă  nneeîînncceettaatt,,  
ssăă--ll  ppuunnăă  llaa  tteemmeelliiaa  

iinntteennțțiiiilloorr  ssaallee,,  
ffiiiinnddccăă  aaccuummuullaarreeaa  
ddee  bbiinnee  ee  oo  bbuuccuurriiee””..
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Cuvânt înainte

,,Dacă omul bun 
a făcut un bine,

să-l facă neîncetat, 
să-l pună la temelia 

intențiilor sale, 
fiindcă acumularea 
de bine e o bucurie”.

8
Vorba bună, zâmbetul şi fapta binefăcătoare sunt raze
ale soarelui răsfrânte în sufletul omului. (Nicolae Iorga)

De la un capăt la altul, se
regăsesc „douăsprezece capi-
tole” corespunzătoare fiecărei
luni ale anului, tratate în mod
exhaustiv, descrierile fie ele în
context social, economic, cul-
tural sau spiritual, îți lasă im-
presia că mereu trebuie să
urmeze un alt eveniment și te
trimite cu gândul la apariția
următorului almanah.

Cu puțină fantezie și ta-
lent artistic, toate articolele ar
putea fi reunite într-o carte
care să devină sursă de inspira-
ție pentru istorici, cercetători
și analiști. Astfel, lucrarea de
față prezintă multe idei valo-
roase, trimițând pe cititor la o
analiză a propriilor aprecieri
despre activitatea administra-
tivă desfășurată de către aleșii
locali, dar și de aceia care, prin
natura profesiei, sunt chemați
să participe la actul de 

formare, educativ și cultural.

Cititorul nu poate rezista
tentației de a parcurge, în în-
tregime, almanahul, fiecare ar-
ticol îndemnând la explorarea
următoarei pagini.

Treptat-treptat, acțiunile
contemporanilor vor deveni
lucruri obișnuite și vor da 
naștere ideilor pentru istorie.

Sunt convins că nu a
rămas nimic neprezentat, mai
mult, s-a acordat o atenție mă-
rită caracterului cert al fapte-
lor petrecute în comunitatea
noastră.

La sfârșit, vom medita, cu
siguranță, la obârșia noastră,
fără să uităm că purtăm în 
suflet transformările înaintași-
lor noștri, dar și pe acelea la
care suntem părtași.

Vă doresc lectură plăcută!

UN AN NOU FERICIT 

ȘI PLIN DE REALIZĂRI!

PPrriimmaarr,, DDrr..  IIoossiiff--IIoonneell  TTOOMMAA

9

Pluguşor cu patru boi
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Vorba bună, zâmbetul şi fapta binefăcătoare sunt raze
ale soarelui răsfrânte în sufletul omului. (Nicolae Iorga)

UN AN NOU FERICIT 

ȘI PLIN DE REALIZĂRI!

Primar, Dr. Iosif-Ionel TOMA

9

Aho, aho, ho-ho,
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 străluceşte,
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 spor,

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 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 pâmântul ce-om avea

Grâu de aur ne va da.
Mânaţi, măi!

Hăi, hăi!

La anul şi la mulţi ani!

Pluguşor cu patru boi

La multi ani, 2014!,
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Primăria comunei Giroc a de-
marat, în anul 1997, acţiunea privind
alegerea celor mai reprezentative şi
semnificative semne pentru cele două
localităţi, Giroc şi Chişoda, care să fie
conturate pe viitoarea stemă a co-
munei. Pentru ducerea la bun sfârşit a
acestei lucrări, au fost contactaţi is-
torici, designeri, graficieni etc.

Primele încercări privind definiti-
varea stemei au fost discutate în şe dinţa
ordinară a Consiliului Local Giroc,
iar apoi, trimise spre aprobare
către Comisia de Heraldică
a judeţului Timiş.

După numeroase
discuţii, care au avut ca
rezultat respingerea
propunerilor, stema a
fost refăcută conform
indicaţiilor primite,
urmând aceeaşi cale
până la acceptarea ei.

Din acel mo-
ment, dosarul cu de-
scrierea, desenele,
hotărârile Consiliului
Local şi ale Comisiei
de Heraldică a judeţului
Timiş au fost înaintate
către Comisia Zonală de
Heraldică Cluj-Napoca,
unde a „zăcut” până la în-
ceputul anului 2013.

Urmare a insistenţelor Consiliului
Judeţean Timiş, ale Instituţiei Prefec-
tului Judeţului Timiş, dar şi ale noas-
tre, dosarul privind stema comunei
Giroc a fost propus spre aprobare Gu-
vernului României.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 366
din 12.06.2013, publicată în Moni-
torul Oficial al României nr. 399 din 3
iulie 2013, ni se aduce la cunoştinţă că
lucrarea noastră a fost aprobată.

Prezentăm, pentru cei interesaţi,
descrierea Stemei comunei Giroc, aşa
cum a fost ea gândită şi aprobată:

Stema comunei Giroc se compune
dintr-un scut triunghiular cu margi -
nile rotunjite, tăiat şi despicat în partea
superioară.

În partea superioară, în câmp
auriu, se află un angrenaj de două roţi
dinţate de culoare neagră (cea mare are
8 dinţi, cea mică are 4 dinţi).

În partea superioară, în câmp
albastru, se află două fascii de

argint, plasate în centrul
partiţiei, având fiecare

câte o linie mediană.
În vârful scutului,

în câmp roşu, se află
o liră de aur, încon-
jurată de o coroană
de spice de aur.

Scutul este tim-
brat de o coroană
murală de argint, cu
un turn crenelat.

Semnificaţiile
elementelor însu-

mate:
Roţile dinţate re -

prezintă faptul că loca -
li tatea se află într-o zonă

industrială.
Cele două fascii semnifică

râurile Bega şi Timiş, care străbat
zona.

Lira de aur simbolizează tradiţia
culturală a comunei.

Coroana cu spicele de grâu repre -
zintă una dintre ocupaţiile de bază ale
locuitorilor, agricultura.

Coroana murală cu un turn
crenelat semnifică faptul că localitatea
are rangul de comună.

Simona IVUŢ

AA  ffoosstt  aapprroobbaattăă  sstteemmaa  ccoommuunneeii  GGiirroocc!!

PPaattrriioottiissmmuull  nnuu  eessttee  nnuummaaii  iiuubbiirreeaa  ppăămmâânnttuulluuii  îînn  ccaarree  ttee--aaii
nnăăssccuutt,,  ccii,,  mmaaii  aalleess,,  iiuubbiirreeaa  ttrreeccuuttuulluuii,,  ffăărrăă  ddee  ccaarree  nnuu  eexxiissttăă

iiuubbiirreeaa  ddee  ţţaarrăă..  ((MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu))
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În curând, vom putea spune că
marile probleme ale Girocului legate
de infrastructura rutieră vor deveni
amintire. 

Lucrările la lărgire la patru benzi a
drumului judeţean
care leagă localitatea
noastră de Timişoara
se desfăşoară într-un
ritm alert, ceea ce ne
face să afirmăm că, în
curând, această por -
ţiune va fi finalizată.

Recent, Consi -
liul Judeţean Timiş a
dat o nouă veste bună

girocenilor, care ar putea avea, în vii -
torul apropiat, un acces mai rapid la
autostradă. Concret, în plenul din 30
septembrie al Consiliului Judeţean
Timiş a fost pe ordinea de zi un proiect
de hotărâre privind măsurarea reală a
drumurilor care vor face obiectul unei
hotărâri de guvern. Unul dintre cele
mai lungi drumuri, dar şi unul de foarte
mare importanţă, este Giroc-Urseni-
Moşniţa Nouă-Moşniţa Veche-Bu-
covăţ, pe o lungime de 18 kilometri –
un drum ce poate fi considerat un fel de
centură a Timi şoarei, care va lega zona

de sud a judeţului cu drumul european
şi, bineînţeles, cu autostrada. După
cum a precizat domnul Călin Dobra,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Timiş: „S-a aprobat trecerea a, aproxi-

mativ, 14 drumuri co-
munale la statutul de
drumuri judeţene –
145 de kilometri. 

Am acceptat acest
demers din punctul de
vedere al conducerii CJ
Timiş pentru a veni în
sprijinul primarilor,
pentru că aceste dru-
muri sunt căi rutiere
care leagă minim două
comune sau care duc

spre un obiectiv tu ristic de interes
judeţean. Legislaţia ne dă voie să clasi-
ficăm aceste drumuri în drumuri
judeţene, iar acum suntem în situaţia în
care aşteptăm hotărârea de guvern de
trecere a lor din drumuri comunale în
judeţene”.

O nouă investiţie în infrastructura
rutieră din Giroc, finalizată de curând,
este asfaltarea străzii Neptun, artera
principală de circulaţie din cartierul
Planişte. 

Vasile TOMOIAGĂ

Infrastructura rutieră a Girocului 
se îmbunătăţeşte pe zi ce trece

Urseni*

*

*

*

*Giroc

OOmmuull  aaddeevvăărraatt  ddoorreeşşttee  ssăă  aassiigguurree  nnuu  nnuummaaii  ttrraaiiuull
şşii  ffeerriicciirreeaa  lluuii,,  ccii,,  ppee  ccââtt  ee  ppoossiibbiill  şşii  îînn  ppuuttiinnţţaa  lluuii,,

şşii  aa  aallttoorraa..  ((JJaannooss  BBoollyyaaii))
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Infrastructura rutieră a Girocului 
se îmbunătăţeşte pe zi ce trece

Omul adevărat doreşte să asigure nu numai traiul
şi fericirea lui, ci, pe cât e posibil şi în putinţa lui,

şi a altora. (Janos Bolyai) 12

Doamna Ecaterina Andronescu,
fost ministru al Educaţiei, preşedin-
tele Comisiei pentru Învăţământ, Şti-
inţă, Tineret şi Sport din Senatul
României, s-a aflat în Giroc, pentru a
vizita, în principal, Liceul Teoretic
„David Voniga”, la înfiinţarea căruia a
avut o contribuţie majoră. De altfel,
pentru implicarea sa în materializarea
acestui proiect, doamna ministru a
primit titlul de Cetăţean de Onoare al
comunei Giroc, diploma şi placheta
fiind prezentate, la deschiderea anului
şcolar 2013-2014, de către primarul lo-
calităţii, domnul dr. Iosif-Ionel Toma.

Pentru că nu a putut fi prezentă la
inaugurarea Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc, doamna Ecaterina

Andronescu a primit placheta şi di-
ploma de Cetăţean de Onoare cu pri-
lejul recentei vizite făcute în comuna
noastră.

Momentul întâlnirii cu doamna
ministru a fost unul emoţionant, la el
participând, alături de edilul Iosif-
Ionel Toma, deputatul Petru Andea,
prof. dr. Cornel Petroman, inspector
şcolar general al IŞJ Timiş, prof. Vir-
gil Popescu, liderul Sindicatului
„Spiru Haret” din Învăţământul Preu-
niversitar, doamna prof. Marieta
Deneş, directorul-adjunct al Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc şi
profesori ai instituţiei de învăţământ
din Giroc.

Oaspeţi de seamă la Giroc, 
decembrie 2013

Senatorul Ecaterina Andronescu 
a vizitat comunitatea giroceană

Învăţat este omul care se învaţă necontenit pe dânsul
şi învaţă necontenit pe alţii. (Nicolae Iorga)
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În cuvântul de întâmpinare,
doamna director prof. Marieta Deneş
a menţionat că este o onoare pentru ca-
drele didactice de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc să o aibă în
mijlocul lor pe cea care şi-a adus im-
portanta contribuţie la realizarea aces-
tui deziderat. În cuvântul său,
directorul liceului girocean a afirmat:
„Suntem un liceu tânăr, dornic de per-
formanţă, avem cadre didactice titu-
lare, cu o bună pregătire profesională,
care dau dovadă de multă seriozitate.
Dispunem, de asemenea, de o bază
materială remarcabilă, datorită spriji-
nului acordat de Primăria şi Consiliul
Local Giroc, îndeosebi cel al primaru-
lui comunei, domnul Iosif-Ionel
Toma. Liceul Teoretic «David Voniga»
are 34 de clase şi grupe, împreună cu
structurile arondate – Grădiniţele PP

din Giroc şi Chişoda şi Şcoala Gimna-
zială «Iosif Ciorogariu» din Chişoda –
cu un efectiv de 880 de copii. Vă mul-
ţumim pentru tot sprijinul acordat în
transformarea Şcolii Gimnaziale din
Giroc în Liceul Teoretic «David 
Voniga» din Giroc”.

A urmat cuvântul domnului pri-
mar dr. Iosif-Ionel Toma, care a spus:
„Doamnă ministru, dragi invitaţi şi
prieteni. Cu doamna ministru m-am
întâlnit de foarte multe ori, la niveluri
foarte înalte şi tocmai de aceea am avut
curajul să apelez la domnia sa, pentru
a ne sprijini să găsim o cale cât mai
scurtă şi cea adevărată, să transformăm
această şcoală generală în liceu. Ceea
ce pot să vă spun este că acest liceu
este, de acum, un copil al nostru şi
vrem să-l facem să crească mare şi să ne
mândrim cu el. 

Cei care educă copiii sunt demni de mai multă
onoare decât cei care le dau viaţă. (Aristotel) 14

Şcoala pregăteşte tineretul pentru zbor, 
nu pentru praznic. (Vasile Ghica)
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Vă asigurăm că examenele de Baca-
laureat nu vor fi doar aşa, pentru copiii
cei mai slabi, care să vină aici doar ca să
ia Bacalaureatul. Poate va fi cea mai se-
lectă şi cea mai dură instituţie, în
aceste momente ale învăţământului li-
ceal. Aş putea să vă mulţumesc acum,
pentru că sigur aţi avut un cuvânt greu
de spus, dar aş vrea să mulţumesc pen-
tru tot ceea ce aţi făcut în decursul ani-
lor, cât aţi fost ministru al
În vă ţământului, în prezent fiind la
conducerea comisiei din Senat, pentru
învăţământ şi cultură. Iniţiativele
dumneavoastră sunt însuşite şi puse în
practică de către noi, toţi cei de aici, şi,
cu siguranţă, de către cei din ţară. Pre-
zenţa dumneavoastră la Giroc este o
mare onoare pentru noi. Permiteţi-mi
să vă ofer diploma de Cetăţean de
Onoare, placheta şi un fanion, cu em-
blema localităţii noastre şi cu cea a
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Giroc. Dacă veţi găsi pentru
acestea un loc în inima dumneavoas-
tră, vom fi mulţumiţi, pentru că noi vă
vom purta recunoştinţă veşnică şi să
ştiţi că, oricând, veţi găsi aici prieteni
adevăraţi, care nu au două înfăţişări, ci
doar una. Toţi cei care suntem aici vă
apreciem şi ştim ce aţi făcut pentru noi

şi pentru învăţământul românesc”.
A urmat momentul în care doam-

nei ministru Ecaterina Andronescu 
i-au fost înmânate însemnele care o
consacră drept Cetăţean de Onoare al
comunei Giroc, în semn de preţuire,
aşa cum afirma şi domnul primar, pen-
tru aportul adus la transformarea Şco-
lii Gimnaziale din Giroc în Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc.

Doamna ministru a rostit apoi un
discurs de mulţumire, fiind vădit emo-
ţionată de primirea şi dragostea cu care
a fost întâmpinată la Giroc: „Doamne-
lor şi domnilor profesori, domnule pri-
mar, domnule deputat, domnule
inspector general, pentru mine este o
onoare să fiu astăzi aici cu dumnea-
voastră şi vă mulţumesc cu sinceritate
că m-aţi primit la Giroc şi că putem să
stăm puţin de vorbă. Este o bucurie
pentru mine orice şcoală. Probabil că
nu numai de fruntea mea s-a lipit eti-
cheta cu învăţământul şi educaţia,
pentru că şi de sufletul meu s-a lipit
acest sistem al educaţiei şi chiar cred,
şi încerc să-i conving şi pe alţii, iar aici
mă adresez dumneavoastră, domnule
primar, că nu aveţi pe teritoriul dum-
neavoastră instituţie mai importantă
decât şcoala. 

ŞŞccooaallaa  pprreeggăătteeşşttee  ttiinneerreettuull  ppeennttrruu  zzbboorr,,  
nnuu  ppeennttrruu  pprraazznniicc..  ((VVaassiillee  GGhhiiccaa)) 15

Educaţia ne face ceea ce suntem. 
(Claude Adrien Helvetius)
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De aici încep toate să se constru-
iască. De aici se pune temelia. Dacă te-
melia este sigură, atunci puteţi să aveţi
certitudinea că acea construcţie va re-
zista oricăror cutremure, orice grad ar
avea ele. Dacă temelia este şubredă,
atunci, cu certitudine, trebuie să vă în-
grijoreze cutremurele care vin, pentru
că viaţa e plină de frământări, aduce în-
totdeauna foarte multe schimbări şi,
fără îndoială, noi, oamenii, trebuie să le
putem face faţă. Dar ca să le putem face
faţă atunci când suntem oameni ma-
turi, trebuie să ne înveţe cineva atât
timp cât suntem în şcoală, iar aici, la
şcoală, exact aceste lucruri se întâmplă.
Trebuie să stăm mereu cu fruntea sus,
ştiind că, plecând de la şcoală, am lăsat
lucrurile bine făcute. Ştiu că nu puteţi
îndeplini singuri obiectivele pe care le
are şcoala, de aceea aveţi nevoie de spri-
jinul autorităţilor locale şi vă mărturi-

sesc că mi-a plăcut să îl ascult pe dom-
nul primar cum vorbea de şcoală şi cum
s-a străduit să facă din şcoala dumnea-
voastră una modernă. Eu cred că este o
situaţie de normalitate, trebuie să-l lău-
dăm pentru aceste lucruri şi să-l ţineţi
mereu aproape de şcoală, pentru că şi
dumneavoastră aveţi nevoie de el. Aveţi
nevoie nu numai pentru ceea ce poate
să facă, pentru infrastructura şcolară,
dar şi pentru modul în care poate să
coaguleze comunitatea într-o atitudine
pozitivă faţă de şcoală. Când mă gân-
desc la comunitate, mă gândesc în pri-
mul rând la părinţii care au copii în
şcoală, pentru că adesea sunt foarte
mulţi părinţi care, dacă copilul lui a luat
9 şi nu a luat 10, îl educă într-un spirit
antagonic faţă de şcoală, iar lucrul
acesta nu este bun nici pentru institu-
ţia de învăţământ, nu este bun, în spe-
cial, pentru copil. 

EEdduuccaaţţiiaa  nnee  ffaaccee  cceeeeaa  ccee  ssuunntteemm..  
((CCllaauuddee  AAddrriieenn  HHeellvveettiiuuss)) 16

Adevărat că mai cinstit lucru, mai scump şi
mai curat nu este în lume decât omul procopsit

la învăţătură. (Mihail Sadoveanu)
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De aceea, dacă reuşim să ţinem pă-
rinţii aproape de şcoală, dacă îi facem
să înţeleagă că aici copiii lor au ce şi de
la cine învăţa, acest lucru înseamnă un
pas înainte şi pentru dumneavoastră,
pentru că aveţi sprijinul părinţilor care
au copii la şcoală.

Mă onorează foarte mult faptul că
mi-aţi acordat titlul de Cetăţean de
Onoare şi probabil că nimic nu este în-
tâmplător. Din 1989, cânt toţi stăteam
la Bucureşti cu sufletul la gură şi cu
urechea aplecată la radio, ascultând ce
se întâmplă la Timişoara, două cuvinte
îmi sună şi acum în ureche: Calea Gi-
rocului şi Opera. Girocul a rămas în
sufletul meu, vă mărturisesc, de
atunci”.

Doamna ministru le-a mai prezen-
tat dascălilor de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc posibilităţile
pe care le au pentru a scrie proiecte
strategice, pentru care este alocată o
sumă de cinci milioane de euro, pe trei
ani, sau aşa-numitele granturi, care în-
seamnă 500.000 de euro, promiţând,
din nou, tot sprijinul său pentru şcoala
giroceană.

„Pentru că suntem în preajma săr-
bătorilor de iarnă, vă urez din tot su-
fletul să vă bucuraţi de acestea şi, la
modul general, vă urez să vă bucuraţi
de misiunea pe care aţi îndeplinit-o în
fiecare zi şi să vă bucuraţi de ceea ce fa-
ceţi şi de şcoala în care lucraţi; să veniţi
cu bucurie, în fiecare zi, la şcoală”.

În final, primarul comunei Giroc,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma, a adus
mulţumirile sale domnului prof. Octa-

vian Gruiţa, cel despre care spunea că
se leagă dezvoltarea fără precedent a
şcolii girocene din ultimele decenii. De
asemenea, domnul primar a menţionat
şi aportul pe care l-a adus prof. dr. Pe-
trişor-Dorin Treta, din calitatea sa de
director, la transformarea şcolii gim-
naziale în liceu. Adresându-se doam-
nei ministru, domnul primar a
menţionat: „Aşa cum bine aţi remarcat,
autorităţile au considerat că principala
investiţie pe care trebuie să o facem
este aceea în copii. La deschiderea anu-
lui şcolar, în 16 septembrie 2013, 
le-am spus distinşilor oaspeţi că pu-
team să le prezint, zeci, sute de kilo-
metri de reţea de apă, de şosele, de case
frumoase. Însă eu am preferat să le
spun că noi avem aici o altă avere: co-
piii noştri”.

Domnul primar i-a oferit doamnei
ministru şi câteva volume, printre care
monografiile comunei Giroc şi a şco-
lii, semnate de prof. Octavian Gruiţa,
şi volumul „Vorbe d-ale noastre”, sem-
nat de prof. Ion Murariu.

Înainte de a pleca din Giroc,
doamna ministru Ecaterina Andro-
nescu a semnat în Cartea de Onoare a
Primăriei comunei Giroc şi a Consi-
liului Local Giroc.

Întâlnirea dintre doamna ministru,
celelalte oficialităţi prezente, şi profe-
sorii de la Liceul Teoretic „David Vo-
niga” din Giroc s-a încheiat într-o
atmosferă cordială, semn că între cei
prezenţi s-a legat o prietenie ce poate
dăinui multă vreme de acum înainte.

Anton BORBELY

AAddeevvăărraatt  ccăă  mmaaii  cciinnssttiitt  lluuccrruu,,  mmaaii  ssccuummpp  şşii
mmaaii  ccuurraatt  nnuu  eessttee  îînn  lluummee  ddeeccââtt  oommuull  pprrooccooppssiitt

llaa  îînnvvăăţţăăttuurrăă..  ((MMiihhaaiill  SSaaddoovveeaannuu))
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Ianuarie
Familia Petcu, Comuna Giroc, județul Timiș, 1915

Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Ansamblu vestimentar femeiesc
pentru sărbătoriile mari  din
Giroc, jud. Timiș, cca. 1943

Ansamblu vestimentar bărbătesc
pentru sărbătoriile mari din comuna
Giroc, jud. Timiș, început de sec. XX

Ascultarea este moartea mândriei 
şi învierea smereniei. (Sf. Ioan Scărarul) 

18



1 M (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului;Sf. Ier.Vasile cel Mare, arhiepis-
copul Cezareei Capadociei (Anul Nou) (Harţi)

2 J Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv.
Serafim de Sarov

3 V Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi
brânză)

4 S Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf.Cuv.Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf.
Cuv. Apolinaria (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului)

5 D Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul
Bobotezei) (Post); Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. II
Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 3, voscr. 6

6 L (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
7 M †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
8 M Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica (Post)
9 J Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
10 V †) Sf.Sf.Cuv.Antipa de la Calapodeşti; Sf.Grigorie,Ep.Nissei; Sf. Ier.Domet-

ian, episcopul Melitinei; (Post)
11 S † Sf. Cuv.Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Sâm-

băta după Botezul Domnului)
12 D Sf.Mc.Tatiana diac. şi Eutasia;Duminica după Botezul Domnului (Începutul

propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 4, voscr. 7
13 L Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
14 M Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului

Domnului)
15 M Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul (Post)
16 J Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17 V †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria (Post)
18 S †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 D Sf.Cuv.Macarie Egipteanul; Sf. Ier.Marcu,mitropolitul Efesului; Sf.Mc.Eu-

frasia;Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii);Ap. II Corinteni VI, 16-18;VII,
1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 5, voscr. 8

20 L † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21 M Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid,Valerian şi

Achila
22 M Sf. Ap.Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul (Post)
23 J Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi

de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 V Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Post)
25 S †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretan-

ion episcopul Tomisului
26 D Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan: Duminica a XXXII-a după Rusalii

(a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 6, voscr. 9
27 L † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 M Sf.Cuv.Efrem Sirul, Isaac Sirul,Paladie şi Iacob Sihastrul;Sf.Muceniţă Haris
29 M Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei (Post)
30 J †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf.

Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei
31 V Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc.Trifena (Post)

Calendar ortodox
Ianuarie

Ascultarea este moartea mândriei 
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Sfântul Vasile cel Mare

Atât timp cât nu ne eliberăm de lucrurile din afară, 
nu putem să primim în noi cunoştinţa lui Dumnezeu.

(Sf. Vasile cel Mare) 19



Acest între Sfinţi,
Părintele nostru Vasile cel Mare, a

trăit între anii 330-379, în vremea Sfântu-
lui şi marelui împărat Constantin şi, până în

zilele împăratului Valens, cel căzut în rătăcirea lui
Arie. S-a născut în Cezareea Capadochiei, din părinţi

dreptcredincioşi şi înstăriţi, Emilia şi Vasile,
tatăl său fiind un luminat dascăl în cetate.
Iubitor de învăţătură şi înzestrat pentru

carte, Sfântul Vasile şi-a îmbogăţit mintea
cercetând, rând pe rând, şcolile din oraşul
său, Cezareea, apoi din Bizanţ, mergând
până şi la Atena, cea mai înaltă şcoală din
timpul său, unde l-a întâlnit pe Sfântul
Grigorie de Nazians, cu care a legat o
strânsă şi sfântă prietenie.

A fost înălţat la scaunul de Arhiepiscop
alCezareei înanul370,învremurigrelepentru
Biserică, când ereticii lui Arie şi Macedonie
izbutiseră să aibă de partea lor pe însuşi îm-
păratul Valens. Sfântul Vasile a dus o luptă
aprigă, cu scrisul şi cuvântul, luminând creşti-
nătatea şi apărând dogma Sfintei Treimi. Şi-a
atras mânia împăratului şi a suferit multe prigo-
niri din partea lui, pentru apărarea acestei dogme
de căpetenie a creştinătăţii.

Sfântul Vasile a îndreptat şi unele lipsuri ale mona-
hismului din timpul său, chemându-i pemonahi să se nevoiască nu numai în
folosul mântuirii persoanale, ci şi în folosul aproapelui. Este cel dintâi
ierarh care a întemeiat, pe lângăBiserică, azile şi spitale, în ajutorul celor
săraci şi neputincioşi, îndemnând pe cei înstăriţi să folosească avuţiile
lor, ajutând pe cei nevoiaşi.

S-amutatcătreDomnullavârstade50deani,înziuade1ianuarie,
plâns de credincioşi şi de necredincioşi, care-l iubeau şi-l
cinsteau pentru bunătatea şi înţelepciunea lui.Cei zece ani
ca arhiepiscop în Cezareea Capadochiei i-au fost de
ajuns pentru ca el să intre în istorie cu numele de

Sfântul Vasile celMare.
M.S.

SSffâânnttuull  VVaassiillee  cceell  MMaarree

Atât timp cât nu ne eliberăm de lucrurile din afară, 
nu putem să primim în noi cunoştinţa lui Dumnezeu.

(Sf. Vasile cel Mare) 19



Crăciunul 2012 la Grădiniţa
cu Program Prelungit din Chişoda
Crăciunul este sărbătoarea bucuriei.

Un fior de lumină străbate lumea în pre-
jma acestei sărbători şi umple sufletele
noastre cu dorinţa de a fi mai buni cu noi
înşine şi cu cei din jurul nostru. Senti-
mente parcă uitate
de-a lungul anului
se trezesc, iar spiri-
tul Crăciunului
pune stăpânire pe
inimile tuturor.

Cei mai bucu-
roşi sunt, însă,
copiii, care, prin su-
fletele lor nevino-
vate, răspândesc
maimultă fericire ca
niciodată, iar lu-
mina din ochii lor
este cadoul cel mai
preţios pentru un
părinte. În febra
pregătirilor pentru
Crăciun, nimic nu
se poate compara cu
bucuria trăită de ei,
în aşteptarea lui
Moş Crăciun. Săr-
bătoarea Naşterii
Domnului ne în-
deamnă să fim mai
buni, mai darnici şi
mai iubitori. Pă-
rinţii micuţilor din
cadrulGrădiniţei cu
Program Prelungit
din Chişoda au avut, în perioada 17-19
decembrie 2012, mari emoţii şi au trăit
clipe de neuitat.

Educatoarele grupelor s-au ocupat cu
multă dăruire de cele mai mici detalii ale
serbărilor, astfel încât programele artis-
tice pregătite de copii să fie deosebite.
Micuţii s-au descurcat deminune, chiar şi
cei care erau la prima lor participare la o

serbare şi nu aveau experienţa celor de la
grupelemaimari. Într-o atmosferă caldă,
în prezenţa părinţilor şi a rudelor, preşco-
larii din grupa mică A, îndrumaţi de
doamnele educatoare Simona Cheie şi

Oana Simion, au
prezentat un mo-
ment artistic deo-
sebit.

Costumaţi în
fulgi de nea, micuţii
artişti au recitat
poezii şi au cântat cu
mult entuziasm. Un
grup de colindători
(format din elevi ai
clasei I) a poposit la
serbare încântândau-
dienţa cu colinde
tradiţionale. Publi-
cul spectator i-a răs-
plătit pe cei mici cu
ropote de aplauze, iar
Moş Crăciun nu a
întârziat să apară cu
o mulţime de ca-
douri. După ce
darurile Moşului au
fost împărţite, toate
momentele au fost
imortalizate în ne-
numărate fotografii
făcute lângă bradul
împodobit. Grupa
mijlocie B, coordo-

nată de doamna educatoare Cosmina
Mărguş, a prezentat un montaj de cân-
tece, poezii şi colinde, în cadrul progra-
mului „Vine, vine Moş Crăciun”. Unii cu
emoţii, cu lacrimi, alţii cu dezinvoltură,
şi-au spus poeziile şi l-au impresionat pe
Moşul, care le-a promis că va veni şi anul
viitor cu multe surprize.

Bucuria este adevăratul dar al Crăciunului. 
(Papa Benedict XVI)20

Voi păstra Crăciunul în inimă şi voi încerca 
să-l ţin cu mine tot anul. (Charles Dickens) 21



Copiii
de la grupa
mi j loc ie ,
însoţiţi de
doamnele
lor educa-
t o a r e ,
I l e a n a
Cionca şi
And r e e a
Ghibirdic,
şi-au fãcut
apariţia, în sală, în cos-
tume de îngeraşi, fulgi de
zăpadă, colindători, reni,
brăduţi, oameni de ză-
padă, zâne, crăciunei şi
crăciuniţe.Micuţii au in-
terpretat cântece şi poezii
dedicate sărbătoriiNaşte-
rii Domnului şi a
Crăciunului şi au dansat
Dansul Fulgilor de Nea.

Părinţii şi bunicii pre-
zenţi la serbare au fost
încântaţi de reprezentaţia
micuţilor, răsplă-
tindu-i cu multe
aplauze. Ferici-
rea cea mai mare
a fost însă când
în sală şi-a făcut
apariţia Moşul,
care, ajutat de
Consiliul Local
şi Primăria co-
munei Giroc,
le-a oferit micu-
ţilormultedulciuri şi jucării şi le-a promis
că dacă în 2013 se vor strădui să fie la fel
de cuminţi, el va veni cu şi mai multe
daruri.

Într-un ca-
dru festiv, copiii
de la grupa mare
au oferit pă-
rinţilor, fraţilor şi
bunicilor un
spectacol inedit.
Pentru a aduce
mai aproape spir-
itul Sărbătorilor
de Iarnă, micuţii

au pregătit colinde, au ros-
tit urări tradiţionale de
Crăciun şi au interpretat cu
un real talent rolurile
scenetei „Naşterea Dom-
nului Iisus”. Serbarea de
Crăciun a fost pregătită cu
minuţiozitate de copii, îm-
preună cu educatoarele lor,
Camelia Donoiu şi
Cristina Bărbosu.

Preşcolarii i-au cucerit
pe toţi cei care-i priveau, in-
clusiv peMoşCrăciun, care
de la Polul Nord a venit să

le ofere cadouri bi-
nemeritate. După
numeroase aplau-
ze primite din
partea părinţilor,
copiii au fost răs-
plătiţi cu cadouri
frumoase primite
de laMoşCrăciun.
Perioada Sărbăto-
rilorde iarnăare, în

fiecare an,un aermagic.
Crăciunul înseamnăzăpadă,bucurie şi,

nu în ultimul rând,prilej de petrecere.
V.TOMOIAGĂ

Voi păstra Crăciunul în inimă şi voi încerca 
să-l ţin cu mine tot anul. (Charles Dickens) 21

Belşug de daruri, colinde şi poezii la
Şcoala din Chişoda, în decembrie 2012

Cel care nu are Crăciunul în inimă, nu-l va găsi
nici sub brad. (Roy L. Smith)22



BBeellşşuugg  ddee  ddaarruurrii,,  ccoolliinnddee  şşii  ppooeezziiii  llaa
ŞŞccooaallaa  ddiinn  CChhiişşooddaa,,  îînn  ddeecceemmbbrriiee  22001122

D e
mulţi ani
încoace,
la şcoala
n o a s t r ă ,
M o ş u l  
s-a obiş-
nuit să fie
primit cu
ospitali-
tate şi cu
un cuve -
nit pro-
g r a m
s p e c i a l ,
pre zentat
de elevii
ş c o l i i .
Ac e ş t i a ,
c o o r d o  -
naţi şi în-
c u r a j a ţ i
de neo-
b o s i ţ i i
d a s  c ă l i ,  
s-au în-
trecut în a-i demonstra că da ru rile sunt
binemeritate, iar momentele artistice
prezentate sunt rodul multor ore de
repetiţii. Primii care i-au cântat şi
recitat poezii au fost micuţii clasei a II-a,
„dirijaţi” de tâ năra lor profesoară,
doamna Delia Ion. Remarcată de ceva
timp deja, micuţa Larisa Zăgan, în care
sălăşluieşte un mare talent, a încântat
publicul, prezent în număr apreciabil,
interpretând colinde stră bune. Au ur -
mat co legii mai mărişori, cei din clasa a

IV-a, care,
având-o în
mij locul lor
pe doam na
C r i s t i n a
L u  p u -
Savin, au
prins curaj,
vocile lor
c r i s  t a l i n e
i n t o n â n d
c o l i n d e
binecunos-
cute. 

Un mo-
 ment aparte
în progra-
mul pre -
zentat l-a
constituit
sceneta pre -
gătită cu
migală de
d o m n u l
p r o f e s o r
M i r c e a

Sturza, cunoscutul şi inimosul dirijor
al Coralei Giroceana. 

Copiii, selectaţi din rândul claselor
gimnaziale, au pre zentat momentul
memorabil al istoriei omenirii, naş terea
pruncului Iisus. S-au intonat colinde,
dar şi înălţătoare cântări bise riceşti. 

Pentru a de mon stra ce lor pre zenţi
faptul că şcoa la noastră nu duce lipsă de
ta  lente, fraţii Denis şi Adrian Magda au
interpretat, la vioa  ră, colinde vestite. 

Cel care nu are Crăciunul în inimă, nu-l va găsi
nici sub brad. (Roy L. Smith)22

Cel mai bun cadou de Crăciun din jurul bradului:
prezenţa unei familii fericite. (Burton Hillis) 23



D i n
momen-
tul de vis-
are în care
ne-aupur-
tat strune-
le viorilor
ne-a„trezit”
col indu l
c op i i l o r
din clasa a
III-a, cu
u r ă r i l e
frumoase
adresa t e
publ icu-
lui, urări
p o r n i t e
din sufle-
tul mare şi
bun al în-
văţătoarei
l o r ,
d o a m n a
Gabriela
Condrea.

Şi pentru că, aşa cum afirma
prezentatoarea programului, Iulia
Mărţuică, colindul nu este specific doar
culturii româneşti, ci şi celei anglo-sax-
one, spre exemplu, ilustrarea ideii a
venit de la grupulclaseloraIII-a şi a IV-
a, coordonat de profesoara de limba en-
gleză, doamna Gabriela Vlasie. În
ropotul de aplauze care a însoţit
faimoasele colinde englezeşti, copiii
s-au simţit în elementul lor, vădind
plăcerea şi bucuria de a cânta, de a se
juca, toate în limba lui Shakespeare.

Numai puţin alert a fostmomentul
următor: un buchet de melodii ale
vârstei copilăriei, măiestrit pregătit şi
prezentat de grupul GMT (Giroc
Music Team), sub bagheta maestrului
Sergiu Simionese, cel care a asigurat şi
acompaniamentulmuzical al acestuia.

Încheie-
rea progra-
mului a fost
făcută de un
trio femi-
nin, format
din Lavinia
D i n i ş ,
Antonia Pup
şi Lara Coc-
lea, instruc-
tor, care a
interpretat
câteva cele-
bre cântece
de sezon, în
limba en-
gleză.

Mulţu-
mind şi
f e l i c i t ând
copiii şi
dascălii,deo-

potrivă, pentru originalitatea şi consis-
tenţa programului prezentat, doamna
director adjunct, profesor Marieta
Deneş, i-a dat „undă verde” Moşului
(întruchipat, în acest an, de Flavius
Bocz, elev în clasa a VIII-a), să dis-
tribuie darurile pregătite, nu înainte,
însă, de a aduce calde mulţumiri Con-
siliului LocalGiroc,Primăriei comunei
Giroc, domnului primar,dr. Iosif-Ionel
Toma,pentruminunatul gest, repetat an
de an, acela de a aduce bucurie în su-
fletele copiilor şcolii şi a familiilor lor,
prin alocarea de fonduri destinate achi-
ziţionării de dulciuri.

VasileTOMOIAGĂ

CCeell  mmaaii  bbuunn  ccaaddoouu  ddee  CCrrăăcciiuunn  ddiinn  jjuurruull  bbrraadduulluuii::
pprreezzeennţţaa  uunneeii  ffaammiilliiii  ffeerriicciittee..  ((BBuurrttoonn  HHiilllliiss)) 23

Luceafărul poeziei româneşti, 
163 de ani de la naştere, ianuarie 2013

O, rămâi

Nevoia e sofistul cel mai mare de pe pământ.
(Mihai Eminescu)24



Luceafărul poeziei româneşti, 
163 de ani de la naştere, ianuarie 2013

OO,,  rrăămmââii
O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!

Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;

În al umbrei întuneric
Te aseamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape

Cu ochi negri şi cuminţi;

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea ‘naltei ierbi,

Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;

Eu te văd răpit de farmec,
Cum îngâni cu glas domol,

În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol.

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,

Clipe dulci se par ca veacuri.

Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupra-mi clătinând;

Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.

Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...

Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

Mihai Eminescu –
„Poetul nepereche”,

„Luceafărul poe ziei
româneşti” – sim-
bolul literaturii
naţionale, a vă zut
lumina zilei în 15
ianuarie 1850, la
Bo toşani. Fiu al
că mi narului Gheor-
ghe Eminovici şi

al Ralucăi, năs-
cută Juraşcu, fiica

stolnicului din Jol  deş ti,
Mihai îşi petrece co -

pilăria în arealul mirific
al Botoşanilor şi, mai ales, al

Ipoteştilor, locuri care aveau, mai târziu, să i se
reveleze în versuri rămase un reper pentru 
posteritate.

Mihai Eminescu, al cărui nume a fost schim-
bat astfel de către Iosif Vulcan, editorul revistei
„Familia”, din Pesta, care i-a publicat prima
poezie – „De-aş avea...” – le-a încercat pe toate.
A fost student, apoi a colindat ţara împreună cu
trupe de teatru, alături de care a ajuns la Timi -
şoara, Blaj, Bucureşti ori Cernăuţi. A fost un
bun prilej pentru ca tânărul Mihai Eminescu să
ia contact direct şi să stabilească o legătură 
indestructibilă cu tot ceea ce înseamnă limba
română şi românism.

A publicat puţin în timpul vieţii, curmată
brusc la doar 39 de ani, însă opera sa de o ines-
timabilă valoare se constituie astăzi, şi de aici 
încolo, drept cea mai de preţ comoară a literaturii
române moderne. (A. B.)

Nevoia e sofistul cel mai mare de pe pământ.
(Mihai Eminescu)24



Lunile decembrie şi ianuarie ne oferă
multe prilejuri de a îndeplini una dintre
misiunile noastre ca dascăli: aceea de a
dezvolta elevilor o importantă latură a
personalităţii omului, şi anume, patrio-
tismul. Spun asta gândindu-mă la zilele
de 1 Decembrie şi 24 Ianuarie când săr-
bătorim Marea
Unire şi, respectiv,
„Unirea Mică”.
Dar o zi la fel de
binevenită, în acest
scop, este şi cea de
15 ianuarie, ziua
de naştere a poe-
tului Mihai Emi-
nescu, deoarece
patriotismul în-
seamnă, de aseme-
nea, cunoaşterea,
admiraţia şi re-
spectul pentru oa-
menii de valoare ai
acestui popor şi
pentru moştenirea
inestimabilă pe
care ne-au lăsat-o
în diferite do-
menii.

Data de 15 ianuarie a fost, şi în acest
an, o zi în care am deschis larg uşa su-
fletelor noastre şi am lăsat să pătrundă lu-
mina Luceafărului.

Am încropit în sala de clasă un colţ
dedicat lui Eminescu, fiecare elev
aducând imagini cu portretul poetului şi
volume de versuri sau proză eminesciană.
Apoi, am urmărit un material realizat în
Power Point, legat de viaţa şi activitatea
marelui poet, făcând astfel o călătorie
imaginară prin locurile dragi lui, având

ca fond muzical melodii compuse pe ver-
surile eminesciene.

A urmat recitarea mai multor poezii,
elevii străduindu-se să recite cât mai ex-
presiv pentru a transmite auditoriului
emoţiile exprimate de poetul nostru
naţional. După discuţiile pe marginea

acestora, am ales
poezia „Revedere”
şi am întocmit fişa
de lectură a acesteia.

În finalul ac-
tivităţii, fiecare elev
s-a oprit asupra
unei poezii emi-
nesciene, la ale-
gere, şi a realizat
un desen plecând
de la versurile ei.

A fost o activi-
tate care ne-a făcut
plăcere tuturor şi
în care am încercat
să simţim geniul
marelui Eminescu
prin versuri, prin
muzică, dar şi prin
culoare. Cred că

am reuşit să le insuflu copiilor ideea că
Mihai Eminescu este într-adevăr, cum
spunea George Călinescu, „poetul nos-
tru nepereche”, care rămâne nemuritor
prin opera pe care ne-a lăsat-o. Deşi, la
moartea lui, în 1889, Iosif Vulcan spunea
„Ni s-a stins un Luceafăr, ni s-a răpit o
podoabă…”, trebuie să fim conştienţi că
pentru noi, românii, lumina acestui
Luceafăr nu va apune niciodată!

Prof. înv. primar
BBiiaannccaa--VViivviiaannaa  CCÎÎMMPPEEAANNUU

Sub semnul lui Eminescu, ianuarie 2013
ŞŞii  nnooii  aamm  ssiimmţţiitt  lluummiinnaa  LLuucceeaaffăărruulluuii!!

Viclenia e un semn de slăbiciune, căci mintea omenească
veritabilă stă în raport direct cu capacitatea de a pricepe în

mod dezinteresat un adevăr. Învingătorul momentan nu este
totdeauna cel definitiv. (Mihai Eminescu)
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Învăţăceii din Giroc au marcat naşterea
„Poetului Nepereche”, ianuarie 2013

Lacul

Lasă-i să se mângâie în simţirile lor, lasă-i să se iubească, lasă-i
să moară cum au trăit: eu voi trece nepăsător prin această viaţă,
ca un paria, ca un ne bun!... numai nu ca ei. Sâmburele vieţii

este egoismul şi haina lui ,minciuna. (Mihai Eminescu)
26



ÎÎnnvvăăţţăăcceeiiii  ddiinn  GGiirroocc  aauu  mmaarrccaatt  nnaaşştteerreeaa
„„PPooeettuulluuii  NNeeppeerreecchhee””,,  iiaannuuaarriiee  22001133

Cunoaşterea prin sărbătorire, acu-
mularea de informaţii şi cunoştinţe,
într-un cadru festiv, reprezintă o
metodă care a dat roade şi rosturi celor
învăţate de şcolăreii din clasa I B, de la
Şcoala Gimnazială din Giroc. Metodele
alternative, adiacente formulelor clasice
de predare, vin să contureze şi să con-
solideze învăţăturile acumulate.

Nu se putea o alegere mai fericită ca
Zi a Culturii Naţionale, o alegere care să
co respundă unui adevăr esen   ţial, decât
ziua în care s-a născut cel ce avea să
poarte numele nemuririi: Mihai Emi-
nescu, pentru că el reprezintă „întrupa-
rea cea mai deplină a geniului românesc
în a doua jumătate a veacului trecut”,
precum spunea Nicolae Iorga, în anul
1909.

Ziua de 15 ianuarie i-a emoţionat pe
cruzii învăţăcei, pentru că au simţit şi
un fior de mândrie naţională, pe lângă
entuziasmul legat de festivitatea zilei.
Marele poet le era deja cunoscut din

campania „Mari Români”, de la finele
anului trecut, unde „Luceafărul” cul-
turii naţionale fusese prezentat cu 
cinste. Acum au des co perit câteva
poezii adecvate ca limbaj şi sensibilitate
vârstei lor, dar care sunt şi ele efigii pen-
tru marile teme eminesciene: „Ce te 
legeni, codrule?”, „Revedere” – tema co-
muniunii omului cu natura, „Somno-
roase pă să rele” – tema iubirii, „Ce-ţi
doresc eu ţie, dulce Ro mânie!” – tema
patriotismului şi a evocării istoriei
naţionale.

Vârsta crudă reprezintă, aşa cum o
ştim toţi cei care facem educaţie, etapa
cea mai fertilă pentru sămânţa cunoaş-
terii. Memoria afectivă ne confirmă
peste ani tuturor aceste adevăruri. Iar
un adevăr care capătă rezonanţă naţio na -
lă e acela că Mihai Eminescu a întru -
chipat în una şi aceeaşi fiinţă, cumulând
în cel mai înalt grad înzestrări morale 
şi intelectuale care-l fac un model
nepie ritor. (D.S.)

Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe

El cutremură o barcă.

Şi eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult şi parc-aştept

Ea din trestii să răsară
Şi să-mi cadă lin pe piept;

Să sărim în luntrea mică,
Îngânaţi de glas de ape,

Şi să scap din mână cârma,
Şi lopeţile să-mi scape;

Lacul
Să plutim cuprinşi de farmec

Sub lumina blândei lune -
Vântu-n trestii lin foşnească,

Unduioasa apă sune!

Dar nu vine... Singuratic
În zadar suspin şi sufăr
Lângă lacul cel albastru

Încărcat cu flori de nufăr.

LLaassăă--ii  ssăă  ssee  mmâânnggââiiee  îînn  ssiimmţţiirriillee  lloorr,,  llaassăă--ii  ssăă  ssee  iiuubbeeaassccăă,,  llaassăă--ii
ssăă  mmooaarrăă  ccuumm  aauu  ttrrăăiitt::  eeuu  vvooii  ttrreeccee  nneeppăăssăăttoorr  pprriinn  aacceeaassttăă  vviiaaţţăă,,
ccaa  uunn  ppaarriiaa,,  ccaa  uunn  nnee  bbuunn!!......  nnuummaaii  nnuu  ccaa  eeii..  SSââmmbbuurreellee  vviieeţţiiii

eessttee  eeggooiissmmuull  şşii  hhaaiinnaa  lluuii  ,,mmiinncciiuunnaa..  ((MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu))
26
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Boboteaza
Credincioşii din Giroc au marcat aşa cum se

cuvine marele praznic al Botezului Domnului. Sute de
enoriaşi au participat, în ziua de Bobotează, la slujba reli-

gioasă oficiată în Biserica Ortodoxă din Giroc.
Atunci când Ioan a acceptat să-L boteze pe Mântuitorul, 

Hristos S-a descoperit lumii ca Fiu al lui Dumnezeu: cerurile s-au de-
schis, Duhul Sfânt S-a coborât în chip de porumbel peste El, iar Tatăl a

mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit,
întru Care am binevoit!” (Matei 3, 17).

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că 
Hristos „n-a ajuns cunoscut tuturor când
S-a născut, ci când S-a botezat”.

Hristos face la Botezul Său ceea ce a
făcut şi la moartea Sa. După cum nu a
aşteptat ca prigonitorii Săi să Îl caute, ci Se
va duce din propria iniţiativă la Ierusalim
spre a primi moartea, aşa şi la Botez, nu-l
aşteaptă pe Ioan, ci merge singur la el. În
răspunsul lui Ioan Botezătorul: „Eu am
trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?” (Matei 3, 14), se descoperă

smerenia, dar şi uimirea prorocului. Avea să-L boteze pe Cel Căruia nu se
socotea vrednic să-I dezlege cureaua încălţămintelor (Marcu 1, 7). Când

Hristos rosteşte cuvintele: „Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să îm-
plinim toată dreptatea” (Matei 3, 15), Ioan ridică mâna şi botează

pe Cel ce a zidit lumea. De altfel, botezul lui Ioan, ca şi legea
Vechiului Testament, îl ajută pe om să conştientizeze

starea păcătoasă, dar nu oferea iertarea. De aceea se
şi spune că era „spre iertarea păcatelor” (Luca 3,

3), pe care avea s-o aducă Hristos.

V.T.

Sfântul Ioan
Sfântul Io an, Înain te-mer gătorul şi Bote zătorul Dom   nului a primit de la însuşi

Domnul Hristos măr turia că el era cel mai mare dintre toţi oamenii născuţi din fe-
meie şi cel dintâi între Pro o roci. Pe când încă se afla în pântecele maicii sale, sfânta
Elisabeta, el a tresărit de bucurie în preaj ma lui Mesia pe care îl purta în ea Prea
Sfântă Maica Domnului, venită în vizită la verişoara ei (Luca 1, 39-54). La maturi-
tate, el, “de care lumea nu era vrednică” (cf. Evrei 11, 38), s-a retras în pustiu, acoperit
cu o haină din păr de cămilă şi încins cu o curea de piele (aceasta semnificând
stăpânirea tuturor pornirilor trupeşti). (...)Pentru că poporul se întreba dacă nu
cumva era el Mântuitorul aşteptat de atâtea genera ţii, 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”. 

Ascultarea este moartea mândriei 
şi învierea smereniei. (Sf. Ioan Scărarul)
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UUnniirreeaa  PPrriinncciippaatteelloorr  RRoommâânnee,,  115544  ddee  aannii
ddee  llaa  îînnffăăppttuuiirree,,  iiaannuuaarriiee  22001133

În Sala Romană din cadrul Primăriei
comunei Giroc, în holul Şcolii Gim-
naziale din
Giroc şi în Sala
festivă a Şcolii
„Iosif Cioro ga-
riu” din Chi şoda
s-au or ganizat
ma ni festări ani-
versare dedi cate
Unirii Prin ci-
patelor Ro -
 mâne. Despre
semnificaţia is-
torică a eveni-
mentelor din
anul 1859 a
vorbit profe-
sorul de istorie,
domnul Liviu
R ă m n e a n ţ u .
Manifestările
s-au bucurat de
o numeroasă
par ticipare din
rândul preşco-
larilor şi şcola -
rilor din Giroc
şi Chişoda. Ei au fost coordo naţi de di-
rectorul Şcolii Gimnaziale din Gi roc,
prof. dr. Petrişor-Dorin Treta, de direc-
torul adjunct, Marieta Deneş, de cadrul
didactic coordonator al Grădiniţei din
Giroc, Lenuţa Terteci. Lor li s-au adău-

gat primarul comunei Giroc, dr. Iosif-
Ionel Toma, viceprimarul ing. Ilie Gâlcă

şi fanfara local-
ităţii, condusă
de Ionel Pas-
cota senior.

Într-o at-
mosferă de săr-
bă toare, s-a
in tonat imnul
de stat al
României şi 
s-au evocat
momentele de
înalt patrio tism
care i-au însu-
fleţit pe oa-
menii po litici
români să în-
făptuiască „Mi -
ca Uni re”.

Participan-
ţii au în cins,
apoi, tra di -
ţionala Ho ră a
Unirii, în care
s-au prins şi

edilii giroceni. 
Copiilor le-au fost ofe rite, din partea

Primăriei, sucuri şi dulciuri.
La Şcoala din Giroc, corul de elevi

coordonat de prof. Mircea Sturza a into-
nat cântece patriotice.

Această unire românească n-ar avea nici o valoare dacă nu s-ar sprijini
pe însăşi conştiinţa noastră despre necesitatea ei, despre caracterul ei sacru,
nezguduit, despre aceea că ea e astăzi o condiţie pentru existenţa însăşi a
poporului nostru. (Nicolae Iorga)

UUnniirreeaa  ee  ssiinngguurraa  ssttaarree  ppoolliittiiccăă  ccee  ppuutteeaa  ssăă  aassiigguurree  vviiiittoorruull  
nnoossttrruu  şşii  ssăă  nnee  ppeerrmmiittăă  aa  ddaa  ţţăărriiii  oorrggaanniizzaarreeaa  ccee  oo  aaşştteeaappttăă  

ddee  aattââttaa  ttiimmpp..  ((AAlleexxaannddrruu  IIooaann  CCuuzzaa))

„„MMiiccaa  UUnnii  rree””  îînn  ccuuggeettăărriillee  vvrreemmiiii

29

Moldova, Transilvania, Muntenia nu există pe faţa pământului;
există o singură Românie: există un singur corp şi un singur 

suflet, în care toţi nervii şi toate suspinele vibrează 
unul către altul.  (Bogdan-Petriceicu Haşdeu)
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Actul de la 24 ianuarie
1859 a marcat intrarea
ţărilor române în istoria
modernă a Europei. Con-
trar voinţei marilor puteri
europene, adunările elec-
tive de la Iaşi şi Bucureşti
au ales ca domn pe Alexan-
dru Ioan Cuza, în 5 ian-
uarie 1959, la Iaşi, şi în 24
ianuarie 1859, la Bucureşti.

Reformele înfăptuite în
1864 au contribuit la mo d-
er nizarea instituţiilor ro -
mâneşti, la dezvoltarea
României moderne.

La 11 februarie 1866,
domnul Alexandru Ioan
Cuza este silit să abdice. A
murit cu dorul de ţară în
suflet, în anul 1873, la Hei-
delberg, în Germania. A
fost înmormântat la Rugi-
noasa, iar după Al Doilea
Război Mondial osem-
nitele au fost aduse la Cat-
edrala Trei Ierarhi din Iaşi.

V. TOMOIAGĂ

Moldova, Transilvania, Muntenia nu există pe faţa pământului;
există o singură Românie: există un singur corp şi un singur 

suflet, în care toţi nervii şi toate suspinele vibrează 
unul către altul.   (Bogdan-Petriceicu Haşdeu)
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„Hai să dăm mână cu mână!”, ianuarie 2013

Unirea este singura temelie statornică a edificiului 
viitorului nostru; fără ea, ce se va clădi, va fi clădit 

pe nisip. (Dimitrie C. Brătianu)
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Ziua de 24 ianuarie este cea în care
sărbătorim, an de an, din 1859 în coace,
un ma  re eveniment din istoria poporului
român: Uni rea Principa te lor Ro  mâne,
înfăptuită de dom nitorul Ale xandru Ioa n
Cuza. 

Unirea Principatelor Ro mâne, cu nos-
cută şi ca Mica Unire (Marea Unire fiind
cea de la 1918), a avut loc la jumătatea seco-
lului al XIX-lea şi reprezintă unificarea
vechilor state Moldova şi Ţara Ro  mâ -
nească. Uni rea
este strâns legată
de perso na litatea
lui Alexandru
Ioan Cuza şi de
alegerea sa ca
domnitor al am-
belor principate
la 5 ianuarie
1859, în Mol -
dova, şi la 24 
ianua rie 1859, în
Ţara Ro mâ neas că.

Noi, elevii
clasei a IV-a ai
Şcolii Gimna -
ziale Giroc, îm-
preună cu învăţătoarea noastră, ne-am
propus ca această zi să fie una de sărbă-
toare şi să retrăim bucuria înaintaşilor
noştri, prilejuită de Unire.

Ştiam deja câteva lucruri despre acest
eveniment şi despre Cuza, de la lecţiile de
limba română studiate în clasa a III-a. La
aceste cunoştinţe s-au adăugat altele,
spuse de doamna învăţătoare sau 
desprinse din materialul realizat în
power point şi  proiectat în clasă. Am
înţeles cu toţii cât era de necesară şi
râvnită, de către români, această Unire.
De asemenea, am aflat lucruri intere-
sante despre reformele realizate de Cuza,
care, aşa cum spunea Mihail Kogăl-
niceanu, a fost „un domn nou la vremuri

noi”, punând bazele Ro mâniei mo derne.
Citind în clasă po vesti rile lui Ion

Creangă, „Moş Ion Roată şi Unirea” şi
„Ion Roată şi Vodă Cu za”, ni s-au dez văluit
alte aspect ale personali tăţii marelui
domnitor: era un om drept, cinstit, un
conducător care nu se dădea în lături de
la a vorbi cu oamenii săraci, simpli, şi de
a le asculta necazurile. Un conducător
model, cum ne-am dori să existe şi în
zilele noastre!

Am into-
nat, mai apoi,
Hora Unirii, pe
versurile lui
Vasile Alecsan-
dri, şi nu ne-am
sfiit chiar să în -
cingem o horă
în clasă, reamin -
tind u-nepaşii în-
văţaţi într-o oră
anterioară de
mu zică.

După cân-
tecul şi dansul
care ne-au um -
plut de voie

bună, am realizat, din hârtie glasată,
steguleţe tricolore şi colaje dedicate zilei
de 24 Ianuarie, lucrări cu care am deco-
rat sala de clasă.

La sfârşitul acestei acti vi tăţi, dea-
supra tuturor informaţiilor dobândite,
ne-a rămas o idee utilă pentru viaţa noas-
tră de şcolari de azi, dar şi de adulţi de
mâine: aceea că „În unire stă pute rea”.
Aşadar, pentru a fi mai puternici, trebuie
să ne dăm mâinile, să fim uniţi la bine,
dar mai ales la greu, şi, astfel, vom realiza
lucruri mai bune, mai frumoase şi vom
deveni de neînvins.

Prof. înv. primar, 
Bianca-Viviana CÎMPEANU

„„HHaaii  ssăă  ddăămm  mmâânnăă  ccuu  mmâânnăă!!””,,  iiaannuuaarriiee  22001133

Unirea este singura temelie statornică a edificiului 
viitorului nostru; fără ea, ce se va clădi, va fi clădit 

pe nisip. (Dimitrie C. Brătianu) 31

Sfinţii Trei Ierarhi

Nu te ridica la înălţime, ca să nu cazi 
în adâncime. (Sf. Grigorie Teologul) 
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Sfinţii Trei Ierarhi

Protectorii învăţământului
teologic şi Hramul Catedralei 
Mitropolitane din Timişoara

În fiecare an, pe 30 ianuarie, creştinii ortodocşi îi prăznuiesc
pe Sfinţii Trei Ie rar hi Vasile, Grigorie şi Ioan. Biserica spune că aceş-

tia au trăit în secolul IV,  supra nu mit „secolul de aur al creştinismului
şi au aşezat teologia în slujba vieţii şi preo ţia în slujirea oamenilor”.

Sfinţii Trei Ierarhi au devenit, în anul 1936, protectorii instituţiilor de în-
văţământ teologic ortodox din întreaga lume, printr-o hotărâre luată la

Atena, la primul Congres al profesorilor de teologie. Astfel, sunt prăznuiţi de
întreaga biserica ortodoxă, iar la Timişoara, Catedrala Mitropolitană poartă acest

hram, pe lângă cel al Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş. Sfinţii Trei Ierarhi sunt
consideraţi de bise rică trei ferestre prin care creştină-

tatea a privit spre Hristos şi a primit lumina de la
El. Sfântul  Grigorie Teologul este simbolul şti-
inţei teologice, Sf. Vasile Cel Mare, al acţiunii
puse în slujba oamenilor, iar Sf. Ioan Gură de
Aur este simbolul râvnei apostolice prin cu-
vânt şi faptă, adică dorinţa de a ajunge cât mai
aproape de Dumnezeu.  

Mai târziu, după câţiva ani, sfinţii aceştia
se arătară arhiereului care păstorea atunci
cetatea Evhaitenilor, şi care se numea Ioan,
fiind bărbat înţelept în toate, cunoscător al în-
văţăturii elineşti, cum se vede din scrierile lui, şi
care ajunsese pe culmea virtuţilor.

Atunci, sfinţii grăiră într-un glas către dânsul: „Noi, pre-
cum vezi, la Dumnezeu una suntem. Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea,
şi de vei chema pe unul, vin şi ceilalţi doi. Împreunează-ne într-o singură zi şi ne
prăznuieşte cu bună-cuviinţă”.

Iar minunatul om care a fost Ioan Evhaitul a făcut aşa cum îi porunciseră
sfinţii, potolind mulţimea şi pe cei ce se certau. El a dat Bisericii sărbătoarea

aceasta spre a fi prăznuită. Şi iată gândul acestui om: cunoscând că luna
ianuarie îi are pe cei trei sfinţi: la zi întâi pe Vasile cel Mare, la douăzeci

şi cinci pe dumnezeiescul Grigorie şi la douăzeci şi şapte pe dum-
nezeiescul Ioan Gură de Aur, i-a sărbătorit la un loc în ziua a treize-

cea, împodobindu-le slujba cu canoane, cu tropare şi cu
cuvinte de laudă, aşa cum se cădea. Aceasta pare că 

s-a făcut şi cu voia sfinţilor, căci laudele închinate
lor n-au nici o lipsă şi au întrecut pe toate câte 

s-au făcut şi câte se vor mai face.

Mircea STURZA

Nu te ridica la înălţime, ca să nu cazi 
în adâncime. (Sf. Grigorie Teologul) 
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ZZooddiiaacc  ppeennttrruu  aannuull  22001144
CCaapprriiccoorrnn  ((2222  ddeecceemmbbrriiee  --  2200  iiaannuuaarriiee))

Dragoste
Uşile către iubire îţi vor fi larg deschide anul acesta. În acest sens, plane-

tele te ajută să găseşti stabilitate în viaţa ta. Relaţia ta de iubire va fi tranformată
total. Vei găsi noi modalităţi de a te exprima. Este un moment prielnic să-ţi ex-

primi sentimentele şi dorinţele interioare partenerului tău. Viaţa ta profe-
sională se va interpune între tine şi partenerul tău. Ai grijă să menţii o

linie de demarcaţie între cele două. Nu ascunde nimic faţă
de partenerul tău.

Carieră
În 2014 vei avea mari realizări

în domeniul financiar. Anul acesta te
vei găsi în situaţia de a putea economisi

mai mult. Vei avea mai multă libertate în
lumea materială din jurul tău. Vei putea ob-

ţine satisfacţii prin acţiuni de caritate, acum,
că îţi poţi permite mai multe. Păstrează bani şi
pentru zile negre şi stabilizează-ţi viitorul fi-

nanciar. Ar fi bine să ţii o evidenţă a cheltuieli-
lor şi a câştigurilor.

Domeniul profesional va fi foarte eficient
anul acesta. Inteligenţa, raţionamentul şi crea-
tivitatea te vor duce la un nou nivel în carieră.

Relaţiile tale cu autorităţile şi colegii de
muncă vor fi prietenoase. Eforturile şi

munca grea îţi vor aduce aprecieri din par-
tea superiorilor la sfârşitul anului. Mem-

brii de echipă pot benefia de ajutorul
tău. Nu te lăsa purtat de orice fel de

tentaţii în ceea ce priveşte câşti-
gurile financiare şi statutul

la locul de muncă.

Sănătate
Anul acesta te va găsi într-o

stare mentală şi fizică optimă. Vei
iradia energie pozitivă în jurul tău
şi vei fi activ pe toate planurile. Fii
temperat în ceea ce priveşte schim-
bările în dietă, somn şi activitate fi-
zică. Când vine vorba de sănătate,
răbdarea este cheia. Nu face exces
de mâncare şi redu consumul de

carbohidraţi şi grăsimi. Nu
uita să te relaxezi, să medi-

tezi şi să te bucuri de
câteva zile libere.

DDaaccăă  şşttiiii  ssăă  aaşştteeppţţii,,  ttooaattee  ddoorriinnţţeellee  ţţii  ssee  vvoorr  îîmmpplliinnii..



Februarie
Bosa Ilie și Ana,Comuna
Giroc, județulTimiș, 1927

Bosa Ilie și Ana,Comuna
Giroc, județulTimiș, 1928

Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Ansamblu vestimentar femeiesc
pentru sărbătorile mari din
Giroc, jud.Timiș, cca. 1948

Ansamblu vestimentar femeiesc
pentru sărbătorile mari din

Chișoda, jud.Timiș, cca. 1945
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Calendar ortodox
Februarie

1 S Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua
şi Felicitas

2 D (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil; Duminica a
XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. Evrei VII, 7-17; II Corinteni VI, 16-18; VII,
1; Ev. Luca II, 22-40; Matei XV, 21-28; glas 7, voscr. 10

3 L Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
4 M Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
5 M Sf. Mc. Agata şi Teodula (Post)
6 J Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei şi Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf.  Cuv.

Varsanufie cel Mare
7 V Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada (Post)
8 S Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria
9 D Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Începutul Triodului)

(Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului); Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a
Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 8, voscr. 11

10 L †) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
11 M Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 M Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul

Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea (Harţi)
13 J Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, pa-

triarhul Alexandriei
14 V Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei (Harţi)
15 S Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria
16 D Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian,

arhiepiscopul Constantinopolului; Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului 
Risi pitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 1, voscr. 1

17 L Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria
18 M Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19 M Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie (Post)
20 J Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21 V Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei (Post)
22 S Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu

(Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
23 D † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia; Duminica Lăsatului sec de

carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV,
31-46; glas 2, voscr. 2

24 L †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul
Domnului (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

25 M Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie 
(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

26 M Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Zi aliturgică) (Dezle-
gare la ouă, lapte şi brânză)

27 J Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
28 V †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile

Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie (Zi aliturgică) (Dezlegare
la ouă, lapte şi brânză)

ÎÎnnffrrâânnaarreeaa  şşii  uummiilliinnţţaa  cceeaa  ddiinn  aaffaarrăă  aa  ttrruuppuulluuii
ssuunntt  ppăăzziittooaarreellee  ccoommoorriilloorr  dduummnneezzeeiieeşşttii  
ddiinnllăăuunnttrruu..  ((SSff..  MMaaxxiimm  MMăărrttuurriissiittoorruull))  
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Întâmpinarea Domnului
Întâmpinarea Domnu lui

este prăz nui tă la 40 de zile de la
naşterea lui Hristos, pe 2 februarie. 

Mântui torul este dus la Templu de Fecioara
Maria şi dreptul Iosif pentru împlinirea Legii, care

prevedea că orice întâi născut de parte bărbătească să fie
închinat lui Dumnezeu în a 40-a zi de la naştere. În acel mo-

ment se făcea şi curăţirea mamei. În Templu sunt întâmpinaţi
de dreptul Simeon şi prorociţa Ana. Potrivit tradiţiei, dreptul

Simeon a făcut parte din traducătorii Pentateuhului din limba
ebraică în greacă. În momentul în care a

ajuns la textul „Iată, Fecioara va lua în
pântece şi va naşte fiu”, a înlocuit ter-

menul „fecioara” cu „femeie”. Pentru
necre dinţa sa, Dumnezeu i-a făgă-

duit că nu o să moară până nu va
vedea pe Mesia născut din Fecioara
(Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, repre -
zin tă aşteptarea împlinirii profeţii -
lor. În momentul în care acesta Îl ia
în braţe pe Hristos, rosteşte: „Acum
slobozeşte (eliberează) pe robul Tău,
Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că
văzură ochi mei mântuirea Ta, pe care ai
gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumina
spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău, Israel” (Luca 2, 29-32).
Simeon cere a fi eliberat nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pentru că era îm-
plinit. Din cântările specifice acestei sărbători aflăm că el pleacă spre a vesti şi
morţilor că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost introdusă la Roma de Papa
Gelasiu, în anul 494. Astfel, a fost înlocuită străvechea sărbătoare păgână a
Lupercaliilor, de la începutul lui februarie, când aveau loc şi procesiuni în

jurul oraşului, cu făclii aprinse, în onoarea zeului Pan, supranumit şi
Lupercus, adică ucigătorul lupilor sau ocrotitorul turmelor împotriva

lupilor.
În Răsărit, această sărbătoare s-a introdus în penultimul an

al domniei împăratului Justin I (526), iar generalizarea ei 
s-a făcut în cursul secolului VI, începând din anul 534,

când împăratul Justinian a schimbat data sărbătorii
de la 14 februarie la 2 februarie (40 de zile so-

cotite de la 25 decembrie, noua dată a săr-
bătorii Naşterii Domnului). 

M. STURZA

Calea spre cunoştinţă este smerenia. 
(Sf. Maxim Mărturisitorul) 
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„„BBaalluull  ppoorrttuulluuii  ppooppuullaarr””  aa  aajjuunnss  
llaa  aa  ppaattrraa  eeddiiţţiiee  --  ffeebbrruuaarriiee  22001133

Devine tradiţie pentru Giroc ca la în-
ceput de an să se desfăşoare „Balul portului
popu lar”. În 2013, manifestarea s-a aflat
la a patra ediţie şi s-a derulat, după obicei,
la Hotel-Restaurant Trio, în organizarea 
fami liei Ofelia şi Petrişor Marincu.
Girocenii au dovedit, încă o dată, că ştiu
să preţuiască va lo rile auten tice bă năţene
şi nu numai,
participând
în număr
mare la bal.
Prin tre cei
p r e  z e n ţ i  
i-am remar-
cat pe depu-
tatul Că  tălin
Tiuch, care a
venit îmbră-
cat în straie
p o p u l a r e
b ă n ă ţ e n e ,
dar şi pe di-
rectorul Şco -
lii Gimnaziale din Giroc, prof. dr. Petrişor
Dorin Treta, care a purtat, de asemenea,
cu fală, un costum tradiţional bănăţean.
Domnia sa ne-a descris ţi nu ta cu care s-a
prezentat la „Balul portului popular”,
ediţia 2013: „Port chimeaşă cusută cu mo-
tive populare bănăţene, izmene cu cicmă,
chintuş bănăţean, praşchie la brâu, sunt
încălţat cu cizme negre de piele, iar pe cap
port clăbăţ de astrahan negru, cu tri-
color”. Cât despre motivaţia care l-a făcut
să participe la acest eveniment, domnul
Treta ne-a declarat: „Am venit pentru că

îmi place tot ce e legat de folclorul auten-
tic. Sunt bănăţean din pusta de la Ciacova
şi Cebza, dar trebuie să remarc faptul că la
Giroc folclorul tra diţio nal este preţuit,
cultivat şi promovat. Am mai venit la bal
pentru că îmi place să port costumul
naţional, să joc hora mare, sorocul, arde-
leana şi jocul de doi din Banat. Totodată,

nu am vrut
să fiu mai
prejos decât
elevii mei
de la Giroc
şi Chişoda,
care ac-
tivează cu
r e z u l t a t e
i m p r e s i o  -
nante în
cadrul An -
samblului
« G h i o  -
celul». Pot
spune că la

Giroc şi Chi şoda cântecul şi dansul popu-
lar sunt la ele acasă, prin grija autorităţilor
locale şi a domnului primar, dr. Iosif-
Ionel Toma”. 

Au întreţinut atmosfera la ediţia de
anul trecut formaţia de muzică populară a
Complexului Turistic Trio şi soliştii 
Liliana Laichici, Ramona Torzan,
Marinică Trocea şi Nelu Blidaru.

Ediţia 2013 a „Balului portului popu-
lar” a fost, ca şi precedentele, un succes,
aşa cum suntem siguri că vor fi şi ediţiile
viitoare. (V.T.)

TTrraaddiiţţiiaa  aaddeevvăărraattăă  ee  ssiinngguurraa  mmeerriinnddee
ssuufflleetteeaassccăă..  ((LLiivviiuu  RReebbrreeaannuu)) 37

Iarnă, iarnă, albă iarnă...
Activităţi ale şcolilor din Giroc şi Chişoda

în perioada de iarnă 2013

Culoarea primăverii se regăseşte în flori, cea a iernii
o poţi afla doar în imaginaţie. (Ward Elliot)
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IIaarrnnăă,,  iiaarrnnăă,,  aallbbăă  iiaarrnnăă......
AAccttiivviittăăţţii  aallee  şşccoolliilloorr  ddiinn  GGiirroocc  şşii  CChhiişşooddaa

îînn  ppeerriiooaaddaa  ddee  iiaarrnnăă  22001133
Luna februarie aduce cu sine, pentru

elevii din Giroc şi Chişoda, excursia la
Arieşeni, pentru practicarea sporturilor
de iarnă. Şi în 2013, 40 de copii, împreună
cu cinci cadre didactice, au pornit, în 8
februarie, spre Munţii Apuseni. 

Primul popas a fost la exploatarea
minieră de la Roşia Montană, unde am
vizitat galeriile romane săpate pentru ex-
tragerea aurului. Ghi dul nostru, foarte
bine do   cumentat, ne-a vorbit despre uti-
lajele folosite de către mineri, machetele
ză cămintelor aurifere, modul de viaţă al
localnicilor şi importanţa arheologică a
loca lităţii.

Pe pârtia
Vârtop am
mers sâm-
bătă, 9 feb-
ruarie, şi am
avut surpriza
să fie organi-
zate „Serbă -
rile Ză pezii
2013”. Într-o
atmosferă de
basm, cu
bra zii încărcaţi de omăt, copiii au acoperit
pârtia cu săniuţe şi boburi, au participat la
concursurile organizate, s-au jucat cu ză-
padă şi au cumpărat suveniruri.

Şi pentru că au fost competiţii în toată
regula, concursurile de sanie şi bob au
avut şi câştigători pe măsură: la băieţi –
Robert Corcheş, clasa a VII-a Chişoda,
Dacian Filimon, clasa a VIII-a Giroc,
Răzvan Râmneanţu, clasa a VIII-a Giroc;
la fete – Carina Bădescu, clasa a V-a
Chişoda şi Melisa Marc, clasa a VIII-a
Giroc.

Cei mai temerari au încercat, pe pâr-

tia mare, schiurile şi plăcile de snowboard,
au văzut peisajul de la înălţimea
telescaunului sau au făcut o plimbare cu
sania trasă de cai. 

La întoarcere ne-am îmbogăţit spiri-
tual la Mă năsti rea „Sfântul Ilie” din
Albac, unde copiii au spus o rugă ciu ne.
Cele trei zile de zăpadă, aer curat şi dis-
tracţie ne-au adus zâmbete pe buze şi 
amintiri de neuitat.

Iată şi câteva dintre impresiile parti -
cipanţilor la excursia de anul acesta:

A fost cea mai grozavă excursie. Am
schiat foarte mult şi în condiţii foarte

bune. Pârtia de
la Arieşeni este
excelentă pen-
tru practicarea
sporturilor de
iarnă. Cu co -
legii ne-am
sim ţit minunat
şi ne-am dis-
trat. Deian Sta -
noiev - clasa a
VIII-a Chişoda.

În această
excursie mi-a plăcut mina de la Roşia
Montană şi că am învăţat să alunec cu
snow-boardul. Pe pârtie distracţia a fost
“la maximum”. Dan Colţan - clasa a VI-a
Giroc.

Am aşteptat cu nerăbdare excursia de
la Arieşeni pentru întrecerile de săniuţă,
jocul cu zăpadă şi distracţia de la cabană.
Au fost trei zile deosebite, împreună cu
colegi minunaţi. Sănduleac Mihai - clasa a
VIII-a Giroc.

În cele trei zile la munte am fost cu
bobul, am schiat şi ne-am simţit bine,
într-o atmosferă de poveste. Andreea 
Nicula - clasa a VIII-a Giroc. (M.C.)

CCuullooaarreeaa  pprriimmăăvveerriiii  ssee  rreeggăăsseeşşttee  îînn  fflloorrii,,  cceeaa  aa  iieerrnniiii
oo  ppooţţii  aaffllaa  ddooaarr  îînn  iimmaaggiinnaaţţiiee..  ((WWaarrdd  EElllliioott))
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ECATERINA TEODOROIU

Alături de marile personalităţi ale
neamului românesc stă numele unei
femei care a ieşit în evidenţă prin for-
midabilul ei curaj. Ecaterina Teodoroiu
(pe numele său adevărat Cătălina
Toderiu), născută în 1894, a luptat în
Primul Război Mondial, mai întâi ca
soră medi cală, iar, după moartea fratelui
ei, ca soldat. S-a aflat în primele linii în
lupta de la 10 octombrie 1916, când tru-
pele comandate de generalul Ion Dra-
galina au respins o puternică ofensivă
ina mică, în prima bătălie de la Jiu. Ridi-
cată la rangul de sublocotenent pentru
priceperea în luptă şi curajul său, a
ajuns chiar să conducă un pluton de in-
fanterie. A murit după ce a fost împuş-
cată în piept, într-o luptă din august
1917, din Vrancea. Ultimele ei cuvinte
au fost: „Înainte băieți, sunteți cu
mine!”.

CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Constantin Brâncuși (1876-1957)
este cu siguranță cel mai cunoscut
sculptor român și unul dintre cei mai
importanțturai din întreg secolul XX.
Născut la Hobița, în Gorj, Brâncuși și-a
desfășurat cea mai mare parte din pe-
rioada creativă a vieții sale în Franța.
De aceea, iubitorii de artă de pe tot
globul îl desemnează pe genialul artist
român doar prin numele de familie,
scris fără diacritice, Brancusi, și pro-
nunțat după regulile limbii franceze.
Muzeul Național de Artă Modernă din
Paris (Centre Pompidou) are un număr
important de lucrări ale lui Brâncuși,
lăsate prin testament moștenire
României. Aceste lucrări nu au ajuns în

țara noastră deoarece România comu-
nistă le-a refuzat, Brâncuși fiind socotit
un reprezentant al burgheziei deca-
dente. Totuși, în România, lucrări ex-
trem de importante ale lui Brâncuși pot
fi admirate la Târgu Jiu (Poarta Sărutu-
lui, Aleea Scaunelor, Masa Tăcerii,
Coloana Infinitului).

GRIGORE ANTIPA

Grigore Antipa (1867-1944), omul
care dă numele muzeului național de
istorie naturală, este unul dintre cei mai
cunoscuți biologi români. Crescut de
mătuși, după ce și-a pierdut părinții,
Antipa, un copil sărac din Botoșani, a
avut șansa de a avea un frate parazi-
tolog, care i-a obținut o bursă regală
pentru a face universitatea în orașul
german Jena, sub coordonarea celebru-
lui naturalist Ernst Haeckel, nimeni
altul decât părintele ecologiei. Antipa a
descoperit o nouă specie de meduză,
dar adevărata recunoaștere inter-
națională a primit-o pentru studiile ex-
traordinare în domeniul hidrobiologiei
și pentru modul în care a ales să orga-
nizeze muzeul din București care acum
îi poartă numele. Inovațiile sale muzeo-
logice (un simplu exemplu: muzeul
condus de Antipa a fost primul din
lume în care s-au folosit diorame bio-
logice) au atras atenția specialiștilor
străini. Aceștia i-au solicitat o lucrare
referitoare la organizarea muzeelor de
istorie naturală. Lucrarea de speciali-
tate a fost publicată în 1934, purtând 
titlul “Principes et moyens pour la réor-
ganisation des musées d’histoire na-
turelle” (“Principii și mijloace pentru
reorganizarea muzeelor de istorie 
naturală”).

Limba este cartea de nobleţe a unui neam.
(Vasile Alecsandri)

Mari români
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„„ÎÎnn  ţţaarraa  pprriinnţţiilloorr  şşii  aa  pprriinnţţeesseelloorr””,,
aaccttiivviittaattee  iinntteeggrraattăă  llaa  GGrrăăddiinniiţţaa  

ccuu  PPrrooggrraamm  PPrreelluunnggiitt  ddiinn  GGiirroocc,,  
ffeebbrruuaarriiee  22001133

În luna februarie 2013, la Grădiniţa
cu Program Prelungit Giroc, s-a des-
făşurat activitatea integrată „În ţara
prinţilor şi a prinţeselor”. Copiii de la
grupa mare „A” au avut invitaţi speciali:
pe părinţii şi bunicii lor. 

Activitatea a avut ca obiectiv prin-
cipal consolidarea şi verificarea cunoş tin-
 ţelor din domeniile Limbă şi comunicare
şi Activităţi matematice. 

Cele două educatoare, Lenuţa
Terteci şi Alina Nenicioiu, au pregătit
materiale specifice şi atractive, astfel că
rezultatele aşteptate nu au întârziat să
apară, spre mulţumirea tuturor invi-

taţilor, dar şi a celor două cadre didac-
tice care lucrează cu aceşti minunaţi
copii. 

Pe lângă celelalte materiale pre -
gătite, decorul de basm şi costumele de
prinţi şi de prinţese au fost o surpriză
plăcută pentru invitaţi. 

Educatoarele de la această grupă 
le-au mulţumit părinţilor pentru impli-
carea în desfăşurarea activi tăţilor şi sunt
foarte mul ţumite că pot lucra cu nişte
copii atât de mi nunaţi.

Prof. înv. preşcolar, 
Janina TERTECI

LLuummeeaa  aacceeaassttaa,,  aa  aammiinnttiirriilloorr  ddiinn  ccooppiillăărriiee,,  aa  vvoorrbbeelloorr  şşii  aa
jjooccuurriilloorr  ppee  ccaarree  llee  nnăăssccoocceeaamm,,  mmii  ssee  vvaa  ppăărreeaa,,  mmeerreeuu,,  dduurreerrooss  ddee
mmaaii  aaddeevvăărraattăă  ddeeccââtt  cceeaallaallttăă  lluummee..  ((AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt--EExxuuppeerryy))
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„În ţara prinţilor şi a prinţeselor”,
activitate integrată la Grădiniţa 

cu Program Prelungit din Giroc, 
februarie 2013

Lumea aceasta, a amintirilor din copilărie, a vorbelor şi a
jocurilor pe care le născoceam, mi se va părea, mereu, dureros de
mai adevărată decât cealaltă lume. (Antoine de Saint-Exupery)
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DDaaccăă  llaa  CChhiişşooddaa  eelleevviiii  aauu  ssăărrbbăăttoorriitt  „„mmooddeerrnnuull””
VVaalleennttiinnee’’ss  DDaayy,,  llaa  GGiirroocc  şşccoollaarriiii  aauu  ppăăssttrraatt  

ttrraaddiiţţiiaa  DDrraaggoobbeetteelluuii  rroommâânneesscc,,  ffeebbrruuaarriiee  22001133
Ediţia din 2013 a sărbătorii îndră-

gostiţilor a stat sub semnul prieteniei şi
al colaborării între elevii şcoli lor din
Chişoda şi Giroc, fapt amintit în de-
schidere de doamna prof. Marieta
Deneş, director- adjunct. Acest lucru a
fost posibil datorită maestrului Sergiu
Simionese, creatorul grupului vocal
GMT, care are în componenţă elevi din
ambele şcoli. Seara distractivă a debutat
cu cântece interpretate de acest grup,
cântece dedi-
cate, cum era
şi firesc, atât
fetelor, cât şi
b ă i e ţ i l o r .
Acompania-
mentul a fost
asigurat de un
grup instru-
mental, coor-
donat la orgă
electronică de
chiar maestrul
Simionese.

Iulia-Eliza Mărţuică a prezentat
semnificaţia sărbătorii, precum şi per-
sonalitatea sfântului Valentin. Marile
momente ale serii au fost, ca în fiecare
an, alegerea de către juriu (format de
data aceasta din absolvenţi ai şcolii) a
perechii Valentin-Valentina, precum şi
tra diţionalul schimb de cadouri între
fete şi băieţi. 

Dintre cele trei perechi nomina -
lizate pentru obţinerea trofeului Valentin-
Va len ti na, perechea câş   tigătoare, în urma
întrebărilor de departajare, a fost: Darco
Stanoiev, clasa a VI-a, şi Tiana Bulfă,
clasa a VI-a. Ei au fost premiaţi, graţie

bunăvoinţei părinţilor din comitetele re -
prezentative ale claselor, cu dulciuri,
cărţi şi jocuri.

Pe tot parcursul serii, cei care au
răspuns corect la unele întrebări de cul-
tură generală şi de perspicacitate au fost
premiaţi cu dulciuri. De altfel, toţi cei
prezenţi, în număr mare, la activitatea
distractivă a serii s-au bucurat de dulciu -
 rile care le-au făcut plăcută participarea.
Seara s-a încheiat cu discoteca mult

aşteptată, care i-a
atras în vârtejul
dansului pe toţi
cei prezenţi:
elevi, părinţi,
dascăli.

Elevii Şcolii
Gimnaziale din
Giroc s-au în tâl-
nit la Balul lui
Dragobe te, în 28
februarie 2013.

Anul acesta
deschiderea Balului s-a făcut printr-un
moment deosebit: recitalul grupului
vocal GMT, format din elevii şcolii, co-
ordonaţi de maestrul Sergiu Simionese.

Într-o atmosferă de bună dispoziţie,
s-au organizat concursuri de dans şi au
fost premiate cele mai deosebite ţinute,
de un juriu format din cadre didactice,
elevi şi părinţi.  

Printre invitaţii speciali s-au
numărat şi elevi de la şcoala din
Chişoda, care au venit să petreacă o
după-amiază plăcută alături de colegii şi
prietenii lor.

Prof. Gabriela VLASIE

Iubirea este viaţă. Tot, tot ce pot să înţeleg, 
înţeleg doar fiindcă iubesc. (Lev Tolstoi)
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Poezie în grai bănăţean

Suflăce în fulji dă neauă

Norii să strâng pă aleasă
Duşî dă noapcea şie-o trecut

Numa’ luna, făr’ să-i pesă
Întră ei s-o aşcernut.

Vântu’ să propceşce-n şopru
Nişi nu intră nişi nu iesă

Pă un scamn lângă şpoiert
Mama ştrimfi dă lână coasă.

Frundzăle dă nuşi căzuce
Lângă staulu dă oi

Şăd grămadă adunace
Plângând parcă nuşii goi.

Fuljii mari ca dă pămucă
Pă ţâgla căşî să lasă,

După iei să-mburdă alţî
Ostăniţ’ dă noapcea groasă.

Iarba-i strânsă păstă gealuri
Când sufl ăcili ălor mulţ’
Bat în apa dă pă maluri

Cu pişioarăle, dăsculţ’...

Aşceptăm să pişie iarna
Fuljii albi ai tuturor

Să aducă daruri sfi nce
În odăi românilor.

Adrian GHERHARD
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Giroceni în... America
Frământatul început al secolului XX,

cu convulsiile lui economice, sociale şi
politice, şi-a pus amprenta şi pe existenţa
unora dintre girocenii noştri. Zvonurile
care au cuprins atunci Ardealul şi Ba-
natul, cum că în America se găseşte de
lucru şi se plăteşte bine, i-au făcut pe unii
să ia drumul emigraţiei. „Stăm câţiva ani,
câştigăm bani, ne întoarcem, cumpărăm
pământ şi scă păm de sărăcie”, şi-or fi zis
ei. Dar n-a fost în toate cazurile aşa. Unii
au izbutit, alţii nu. Dacă ar mai trăi, 
ne-ar spune fiecare epopeea trăită. Aşa,
însă, cum oasele lor odihnesc de mult în
ci mi tirul satului, reconstituim din
spusele urmaşilor crâmpeie din zbuciu-
mata aventură a întâlnirii cu „pă mân tul
făgăduinţei”. 

Iată câteva destine: Marcu Stoia
(moş Marcu lu’ Băboni, de mai târziu)
fuge cu Floarea Stoia, care i-a devenit
soţie, să scape de „gura lumii”, dar şi de
teamă să nu fie trimis pe front de către
stăpânirea austro-ungară, căci începuse
războiul. Se stabilesc în Ohio. El lu-
crează pe pământul unui fermier, împre-
ună cu 11 negri, iar ea, într-un atelier de
blănărie, la acelaşi fermier. Adună ceva
bani, cu care, când se vor întoarce, după
terminarea războiului, îşi cumpără
câteva lanţe de pământ. Au plecat doi şi
s-au întors trei, pentru că li se născuse un
fiu, căruia i-au dat numele Gianny. La
întoarcere, Gianny, care avea cinci ani, se
pierde de ai lui. Îl vor găsi într-un târziu,
la bucătăria pachebotului.

Gheorghe Marcu a lu’ Bâzoni, pore-
clit „Americanul”, a luat şi el drumul
pribegiei, în 1908, din cauza situaţiei ma-
teriale dificile. Cu el au mai plecat
Vichentie Urşica (zis Minda ăl bătrân),
Pavel Ivaşcu (zis Paia) şi alţi tineri. Două
săptămâni au călătorit cu vaporul pe
apele înspumate ale Oceanului Atlantic,
pă ră sind portul Brest, din Franţa.
Tânărul Marcu se va stabili la Detroit,
unde îşi cunoaşte viitoarea soţie: pe

bănăţeanca Rebeca Terbancea, din Fibiş.
El va găsi de lucru la marile uzine Ford,
pe când ea lucrează ca şi croitoreasă.
Cuprinşi de nostalgia locurilor natale,
revin în ţară, dar se vor întoarce şi vor mai
sta încă patru ani în SUA, suficient pen-
tru a câştiga atât cât să poată să cumpere
vreo zece-cincisprezece lanţe de pă mânt,
ba să-l ajute şi pe nepotul său să cumpere
casa preotului Trifu Petcu.

Traian Bosa (a lu’ Achimoane) a
trimis şi el banii munciţi soţiei, rămasă
acasă cu doi copii, să mai cumpere ceva
pământ şi să iasă din nevoi. La fel a făcut
şi Petru Boca, stabilit o vreme la
Chicago. Dorul de aventură l-a mânat
însă mai departe, spre ţinuturile nordice,
ce ţoase. La întoarcere a adus cu el un
geamantan de... pălării de cowboy. Ba 
şi-a câştigat şi porecla „Orait”, după ticul
verbal care îi amuza pe consătenii săi.

Ion Birtariu (a lu’ Capră) era copi-
landru când a plecat cu mama lui peste
ocean. Cât a stat acolo, a trăit din aju-
torul de şomaj. Când s-a întors, îi plăcea
să ne înveţe cuvinte englezeşti, pe noi,
copiii, şi să ne demonstreze figuri din
boxul american. Pavel Ivaşcu (Paia) a
venit şi el înapoi, dar cu părere de rău că
„în America câinii trăiesc mai bine decât
oamenii”. Poate de aceea, din răzbunare
pe neamul canin, banii adunaţi acolo i-a
risipit curând în târguri, la chefuri, cu
lăutarii, ca să moară în sărăcie.

Destine, destine... Ame rica i-a
primit, dar nu i-a făcut pe toţi fericiţi şi
nici pentru mult timp. Acest 
Eldorado visat şi dorit de unii dintre
giroceni n-a însemnat neapărat îm-
bogăţire. N-a fost de ajuns doar atingerea
tărâmului mi rific ca să găsească mulţu-
mi re pentru tot restul vieţii. Şi, mai e
ceva: toţi s-au întors acasă, în satul lor, pe
care nu l-ar fi părăsit definitiv pentru
nimic în lume. (I.M.)

Material preluat din monografia
“Giroc - arc peste timp”, realizată de

prof. Octavian GRUIŢA, prof. 
Ion MURARIU şi Marius MATEI

AAmmeerriiccaanniiii  aauu  iinnvveennttaatt  vvrreeoo  ddoouuăă  lluuccrruurrii  bbuunnee::  
bbaasseebbaallll--uull  şşii  jjaazzzz--uull..  ((CClliinntt  EEaassttwwoooodd))
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Curiozităţi despre America

Americanii sunt mai puţin erudiţi decât nemţii, în schimb au
mai mult entuziasm, mai multă energie şi asta favorizează

răspândirea ideilor în rândurile populaţiei. (Albert Einstein)
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Curiozităţi despre America
Denumirea continentului a fost dată

după numele navigatorului portughez
Amerigo Vespucci, primul care a descris cu
amănunte pământurile descoperite.

Grand Canyon – până nu demult con-
siderat cel mai adânc canion terestru, mă-
soară 349 km lungime, 6-30 km lăţime,
1.800-2.133 m adâncime şi s-a format pe
cursul mijlociu al fluviului Colorado (Ari-
zona) în rocile sedimentare şi cristaline ale
Podişului Colorado.

În localitatea Browning s-a înregistrat
cea mai mare variaţie diurnă (într-o sin-
gură zi) de temperatură (55,5°C). Situată
în NV S.U.A. (statul Montana), la poalele
răsăritene ale Munţilor Stâncoşi, pe râul
Marias, Browning a cunoscut în 24 de ore
(23-24 ianuarie 1916) o scădere bruscă a
temperaturii aerului de la +6,7°C la -8,8°C.

Holt – orăşel din S.U.A., în NV statu lui
Missouri – este localitatea cu cea mai mare
cantitate de precipitaţii din lume înregistrate
într-o oră: 305 mm (iunie 1907).

Carlsbad Caverns este peştera cu cea
mai mare sală: 1,2 km lun gime, 200 m
lăţime şi 87 m înălţime. Este situata în SV
S.U.A. (statul New Mexico), în Munţii
Guadelupe.

Valea Morţii – depresiune deşertică în
sud-vestul S.U.A. în care a fost înregistrată
cea mai ridicată temperatură pe termen
lung: 48,9°C la umbră, timp de 43 de zile
consecutiv.

Landscape Arch este cel mai lung pod
natural (88 m), situat în sud-estul statului
Utah (S.U.A.). Înălţimea maximă este de
32 m, iar lăţimea minimă este de 1,82 m.
Din 1958, nu s-a mai permis accesul pe
pod, spre a-l feri de degradare.

Golden Gate, simbolul oraşului San
Francisco, este unul dintre cele mai lungi
poduri suspendate ale lumii: 2,7 km în
lungime. Mai bine de 20 de ani a deţinut
recordul celei mai mari deschideri sus-
pendate din lume: circa 1.280 m între tur-
nurile înalte de 227 m, susţinute de cabluri
de 91 cm în diametru; a fost dat in folos-
inţă în 1937.

Un record mondial în domeniul po-
durilor îl deţine şi Royal George Bridge
care are cea mai mare înălţime faţă de
nivelul de bază: 321 m deasupra oglinzii
apei. El a fost construit în 1929 peste
Marele Canion creat de râul Arkansas,
afluent al fluviului Mississippi, la ieşirea
din Munţii Stâncoşi, în statul Colorado,
S.U.A. Are o lungime de numai 268 m, cu
53 m mai mică decât înălţimea. 

Barajul Hoover, timp de 22 de ani, a fost
cel mai înalt baraj din lume (are o înălţime
de 221 m). Construcţia lui a început în 1931
pe fluviul Colorado (S.U.A.), în cea mai us-
cată regiune, cu clima cea mai toridă din
Statele Unite. Prin realizarea barajului s-a
asigurat apa pentru milioane de oameni,
pentru irigarea terenurilor agricole din Ne-
vada şi Arizona, dar şi pentru producerea
energiei electrice. Barajul are o lungime de
179 m.

După lungimea totală a podului,
Pontchartrain este cea mai lungă con-
strucţie de acest fel din lume, care tra-
versează laguna cu acelaşi nume pe o
distanţă de 38.422 m, unind localităţile
Lewisburg şi Metairie din sudul statului
Louisiana, SUA. Pe o distanţă de 8 km din
parcursul acestui pod, pământul nu se vede
deloc. Construirea podului, din elemente
prefabricate, a durat 14 luni şi 12 zile, darea
în folosinţă având loc la 12 martie 1969.

AAmmeerriiccaanniiii  ssuunntt  mmaaii  ppuuţţiinn  eerruuddiiţţii  ddeeccââtt  nneemmţţiiii,,  îînn  sscchhiimmbb  aauu
mmaaii  mmuulltt  eennttuuzziiaassmm,,  mmaaii  mmuullttăă  eenneerrggiiee  şşii  aassttaa  ffaavvoorriizzeeaazzăă

rrăăssppâânnddiirreeaa  iiddeeiilloorr  îînn  rrâânndduurriillee  ppooppuullaaţţiieeii..  ((AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn))
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ZZooddiiaacc  ppeennttrruu  aannuull  22001144
VVăărrssăăttoorr  ((2211  iiaannuuaarriiee  --  1199  ffeebbrruuaarriiee))

Dragoste
Anul 2014 promite fericire şi mulţumire în viaţa ta amoroasă. Ai grijă să nu

fii prea excesiv când vine vorba de a-ţi arăta sentimentele partenerului tău. Fii
natural şi arată-ţi adevăratul sine. E posibil să reapară în viaţa ta unele relaţii
mai vechi. Prietenii îţi vor veni în ajutor atunci când vei avea nevoie de sfa-

turile lor. Dacă eşti singur, anul acesta va fi o perioadă de emoţii şi ro-
mantism. Trăieşte prezentul şi construieşte o fundaţie

puternică pentru viitor.

Carieră
Se pare că anul acesta banii nu

vor fi pe primul plan, ceea ce nu în-
seamnă că trebuie să te complaci în si-
tuaţia în care eşti. Vei culege roadele

muncii depuse în anii precendenţi. Consi-
deraţiile materiale vor trece pe plan secund.
Pe la mijlocul anului vei primi bani fie prin

moştenire, legal, sau pur şi simplu din noroc,
ceea ce presupune o mai bună monitorizare a
banilor. Fii prudent când vine vorba de chel-

tuieli, deoarece îţi poţi pune în pericol situaţia
financiară.

În domeniul profesional sunt prezise multe
schimbări şi evoluţii. Noi direcţii şi drumuri

ţi se vor deschide în acest domeniu. De
asemenea, s-ar putea să ai unele preocu-

pări artistice sau joburi de freelancer,
care îţi vor oferi oportunitatea de

a-ţi arăta talentele. Chiar dacă
vei depune multe eforturi şi

muncă grea, rezultatele
bune nu vor lipsi. 

Sănătate
Anul acesta va fi un an de vita-

litate şi sănătate pentru tine. Nu
lăsa grijile şi neliniştile altora să
te influenţeze, deoarece îţi pot

compromite sănătatea. Pentru o
perioadă de timp, nu te implica

emoţional. Ai grijă să nu te epui-
zezi. Evită consumul excesiv de

mâncare. Relaxează-te şi me-
ditează când te simţi sub

presiune.

DDrraaggoosstteeaa  ccoonnssttăă  îînn  ddoorriinnţţaa  ddee  aa  ddaa  aallttuuiiaa
cceeeeaa  ccee  eessttee  aall  ttăăuu..
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Martie
Marcu Ana, Comuna Giroc, județul

Timiș, început de sec. XX
Micuța Cincu Domnica alături de mama
sa, Comuna Giroc, județul Timiș, 1913

Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Ansamblu vestimentar femeiesc
pentru duminică din Giroc, 

jud. Timiș, cca. 1935

Ansamblu vestimentar femeiesc
pentru duminică din Giroc, 

jud. Timiș, cca. 1947
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Calendar ortodox
Martie

1 S Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi 
Antonie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

2 D Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Lăsatul secului pentru Postul Mare)
(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză); Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din
Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 3, voscr. 3

3 L Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului
Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)

4 M Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Canonul cel Mare,
partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)

5 M Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu
Pusnicul (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)

6 J Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Canonul cel Mare,
partea a IV-a) (Post)

7 V Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi 
Elpidie (Post)

8 S Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Sâm-
băta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)

9 D †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica I din
Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XII, 1-10; Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Matei XX, 1-16; Ioan I, 43-51;
glas 4, voscr. 4

10 L Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Post)
11 M Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc. Pionie (Post)
12 M Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Nou Teolog  (Post)
13 J Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din

Persia (Post)
14 V Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)
15 S Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor)

(Dezlegare la ulei şi vin)
16 D Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos

(Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogu-
lui din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X,
9-16; glas 5, voscr. 5

17 L Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Post)
18 M Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)
19 M Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Post)
20 J Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Post)
21 V Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Post)
22 S Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Sâm-

băta a III-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
23 D Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a III-

a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 6
24 L Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25 M (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
26 M Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfinţii 26

de Mc. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27 J Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Post)
28 V Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29 S Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie

(Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
30 D Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Dezlegare la ulei şi vin); Du-

minica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20;
Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 7, voscr. 7

31 L Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post)

Mai uşor contractezi viciul decât virtutea; după cum mai
uşor te molipseşti de o boală, decât să-ţi recapeţi sănătatea.

(Sf. Grigore de Nazianz) 
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Postul este o manifestare a dorinţei
noastre de a ne petrece viaţa împreună cu
Dumnezeu. Mai ales în vremea postului,
ne mărturisim păcatele şi ne arătăm dorul
de a dobândi iarăşi desfătările raiului, de
care ne-am lipsit, prin neascultare şi
căderea în păcat.

Deşi sunt perioade de nevoinţă, în
care renunţăm de bunăvoie la mai toate
desfătările trupeşti, posturile cuprind şi
anumite zile în care se face „dezlegare” la
unele alimente, precum untdelemn (ulei),
vin, fructe de mare şi peşte. Credincioşii
care nu au la îndemână cărţile bisericeşti,
în care sunt menţionate aceste dez legări,
le pot afla din calendar.

Aceste „dezlegări” pot fi actualizate în
orice vreme, po trivit hotărârii Sfântului
Sinod. Dezlegările vin din hotărârile
canonice privitoare la posturi, care nu au
caracter de dogmă, adică nu trebuie privite
ca nişte reguli absolut neschimbate şi
eterne, ci fac parte din normele bisericeşti
cu caracter moral-disciplinar, care au fost
formulate de autoritatea bisericească în
funcţie de nevoile, împrejurările şi evoluţia
vieţii religios-morale a credincioşilor şi
care pot fi anulate, modificate sau atenuate
de aceeaşi autoritate, la nevoie.

Postul nu-şi pierde integritatea sau cal-
itatea prin aceste „dezlegări”, indife rent
dacă acestea sunt precizate în calendar sau,
în cazuri aparte, sunt hotărâte de preotul
duhovnic. Pe de altă parte, „dezlegările” nu
au un caracter obligatoriu, care să con-
strângă la împlinirea lor, ci sunt rânduite
„spre mân gâierea şi întărirea credincio -
şilor”, spre a posti, în con tinuare, cu aceeaşi
nădejde a primirii darurilor mult dorite.
Astfel, cu binecuvântarea duhovnicului,
spre a nu fi motivaţi de mândrie, credin-
cioşii pot să nu mănânce ulei, vin sau peşte
în zilele rânduite.

Dezlegări în Postul Sfintelor Paşti
Având în vedere că Postul cel Mare

aminteşte de Patimile şi Răstignirea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, acesta
se ţine cu multă asprime, cu mâncăruri
gătite fără ulei, din legume, fructe şi seminţe.
Mai mult, în prima şi ultima săptămână a
postului se ajunează şi se mănâncă mai
puţin, după râvna şi puterea fiecăruia.

Pentru că Postul Sfintelor Paşti este
cel mai aspru post al Bisericii Ortodoxe, în
zilele în care se săvârşeşte Sfânta Li turghie
(sâmbătă şi duminică) sau se prăznuiesc
anumiţi sfinţi, canoanele Bise ricii au rân-
duit anumite dezlegări alimentare. În
zilele amintite, în biserici şi mănăstiri se
face priveghere, iar această nevoinţă supli-
mentară necesită şi o oarecare putere tru-
pească. Pe lângă bucuria zilelor respective,
aceste „dezlegări” au fost rânduite şi pen-
tru slăbiciunea trupului nostru, spre a
căpăta puterea necesară continuării 
postului.

În acest post se face „dezlegare” la unt-
delemn, la vin şi, mai rar, la peşte. Unt-
delemnul şi vinul sunt două alimente de
bază în hrana noastră. Doar postind şi fără
ulei ne putem da seama de valoarea aces-
tuia în alimentaţia noastră. Uleiul dă gust
mâncărurilor şi ne întăreşte trupul, ca şi
vinul, aceste două alimente fiind adesea
asemănate unor medicamente naturale,
dăruite omului de către Dumnezeu.

Se consumă untdelemn (ulei) şi vin în
zilele de sâmbătă şi duminică, după Sfânta
Litur ghie, precum şi în zilele în care sunt
rânduite sărbători însoţite de semnele
„cruce roşie” sau „cruce neagră”, dacă aces-
tea nu cad în prima sau ultima săptămână
a Postului Mare, care sunt săptămâni de
ajunare şi post aspru. Se mai face dezlegare
la vin şi în ziua de joi, în săptămâna a
cincea a postului, după ce (miercuri) se
citeşte în întregime Canonul Sfântului
Andrei Criteanul, şi în Joia Mare, când 
s-a petrecut Cina cea de Taină.

Postul Paştelui

Omul nu este menit să fie rob stomacului şi patimilor
legate de cele de sub pântece, ci pentru a realiza lucruri

măreţe. (Sf. Vasile cel Mare)
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Se opăresc cartofi în coajă. După
aceea, se curăţă, se zdrobesc, se condi-
mentează după gust, cu sare, piper, ve-
geta, boia, mărar (la alegere), se pun
usturoi pisat sau ceapă, făină.

Se fac şi se modelează ca o chiftea

normală, se dau prin pesmet şi se pun
la prăjit.

Dacă reţeta nu se face în zile de
post, se adaugă patru ouă întregi în
compoziţie, după care se amestecă şi se
prăjesc, dar fără pesmet.

Găluşte cu cartofi 
şi sos de roşii

Chifteluţe de cartofi

Se fierbe un kilogram de cartofi, care au fost curăţaţi şi apoi tăiaţi în patru.
Se face un aluat din apă şi făină şi se adaugă un pic de sare.

Când cartofii sunt pe jumătate fierţi, se face un aluat, care se rupe bucăţele
şi se pune la fiert în apa în care fierb şi cartofii. În această apă se pune puţin ulei.
După ce găluştele şi cartofii au fiert, se pun în strecurătoare, se clătesc puţin cu
apă rece şi se pun într-un castron.

Se face o prăjeală din două-trei cepe, cu sare, piper, vegeta şi boia, se ames-
tecă şi se servesc cu sos de roşii, în funcţie de preferinţe.

SSttăăppâânneeşşttee--ţţii  ppâânntteecceellee,,  ccaa  ssăă  nnuu  ttee  ssttăăppâânneeaassccăă
eell  ppee  ttiinnee..  ((SSff..  IIooaann  SSccăărraarruull))

RREEŢŢEETTEE  DDEE  PPOOSSTT

Ingrediente: zece cepe, opt ardei (de
preferinţă roşii), cinci cutii de ciuperci,
două pachete de stafide, o pâine (se taie
cubuleţe  ca re apoi se prăjesc în ulei, iar
pe urmă se pun peste celelalte ingre-
diente), şase mere tăiate cubuleţe, un ki-
logram de orez (care se pune şi el peste
ingrediente). 

Toate acestea se călesc în ulei şi se
condimentează cu sare, piper, Vegeta, o
lingură de zahăr şi boia. Se lasă la răcit,
după care se fac sarmale din foi de varză
murată. La fel de bine, se pot umple cu
această compoziţie ardei sau dovlecei.
Peste aceştia din urmă se poate pune,
după preferinţă, un sos de roşii.

Sarmale de post ca la Giroc

Reţete de la Nicoleta ŞIPOŞ, 
consilier local
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De Ziua Internaţională a Femeii

Când scrii despre femei, trebuie să-ţi înmoi pana în culorile
curcubeului şi să presari rândurile cu pulberea de pe aripile

fluturilor. (Denis Diderot)
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De Ziua Internaţională a Femeii

Cu o măreţie ascunsă în 
mo destie, aflată într-un anoni-
mat discret, sute de ani, femeia a
renăscut cu sinceritate, în tim pi
istorici, adu când o dată cu ea o
mare sărbătoare, o Zi Inter-
naţională a Femeii, de fiecare
dată în 8 Martie.

Identificată în spiritualitatea
moşilor şi strămoşilor noştri, prin
muncă, dăruire şi respect, eu cred
că fiecărei femei ar trebui să îi
atribuim un piedestal şi să îi
aşternem flori la picioare, în
semn de respect şi mulţumire.

Datorită crezului ei, femeia
nu a putut fi învinsă niciodată,
doar făcută să sufere, ceea ce a de-
terminat-o să fie mai puternică şi
să devină leagăn şi izvor al vieţii
noastre.

Este ziua în care milioane de
cadouri, mai mult sau mai puţin
costisitoare, curg spre femeie, fie
ea mamă, soţie sau iubită.

Aşa cum scriu istoricii, fe-
meile, fiinţe aparent slabe, au
ştiut să ocolească valurile rătăci-
toare purtate de vanitate şi să
dobândească setea, nemăsurată,
de iubire şi emancipare.

Spiritul lor cu prin zător
răsare, pe acest pământ, de fiecare
dată, dar în mod special în aceste
zile, ale începutului de primă-
vară, cu roade frumoase şi trăiri
deosebite.

Cu demnitate şi credinţă
creştină, se cufundă în albia spir-
ituală a răbdării, dând viaţă
popoarelor de pretutindeni, peste
limitele perceperii umane.

Cu acest prilej, mă alătur 
mi lioa nelor de bărbaţi care, lângă
un mărţişor, aşează în mâna fe-
meii cele mai alese flori, în semn
de respect şi recunoştinţă veş nică.

La mulţi ani tuturor femeilor!

Iosif-Ionel TOMA, 
primarul comunei Giroc

Când scrii despre femei, trebuie să-ţi înmoi pana în culorile
curcubeului şi să presari rândurile cu pulberea de pe aripile

fluturilor. (Denis Diderot)
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Supliment special
dedicat femeilor -

martie 2013

D
oresc tuturor
femeilor o pri -
mă vară înso -

rită, care să le aducă
liniştea şi fericirea, 
bucuria şi iubirea în
suflete! Să nu uităm în
aceste zile că martie
este luna renaşterii na-
turii şi a firii. Să ne
aplecăm o clipă, chiar
dacă viaţa noastră este
un tumult perpetuu,
asupra celor mai gin-
gaşe fiinţe de pe
pământ, femeile, şi să le
aducem mul ţumiri ma -
melor, surorilor, soţiilor,
fii celor şi prie tenelor
noastre, cele care aduc
un strop de fericire în
viaţa noastră de zi cu zi.
Vă doresc LA MULŢI ANI!

Lenuţa Terteci, cadru 
didactic coordonator 

Grădiniţa cu Program
Prelungit Giroc, 

consilier local

P
entru noi, femeile,
primăvara este un ano -
timp special, deoa rece

în data de 8 Martie ne sărbă-
torim Ziua Internaţiona lă.
În calitate de femeie, mamă,
soţie şi de consilier local în

cadrul Consi liului Local al
comunei Giroc, le doresc tu-

turor femeilor ca împlinirile,
sănătatea, fericirea şi spiritul acestei zile să le în-
soţească pretutindeni! Primăvara să fie adevăratul 
anotimp al renaşterii vegetale, dar şi spirituale, iar
ziua de 8 Martie să răspândească în întreaga comuni-
tate locală feminitate, zâmbete şi căldură sufletească.
Inimile să fie cuprinse de gingăşia tuturor florilor de
primăvară, să învăţăm permanent să fim mai bune,
mai harnice şi mai utile familiilor în care trăim şi lo-
cali tăţii în care ne desfăşurăm activitatea. 

La Mulţi Ani!
Nicoleta Şipoş, consilier local

L
una martie este pe-
rioada în care se re-
marcă, în primul rând,

femeia. 1 Martie, 8 Martie, sunt
două sărbători atât ale
primăverii, cât şi ale mamelor,
surorilor, soţiilor, logodnicelor şi
ale prietenelor. Pentru mine, 8
Martie reprezintă o zi a respec-
tului pentru toate femeile. La fel,
consider că toate femeile ar tre-
bui să fie respectate de către cei
din jur, dar mai ales de partenerii lor de viaţă. Mi-aş
dori ca, în aceste zile, toate femeile să fie preţuite, să
petreacă de 1 şi 8 Martie aşa cum merită, să li se ofere
clipe de neuitat...

Miluţa Conţescu, consilier local

Ultima ninsoare-ncarcă merii,
DDaarr  ccuurrâânndd  eeii  pplliinnii  vvoorr  ffii  ddee  ffllooaarree!!

Martie, o, mamă, sărbătoare!
Sărbătoarea ta şi-a primăverii!
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A
ctivitatea mea de
artist face să fiu de-
parte de ţară în aceste

momente de început de mar-
tie... Sunt în Statele Unite
ale Americii, unde le voi
cânta românilor stabiliţi în
California, Las Vegas şi
Chicago. Aici, mai ales în
California şi Las Vegas, pot
spune că e primăvară deja. O
primăvară frumoasă, pe care

o transmit de aici tuturor fe-
meilor din Giroc şi Chişoda. De fiecare dată
aşteptăm, nu doar noi, femeile, cu emoţie în-
ceputul de martie, cu Mărţişorul şi cu ziua în care
sărbătorim cea mai dragă fiinţă dintre toate –
mama! Un gând curat pentru cele care ne-au dat
viaţă, pentru că nimic nu e mai presus pe lume
decât mama. La Mulţi Ani!

Zorica Savu, solistă de muzică populară

C
ele mai frumoase zile din
martie, prima şi cea de-a
opta zi a lunii, sunt dedi cate

femeilor. Tatăl meu vine mereu
acasă, în aceste zile, cu mărţişoare şi
flori, pentru mama şi pentru mine,
iar eu sunt cea care alege prima ce îi
place mai mult. Anul acesta emoţi-
ile vor fi puţin mai mari pentru că,
în calitate de soţie, voi primi primul
mărţişor de la soţul meu. Eu îmi
doresc ca în fiecare mărţişor pe care
doamnele şi domnişoarele îl vor
primi să fie şi puţină sănătate, iar
primăvara să le aducă zâmbetul pe
buze şi multă dragoste în suflet.

Doriana Talpeş, solistă   
de muzică populară

P
entru mine, dintot-
deauna, 8 Martie a
reprezentat cel mai

frumos eveniment al anului.
Îl consider, în primul rând,
un eveniment al mamelor.
Mama reprezintă pentru
mine o persoană sfântă şi, de
aceea, această zi este deosebit
de importantă. Despre 1
Martie, ştim cu toţii că este
ziua care vesteşte primăvara,
un moment de care ne 
bucurăm împreună – copii, tineri
sau adulţi. 1 Martie este, pentru mine, momentul de
curăţire, de puritate al sufletului.

DDeessaannccaa  LLaalliiccii,,  ssoolliissttăă  ddee  mmuuzziiccăă  ppooppuullaarrăă

D
oresc
ca toate
femeile

să aibă o
primăvară cât
mai frumoa să,
cu cât mai
multe bucu rii.
Recunosc că

nu-mi pla ce
deloc iarna şi că

mereu aştept, din
tot sufletul, sosirea

primăverii, cu re venirea
la viaţă a naturii. Personal, îmi doresc
în primul rând sănătate, să treacă Pos-
tul şi să ne putem bucura de meseria
noastră şi de oameni la nunţi, la
botezuri sau la rugi. Femeilor din
Giroc şi Chişoda le doresc să ofere şi
să primească în schimb multă
dragoste, pentru că dragostea este cel
mai important lucru.

Luminiţa Jucu-Pascu, solistă de
muzică populară

C
a simbol al
primăverii, luna
martie este şi

pentru mine o perioadă
frumoasă. Aceasta pen-
tru că, indiferent câţi
ani trec peste noi, su-
fletele tot tinere ne ră -
mân. Pentru mine,
martie are o triplă sem-
nificaţie: ziua mea de naştere
este în 12 martie, cea a fiului meu
este în data de 17 martie, la acestea adăugându-se
şi Ziua Mamei. Toate acestea nu pot şterge şi
partea tristă a lunii pentru mine, aceasta
deoarece în 24 martie, chiar la Bunavestire, în
urmă cu 13 ani, mi-am pierdut mama.

Aurelia Ardelean, solistă de muzică populară

FFiiii  ppuullbbeerree  ssuubb  ppaaşşiiii  mmaammeeii  ttaallee,,
ffiiiinnddccăă  rraaiiuull  eessttee  aaccoolloo  uunnddee
ccaallccăă  ppaaşşiiii  eeii..  ((PPrroovveerrbb  aarraabb))
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S
untem în
pragul unei noi
primăveri, o

primăvară a renaşterii, o
p r i m ă -

vară aş -
teptată
deo po -
t r i v ă  
c a  l e n  -
daristic,
cât şi cu
inima, o

p r i m ă -
vară care să ne pă trun dă sufle-
tul şi să ne facă să înălţăm
ochii spre cer, să respirăm
mireasma inconfun da  bilă a
acestui anotimp şi să ne bu-
curăm de întreaga minune a
lui Dumnezeu.

E vremea mărţişoarelor, a
florilor, e vremea celebrării fe-
meii, în toate ipostazele ei: de
mamă, soţie, soră, prietenă.
Iar femeile din Giroc şi
Chişoda au dovedit, cu priso -
sinţă, cu sunt mame bune,
soţii înţelegătoare şi harnice,
aducându-şi din plin aportul
la dezvoltarea comunităţii
noastre. Lor să le aducem, în
aceste zile, prinosul nostru de
recunoştinţă, să le oferim nu
doar flori, ci toată dragostea şi
aprecierea noastră.

La mulţi ani şi să aveţi
mereu primăvara în sufletele
voastre!

Dr. Viana Toma

O
dată cu primii ghio-
cei, am primit semnul
că primăvara se reîn-

toarce. E primăvară, e martie.
E vremea mărţi şoa relor, a flo-
rilor. E anotimpul renaşterii,
dar şi al preţuirii pentru cea
mai dragă fiinţă de pe pământ.

Cu res pect şi admiraţie, ne în-
clinăm în faţa mamelor noas-

tre, cele care ne-au dat viaţă şi
ne-au făcut ceea ce suntem. Fe-

meilor din Giroc şi Chişoda le doresc
să petreacă aceste zile de început de martie în sănătate,
fericire şi belşug, să primească întreaga apreciere şi
dragoste pe care le merită cu prisosinţă. La mulţi ani!

Dr. Codruţa Olariu

Î
nceputul lunii martie este
o perioadă specială pen-
tru fiecare dintre noi, fe-

meile. Pe toţi ne bucură plecarea
iernii şi sosirea primăverii, dar
pri me le zile ale lunii ne sunt
dedicate nouă, femeilor. Cu sigu-
ranţă, ne dorim să fim apreciate,
preţuite şi iubite. Sunt sigură că
femeile din Giroc şi Chişoda au
parte de aceste sentimente, pen-
tru că sunt soţii, mame sau surori
devotate. Măr ţişorul, Ziua Mamei, aceste simboluri ale
unui nou început perpetuu, să fie, pentru toate femeile,
prilej de bucurie şi de clipe minunate petrecute alături de
cei dragi. La Mulţi Ani!

Dr. Lucia Barboni

L
una martie este una încărcată de simboluri
şi de conotaţii, dar şi de emoţie, speranţă şi 

bucurie. Sunt sentimente pe
care le trăim cu toţii, nu doar
noi, femeile. Avem emoţii
pentru că, în primul rând,
martie echi valează cu ziua
mamei, cea mai dragă şi mai
preţioasă fiinţă pentru
oricine. Ne aplecăm în faţa
celor ce ne-au dat viaţă, cu
respectul şi aprecierea pen-

tru tot ce au făcut pentru noi.
Apoi, martie e începutul pri mă verii, al unui anotimp pe
care femeile din Giroc şi Chişoda trebuie să-l trăiască la
maximum de fiecare dată. La Mulţi Ani!

Dr. Marieva Cosmina Muntean

FFeemmeeiiaa  eessttee  ffiiiinnţţaa  cceeaa  mmaaii  ppeerrffeeccttăă  ddiinnttrree  ttooaattee
ffăăppttuurriillee;;  eeaa  eessttee  oo  ccrreeaaţţiiee  ddee  ttrraannzziiţţiiee  îînnttrree  oomm

şşii  îînnggeerr..  ((HHoonnoorree  ddee  BBaallzzaacc))

Casa nu e fondată pe
pământ, ci pe femeie.

(Proverb albanez)

Căminul fără femeie
este ca fântâna fără
căldare. (Proverb

bulgar)
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Ileana Cionca, cadru didactic 
coordonator Grădiniţa PP Chişoda

Femeile sunt cea mai
frumoasă jumătate a
lumii. ( Jean-Jaques

Rousseau)
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M
artie e luna în care
Dumnezeu ne
arată nouă, oa-

menilor, că după orice iarnă,
oricât de grea ar fi, vine, ne-
greşit, Primăvara. Anotimpul
vieţii, al speran ţei şi al iubirii.
Ne vom bucura, în curând, de
toate darurile acestui splendid
anotimp – soare, cer senin,
flori, insecte, ciripit de
păsărele... Haideţi să profităm
din plin de toate aceste minuni ale naturii, să le
lăsăm să ne pătrundă în suflete şi, cu siguranţă, vom
împrumuta puţin din frumuseţea şi gingăşia lor.
Tuturor locuitorilor comunei Giroc le doresc o ast-
fel de primăvară plină de lumină şi căldură su-
fletească, iar fetelor, femeilor şi mamelor, în special,
le urez să fie iubite şi preţuite aşa cum merită cele
care fac, asemenea primăverii, ca viaţa pe Pământ să
învingă şi să dăinuiască. La mulţi ani!

prof. înv. primar, Bianca Cîmpeanu

A
n
de an,
1 Mar-

tie ne readuce
speran ţa, op-
timismul şi
cre  din ţa în
mai bine. 
A ceastă zi să
fie un prilej

de bucurie, să
ne umplem gândurile şi sufletul
de căldură primă ve rii. Martie, în
întregul său, este o sărbătoare,
una în care celebrăm femeia. Fe-
meia ca mamă, soră, soţie, fiică,
colegă ori prie  tenă. Fie ca această
primăvară să fie mai bogată, visele
să devi nă realitate şi speranţele
împliniri.

Prof. Marieta Deneş

P
rimăvara este anotimpul bu cu riei,
al renaşterii şi spe ran ţei, este mo-
mentul în care celebrăm tinereţea,

frumuseţea şi sensibilitatea eternului femi-
nin. De ziua dumnea voastră, stimate
colege, doamne şi domnişoare, vă doresc ca
viaţa să vă fie o veşnică primăvară, visele să
vi se împlinească, fiecare zi să vă fie o săr-
bătoare a iubirii, blândeţii şi înţelegerii.

Ileana Cionca, cadru didactic 
coordonator Grădiniţa PP Chişoda

C
a toate femeile, simt şi eu efer-
vescenţa şi agitaţia pozitivă a
acestor zile. Simt bucuria, simt

sen timentele celor din jur care ne cins -
tesc şi ne onorează. Mă alătur celor
cuprinşi de frenezia sosirii primăverii,
mă simt bine alături de cei ce asociază
celebrarea femeii, a mamei, ritmurilor
sărbătoreşti ale reînvierii naturii. Mi-
turile greceşti sau romane au făcut-o
din vremuri străvechi. Dar femeile, sim-
plele femei, au străbătut veacuri în spe  ran-
ţe, animate de visul şi de credinţa
îndreptăţită că pot sta alături de bărbaţi, încrezătoare în şansa lor
egală. E adevărat, drumul a fost lung, statisticile istorice o con-
firmă. Ce îmi doresc astăzi, de 8 Martie? Îmi doresc  ca atenţia şi
bunătatea care ni se dăruiesc să nu rămână simbolice în celelalte
zile din calendar. Pentru că noi suntem mame, soţii, colege,
partenere, şefe, subalterne, vecine, prietene în fiecare zi, iar sen-
timentele de preţuire care ne covârşesc azi ştim să le întoarcem
cu prisosinţă în fiecare zi pentru egalii noştri: bărbaţii.

Prof. înv. primar Daniela Simionese

Tuturor acelora 
ca re au cu nos-

cut mi  nu nea zămislirii
omu lui şi în deplinesc
cu res ponsabilitate
misiu nea sfântă a
formării lui pentru
viaţă, gândurile me le
de bine şi urări res pec-
tuoase de împlinire,
sănătate şi bucurii.

Prof. Gabriela Vlasie

Femeile sunt cea mai
frumoasă jumătate a
lumii. ( Jean-Jaques

Rousseau)
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I
ubesc pri mă vara.
Pen tru lucrurile care par
mai colo rate. Pentru

zilele care îmi dăruiesc mai
multă lumină. Pentru  cerul  en-
ervant de albastru. Şi pentru că,
mai mult ca niciodată, primă-

vara îmi dă un
chef nebun
de viaţă. De
bucu rie. De
bu cu rie pri -
mi tă şi dată
mai departe.
Dă rui tă fără
zgâr cenie şi
semne de re-
gret. Pen tru
că, deşi par

vorbe ma ri,
pri măvara se încă pă ţâ nea ză să
ne facă mai buni. Mai senini. Se
în căpăţânează să ne aducă aminte
cum ne dorim să fim. Cum ar
trebui să fim. Cum, undeva
acolo, în noi, suntem de fapt:
buni, veseli, darnici şi veşnic în-
drăgostiţi de... primăvară.
Aşa... Pur şi simplu.
Andreea Medinschi-Niculescu, 

realizator TV

P
rimăvara este anotimpul
renaşterii. Dacă aş spune
că e ano timpul în care

totul se trezeşte la viaţă, ar fi un
clişeu… dar asta înseamnă pentru
sufletul meu. Singurul anotimp în
care îmi fac timp pentru mine, în
care trăiesc cu impresia că după un
an în care toate lucrurile din jurul
meu s-au schimbat, acum revin la
normal, prietenii sunt din nou
aici, zâmbete şi momente care se
adaugă la o colecţie întreagă de mo-
mente geniale petrecute primăvara.
Anotimpul cu reverberaţia energiei, care face viaţa mai in-
tensă, totul înfloreşte, în suflet, în natură, zâmbetul flo-
rilor rezonează cu pacea sufletească şi mirosul divin al
mugurilor de iarbă şi al pomilor, ceea ce conferă un plus
de spiritualitate şi inspiraţie pentru artă.
Frigul începe să se împletească cu razele soarelui, întuneri -
cul cu lumina şi după o iarnă grea, cu zăpadă mare, viaţa,
soarele, primăvara înving. Acest triumf al reînvierii şi re-
generării este invocat prin Mărţişorul pe care-l dăruim
celor dragi, ca mic semn care ne dorim să aducă fericire şi
noroc.
Mărţişorul este sărbătoare specific românească, el celebrează
venirea primăverii, el ne aduce optimism şi credinţă.
Sărbătorile specifice acestui anotimp induc o stare de spirit
de normalitate: MĂRŢIŞORUL, 8 MARTIE / ZIUA
MAMEI, toate impun reflexie, evidenţiind credinţa po -
po rului român şi respectul pentru tot ce este pur şi sfânt.

Claudia Vasilescu, artist plastic

M
ica minune alb-roşie ce însoţeşte
gablon ţurile mai ieftine sau mai
scumpe împodobitoare de piept ne

aduce aminte în fiecare an cât de minunat este să
fim femei. Uităm pentru câteva zile toate
necazurile muiereşti şi ne simţim cu totul şi cu
totul speciale. Nu ştiu cine s-a gândit să ne
onoreze cu un debut furibund de martie,
dar trebuie să îi mulţumim. De fiecare
dată, multe dintre noi încercăm să infir-
măm zicala „cu o floare nu se face
primăvară”. Sunt mai mult decât satis-
făcută de primăvara de pe chipul suror-
ilor mele purtătoare de ghiveci şi
mărţişor, ameţite de ambrozia în-
ceputului de Mart’.
Mai merită să ne gândim de fiecare dată
şi la cum ne privim noi pe noi şi ce
aşteptăm de la colegii noştri de viaţă, cei
ce se simt de fiecare dată datori în dubla
de început de primăvară din 1 şi 8 să ne
uimească cu cadouri mult dorite de sufleţelele
noastre acompaniate de tulpini, frunze şi petale
binecuvântate de simfonii odorizante.
Pentru fiecare rochie, bluză sau mai ştie Dum-
nezeu ce piesă de îmbrăcăminte care îi stă bine
unei mai mult sau mai puţin prietene, suntem ca-
pabile de cele mai ucigătoare priviri. Suntem
geloase că pe vreo trecătoare, ştiută sau nu, băr-
batul din dotare o priveşte şi o mângâie aşa cum
colegul nostru de cameră în vigoare nu a mai

făcut-o de mult. Pentru orice vorbă lipsită de

duh suntem în stare să stabilim nivelul de
blondă al unei consexuale aşa cum un chimist,
şoarece de labo rator, stabileşte pH-ul unei biete
soluţii. Nu ştiu de ce, dar prima impresie care-mi
trăzneşte prin minte când văd un şofer care face o
năzdrăvănie la volan este că este o cărătoare de

poşetă şi dacă totul se termină cu bine
mulţumesc că există un Dumnezeu al
şoferiţelor.
Atunci când bărbaţii ne dau semne mai
mult sau mai puţin vizibile că ar trebui
să ne oprim din dizertaţiile noastre de-
spre lume şi viaţă, nu ştim că cel care a
spus că „tăcerea e de aur” nu a fost elec-
trostivuitorist cu jumătate de normă. Şi
continuăm de parcă nu ne-am făcut
planul la dojeni şi poveţe înţelepte cu
darul de a traversa „găurile de vierme”
dintre cele două pavilioane ale urechilor
masculine. Suntem, da aceea, ofuscate de

misoginismul intransigent al purtătorilor
de cromozomi XY.
Şi totuşi, de mii de ani, nu ne-am pierdut farmecul
de a ne înroşi obrăjorii la un sărut politically corect
al oricărui coleg de colectiv aducător de frezii,
zambile, trandafiri şi alte plante împodobite cu
parfum. An de an mă strofoc să mă îmbrac cât mai
elegant, să miros cât mai bine şi să îmi pun masca
cea mai jovială posibilă în încercarea de a-mi
doborî recordul la buchete, ciocolate fine şi
mărţişoare.

Codruţa Tomescu

Dacă n-ar fi muie ri le, cu rânduială şi cuminţenie,
ce s-ar face ţara? (Mihail Sadoveanu)
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Zeci de şoferiţe din Giroc şi
Chişoda au fost oprite în trafic de o
echi pă mai puţin obişnui tă, în ziua de 8
martie, pe raza comunei noastre. “Echi -
pajul” condus de primarul Girocului,
dr. Iosif Ionel Toma, de comisa rul-şef
M a r c e l
Crăciunes -
cu, şeful
Ser viciu-
lui Po li ţiei
R u  t i e r e ,
de Nicolae
Istrat, de
la Servi-
ciul Po -
l i ţ i e i
R u  t i e r e
Timiş, de
C o r n e l
Jur ca, pre -
şe dintele
C lu bului
Ro   tary Ri pen sis, şi din care au mai
făcut parte Marius Giu risici sau jr.
Daniel Sgură, şeful Poliţiei Locale
Giroc, a împărţit flori participantelor la
trafic, cu ocazia Zilei Internaţionale a
Femeii. Chiar dacă au fost emoţionate,
în momentul în care au fost trase pe
dreapta, girocencele au răsuflat uşurate
când au aflat că motivul pentru care au
fost oprite a fost acela de a fi felicitate
cu prilejul zilei lor şi nicidecum pentru
că nu ar fi condus regulamentar.

De asemenea, acţiunea de la Giroc,
la care au mai participat şi piloţi de raliu
de la echipele Blitz şi Marius Giurisici
Rally Academy, a avut şi un caracter
preventiv. “Stra da nu este loc pentru
concurs” a fost îndemnul scris pe m a -

şinile pi-
loţilor de
raliu, care
au partici-
pat în
acest fel la
Campania
“ A l e g e
viaţa”, de
prevenire
a acciden-
t e l o r  
ru tiere. 

Şi pen-
tru că la
trafic par-
ticipă nu

doar conducătorii auto, po liţiştii
prezenţi la acţiunea de la Giroc, din
ziua de 8 martie, au împărţit veste re-
flectori zante bicicliştilor şi conducăto-
rilor de mopede pe care i-au întâlnit în
comuna noastră. 

Acţiunea, organizată de Inspec-
toratul de Poliţie al Judeţului Timiş,
împreună cu Clubul Rotary Ripensis,
s-a derulat în cadrul campaniei “Alege
viaţa”. (V.T.)

ŞŞooffeerriiţţeellee  ddiinn  GGiirroocc  aauu  pprriimmiitt  fflloorrii  ddee  88  MMaarrttiiee,,
iiaarr  bbiicciicclliişşttiiii  --  vveessttee  rreefflleeccttoorriizzaannttee

Primarul Iosif Ionel Toma, comisarul-şef Marcel Crăciunescu, 
comandantul Serviciului Poliţiei Rutiere, 

comisarul-şef Nicolae Istrat, de la Serviciul Poliţiei Rutiere, 
şi Cornel Jurca, preşedinte al Clubului Rotary Ripensis, 

au oferit flori şoferiţelor din comuna noastră

Din dragoste pentru femeie s-a născut tot 
ce e mai frumos pe lume. (Maxim Gorky) 56

Ziua Femeii, sărbătorită de preşcolarii Grădiniţei
cu Program Prelungit Giroc, martie 2013

„De ziua ta, mămico!”

Există o fiinţă minunată faţă de care vom rămâne întotdeauna
datori: mama. (Nikolai Alexeevich Ostrovsky)



56

În data de 7 mar-
tie, preşcolarii Gru-
pei Mare A din
cadrul Grădiniţei cu
Program Prelungit
Giroc le-au oferit
mă micilor, bunicilor
şi  bă trânelor de la
Că minul pentru Per-
 soane Vârstnice Timi -
şoara, un cadou
special – o serbare.
Poeziile, cântecele şi
dansurile prezentate i-au bucurat şi
emoţionat pe invitaţi.

Doamnele de la Că mi nul pentru
Persoane Vârstnice Timişoara au fost în-

soţite de doamna
Iolanda Răducanu,
directoarea că mi -
nului, acţiunea în-
cadrându-se în
pro iectul de volun-
tariat „Din inimi
pentru inimi”.

Cadrele didac-
tice de la grupă le
mul ţumesc părin -
ţilor care s-au impli-
cat în pre gătirea

unor cadouri pentru doamnele de la
cămin.

Educatoare, Lenuţa TERTECI, 
Alina-Elena NENICIOIU

ZZiiuuaa  FFeemmeeiiii,,  ssăărrbbăăttoorriittăă  ddee  pprreeşşccoollaarriiii  GGrrăăddiinniiţţeeii
ccuu  PPrrooggrraamm  PPrreelluunnggiitt  GGiirroocc,,  mmaarrttiiee  22001133

Am aşteptat cu drag această sărbă-
toare, 8 Martie - Ziua Femeii, iar pentru
noi, preşcolarii din Grupa Mare C, în
special, Ziua mamei.

Am aşteptat să le sărbătorim cum se
cuvine, la noi, la Grădiniţa P.P. Giroc, ca

în fiecare an. Am pregătit special pentru
mame activităţi demonstrative, proiectate
de cele două educatoare ale grupei: o ac-
tivitate de educare a limbajului şi o activi -
tate matematică. Copiii au fost dornici să
arate mămicilor lor cât de multe cunoş tin ţe

au dobândit în aceste două domenii de ac-
tivitate. Au fost plăcut surprinşi, la în-
ceputul activi tăţilor, de surpriza zilei:
sosirea Zânei Primăvara, care i-a bucurat
prin prezenţa ei şi prin re com pensele fru-
moase oferite copiilor. 

Invitată a fost şi doamna
Bianca Cîmpeanu, viitoarea
lor învăţătoare, care i-a feli ci -
tat pe copii pentru isteţimea
lor şi care ne-a făcut o invitaţie
la şcoală, în clasa domniei sale.

Preşcolarii şi-au încântat
mămicile cu cântece şi poezii
dedicate lor, iar la final copiii
le-au dăruit un mic cadou con-
fecţionat cu multă dra goste,
împreună cu educatoarele.

Mămicilor le dorim să se bucure în
fiecare zi de iubirea copiilor lor!

Prof. înv. preşcolar, 
Janina TERTECI

Prof. înv. preşcolar, 
Florina BERINDEIU

„De ziua ta, mămico!”

EExxiissttăă  oo  ffiiiinnţţăă  mmiinnuunnaattăă  ffaaţţăă  ddee  ccaarree  vvoomm  rrăămmâânnee  îînnttoottddeeaauunnaa
ddaattoorrii::  mmaammaa..  ((NNiikkoollaaii  AAlleexxeeeevviicchh  OOssttrroovvsskkyy)) 57

8 Martie 2013 – creativitate şi emoţie

8 Martie - ziua când toate mamele zâmbesc   
Motto: „Mama-i curcubeu pe ape,

E sărut de suflet sfânt,
Mama-i îngerul de-aproape,

Fericirea pe pământ.”

Inima mamei este un adânc abis, la capătul căruia
găseşti, de fiecare dată, iertare. (Honore de Balzac)
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Ziua de 8 Martie 2013
a avut o ţinută atipică pen-
tru preşcolarii din Grupa
Mică B, îndrumaţi de către
doam na edu catoare prof.
Simona Leon tescu, deoa -
rece alături de copii au par-
ticipat, activ, şi părinţii.

Sub genericul „Copii şi
mămici” s-a desfăşurat o
activitate în cadrul căreia
copiii şi mămicile au creat
îm preună un peisaj de
primăvară, au râs, au po -
vestit, s-au jucat. De asemenea, copiii şi-
au încântat mămicile recitând şi
cântându-le.

La final, în jurul unui tort, s-au în-
dulcit, au făcut poze împreună, copiii

ofe rindu-le mămicilor câte o felicitare de
8 Martie şi o diplomă pentru cea mai
bună mamică, urându-le din sufleţelul
lor un călduros 

„La mulţi ani!”.  S.L.

8 Martie 2013 – creativitate şi emoţie

Pentru că 8 Martie -  Ziua Femeii
este mai mult decât o sărbătoare tradiţio -
na lă, este una de suflet, în care gândurile
noastre cele mai alese se îndreaptă spre
fiinţa care ne-a dat viaţă, preşcolarii din
Grupa Mijlocie B, de la Grădiniţa P.P.
Giroc, au dorit să celebreze această zi
într-un mod special. 

Împreună cu educatoa rele lor, copiii
au pregătit un frumos program artistic. 

Cu primăvara în suflet, cu ochii
sclipind de bucurie şi emoţie, am încer-
cat să le transmitem, prin vers şi cânt, tu-

turor mamelor (şi bunicilor) că le iubim,
că apreciem fiecare gest ma tern, fiecare
vorbă bună, fiecare mângâiere, fiecare
încurajare, fiecare lacrimă care a brăzdat
obrazul lor în tăcere, fiecare sacrificiu pe
care l-au făcut de dragul copiilor lor. 

În semn de adâncă pre ţuire, le-am în-
mânat, la sfâr şitul programului artistic, o
inimă decorativă şi o felici tare inedită, pe
care le-am confecţionat cu drag, şi le-am
invitat să servească împreună cu noi mini-
pateuri, prăjituri şi suc, ca să ne bucurăm
împreună în această zi atât de specială.

Bucuria mamelor şi cuvintele lor de
apreciere au fost recompensa noastră cea
mai frumoasă!

Prof. Eleonora 
Gabriela MIMIŞ

88  MMaarrttiiee  --  zziiuuaa  ccâânndd  ttooaattee  mmaammeellee  zzââmmbbeesscc      
Motto: „Mama-i curcubeu pe ape,

E sărut de suflet sfânt,
Mama-i îngerul de-aproape,

Fericirea pe pământ.”

IInniimmaa  mmaammeeii  eessttee  uunn  aaddâânncc  aabbiiss,,  llaa  ccaappăăttuull  ccăărruuiiaa
ggăăsseeşşttii,,  ddee  ffiieeccaarree  ddaattăă,,  iieerrttaarree..  ((HHoonnoorree  ddee  BBaallzzaacc)) 58

Gânduri pentru mama, martie 2013

O zi cu mama mea Ziua Mamei

Tot ce sunt sau ce sper să devin îi datorez
îngerului care a fost mama. (Abraham Lincoln)
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GGâânndduurrii  ppeennttrruu  mmaammaa,,  mmaarrttiiee  22001133
Mari sau mici, când soseşte luna mar-

tie ne pregătim cu toţii să o sărbătorim pe
cea mai importantă femeie din viaţa noas-
tră, cea care ne-a dat viaţă, dar şi îndru-
mare, ne-a
în grijit şi ne-a
susţinut, a fost
lângă noi să ne
şteargă la -
crimile, să ne
aducă zâmbe-
tul pe faţă şi 
ne-a alinat
durerile cu o
sărutare. 

Şi elevii
claselor a V-a
şi a VI-a de la
Şcoala Gimnazială din Giroc, îndrumaţi
de dirigintele lor, prof. Melentina Costa,
respectiv prof. Miloranca Golban, dar şi
de domnul profesor de muzică Mircea
Sturza, au avut o surpriză deosebită pen-
tru mămicile lor. 

Astfel, pentru a marca ziua de 8 mar-
tie, elevii clasei a V-a au pregătit o serie de
poezii şi cântecele, urmate de o
prezentare Power-Point, reprezentând un

colaj de poze
cu aceştia şi
mămicile lor.
După serbare,
toată lu mea a
continuat dis-
tracţia, la un
pahar de suc şi
un fursec, iar
fiecare mă mi -
că a primit o
floare. 

La rândul
lor, elevii clasei a VI-a au spus poezii şi au
cântat pentru mămicile lor, iar la ter-
minarea programului artistic le-au servit
cu un tort menit să le facă ziua mai fru-
moasă. A.C.

O zi cu mama mea
Primăvara... anotimpul renaşterii, al

trezirii la viaţă, face din ziua de 8 Martie mo-
mentul cel mai plin de feminitate, zâmbete şi
căldură sufletească! 8 Martie este o zi dedicată
mamei, în care am încercat să-i adresăm un
gând bun şi o urare. 

Sub genericul „O zi cu mămica mea”, s-a
desfăşurat o activitate în cadrul căreia copiii şi
mămicile au creat împreună o felicitare, au râs,
au povestit şi s-au jucat. De asemenea, copiii
şi-au încântat mămicile recitând, cântând şi
dansând.

Educatoarele Grupei Mici de la Grădiniţa
PP Chişoda, Simona Cheie şi Oana Simion,
vă doresc ca această primăvară să vă inunde su-
fletul cu bucurie şi cu parfumul tuturor florilor
sale, iar soarele ei să vă topească toate grijile şi
să vă aducă numai clipe de bucurie!

Ziua Mamei
În prima lună a primăverii, pe 8

Martie, este mare sărbătoare – Ziua
Mamei. Această zi este un prilej de
bucurie pentru toate mămicile. Şi
copiii Grupa Mică B, de la Grădiniţa
P.P. din Chişoda, le-au oferit această
bucurie mămicilor lor. Preşcolarii au
pregătit împreună cu doamna lor 
edu catoare, Cosmina Mărguş, un
program dedicat mămicilor. Ei au
recitat poezii, au cântat şi au pregătit
felicitări pentru acestea, urându-le
din toată inima „La mulţi ani”! şi să
aibă parte de o primăvară frumoasă.

Soarele primăverii să vă topească
toate grijile şi să vă aducă numai
clipe de bucurie!

Tot ce sunt sau ce sper să devin îi datorez
îngerului care a fost mama. (Abraham Lincoln)
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„„LLaa  mmuullţţii  aannii””  ddee  zziiuuaa  ffeemmeeiiii  îînnsseeaammnnăă  mmaaii  mmuulltt
ddeeccââtt  fflloorrii  şşii  ccaaddoouurrii:: îînnsseeaammnnăă  ssăă  ssppuuii

mmuullţţuummeesscc,,  îînnsseeaammnnăă  ssăă  ssppuuii  „„TTee  iiuubbeesscc””!!
Acestea au fost cuvintele pe care le-au

spus şi preşcolarii Grupei Mijlocii, de la
Grădiniţa P.P. din Chişoda, care au sărbă-

torit ziua de 8 Martie prin tr-un recital de
cântece şi poe zii, pregătit în clasă îm preu-
nă cu doamnele lor educatoare, Ilea na
Cionca şi Andreea Ghibirdic. 

Ma me le şi bunicile, pre zente în gră-
diniţă, s-au  emoţionat până la la crimi şi 
i-au aplaudat şi încurajat pe cei mici.

La final, copiii şi-au încântat pu blicul
cu dan surile învăţate împreună cu doam -
na Florentina Kybedi.

A fost o zi frumoasă şi deosebită, ca în
fiecare an, pe care cu toţii dorim să o
repetăm an de an.

I.C.

LLaa  mmuullţţii  aannii,,
mmăămmiiccoo!!

Mama este persoana cea
mai dragă sufletului nostru,
este tot ce-i mai bun în viaţă.
Din primele clipe ale vieţii
noastre zărim chipul mamei,
auzim glasul său duios. 

Cu prilejul zilei de 8
Martie, copiii din Grupa
Mare, de la Grădiniţa P.P.
din Chişoda, au transmis,
printr-o serbare specială,
dragostea şi recunoştinţa faţă
de persoanele care au grijă, zi
de zi, de ei. Micuţii au inter-
pretat cântece, au recitat
poezii, urmate de un mo-
ment de dans, iar la finalul
festivităţii au înmânat
diplome şi felicitări mămi-
cilor şi bunicilor.

Ziua de 8 Martie a avut o ţinută atipică pentru
copiii de la Creşa din Chişoda, îndrumaţi de colectivul
de aici,
deoarece
a l ă t u r i
de copii
au par-
ticipat şi
m ă m i -
cile.

S u b
g e n e r i  -
cul „Eu şi
ma ma”s-a
des făşurat o activitate în ca drul căreia copiii şi mămi-
cile au creat împreună o felicitare, au râs şi s-au jucat.

La final, au servit câte o prăjiturică, au făcut poze,
iar copiii au dăruit mămicilor câte o felicitare confec -
ţio nată de către ei, îm  preună cu cadrele de la creşă.

Ileana CIONCA

„„EEuu  şşii  mmaammaa””,,  oo  ssăărrbbăăttooaarree
ppeennttrruu  ccooppiiii  şşii  mmăămmiiccii

Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele şi în
inimile copiilor. (William Makepeace Thackeray)
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Centrul de
Cultură şi Artă
al Ju de ţului
Timiş a orga-
nizat edi ţia a
13-a a festi va -
lului-concurs
„To pul măr   -
ţişorului”, pri -
ma de pâ nă
acum cu fi-
nanţare exclu-
sivă din partea
Consiliului Ju de ţean Timiş. Di rectorul
CCAJT, Ciprian Cipu, ne-a spus că
acest concurs a fost re zervat tinerilor
din colegiile naţionale de artă şi de la
liceele de muzică. „Am avut participanţi
din 14 judeţe, printre care, bineînţeles,
şi judeţul-gazdă, Timişul, concurenţii
având vârste cu prinse între 16 şi 35 de
ani. În finala jurizată de o serie de per-

sona lităţi, care l-au avut ca preşedinte
pe muzicologul Gelu Stan, s-au ca li ficat
zece judeţe, pe primele două locuri
clasându-se concurenţi din Arad. 

Judeţul Neamţ a ocupat un loc trei,
în timp ce Timi şul a obţinut o men ţiu -
ne, acordată de Şcoala Populară de
Artă”. Ca o recunoaştere pentru perfor-

manţele pe care
le-a obţinut în
ultima perioadă,
în ca drul Galei
Laureaţilor a
fost invitat să
participe şi An -
sam blul „Ghio   -
celul” din Giroc,
care a sus ţinut
un moment co -
regrafic.  (V.T.)

„„TTooppuull  mmăărrţţiişşoorruulluuii””,,  
llaa  aa  1133--aa  eeddiiţţiiee,,  mmaarrttiiee  22001133
Ansamblul „Ghiocelul” a susţinut un recital

în cadrul Galei Laureaţilor

Tradiţia este o comuniune cu misterul istoriei.
(Nikolai Alexandrovich Berdyaev)
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DEDICAT COPIILOR
DIN GIROC ŞI CHIŞODA

MARTIE 2013

„„CCooppiiiiii ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa ssuunntt cceeii mmaaii ffrruummooşşii ccooppiiii ddiinn lluummee!!””
Dr. Iosif Ionel Toma, primarul comunei Giroc

““BBaa,, aall mmeeuu ee mmaaii ffrruummooss!!””,,
eeddiittiiaa aa VVII--aa

’’Supliment special

Acestea au fost atri butele ediţiei a VI-
a a festivi tăţii de premiere a co piilor care
au participat la concursul „Ba, al meu e mai
frumos!”, orga-
nizat, pentru al
şaselea an con-
secutiv, de ziarul
local „Dialog cu
c e  t ă ţ e n i i ” .
Aproa  pe optzeci
de copii, cei mai
mici locuitori ai
comunei noastre,
s-au adunat în
sala Căminului
Cultural din
Giroc. La fel de
emoţionaţi ca şi ei, părinţii şi rudele aces-
tora au luat parte la această adevărată săr-
bătoare. Amfitrion a fost, ca de fiecare
dată, primarul comunei Giroc, dr. Iosif
Ionel Toma, cel care, alături de Consiliul
Local Giroc, s-a asigurat ca mi cuţilor să
nu le lipsească nimic în această zi dedicată

ex clusiv lor. Domnul primar le-a adresat
un cuvânt de salut parti cipan ţilor şi a rei -
terat un adevăr pe care îl ştim cu toţii:

„Copiii din Giroc
şi Chişoda sunt
cei mai frumoşi
din lume!”.

Micuţii au
primit diplome şi
cadouri, iar însoţi-
toarele acestora,
câte o floare din
partea primarului,
ca semn de apre -
ciere. Tot prin
grija autorităţilor
locale, Clubul 

educaţional „Cerino” a organizat o serie de
jocuri care i-au distrat pe copii şi pe adulţi. 

Pe lângă cadouri, celor mici li s-au
oferit sucuri, dulciuri şi fructe, pentru că,
după mai bine de două ore în care s-au
jucat, au trebuit să-şi refacă forţele.

EEmmooţţiiii,,  bbuuccuurriiee  şşii  mmuullttăă  vvooiiee  bbuunnăă!!

CCeeaa  mmaaii  mmaarree  bbooggăăţţiiee  ddiinn  aacceeaassttăă  lluummee  ssuunntt  ccooppiiiiii..
MMaaii  mmaarree  ddeeccââtt  ttooţţii  bbaanniiii  ddiinn  lluummee  şşii  ttooaattăă  ppuutteerreeaa

ddee  ppee  ppăămmâânntt..  ((MMaarriioo  PPuuzzoo))
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Şi pentru că principala caracteristică
a copilăriei este voia bună şi joaca, aces-
tea nu au lipsit nici de la ediţia din acest
an a festivi tăţii de premiere a concursului
„Ba, al meu e mai frumos!”. Copiii s-au
jucat cu baloane de săpun, cu ba loane
obişnuite, cu cercurile sau cu pa raşuta în
care a zburat de colo-colo o caracatiţă
năzdrăvană, au stat pe picio roa nge şi au
participat la un
inedit concurs
de ţinut ba loa -
nele între frun -
ţile perechilor
alcătuite de co -
pii. De ase me -
nea, s-au jucat
cu sfoara, cu
cercuri şi au
rotit farfurii cu
ajutorul unei
nuiele. Pe fondul muzical asigurat de or-
ga nizatori, cei mici au da nsat limbo şi au
trecut printr-un tunel alcătuit din
mâinile celor mai mari dintre invitaţi,
tunel deschis de însuşi primarul comunei
Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, care s-a prins
cu bucurie în jocurile copiilor.

Pentru a marca aşa cum se cuvine
acest eveniment, la final, după ce s-a

închinat o cupă cu şampanie pentru copii,
toţi cei prezenţi au făcut o fotografie de
grup, care să stea mărturie a unei zile de
neuitat pentru cei mai mici locuitori ai lo-
calităţilor Giroc şi Chi şoda, dar şi pentru
părinţii, rudele lor şi reprezentanţii au-
torităţilor locale. 

Tot cu acest prilej, în semn de
dragoste din partea mai multor copii, pri-

marul comunei,
domnul Iosif
Ionel Toma, a
primit mai
multe felicitări
cu desene fă-
cute de micuţii
participanţi la
sărbătoare, iar
în sem n de re-
cu noştinţă din
partea pă rin -

ţilor, o diplomă de merit şi un frumos
buchet de flori. 

Aceas tă săr bătoare a copiilor a fost
încă o dovadă a faptului că, la Giroc, ad-
ministraţia locală se apleacă cu grijă şi 
responsa bilitate spre cei care vor fi, peste
ani, cetăţeni de nădejde ai comunei 
noastre.

Copilăria este inima tuturor vârstelor.
(Lucian Blaga) 63
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Câştigătorii concursului „Ba, al meu e mai frumos!”,
ediţia a VI-a, martie 2013
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CCââşşttiiggăăttoorriiii  ccoonnccuurrssuulluuii  „„BBaa,,  aall  mmeeuu  ee  mmaaii  ffrruummooss!!””,,
eeddiiţţiiaa  aa  VVII--aa,,  mmaarrttiiee  22001133

Adnana-Elena
Firu-Băleanu

Alexia-Daciana
Bălan

Amy-Cristina
Andrei

Anais Tonea

Anamaria şi Sebastian
Radoslav

Andra-Maria
Fudulu

Andrei Găină Angelina-Nicole
Coman

Antonio Curelea Bianca-Amira
Bârlog

Bogdan Gherman Brianna-Maria
Balog

Carmina Risti Cristian Seiman Damaris 
Jeberean

Daria Berindeiu
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Daria Golban Daria Mucenic Darius Georgiu Darius-Nicuşor
Godja

David George
Ignea

Erich Brenforfer Florin-Alexandru
Ţurlui

Luca-Andrei-
Florian Golban

Ioana-Roxana
Dene

Ioana Zaharia Irina-Teodora
Telcean

Iris-Ioana
Seracin

Larisa Borţoc

David Golban David Mucenic Eduard-Teodor
Sîrbu
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Luca-Iulian
Maxim

Răzvan-Cosmin
Mihoc

Miruna 
Marcovici

Patric-Gabriel
Sperniac

Patricia-Andreea
Bariu

Raluca-Ada 
Mihăilă

Raluca Levai Raul Coandă

Paul Seiman Rafael 
Sferilă-Coşman

Răzvan
Sferilă-Coşman

Raisa-Maria
Bogdan

Maria-Alessandra
Pătruţescu

Matei Boldan Mihai-Gabriel
Dumitrache

Mirel-Dorin
Dumitrache
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Riana-Ioana
Fudulu

Saşa Dragomir

Ioan-Octavian
Stancea

Vanesa Avrămuţ

Astrid-Nicole
Ciobanu

Graţian-Matei
Ursu

Maria Homeag David Voica

Amalia-Ionela Meţcan Andra-Maria PantişRobert-Constantin Meţcan

Suria Matei

Tara Babici

Teo-Cristian 
Mihali

Sergiu Paraschiv Sof ia Mixich

Ioana-Teodora
Stancea 

Ricardo-Antonio
Alvarez Mancilla

Robert-Graţian
Sitar

Sanda Foncea
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Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia

Nimic nu atârnă aşa de greu ca păcatul 
şi neascultarea. (Sf. Ioan Hrisostom)
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Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia

În această lună, în
ziua a noua, pomenirea sfinţilor pa-

truzeci (40) de mu cenici, cei ce au mărtur-
isit şi au fost chinuiţi în cetatea Sevastiei.

Cei patruzeci de mucenici, deşi erau de obârşie din
diferite locuri, făceau parte din aceeaşi ceată ostă şească. Ei

au fost prinşi din pricina mărturisirii cre  din ţei în Hristos şi au
fost duşi la cercetare. Dar, nelăsându-se înduple-

caţi să jertfească idolilor, mai întâi au fost
loviţi cu pietre peste faţă şi peste gură,

dar pietrele, în loc să-i atingă pe ei, se
întorceau şi loveau pe cei ce le arun-

cau. Apoi au fost osândiţi, în vreme
de iarnă, să petreacă toată noaptea în

mij locul unui lac, care se găsea în
apropierea Se vastiei. Pe când se
găseau în mijlocul apei, unul dintre
ei, care iubea mai mult viaţa, ieşind
din lac, a alergat la o baie din
apropiere, dar, de îndată ce a fost atins
de căldura de acolo, s-a topit cu totul.
Unul dintre ostaşii care erau de pază,
însă, a intrat laolaltă cu sfinţii în lac şi 
l-a înlocuit pe cel plecat, văzând în
noapte pe sfinţi înconjuraţi de lumină şi
cununi, pogorându-se din cer asupra
fiecăruia dintre ei.

Iar când s-a făcut ziuă, sfinţii, care erau leşi-
naţi, de abia se mai vedeau suflând. Atunci li s-au frânt fluierele picioarelor şi
au luat cununile muceniciei. Cât de plăcută s-a cunoscut a fi moartea pen-

tru aceştia şi cât de dorită să fie îmbrăţişată se poate vedea şi din urmă-
toarea împrejurare. După zdrobirea fluierelor picioarelor, unul dintre ei,

care din pricina vârstei mai tinere şi a puterii trupeşti mai sufla încă,
a fost lăsat la o parte de tiran, socotind că acesta poate îl va îndu-

pleca să-şi schimbe gândul. Dar mama lui, care în tot timpul
cât mucenicii pătimiseră rămăsese pe lângă el, văzând

acum pe fiul ei, care era mai tânăr decât toţi ceilalţi, se
temea ca nu cumva tinereţea şi dragostea de viaţă

să-i insufle în cele din urmă teamă şi să se
arate nevrednic de ceata şi de 

cinstea celorlalţi. (M.S.)

Nimic nu atârnă aşa de greu ca păcatul 
şi neascultarea. (Sf. Ioan Hrisostom)
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MMeennţţiinneerreeaa  bbiiooddiivveerrssiittăăţţiiii ddiinn  zzoonneellee  uummeeddee
şşii  iimmppoorrttaannţţaa  aacceesstteeiiaa  ppeennttrruu  

ssăănnăăttaatteeaa  oommuulluuii,,  mmaarrttiiee  22001133
Pornind de la afirmaţia „natura a exi-

stat fără om, dar omul nu poate exista fără
natură”, conştientizăm faptul că avem da-
toria să cunoaştem şi să ocrotim natura. A
proteja natura înseamnă a cunoaşte şi a
respecta legile de existenţă şi evoluţie a ei.
Grija faţă de natură, de mediul încon-
jurător, trebuie să fie o componentă esen -
ţială a dezvoltării morale a tinerei
generaţii. Cu sigu ranţă, şcolii îi revine
sarcina de a forma elevilor o atitudine
conştientă şi responsabilă faţă de mediu.

Se impune,
astfel, ca, încă de la
vârste mici, copiii
să fie educaţi în
spiritul unei atitu-
dini pozitive faţă
de mediul încon-
jurător, în vederea
formării ulterioare
a conştiinţei şi
comportamentului
ecologic, favo ra bile unui stil de viaţă să -
nătos-mental, emo ţional, fi zic şi socio-
moral. O şcoală cu un mediu educaţional
prietenos este un loc primitor, în care
copiii vin cu drag, pentru că este curat şi
plin de culoare, pentru că se simt ajutaţi
şi protejaţi.

Activitatea a fost organizată pentru a
marca importanţa zonelor umede şi a în-
tâmpina Ziua Mondială a Apei - 22 mar-
tie. Organizatori au fost Şcoala
Gimnazială din Giroc, coordonatori fiind
domnul director prof. Petrişor-Dorin
Treta, prof. Florica Ilcău şi înv. Sorin
Ersegean. Partenerii acestui eveniment
au fost Agenţia pentru Protecţia Mediu-
lui - consilier superior Florina Raicea şi
Palatul Copiilor Timişoara – director

prof. Nicolae Puşcaşu, prof. dr. Liliana
Babă şi prof. dr. Dina Moise. Au partici-
pat elevii de la ciclul primar şi gimnazial
al şcolii din Giroc, care au vizionat filmele
documen ta re „Rezer vaţia Naturală Mlaş-
 tinile Satchinez” şi „Rezervaţia Lunca
Mureşului”. Doamna prof. dr. Liliana
Babă a prezentat o serie de benzi desen-
ate cu trimitere la zonele umede. Un in-
teres deosebit a stârnit activi tatea practică
pe ateliere de lucru, unde s-au admirat
hrăni  torile realizate din plastic perforat,

pentru păsările cân tă-
toare sedentare. S-au
folosit conuri de brad
şi hrană constituită
din unt de arahide şi
seminţe de diverse ce-
reale. Prin realizarea
de machete, s-a făcut o
simulare de habitate
ale păsărilor. Elevii şi
invitatii au putut să

admire expoziţia de desene pe tema dată,
proiectele expuse şi creaţii plastice reali -
zate în tehnici diferite.

Activitatea a fost urmărită cu interes
de toţi participanţii, iar prin entuziasmul
manifestat putem spune că principalele
obiective – cunoaşterea modu rilor de va lori-
ficare a zonelor umede şi a efectelor
antropice, stimularea copiilor şi adulţilor
de a desfăşura activităţi care să protejeze
zonele umede – au fost atinse.

Învăţându-i pe copii să apere natura,
îi învăţăm să apere viaţa. Viaţa triumfă şi
suntem mai optimişti când mediul încon-
jurător e curat, când copacii înfloresc şi
dau culoare cenuşiului urban. 

Profesor biologie Florica ILCĂU
Învăţător Sorin ERSEGEAN

UUnn  nnoouu  mmoodd  ddee  ggâânnddiirree  ee  nneecceessaarr  ddaaccăă  ooaammeenniiii  
vvoorr  ssăă  ssuupprraavviieeţţuuiiaassccăă..  ((AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn))
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Buna Vestire

La 25 martie Biserica
prăznuieşte Bunăvestirea sau Blago -

 veştenia, adică înştiinţarea Maicii Domnu-
lui cu privire la marele eveniment care se va

întâmpla, de care depindea mântuirea lumii.
La vârsta de 15 ani, Fecioara Maria a părăsit templul,

ducându-se în cetatea Nazaret. Aici ea a trăit în curăţie
desăvârşită, fiind logodită cu Iosif, un bărbat mai în vârstă decât

ea, din seminţia lui David.
Aici arhanghelul Gavriil vesteşte Fecioarei Maria că va naşte de la

Duhul Sfânt pe Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Îngerul s-a arătat Sfin-
tei Fecioare şi i s-a închinat: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul

este cu tine! Binecuvântată eşti tu între
femei.” (Luca 1.28). Apoi i-a dat vestea:

„Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte
fiu şi vei chema numele lui Iisus”

(Luca 1.31). La întrebarea ei, cum
se va întâmpla aceasta, deoarece nu
ştia de bărbat, arhanghelul Gavriil
i-a zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî
peste tine şi puterea Celui Prea -
înalt te va umbri; pentru aceea si
Sfântul care Se va naşte din tine,
Fiul Lui Dumnezeu Se va chema”.
(Luca 1.35)

Conştientă de acest mare dar, de
evenimentul unic de care depindea mân-
tuirea lumii, bucuria ei neavând margini, a crezut,
precum i-a spus îngerul, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.

Lămurită total de ceea ce avea să se întâmple, va spune cu fermitate, fără
cea mai mică îndoială: “Iată, roaba Domnului sunt, fie mie după cuvântul tău”.

Şi cuvântul Arhanghelului s-a adeverit şi „Cuvântul S-a făcut trup”,
Dumnezeu a venit în lume şi S-a făcut om. A venit prin om şi a rămas în

om, fiind un Dumnezeu-Om şi a venit ca să deschidă calea Omului-
Dumnezeu, cale la capătul căreia cea dintâi a ajuns Fecioara Maria,

prin naştere, prin lipsa sa de păcat, prin iubire, prin trăirea în lu-
mina lui Dumnezeu. De aceea, cinstirea Fecioarei Maria nu

este o exagerare, ci este modul deosebit de a aprecia „casa”
Întrupării cea plină de curăţie, care a adus pe lume

omul Iisus, cel Care ne-a mântuit prin această
locuire în pântecele Mariei, cea prea cinstită

de toate puteri le cereşti.
Mircea STURZA

NNuu  ccăăuuttaa  ssăă  oobbsseerrvvii  ffaapptteellee  aallttoorraa;;  ssee  vvoorr  ggăăssii  şşii  îînn  ttiinnee  mmuullttee
ddiinn  aacceellee  ffaappttee  ddee  ccaarree  îîşşii  bbăănnuuiieeşşttii  aapprrooaappeellee..  ((SSff..  NNiill  SSiinnaaiittuull)) 70

Zodiac pentru anul 2014
Peşti (20 februarie – 20 martie)

Omul cu suflet mare, e bogat; cel cu suflet
mic este sărac.
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Zodiac pentru anul 2014
Peşti (20 februarie – 20 martie)

Dragoste
Când vine vorba de relaţii de dragoste, anul acesta va fi o perioadă euforică şi
plină de optimism. Dar aceasta nu înseamnă că totul va merge aşa cum îţi do-
reşti. S-ar putea ca anumite evenimente din trecut să îţi saboteze relaţiile. Ai

nevoie de o autoanaliză interioară. Dacă te afli într-o relaţie, vei avea
parte de momente mai intime. În viaţa ta va prevala o stare gene-

rală de armonie.

Carieră
Anul acesta este un an pentru un echilibru perfect între venituri şi cheltuie li.

Când vine vorba de bani, învaţă din eşecurile anterioare. Analizează profund fie-
care situaţie în parte, pentru a te ajuta să-ţi planifici mai bine următoarele miş-

cări în domeniul financiar. Spiritul tău creativ te va ajuta să depăşeşti orice
ghinion financiar. La finele anului vei avea câteva idei profitabile

care îţi vor îmbunătăţi situaţia financiară.

Sănătate
Vei dispune de multă energie şi vitalitate,

care te vor ajuta să treci cu bine în acest an. Ar
trebui să-ţi schimbi într-o oarecare măsură stilul

de viaţă şi să te hotărăşti să renunţi la unele obi ceiu-
ri rele. Pentru a-ţi îmbunătăţi sănătatea, fii deschis

la schimbări. Acţionează calm, fără mult stres şi
efort, pentru a nu avea repercursiuni negative

asupra sistemului tău nervos. Ai grijă de starea
mentală şi controlează-ţi emoţiile cu calm.
Acesta este un an care necesită multă acti-

vitate fizică. Evită mâncarea nesănă-
toasă şi pe cât de mult posibil stai

departe de canapea.

OOmmuull  ccuu  ssuufflleett  mmaarree,,  ee  bbooggaatt;;  cceell  ccuu  ssuufflleett
mmiicc  eessttee  ssăărraacc..

71
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Aprilie
Socodol Cornelia, Comuna Giroc,
județul Timiș, început de sec. XX

Socodol Iosefina, Comuna Giroc,
județul Timiș, început de sec. XX

Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Ansamblu vestimentar femeiesc
pentru duminică din Giroc, 

jud. Timiș, cca. 1948

Ansamblu vestimentar femeiesc
pentru duminică din Giroc, 

jud. Timiș, cca. 1949

72
Cuvântul lui Dumnezeu este pâine cu care se hrănesc 

sufletele flămânde de Dumnezeu. (Sf. Grigorie Teologul)



72

Calendar ortodox
Aprilie

1 M Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Post)
2 M Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Denia Canonului cel Mare) (Post)
3 J Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
4 V Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Denia Acatis-

tului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
5 S Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Sâmbăta a V-a din

Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
6 D Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Pla-

tonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a V-a din
Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45;
Luca VII, 36-50; glas 8, voscr. 8

7 L Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Post)
8 M Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Post)
9 M Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10 J Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Post)
11 V †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Post)
12 S †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Sâmbăta lui

Lazăr - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
13 D Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia de Duminică seara) (Dezle-

gare la peşte); (†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor - Stâlparilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev.
Ioan XII, 1-18

14 L †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf.
Mc. Tomaida (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine şi apă)

15 M Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Denia de Marţi seara)
(Numai seara, pâine şi apă)

16 M Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de Miercuri
seara) (Numai seara, pâine şi apă)

17 J Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Sf. şi Marea Joi - Pomenirea
morţilor; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)

18 V Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului;
Sf. Mc Ioan din Ianina (Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului)
(Zi aliturgică) (Post negru)

19 S Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Post negru)
20 D †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie şi Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu

(Vecernia Învierii); (†) Duminica Sfintei Învieri (Sfintele Paşti); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
21 L (†) A doua zi de Paşti; Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf.

Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga
22 M (†) A treia zi de Paşti; Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail
23 M †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie (Harţi)
24 J †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitr. Transilvaniei; Sf.

Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta
25 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Harţi)
26 S Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis

(Cernavodă)
27 D Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon; Duminica a

II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
28 L Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia
29 M Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt.
30 M Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei (Dezlegare la peşte)

CCuuvvâânnttuull  lluuii  DDuummnneezzeeuu  eessttee  ppââiinnee  ccuu  ccaarree  ssee  hhrrăănneesscc  
ssuufflleetteellee  ffllăămmâânnddee  ddee  DDuummnneezzeeuu..  ((SSff..  GGrriiggoorriiee  TTeeoolloogguull))
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Sărbătoarea de Florii, 2013

Creştinii ortodocşi din Giroc şi Chişoda au
sărbătorit şi în 2013, ca în fiecare an, Floriile. Copii şi tineri,

maturi şi vârstnici, au participat la slujbele religioase de la cele două
biserici ortodoxe, oficiate de preoţii Iulian Marius Şonea şi Daniel Mateia,

respectiv Traian şi Dragoş Debucean. La Chişoda au fost sfinţite şi
icoanele pictate de către copiii din sat. După slujbă, oamenii au

luat acasă câte o crenguţă de salcie sfinţită, aşa cum
cere tradiţia.

Giroc

Chişoda

SSuufflleettuull  cceell  ccuurraatt  aarree  ppuutteerreeaa  ccaa  ssăă  vvaaddăă  îînn  eell  îînnssuuşşii  ––  ccaa
îînnttrr--oo  oogglliinnddăă  ––  ppee  DDuummnneezzeeuu..  ((SSff..  AAttaannaassiiee  cceell  MMaarree))  74

Surprize plăcute pentru cei mai mici
preşcolari, aprilie 2013

Joaca este începutul cunoaşterii. 
(George Dorsey)
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Grupa mică „A”, din cadrul Gră-
diniţei cu Program Prelungit din
Chişoda, coordonată de educatoarele
Simona Cheie şi Oana Simion, şi-a
planificat diverse activităţi intere-
sante în săptămâna 1-5 aprilie 2013.

Ziua de luni a
debutat cu o activi-
tate intitulată
„Sport şi sănătate”,
care s-a desfăşurat
în sala de sport a
şcolii din Chişoda.
S-au organizat
jocuri de mişcare,
iar copiii au dovedit
spirit de echipă şi
de competiţie în cadrul jocurilor des-
făşurate.

Ziua de marţi a fost dedicată
vizio nării spectacolului de teatru
„Croi toraşul cel viteaz”, la Teatrul
„Merlin”, din Timişoara. Copiii au
fost întâmpinaţi şi conduşi în sala de
spectacole de către îndrăgitul per-
sonaj „Minnie Mouse”. Toţi copiii au

fost încântaţi, mai ales că se aflau pen-
tru prima dată în sala teatrului.

Ziua de miercuri, având ca temă
„Prietenii naturii”, a debutat cu
vizionarea unor PPS-uri docu-
mentare despre natură şi protejarea ei.

Copiii au colorat imagini
în care oamenii sunt prie -
tenii naturii – „Aşa da! /
Aşa nu!”. În cadrul activi -
tăţii „Micul grădinar”,
preşcolarii au plantat 
seminţe de flori şi legume.

Având ca temă „Ur-
suleţii fac meniu cât se
poate de hazliu”, ziua de joi
a fost cea mai aşteptată.
Alături de mămici, copiii
au avut posibilitatea să ex-
erseze abilităţile casnice,

reuşind, în final, să
facă sandviciuri.

Ziua de vineri,
având ca temă „Pri-
etenii animalelor”, a
debutat cu vizionarea
unor scurte filme do cu -
mentare despre ani-
malele sălbatice, dar şi
despre cele de la gră-
dinile zoologice. 
Co piii au avut po sibi -

litatea să cunoască diferite aspecte din
viaţa animalelor sălbatice şi să-şi
formeze atitudini pozitive, de ocrotire
a acestora. „Cea mai frumoasă şi cu-
rată clasă” a fost activitatea
gospodărească de păstrare a curăţeniei
şi a ordinii la centrele de interes din
clasă, cu care s-a încheiat săptămâna.

S.C.

Surprize plăcute pentru cei mai mici
preşcolari, aprilie 2013

JJooaaccaa  eessttee  îînncceeppuuttuull  ccuunnooaaşştteerriiii..  
((GGeeoorrggee  DDoorrsseeyy))
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Săptămâna cu -
noscută sub genericul
„Să ştii mai multe, să
fii mai bun” este un
program dedicat ac-
tivităţilor educative
extracuriculare şi ex-
traşcolare, principalul
obiectiv al acestuia
fiind implicarea copi-
ilor şi a cadrelor di-
dactice în activităţi de

educaţie nonformală, care să pună în
valoare talentele, preocupările ex-
traşcolare şi competenţele copiilor,

în domenii cât mai di-
verse şi interesante.

Timp de o săp-
tămână, copiii din
Grupa Mare de la
Grădiniţa P.P. din
Chişoda, coordonaţi
de doamnele educa-
toare Camelia Do -
noiu şi Cristina
Bărbosu au participat
la tot felul de activ-
ităţi interesante: au
mers la teatru, au
plantat flori, au

străbătut câteva străzi din satul nos-
tru, au desfăşurat o activitate prac-
tico-gospodărească, au mers în vizită
la poliţie. (C.D.)

Activităţi bogate pentru preşcolarii
de la Grupa Mare a Grădiniţei PP

Chişoda, aprilie 2013

Jocul este un impuls irezistibil, prin care
copilul îşi modelează propria statuie. 

(Jean Chateau)
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Grădiniţa cu
Program Prelungit
din Giroc a partici -
pat la ediţia 2012-
2013 a Concursului
Naţional „Şcoli
pentru un viitor
verde – EDUPET
2012”. În com-
petiţie s-au înscris
3.000 de unităţi
şcolare de pe întreg
cuprinsul ţării şi au
fost angrenaţi
90.000 de elevi şi
cadre didactice. La
finalul campaniei,

s-au colectat 3.400.000 de PET-uri, care,
compactate, au însumat 154.000 de kilo-
grame.

Grădiniţa noastră nu doar a partici-
pat, ci a şi câştigat PREMIUL I la secţi-
u nea „Pipo 3-7 ani”. Premiul a fost

acordat, într-un
cadru festiv, la
Gala de premiere
din data de 15
martie 2013, de
la Ministerul
Educaţiei Na ţio -
nale din Bucu -
reşti, şi a constat
într-o o enciclo-
pedie pentru co -
pii, câteva reviste
şi câ teva CD-uri
Terra Magazin.

Echipa Verde
merită toate fe-
licitările noastre.
Preşcolarii au

fost coordonaţi de doamnele edu catoare
Ro di ca Pienaru şi Andrea Manolea.
Mulţumiri trebuie aduse şi părinţilor
copiilor din cadrul grădiniţei, care s-au
implicat şi au ajutat la rea lizarea acestui
proiect.

A.M.

Grădiniţa PP Giroc, Premiul I la „Şcoli pentru un viitor verde”

Ecologia este ştiinţa luptei pentru existenţă.
(Greg Cooper)

Premii şi premianţi

77

Lucruri inedite despre reciclare

Dacă planifici pentru un an, cultivă orez; dacă plani-
fici pentru un deceniu, plantează copaci; dacă planifici

pentru o viaţă, educă oamenii. (Proverb chinezesc)
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Lucruri inedite despre reciclare
Oamenii sunt obişnuiţi să recicleze

din cele mai vechi timpuri. Studii arhe-
ologice au arătat că, în perioadele în
care resursele de materii prime se
diminuau, gropile de gunoi ale oraşelor
antice conţineau mai puţine deşeuri cu
potenţial pentru reciclare (unelte, ce-
ramică etc).

Un întreprinzător englez, Ben-
jamin Law, a fost primul care a trans-
format reciclarea hainelor care nu mai
puteau fi purtate în materii prime pen-
tru noi materiale textile. Astfel, el a in-
ventat două noi materiale: shoddy şi
mungo, bazate pe lâna recuperată din
haine vechi, combinată cu lână nouă.
În anul 1860, în oraşul Batley, din An-
glia, se produceau peste 7.000 de tone
din acest material.

Perioadele cele mai „propice” reci-
clării în masă erau cele de război. Ger-
mania nazistă este una dintre ţările în
care raţionalizarea şi reciclarea au fost
adoptate, atât în timpul, cât şi în pe-
rioada pre-război. În special, se reci-
clau fierul, dar şi alte metale rare,
fibrele textile sau oasele, din care se
făcea, apoi, săpun.

Japonia este una dintre ţările în
care reciclarea este reglementată prin
lege şi general acceptată de către
locuitori. În anul 2007, în Japonia s-au
colectat pentru reciclare 802.036 tone
de plastic, cu 429,5% mai mult decât în
anul 2000, adică fiecare locuitor al ţării

a reciclat aproximativ 6,4 kg de plastic.

O treime din totalul deşeurilor din
Statele Unite ale Americii este reciclat.
Astfel, 82 de tone de materiale sunt re-
ciclate, dintr-un total de 251 tone de
gunoi, care se produc anual. Se es-
timează o creştere de 100% a cantităţii
de materiale reciclate în S.U.A. în ur-
mătorii zece ani.

În S.U.A. există cea mai mare pro-
ducţie de gunoi pe cap de locuitor din
lume. Astfel, în fiecare zi, în medie, un
cetăţean american produce puţin peste
două kilograme de gunoi.

Austria este „campioana reciclării”
în Uniunea Europeană. În această ţară
se refoloseşte aproximativ 60% din
cantitatea totală de gunoi produsă.
Grecia, pe de altă parte, reciclează
numai 10% din totalul deşeurilor pe
care le produce, situându-se la coada
clasamentului.

În anii ’70, oraşul Woodbury, din
statul american New Jersey, a fost
primul din Statele Unite ale Americii
care a introdus reciclarea obligatory.
Curând, şi alte oraşe i-au urmat exem-
plul, principalul motiv al noii pasiuni a
americanilor pentru reciclare fiind cos-
tul ridicat al energiei. Astfel, se
economisea 95% din energie dacă se
folosea aluminiu reciclat, pentru pen-
tru obţinerea unui produs nou.

DDaaccăă  ppllaanniiffiiccii  ppeennttrruu  uunn  aann,,  ccuullttiivvăă  oorreezz;;  ddaaccăă  ppllaannii--
ffiiccii  ppeennttrruu  uunn  ddeecceenniiuu,,  ppllaanntteeaazzăă  ccooppaaccii;;  ddaaccăă  ppllaanniiffiiccii

ppeennttrruu  oo  vviiaaţţăă,,  eedduuccăă  ooaammeenniiii..  ((PPrroovveerrbb  cchhiinneezzeesscc))
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„Ochilă” sau 
„Profesorul”...

Ca şi alte hobby-uri, vânătoarea im-
plică nu doar pasiune, ci şi cheltuieli deloc
de neglijat, chiar sacrificii. De la arme şi
până la echipament – costum de camuflaj,
cizme, haine sau pantaloni impermeabili
– toate costă, şi nu puţin. Un astfel de pa-
sionat, poate chiar mai mult decât atât,
este Petre Cojeia. A practicat tirul de per-
formanţă, între anii 1975 şi 1979, ceea ce
i-a atras porecla de „Ochilă”. „Asta pen-
tru că ocheam bine, ne spune omul. Şi
dacă mă întrebaţi, vă răspund că da, chiar
sunt un ochitor bun! Prin mâna mea au
trecut mulţi dintre cei pasionaţi de vână-
toare şi pescuit din Giroc şi Chişoda şi de
aici m-am ales cu o altă poreclă, cea de
«Profesorul». În timp, am încercat să le
dau oamenilor nu doar cu noş tinţele teh ni -
ce în pri vinţa vâ nătorii şi pescuitului, ci şi
o parte din patima mea pentru aceste
sporturi. Pentru că dragostea pentru
vânătoare şi pescuit, sporturi pe care le
practic alternativ, le-am moştenit de la
părinţii şi bunicii mei. Pot să spun chiar

că bunicul meu a fost un mare vânător, dar
despre asta vom povesti cu o altă
ocazie...”. Iar cât de „păcimaş” este Petre
Cojeia în ale vânătorii se poate deduce de
la prima vedere, deoarece, la „inventar”,
are opt arme de vânătoare. După cum ne
spune vânătorul, una dintre ele, moşten-
ită de la tatăl său, i-a aparţinut chiar lui
Ion Gheorghe Maurer, fost prim-min-
istru în regimul comunist şi unul dintre
cei mai iscusiţi vânători din anturajul
preşedintelui Nicolae Ceauşescu. 

Tot din „arsenalul” împătimitului mai
fac parte 24 de undiţe şi 27 de mulinete,
toate performante. Plus doi căţei rasa
brack german cu păr sârmos – Bill şi Tara.

DDee  vvoorrbbăă  ccuu  vvâânnăăttoorriiii  ddiinn  GGiirroocc
Girocul se poate lăuda că are, la ora

actuală, aproape o sută de vânători cu
acte în regulă. Mai exact, în cele două
localităţi care alcătuiesc comuna –
Giroc şi Chişoda – sunt 98 de pasionaţi
ai vânătorii, membri în diferite grupe
şi asociaţii de prof il. La nivelul
aşezării s-a înf iinţat, în urmă cu doi
ani – la iniţiativa primarului Iosif
Ionel Toma, pasionat de tir şi deţinător
a numeroase premii –, Asociaţia de

Vânători „Ana” Giroc. S-a ales această
denumire şi nu alta, ca în multe cazuri
– când numele zeiţei vânătorii, Diana,
a devenit titulatură pentru diferite
asociaţii – dintr-un motiv foarte sim-
plu: s-a optat pentru prenumele Anei
Degan, singura femeie-vânător din
Giroc şi Chişoda, şi, probabil, printre
puţinele din ţară. Cel mai vârstnic
vânător din comună este Ilie Rotaru,
iar cel mai tânăr – Marian Goian.

Şi vânătorul poate cădea în cursă. 
(Zicală populară) 79

Câinele ce stă la bucătărie, nu e bun pentru
vânătorie. (Zicală populară)
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Petre Cojeia se întinde mai greu la
givan... Nu vrea, în ruptul capului, să ne
depene amintiri mai deosebite din viaţa
lui de vânător, probabil ca să nu fie inter-
pretate şi catalogate drept „po veşti vână-
toreşti”. Dar ne dă de înţeles că au fost
des tule clipe când adrenalina a atins cote
maxime. Ca să nu ne spună mai mult, ne
arată o fotografie cu un lup pe care l-a
răpus de la câţiva metri, în timpul unei
vânători. Ne mai arată şi un trofeu va lo -
ros de ţap, pentru că lui
Petre Cojeia îi place să
vorbească având supor-
tul faptelor: „E un trofeu
de aur, însă, din păcate,
nu mi-a fost omologat”.

Dacă îl întrebi care e
cel mai frumos moment
al unei vânători, îţi

răspunde fără ezitare: „La final e cel mai
frumos. Uite, am fost la o vânătoare la
Pătulele. S-a împuşcat o scroafă de mis-
treţ, la vreo 150 de kilograme. Ne-am
strâns cu toţii apoi la unul dintre vână-
tori acasă, am pregătit carnea, s-a băut un
vin, s-au depănat amintiri... Acesta este
momentul care îmi place cel mai mult,
cel în care se leagă sau se cimentează pri-
etenii”. Şi pentru că a atins acest subiect,
ne spune că a cunoscut pe terenurile de
vânătoare zeci, sute de oameni – şi
români, şi de prin alte părţi –, mulţi din-
tre ei rămânându-i aproape de suflet. Îi

admiră pe italieni, des pre care spune că au
un spirit înnăscut de vânători.

Tara şi Bill
„Profesorul” nu pleacă la vânătoare

fără cei mai buni tovarăşi ai săi, căţelul
Bill şi căţeluşa Tara. Ne invită la el acasă
să vedem câinii pe care nu i-ar da nici pe
„zece mii de euro”. Ascultători, Bill şi
Tara ne oferă o demonstraţie ad-hoc de

aport şi de punctat,
spre în cântarea nu doar
a noastră, ci şi a
stăpânului lor. Admira-
tiv îi privesc şi ceilalţi
trei căţei, rasă comună,
care şi-au găsit casă în
curtea lui Petre Cojeia.
Fiecare dintre cei trei
câini de pripas are o

poveste mai degrabă tristă, dar care, exact
ca în filme, s-a încheiat cu... „happy end”.
„La o vânătoare, revine la discuţie Petre
Cojeia, 90 la sută din reuşită ţi-o aduce
câinele. Nu merg niciodată la vânătoare
fără Bill şi Tara. Pe Bill l-am cumpărat
din Serbia, de la Vârşeţ, iar pe Tara dintr-
o localitate de lângă Budapesta. Tatăl ei
este campion european la abilităţi şi fru-
museţe”. Pentru a-i menţine în formă,
Petre Cojeia îi antrenează pe Bill şi Tara o
dată la două zile. 

Semne bune
Petre Cojeia are şi idei pe care, cu spri-

jinul Primăriei şi al primarului Iosif Ionel
Toma, vrea să le pună în aplicare, pentru
comunitatea vânătorească din Giroc şi
Chişoda. Lângă poligonul militar de la
Chişoda doreşte să amenajeze, cu fonduri
europene, un poligon special. „Dacă reuşim
să punem în aplicare proiectul, atunci vom
avea un poligon pentru skeet, trap ameri-
can, parcurs de vânătoare, mistreţ alergă-
tor şi o pistă pentru reglat carabine”.

Vasile TOMOIAGĂ
Anton BORBELY

Câinele ce stă la bucătărie, nu e bun pentru
vânătorie. (Zicală populară)
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Poliţiştii locali din Giroc şi Timişoara, 
în mijlocul preşcolarilor, aprilie 2013

Poliţia Locală Timi -
şoara a participat, în ziua
de 4 aprilie 2013, împre-
ună cu Poliţia Locală
Giroc, la activităţile prile-
juite de săptămâna
„Şcoala altfel”, la Gră-
diniţa cu Program Prelun-
git din Giroc, în baza
bunei colaborări dintre
cele două instituţii şi in-

stituţia de învăţământ. Astfel, copiii de la
grupele mici au aflat câteva reguli, mini -
me, de circulaţie şi de educaţie civică: pe
ce culoare trebuie să traverseze strada,
care sunt marcajele rutiere pe care trebuie
să le cunoască, cum trebuie să se com-
porte atunci când sunt pe stradă. Micuţii
au fost foarte atenţi la informaţiile
prezentate, cea mai mare bucurie fiind,
evident, fluierul pe care poliţistul îl
foloseşte în stradă pentru fluidizarea cir-
culaţiei. De altfel, fiecare a primit din
partea poliţiştilor locali câte un fluier de
jucărie şi pliante informative pentru
părinţi. Poliţia Locală Timişoara se im-
plică, alături de alte instituţii, pentru pre-

venirea şi educarea tine ri -
lor în ceea ce priveşte
regulile de convieţuire
socială, prezentând, până
acum, o serie de lecţii de-
s chise şi la alte zece şcoli
şi licee din Municipiul
Timi şoara, pe care le are
în supraveghere. 

Cei care le-au vorbit
co piilor au fost Daniela
Se racin, purtătorul de

cuvânt al Poliţiei Locale Timişoara, şi jr.
Daniel Sgură, şeful Serviciului Poliţiei
Locale Giroc. (A.B.)

Nu este de ajuns să citeşti totul, trebuie să 
aprofundezi ceea ce ai citit. (S. J. Boufflers) 81

O săptămână plină pentru preşcolarii
de la Grădiniţa PP Chişoda, 

aprilie 2013

Oamenii învaţă, 
învăţând pe alţii. (Seneca)
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Educatoarele de la Grupa 
Mij locie din cadrul Grădiniţei P.P.
Chişoda, Andreea Ghibirdic şi Ileana
Cionca, s-au gândit să desfăşoare ac-
tivităţi cât mai interesante pentru
preşcolari. Astfel, s-a mers în vizită la
centrul de permanenţă, copiii au fost
spectatori cuminţi şi atenţi  la specta-
colul „Croitoraşul cel viteaz”, realizat
de actorii teatrului Merlin din Timi -
şoara, s-a desfăşurat o activitate eco-
logică, cu titlul: „Florile, prietenele
noastre”, una de educaţie pentru
sănătate, cu titlul: „Vitamine – sănă-
tate de prin fructe adunate”, s-a vizi -
tat sediul poliţiei şi Primăria co munei
Giroc. (A.B.)

OO  ssăăppttăămmâânnăă  pplliinnăă  ppeennttrruu  pprreeşşccoollaarriiii
ddee  llaa  GGrrăăddiinniiţţaa  PPPP  CChhiişşooddaa,,  

aapprriilliiee  22001133

OOaammeenniiii  îînnvvaaţţăă,,  
îînnvvăăţţâânndd  ppee  aallţţiiii..  ((SSeenneeccaa))
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Spectacol de fizică la Şcoala din Giroc, aprilie 2013
FFiizziiccaa  aallttffeell

Prima zi a săptămânii „Şcoala altfel”,
din luna aprilie a anului trecut, a debutat
spectaculos la Giroc, elevii de aici având
ca oaspeţi liceeni de la Colegiul Naţional
„C.D. Loga” din Timişoara. Coordonaţi
de fizician dr. prof.  Sandu Golcea, elevii
mai mari i-au încântat pe colegii lor de la
Giroc, dar şi pe dascălii de aici. Direc-
torul prof. dr. Petrişor Dorin Treta şi
prof. Melentina Costa au rămas impre-
sionaţi de performanţele copiilor
pregătiţi de profesorul Sandu Golcea.
Concret, echipa de la „C.D. Loga” a pus

în practică o serie de
experimente având
fizica în prim-plan.
Sub genericul „Physics
Show”, ora a început
cu intonarea unui imn
compus de cantauto -
rul Nelu Seuchea, pe
versurile scrise chiar
de domnul profesor
Sandu Golcea. 

Apoi, experimen tele s-au succedat
unele după altele – de la cele cu baloane, la
cele cu doze de sucuri, de la cele cu mingi
de ping-pong, la cele cu roata de bicicletă
sau cu ouăle fierte. Şi pentru că amin team
de ouă, una dintre ele vele de la „C.D. Loga”
le-a arătat colegilor săi de la Gi roc cum se
poate merge pe ouă, într-un exerciţiu com-
plet de îndemânare şi concentrare. 

Dar, poate, cel mai spectaculos mo-
ment l-a cons tituit acela în care fizician
dr. prof. Sandu Golcea s-a aşezat pe un
pat de cuie, iar deasupra sa a fost spartă,
cu ciocanul, o placă de piatră. 

Au fost şi momente interactive, în
cadrul cărora elevii din Giroc au putut 
să-i ajute la experimente pe colegii lor mai
mari, care, la final, le-au adresat invitaţia,
în special celor din clasa a VIII-a, de a veni

să înveţe, începând
din anul vii tor, la
„C.D. Loga”.

Spectacolul or-
ganizat de fizician
dr. prof. Sandu
Golcea a fost unul
itinerant, Girocul
fiind prima locali-
tate din listă, ală-
turi de municipiul
Lugoj, oraşele

Buziaş şi Făget şi comuna Traian Vuia.
Ultima re pre zentaţie din cadrul săp-
tămânii „Şcoala altfel” a fost susţinută
chiar la Colegiul Naţional „Cons tantin
Diacono vici Loga”, din Timişoara. Să
mai spunem că acest proiect a fost fi-
nanţat de Consiliul Judeţean Timiş.

Anton BORBELY

Nu pentru şcoală învăţăm, ci pentru viaţă.
(Seneca)
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Bogăţie de culori la florăria 
familiei Puşchiţă

Florăria familiei
Paul şi Adriana Puşchiţă,
din Giroc, de pe strada
Trandafirilor nr. 115, vă
aşteaptă zilnic, între
orele 8-20, cu excepţia
zilelor de duminică şi a
sărbătorilor legale, cu o
gamă variată de flori, la
preţuri dintre cele mai
avantajoase. Înfiinţată în
urmă cu 30 de ani, de
către Ioan Hergane, tatăl
Adria nei Puşchiţă, florăria vă stă la dis-
poziţie, în funcţie de sezon, cu flori pen-
tru balcon, muşcate pitice, muşcate
curgătoare – în diferite nuanţe de culori
–, muşcate perargonium sau petunii. De

asemenea, la preţuri fără concurenţă,
clienţilor li se mai oferă lămâi, yucca, fi-
cuşi cu nuanţe diferite sau palmieri. Aici
mai găsiţi răsaduri de muşcate, jardiniere
– care pot fi pregătite pe loc, cu cel mai

bun pământ pentru flori –
şi ghivece agăţătoare. Se
mai comercializează fuc-
sia (cer celuşi), cactuşi, 
ca lisia, dracaena, pasiflora
şi altele.

Florăria are deschise
două puncte de lucru şi în
Timişoara, în pieţele „Ba -
dea Cârţan” şi „Dacia”.

Pentru comenzi, pu -
teţi suna la numerele de
telefon 0721-338.710 sau
0721-797.407.

Experienţa de peste
trei decenii a domnului
Ioan Hergane este ea în-
săşi o garanţie a calităţii
muncii depuse în serele
florăriei de pe strada
Trandafirilor, din Giroc.

A. BORBELY

Florile sunt simboluri frumoase ale naturii, prin care ne
arată cât de mult ne iubeşte. (Johann Wolfgang von Goethe)
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La Giroc, marţi, 30
aprilie 2013, a sunat din
nou toaca, de data aceasta
la cea de-a VI-a ediţie a
unui festival de tradiţie, pe
care localnicii, dar şi timi -
şenii care vor să petreacă
momente de înălţare su-
fletească în preaj ma ma re-
lui praznic al Învierii, îl
aşteaptă, în fiecare an, cu
nerăbdare. 

Festivalul cultural-
spi ri  tual „În glas de
toacă”, desfăşurat în Gră-
dina de vară a Căminului
Cultural din Giroc, la care
au partici pat zeci de com-
petitori din vestul ţării,
dar şi din străinătate, a început prin cu-
vintele de bun venit adresate localnicilor,
dar şi invitaţilor din alte aşezări, de către
primarul Iosif Ionel Toma. La spectacolul
pascal au fost prezenţi, alături de feţe bis-
e riceşti şi oameni de cultură, deputatul
Cătălin Tiuch şi consilierul mitropolitan
Zaharia Pereş.

La fel ca în ultimii cinci ani, organi-
zatorii manifestării – Consiliul Local şi
Primăria Giroc, Centrul de Cultură şi
Artă al Judeţului Timiş, Mitropolia Ba-
natului, Consiliul Judeţean Timiş – au
pus la dispoziţia celor care au dorit să se
întreacă în mânuitul cio cănelelor 33 de
toace, după numărul anilor pe care Mân-
tuitorul i-a petrecut pe pământ.

În deschiderea concursului, au pre -
zentat scurte programe Corala „Gi ro -
ceana”, con dusă de profesor-di rijor
Mircea Sturza, şi o grupă de preşcolari de
la Grădiniţa cu Program Prelungit din
Giroc, sub îndrumarea educatoarelor
Lenuţa Terteci şi Alina Nenicioiu.

Pe lângă localnici, au participat to-
caşi din Ungaria, Timişoara, Boldur,

Ghiroda, Făget şi Hitiaş. Îi
enumerăm, în continuare,
pe cei care au onorat nu
doar cu prezenţa, ci şi prin
prestaţie, această ediţie a
Festivalului „În glas de
toacă”: Andrei Şonea (Gi -
roc, fiul preotului paroh
Marius Şonea), Ana maria
Târlea, Vasile Martyin,
preot Visarion Tudorici
(toţi din Ungaria), Adrian
Boban (consilier la Eparhia
Ortodoxă din Vârşeţ – Ser-
bia), Tiberiu Gabriel Bâlea
(Timişoara), Mircea
Tubaş, Andrei Ungureanu,
Roxana Gaşpar, Sonia
Mărghitan, Flavius Peţa,

Valentin Cârneală, Sebastian Stepă-
nescu, Sergiu Stepănescu, Stelian Seroni
Tarcă (toţi din Boldur), Andrei Iacob,
Daniel Chira, Rafael Pop (toţi din Ghi-
roda), Graţian Avrămuţ (Făget), Paul
Dragoste, Răzvan Albu, Căruntu
Bugneriu, Saşa Panici, Narcis Todorescu
(Şcoala Populară de Artă Timişoara,
prof. Nicolae Untaru), Ionuţ Pădure,
Mihai Ninoiu, Denis Unipan, Aurelian
Salva, Narcis Todorescu, Elena Timariu
– solistă care a interpretat priceasna „Po-
rnesc pe drum de mănăstire” (toţi din Hi-
tiaş), Bianca Alisia Vetişan, Marian
Manoliu, Dacian Manoliu, Raul
Conţescu, Roberto Roşca, Larisa Zăgan,
Denisa Sterpu, Diana Bucu, Rosemarie
Toth, Loredana Sur, Raul Stoia, Eniko
Leleţi, Raluca Creţ, Daria Golban şi
Daniela Pleşa (toţi din Giroc).

Ca şi în anii precedenţi, organizarea a
fost ireproşabilă, toţi factorii implicaţi
reuşind să asigure un climat excelent
pentru desfăşurarea festivalului.

FFeessttiivvaalluull  „„ÎÎnn  ggllaass  ddee  ttooaaccăă””,,  
eeddiiţţiiaa  aa  VVII--aa,,  aapprriilliiee  22001133

Răsună toaca la Giroc

NNuummeellee  lluuii  IIiissuuss  ee  mmaaii  ppuutteerrnniicc  ddeeccââtt  ooţţeelluull,,  mmaaii  ttaarree  ddeeccââtt  ggrraanniittuull..
NNuu  eexxiissttăă  ssccuutt  mmaaii  ppuutteerrnniicc,,  nnuu  eexxiissttăă  oo  aarrmmăă  mmaaii  ppuutteerrnniiccăă  îînn

rrăăzzbbooiiuull  dduuhhoovvnniicceesscc  ddeeccââtt  rruuggăăcciiuunneeaa  lluuii  IIiissuuss..  ((AAvvvvaa  IIoovv))



85

Festivalul „În glas de toacă” îl facem cu
drag, pentru că îl facem cu suflet! În gândirea
noastră, când am realizat acest festival, ne-am
gândit cum clopotele sună chemarea credin -
cioşilor, dubaşii ne anunţă naş terea Mântui -
torului, iar toaca ne aduce aminte de chinurile
Mântuitorului şi de Învierea lui. Acest lucru l-am
realizat, cu brio aş spune, în judeţul Timiş.

Tot în acest spirit, Centrul de Cultură şi
Artă al Judeţului Timiş organizează şi festi-
va lurile „Cu noi este Dumnezeu”, în luna de-
cembrie, „Cântecele Învierii” şi „În glas de
toacă”, dedicate Paştilor. 

Pe parcursul anului avem mai multe ac-
tivităţi cultural-artistice religioase, precum
festivalul de muzică sacră, iar în 29 iunie, de
Sf inţii Apostoli Petru şi Pavel, „Sărbătoarea
junilor”. De asemenea, în cadrul binecunoscu-
tului festival „La da cu zestre”, începând cu
ediţia a cincea, se acordă premii speciale pen-
tru corurile bisericeşti, cântăreţi de muzică
sacră şi poezii din cultura religioasă. Aceste lu-
cruri au stimulat şi revitalizat activitatea
unor formaţii corale şi prezentarea unor
repertorii adecvate de pricesne şi creaţii lite -
rare din domeniul religios.

A devenit, deja, o frumoasă tradiţie ca în
Săptămâna Mare, la Giroc, să avem un min-
unat festival de toacă. An de an, acesta atrage
tot mai mulţi participanţi, dornici să-şi ex-
prime bucuria de a bate toaca, dar şi de a în-
văţa diverse forme specif ice mănăstirilor şi
bisericilor din Banat.

Fiecare ediţie a festivalului a venit cu
ceva nou înaintea celor prezenţi, pentru că,
dacă la început au fost doar tineri interesaţi
de concursul de toacă, pe parcurs au venit şi
elevi de la liceele de artă din judeţ, care au
vrut să demonstreze că şi percuţia poate f i
asemănată bătăii de toacă.

Apoi, au apărut grupurile corale bisericeşti,
care au adus un plus de frumuseţe festivalului,
prin cântările specif ice Postului Mare şi care
ne-au apro piat mai mult de Sărbătoarea În-
vierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Ediţia din 2013 s-a bucurat de prezenţa
unor tineri din Serbia, dar şi din Ungaria,
care au concurat, într-un anumit fel, cu cei de
aici, dar au arătat cât de sensibil este sunetul
de toacă în preajma marii Sărbători a Sf in-
telor Paşti. Ei au participat cu binecuvântarea
PS Daniil Stoenescu – Episcopul ortodox

român din Serbia şi a PS Siluan Mănăilă –

Episcopul ortodox român din Ungaria.

Au impresionat audienţa şi copiii de la

Şcoala Gimnazială din Giroc, prin faptul că

au fost îmbrăcaţi în costume naţionale, au

avut lumânări în mâini, dar şi prin rugăciu-

nile rostite în faţa tuturor.

Ne bucurăm că un astfel de festival are

sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, al Cen-

trului pentru Cultură şi Artă al Judeţului

Timiş şi, în mod deosebit, al Primăriei şi Con-

siliu lui Local Giroc şi pentru că se desfăşoară

an de an cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mit-

ropolit Nicolae al Banatului şi cu purtarea de

grijă a PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al

Arhiepiscopiei Timişoarei.

Suntem convinşi că astfel de acţiuni aduc

tinerii mai aproape de biserică, iar sunetul de

toacă nu este decât o rugă ciu ne pe care o rostim în

Postul Mare, gândindu-ne că Domnul Iisus

Hristos a pătimit, prin bătăile de cuie în mâini

şi în picioare, pentru noi şi a noastră mântuire.

CCuurrăăţţiiaa  nnuu  vviinnee  nnuummaaii  ddiinn  aa  nnuu  ffaaccee  rreellee,,  ccii  şşii  ddiinn
aa--şşii  ssttiinnggee  ccuu  ttoottuull  rreelleellee,,  pprriinn  îîmmpplliinniirreeaa  ccuu  ggrriijjăă

aa  cceelloorr  bbuunnee..  ((SSff..  DDiiaaddoohh  aall  FFoottiicceeeeii))

PPrr..  ZZaahhaarriiaa  PPEERREEŞŞ,,  ccoonnssiilliieerr  AArrhhiieeppiissccooppiiaa  TTiimmiişşooaarreeii

CCiipprriiaann  CCIIPPUU,,  ddiirreeccttoorruull  CCeennttrruulluuii  
ppeennttrruu  CCuullttuurrăă  şşii  AArrttăă  aall  JJuuddeeţţuulluuii  TTiimmiişş

86 Viaţa de aici e un somn adânc al neştiinţei.
(Clement Alexandrinul)

Gelu Stan, dirijor, muzicolog,
realizator de emisiuni radio-tv
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Ca să revenim la Festivalul „În glas de
toacă”, în acest an a fost prezentat, pentru
prima dată, un montaj complet, reali zat de
tineri din comuna Giroc, cu titlul „Înviind
Iisus din mormânt”, la care şi-au adus con-
tribuţia elevi din Giroc, alături de Corala
„Giroceana”. Au fost prezentate melodii
specif ice Sărbătorilor Pascale, alături de un
colaj poetic adecvat. Acest montaj s-a bucu-
rat de o primire bună din partea auditoriului,
ceea ce ne face ca, în viitor, să îmbogăţim acest
festival şi cu alte genuri artistice.

Tot ca noutate, în acest an, a fost şi faptul
că tinerii au prezentat chemarea toacelor de
la anumite mănăstiri din ţară. Nu în ultimul
rând, surpriza festivalului a fost şi anul acesta

momentul de toacă susţinut de primarul co-
munei Giroc, domnul Iosif-Ionel Toma. 

Lui i s-au alăturat deputatul Cătălin
Tiuch, un grup de tocaşi prelaţi, din care a
făcut parte con silierul cultural al Mi tro poliei
Banatului, pr. Zaharia Pereş, dar şi preotul
Visarion Tudorici, din Gyula – Ungaria, şi
Adrian Boban, consilier la Eparhia Orto-
doxă din Vârşeţ. Adrian Boban a excelat ală-
turi de corala din Giroc cu melodii pascale
deosebite.

Faptul că au fost prezenţi reprezentanţi
din Serbia şi Ungaria a conferit ediţiei din acest
an a Festivalului “În glas de toacă” un caracter
euro-regional.

Viaţa de aici e un somn adânc al neştiinţei.
(Clement Alexandrinul)

Festivalul „În glas de toacă” de la Giroc
este o iniţiativă extraordinară, care se des-
făşoară sub egida Primăriei şi a Consiliu-
lui Local Giroc, în frunte cu primarul Iosif
Ionel Toma, şi a Centrului pentru Cultură
şi Artă al Judeţului Timiş, sub directoratul
profesorului Ciprian Cipu, care me ri tă să
f ie menţionată şi promovată. Precizez, şi
nu cred că mă înşel, că festivalul de toacă
de la Giroc este unic în ţară. Şi ceea ce mă
bucură, în mod deosebit, este că, an de an,
la el participă mulţi tineri, care şi-au man-
ifestat interesul în acest sens. Se bate toaca
în diferite forme. Eu sunt lugojean şi la noi,
nu chiar în centrul Lugojului, se scoate
toaca afară încă de la Lăsata Secului şi
glasul ei se aude până în noaptea Învierii.
Mulţi gospodari aveau toaca şi ciocănelele
în faţa caselor, putând să bată toaca şi
trecătorii care doreau acest lucru. Începând
din Joia Mare, de la ora patru, când
gospodinele puneau la f iert ouăle pentru
înroşit, iar fetele se priveau în oala cu apă
pentru a-şi vedea ursitul, se bătea toaca în-
continuu, până la ora 2-3, când avea loc

Învierea. Aceasta pentru că, pe vremea
când eram eu tânăr, Învierea era spre
dimineaţă.

Am întâlnit la Giroc fel şi fel de tocaşi
şi ne-am întâlnit cu exemple de a bate
toaca, de la mănăstiri, la anumite comu-
nităţi. Iar anul acesta a fost o adevărată
revelaţie în acest sens. Aş putea spune că,
în felul cum se bate toaca, este multă ştiinţă
populară. Sper că acest festival va rămâne
un reper în continuare, cu atât mai mult cu
cât, discutând cu domnul primar Iosif-
Ionel Toma, care este şi dânsul absolventul
unui liceu de mu zică – clasa percuţie –,
acesta mi-a promis că festivalul va creşte
şi va f i din ce în ce mai bun ca li tativ cu
f iecare an care va trece. 

Am fost, de la prima ediţie, şi până la
aceasta, în f iecare an, la Festivalul „În glas
de toacă” de la Giroc. Pot să vă spun că este
un lucru extraordinar şi el a trecut de
graniţele ţării, anul acesta f iind prezenţi,
pe lângă o bună parte a mass-media
bănăţene, şi colegi de la Radio-TV Szeged.

Gelu Stan, dirijor, muzicolog,
realizator de emisiuni radio-tv
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După minunata perioadă a Sfântului
şi Marelui Post al Sfintelor Paşti, pe-
rioadă în care, în chip liturgic, dar şi per-
sonal, fiecare creştin a fost chemat spre
curăţire de păcate şi spre apropierea de
Sfintele Taine ale Domnului nostru Iisus
Hristos, ca o încununare a toate, Îl de-
scoperim pe Domnul Cel Înviat a treia zi,
din mormânt.

Însă nu putem vorbi de Învierea
Domnului fără să ne aducem 
aminte de ul-
tima săptă mâ -
nă a Postului
Mare, în care
creştinii orto -
docşi, din toată
lumea, au fost
alături de
Hristos Dom-
nul, atât la
porţile Ierusa li-
mului, având
în mâini ra-
muri de copaci
asemenea celor
care l-au pri -
mit pe Dom-
nul ca pe un Împărat, cât şi la judecata,
chinurile şi moartea Sa pe cruce. De
aceea, şi în Biseri ca Ortodoxă din Giroc,
în Săptămâna Patimilor, s-a săvârşit în
fiecare seară sluj ba deniei, iar în Sfânta şi
Marea Zi de Joi s-au citit cele
douăsprezece Evanghelii, care ne-au in-
trodus în chip duhovnicesc în atmosfera
acelor zile de suferinţă asumată de către
Iisus Hristos pentru mântuirea neamu-
lui omenesc din robia păcatului şi a
morţii. Drumul duhovnicesc a conti nuat,
mai apoi, cu aşezarea în Mormânt a
Domnului şi cu cântările Prohodului, pe
care credincioşii, într-un glas, le-au adus
lângă Mormântul Domnului.

Cât de frumoasă şi înăl ţătoare a fost
acea săptămână, o poate mărturisi fiecare
dintre cei care au fost în Sfânta Biserică,
participând la sfintele slujbe, făcându-se
în acest chip asemenea celui care „a văzut
şi a mărturisit şi adevărată este mărtu -
risirea lui”.

Parcurgând această săptămână de
înaltă trăire duhovnicească, cu emoţie su-
fletească şi bucurie, a venit vremea în-
ceperii Slujbei Sfintei Învieri a

D o m n u l u i
nostru Iisus
Hristos. Da -
rurile lui
D u m n e z e u
pentru noi 
s-au simţit
încă dinain-
tea începerii
slujbei, pen-
tru că în co-
muna noastră
a fost adusă
chiar Lumina
Sfântă de la
Mor mântul
D o m n u l u i

din Ierusalim, care a poposit pe Sfânta
Masă a altarului bisericii din Giroc,
aşteptând să fie dăruită poporului venit
în biserică şi împrejurul bisericii, spre a
primi Lumina Sfântă.

Cu puţin timp înainte de ora 24, în
întreaga biserică se aşterne întunericul.
Adu cându-ne aminte de cuvintele
„poporul cel ce era în întuneric a văzut
lumină mare”, din Sfântul Altar al bis-
ericii, două lumânări se aprind de la can-
dela ce poartă în ea Sfânta Lumină. Sunt
lumânările slujitorilor bisericii, care în
liniştea nopţii adresează chemarea:
„Veniţi de luaţi Lumină!”. 

BBuuccuurriiaa  ÎÎnnvviieerriiii  DDoommnnuulluuii  llaa  GGiirroocc,,  aapprriilliiee  22001133

Bun este numai omul care-L cunoaşte 
pe Dumnezeu. (Sf. Antonie cel Mare) 88

„HRISTOS A ÎNVIAT!”

Cel ce a învăţat cunoştinţa de la Dumnezeu nu va fi
necredincios Scripturii. (Sf. Talasie Libianul)
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Asemenea unei minuni dumnezeieşti,
biserica începe să se lumineze, chi purile
celor care erau în întuneric prind contur şi
se zăresc în Lumina caldă a Învierii, iar
corul bisericii, cu bucurie, cântă: „Învierea
Ta Hristoase, Mântuitorule, îngerii o
laudă în ceruri şi pe noi pe pământ ne în-
vredniceşte cu inimă curată să Te mărim”.
În această atmosferă de intensă bucurie, 
preo ţii Bisericii împart Lumina, trecând
prin mulţime, ajungând în faţa bisericii,
unde o mare de oameni aşteaptă, de

asemenea, să
p r i m e a s c ă
darul de lu-
mină. După
ce s-a ocolit
Sfânta Bise -
rică, de trei
ori, se por -
neşte în pro-
c e s i u n e ,
pur  tând Lu-
mina Învierii
în mâini şi în
suflete, cân-
tând aceeaşi
cântare de
laudă şi bu-
curie. Proce-
siunea este
vegheată de
f o c u  r i l e
aprinse pe
marginile drumului, arătându-ne parcă o
cale spre Înviere, ghidată de lumina caldă
şi călăuzitoare a făcliei.

Ajunşi în faţa bisericii, cu bucurie şi
evlavie, se citeşte glasul Sfintei Evan ghelii a
Învierii Dom nului Hristos şi se aude
binecuvân tarea „Slavă Sfin tei, Celei de o
fiinţă, de viaţă făcătoarei şi ne des păr ţi tei
Trei mi tot deauna, acum şi pururea şi în
vecii vecilor”. Corul răs punde „Amin”, iar
mai apoi din piepturile a mii de oameni se
aude troparul: „Hristos a înviat din morţi,
cu moartea pe moarte călcând / Şi celor
din mor min te, Viaţă dăruindu-le”, şi încă
o dată, şi încă odată, aşezând în inima
fiecăruia bucuria şi nădejdea Învierii.

Călăuziţi de Lumina Învierii, intrăm
în Sfânta Bise rică, slujind mai departe cu
evlavie Slujba Învierii. La sfârşitul aces-
teia, credincioşii au primit „Paştile” şi,
purtând lumânările, se îndreaptă spre
casele lor, ducând fiecare acest mesaj
dumnezeiesc şi mântuitor:

„HRISTOS A ÎNVIAT!”

Pr. Iulian Marius ŞONEA, parohul 
Bisericii Ortodoxe Române Giroc

Cel ce a învăţat cunoştinţa de la Dumnezeu nu va fi
necredincios Scripturii. (Sf. Talasie Libianul)
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Bucuria Învierii Domnului la Chişoda, 
aprilie 2013

Şi în acest an, ca şi până
acum, un număr impresio -
nant de credincioşi din
Chişoda, dar şi din alte lo-
calităţi, au venit să ia lu-
mina Învierii şi să o ducă la
casele şi în sufletele lor.
Procesiunea de înconjurare
a bise ricii s-a desfăşurat pe
străzile ce încadrează bis-
erica, obicei mai vechi în
parohia noastră, dar care a
fost impus de numărul
mare de credincioşi
pre zenţi.

La finalul sluj -
bei de Înviere, toţi
participanţii, ve niţi
mai de vreme sau
mai târziu, osteniţi
de post sau în-
destulaţi de mân-
care, au pri mit
răsplata pentru
faptul că poartă
numele de creştin,
şi anume Paştile,
care ne aduc am-
inte de patimile şi
Învierea Domnu-
lui. Răstignire şi
Înviere ce au fost
să vârşite pentru fiecare din-
tre noi şi datorită cărora
porţile raiului s-au re-
deschis pentru oameni.

Este un moment al 
bucuriei şi al biruinţei
asupra morţii, bucurie câşti-
gată cu preţul sângelui lui
Hristos, pe care cu atât mai

mult avem datoria să o
păstrăm şi să o înmulţim în
sufletele noastre. 

Să ne bucurăm cu toţii
că Dumnezeu ne-a preţuit
atât de mult încât să îşi
jertfească propriul Fiu
pentru mântuirea noastră,
iar această mare jertfă să ne
facă să ne ruşinăm înaintea
păcatului, dar şi să mărtu -
risim cu tăria primilor
martiri că într-adevăr 

Hristos a Înviat!

Pr. Traian DEBUCEAN
Pr. Dragoş DEBUCEAN

Omul devine asemenea lui Dumnezeu prin virtute.
(Sf. Grigorie De Nyssa)
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În Parohia Ortodoxă Română Chişoda,
de câţiva ani încoace, se desfăşoară cu suc-
ces Programul catehetic naţional al Patri-
arhiei Ro mâne – „Hristos împărtăşit
copiilor”, program care în parohia noastră
se adresează la două categorii de copii. O
primă categorie este cea a copiilor cu vârsta
cuprinsă între 2 şi 9 ani, iar cea de-a doua
categorie se adresează copiilor cu vârsta
cuprinsă între 10 şi 16 ani.

În cea de-a doua grupă de cateheză, al-
ternativ cu întâlnirile catehetice, se des-
făşoară şi un atelier de creaţie de obiecte
bisericeşti. În timpul dintre sărbătoarea
Naşterii Domnu-
lui şi Sfintele
Paşti, în atelierul
de creaţie, copiii
au învăţat o serie
de elemente ale
s i m b o l i s t i c i i
iconografice bi -
zantine, dar au şi
avut ocazia să
pună în aplicare
ceea ce au în-
văţat. Ca urmare,
un număr de 34
de copii au pictat peste 60 de icoane pe sti-
clă. Aceasta a fost o experienţă unică pen-
tru fiecare dintre ei, des co perind în acest
fel, în unele cazuri, talente ascunse într-ale
picturii şi exersând răbdarea, perseverenţa
şi atenţia la detalii.

Atât pentru copiii participanţi, cât şi
pentru persoanele care au sprijinit rea -
lizarea acestui atelier, a fost un moment în
care au putut des coperi şi o altă latură a Bis-
ericii. Dincolo de sobrie tatea momentelor
liturgice şi de responsabilitatea infinită faţă
de jertfa euharistică, cu toţii au descoperit
că Biserica înseamnă şi zâmbet, şi joacă, şi
bucurie. Este acea bucurie care se poate găsi
în sufletele curate ale copiilor. Atunci când
petreci mult timp în jurul acestora, este
aproape imposibil să nu poţi vedea, în su-
fletul lor, raiul lui Dumnezeu. O picătură
din acest rai ei au aşezat-o şi în icoanele pe

care le-au pictat, zugrăvind în ele chipul
Mântuitorului, al Maicii Domnului, ale
Apostolilor, ale mucenicilor, ale cuvioşilor
sau ale doctorilor fără de arginţi. Tot în
aceste icoane au surprins şi momente care
au marcat istoria bisericească – Naşterea şi
Intrarea în Bise rică a Maicii Domnului,
Bunavestirea, Naşterea Sf. Ioan Boteză-
torul, Răstignirea şi Învierea Domnului.
Dar, aceste picturi au devenit icoane atunci
când, în Duminica Floriilor, au fost sfinţite
în aceeaşi biserică în care au fost şi pictate.

Această muncă a copiilor a fost pusă în
valoare şi a putut
fi admirată în
p e r i o a d a  
5-6 mai, când de
Praznicul În-
vierii Domnului
a fost organizată
o expoziţie de
icoane pe sticlă,
intitulată „Pi-
cătura de rai”.
Întrucât fiecare
copil a primit ca
răsplată a muncii
sale una dintre

icoanele pe care le-a pictat, celelalte au
putut fi cumpărate, în cadrul expoziţiei, de
către credincioşii Bisericii din Chişoda, ur-
mând să fie aşezate în casa fiecăruia, la loc
de cinste şi de rugăciune.

Mulţumim copiilor pentru că, prin
icoanele pictate de ei, ne-au dăruit şi nouă o
picătură de rai din sufletul lor şi, nu în ul-
timul rând, tuturor persoanelor care ne-au
sprijinit şi datorită cărora au fost posibile
realizarea atelierului şi a expoziţiei. Şi cum
drumul către Dumnezeu are un început,
dar nu are sfârşit şi e unul continuu, şi noi
aici, la parohia Chişoda, vom continua cu
alte ateliere, prin care să urcăm, încet, către
Dumnezeu şi să ne descoperim talanţii pe
care i-am primit fiecare dintre noi.

Preot Dragoş DEBUCEAN

„„PPiiccăăttuurraa  ddee  rraaii””  
Expoziţie de icoane pe sticlă la Chişoda, aprilie 2013

Cunoştinţa lui Hristos ne vine prin curăţia 
sufletească. (Sf. Maxim Mărturisitorul) 91

Tradiţie şi continuitate 
la Ruga Giroceană, 2013

Lucrurile cele mai mari nu au nevoie decât a fi
înfăţişate cu simplitate. (Jean de la Bruyere)
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Tradiţie şi continuitate 
la Ruga Giroceană, 2013

Ruga Giroceană, sărbătorită prin
tradiţie de Paşti, a fost şi în 2013, conform
obiceiului, una plină de cântec, joc şi voie
bună. Girocenii şi oaspeţii lor au petrecut,
după pofta inimii, aşa cum le stă bine
bănăţenilor de frunte. Şi, pentru a lega
Ruga Giroceană cât mai mult de vechile
obiceiuri, prin grija conducerii primăriei,
în ultimii ani, tot mai mulţi localnici vin
să sărbătorească înveşmântaţi în tra di ţio -
nalul şi frumosul port popular bănăţean. 

Ruga a devenit un bun prilej ca, după
perioada postului pascal, să se iasă din ab-
stinenţă, printr-o sărbătoare laică. Cei
veniţi în Grădina de vară a Căminului
Cultural din Giroc au putut să se bucure
de un spectacol de excepţie oferit de
tinerii artişti ai Ansamblului „Ghiocelul”,
dar şi de muzica bună prezentată de solişti
vocali şi instrumentişti de renume din
Banat.

Deschiderea Rugii a fost făcută de
către primarul comunei, domnul dr. Iosif
Ionel Toma, care, asemenea multor con-
cetăţeni, a venit îmbrăcat într-un frumos
costum popular. După ce a salutat şi a dat
mâna cu girocenii, edilul comunei, con-
form unui frumos obicei străbun, a spus
de trei ori „Hristos a Înviat!”, cei prezenţi
răspunzând: „Adevărat a Înviat!”. Apoi,
edilul s-a adresat celor prezenţi: „Bine aţi
venit la Ruga Giroceană 2013! Să mulţu-
mim lui Dumnezeu că a îngăduit să fim şi
astăzi împreună. Sunt aici, cu mine,
părinţii Marius Şonea şi Daniel Mateia,
care vor spune şi ei câteva cuvinte şi nu
cred că vor face astăzi o rugăciune aici, dar
cu siguranţă trebuie să cunoaşteţi că avem
doi preoţi tineri, care doresc să se afirme
în această localitate, spre bucuria celor
care cred cu adevărat în Dumnezeu”.

Lucrurile cele mai mari nu au nevoie decât a fi
înfăţişate cu simplitate. (Jean de la Bruyere)
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„Mulţumesc Consiliului Local, care
a aprobat o sumă importantă pentru ca
Ruga Giroceană să se desfăşoare în cele
mai bune condiţii. Mulţumesc, de
asemenea, celor care nu au uitat de por-
tul nostru popular şi s-au îmbrăcat cu el,
aşa cum şi eu am făcut-o. Vă rog, ca şi în
continuare, să faceţi acelaşi lucru şi să
veniţi îmbrăcaţi în costume populare la
marile noastre sărbători. Este o tradiţie a
noastră, pe care nu trebuie să o uităm,
pentru că un popor care nu are istorie nu
există ori nu a existat. De aceea, tot ce
avem îmbrăcat pe noi aparţine istoriei
noastre, aparţine trecutului nostru.
Gândiţi-vă la un
singur spăcel, cei
care ştiu ce-i
acela spăcel, câte
împunsături de
ac s-au făcut.
Gândiţi-vă că fe-
meile care le-au
cusut n-au avut
lumină electrică,
au avut cel mult o
lumânare, un
lămpaş ori o
lampă cu petroloi. Tocmai de aceea, tre-
buie să le respectăm munca şi să venim
la sărbători îmbrăcaţi în port popular. Vă
mulţumesc, încă odată, tuturor! Ansam-
blul «Ghiocelul», împreună cu Andreea
Voica şi o surpriză plăcută astăzi, Simion
Moise, o să ne distreze, cu voia lui Dum-
nezeu, două zile şi, de ce nu?, două nopţi.
Doamne-ajută! Mulţumesc tuturor
celor prezenţi – consilieri locali, oameni
de bine, părinţi şi copii, prieteni, preo -
ţiilor noştri şi toţi cei care au venit să pe-
treacă alături de noi. Bucurie şi sănătate
tuturor!”.

Cei prezenţi la sărbătoarea rugii de
la Giroc au putut să asculte şi cuvintele
preotului Marius Şonea: „În aceste zile
de mare praznic şi de sărbătoare, nu
putem începe nicio vorbă fără a vesti tu-
turor Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos. Şi, iată că, în conştiinţa poporu-
lui, în glasul poporului român, această

sărbătoare s-a transpus într-o sărbătoare
a bucu riei şi a veseliei, atât în chip
duhovnicesc, în Sfânta Bise rică, cât şi
aici, unde vă veţi încânta cu
tradiţionalele dan suri populare. Din
par tea Bisericii Ortodoxe Ro mâne
Giroc, cu hramul Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie, vă dorim un praznic
cu Lumină în suflete şi fie ca Pacea
Domnului Hristos şi Lumina pe care
astăzi ne-a adus-o tuturor să sălă şluiască
şi să vegheze asupra noastră, începând
din această zi şi în toate zilele vieţii
noastre care vor urma. Sărbători 
creştine!”.

P r e o t u l
Daniel Mateia
s-a adresat şi el
participanţilor
la Ruga Giro-
ceană: „Iată-ne
după bucuria
Învierii! În ur -
mă cu câteva
ceasuri am
trăit bucuria
duhovnicească
a Învierii, iar

acum este timpul ca, după o perioadă în-
delungată de abstinenţă, de rugăciuni şi
meditaţie, de înfrânare, să ne aducem
aminte de tradiţiile şi de frumuseţea a
ceea ce înseamnă şi reprezintă Banatul.
Dintotdeauna, românii bănăţeni au stat
la porţile cetăţii. Iată că, acum, Girocul
dă o lecţie de istorie, dar şi de contem-
poraneitate, de tradiţie, în modernismul
laicizat pe care îl trăieşte societatea ro -
mâ nească. Biserica, împreună aici cu lu-
crarea Consiliului Local şi a primarului
Iosif-Ionel Toma, cu privire la păstrarea
tradiţiilor şi a portului nostru, oferă ca
posibilitate de permanentizare în
conştiinţa noastră, a fiecăruia, că la
Praznicul Învierii, aici, la uşile cetăţii
Timişoara, spunem noi, în mica cetate a
Girocului, românii bănăţeni se simt îm-
preună cu strămoşii noştri, prezenţi mai
mult ca oricând întru bucuria Învierii lui
Hristos”. 

Odată trasat drumul, nu se poate să nu mergi
înainte. (Antoine de Saint-Exupery)
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„Vin dintr-o zonă a Banatului de
munte şi am crezut că doar acolo se mai
păstrează frumuseţea portului şi a tradiţi-
ilor, dar văd că prin grija şi dragostea unui
om şi a unor oameni, aici, la Giroc, prin
conducerea comunei, se deschid sufletul,
mintea, cugetul şi simţirea românilor, ale
fiecăruia dintre noi, îndeosebi a celor care
suntem şi bănăţeni. De acum încolo, aici,
la Giroc, suntem şi prieteni, şi vecini, şi
fraţi, chiar dacă unii provin din multe alte
zone ale ţării, cu tradiţii culturale diferite.
Sperăm ca domnul primar să facă la anul
o expoziţie de costume populare din
Banat, dar şi cu
cele ale celorlalţi
fraţi, din Mol -
dova, Transilva-
nia, Oltenia sau
Muntenia. 

Dumnezeu să
vă răsplătească os-
teneala, îndeo sebi
a conducerii Pri -
măriei, a dom nu-
lui primar, a
Consiliului Local
şi, nu în ultimul rând, a domnului
Ciprian Cipu, director al Centrului de
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, fiu de
preot, şi pe care sperăm să-l vedem la anul
îmbrăcat în costumul popular tradi ţional
din zona Vermeşului, judeţul Caraş-
Seve rin. Să trăiţi Praznicul Învierii în 
bucurie, seninătate şi viaţă bună”.

Directorul Şcolii Gimnaziale din
Giroc, prof. dr. Petrişor-Dorin Treta, a
spus, în cuvântul său: „Atâta vreme cât
veţi vedea copii de grădiniţă îmbrăcaţi în
costume naţionale, în portul nostru
tradiţional, cultura şi tradiţiile stră-
moşeşti ro mâ neşti nu vor pieri în această
veche vatră românească, Giroc. Să ne
ajute Dumnezeu ca, prin strădania tu-
turor celor care s-au ocupat de organi-
zarea acestei minu nate Rugi, să
perpetuăm această tradiţie”.

Ciprian Cipu, directorul Centrului
de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, a

afirmat în faţa audienţei: „Este o vorbă
din bătrâni care spune: «Cei care nu-şi
cunosc tra diţiile, portul, datinile şi obi-
ceiurile, dispar, în timp, ca naţiune». De
aceea, avem o mare responsabilitate, şi
anu me readucerea tradiţiilor, a portului
popular şi a graiului bănăţean pe scene şi
în afara lor”.

Apoi, fanfara comunei Giroc, con-
dusă de Ionel Pascota senior, a cântat
„Hristos a Înviat!”, iar Ruga Giroceană a
început cu o horă mare, în care s-au prins
dansatorii de la Ansamblul „Ghiocelul”,
girocenii şi, deopotrivă, goştii.

În specta-
colul oferit de
ansamblu celor
prezenţi, primii
care şi-au arătat
măiestria în ale
jocului au fost
copiii, după care
au urmat dan -
satorii cei mari
de la „Ghio-
celul”. Suitele de
jocuri şi dansuri

populare, sincronizate perfect, au smuls
ropote de aplauze de la cei prezenţi. Du-
minică seara, atât girocenii, cât şi oaspeţii
lor, au avut parte de o surpriză plăcută:
minute în şir, cerul Girocului a fost lumi-
nat feeric de un minunat foc de artificii.

Şi, Girocul nu s-a dez minţit încă
odată. Ruga de Paşti şi-a păstrat aceleaşi
coordonate ca şi în anii trecuţi, ceea ce a
însemnat bucuria unei asemenea sărbă-
tori, arătarea respectului cuvenit pentru
tradiţiile şi obiceiurile locului. Alături de
taraful Ansamblului „Ghiocelul”, condus
de maestrul Adrian Scorobete, au cântat
pentru giroceni, în cele două zile cât a
ţinut Ruga, Andreea Voica şi orchestra
condusă de maestrul Deian Galetin,
Simion Moise, Ion Dragomir şi, nelipsită
de la rugile girocene, solista noastră,
Loredana Sur. 

UUnn  ssiinngguurr  ccuuvvâânntt  aaddrreessaatt  uunnuuii  ssuufflleett  ppooaattee  ccrreeaa  uunn  îînnttrreegg
uunniivveerrss,,  ccaarree  ssăă--ll  uummppllee  ddee  lluummiinnăă..  ((VViiccttoorr  HHuuggoo))
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univers, care să-l umple de lumină. (Victor Hugo) 94

Vremea bună, din cele două zile ale
Rugii, a făcut ca girocenii şi oaspeţii lor
să aleagă să petreacă în cântec, joc şi voie
bună la Grădina de vară a Căminului
Cultural. De asemenea, pe lângă mo-
mentele artistice, participanţii au avut de
ales dintr-o gamă variată de oferte: de la
dulciuri şi sucuri, la mici şi bere. Copiii
au avut şi ei la dispoziţie o mulţime de
oportunităţi de distracţie, la jocurile in-
stalate cu acest prilej în preajma Cămin-
ului Cultural.

Această sărbătoare are o semnificaţie
aparte pentru locuitorii comunei noas-
tre, pentru că, după o perioadă în-
delungă de post, prăznuim într-un mod
minunat Învierea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Astfel, cu mic, cu mare,
alături de rude şi goşti, girocenii au venit
la Rugă, mulţi dintre ei, după cum am
precizat, îmbrăcaţi în straie populare
tra di ţio nale, spunându-şi creştinescul
„Hristos a Înviat!”. Acest gest simplu şi
natural a legat Ruga din acest an de toate
Rugile girocene anterioare, pierdute în
negura vremurilor, Rugi la care întreaga
suflare a comunităţii venea la sărbătoare
înveşmântată în frumosul port popular.

Muzica a fost pe placul tuturor şi
mulţi s-au încins la joc, arătând că ştiu
să se distreze, la fel de bine cum ştiu şi să
muncească.

Andreea Voica, una dintre cele mai
îndrăgite interprete de muzică populară
din zona de Vest a României, a interpre-
tat, pe scena Grădinii de vară a Căminu-
lui Cultural din Giroc, multe dintre
melodiile care au consacrat-o, spre bucu-
ria vădită a spectatorilor, care au primit-
o cu ropote de aplauze şi au dansat pe
cântecele ei. Dar, Girocul, după cum a
mărtu risit interpreta, ocupă un loc spe-
cial în sufletul ei, gi rocenii primind-o de
fiecare dată cu multă căldură în mij locul
lor. Adreea Voica a cântat şi anul trecut,
atât la Ruga de la Giroc, cât şi la Ruga de
la Chişoda, iar faptul că a fost apreciată
de comunităţile de aici a contat atunci
când organizatorii s-au gândit să o invite
din nou în comuna noastră, cu prilejul
acestei însemnate sărbători.

Simion Moise este un alt interpret
care ne-a onorat cu prilejul Rugii de anul

trecut. Cărăşanul din Banatul de Munte a
cântat, aşa cum numai el ştie să o facă,
melodii din locul său de baştină, însă pe
placul girocenilor, care, deşi sunt bă -
năţeni de pustă, s-au prins repede în joc.

Ion Dragomir, care cântă alături de
formaţia lui Deian Galetin şi Andreea
Voica, a urcat şi el pe scena Grădinii de
vară, în a doua zi de Rugă. Melodiile lui
i-au chemat pe giroceni la joc, iar aceş-
tia nu s-au lăsat prea mult... invitaţi.

A mai urcat pe scenă, la fel ca în ul-
timii ani, Lo redana Sur, tânăra speranţă
a folclorului girocean, o adolescentă care
a cântat din suflet pentru consătenii săi.

În ceea ce priveşte acompaniamentul
orchestral, am avut, ca şi anul trecut, la
Giroc, două tarafuri de prestigiu. Formaţia
condusă de maestrul Deian Galetin, cu
siguranţă unul dintre cei mai buni
acordeonişti pe care i-a dat Banatul, a fost
completată cu brio de formaţia Ansam-
blului „Ghiocelul”, aflată sub coordonarea
maestrului Adrian Scorobete, la fel, unul
dintre cei mai apreciaţi saxofonişti de mu zi -
că populară din acest colţ de ţară.

Au fost două zile în care Sărbătoarea
Învierii Mântui torului nostru Iisus
Hristos a fost întregită, în mod fericit, la
Giroc, de o Rugă cum alta nu-i în tot Ba-
natul. Şi asta nu o spunem doar noi, ci şi
artiştii invitaţi cu acest prilej să urce pe
scena Grădinii de vară a Căminului Cul-
tural. Toţi, fără excepţie, au apreciat în
mod deosebit participarea în număr
mare a tinerilor din Giroc, felul în care
aceştia şi-au însuşit jocurile şi cântecele
din Banat, un lucru din ce în ce mai rar
în zilele noastre.

Ca o concluzie, şi în 2013, Ruga de
la Giroc, la organizarea căreia şi-au adus
un aport deosebit Primăria şi Consiliul
Local, a fost una care va rămâne cu sigu-
ranţă în amintirea tuturor celor care au
participat la ea.

Să mai amintim că, graţie implicării
tuturor factorilor de decizie din locali-
tate, în cele două zile cât a ţinut Ruga nu
s-a înregistrat niciun fel de incident,
manifestările prilejuite de această sărbă-
toare decurgând în cele mai bune
condiţii.

Vasile TOMOIAGĂ

FFiieeccaarree  aarrttăă  îînn  ppaarrttee,,  eexxpprriimmăă  eeppooccaa  eeii..  DDaarr  vvaaii  şşii  aammaarr  ddaaccăă  
eexxpprriimmăă  nnuummaaii  eeppooccaa  rreessppeeccttiivvăă..  AAddeevvăărraattaa  aarrttăă  eexxpprriimmăă  ttooaattee

eeppoocciillee,,  ppeennttrruu  ccăă  îîll  eexxpprriimmăă  ppee  oomm..  ((KKoonnssttaannttiinnooss  TTssaattssooss))
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Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai
bun”, desfăşurată în perioada 1-5 aprilie
2013, destinată activi tăţilor extracurriculare,
ne-a oferit prilejul să desfăşurăm diverse ac-
tivităţi plăcute atât cadrelor didactice, dar
mai ales elevilor. Din păcate, vremea rece şi
ploioasă din aceas tă săptămână nu ne-a per-
mis să petrecem mai mult timp în aer liber,
aşa cum ne-am fi dorit, însă am încercat să
„încălzim” atmosfera cu căldura sufletelor
noastre şi cu multă voie  bună.

Dintre activităţile organizate cu elevii
clasei a IV-a, în această săptămână „altfel”,
amintim: o întâlnire
cu un medic stoma-
tolog, care ne-a ex-
plicat cât de
importantă este
igiena orală şi cum
trebuie să ne îngri-
jim dinţii; pentru că
doamna stomatolog
ne-a atras atenţia şi
asupra ali mentaţiei
noastre, am hotărât să „gătim” o salată de
fructe, aşa că ne-am pus pe treabă şi a ieşit o
salată delicioasă, cum nu am mai mâncat
niciodată, pentru că a fost pregătită chiar de
noi; o altă activitate care ne-a făcut  plăcere
a fost vi zionarea filmului „Amintiri din
copilărie”, aceasta după ce am citit cartea ca
lectură suplimentară; ne-am  amuzat de
năzbâtiile lui Nică şi am văzut o altfel de
copilărie decât cea din zilele noastre; în ziua
de joi, am deschis uşa clasei noastre pentru
preşcolarii din Gru pa Mare de la Grădiniţa
P.P. din Giroc, deoarece ei vor fi şcolari în
cla sa pregătitoare, începând din toam nă.
Astfel, le-am prezentat viitoarea lor sală de
clasă şi i-am familiarizat cu câteva obiecte
ce ţin de viaţa de şcolar: ghiozdan, rechizite,
carnet de note, catalog. 

Ultima zi din această săptămână a fost
destinată unei excursii la Teatrul vechi „Mi -
hai Eminescu”, din Oraviţa, şi la Mănă-
stirea Călugăra, din Ciclova, judeţul
Caraş-Seve rin. Deşi vremea nu a prea ţinut
cu noi, nici în această zi, a fost o excursie
frumoasă şi de neuitat. Teatrul din Ora vi ţa,
cel mai vechi din ţară, a fost  costruit pe vre-
mea stăpânirii austro-ungare şi este o copie
fidelă, pe scara 1:6, a Teatrului Mic „Burg”,
din Viena. Ne-au impresionat frumu seţea şi
eleganţa sălii, precum şi numele celor care
i-au călcat pragul: Mihai Eminescu (în

1868, pe când avea 18
ani şi era sufleur în trupa
de teatru a lui Pascaly),
George Enescu, W. A.
Mozart, împăraţii Aus-
tro-Ungariei şi mulţi
alţii.

De aici am plecat la
Mă năstirea Călugăra,
dar pentru a ajunge în
locul unde este aşezată,

am străbătut, pe jos, pitorescul drum de
munte, verificându-ne astfel condiţia fizică
şi convingându-ne, încă o dată, că e tare grea
viaţa la munte (mai ales pentru cei veniţi de
la şes). Dar efortul depus la urcare ne-a fost
răsplătit de priveliştea din curtea mănăstirii
şi chiar am simţit că suntem într-un loc
binecuvântat. Ne-am închinat apoi la icoana
Maicii Domnului, făcătoare de minuni,
icoană descoperită în urmă cu aproxi mativ
150 de ani, într-o peşteră aflată pe locul ac-
tualei biserici.

A fost o săptămână frumoasă, presărată
cu activităţi din care am avut multe de în-
văţat şi care ne vor rămâne în memorie mult
timp de acum încolo.

Prof. înv. primar, Bianca CÎMPEANU

Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”
la Giroc, aprilie 2013

O „altfel” de şcoală

ÎÎnnvvăăţţăăttuurraa  eessttee  ffrruummuusseeţţeeaa  cceeaa  mmaaii  aalleeaassăă  aa  oommuulluuii,,  aavveerree  
aassccuunnssăă  şşii  ttăăiinnuuiittăă;;  îînnvvăăţţăăttuurraa  pprrooccuurrăă  ppllăăcceerrii;;  eeaa  ddăă  gglloorriiee  şşii

bbuuccuurriiee;;  îînnvvăăţţăăttuurraa  eessttee  îînnvvăăţţăăttoorruull  îînnvvăăţţăăttoorriilloorr..  ((BBhhaarrttrrhhaarrii))



96

În data de 3 aprilie
2013, Grupa Mare „A”,
din cadrul Grădiniţei
cu Program Prelungit
din Giroc, a susţinut
activitatea „Micii cofe-
tari”.  Această activi-
tate a fost  desfăşurată
în cadrul săptămânii
„Să ştii mai multe, să
fii mai bun”.  Copiii au
purtat şorţuri albe şi bonete, iar sala de
grupă a fost decorată astfel încât să semene,
cât mai bine, cu un atelier de cofetărie.
După ce au întins aluatul pe planşete, cu
ajutorul sucitorului, preşcolarii au făcut
fursecuri. În cea de-a doua parte a activ-
ităţii, copiii au reali zat, cu ajutorul
formelor, prăjituri din aluat copt, pe care 
le-au deco rat cu frişcă.

D u p ă - a m i a   z ă ,
micii cofetari au de-
venit ospătari şi i-au
servit pe părinţi cu
bunătăţile pre  gătite
de ei.

Tot în cad rul săp-
tămânii „Să ştii mai
multe, să fii mai bu ni”,
preşcolarii Grupelor
Mare „A” şi Mare „B”

au mers în vizită la DIGI TV şi la Muzeul
de Artă din Timi şoara. După ce le-au fost
prezentate câteva taine din lumea televi -
ziunii, copiii au „făcut cunoştinţă” cu pic-
torul Corneliu Baba, prin intermediul
operelor sale, şi au desenat şi ei animăluţe,
vegheaţi şi inspiraţi de picturile artistului.

Educatoare Lenuţa TERTECI 
şi Alina NENICIOIU

Mici cofetari şi mici artişti, aprilie 2013

Elevii clasei a III-a de la Şcoala Gim-
nazială din Gi roc, împreună cu doamna în-
văţătoare Iudita Monea, au pornit pe
cărările patriei în săp-
tămâna „Să ştii mai mul -
te, să fii mai bun!”.
Ne-am întâlnit, nerăb-
dători, la gară şi am por-
nit spre Cetatea Devei.
Telecabina care ne-a dus
spre cetate a fost punctul
de atracţie al acestui
obiectiv. Am pornit mai
departe, spre Castelul de
la Hunedoara, care ne-a
impresionat şi ne-a
oferit o mulţime de informaţii pe care le
vom folosi în clasa a IV-a, la orele de istorie.

Drumul nostru a mers mai departe spre
Băcâia, o localitate afla tă la câţiva kilometri
distanţă de Orăştie. Ne-am oprit la Pensiunea
„Colţ de Rai”, unde am fost întâmpinaţi de
oameni deosebiţi, care au încercat să facă
şederea noastră acolo cât mai plăcută.

Nenea Tavi şi câinele-lup, Mia, ne-au însoţit
în zilele următoare în drumeţiile pe care le-
am făcut pe Cheile Cibului, la Cascada

Cibului, la Mănăs tirea
„Buna Vestire” sau pe
„drumul vieţii”, aşa cum
numeşte nenea Tavi unul
dintre traseele pe care le
străbate cu gru purile de
copii care vin tot timpul la
el. Chiar dacă vremea a
fost puţin capricioasă şi
chiar dacă ne-am cam
noroit pe pantofi şi haine,
nu ne-am lăsat şi am ex-
plorat o parte a acestei

regiuni, care chiar poate fi asemănată cu un
colţ de Rai. 

Timpul s-a scurs foarte repede şi a venit
momentul să ne facem bagajele, să le mulţu-
mim gazdelor şi să plecăm la gară, puţin
cam trişti, dar încărcaţi cu multă energie şi
multe infomaţii noi pe care ni  le-am însuşit
în această călătorie. (I.M.)

IImmpprreessiiii  ddiinnttrr--uunn  „„CCoollţţ  ddee  RRaaii””,,  aapprriilliiee  22001133

Educaţia trebuie să fie, în primul rând, umană,
şi numai după aceea profesională. (J. Dewey)
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Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” la Chişoda, aprilie 2013
Săptămâna 1-5 apr i lie 2013 a fost dedi-

cată activi tă ţilor educative extracurricu -
lare şi extraşcolare din cadrul „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”, desfăşurată anul
trecut sub titulatura „Săptămâna altfel”.

În această săptă mână, învăţăceii cla -
selor pregătitoare, I şi a II-a au desfăşurat
diverse activităţi  cu adevărat „altfel”, din
care au învăţat lucruri de plă cere, pentru
că note nu s-au dat.

Vizita la McDonald’s  a avut rolul de a
dezvolta modul
de comporta-
ment al ele vilor
într-un restau-
rant. Impor-
tanţa învăţării
ma nierelor ele-
gante este cov-
ârşitoare asupra
modului în care
copilul îşi
formează per-
sonalitatea şi
reuşeste să se
integreze în so-
cietate. Aici, elevii au desfăşurat şi o ac-
tivitate practică de confecţionare a unor
brăţări, numite „Brăţările prieteniei”.

O altă activitate plină de energie, 
bucurie şi optimism a fost petrecerea ed-
ucaţio nală „Olimpici la joacă”, desfăşu-
rată în parteneriat cu Cerino. Jocurile
desfăşurate au avut influenţe educative
pozitive asupra copiilor, prin dezvoltarea
proceselor psihice: gândire, motivaţie,
me morie, atenţie, imaginaţie şi creativi-
tate. Jocul este motorul dezvoltării relaţi-
ilor sociale, iar prin jocurile practicate,
elevii au învăţat  să se comporte civilizat,
să fie prietenoşi, să colaboreze şi să se
ajute la nevoie.

Educaţia rutieră se cons tituie într-o
componentă a educaţiei generale  a elevu-
lui. Domnul agent şef de poliţie Florin
Dobra, din cadrul Postului de Poliţie
Giroc, le-a prezentat ele vilor, la video-
proiector, principalele reguli de circulaţie
în calitate de pietoni sau pasageri. Rolul
acestei acti vi tăţi a fost acela de a educa
comportamen tul elevilor în trafic, din
punct de vedere al cunoaşterii şi respec-
tării regulilor de circulaţie, în vederea pre-

 venirii unor
accidente ru-
tiere.

În ultima
zi a săptă -
mânii „Să ştii
mai multe, să
fii mai bun!”,
elevii celor
trei clase au
participat la
c o n c u r s u l
„Can  gu raşul
explorator”,
cel mai fru-

mos joc-concurs na ţio nal care testează şi
dezvoltă interesul copiilor pentru obser-
varea şi cunoaş terea mediului natural şi
social.

Gândit ca o modalitate de apropiere a
copiilor de profesori şi de şcoală, credem
că programul şi-a atins ţinta, implicându-i
pe copii şi dascăli în activităţi cu adevărat
altfel. Toate acestea au pus în valoare ta len-
tele şi capacităţile copiilor în diferite
domenii, ceea ce a dus la creşterea stimei
şi încrederii în sine.

Prof. înv. primar Delia ION, 
Georgeta BARNA, 
Claudia DRĂGAN

O provocare pentru profesori şi elevi

ŢŢiinnee  mmiinnttee  ccăă  aacceellee  lluuccrruurrii  mmiinnuunnaattee  ppee  ccaarree  llee  îînnvveeţţii  llaa  şşccooaallăă
rreezzuullttăă  ddiinn  mmuunnccaa  mmuullttoorr  ggeenneerraaţţiiii..  TTooaattăă  aacceeaassttăă  mmooşştteenniirree  ţţii  ssee

ddăă  ppeennttrruu  aa  oo  pprriimmii,,  oonnoorraa  şşii  ppeennttrruu  ccaa  ssăă  aaddaauuggii  llaa  eeaa  şşii,,  îînnttrr--oo  zzii,,
ss--oo  pprreeddaaii,,  ccuu  rreessppeecctt  şşii  ccrreeddiinnţţăă,,  ccooppiiiilloorr  ttăăii..  ((AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn))
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Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Minunatul acesta,

vestitul şi marele Mucenic Gheor -
ghe a trăit pe vremea împăratului Dio-

cleţian. S-a născut în Capadocia, fiu al unor
părinţi creştini şi a fost învăţat, din tinereţe, în

dreapta credinţă. Rămas fără de tată din copilărie, Sfân-
tul s-a mutat, cu maica sa, din Capadocia în Palestina, fiind

cu neamul de acolo şi având acolo multe averi şi moşteniri. Ajuns
la vârsta desăvârşită şi fiind frumos la chip şi viteaz în luptă, prin os-

teneală, pricepere şi destoinicie, tânărul Gheorghe s-a făcut preţuit şi,
îmbrăţişând slujba armelor, în scurtă vreme a cucerit cele mai mari cin-

stiri, până şi dregătoria de conducător de oaste, în garda împăratului.
Se ştie că, deşi era păgân, împăratul Diocleţian, până la anul 303, nu a

luat nici o măsură împotriva creştinilor. În anul 303 însă,
din îndemnul ginerelui său, a aprins prigoana împotriva
creştinilor. Cunoscând decretul, îndată Gheorghe s-a

înfăţişat singur în faţa împăratului Diocleţian şi,
înaintea întregii curţi împărăteşti, a mărturisit 

deschis că este creştin şi că înţelege să slujească în
oastea împăratului, ca ucenic al lui Hristos. Uimit

de această mărturisire şi îndemnat de Galeriu, Dio-
cleţian a dat poruncă să fie dus în temniţă şi pus la
chinuri, ca să se lepede de cre dinţă. Şi a fost trecut

prin toate vămile muceniciei, dar toate acestea şi al-
tele asemenea Sfântul Gheorghe le-a îndurat cu

bărbăţie, stând tare în credinţă.
Văzând chinurile de moarte prin care trecea

Sfântul Gheorghe şi că rămâne viu şi nevătămat, mulţi
dintre ei s-au lepădat de idoli şi au venit la credinţa
în Hristos. Însăşi împărăteasa Alexandra, soţia lui

Diocleţian, a mărturisit credinţa ei în Hristos. În cele
din urmă, împăratul a încercat să-l înduplece cu

onoruri şi cu făgăduinţe, dar Sfântul a ales să rămână
pentru totdeauna cu Hristos. În faţa acestei mărturisiri şi
văzând că toate încercările lui sunt zadarnice, Diocleţian a dat poruncă

să li se taie capetele, şi Mucenicului, dar şi împărătesei Alexandra. 
Ostaşii i-au scos afară din cetate, dar, pe drum, înainte de a

ajunge la locul de tăiere, împărăteasa, slăbind cu trupul, şi-a dat
duhul. Iar, când au ajuns la locul hotărât, Sfântul şi-a ridicat

glasul şi s-a rugat cu căldură, mulţumind lui Dumnezeu
pentru toate binefacerile primite. Astfel, rugându-se, cu

bucurie şi-a plecat capul sub sabie şi a fost tăiat, în
ziua de 23 aprilie, păzind până la capăt cre dinţa

fără prihană şi luând cununa cea
neveştejită din mâna lui Hristos,

Domnul său. (M.S.)

DDaaccăă  cceettaatteeaa  ssuufflleettuulluuii  nnuu  aarree  zziidduull  ttăăcceerriiii,,  eeaa  rrăămmâânnee
ddeessccooppeerriittăă  ssăăggeeţţiilloorr  dduuşşmmaannuulluuii..  ((SSff..  GGrriiggoorriiee  cceell  MMaarree))  
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Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Dacă cetatea sufletului nu are zidul tăcerii, ea rămâne
descoperită săgeţilor duşmanului. (Sf. Grigorie cel Mare) 
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Izvorul Tămăduirii

În fiecare an, în prima vineri după
Paşti, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte

Izvorul Tămăduirii. Este un praznic închinat
Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei

Maria în lucrarea mântuirii oamenilor. Numele de Izvorul
Tămăduirii aminteşte de o serie de minuni

săvârşite la un izvor aflat în apropierea
Constantinopolului. Potrivit tradiţiei,

Leon cel Mare, cu puţin timp înainte
de a ajunge împărat, se plimba printr-
o pădure din apropierea Constan-

tinopolului. Întâlneşte un bătrân orb
care îi cere să-i dea apă şi să-l ducă în

cetate. Leon va căuta în apropiere un
izvor, dar nu va găsi. La un moment
dat, a auzit-o pe Maica Domnului

spunându-i: „Nu este nevoie să te os-
teneşti, căci apa este aproape!

Pătrunde, Leone, mai adânc în
această pădure şi, luând cu mâinile

apa tulbure, potoleşte setea orbului şi
apoi unge cu ea ochii lui cei în-

tunecaţi”. Leon va face ascultare şi ast-
fel va găsi un izvor din care îi va da

orbului să bea. Îi va spăla faţa cu această
apă, iar orbul va începe să vadă. După ce

a ajuns împărat, Leon a construit lângă
acel izvor o biserică. Mai târziu, împăratul

Justinian (527-565), care suferea de o boală grea, s-a vindecat
după ce a băut apă din acest izvor. Ca semn de mulţumire, a

construit o biserică şi mai mare. Această bise rică a fost dis-
trusă de turci în anul 1453. De-a lungul timpului, apa

acestui izvor a vindecat multe boli şi a tămăduit
diferite răni şi suferinţe. (M.S.)

Blândeţea vine dintr-un suflet mărinimos şi
dintr-o cugetare sănătoasă. (Sf. Ioan Hrisostom) 100

Zodiac pentru anul 2014
Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Omu’ încăpăţânat, n-ascultă de nici un sfat.
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Zodiac pentru anul 2014
Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Dragoste
În anul 2014 viaţa ta amoroasă va fi mediocră. Multe complexităţi se vor ma-
nifesta sub formă de anxietăţi nedorite şi griji. Dacă vei practica fermitatea şi
răbdarea, îţi vei găsi partenerul ideal de viaţă. Dacă eşti căsătorit, atunci este

un moment oportun să explorezi noi căi pentru a-l menţine fericit pe cel
de lângă tine cât mai mult posibil. Încearcă să-l convingi şi să

câştigi atenţia partenerului tău, din toată inima. 

Carieră
Vei avea multe cheltuieli financiare în acest an, sub formă de investiţii în

afaceri sau preocupări de carieră. Pune-ţi în ordine finanţele şi îndepărtează
orice fel de cheltuieli nedorite. Va exista o necesitate presantă de mai multă stabi-
litate financiară în viaţa ta. În acest sens, este momentul să acţionezi. S-ar putea

să apară anumite obstacole, dar urmează-ţi instinctul. Gândeşte-te de două
ori înainte de a te deda la orice fel de cheltuieli extravagante. Chel tuieş-

te bani şi pentru plăcerea ta, însă asigură-te că nu 
cheltuieşti mai mult decât îţi poţi permite.

Sănătate
În 2014, sănătatea ta va fi, în general, bună.

Starea ta de sănătate va fi legată de bunăstarea şi
sănătatea celor din jurul tău, în special a celor din
familie. Axează-te pe aspectele pozitive ale vieţii.
La mijlocul anului poţi fi expus unor alergii. De

asemenea, s-ar putea să ai şi unele probleme
dentare. Ai grijă de sănătatea ta şi încearcă

să eviţi produsele lactate şi din carne
sau să le consumi în cantităţi cât

mai mici.

Omu’ încăpăţânat, n-ascultă de nici un sfat. 101
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Mai
Socodol Cornelia, Ioan, Iosefina, Comuna

Giroc, județul Timiș, început de sec. XX
Socodol Ioan și Petru, Comuna Giroc,

județul Timiș, început de sec. XX
Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Ansamblu vestimentar femeiesc
pentru sărbătorile mari de văduvă

din Giroc,jud. Timiș, cca. 1947

Ansamblu vestimentar femeiesc pentru
sărbătorile mari, pentru femeie vârs -
tnică din Giroc, jud.  Timiş, cca. 1930
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Calendar ortodox
Mai

1 J Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora
2 V Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Pate-

larie), patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
3 S †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor

şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie
4 D Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor; Duminica a III-a după Paşti (a

Mironosiţelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
5 L Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
6 M Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
7 M Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat 

(Dezlegare la peşte)
8 J †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia
9 V Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor

(Dezlegare la peşte)
10 S Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie
11 D Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor; Duminica a IV-a după

Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
12 L †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. 

Constantinopolului
13 M Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14 M Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont (Înjumătăţirea praznicului Cincizec-

imii) (Dezlegare la peşte)
15 J Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei
16 V Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru (Dezlegare la peşte)
17 S Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan
18 D Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. Fecioare; Du-

minica a V-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
19 L Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
20 M Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 M †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena (Dezle-

gare la peşte)
22 J Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc.

Sofia, doctoriţa
23 V Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa (Dezlegare la peşte)
24 S Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 D † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin; Du-

minica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-
38; glas 5, voscr. 8

26 L Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
27 M Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf.

Ioan Rusul
28 M Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonu-

lui; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie (Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la
peşte)

29 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc.
Olivian şi Alexandru

30 V Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie (Dezlegare la peşte)
31 S Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie

Cel ce s-a învrednicit să se vadă pe sine este mai presus
de cel ce s-a învrednicit să vadă îngeri. (Sf. Isaac Sirul)
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Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Acest mare între îm-

păraţi, fericitul şi pururea
pomenitul Cons tantin, a fost fiu al lui

Constanţiu, care se numea Clor, şi al cinstitei
Elena. Constanţiu, învăţând el buna cinstire pe

Cons tantin, fiul său cel iubit, care după acestea s-a
numit întâiul împărat al creştinilor, l-a lăsat moştenitor al

împărăţiei sale, în insulele Britaniei. După ce Constantin a
fost înştiinţat de lucrurile necinstite, desfrânate, pierzătoare şi

proaste pe care Maxenţiu le făcea în Roma, îndemnat
de dumnezeiasca râvnă şi chemând pe Hristos

împreună oştilor, Cons tantin a pogorât îm-
potriva acestuia. Deci, văzând Dumnezeu

curăţenia sufletului lui, i s-a arătat mai întâi
în somn, după aceea în amiaza zilei,

închipuind semnul Crucii scris cu stele: l-a
arătat lui şi celor ce erau vrednici. Deci, în-

drăznind în chipul cinstitei Cruci şi făcând
cu aur semnul Crucii pe arme, a mers la

Roma, şi pe însuşi pierzătorul Maxenţiu l-a
aruncat în râul Tibon, înecându-l lângă
podul Milvia, şi aşa a izbăvit pe cetăţenii
Romei de tirania acestuia. Atunci marele
Constantin, pornindu-se de la cetatea ro-

manilor şi mergând pe cale, voia să zidească o
cetate pe numele său în Ilion, însă a fost oprit
prin dumnezeiasca înştiinţare şi i s-a poruncit
de la Dumnezeu ca mai de grabă în Bizanţ să-şi

zidească cetatea. Deci, urmând voii celei dum-
nezeieşti, a zidit această 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; apoi, aceste părţi de lemn
sfânt au fost mutate, adică o parte a fost aşezată chiar în Ierusalim, iar

cealaltă parte a adus-o în împărăteasca cetate. Împărăteasa Elena,
după ce a ajuns la Constantinopol, şi-a săvârşit viaţa; iar marele

Constantin, împodobind cetatea cu înnoiri şi cu prăznuiri, şi
puţin ceva trecând peste patruzeci şi doi de ani ai împărăţiei

sale, şi începând războiul cu perşii, şi în oarecare sat
lângă Nicomidia fiind, s-a mutat către Domnul. A

fost adus în cetatea sa, unde a fost primit cu
evlavie şi cu prea încuviinţate întâmp-

inări, a fost aşezat în biserica
sfinţilor apostoli. (M.S.)

Blândeţea este cel dintâi rod al bunătăţii. 
(Învăţătura de credinţă)
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Ierarhia valorilor în educaţie
În urmă cu mai bine de trei ani, la în-

ceputul anului şcolar 2010-2011, s-au
pus bazele unei colaborări între Şcoala
„Iosif Ciorogariu” din  Chişoda şi Şcoala
nr. 7 „Sfânta Maria” din Timi şoara. Suc-
cesiv, cadrele didactice chişozene au par-
 ticipat la perfecţionări, împreună cu
cadrele didactice de la şcoala timişeană:
prof. Marieta Deneş – director adjunct,
prof. religie Miloranca Golban, prof. lb.
engleză şi lb. franceză Ga briela Vlasie,
înv. Cristina Lupu-Savin, înv. Gabriela
Condrea, înv.
Liliana Antal
şi educ. Cos-
mina Mărguş.
Totodată, ele-
vii au avut
posibili tatea
de a-şi etala
deprinderile,
calităţile şi
a b i   l i  t ă ţ i l e
p r a c  t i c e ,  
plastice şi 
li  te rare la concursurile naţionale organi-
zate de Şcoala nr. 7 „Sfânta Maria” din
Timişoara: „Clipe de toamnă” şi „Vine
Iepuraşul”, la care premiile nu s-au lăsat
prea mult aşteptate. În iarna anului
2012, în urma participării cadrelor di-
dactice şi a elevilor de la Şcoala nr. 7
„Sfânta Maria” din Timi şoara, la Con-
cursul Interju deţean „Splendorile ier -
nii”, la care, sub egida ISJ Olt, Şcoala
din Chişoda este co-organizator, alături
de Şcoala din Brebeni, s-a primit invi-
taţia de a colabora la Simpozionul
Naţional cu tema „Ierarhia valorilor în

educaţie”.
Astfel, pentru anul 2013, o echipă

formată din trei cadre didactice s-a
pregătit pentru a răspunde invitaţiei şi
pentru a susţine lucrări la secţiunea:
„Valori preţuite în educaţie şi reins -
taurarea acestora. Mass-media, sprijin
sau frână în rea lizarea acestui de zi -
derat?”.

Doamna prof. Marieta Deneş, direc-
tor adjunct al Şcolii Gimnaziale Giroc şi

a Structurii
„Iosif Cio -
r o  g a r i u ”
C h i ş o d a ,
prin lucra -
rea „Pro-
 m o    v a r e a
a c t i  v i   t ă  -
ţilor Şcolii
Gim na zia -
le Chi şoda
în publi-
caţiile lo-

cale”, a prezentat faptul că periodi cul
„Dialog cu cetăţenii” este un par tener în
reinstaurarea valorilor în edu caţie şi a  ev-
i denţiat sprijinul pe care şcoala îl
primeşte de la edilii locali, a marcat rolul
Pri mă riei şi al Consiliului Local Giroc,
dar şi implicarea Şcolii Girocene în rea -
lizarea activităţilor ex tra şcolare şi ex-
tracurriculare, conclu zionând cât au
contribuit ca factori direcţi la creşterea
imaginii şcolii şi la influenţa ei în comu-
nitate, ca o va loa re, sperăm noi, neperi-
mată.

ŞŞccooaallaa  cceeaa  mmaaii  bbuunnăă  ee  aacceeeeaa  îînn  ccaarree  vveezzii  aallăăttuurrii  ddee  ttiinnee
ssuufflleettee  ccaarree--ţţii  ssuunntt  ccaa  ffrraaţţiiii  şşii  ssuurroorriillee..  ((NNiiccoollaaee  IIoorrggaa)) 105
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Doamna prof. Miloranca Golban a
susţinut lucrarea „Lumină pentru suflet”
– o publicaţie creş ti nă. Materialul a
cuprins un impresionant număr de slide-
uri, un Power-Point în care s-au ilustrat
evoluţia, progresul şi premiile ob ţinute
de revistă şi coordonatorul ei, de-a lun-
gul celor 12 ani de activitate, adică din
2002 până în prezent. Doamna profe-
soară a precizat faptul că s-a preocupat
ca revista să fie, în prezent, înre gistrată
la Biblioteca Naţională din Bucureşti,
primind un cod ISSN.

Doamna înv. Cristina Lupu-Savin a
realizat un material de cercetare, sti mu-
lativ, pentru
elevii cla sei a
IV-a pe care îi
coordonează
la Şcoala din
Chişoda, şi
anume „Re -
i n s t a u r a r e a
va lo rilor prin
modele vii de
patriotism şi
credinţă -
Sfân tul Ştefan
cel Mare şi
Sfântul Voie -
vod Constantin Brâncoveanu”. În mate-
rialul pre zen tat, învăţătoarea a
evi denţiat influenţa pe care a avut-o ex-
cursia din 6-7 septembrie 2012 de la
Mănăs tirea Sâmbăta de Sus, la care a
participat cu un grup de elevi de la Şcoala
din Chi şoda, în cadrul Partene ria tului cu
Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii
Domnului”, coordonat de preotul paroh
Traian Debucean.

Suntem bucuroşi că lucrările reali -
zate de cadrele didactice din Giroc şi
Chi şoda şi-au găsit locul ală turi de alte
lucrări aprecia te: „Nonvaloarea la rang
de va loa re”, a doamnei prof. Gica Du-
mitru - director al Şcolii Gimnaziale nr.
7 „Sfânta Maria” Timişoara, „Preţuirea
valorilor privind obiceiurile şi tradiţiile
la românii”, de la Şcoala din Grebenaţ,

Serbia, sau „Promovarea valorilor eu-
ropene prin Proiectul Comenus de
parteneriat multicultural şcolar”, „Tineri
cetăţeni europeni împotriva violenţei” –
material diseminat şi deta liat de prof.
Adriana Comlo şan, de la  Şcoala Gim-
 nazială nr. 7 „Sfânta Maria” din Ti mi -
şoara. Proiectul „Co menus” îşi propune
scăderea numărului de situaţii antiso-
ciale şi numărul de conflicte între elevi,
prin crearea unui instrument comun
pentru prevenirea şi soluţionarea con-
flictelor dintre şcolari, respectând, în
acelaşi timp, diversitatea culturală a in-
stituţiilor partenere din Franţa, Italia,

Ungaria şi
România.

În zilele
secolului XXI,
în care o mare
amprentă asu pra
societăţii secu-
larizate lasă loc
de îndoială pen-
tru pre ţui rea
unor valori pre-
 cum simplita tea,
nor malitatea,
ones titatea, pa-
triotismul şi

credinţa, trei cadre didactice au încercat
să aducă un plus de imagine şcolii din
Giroc şi Chişoda, tocmai fiindcă într-o
comunitate rurală „ima ginea” primează
cali tăţii actului educaţional, dar şi
nivelului performanţelor la care pot
ajunge cadrele didactice împreună cu
elevii lor.

„Un copil trebuie să găsească în şcoală o
atmosferă amabilă şi aceasta depinde, în to-
talitate, de grija pe care educatorul o pune
pentru a o reda astfel: ne putem oare ima gina
un pictor sau sculptor care lucrează cu
teamă, cu ură sau cu revoltă la piesele sale de
artă? Este vorba aici de a picta şi a sculpta
sufletele cele mai tandre şi mai f ine dintre
toate sufletele, din moment ce ele sunt su-
fletele copiilor. Cum o asemenea datorie ar
putea părea penibilă?” (Rene  Hubert). 

M.G.

Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi,
înainte de toate, să înveţi. (Nicolae Iorga)
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RReeppeerree  iimmppoorrttaannttee  aallee  şşccoolliiii  ggiirroocceennee
Începând cu anul şcolar 2013-2014,

Şcoala Gimnazială din Giroc func -
ţionează pe noi coordonate. Dată fiind
dezvoltarea fără precedent a comunei
noastre, din toate punctele de vedere,
referindu-ne, aici, strict la creşterea

numărului de elevi şi la îmbunătăţirea
condiţiilor de învăţământ la Şcoala Gim-
nazială, se impunea ca Girocul să aibă un
liceu propriu.

În conformitate cu avi zul Ins pec -
toratului Şcolar Timiş, prin semnătura
domnului prof. dr. Cornel Petroman, in-
spector şcolar general al ISJ Timiş, având
în vedere Hotărârea nr. 4 din 26 aprilie
2013 a Consiliului Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Pre-
universitar (ARACIP) şi Hotărârea Con-
siliului de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale Giroc, începând cu anul şco-
lar 2013-2014, în comuna noastră, se înfi-
inţează ciclul liceal. 

În acest sens, Consiliul Local Giroc,

prin Hotărârea nr. 67 din 14 mai 2013, a
aprobat schimbarea denumirii unităţii
noastre de învăţământ, din Şcoala Gim-
nazială Giroc, în Liceul Teoretic „David
Voniga” Giroc. Această realizare, pe care o
putem numi, cu îndreptăţire, ca fiind is-
torică la nivel local, a avut demersuri pe

care dorim să le prezentăm succint. În anul
şcolar 2011-2012, statistica a consemnat o
populaţie şcolară de 708 copii. Faţă de anul
şcolar precedent, consemnăm cu bucurie o
creştere a populaţiei şcolare cu 77 de copii.
Am început anul şcolar 2012-2013 cu un
total de 785 de copii, dintre care 337 de
preşcolari, 260 de elevi de ciclu primar şi
188 de elevi de ciclu gimnazial.

La nivelul unităţii noastre de învă ţă -
mânt nu funcţionează clase cu efective sub
limita admisă. Res pectăm prevederile
privind finanţarea unităţilor de în-
văţământ preuniversitar de stat finanţate
din bugetele locale şi există resurse umane
cali ficate pentru toate nivelurile de învă -
ţământ preuniversitar.

Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul de domneşte
într-însa. (Regele Ferdinand I)

Consiliul Local Giroc, prin Hotărârea nr. 67 din 14 mai 2013, a
aprobat schimbarea denumirii unităţii noastre de învăţământ, din

Şcoala Gimnazială Giroc, în Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc
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Repere importante ale şcolii girocene

Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul de domneşte
într-însa. (Regele Ferdinand I) 107

Comunita tea locală din Giroc şi Chi -
şo da a dorit asigura rea cuprinderii popu-
laţiei de vârstă preşcolară şi de vârstă
şcolară într-o for mă organiza tă de învă ţă -
mânt pre şcolar, primar, gimnazial şi liceal.
Conform criteriului geo grafic, am urmărit
promovarea unor măsuri dinamice, care să
permită accesul la educaţie tuturor copiilor
şi elevilor din comuna Giroc. Unitatea
noastră de învăţământ poate să şcolarizeze
în condiţii didactico- material optime,
având în vedere oportunităţile de inserţie
socio-profesională. 

Primăria şi Consiliul Local Giroc au
finanţat şi au finalizat extinderea clădirii
şcolii cu încă şapte săli de clasă, care în
acest moment sunt excedentare, cu un ca b-
i net psiho-pedagogic mo der n, noua con-
strucţie oferind condiţii şi confort
educogen optim. Ample lucrări de extin-
dere şi de modernizare au avut loc şi la
Grădiniţa  PP Chişoda, construindu-se,
inclusiv, un bazin de înot, cu dotările 
afe rente; în prezent, Primăria Giroc
efectuează lucrări de modernizare a curţii
şcolii şi a spaţiului din faţa şcolii.

În cadrul şedinţelor cu părinţii, ale
Consiliilor profesorale şi de administraţie
ale şcolii noastre, s-a pus în discuţie nece-
sitatea înfiinţării unei clase de liceu pentru
anul şcolar 2013-2014. Primăria şi Consi -
liul Local Giroc au agreat această idee şi au
finanţat dotarea viitoarei clase a IX-a de
liceu, suportând şi costul evaluării de către
ARACIP. Astfel, în timpul vacanţei de
primăvară, şcoala noastră a fost evaluată,
conform procedurii de evaluare externă, de
către o echipă ARACIP, în vederea autori -
zării de funcţionare ca liceu. Nu au precu-
peţit niciun efort cadrele didactice membre
ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii din şcoală, coordonate de către
doamna preşedintă prof. Li liana Antal,
precum şi membrii Consiliului de Admi -
nistraţie al şcolii, în frunte cu domnul pri-
mar dr. Iosif Ionel Toma şi cu domnul
consilier local prof. Petru Octavian Gruiţa
şi alături de reprezentanţii comitetelor de
părinţi, doamna jr. Valentina Berariu şi
doamna ec. Iasmina Stanoiev. Ne-a spri-
jinit mo ral conducerea Sindicatului din
Învăţământul Preuniversitar Timiş, prin

domnul preşedinte prof. Virgil Popescu.
Toţi au conştientizat importanţa evaluării
şi au fost în permanenţă la dispoziţia
Comisiei ARACIP. 

În consecinţă, invităm elevii claselor a
VIII-a din Chişoda şi Giroc şi pe părinţii
acestora să opteze pentru înscrierea în
clasa a IX-a, specializarea ştiinţe sociale, la
cea mai tânără unitate de învăţământ liceal
din judeţul Timiş – Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc, asigurându-i de
condiţii de studiu deosebite şi de diverse
facilităţi, superioare celor din oraş. 

De altfel, Girocul, prin tot ceea ce
oferă locuitorilor săi, are de mult standar -
dele unui oraş, iar şcoala de aici este una cu
tradiţie şi cu o însemnătate aparte. Cum
spuneam şi cu alte ocazii, domnul primar
dr. Iosif Ionel Toma şi Consiliul Local au
depus eforturi pentru dezvoltarea Girocu-
lui şi a Chişodei, aducând aceste localităţi
la standarde europene, investind în în-
văţământ şi în cultură cât nu au făcut mulţi
primari din oraşe şi implicându-se direct în
instruirea şi în educarea tinerilor. De
asemenea, fostul director al şcolii din
Giroc, prof. Petru Octavian Gruiţa, are
merite deosebite în dezvoltarea în-
văţământului şi a culturii de aici, domnia
sa fiind cel care a propus ca liceul nostru să
poarte numele lui David Voniga (1867-
1933), cărturar local, scriitor bisericesc, jur -
nalist, preot în Giroc în perioada
1900-1933 şi reprezentant al girocenilor la
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia,
din 1 decembrie 1918.

Personal, am satisfacţia că, împreună
cu factorii de decizie şi de implicare
menţionaţi anterior, am reuşit ceea ce am
mai înfăptuit în anul 2001, când, în calitate
de director al Liceului Teoretic „Alexandru
Mocioni” din Ciacova, am înfiinţat clasa de
profil umanist, alături de cea de profil real,
care exista deja. Împreună cu întreg colec-
tivul de cadre didactice,  suntem conştienţi
de res pon  sabilitatea asumată şi dorim să
contribuim la creşterea prestigiului ju -
deţean şi naţional al acestei unităţi de în-
văţământ.

Prof. dr. Petrişor-Dorin TRETA, 
directorul Liceului Teoretic 

„David Voniga” din Giroc 

Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea
care pătrunde în suflet prin dragoste şi bunăvoinţă, aceea

rămâne acolo pentru totdeauna. (Sfântul Ioan Gură de Aur) 108

Liceul „David Voniga” din Giroc

Adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume, 
şi mai scump, şi mai curat, decât omul procopsit 

la învăţătură. (Mihail Sadoveanu)
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Liceul „David Voniga” din Giroc
Decizia Inspectoratului Şcolar Timiş,

la pro punerea ARACIP, de înfiinţare a
unei clase de liceu la Şcoala Gimna zială
din Giroc, începând cu anul şcolar 2013-
2014, este, fără îndoială, una istorică. Ca
om care am slujit Şcoala din Giroc timp
de 34 de ani, din care 28 de ani ca director,
nu pot decât să mă bucur şi să văd în
aceasta o încununare a progresului pe
care l-a făcut învăţământul din Giroc şi
Chişoda, pe parcursul a aproape 240 de
ani de existenţă.

Această în-
făptuire este
rezultatul dez-
voltării eco-
nomico-sociale,
cu consecinţe
demografice şi
cu repercursiuni
directe asupra
creşterii fără
precedent a
populaţiei şco-
lare. Fe nomenul
tinde să se ac-
centueze în anii următori, fiindcă, la o
populaţie stabilă de peste 8.100 locuitori,
înregistrată la recensământul din anul
2011, ce depăşeşte chiar populaţia unor
oraşe din judeţul Timiş, numărul copiilor
de vârstă preşcolară şi şcolară este în con-
tinuă creştere, asigurând resursa umană
de care şcoala are nevoie.

În acest context, investiţiile
Primăriei, de rea lizare a unei baze mate-
riale şi a unui adevărat complex şcolar, ce
cuprinde, laolaltă, creşa (în curs de rea -
lizare), grădiniţa, şcoala, sala şi terenul de
sport, au creat baza materială propice
unui învăţământ de calitate, care să
cuprindă copiii şi tinerii de pe raza în-
tregii comune. Pentru asigurarea spaţiilor

de şcolarizare, în anul 2012, la şcoală s-au
construit încă nouă săli de clasă, şcoala
dispune de laboratoare, cabinete, 
bibliotecă, dotate cu mijoacele de în-
văţământ adecvate.

În realizarea unui învăţământ de cali-
tate, pe lângă baza materială, pe care o
putem aprecia ca foarte bună, esenţială
este încadrarea şcolii cu personal didactic
calificat pentru profilul liceului (ştiinţe
sociale) şi, mai ales, resursa umană, adică
elevii, care, la sfârşitul ciclului liceal, să

reprezinte mân-
dria şcolii şi a
c o m u n i t ă ţ i i
noas tre. 

Doar rezul-
tatele bune îi vor
face pe elevi şi pe
părinţii acestora,
ca din clasa a
VIII-a, să opteze
pentru liceul din
Giroc. Ar fi o
mare dezamă-
gire ca absol-

venţii noştri să îngroaşe rândul liceelor
din judeţ şi din ţară care nu promovează
bacalaureatul sau care se înregimentează
în rândul semianalfabeţilor cu liceu, în
condiţiile în care vorbim tot mai mult de
reformă, proiecte, strategii sau alte con-
cepte, care, de multe ori, ascund medio cri-
tatea şi incompetenţa. 

La început de drum, să rămânem op-
timişti şi, în acelaşi timp, să fim conş-
tienţi, cadre didactice, părinţi, elevi şi
autorităţi, că şcoala este apreciată doar
prin prisma rezultatelor, şi nu a altor ac-
tivităţi, cărora de multe ori li se dau o prea
mare amploare.

Prof. Octavian GRUIŢA

Adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume, 
şi mai scump, şi mai curat, decât omul procopsit 

la învăţătură. (Mihail Sadoveanu)
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ŞŞccooaallaa  ddiinn  CChhiişşooddaa
* În urma Ordinului din 12 martie

1734, autorităţile vremii au donat sătenilor
din Chişoda terenul necesar construirii
şcolii, precum şi opt jugăre de teren arabil,
în folosinţa învăţătorului. 

* Cu privire la data construirii efective
a şcolii nu s-au păstrat documente scrise, în
afara actului centralizator pe districte, datat
la 1 octombrie 1776. Acest act atesta exis-
tenţa şcolii din „Kischoda”, aparţinând de
districtul Timişoara. Se poate spune,
aşadar, că Şcoala din Chişoda a fost cons -
truită în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, fiind formată dintr-o sală de
clasă şi locuinţa învăţătorului. Mai târziu,
prin Legea „Ratio educationes”, învăţă-
torului i se cerea să aibă o pregătire specială.

* În anul 1781, la Chişoda este
menţionat ca învăţător Ioan Olariu, care a
predat până în anul 1813. I-a urmat Ioan
Jancovici (1813-1819), care a fost în acelaşi
timp şi preot. 

* Alţi dascăli au fost Ioachim Popovici,
fiu al satului, ca şi Ilie Amandia, de altfel, ei
fiind precursori ai lui Moise Babescu,
Simeon Moldovan, Terentie Popescu sau
Traian Ciorogariu, un al fiu al Chişodei.

* Între anii 1887-1902, Paul Jivi, năs-
cut tot la Chişoda, a funcţionat ca învăţă-
tor şi ca dirijor al corului localităţii. 

* În 1892, un alt chişozean, Iosif
Ciorogariu, devine al doilea dascăl al şcolii.
În timpul Primului Război Mondial, când
profesorul Ciorogariu a fost mobilizat pe
front, dascăl a fost Pavel Oproane.

* De numele învăţătorului Iosif
Ciorogariu se leagă o activitate de aproape
o jumătate de secol, atât didactico-ins truc -
tivă, cât şi culturală. Iosif Ciorogariu a or-
ganizat şi condus corul mixt, pe patru voci,
şi a instruit formaţia de dansuri. 

* Tot din iniţiativa dascălului, cu mul -
tă osteneală şi efort financiar, s-a co ns truit,
în 1927, Casa Naţională şi mo numentul
eroilor din Primul Război Mondial.

* În 20 mai 2006, la aniversarea Şcolii
din Chişoda, dascălii de aici şi Consiliul
Local Giroc au convenit ca numele insti-
tuţiei să fie dat de cel al ilustrului dascăl
Iosif Ciorogariu.

ŞŞccooaallaa  ddiinn  GGiirroocc
* La 12 martie 1734, atât la Giroc, cât şi la

Chişoda, camera imperială atribuie loc pentru şcoală
şi pentru bi se  rică. Construcţia nu este ridicată nici în
anul 1777, dovadă menţiunea inspectorului Teodor
Iancovici, din 14 iulie 1777.

* În anul 1776, atunci când şcoala din Giroc în-
cepe să funcţioneze, satul avea 199 de case şi aproxi-
mativ 1.000 de locuitori, iar primii învăţători au fost
Moise Bala şi Toma Moisescu. Din primii ani, ni se
păstrează şi date referitoare la dotarea şcolii, precum şi
la numărul de elevi, care evoluează astfel: 1788-1789
– 12 elevi, 1791-1792 – 23 de elevi, 1795-1796 – 30 de
elevi, 1801-1802 – 65 de elevi.

* În anul 1874 se ridică cea de-a doua şcoală con-
fesională, pe locul actualului parc al căminului, peste
drum de biserică, având următoarele dimensiuni:
lungime 12 metri, lăţime 8 metri, dispunând de o sin-
gură încăpere, cu cinci geamuri.

* Cea de-a treia şcoală confesională se constru-
ieşte în anul 1899, lângă biserică, cuprinzând întreaga
clădire a Poştei, Muzeului şi farmaciei de astăzi.

* Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea sunt
amintiţi şi învăţătorii Bosioc Miu (1860-1895), Nico-
lae Popoviciu (1874-1876) şi Aurel Craiovan. Primii
doi au fost apreciaţi „pentru diligenţa (adică, sâr-
guinţa) şi sporul lor” în munca cu elevii, de către Pavel
Vasici Ungurianu, un important cărturar bănăţean,
care era şi inspectorul şcolilor confesionale ortodoxe
din Banat.

* Formarea României Mari, la 1 decembrie 1918, de-
s chide noi perspective în localitatea noastră. În anul
1919 se dă în folosinţă un nou local de şcoală, partea
dinspre şosea a actualei clădiri vechi, care în anul 1927
se extinde cu încă două săli, pentru a face faţă număru-
lui tot mai mare de elevi cuprinşi în clasele I-VII. 

* În anul 1929 a luat fiinţă grădiniţa, cu o singură
sală de învăţământ, amenajată în fosta şcoală confe-
sională de lângă biserică.

* În anul 1964, la clădirea veche a şcolii se mai adaugă
încă trei săli de clasă, iar după ce două dintre acestea se
vor transforma în trei săli pentru grădiniţă, în anul 1974
se inaugurează şi corpul nou al şcolii, ce cuprinde şase
săli de clasă, un birou şi o sală de materiale. 

* Între anii 1982-1984, la şcoala noastră funcţionează
şi treapta I de liceu, cu clasele a IX-a şi a X-a.

TTooaattee  ppee  ccaarree  nnuu  llee  şşttiiuu  llee--aamm  îînnvvăăţţaatt
ddee  llaa  şşccooaallăă..  ((EEnnnniioo  FFllaaiiaannoo))

File de istorie giroceanA
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9 Mai - Europa, inima Terrei

Va veni o zi în care voi, francezi, ruşi, italieni, germani, voi, toate
naţiunile continentului, fără să vă pierdeţi calităţile distincte şi
glorioasa voastră individualitate, veţi fonda o unitate superioară

şi veţi construi fraternitatea europeană. (Victor Hugo)
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Oricât ai colinda lumea în lung şi-n
lat, chiar de ai traversa şapte mări şi
şapte ţări, n-ai găsi un loc mai frumos ca
orice capitală a statelor din bătrâna Eu-
ropă. Toate drumurile duc în inima Eu-
ropei, pentru că acolo va fi mereu
„acasă” pentru noi, europenii.

Europa este populată de europoizi,
iar cei aproape două miliarde de eu-
ropoizi duc în fiecare zi căldura şi socia-
bilitatea europenilor în toată lumea. De
aceea, în fiecare an, europenii serbează,
în cea de a noua zi
a lunii mai, ziua în
care toţi ne
strângem de mână
şi ne salutăm prie -
te neşte. Fie că
suntem în pă-
durile Alpilor, la
Marea Medite -
rană, atingerea
nisipurilor fine
sau în dealurile şi
câmpiile mănoase
ce acoperă acest
minunat conti-
nent, suntem uniţi
în această frumoasă zi de primăvară şi
cântăm „Oda Bucuriei”, în toate lim-
bile.

Manieraţii francezi, prie tenoşii
români, disciplinaţii germani şi punc-
tualii englezi, dar şi mulţi alţii, fac cin-
ste teritoriului european. În fiecare zi,
Europa se mândreşte în toată lumea cu
un tezaur cultural foarte bogat.

Jules Verne, H. C. Anderson, Lu-
ciano Pavarotti şi L. v. Beethoven sunt
doar câţiva oameni cu har artistic ale
căror nume sunt scrise cu litere de aur
în istoria Euro pei, dar şi a întregii
omeniri.

Fie că vom purta răz boaie, vom isca
certuri şi bătălii, vom fi mereu uniţi.
Chiar dacă vor veni să ne cotropească
alţii, atât timp cât ne vom ţine strâns de
mâini, nimeni şi nimic nu ne poate

doborî, pentru că atâta vreme cât munţii
înalţi, dealurile înverzite şi câmpiile
mănoase ne înconjoară continentul, îm-
preună, vom rezista ploilor, cutre -
murelor şi tornadelor.

Prin urmare, acestea sunt ade-
văratele semnificaţii ale zilei de 9 mai:
unitatea, respectul şi dragostea europe-
nilor.

Chiar dacă trăieşti în America, Asia
sau Africa, în data de  9 mai gândul să te
poarte spre minunatul loc pe care-l

numim, simplu şi
firesc, „acasă”: lo -
cul cu grâne aurii,
iarba grasă şi cerul
senin, unde eu-
ropenii trăiesc în
armonie şi fericire.

Trăiască Eu-
ropa şi mul ţumim
oamenilor de bine
care au făcut ca
acest continent să
aibă o străveche is-
torie şi cultură bo-
gată şi valoroasă,
care se contopeşte

şi se întrepătrunde, desfiinţând gra ni -
ţele nefireşti între state.

Mulţumim tuturor: scriitorilor,
compozitorilor, poe  ţilor, oamenilor
simpli de la ţară, care respiră o dată cu
acest pământ şi care slăvesc această mi-
nune de lume care se întinde din înaltul
munţilor co lo raţi de frumuseţea pă-
durilor până în adâncul mărilor şi în
limpezimea pâraielor!

Fii binecuvântată, Europă, în
această lume şi mândreşte-te cu toţi
locuitorii tăi – oameni fără seamăn! 

Antonia Laura PUP, clasa a V-a,
Şcoala Gimnazială Giroc – 

structura Chişoda
Prof. îndrumător, 

Constanţa Lavinia ONOSE

9 Mai - Europa, inima Terrei

VVaa  vveennii  oo  zzii  îînn  ccaarree  vvooii,,  ffrraanncceezzii,,  rruuşşii,,  iittaalliieennii,,  ggeerrmmaannii,,  vvooii,,  ttooaattee
nnaaţţiiuunniillee  ccoonnttiinneennttuulluuii,,  ffăărrăă  ssăă  vvăă  ppiieerrddeeţţii  ccaalliittăăţţiillee  ddiissttiinnccttee  şşii
gglloorriiooaassaa  vvooaassttrrăă  iinnddiivviidduuaalliittaattee,,  vveeţţii  ffoonnddaa  oo  uunniittaattee  ssuuppeerriiooaarrăă

şşii  vveeţţii  ccoonnssttrruuii  ffrraatteerrnniittaatteeaa  eeuurrooppeeaannăă..  ((VViiccttoorr  HHuuggoo))
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9 Mai – o zi cu triplă semnificaţie 
pentru români

Ziua de 9 mai are, în conştiinţa poporu-
lui român, o triplă semnificaţie: procla-
marea independenţei de stat a României, la
9 mai 1877, victoria Coaliţiei Naţiunilor
Unite în cel de-al Doilea Război Mondial
şi Ziua Europei.

Proclamarea independenţei statale,
din 9 mai 1877, nu a fost un act spontan,
ci o încununare a strădaniilor tot mai nu-
meroase din acei ani, o aruncare peste
bord a ultimei verigi a su zeranităţii
otomane. În acea zi memorabilă, primul mi -
nistru Mihail Kogălniceanu declara în
Parlamentul ţării: „Suntem indepen-
denţi, suntem naţiune de sine stătătoare”.
Independenţa astfel proclamată trebuia
consfinţită şi apărată pe câmpul de luptă,
spre a putea fi impusă forţelor militare
tur ceşti şi recunoscută apoi de puterile
europene.

Al doilea eveniment se referă la ziua de
9 mai 1945, zi în care Aliaţii din cel de-al
Doilea Război Mondial au obţinut victo-
ria împotriva Germaniei naziste, punând
astfel capăt celei mai pustiitoare confla-
graţii din istoria continentului european.

Cel de al treilea eveniment este Ziua
Europei. „Pacea mondială nu poate fi
asigurată fără a face eforturi creatoare
proporţionale cu pericolele care o
ameninţă. Contri buţia pe care o poate
aduce civilizaţiei o Europă organizată şi
activă este indispensa bilă pentru men ţi -
nerea unor relaţii paşnice... Nu am reuşit
să realizăm o Europă unită şi ne-am con-
fruntat cu războaie”, spunea ministrul
francez al Afacerilor Externe Robert
Schuman, în declaraţia istorică din mai
1950, prin care propunea un plan de co-
laborare economică între Franţa şi Ger-
mania, pentru eliminarea rivalităţilor
seculare dintre cele două state. 

Declaraţia Schuman a stat la baza
amplului proces de construcţie a unei Eu-
rope unite. Statele Beneluxului şi Italia 

s-au alăturat Franţei şi Germaniei şi, la
18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de
la Paris, care instituia Comunitatea Eu-
ropeană a Cărbunelui şi Oţelului
(CECO) între Germania, Franţa, Belgia,
Italia, Luxemburg şi Olanda. Aceste state
au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de
la Roma, care ins tituiau Comunitatea
Eco nomică Europeană (CEE). 

Pe parcurs, procesul de integrare eco-
nomică a fost acompaniat de procesul de
integrare politică a statelor membre. 

Ulterior, la acest complex proiect de
cons truc ţie europeană s-au alăturat Ir-
landa, Marea Bri tanie şi Danemarca
(1973), Grecia (1981), Spania şi Portu-
galia (1986), Suedia, Austria şi Finlanda
(1995), iar la 1 mai 2004, noi zece state:
Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania,
Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia şi Un-
garia, iar la 1 ianuarie 2007 Bulgaria şi
România. Uniu nea Europeană are în pre -
zent 27 de state membre. 

Ziua Uniunii Europene nu înseamnă
numai data de naştere a proiectului euro-
pean, ci şi o zi a bucuriei de a fi împreună,
o zi a voinţei de solidaritate, o zi a marii
comunităţi din care fac parte toţi
cetăţenii UE. Poate fi definită, astfel, ca
ziua ce tă ţenilor unei Europe Unite, care
s-a construit de-a lungul deceniilor ca o
unitate în diversitate.

Anton  BORBELY

Noi nu coalizăm statele, ci unim oamenii. 
(Jean Monet) 112

Dinozaurul elevilor din Giroc a ajuns
pe podiumul Discovery, iunie 2013

Un bun profesor este asemeni unei lumânări.
El se mistuie pe sine însuşi pentru a lumina

calea altora. (Mustafa Kemal Atatürk)
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DDiinnoozzaauurruull  eelleevviilloorr  ddiinn  GGiirroocc  aa  aajjuunnss
ppee  ppooddiiuummuull  DDiissccoovveerryy,,  iiuunniiee  22001133

Şcoala Discovery, prin „Târgul de di-
nozauri”, a reuşit să descătuşeze nişte 
energii latente şi să ofere o tematică care a
făcut furori în şcolile româneşti.

Echipa TRANSSYLVANICUS, for-
mată din elevii clasei I B, de la Şcoala Gim-
nazială din Giroc, a purces la drum cu
multă osârdie, pentru a crea o replică a unei
vie ţuitoare din erele străvechi.

Personajul ales de noi a fost  Styra-
cosaurus, care  în seam nă „şopârla ţe poasă”.
Acest dinozaur a trăit în Cretacicul Târziu,
cu 70-77 de milioane de ani în urmă. A fost
descoperit în SUA şi Canada. Printre con-
temporanii săi se numără: Tyrannosaurus
Rex, Ankylosaurus şi alţii. După docu-
mentarea asiduă pe canale virtuale, am
purces la drum. Munca efectivă, stabilirea şi
efectuarea sarcinilor s-au concretizat într-o
activitate ce va fi rememorată şi peste ani.

Informaţiile pe care le aminteam ante-
rior le-am obţinut împărţindu-ne în trei
echipe. Una dintre echipe a avut sarcina de a
afla cum au apărut dinozaurii, care au fost
strămoşii lor, cea de-a doua echipă a aflat
cum trăiau şi cum se înmulţeau ei, iar cea de-
a treia echipă s-a documentat despre modul
în care au dispărut dinozaurii. Copiii au ales
modalităţi creative de a prezenta aceste in-
formaţii: postere, cărţi, filmuleţe. Cel mai
important însă a fost spiritul de echipă

demo ns trat de aceşti micuţi de-a lungul în-
tregului proiect. Entuziasmul copiilor i-a
molipsit şi pe părinţi, aceştia implicându-
se trup şi suflet în proiectul nostru. Mai

întâi, ne-au ajutat la
achizi ţionarea materi-
alelor, iar apoi, cu pri-
cepere şi stă  ruin ţă, i-au
îndrumat pe copii. După-
amiezele petrecute alături
de copii le-a trezit şi lor
simţul creativităţii (de
multe ori, după ore obosi-
toare de serviciu) şi le-a
impulsionat imaginaţia,
de terminându-i să creeze
un forum on line pe
această temă. Cântecelul
nostru, compus special
pentru acest proiect, i-a

impulsionat pe toţi, deopotrivă. 
Este postat şi pe Youtube:

http://www.youtube.com/
watch?v=Pqu5Tx5BJlE

Descrierea în cuvinte nu poate egala
emoţiile încercate în abordarea şi înfăp-
tuirea proiectului. Dar, eforturile, stradania
şi, mai ales, încrederea în munca noastră
ne-au adus o recunoaştere meritorie, pentru
o activitate extracurriculară. Obţinerea tit -
lului de câştigător naţional la categoria
„ciclu primar”, unde am devansat şcoli din
oraşe mari şi din ca pi tală, cred că spune ceva
despre efortul şi dăruirea copiilor.

La final, ţin să mulţumesc colectivului
Primăriei Comunei Giroc, în special domnu-
lui primar Iosif-Ionel Toma, pentru susţinere.
De asemenea, mulţumesc conducerii Şcolii
Gimnaziale Giroc, prin domnul director
Petrişor-Dorin Treta, şi, nu în ultimul rând,
părinţilor elevilor clasei I B, care printr-o mo-
bilizare rar întâlnită au fost alături de copiii
lor în acest demers minunat şi încununat de
succes. În cazul nostru, triada părinte-copil-
dascăl a funcţionat la superlativ.

Prof. ciclu primar, 
Daniela SIMIONESE

UUnn  bbuunn  pprrooffeessoorr  eessttee  aasseemmeennii  uunneeii  lluummâânnăărrii..
EEll  ssee  mmiissttuuiiee  ppee  ssiinnee  îînnssuuşşii  ppeennttrruu  aa  lluummiinnaa

ccaalleeaa  aallttoorraa..  ((MMuussttaaffaa  KKeemmaall  AAttaattüürrkk))
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BBuunnaa,,  bbuunnăă
Nişce ani d-atunci or fi,
Poace-or fi vo trizăştri,

Cine li mai poace şci
Şciu c-o fost dă Sîncili.

Maica,
Taica, fi-ertaţi,

Pră tălpoane, la tîrnaţ,
Stau chiciţi şi îmbrăcaţ,
Să să ducă la lu’ Drugă,
Ăl cu moara pră ierugă,

La givan.

Doamne, doamne, ce mai larmă,
Dăjghinatu’ nu-i ca-n palmă!

Spînzuraţ’ pră huţuluş,
Eu, cu Tie-a lu’ Cecuş,

Urizam cînd ne vegiam,
Cînd cu tălpili în ceri.
Cînd la cîine în cineri.

N-auzîi că maica-bună
Boambănă că nu m-adună

Dă prîn sat.
N-auzîi eu, fi-ertat, nici

pră taica,
Nici la poartă cînd

clenţaica
Clenţănea săraca maica -

“D-az gimneaţă ce-ai pornit
Ca bitanga! Ţ-am pricit

Să nu treci la Tie drumu’!
Ce topeşci mai rău ca

fumu’!
Las’ că-ţi dau io ţîie, geală!

Şî cu-n metăr dă dîrjală,
Ba maă ia şî nişce bruş’
Drept la noî la huţuluş.

Cum o vege, sare Tie,
Prăstă loitra la cocie,
şi mă lasă singur sus.

Dau să săr. Pră naiba, uns!
Dacă săr,

Tăt mă sparg şi mă dăşăl.

Şi cum vine, maica bună
Ţîpă borzii dîntr-o mînă,

Şî c-o mînă dă să ţînă
Ştreangu’ care mă hîţînă -

Eu, dau şfung,
Mai s-o do-mpung.
Cînd în ceri, cînd în 

fîntînă,
Cum să poată buna-bună
Să mă prindă, să mă ţînă?

Moaie glasu’ şî mă roagă:
- “Dă-ce jos că mi-s 

beceagă!”
(Ba mai scoace dîn pieptari

Dă boboanţă, un criţari)

Mă socot: aşa-n zburace
Maica-bună nu mă bace

Şî-i mai dau un şfung pră
space

- O ieşci surd?
(Gata, gata s-o îmburd)
Buna-bună, cum o şciu,

Iuce ca argintu’ viu,
Mă-ncheţînie da pumnaş:

-Puie-n cine dă potcaş!

Sare bumbu’ rupt din gaică,
Eu, turbat ca o suvaică,
Sănătace bună, maică!

Niecio, printră surupini,
Mă-mburic p-un gard dă spini,

Curişcapu’ la vecini,
Rup nădragii-n nişce rugi,

Şî săgeată-mpeliţată
Numa fugi, şî fugi, şî fugi...

Da-n poiată la Belei,
Văd o scară cu fuşcei,

Propta-n cupa dă tulei -
Doamne, cum oi fi ajuns

Pînă-n vîrv, pră cupă, sus,
N-or crezut la cîţ le-am spus.

Şî mă pun p-un băonat
Dă ghigeai ca-i foc pră sat.

Da’ sub mine, dă miraz,
M-am muiat ca un gogleaz.

Marve, hoare, ca socala,
Prîn avlii d-a rotogoala,

Şî sprîşnice, spăriece,
Uşi trincice dă părece,
Ba mai iasă Cincu On
Mînios ca un muron!

-Mă, ce larmă ca-n bătaie,
Pîntr-un crimpot dă potaie!

Ia mi-ţi dracu tîrciţa
C-ai picat pră mîna mea!

Înzglemen în vîrv dă claie
Sîmt în cioareci cum mă ploaie,

Dar daşchige buna poarta,
Lîngă-un şciomp aruncă

joarda:
-Lasă-l, Oane, să nu-l spării,

Că iau boata şî ce perii!

Ţucă-l maica, cicilac,
Stăi aşa că-ţi dau colac!

Şî să suie buna-bună
Către soare şî m-adună

Ca p-un snop dă aor scump
Să nu pic, sa nu mă rup.
Şî p-al mai dă sus fuşceu

Ea plîngea, plîngeam şi eu -

Hei, d-atuncia buna-bună
Şî cu taica-s fum şi humă

Îara eu, cum mă vegeţ’,
După ei, cu paşu’ creţ,

Cautu-mi steaua prîn ochieţ.

Marius MUNTEANU

SSee  ssppuunnee  ccăă  ggeenneellee  ssaarr  ppeessttee  ggeenneerraaţţiiii..  PPooaattee  ddiinn  aacceeaassttăă
ccaauuzzăă  bbuunniicciilloorr  llee  ppllaacc  aattââtt  ddee  mmuulltt  nneeppooţţiiii..  ((JJooaann  MMccIInnttoosshh))

Primăvara în grai bănăţean
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Viitoarea şosea de centură a Timişoarei va avea descărcare la Giroc
IInnvveessttiiţţiiii  ddee  aannvveerrgguurrăă

Preşedintele Consili-
ului Judeţean Timiş, Titu
Bojin, a dat, recent, asigu -
rări că proiectul centurii
sud a Timişoarei este
aproape de finalizare, iar
construcţia propriu-zisă
va începe anul viitor.

Domnia sa a mai declarat
că viitoarea centură de
sud a Timişoarei va avea
patru descărcări, în loc de
două, cum era prevăzut
iniţial, cele două descăr-
cări noi fiind cele de la
Giroc şi de la Moşniţa.

„Proiectul este în curs de
finalizare pentru a putea
fi pus în discuţie pentru
licitaţie. Sperăm ca lou-
crările la centură să
înceapă în 2014”, a pre-
cizat preşedintele CJ
Timiş. (V.T.)

Cele mai spectaculoase şosele din lume
Transfăgărăşan, România

Transfăgărăşan este cel mai înalt şi
dramatic drum din România. Construit
între anii 1970-1974, drumul conectează
regiunile istorice Transilvania şi Ţara
Românească, respective oraşele Sibiu şi
Piteşti. În cel mai înalt punct al drumului
se află Lacul Bâlea, un lac glaciar superb.

Panamerica
Panamericana este o reţea de şosele

cu un trafic intens de circulaţie, care tra-
versează continentul american cu mici
întreruperi legând Alaska de Ţara de Foc.
Panamericana se întinde pe o lungime de
aproximativ  48.000 km, distanţa dintre
punctele cele mai depărtate din nord şi
sud este de 25.750 km, iar în acest mo-
ment este circulabilă, cu excepția unei
distanţe de 87 km, care se întinde între
Canalul Panama şi nord-vestul
Columbiei. Statele prin care trece
această magistrală sunt: Canada, SUA,
Mexic, Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, Panama,
Columbia, Ecuador, Peru, Chile şi 
Argentina.

Overseas Highway, S.U.A.
Autostrada peste mări (Overseas

Highway) sare din insulă în insulă, având
peste 42 poduri, la sud de golful Florida.
Autostrada a fost construită în anul 1938,
după ce calea ferată a fost distrusă de un
uragan. Autostrada este, în mare parte,
construită peste mare, iar traversarea ei
durează 4 ore.

Iroha-zaka, Japonia
Iroha-zaka este un drum şerpuit din

Japonia, care conectează oraşele Nikko şi
Oku-Nikko. Drumul are 48 de curbe şi
fiecare colţ are o literă din alfabetul
japonez antic. Iroha-zaka este format din
două drumuri, unul care urcă şi altul care
coboară, ambele cu 48 de curbe şi 48 de
litere din alfabetul japonez antic.

Drumul Atlantic, Norvegia
Drumul Atlantic a fost votat drept

cea mai importantă construcţie 
norvegiană a secolului, se întinde pe 8
km şi face legătura între oraşele Molde şi
Kristiansund. 

SSuucccceessuull  pprreessppuunnee  pprreeggăăttiirree,,  ddiisscciipplliinnăă  şşii  mmuunnccăă  mmuullttăă..
DDaarr,,  ddaaccăă  nnuu  eeşşttii  ssppeerriiaatt  ddee  aacceessttee  lluuccrruurrii,,  ooppoorrttuunniittăăţţiillee

ssuunntt  mmeerreeuu  ffooaarrttee  mmaarrii..  ((DDaavviidd  RRoocckkeeffeelllleerr))
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Festivalul Internaţional al Preşcolarilor 
„Floare Giroceană”, ediţia a doua, mai 2013

Copilul este ca o oglindă care te ameţeşte puţin. Sau
ca o fereastră. Întotdeauna, copilul te intimidează

ca şi când ştie el ce ştie. (Antoine de Saint-Exupery)
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Investiţii de anvergură

Succesul prespune pregătire, disciplină şi muncă multă.
Dar, dacă nu eşti speriat de aceste lucruri, oportunităţile

sunt mereu foarte mari. (David Rockefeller)
115

FFeessttiivvaalluull  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  aall  PPrreeşşccoollaarriilloorr  
„„FFllooaarree  GGiirroocceeaannăă””,,  eeddiiţţiiaa  aa  ddoouuaa,,  mmaaii  22001133

Festivalul „Floare Gi roceană” a ajuns,
în anul 2013, la cea de-a doua ediţie. Mani -
festarea dedicată celor mai mici păstrători
ai tradiţiilor şi valorilor populare, adică
preşcolarilor, a adus pe scena Grădinii de
vară a Căminului Cultural din Giroc copii
de la grădiniţe din: Pancevo (Serbia),
Arad, Caransebeş, Vinga, Timi şoara,
Biled, Sânmihaiul Român, Bereg săul
Mare, Belinţ, Ciacova, Obad, Macedonia,
cărora li s-au alăturat, în ca litate de gazde,
dar şi de organizatori, Grădiniţele cu Pro-
gram Prelungit din Giroc şi Chişoda.

A fost o sărbătoare nu doar a celor
mici, ci şi a celor mari, o zi în care cân-
tecul, jocurile
şi poeziile în
dulcele grai
bănăţean au
răsunat la
Giroc, oferite
publicului de
către sufletele
calde şi ino -
cente ale copi-
ilor.

Vineri, 24
mai, Girocul a îmbrăcat, din nou, straie
populare, de data aceasta pentru a onora,
aşa cum se cuvine, cea de-a doua ediţie a
Festivalului Internaţional al Pre şecolari -
lor „Floare Gi roceană”. Încă de di -
mineaţă, în jurul Grădiniţei cu Program
Prelungit din Giroc era forfotă mare:
copii veniţi de la mai multe grădiniţe din
judeţ, dar şi din Serbia – îmbrăcaţi cu toţii
în frumoase costume populare, educatori,
părinţi şi bunici, cu toţii aşteptau mo-
mentul de debut al ediţiei din acest an a
festivalului.

Acesta a început printr-o paradă a
portului popular, pe traseul Grădiniţa cu
Program Prelungit – Căminul Cultural,
copiii de la instituţiile de învăţământ

preşcolar invitate la această ediţie
stârnind admiraţia şi simpatia girocenilor,
care au venit, mai apoi, să-i vadă „la
lucru”, pe scena Grădinii de vară.

Cuvintele de salut adre sate partici-
panţilor au fost rostite de către doamna
Lenuţa Terteci, cadru didactic coordona-
tor al Grădiniţei cu Program Prelungit
din Giroc, şi de către domnul prof. dr.
Petrişor Dorin Treta, directorul Şcolii
Gimnaziale din Giroc. Aceştia au mulţu-
mit grădiniţelor participante, dar şi celor
care şi-au adus aportul la rea lizarea aces-
tei ediţii: Consi liul Local şi Primăria

Giroc, în special
primarul Iosif-
Ionel Toma, pro-
motorul tuturor
activităţilor cul-
turale din co-
muna noastră.

Apoi, prezen-
tatoarea festivalu-
lui, Doriana Tal peş,
cunoscuta inter-
pretă de muzi că

populară din Giroc, a invitat, pe rând, în
scenă gră diniţele participante, care şi-au
prezentat programele repetate cu sârg în pe-
rioada premergătoare evenimentului.

Primii care au intrat în scenă au fost
copiii de la Grupa Mare B din cadrul Gră-
diniţei cu Program Prelungit Giroc, care
au dansat un joc de pustă, în coregrafia
domnului profesor Ionel Şipoş.

Au urmat, apoi, preşcolarii de la Gră-
diniţa cu Program Prelungit nr. 15, din
Arad, cu o ardeleană – coordonatori:
doamna directoare Marinela Alecu, edu-
catoare: Dina Deiak, Mihaela Aftemie şi
Camelia Moler.

CCooppiilluull  eessttee  ccaa  oo  oogglliinnddăă  ccaarree  ttee  aammeeţţeeşşttee  ppuuţţiinn..  SSaauu
ccaa  oo  ffeerreeaassttrrăă..  ÎÎnnttoottddeeaauunnaa,,  ccooppiilluull  ttee  iinnttiimmiiddeeaazzăă

ccaa  şşii  ccâânndd  şşttiiee  eell  ccee  şşttiiee..  ((AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt--EExxuuppeerryy))
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Un copil se naşte cu nevoia de a fi iubit, 
şi nu trece niciodată peste ea. (Frank A. Clark)
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Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4
din Caransebeş a fost reprezentată de Ane-
sia Rusnac, de la Grupa Mică, care a cântat
melodia „Ană, chică galbănă”, şi de Robert
Bojin, de la Grupa Mare, care a recitat o
poezie în grai bănăţean.

Grădiniţa cu Program Prelungit din
Biled, prin reprezentanţii săi, a adus în faţa
publicului o polkă nemţească, în coor-
donarea domnului director Daniel
Borlovan, educatoare: Violeta Supuran,
Georgeta Popa, Georgiana Negriu, Nico-
leta Simon, Gianina Veszele.

A fost momentul după care, în scenă,
au intrat invitaţii din Serbia, copiii şi edu-
catorii de la Grădiniţele „Peter Pan” şi
„Pupoliak”, din Pancevo – director adjunct
doamna Liliana Voinov, vicepreşedinta
Uniunii Educatorilor din Serbia. Cei mici
au susţinut programul de dansuri „Punţile
prieteniei”, coordonat de educatorii Mi li ţa
Bubalo, Mirko Şkaliak, Bi lia na Maksi-
movici şi Nenad Vemici. Programul a
cuprins cântecele şi dansurile „Bună seara,
dragii mei”, „U livadi pred iesenom” şi „U
Miliţe dughe trepaviţe”.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5
din Caransebeş a prezentat şezătoarea
„Bună vreme, dragii mei” şi poezia în grai
„O venit vremea dă şcoală”, recitată de An-
dreea Cristescu.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9
„Carla Peltz” din Timişoara, director Neli
Pârva, a prezentat cântecul „Taraba” şi
dansul sârbesc „Seliaciţa”, în coordonarea
educatorilor Voislana Raicov şi Slaviţa
Drăghici.

Grădiniţa cu Program Prelungit din
Chişoda – Grupa Mijlocie, coordonată de
educatoarele Liliana Cionca şi Camelia
Donoiu – a prezentat un joc din Banat.

Grădiniţa cu Program Prelungit din
Făget a venit în faţa publicului cu progra-
mul intitulat „La fântână, la Făget”, care a
cuprins cântecele „Bună vremea, dragii
mei”, „Ană, chică galbănă” şi poeziile
„Schimbare”, de George Gârda, şi „Vara ca
o găzdăriţă”, de Violeta Tipa.

Grupa Mare B şi Grupa Mare C de la
Grădiniţa cu Program Prelungit din Giroc
au dansat un joc de pustă, în coregrafia
domnului profesor Ionel Şipoş.

Grădiniţa cu Program Normal din
Sânmihaiu Român a venit cu un cântec
popular prezentat de grupul vocal alcătuit
din Marian Coţofană, Mădălina Farcaş,
Mateo Rediş şi Bianca Rus – coordonaţi de
educatoarea Miladinca Mircov.

Grădiniţa cu Program Prelungit din
Vinga (judeţul Arad) a prezentat un dans
bulgăresc, „Receniţa”.

Grădiniţa cu Program Prelungit din
Beregsău Mare a dansat „Alunelul”.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 32
din Timişoara a prezentat cântecul „Ană,
chică galbănă” – în interpretarea Ştefaniei
Nevodenszki şi a lui David Crişan, poezi-
ile „Vino sara dinspră lună”, de Violeta
Tipa, recitator Carla Matias, şi „Vara ca o
găzdăriţă”, de Violeta Tipa, recitator
Dragoş Fara, şi o suită de dansuri populare
din câmpia bănăţeană.

Grădiniţa cu Program Prelungit din
Belinţ, acompaniată de taraful din locali-
tate, a prezentat un joc popular din Banat.

Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 din
Caransebeş a prezentat cântecul „Ană,
chică galbănă”, interpretat de Amalia
Şerbescu – coordonator, prof. Florina
Bălan, şi cu poeziile „Cu coşia la oraş”, de
Sorin Olariu, recitator Amalia Şerbescu,
„Nepotu şi socoata”, de Dorina Iovre,
recitator Iulia Pârvănescu, „Trii fire albe”,
de Sorin Olariu, recitator Cristina
Drăghici şi „Ruga ca la Babilon”, de Ionel
Iacob Bencei, recitator Elena Molea, din
clasa pregătitoare, coordonator prof. Maria
Bîrză.

Grădiniţa cu Program Prelungit din
Ciacova a prezentat o horă şi un joc de doi.

Grădiniţa cu Program Normal din
Obad a fost reprezentată de un grup vocal,
care a interpretat melodia „Cine bate seara
la fereastra mea?”, şi de Cătălin Vereş, care
a recitat poezia „Icoana”.

Grădiniţa cu Program Normal din
Macedonia a venit la Giroc cu poeziile
„Noră-n casă”, de Traian Rusu Şirianu,
recitată de Rebeca Berineanţu şi Claudiu
Culian, „Scrisoare de cătănie”, de Ionel
Iacob Bencei, recitator Andra Ştefania Iuga,
şi „Sir păcălit”, recitator Mario Alin 
Ba bescu.

Anton BORBELY

Un copil se naşte cu nevoia de a fi iubit, 
şi nu trece niciodată peste ea. (Frank A. Clark)
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Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor

Înălţarea Domnului este prăznuită
la 40 de zile după Înviere, în Joia din săp-

tămâna a VI-a, după Paşti. Este cunoscută în
popor şi sub de nu mirea de Ispas. În această zi, creştinii

se salută cu „Hristos S-a înălţat!” şi răspund cu 
„Adevărat S-a înălţat!”.

Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măsli ni lor, în văzul 
Apostolilor şi a doi îngeri. Îngerii

le-au vorbit ucenicilor de-
spre a doua venire a lui

Hristos, ca aceştia să
nu se lase copleşiţi

de durerea 
despărţirii.

Din Sfânta
Scriptură aflăm
că Mântui torul

Şi-a ridicat
mâinile, binecu-

vântându-i pe
ucenici, iar pe când

îi binecuvânta 
S-a înălţat la cer (Luca
24, 51), în timp ce un nor

L-a făcut nevăzut pentru
ochii lor (F.A. 1,9). Adeseori,

Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor,
fenomen prin care se ma ni festă energiile divine, menite să reveleze

prezenţa Divinităţii, dar să o şi ascundă.
Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii

1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi
a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. 

În această zi, în toate bisericile din ţară şi străinătate, se face
pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul

veacurilor pe toate câmpurile de luptă, pentru 
credinţă, libertate, dreptate şi pentru
apărarea ţării şi întregirea neamului.

M. STURZA

Nu numai că eroismul nu se poate porunci, dar e
cu neputinţă să-l răsplăteşti. (Nicolae Iorga)
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Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor 
la Giroc şi Chişoda, mai 2013

În f iecare an, la
40 de zile de la Sf in-
tele Paşti, românii
sărbătoresc Înălţarea
Domnului. Prin
hotărârile Sfântului
Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române
din anii 1999 şi
2001, sărbătoarea
Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a
Eroilor. În această zi, în toate bisericile, se
face pomenirea tuturor eroilor români
căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câm-
purile de luptă pentru credinţă, libertate,
dreptate şi pentru apărarea ţării şi între-
girea neamului. Lumina sufletului Mântui -
torului Iisus Hristos şi tăria Sa întru cre din ţă
sunt mărturisite, peste vea curi, prin imensa
capacitate de sa cri f iciu a eroilor neamului,
căzuţi în cele două războaie mondiale, dar şi
în Revoluţia română din 1989. Să ne în chi -
năm şi noi, toţi – copiii stră bunilor noştri
martiri –, cu adâncă emoţie şi respect, în faţa
jertfei celor care au făurit poporul român şi
au apărat cu preţul vieţii lor graniţele pa-
triei. Să presărăm pe mor mintele lor şi să
aducem la monumentul eroilor flori şi
lacrimi, aprinzând o lumâ nare, care să le lu-
mineze calea în eternitate.

Depuneri de coroane la
monumentele din Giroc

După Slujba oficiată cu prilejul
praznicului Înălţării Domnului, credin-
cioşii din Giroc – cărora li s-au alăturat
elevi din clasele a II-a, a VI-a, a VII-a şi a
VIII-a de la Şcoala Gimna zială din
Giroc, dascălii Zorina Ciolac, Octavian
Gruiţa, Petrişor-Dorin Treta, Mircea
Sturza şi Ioan Oprea, dar şi primarul co-
mu nei, domnul Io sif-Ionel Toma şi con-
silieri locali – au participat la slujbele de

pomenire, oficiate de
preo ţii Marius Şonea
şi Daniel Mateia, şi la
ceremonia lul de -
punerii de flori la cele
două monumente din
centrul comunei, dar
şi la cel din cimitirul
ortodox.

Corul elevilor,
condus de prof. Mircea Sturza, a dat glas
unor cântece patriotice, care au conferit
o solemnitate aparte momentului. Ca şi
în anii anteriori, reme morarea jertfei
înaintaşilor noştri a devenit, la Giroc, o
datorie de onoare faţă de cei care şi-au dat
viaţa pentru reîntregirea neamului româ-
nesc. (V.T.)

Ziua Eroilor la Chişoda
Ca semn al recunoştinţei noastre

veşnice, noi, elevii şi cadrele didactice de
la Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”
din Chişoda, am aşezat o floare şi am
aprins o lumânare la căpătâiul celor
adormiţi, exprimând respectul cuvenit şi
pomenindu-i, cu fiecare generaţie, pe cei
căzuţi jertfă pe câmpurile de luptă, pen-
tru apărarea ţării. Dumnezeu să-i odih-
nească în pace, pe eroii neamului nostru!
Însoţiţi de doamnele Gabriela Condrea,
Cristina Lupu-Savin şi Gabriela Vlasie,
cadre didactice la Şcoala Gimnazială din
Chişoda, elevii claselor a III-a şi a IV-a
au cinstit memoria eroilor satului, că zuţi
în luptele pentru libertatea patriei, in-
tonând cântece pa triotice şi rostind cu-
vinte de adâncă simţire, în faţa
mo numentului din centrul localităţii, cu
prilejul sfintei sărbători a Înălţării Dom-
nului şi al Zilei Eroilor patriei. (D.M.)

Eroii nu mor niciodată pentru naţiunile 
din care s-au născut. (Giouse Carducci) 119

În analele cuprinzătoare ale barbariei umane, cruzimile puse în
practică de germani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
se detaşează prin scopul, varietatea, inventivitatea şi mai presus
de toate prin lipsa lor de motivaţie. (Daniel Jonah Goldhagen)

Eroii noştri
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Cum au căzut câţiva dintre eroii Girocului în Al Doilea Război Mondial
Constantin Marincu (Ionel a lu’ Găină) a

căzut pe front în data de 12 iulie 1942, în
drum de la Cotul Donului spre Stalingrad.
Mergând în coloană, se aud împuşcături
răzleţe. Este trimis de superiori, împreună
cu grupa sa, să vadă de unde vin aceste îm-
puşcături. Cercetând cu binoclul o regiune
de lu roasă, este lovit de un glonţ, care îi
curmă viaţa. Ultimele lui cuvinte au fost:
„Au! Au! Fetele mele!”.

Petru Tuţu Bosa, verişorul lui Constan-
tin Marincu, a fost
răpus cinci zile mai
târziu, în 17 iulie 1942,
în localitatea Saraefca,
de un partizan, în ur-
mătoarele împrejurări:
înaintând cu coloana,
dintr-un lan de floarea-
soarelui se trag focuri
asupra soldaţilor. Pri -
meşte misiunea ca îm-
 preu nă cu plutonul 3 să desco pere şi să
anihileze inamicul. Cu strigăte de „Ura!”, 
s-au năpustit spre acel loc. Dar o rafală de
puşcă-mitralieră îi seceră pe el şi pe alţi doi
trăgători. Petru Tuţu Bosa cade mort de pe
cal... Partizanul care i-a împuşcat a fost
prins. La interogatoriu a spus că nu s-a pre-
dat deoa rece făcea parte dintr-un detaşa-
ment special, care i-a jurat credinţă lui
Stalin să lupte până la moarte. Atunci, a fost
împuşcat de căpitanul batalionului ro mâ-
nesc.

Petru Bocea (a lu’ Liţa) a murit într-un
spital din Sta lin grad, fiind grav rănit. Mor-
mântul i-a fost descoperit de către Lazăr
Seiman, un alt veteran de război. Acesta, la
întoarcerea de la Stalingrad, după respin-
gerea ofensivei, într-o gară, aşteptând
trenul, s-a dus într-un cimitir din apropiere,

iar acolo i-a zărit numele, scris pe o cruce.
Gheorghe Gherban este împuşcat pe

frontul din Cehoslovacia, în aprilie 1945,
veste comunicată familiei de către coman-
dantul acestuia, în următoarea scrisoare:

„Poate, când primiţi această scrisoare
să fie la sfintele sărbători ale Paş tilor.

Totodată, vă comunic cea mai tristă şi
mai zgu duitoare veste: că fiul D-voastră,
adică iubitul meu George, ne-a părăsit
pentru totdeauna, trecând în lumea celor
drepţi.

A căzut pe câmpul
de onoare în dimineaţa
zilei de 18 aprilie, lăsând
în urmă doi părinţi
bătrâni, care-l aş teaptă
să apară în pragul casei
din moment în moment
pentru a-i săruta ochii
lui frumoşi şi blânzi. Dar
iubitul nostru George îşi

odih neşte trupul obosit în munţii Cehoslo-
vaciei, departe de cei care l-au cunoscut şi
l-au crescut.

Fie-i ţărâna uşoa ră şi Dumnezeu să-l ierte!
Sergent Blănaru Gheorghe, Regimen-

tul 2 Roşiori, Escadronul IV”. 
În timp ce tinerii soldaţi din Giroc par-

ticipă, alături de armatele ruseşti, la elibe -
rarea Ardealului de Nord sau a altor ţinuturi
româneşti de sub ocupaţia hitleristo-hortistă,
pe teritoriul comunei aveau să-şi dea viaţa
soldaţi de pe alte meleaguri, animaţi de
aceeaşi dorinţă de a-şi servi patria. (I.M.)

Material preluat din 

monografia “Giroc - arc peste timp”, 

rea lizată de prof. Octavian GRUIŢA, 

prof. Ion MURARIU şi Marius MATEI

În analele cuprinzătoare ale barbariei umane, cruzimile puse în
practică de germani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
se detaşează prin scopul, varietatea, inventivitatea şi mai presus
de toate prin lipsa lor de motivaţie. (Daniel Jonah Goldhagen)

Eroii noştri
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LLaannssaarree  ddee  ccaarrttee  
pprrooff..  OOccttaavviiaann--PPeettrruu  GGrruuiiţţaa,,  iiuunniiee  22001133

În duminica Ru -
salii lor  din anul 2013,
la Biserica Ortodoxă
„Sfântul Dimi trie”,
numeroşi giroceni 
s-au adunat pentru a
participa la un eveni-
ment deosebit de im-
portant nu doar din
viaţa lăcaşului de cult,
ci şi din viaţa comu-
nităţii noastre. Lan -
sarea Mo nografiei
Bise ricii Ortodoxe
„Sfântul Dimi trie”, al
cărei autor este profesorul Octavian
Gruiţa, a adunat în Sfânta Casă a Dom-
nului reprezentanţi ai autorităţilor lo-
cale, în frunte cu primarul Iosif-Ionel
Toma, consilieri locali, profesori de
seamă şi oameni de cul-
tură, precum prof. Sil-
vestru Ştevin, prof.
Ioan Murariu, prof. dr.
Petrişor-Dorin Treta,
prof. dr. Viorel-Dorel
Cherciu, prof. dr.
Florin Golban. Gazdă a
manifestării a fost preo-
tul-paroh Marius Şo -
nea, căruia i s-a adăugat
preotul Daniel Mateia.
Invitaţi speciali cu acest
prilej au fost membrii
Corului „Armonia”, din
Bocşa, dirijaţi de preotul
Silviu Ferciug.

În deschiderea mani -
festării, alături de preoţi,
toţi cei prezenţi au rostit
o rugăciune, iar mai
apoi, preotul-paroh Ma -
rius Şonea a făcut o

scurtă introducere a ceea ce avea să
urmeze în conti nuare. El a ca ta logat acest
moment ca fiind unul deo sebit de impor-
tant în viaţa bisericii şi comunităţii gi ro -
ce ne, după care i-a dat cuvântul autorului
mo  nografiei.

Profesorul Octavian
Gruiţa a ţinut să mul -
ţumească, pentru în-
ceput, preotului paroh
Marius Şonea pentru
ideea de a organiza
lansarea Monografiei
chiar în lăcaşul de cult
căruia i se adresează.
Apoi, tot la capitolul
mulţumiri, a amintit
aportul adus de Consil-
iul Local Giroc şi de pri-
marul Iosif-Ionel Toma
pentru apariţia lucrării.
Profesorul Octavian
Gruiţa a făcut o amplă
prezentare a Monogra -
fiei, trecând în revistă
principalele momente
ale Bisericii Ortodoxe
„Sfântul Dimitrie” de-a
lungul timpului. 

Biserica este locul unde sunt salvaţi cei 
condamnaţi la moarte. (Sf. Efrem Sirul)
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Lansare de carte 
prof. Octavian-Petru Gruiţa, iunie 2013

Biserica este locul unde sunt salvaţi cei 
condamnaţi la moarte. (Sf. Efrem Sirul) 121

N-au fost uitaţi nici 
preo ţii slujitori din altarul
Bisericii „Sfântul Dimi -
trie”, amintindu-l aici, în
primul rând, pe preotul
David Voniga, personali-
tate marcantă nu doar a
vieţii bise riceşti, ci şi a
mişcării culturale şi civice
din Giroc. De asemenea,
domnul Octavian Gruiţa a
amintit şi de activitatea în-
delungată şi bogată a Coru-
lui Bisericii şi, în finalul
discursului său, s-a arătat
convins că, în viitor, vor 
exista giroceni care să-i ducă
mai departe demersul.

Primarul Iosif-Ionel
Toma a propus, înainte de a
face referiri la lucrarea
lansată, păstrarea unui mo-
ment de reculegere în
memoria slujitorilor bise -
ricii care au plecat în lumea
drepţilor. În cuvântul său,
domnul primar a ţinut să
aprecieze efortul imens
depus de profesorul Octa-
vian Gruiţa pentru rea -
lizarea Mo no grafiei şi
osârdia cu ca re domnia sa a
muncit pentru ca lucrarea să
fie una cât mai completă. 

Şi prima rul Iosif-Ionel
Toma a adus în faţa audito-
riului perso na li tatea preo-
 tului David Voniga, al cărui
nume îl va purta, din
toamna anului 2013, liceul
din Giroc. „Monografia bisericii noastre
nu putea să lipsească din biblioteca dom-
nului profesor Gruiţa şi nu trebuie să
lipsească nici din bibliotecile fiecăruia
dintre noi”, a mai spus domnul primar.

Referiri pe marginea Monografiei Bi se-
 ricii Ortodoxe „Sfântul Dimitrie” şi a mo-
mentului pe care aceasta l-a traversat în

ziua de Rusalii au mai făcut preotul
Daniel Mateia şi prof. dr. Viorel-Dorel
Cherciu, cel care a şi semnat prefaţa
Monografiei.

Lansarea s-a încheiat cu un recital de
cântece bise riceşti, interpretate de Corul
„Armonia”, din Bocşa, sub bagheta preo-
tului Silviu Ferciug. (A.B.)

BBiisseerriiccaa  eessttee  oo  ccoorraabbiiee,,  iiaarr  ccrreeşşttiinniiii  ccaarree  mmeerrgg
llaa  SSffâânnttaa  BBiisseerriiccăă  şşii  iinnttrrăă  îînn  eeaa  ssuunntt  iizzbbăăvviiţţii

ddiinn  ffuurrttuunnaa  ppăăccaatteelloorr..  ((SSff..  NNiiccooddiimm)) 122

Zodiac pentru anul 2014
Taur (21 aprilie – 21 mai)

Munca e brăţară de aur.
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Biserica este o corabie, iar creştinii care merg
la Sfânta Biserică şi intră în ea sunt izbăviţi

din furtuna păcatelor. (Sf. Nicodim) 122

Zodiac pentru anul 2014
Taur (21 aprilie – 21 mai)

Dragoste
Pacea şi calmul vor fi prezente în relaţia ta, aşa cum îţi place ţie. Totuşi,

vei întâmpina şi o anumită opoziţie la acţiunile tale de dragoste. Dacă eşti sin-
gur, vei atrage potenţiali parteneri. Dacă eşti într-o relaţie, te vei apropia mai

mult de partener. Fii conştient de acţiunile tale din zona dragostei. Sunt posibile
unele relaţii intime, însă pe cât de mult posibil ţine-ţi în frâu dorinţele. Răb-

darea este cheia în relaţie. Lasă să prevaleze armonia, pentru ca apoi în-
crederea în tine însuţi să revină în mod natural. Sfârşitul anului

te va ajuta să te hotărăşti în ceea ce priveşte rezultatul
diferitelor relaţii.

Carieră
În acest an este nevoie de multă reconciliere în domeniul financiar. Cir-

cumstanţele şi mediul te împing la cheltuieli maxime. Există posibilitatea să-ţi
îmbunătăţeşti confortul din viaţa ta. Nu fi prea indulgent în ceea ce priveşte chel-

tuielile financiare. Sfârşitul anului te găseşte cu o sumă mare de bani, în urma
unei recompense sau, pur şi simplu, obţinută prin noroc. Intuiţia şi inteli-

genţa vor fi cele mai mari atuuri pentru anul 2014. Deşi va exista o
anumită trândăveală la început, spre sfârşitul anului vei ieşi

cu brio în acest domeniu. 

Sănătate
În anul 2014 îţi vei folosi energia la capacitatea
maximă. Păstrează un echilibru între muncă şi
petrecerea timpului liber. De asemenea, acordă
importanţă igienei şi curăţeniei. În general, vei
avea o vitalitate bună de-a lungul anului. Ţine-

ţi în frâu temperamentul şi păstrează echili-
brul, deoarece ai putea ajunge să ai

probleme de sănătate nedorite.

Munca e brăţară de aur.
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Iunie
Ruja Gheorghina și Cerbu Viorica,
Comuna Giroc, județul Timiș, 1935

Gaiță Ioan și Ana, Comuna Giroc,
județul Timiș, 1937

Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Piesă vestimentară bărbătească,
chintuș, Giroc, jud. Timiș, cca. 1920

Piesă vestimentară bărbătească,
chintuș, Giroc, jud. Timiș, cca. 1940



123 124

Calendar ortodox
Iunie

1 D Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian (Rugăciu -
nea lui Iisus); Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap.
Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

2 L †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constan-
tinopolului

3 M Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
4 M †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. 

Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
5 J Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid
6 V Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria (Odovania

Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
7 S Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim

(Pomenirea morţilor - Moşii de vară)
8 D Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat;

Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†)
Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

9 L (†) Sf. Treime; Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
10 M Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11 M Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii (Harţi)
12 J Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul
13 V Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Harţi)
14 S Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita

(Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
15 D Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Lăsatul secului

pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel); Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap.
Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

16 L Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Începutul Postului Sf. Ap.
Petru şi Pavel) (Post)

17 M Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Dezlegare la ulei şi vin)
18 M Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Post)
19 J Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la ulei şi vin)
20 V Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Post)
21 S Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la peşte)
22 D †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc.

Zenon, Zina şi Galaction (Dezlegare la peşte); Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români;
Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2

23 L Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Post)
24 M (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana;

Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †) Sf. Ier. Niceta de Reme-
siana (Dezlegare la peşte)

25 M Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Post)
26 J Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Dezlegare la ulei şi vin)
27 V Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Post)
28 S Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia

(Post)
29 D (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel; Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii);

Ap. II Corinteni XI, 21; XII, 9; Romani V, 1-10; Ev. Matei XVI, 13-19; Matei VI, 22-23;
glas 2, voscr. 3

30 L † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

Se cunoaşte pe sine însuşi îndeosebi acela care 
se socoteşte pe sine nimic. (Sf. Ioan Hrisostom)
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Sfânta Treime

Sfânta Treime este prăz-
nuită a doua zi după Duminica

Pogorârii Sfântului Duh, adică în Lunea
Rusaliilor. De Sfânta Treime, Biserica ortodoxă

prăznuieşte pe Sfântul Duh, a treia persoană a Sfintei
Treimi, precum indică Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei

din Lunea Cincize cimii: „Întru această zi,
prăznuim pe însuşi Preasfântul şi de

viaţă făcătorul şi întrutot puternicul
Duh, Care este unul din Treime 

Dumnezeu. 
„Denumirea aceasta, de dată mai

nouă, reprezintă, probabil, o in fluen-
ţă catolică (la catolici Sfânta

Treime e sărbătorită în prima Du-
minică după Rusalii). În secolul

XII, nici în Apus nu era încă gene -
ralizată o asemenea sărbătoare, ci
era privită în unele mănăstiri ca o
inovaţie; ea a fost stabilită defini-

tiv în Apus abia la 1334.
Biserica este prezenţa Sfintei

Treimi între cre din cioşi prin harul
dumne zeiesc, căci în ea Tatăl e

prezent prin Fiul şi Duhul Sfânt,
iar Duhul Sfânt, întrucât e în Tatăl

şi în Fiul, îi ridică la o unire hari că
cu întreaga Sfântă Treime. Trup

tainic al lui Hristos, Biserica apare ca
o realitate divino-umană, teandrică,
sacramentală, prin care plinătatea iubirii

şi a vieţii treimice e împărtăşită credincioşilor în comuni-
unea iubirii, în trăirea lor sobornicească. Cu aceasta

ajungem la înţelegerea sobornicităţii Bisericii în
strânsă legătură cu Sfânta Treime. (M.S.)

Cel ce ascultă de Hristos se călăuzeşte 
spre lumină. (Sf. Talasie Libianul)
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11  IIuunniiee  22001133  --  PPaarrccuull  CCooppiiiilloorr  ddiinn  GGiirroocc  
şşii--aa  ddeesscchhiiss  ppoorrţţiillee

Aşa cum au promis, autorităţile lo-
cale din comuna Giroc s-au ţinut de cu-
vânt şi, în ziua de 1 iunie 2013, Ziua
Internaţională a Copilului, au inaugu-
rat cel mai nou loc de joacă şi de agrement
din localitatea noastră. Eve  nimentul a
atras, în ciuda vremii nu tocmai priel-
nice, zeci de copii, care au venit însoţiţi
de părinţi, bunici şi rude, să participe la
tăierea panglicii inaugurale şi să se
joace, pentru prima dată, în noul parc.
De asemenea, au fost prezenţi depu-
tatul Co legiului VI, Cătălin Tiuch, au-
torităţile locale – re pre zentate de
primarul comunei, Iosif-Ionel Toma, şi
viceprimarul Ilie Gâlcă, consilieri lo-
cali, preotul paroh Ma rius Şonea.

Prima ru lui Iosif-Ionel Toma i-a
revenit misiunea de a inaugura in-
vestiţia reali zată din bugetul local, iar
acest lucru s-a făcut în aplauzele celor
prezenţi. Cei mai bucuroşi au fost
copiii, care nu s-au lăsat prea mult invi-
taţi şi au luat cu asalt jocurile instalate
pe cei aproximativ 10.000 de metri pa-
traţi ai parcului. Pentru că a fost ziua
lor, cei mici au primit sucuri, floricele
de porumb, dulciuri sau vată de zahăr şi
s-au distrat alături de un clovn care le-
a realizat animăluţe din baloane. Dis-
tracţia a fost în toi, semn că investiţia
gândită de autorităţile locale a fost 
bine venită.

Copiii sunt mâinile ajutorul cărora atingem
cerurile. (Henry Ward Beecher)
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Parcul Copiilor din
Gi roc acoperă o gamă
variată de locuri de joacă,
dotate cu aparate speci-
fice vârstelor cuprinse
între 0 şi 15 ani. Au fost
amenajate alei în lungime
de peste 500 de metri, un
sistem de iluminat noc-
turn, central şi ornamen-
tal, au fost instalate
camere de supraveghere
video, un sistem de irigat
pentru zona verde, bănci
şi foişoare. Întregul parc
este împrejmuit de un
gard care este menit să
oprească ieşirea necon-
trolată a copiilor din
perimetrul său. Căile de
acces sunt barate în formă
de şicană. Sunt asigurate,
pe str. David Voniga,
aproximativ 50 de locuri
de parcare.

Dacă reacţia copiilor
a fost cea la care ne aştep-
tam cu toţii, am încercat
să aflăm şi părerile câ-
torva dintre părinţii sau
bunicii care îşi aduc, în-
cepând din 1 iunie, copiii
în parcul din Giroc.

Claudiu Dumşe: „Par-
cul este foarte mare. Are o
gamă variată de jocuri
pentru copiii de toate
vârstele. Deşi, nici cu acela
nu ne e ruşine, trebuie să
spunem că Parcul Copiilor
este mai bun decât cel
amenajat la Căminul Cul-
tural. Este însă foarte bine
că avem de unde alege
când venim cu copiii în parc”.

Maria Botezatu: „Eu vin aici cu
nepoţica mea. Mă uit la ea şi pot spune că
parcul este un lucru extraordinar pentru
cei mici. Nici pentru noi, bunicii, nu e un

loc rău, dimpotrivă”.
Elena Martinaş: „Parcul este foarte

frumos. E plin de jucării, iar copiii au de
unde alege când se pornesc la joacă. Sunt
sigură că, în viitor, după ce se vor planta şi
pomi, locul va arăta extraordinar”.

Lumea redevine nouă cu fiecare copil care intră
în viaţa noastră. (Robert Brault)
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Maria Ghişe: „Încă de prima dată de
când am venit aici mi s-a părut un parc 
deosebit. Am avut ocazia să merg şi prin
ţări străine şi pot să spun că nu este nici o

dife ren ţă între parcul din Giroc şi cele din
ţările vestice”.

Săndica Atanasiu: „Eu nu sunt din
Giroc, sunt dintr-o comună de lângă Paş-
cani. Vin în parc cu nepoţelul meu şi pot
să spun că îmi place nu doar acest loc, ci şi

întreaga comună. Se vede că primarul
este un om gospodar”.

Elena Telcean: „Parcul este binevenit
pentru copii. Cei mici au la dispoziţie

jocuri variate.
Locul este foarte
bine amenajat. Ar
mai trebui să ex-
iste şi locuri cu
umbră, însă sun-
tem conştienţi că,
deocamdată, nu se
pu teau planta po mi”.

Adriana Gheor-
ghe: „Parcul este o
soluţie foarte bu -
nă de joacă pentru
copii, care au la
dispoziţie o mul -

ţime de jocuri şi de jucării”.
Ioana Popovici: „A fost o investiţie

aşteptată de toată lumea – copii, părinţi
şi bunici. Nu am ce să obiectez despre
parcul în sine”.

Vasile TOMOIAGĂ

JJooccuurriillee  ccooppiiiilloorr  ssuunntt  jjooccuurrii  ffooaarrttee  ggrreellee..  CCooppiiiiii  nnuu  ssuunntt  
nniicciiooddaattăă  mmaaii  sseerriiooşşii  ddeeccââtt  aattuunnccii  ccâânndd  ssee  jjooaaccăă..  ((MMoonnttaaiiggnnee))
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Jocurile copiilor sunt jocuri foarte grele. Copiii nu sunt 

niciodată mai serioşi decât atunci când se joacă. (Montaigne) 129

Primăria comunei Giroc imple-
mentează activităţile Pro  iectului „O
abordare inclusivă, de la egal la egal, pen-
tru implicarea con urban ţiilor şi ag lomeră -
rilor urbane largi din UE”, pentru
participarea la Pac tul Primarilor, fi nanţat
prin Pro   gramul  Intelligent Ener gy Eu-
rope.

În ca drul Proiectului CONURBANT, co-
muna Gi roc derulează o serie de acti vităţi şi
sarcini cu privire
la mişcarea
,,Con  venţia Pri-
 marilor”, asupra
pro  ble ma ticii
schim bă rilor
cli  matice, a
e n e r g i i l o r
durabile, dar şi
a posibi li tăţilor
de dez voltare a
p o   l i t i c i l o r  
energetice lo-
cale.

A s t f e l ,
Pri măria co-
munei Giroc a
organizat Forumul local pentru energie,
eveniment menit să asigure: implicarea
unui număr cât mai mare de cetăţeni şi
părţi interesate, realizarea unui partene  riat
între aceştia şi primărie; suport pentru
schimbări ale politicii locale la nivelul co-
munităţilor şi  pentru  dezvoltarea şi im-
 plementarea  Planurilor  de Ac ţiu ne pentru
Energii Du rabile; împărtăşirea vi ziunii

asupra dezvoltării sustenabile a  co-
munelor; asigurarea implementării de
măsuri, acţiuni, iniţiative şi proiecte,  în
strânsă corelare cu posibili tăţile finan-
ciare ale  comunităţilor şi pentru atragere
de fonduri prin  proiecte, parteneriate pu -
blice-private sau de la bugetul local; îm-
părtăşirea experienţei, discutarea unor
aspecte legate de modul de implementare

al PAED;
o r g a n i -
zarea de
g r u  p u r i
de lucru 
a c t i v e
p e n t r u
i m  p l e -
men tarea
şi moni-
to rizarea
PAED.

E v e  -
nimentul
a avut loc

în data de 4 iunie, începând cu ora 11, la
sediul Primăriei comunei Giroc, cu par-
ticiparea reprezentanţilor admi nistraţiei
locale, cadrelor didactice, consilieri lor lo-
cali şi a celor interesaţi de implicarea în
procesul de elaborare  a Planurilor de
Acţiune pentru Energii Durabile la
nivelul comunei,  în vederea implemen-
tării cu succes a viitorului PAED.

Inspector, Adelina SÎRBU

Proiectul CONURBANT la Giroc
Dezbateri pe tema energiilor durabile

Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate de
oameni care au continuat să încerce, chiar şi când se părea

că nu mai există nici o speranţă. (Dale Carnegie)
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„„PPrriieetteenniiii  ppoommppiieerriilloorr””,,  eeddiiţţiiaa  22001133,,
llooccuull  II  ppeennttrruu  eecchhiippaajjuull  bbăăiieeţţiilloorr  

ddiinn  GGiirroocc,,  iiuunniiee  22001133

La ultima
ediţie a concur-
sului „Prie tenii
pompie ri lor”,
Girocul a fost
reprezentat de
două echi paje,
unul de fete şi
unul de băieţi,
de la Şcoala
Gimnazială.
Spre bucuria
n o a s t r ă ,
echipajul băieţilor a reuşit să ocupe, la fi-
nalul probelor de concurs, locul I în ie rar -
hie. Locul II a fost obţinut de Şcoala
Gimnazială din Or ţi şoara, în timp ce ul-
tima poziţie a podiumului a fost ocupată
de echipajul Şcolii Gimnaziale nr. 19 din
Timi şoara. De pregătirea mi cilor pom-
pieri din comuna noastră s-au ocupat

domnul Dumi -
tru Crăi ni cea nu,
coor donator şi
şef al S.V.S.U.
Giroc, Ilie Ma -
rincu, an trenor,
şi prof. Boris
Babici. 

Să-i amin -
tim, în cele ce
urmează, pe cei
care ne-au re -
prezentat la

ediţia din anul 2013 a Concursului „Prie -
 tenii pompierilor”: Pe tro nela Râmneanţu,
Dacian Manoliu, Ariana Tătaru, Raul
Stoia, Patricia Torsan, Gheorghe Ştirbu,
Adelin Varga, Marian Manoliu, Răzvan
Râmneanţu, Irina Maxim şi Dacian 
Filimon. 

Anton BORBELY

Focul odată stins, nu se aprinde din nou. 
(Zicală populară)
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mocnit. (Zicală populară)

Edinburgh, primul oraş
care a avut un serviciu

public de pompieri
Uriaşul incendiu care a distrus

peste 13.000 case, 87 de biserici şi ma-
joritatea clădirilor administrative din
Londra, în septembrie 1666 (lăsând
fără case circa 70.000 din cei 80.000 de
locuitori ai capitalei regatului) a pus
pe mulţi pe gânduri. Însă, primul oral
care a răspuns provocării reprezentate
de incendii a fost Edinburgh, abia în
anul 1824, deci, 150 de ani mai târziu.
Municipalitatea oraşului scoţian l-a
însărcinat pe James Braidwood, un
tânăr de doar 24 de ani, să înfiinţeze şi
să administreze un serviciu de pom-
pieri, care să se afle la dispoziţia
oraşului 24 de ore din 24, pentru orice
intervenţie necesară în caz de in-
cendiu. Braidwood, absolvent al
Liceului Regal din Edinburgh, era
priceput la construcţii. Lucrase la
compania tatălui său, care se ocupa cu
ridicarea clădirilor din oraş, şi era fa-
miliar cu structurile lor, materialele
din care erau construite şi facilităţile
de care dispuneau clădirile.
Folosindu-se de aceste cunoştinţe,
Braidwood a elaborat principiile ac-
tivităţilor specifice brigăzii de pom-
pieri, metodele de stingere a
incendiilor şi de salvare a celor aflaţi
în clădirile în flăcări, principii care
sunt în vigoare şi aplicate şi în zilele
noastre. A angajat dulgheri şi instala-
tori, care produceau maşinile de pom-
pieri şi sistemele de pompare a apei
către incendiu, şi marinara, care erau
bine pregătiţi fizic, pentru a face faţă
efortului şi ritmului rapid impus de
intervenţii.

Pompierii români
Despre stingerea organizată a in-

cendiilor pe teritoriul de astăzi al
României există dovezi încă din tim-
pul Daciei romane, însă instituţia
pompierilor este atestată la mijlocul
secolului al XVIII-lea prin „steagurile
de foc” din Bucureşti şi Iaşi, orga-
nizări bazate pe solidaritatea comu-
nităţii în faţa primejdiei focului.
Condiţiile concrete de la începutul
veacului următor au determinat
apariţia, la Bucureşti şi Iaşi, în 1845 şi,
respectiv, în 1835, a primelor unităţi
de pompieri militari, încadrate în ar-
mata permanentă, soldaţii urmând in-
strucţia de infanterie în paralel cu cea
pompieristică.

Istoria începuturilor a consemnat
participarea efectivelor de pompieri
din Bucureşti la stingerea „Focului cel
mare” din data de 23 martie 1847, 
sinistru care a distrus atunci peste
1800 de case şi prăvălii, precum şi la
Bătălia din Dealul Spirii, care a avut
loc la data de 13 septembrie 1848, mo-
ment de seama al revoluţiei democra-
tice din acel an. În memoria celor
aproape o sută de ostaşi pompieri care
au căzut în luptă, în Bucureşti a fost
înălţat „Monumentul Pompierilor”.

Ulterior, după modelul primelor
două unităţi, în principalele oraşe ale
României, s-au înfiinţat servicii de
pompieri profesionişti cu accentuat
caracter militar, subordonate primări-
ilor. În anul 1874 s-au pus bazele Cor-
pului Pompierilor Militari care
cuprindea 15 unităţi care aveau în
dotare şi baterii de artilerie.

LLuuccrruurrii  iinneeddiittee  ddiinn  iissttoorriiaa  ppoommppiieerriilloorr
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Isaac Newton (1642-1727) 
Isaac Newton a schimbat percepţia

lumii prin teoria gravitaţei şi prin legile sale
privind mişcarea. Ceea ce i-a atras criti ci

publice a fost afirmaţia sa
conform căreia Dum-

 nezeu repre zintă
spa ţiul şi timpul.
Astfel de afirmaţii
au fost conside -
rate de ne acceptat
de filosoful ger-
man Got  tfried

Leibniz, care con-
sidera cerce tarea lui

Dumnezeu din punct
de vedere ştiinţific ca

fiind abomi nabilă. A tri mis o
scrisoare familiei regale Hanoverian din
Anglia, prin care îl acuza pe Newton de
aportul pe care îl aduce la declinul „religiei
naturale”. Deşi era profund religios, New-
ton respingea divinitatea lui Iisus Hristos
şi Sfânta Treime. De asemenea, Newton
credea că sursa inspiraţiei sale pentru teo-
ria gravitaţiei a fost insuflată direct de
Dumnezeu, ceea ce îl făcea un adevărat
profet al vremii. 

Galileo Galilei (1564-1642) 
Galileo Galilei este amintit

mereu drept exemplul
clasic al omul de şti-
inţă ere tic, din cau -
za procesului ini ţial
de Inchizi ţie îm-
potriva lui, în anul
1633. Acesta a fost
condamnat pentru
că era „suspectat de
erezie“ şi asta deoa -
rece Galilei promova
ideea conform căreia
Pământul se învârte în jurul
Soarelui. La acea vreme, singura idee ac-
ceptată era aceea că Pământul era fix, iar
Soarele era cel care se mişca pe cer. Mai
mult, Galileo şi-a agravat situaţia afir-

mând că un Pământ în mişcare nu con-
travine cu legile Scripturii. Această inter-
pretare era interzisă muritorilor de rând,
numai teologii de la Vatican fiind împut-
erniciţi să interpreteze Biblia. Decăderea
lui Galileo Galilei a devenit un punct de
referinţă pentru actuala discuţie ştiinţă
versus religie. 

Ignaz Semmelweis (1818-1865) 
Louis Pasteur este amintit drept cel

care a dovedit că germenii sunt purtători de
boli, dar nu el a fost primul care a observat
acest fapt, ci medicul maghiar Ignaz Sem-
melweis. Ignaz Semmelweis lucra în două
cli nici de maternitate când a observat că în
una dintre ele mai multe
mame mureau din cauza
febrei, la scurt timp
după ce năşteau. In-
vestigând, el şi-a dat
seama că un număr
mai mare de decese
aveau loc în clinica
în care se efectuau şi
autopsiile. Aceas tă
cons tatare l-a deter-
minat pe Ignaz să sus-
pecteze că doctorii care
efectuau şi autopsiile şi naşter-
ile aveau mâinile infectate. Doctorul Sem-
melweis a instituit un regim de spălare a
mâinilor, ceea ce a dus la o scădere a mor-
talităţii cu 90%. Cu toate acestea, instituţia
medicală la care lucra nu a recunoscut ime-
diat descoperirea sa, astfel că Ignaz a de-
venit tot mai frustrat. În anul 1861 a
început să sufere de afecţiuni nervoase. A
început să-şi promoveze obsesiv ideile sal-
vatoare, devenind din ce în ce mai ostil şi
antisocial faţă de ceilalţi medici. Pe măsură
ce devenea mai agresiv, era tot mai ignorat.
În cele din urmă, în 1865, colegii săi l-au
dus la un spital de boli mintale unde l-au
pus în cămaşa de forţă. A murit două săp-
tămâni mai târziu din cauza unei gangrene.
În mod ironic, în acelaşi an, chirurgul bri-
tanic Joseph Lister a început să folosească
sprayuri cu acid carbolic pe post de antisep-
tice. Până la sfârşitul deceniului respectiv,
cei mai mulţi chirurgi au înţeles necesitatea
mâinilor curate. 

Oameni de ştiinţă celebri

Ştiinţa însăşi e putere. (Francis Bacon) 133

Şcoala „Iosif Ciorogariu” din Chişoda

Oamenii învaţă învăţând pe alţii. (Seneca)
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„Omul în copilărie, 
lesne-nvaţă orice f ie,
Ce înveţi la tinereţe, 
aceea ştii la bătrâneţe”

(Anton Pann – 
„Despre învăţătură”)

Elevii claselor a III-a şi a IV-a, de la
Şcoala Gimnazială din Chişoda, şi-au dez-
voltat capaci tăţile antreprenoriale prin ac-
tivităţi ludico-ştiinţifice într-un ritm alert,
dar util.

Prima activitate, după un circuit cu au-
tobuzul de Chişoda şi tramvaiul nr. 1 din
Timişoara, s-a des-
făşurat la staţia
METEO Banat-
Crişana, de la Pă-
durea Verde. Sub
coordonarea doam-
 nei director, ing. Sil-
via Barbu, şi sub
„dansul stropilor de
ploaie”, în ritmul
vântului ce ne mân -
gâia, am cer ce tat instrumentele folosite
pentru stabilirea unei prognoze a vremii pe
o perioadă scurtă şi medie de timp (tempe -
ratura aerului şi a solului, nivelul şi canti-
tatea precipitaţiilor, viteza vântului,
precum şi cotele radioactivităţii), totul la
sursa de control şi captare „pe viu”. După
discuţii, s-a finalizat rolul „Circuitului apei
în natură” (despre care elevii primiseră in-
formaţii cu câteva zile înainte, când, alături
de colegii lor din clasele I şi a IV-a din Giroc,
îndrumaţi de doamna înv. Bianca Cîm-
peanu şi de domnul înv. Sorin Ersegean, au
vizitat Staţia de filtrare a apei Urseni şi
Staţia de epurare a apei Crişani).

O zi importantă pentru elevii cu  voinţă
şi  motivaţie intrinsecă, dar şi extrinsecă, a
fost cea în care şi-au testat nivelul cunoş tinţelor
dobândite în ac ti vităţile didactice la orele

de matematică şi limba şi literatura română,
prin participarea la Concursul Internaţional de
Matematică Apli cată „Cangurul 2013”, pre-
cum şi la „mica olimpiadă” de limba şi lite -
ratura română „Comunicare.Ortografie.ro”
– etapă naţională, desfăşurată la Colegiul
Naţional Bănăţean din Timişoara, coordo-
nată de Inspector pentru Învăţământ Pri-
mar, domnul Ioan Franţ, cu subiecte unice
şi bareme de corectare. Trebuie să precizăm
faptul că nivelul de concepere a subiectelor
a depăşit cu mult nivelul programei, deci
merită să-i feli cităm pe cei înscrişi pentru

curajul lor.
O zi mai

târziu: îmbar-
carea la „Staţia
Chişoda”, „orele
6 fix”, salutându-l
somnoroşi pe nea
Virgil, am pornit
la drum, nu spre

Broşteni (deşi ploua)  ca  Nică, ci spre Apul-
lum. După patru ore şi ceva de mers (cu o
oprire pentru micul dejun) ghidul nostru de
la Muzeul din Alba Iulia, sub o imensă ciu-
percuţă neagră (umbrela), ne-a făcut 
instructajul pentru călătoria ce-o înce-
peam, pe firul istoriei. Spectacolul de
„Schimbare a gărzii” ne-a impresio nat şi, cu
emoţie, ne-am foto gra fiat alături de sol-
daţii garnizoanei.

Bucuria s-a estompat când am văzut
locul de execuţie (reconstituit), ca Platou de
supliciu al eroilor Horea şi Cloşca şi când
am aflat povestea des pre temniţa în care a
stat Crişan, dar vizitarea manejului şi a 
grajdurilor cailor fri gieni, care parcă erau
regii animalelor, ne-a impresionat. 

Jurnalul unui maraton educaţional
Şcoala „Iosif Ciorogariu” din Chişoda

Oamenii învaţă învăţând pe alţii. (Seneca) 134 Şcoala este tot ce vezi şi tot ce auzi. (Nicolae Iorga)
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Şi, totuşi, or-
ganismul a în-
ceput să-şi ceară
drepturile, deci am
poposit sub
zidurile cetăţii,
unde am servit, la
„Gothic”, un deli-
cios prânz sub
aburi şi arome.
Drumeţia a con-
tinuat: Obeliscul,
statuia lui Mihai
Viteazul, porţile
austriece de intrare în cetate, Catedrala
Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, cu
sarcofagul Principelui Iancu de Hune-
doara, Catedrala reîntregirii, în care în-
suşi Mihai Viteazul a fost încoronat în
anul 1600, Muzeul Naţional de Arheolo-
gie şi Istorie, Sala Unirii de la 1 Decem-
brie 1918, la care a luat parte chiar şi Iosif
Ciorogariu, dascălul care dă numele şcolii
noastre, Caponiera, Parcul Custozza,
tunurile de pe platoul de artilerie.

Mulţumindu-i domnului muzeograf
şi istoric Dumitru Băcilă, pentru servici-
ile oferite,  ne-am întors acasă, tot sub
ropotul ploii, la fel de impresionaţi ca şi
de excursia de la Sinaia, unde, ca şi aici,
traseul până la Castelul Peleş l-am par-
curs tot la pas; am zis cu toţii „la revedere”
ALBA CAROLINA.

Reîntorşi la Timişoara, ne-am relaxat
în clădirea Observa torului Astronomic al
Fa cultăţii de Fizică (UVT) Timişoara.
Am des coperit aparatele (luneta şi tele-
scopul) de vi zualizare şi captare a imagi -
nilor, pe care, în urmă cu câteva
săptămâni, le-am admirat proiectate în
Planetariul de la UVT. Apoi, domnul
prof. conferenţiar Remus Fărcaş ne-a
captat atenţia cu o peliculă de 90 minute,
purtându-ne imaginar de pe Pământ în
constelaţii, galaxii, îndepărtându-ne cu o
viteză de milioane de ani lumină, dar cu o
întoarcere în tim p până la De poul de
Tram vaie din Cartierul Dâmboviţa, unde
am luat contact cu mijloacele de loco-
moţie mai pământene.

Deşi obosiţi, am declarat „vreau” la
deschiderea Concursului Naţional „Can-
guraşul explorator”, urmând sfatul lui
Radu Tudoran: „Toate pânzele sus!”,
bine înţeles, pânzele cunoştinţelor. Nu
ştim ce ar spune Constantin Chiriţă, dar

noi sperăm ca
aceşti „cireşari” să
fi dezlegat fără
peripeţii misterele
din peştera „Can-
guraşului explo -
rator”, navigând pe
pluta inteligenţei,
deci aşteptam curi-
oşi rezultatele, ală-
turi de colegii
noştri de la clasa
pregătitoare, de la
clasele I şi a II-a.

O altă zi a fost cea de meditaţie şi bi-
lanţ emoţional, în care doar gândurile
noastre bune, pline de recunoştinţă şi
mulţumire, s-au mai deplasat, îndrep-
tându-se spre conducerea Primăriei co-
munei  Giroc, către domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma şi către consilierii lo-
cali, spre SC. Giroceana, către domnul
director Dacian Marinescu şi domnul
şofer Virgil Chira, spre Şcoala Gim-
nazială Giroc, către prof. dr. Petrişor
Dorin Treta şi doamnana director adjunct,
Marie ta Deneş, spre  partenerii din 
ins tituţiile implicate: (Direcţia Apelor
Banat – Timiş, Administraţia Naţională
de Meteorologie – Regionala Banat-
Crişana, Fundaţia pentru Integrare Eu-
ropeană Sigma, CNB Timişoara, IŞJ
Timiş, Asociaţia Inteligent Piteşti, Fa cul-
tatea de Fizică UVT, Muzeul de Arheo -
logie şi Istorie Alba-Iulia), spre părinţii
elevilor claselor a III-a şi a IV-a din
Chişoda, dar mai ales spre bunul Dum-
nezeu, care ne-a călăuzit paşii, chiar dacă
sub ploaie, căci este scris: „Când voi aduce
nori deasupra pământului, se va arăta
Curcubeul Meu în nori ./ Şi-Mi voi aduce
aminte de legământul Meu, pe care L-am
încheiat cu voi”. (Facerea/9, 14-15).

Gânduri de după-amiază de du-
minică, reflectate în vorbele lui Andrei
Marga despre „Şcoala românească”:
„Şcoala tradiţională este astăzi provocată
să deschidă învăţământul spre pro ble -
mele de viaţă - tehnice, economice, ad-
ministrative, sociale, culturale, pe care le
întâm pină oamenii. Formarea per sona -
lităţii depinde, în fapt, de foarte multe  
experienţe”.

Înv. Cristina LUPU SAVIN
Înv. Gabriela-Zoia CONDREA

ŞŞccooaallaa  eessttee  ttoott  ccee  vveezzii  şşii  ttoott  ccee  aauuzzii..  ((NNiiccoollaaee  IIoorrggaa)) 135
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Drumul spre Europa unită va trebui să pornească de la realizări
concrete, care să creeze o solidaritate de fapt. (Robert Schuman)
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În cadrul Proiectului „Să de-
scoperim Europa!”, cofinanţat de Con-
siliul Judeţean Timiş, elevii claselor  I şi
a II-a de la Şcoala Gimnazială din Giroc
– structura Chi şoda, au pornit  într-o
călătorie imaginară, ca  să cunoască Eu-
ropa şi să afle mai multe date despre
Uniu nea Europeană. 

Prin activităţile desfăşurate, s-a ur-
mărit ca elevii să-şi însuşească informaţii
despre Uniu nea Europeană: în  tindere, ţări
membre, simboluri, mo ne dă, istoric, să de-
s copere lucruri noi despre viaţa şi activi -
tăţile oamenilor
din ţările Uniunii
Eu ropene, des pre
nivelul lor de civi -
lizaţie, să con ştien-
tizeze apar  tenenţa
românilor la ma -
rea familie euro-
peană, drepturile şi
îndatoririle ce de-
curg din aceasta,
să se informeze
din diverse surse
pentru întoc mi -
rea  portofoliilor, să înţeleagă că trebuie
să se pregătească din copilărie pentru a
ajunge adevăraţi cetăţeni responsa bili
europeni, să-şi exerseze deprinderile
artistice, să participe la munca în echipă
şi să-şi petreacă timpul liber într-un
mod plăcut.

Elevii celor două clase au participat
la mai multe activităţi susţinute în
cadrul acestui proiect: discuţii libere 
despre ţările europene pe care le-au 
vi zi tat ei şi unde lucrează rudele lor, re-
cunoaşterea şi confec ţionarea steagului
Uniunii Europene, amenajarea unui colţ
informativ cu materiale aduse de elevi,
orientarea pe hartă cu localizarea ţărilor

membre ale Uniunii Europene, vizio -
narea unor filmuleţe cu informaţii 
despre ţări, capitale, atracţii turistice. 

În ultima zi a desfăşurării proiectu-
lui, elevii au participat la un joc interac-
tiv, prin care şi-au consoli dat noţiunile
elementare despre Uniunea Europenă.

Fiecare elev a fost răsplătit cu o
diplomă de parti ci pare, ceea ce i-a bucu-
rat foarte mult pe copii, stâr nind senti-
mente de mândrie că ei sunt cetăteni
europeni şi că au aceleaşi drepturi ca şi
ceilalţi copii din Uniunea Europeană. Ei

au înţeles că,
de şi provenim
din ţări diferite
şi vorbim limbi
diferite, acest
con tinent este
casa în care
trăim cu toţii.

P r o i e c t u l
nostru şi-a atins
scopul, iar im-
p l e m e n t a r e a  
edu caţiei in ter-
culturale în pro-

gramul edu caţional este necesară. Trebuie,
în  continuare, să promovăm tole ranţa, co-
laborarea, comunicarea, ega li tatea de şanse. 

Mulţumim ce lor care au făcut posi-
bilă această călătorie imaginară plină de
aventuri şi în timpul căreia am des -
coperit o mulţime de lucruri intere-
sante: conducerii Şcolii Gimnaziale:
director – prof. dr. Petrişor-Dorin Treta,
director-adjunct – prof. Ma rie ta Deneş,
Consiliului Judeţean Timiş – Centrului
de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş,
părinţilor care ne-au sprijinit cu mate-
riale informative.

Prof. înv. primar Georgeta BARNA
Prof. înv. primar Delia ION

Proiecte şcolare la Chişoda

DDrruummuull  sspprree  EEuurrooppaa  uunniittăă  vvaa  ttrreebbuuii  ssăă  ppoorrnneeaassccăă  ddee  llaa  rreeaalliizzăărrii
ccoonnccrreettee,,  ccaarree  ssăă  ccrreeeezzee  oo  ssoolliiddaarriittaattee  ddee  ffaapptt..  ((RRoobbeerrtt  SScchhuummaann))

Să descoperim Europa!
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La mulţi ani, Pătru Chira!

Poezia este copilul care rămâne în sufletul adolescentului,
al omului matur şi al bătrânilor, peste durere, 

dezamăgire, suferinţă. (Tudor Arghezi)
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La mulţi ani, Pătru Chira!
Pătru Chira, cum îl ştiu chişozenii

şi girocenii, dar nu numai ei, Petru în
actele de stare civilă, s-a născut în 4
iunie 1938, adică acum 75 de ani,
la Chişoda. A fost unicul
copil al părinţilor săi, Ioan
şi Elena, şi ei, la rândul
lor, chişozeni din moşi-
strămoşi.

Primele patru
clase ale şcolii pri-
mare le urmează în
satul natal, apoi
clasele V-VII de
gimnaziu, la Şcoala
Generală nr. 10 din
Mehala. A îndrăgit
încă de mic literatura,
slova scrisă, şi limba
română în special, ma-
terie la care nu a luat
niciodată o notă mai mică
de 10!

Între anii 1952-1954 a urmat
cursurile Şcolii Medii Tehnice Finan-
ciare din Timişoara, iar din 1960, când
s-a angajat la UMT, şi-a continuat
studiile la seral, la Şcoala Medie nr. 1
(Colegiul Naţional Bănăţean de astăzi).
După ce a încheiat liceul, a fost contabil
la UMT, apoi la SMA Freidorf, secţia
Giroc.

În anul 1970, după ce absolvă un
curs de topografie, se angajează la
IPROTIM, unde a rămas până la pen-
sionare, în anul 1998.

A debutat, în lumea literelor, cu epi-
gramă, în anul 1966, în ziarul „Drapelul
roşu”, iar în volum (unul colectiv) în
anul 1975 – „Antologia epigramei
româneşti”.

Volumele de autor „Femeia – eterna
poveste” (epigrame), Editura Mirton,
1997, „Chemarea pământului” (versuri

în grai bănăţean), Editura Mir-
ton, 2004, sau „Romanţa

unei iubiri” (lirică de
dragoste), Editura Mir-

ton, 2006, stau alături
de cele opt volume
colective în care a
mai fost prezent.
Este membru fon -
dator al Uniunii
Epigra miştilor din
România şi a colab-
orat cu cenacluri de
presti giu, cum ar fi

„Ridendo”, „Liviu
Re breanu”, „Cons -

tantin Brâncuşi”, dar
mai ales „Gura satului”,

cenaclul radiofonic în care
şi-a desăvârşit, putem spune,

creaţia în grai bănăţean. De altfel,
aprecierea unanimă a specialiştilor este
aceea că, după regretatul Marius
Munteanu, chişozeanul Pătru Chira
este cel mai reprezentativ poet în grai
bănăţean al vremurilor noastre.

Pentru implicarea sa în activitatea
culturală, Petru Chira a primit nu-
meroase premii la festiva luri şi concur-
suri na ţionale de literatură.

Este Cetăţean de Onoare al co-
munei Giroc.

Ne alăturăm şi noi celor care, în ziua
de 4 iunie 2013, i-au făcut urări de sănă-
tate şi viaţă lungă, adresându-i, din
acest colţ de pagină, un sincer

La Mulţi Ani, Maestre!

PPooeezziiaa  eessttee  ccooppiilluull  ccaarree  rrăămmâânnee  îînn  ssuufflleettuull  aaddoolleesscceennttuulluuii,,
aall  oommuulluuii  mmaattuurr  şşii  aall  bbăăttrrâânniilloorr,,  ppeessttee  dduurreerree,,  

ddeezzaammăăggiirree,,  ssuuffeerriinnţţăă..  ((TTuuddoorr  AArrgghheezzii))
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Fără îndoială, Pătru Chira este una din
personalităţile cele mai cunoscute din în-
tregul Banat, dar şi dincolo de graniţele
acestuia, alături de alţi creatori şi făuritori
de cultură, ridicaţi de-a lungul gene ra ţiilor
din rândul confraţilor noştri chişozeni. El
se numără printre cei mai talentaţi şi pro-
ductivi poeţi şi epigramişti în grai bănăţean,
activând o lungă perioadă de timp în cena-
clul ,,Gura satului”, dar şi în cadrul altor ce-
nacluri lite rare. 

Este membru fondator al Uniunii Epi-
gramiştilor din România, publicând nu-
meroase volume de versuri, dar având şi o
colaborare fructuoasă în presa locală şi cen-
trală. A fost şi este apreciat de numeroase
personalităţi ale lumii culturale bănăţene şi
a fost distins cu numeroase premii.

Ani de zile, poezia, dar şi vocea sa
inegalabilă, au încântat, duminica, de la
primele ore ale dimineţii, un numeros audi-
toriu din această parte a ţării, cu o tematică
pe cât de diversă, pe atât de autentică, ce a
mers la sufletul omului de la sat, dar şi la cel
al orăşeanului.

Ca fost director al Şcolii Gimnaziale
din Giroc, m-am bucurat de colaborarea şi
privilegiul de a-l avea în mai multe rânduri
alături de elevii şcolii noastre. A acceptat in-
vitaţia de a-şi lansa două din volumele sale
la şcoala noastră, în prezenţa a numeroşi
simpatizanţi, dar şi specialişti de marcă,
printre care şi marele profesor şi lingvist al
Universităţii timişorene, G.I Tohăneanu.

Atunci când, sub egida şcolii noastre,
apărea revista ,,Lumina satului”, Pătru Chira
a făcut parte din colegiul de redacţie şi a dat
strălucire revistei noastre, prin publicarea cu
regularitate a unor poezii sau epigrame.

Pentru merite deosebite în domeniul
culturii, în tinereţe fiind şi un talentat ac-
tivist cultural, iar mai apoi un renumit cre-
ator de cultură, Consiliul Local al comunei
Giroc îl declară, în anul 2008, ,,Cetăţean de
onoare”.

Acum, la ceas aniversar, mă alătur con-
cetăţenilor mei, urându-i o viaţă lungă, sănă-
tate, spor în creaţia literară şi ,,La mulţi ani”.

Prof. Octavian GRUIŢA

Pătru Chira – talentat epigramist 
şi poet dialectal

Consecvent cu sine însuşi şi aflat într-o
prelungă şi excelentă pasă pentru scris, Petru
Chira ne demonstrează, încă o dată, că este
verde, responsabil şi limpede.

Cei 75 de ani, pe care i-a bătut pe muchie
în 4 iunie 2013, nu i-au subţiat nici vitalitatea
şi nici harul cu care a fost blagoslovit.
Această vârstă de fier vorbeşte, însă, despre o
imensă experienţă într-ale versului clasic,
fixat ori nu pe umor, şi, implicit, despre o ma-
turitate artistică greu egalabilă. Dar mai ales
despre o atitudine constantă, limpede şi
necruţătoare, slujită impecabil de chişozean.

Cartea de faţă, „Sonate&Rindeluri”
(cum inspirat a fost botezată), vine, iată, la
cinci ani după acea excepţio nală Cotăriţă
cu... epigrame şi subliniază, din plin şi în pre-
lungire, atitudinea de care vorbeam, cu tăişul
ascuţit al sonetului şi rondelului, de sorginte
satirică.

Parodist cu har, autor notabil de poezie
în prozodie clasică şi cu doctorate în epi-

gramă şi poezie în grai bănăţean, lui Petru
Chira i-a fost hărăzit să fie unul dintre
puţinii cultivatori iscusiţi de sonet şi rondel
din această ţară. 

Fie că îndeamnă, constată, biciuie sau dă
voiniceşte cu ghioaga în mizeriile contem-
porane ce polimerizeză, cu nesimţire, chiar
sub ochii noştri, paorele fălos, hâtru şi de
mare caracter, ce veghează în mintea lui
Petru Chira, îşi face cu sfinţenie datoria.

Simt la dumnealui, prie tenul meu, o
acută şi perpetuă nevoie de atitudine băr-
bătească, adevărată, fără fasoane şi fără
perdea. Cred că pentru a fi urmat nu s-ar sfii,
nici acum, să facă pişi, public, în freza politi-
cienilor naşpa, indiferent de culoarea aces-
tora. Şi sunt convins că „Sonate&Rindeluri”
mărturiseşte, cu priso sinţă, despre această tot
mai molipsitoare stare de spirit.

George LÂNĂ

Instanţa Chira

PPooeezziiaa  nnuu  eessttee  nnuummaaii  aarrttăă::  eeaa  eessttee  îînnssăăşşii  vviiaaţţaa,,  îînnssuuşşii  ssuufflleettuull  vviieeţţiiii..
FFăărrăă  ppooeezziiee,,  oommuull  nnuu  ss--aarr  ddiissttiinnggee  ddee  nneeaanntt..  ((NNiicchhiittaa  SSttăănneessccuu))
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Fiecare volum de versuri nou apărut
semnat de Petru Chira îmi întăreşte tot mai
mult convingerea că Poetul de la Chişoda ar
putea fi considerat – printr-o şarjă priete-
nească – un Ianus modern. Dar, pe când di-
vinitatea romană era socotită zeu al
începutului şi al sfârşitului (reprezentat de
aceea cu două feţe), creaţia poetică a lui
Petru Chira, ajunsă la al doisprezecelea
volum, acum când autorul sărbătoreşte trei
sferturi de veac de exis tenţă, îşi dezvăluie
mai multe faţete distincte, bine conturate.

Dintr-o anume perspectivă, Petru Chira
poate fi considerat poetul satului, al satului
natal, care este locul copilăriei şi al ado-
lescenţei, cu întâmplări hazlii şi personaje de
care se simte legat sufleteşte şi după care tân-
jeşte cel ajuns la vârsta senectuţii (...).

Petru Chira îşi dezvăluie şi o altă latură
a creaţiei sale poetice atunci când senti-
menta lismul din lirica sa intimă lasă loc
verbului coroziv cu care biciuieşte tarele so-
cietăţii contemporane. Stau mărturie
nenumărate epigrame (poetul se dovedeşte
un maestru al genului), risipite prin volume
şi adunate sub titlul unuia, intitulat „Co-
tăriţa cu duminici”, dar şi ultimul volum
publicat, „Sonate&Rindeluri”. În multe
dintre aceste poezii cu formă fixă (cum sunt
sonetul şi rondelul, ce nu se află la în-
demâna oricărui versificator) poe tul, un re-

voltat, îşi varsă năduful plin de mânie
asupra politicia nismului nostru „original”,
înfierându-l fără menajamente. (...)

Petru Chira, pe de altă parte, este re-
cunoscut ca unul dintre cei mai de seamă
reprezentanţi contemporani ai poeziei di-
alectale bănăţene. Pe bună dreptate, criticul
literar Cornel Ungureanu remarca: „După
moartea lui Marius Munteanu, speranţele
celor ce cred în resuscitarea genului se leagă
de Domnia Sa”. Ar fi greu de ales câteva ti-
tluri de poezii reprezentative dintre cele 24
câte conţine volumul intitulat „Versuri”,
apărut în colecţia Lite ratură dialectală, cu
mult mai multe asemenea creaţii fiind risip-
ite în alte volume ale lui Petru Chira. Pot fi
amintite, totuşi, câteva titluri: „Mă cheamă
pământul”, „La ghinţari”, „Baba cu tuleu”,
„Pălăria a dă jiune”, „Potopu‘ dă pră lume”,
„Poşmândra Morţî”, creaţii în care autorul
valorifică artistic potenţa graiului local.

Fie că evocă cu nostalgie satul natal de
altădată ori povesteşte cu umor întâmplări
hazlii, fie că idolatrizează femeia în poeziile
de dragoste ori satirizează vicii omeneşti, cul-
tivând specii literare diverse (epigrama, par-
odia, rondelul şi sonetul), în versul clasic al
limbii literare ori în vorbirea dialectală, Petru
Chira rămâne cel mai autentic produs poetic
al nostru.

Ion MURARIU

Un Ianus modern: Petru Chira

PPooeezziiaa  ssee  nnaaşşttee  ddiinn  mmeeddiittaaţţiiee  şşii  iinnssppiirraaţţiiee..  MMeeddiittaaţţiiaa  eessttee  
oo  îînnssuuşşiirree;;  iinnssppiirraaţţiiaa  eessttee  uunn  ttaalleenntt..  MMuullţţii  ooaammeennii  ppoott  
ssăă  mmeeddiitteezzee,,  ddaarr  ppuuţţiinnii  ssuunntt  iinnssppiirraaţţii..  ((VViiccttoorr  HHuuggoo))

Cu ăi draź a’ lui dîn śeled şî dîntră ńe-
moşaguri şî precini, cu bunii lui săceni dî la
Chişoda şî dî la Giroc – ei, buni, naocolu lui, şî
el pră lângă ei – Ceacea Pătru Chira, iaca, dă-
plińeśce, cu aźutoriu lu Dumńedzău şî dîn
bunătacea şî mila Lui ăle nămărźinice, vrâsta
dă tri fârtaie dă veac; apo’ tăt dîntr-aia milă şî
dîntr-aia bunătace năţărmurice, Dumńezău
să-l ţînă atâta cât să-ş împlińească veacu!

Şî dzîc: să-l ţînă Dumńedzău în dzîle
îndălungace şî întru sînătace cu ăi dă-i spusăi
măi năince naocolu lui şî el pră lângă noi, numa
atâta şî-i dăstul! Că dă dat, Bunu Dumńedzău i-
o dat lu Ceacea Pătru dîntr-a lui naşcere daru
preţului dă tălant cu văloarea cărúia, el, Pătru
Chira, înmulţînd tălanţî, o zgogit să le
arvuńască şî pr-ălelalce veacuri śe-or veni,
mácăr şî bárem vo doauă-tri dîntră ele. Băgaţ dă
samă şî să nu ńe zuităm să-l cregem dă căpara
căpătată dî la Domnu prîntru corajgea lu
Ceacea Pătru d-a-ş spori tălanţî tălantului. Baş

d-aia, Ceacea Pătru – d-ar fi să-l cregem – o şî
băut alvălucu cu-A cu Coasa pofcind-o pră
Trânsa în gostie s-o śinstască dă dzîua lui la rugă
– dă Sâmpetru, la Chişoda – prăst-un veac! (...)

Dăspră Ceacea (că mie mi-i tare greu să-i
spun Uica) Pătru, domnu Cornel Ungureanu
o scriat vorbili aşcea să rămână însămnace pră
converta a patrilea a cărţî ivită dă Pătru Chira
în 2006: „Dl. Pătru Chira vine din altă lume
decât «bătrânii» poeţi dialectali. El exprimă
noua generaţie a scrisului dialectal (...). După
moartea lui Marius Munteanu, speranţele
celor care cred în resuscitarea genului se leagă
de Domnia Sa”.

Menunace şî meritace vorbe rosteşce
domnu Cornel Ungurea nu! Ceacea Pătru vińe
după Ceaica Marius ş-acolo rămâńe: lângă
sămănătorii-înmulţîtori dă tălanţ. (...)

La mulţ ani, Cea’ Petre!

Ioan Viorel BOLDUREANU

PPăăttrruu  CChhiirraa  ddîî  llaa  CChhiişşooddaa,,  llaa  7755  ddăă  aannii
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Despre inteligenţă
Terrence Tao

Supranumit „Mozart al matema -
ticii”, pe primul loc şi cel mai inteligent
om al pla ne tei se află şi este Terrence
Tao, cu un IQ de 230. Aţi citit bine,
două sute treizeci. Născut în 1975,
Terry, cum îl alintă prietenii, a intrat la
liceu la vârsta de 8 ani, iar la 11 ani par-
ticipa la competiţii internaţionale de
matematică, unde câştigă bronzul, în
1986, argint (1987) şi aur (1988). La doar
13 ani urmează cursurile facultăţii
Flinders University şi obţine medalia de
onoare a universităţii la absolvire, la
doar 16 ani. La 21 de ani obţine titlul de
doctor la Princeton şi la 24 de ani devine
profesor universitar (full professor) la
University of California, Los Angeles
(UCLA), una dintre cele mai presti-
gioase universităţi din lume. Tao mai are
doi fraţi mai mici, care trăiesc în Aus-
tralia şi amândoi sunt material de geniu.
Nigel Tao are un IQ de 180 şi face parte
din echipa Google Australia care a creat
Google Wave, iar Trevor Tao are două 
li cenţe în matematică şi muzică şi va
apărea într-o carte despre savanţi autis-
tici. Terrence TAO este căsătorit cu
Laura, ingi neră la NASA, şi au îm preu -
nă un băiat.

Christopher Hirata
Pe locul doi este Christopher Hi-

rata, cu un IQ de 225. Americanul de 29
de ani este acum astrofizician şi profe-
sor universitar. La vârsta de 16 ani lucra
deja pentru NASA la un proiect care 
explora posibilităţile de colonizare a
pla netei Marte. 

Hirata este cel mai tânăr american
care a câştigat o medalie de aur la
Olimpiada Internaţio nală de Fizică
(1996) (avea 13 ani). A intrat la Caltech la
vârsta de 14 ani şi a câştigat titlul de Doc-
tor în Fizică la Princeton, la 22 de ani.

Rick Rosner
Rick Rosner se află pe locul patru,

cu un IQ de 192. Însă Rick este un geniu
puţin mai... neînţeles, căruia îi place
viaţa şi nu găseşte oportună utilizarea la
maximum a capacităţii sale intelectuale.
Îi place televiziunea, a lucrat cu Jimmy
Kimmel, iar în prezent este un jurnalist
de succes. Bineînţeles, CV-ul său este la
fel de surprinzător ca şi personajul:
stripper, chelner pe role şi model nud. În
anii de adolescenţă, Rosner a dus o luptă
acerbă cu profesorii, care intenţionau
să-l trimită mai devreme la cursuri su-
perioare, „lupta” culminând cu Rosner
schimbându-şi numele pentru a rămâne
în liceu, deoarece, spune el, „îi plăcea
viaţa de acolo”.

Gari Kasparov
Gari (Kimovici) Kasparov este pe

locul cinci, cu un IQ de 190. Născut în
1963, s-a remarcat prin talentul său
aparte la jocul de şah. În 1976 a câştigat
Campionatul de Juniori al Uniunii So-
vietice cu 7 puncte din 9 posibile. A
repetat performanţa în anul următor, cu
un punctaj de 8,5/9. După ce a terminat
pe primul loc la Memorialul Sokolsky,
în 1978, Kasparov a declarat că vrea să
ajungă campion mondial de juniori,
titlu pe care l-a şi cucerit în 1980. Din
1985 până la retragerea sa din 2005, Kas-
parov a deţinut clasificarea cea mai ridi-
cată din lume în Clasamentul ELO.
Kasparov deţine şi alte recorduri mon-
diale. Cu valoarea coeficientului ELO
de 2.851 puncte, cu care a fost creditat în
iulie 1999, de către Federaţia Inter-
naţională de Şah, Kasparov este deţină-
torul celui mai ridicat scor ELO atins
vreodată de un şahist. La retragerea sa
din lumea şahului profesionist, Kas-
parov era pe primul loc, cu un punctaj de
2.812. 

CCaarraacctteerruull  ffăărrăă  iinntteelliiggeennţţăă  ppooaattee  mmuullttee,,  îînnssăă  iinntteelliiggeennţţaa
ffăărrăă  ccaarraacctteerr  nnuu  vvaalloorreeaazzăă  nniimmiicc..  ((CCiicceerroo))
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Ca urmare a unei invitaţii pri   mite
din Bulgaria, de la Velikotur novo, 26
de juniori, componenţi ai Ansamblu-
lui „Ghioce lul”, au fost, timp de mai
multe zile, într-un tur neu în ţara
vecină. 

A fost pentru prima dată când cei
mai mici dansatori ai Ansamblului
reprezintă comuna Giroc în afara
graniţelor ţării. Ei au susţinut spec-
tacole la Veliki Preslav, Shumen,
Ivanski şi Dimitrevo.

Membrii ansamblului au prezen-

tat, în cadrul spectacolelor pe care 
le-au susţinut, frumoasele tra diţii 
locale, portul bănă ţean, precum şi
dansuri din Banatul de câmpie şi cel
de munte. 

Coregrafia spectacolelor a fost
semnată de maestrul Victor
Jicherean.

Tinerii au fost însoţiţi în turneul
lor şi de prof. Ionel Şipoş, directorul 
An samblului „Ghiocelul”.

V. TOMOIAAGĂ

Juniorii de la „Ghiocelul”, 
spectacole în Bulgaria

PPrreezzeennţţăă  ppeessttee  hhoottaarree,,  iiuunniiee  22001133

Tradiţia este o comuniune cu misterul istoriei.
(Nikolai Berdiaev)
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Dat fiind gravele probleme cu ser-
viciile de electricitate pe care Compa-
nia Enel, în calitate de unic furnizor,
ni le oferă, am adresat câteva întrebări
pe această temă edilului-şef al co-
munei, domnul Iosif-Ionel Toma,
care ne-a răspuns cu amabilitate:

- Domnule primar, după cum
sigur ştiţi, locuitorii comunei noastre
se confruntă cu grave probleme legate
de furnizarea curentului electric,
probleme care de cele mai multe ori
duc la distrugerea aparatelor electrice
şi electronice. Cum vedeţi dumnea -
voastră această problemă şi ce poate să
facă instituţia pe care o conduceţi în
această direcţie?

- Problema serviciilor electrice
furnizate de Enel mă preocupă de
câţiva ani. Au avut loc, periodic, întâl-
niri cu reprezentanţi ai companiei
Enel, dar şi primari, însă, din păcate,
trebuie să înţelegem că vorbim despre
serviciile unei societăţi private, iar
primăria, ca instituţie, nu are pârghi-
ile necesare pentru a controla această
situaţie. Problema principală este sub-
dimensiona rea reţelelor de medie ten-
siune pe linia Urseni. Localităţile din
sudul oraşului, dezvoltându-se mult
în ultimii ani, au depăşit consumul de
energie pentru care a fost proiectată
reţeaua. Nu numai comuna noastră se
loveşte de această problemă, ci şi lo-
calităţile învecinate, Moşniţa, Urseni,
Uliuc şi chiar periferia de sud a 

Timişoarei, Săcălaz etc. Supărarea
mea, dar şi a celorlalţi consumatori,
este aceea că, deşi se sesizează de mai
mulţi ani acest aspect, societatea de
electricitate întârzie să ia măsurile
necesare.

- Totuşi, ce şanse avem să se re-
zolve această problemă?

- Cred că una dintre soluţii ar fi
sensibilizarea mass-media şi a opiniei
publice.  Tocmai de aceea, i-am pro-
pus domnului Ioan Sorincău, pri-
marul comu nei Moşniţa şi preşe din tele
fi lialei judeţene ACOR (Asociaţia
Comunelor din România), să facem o
conferinţă de presă în care să prezen-
tăm şi să dezbatem această problemă,
cu scopul de a ne face auziţi şi în medii
„mai înalte”. 

- Mai mulţi cetăţeni din comună
au propus redactarea unei petiţii, pen-
tru a-i sensibiliza pe cei în drept faţă
de aceste probleme... Ce părere aveţi?

- Voi fi primul care o va semna şi
voi susţine orice acţiune legală care
ne-ar ajuta pe noi, toţi, în rezolvarea
problemei.

Interviu preluat de pe portalul
ww.girocchisoda.com 

A consemnat, 
Ovidiu IGNEA

PPrriimmaarruull  IIoossiiff--IIoonneell  TToommaa  sspprriijjiinnăă  
aaccţţiiuunniillee  ppeennttrruu  îîmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  

ooffeerriittee  ddee  EEnneell  îînn  CCoommuunnaa  GGiirroocc

SSăă  ggâânnddeeşşttii  ee  cceeaa  mmaaii  ggrreeaa  aaccttiivviittaattee..  PPrroobbaabbiill  ddee  aacceeeeaa
ssuunntt  aattââtt  ddee  ppuuţţiinnii  cceeii  iimmpplliiccaaţţii  îînn  eeaa..  ((HHeennrryy  FFoorrdd)) 142

Rusaliile (Rosalia)

Nu numai că nu plângem faptele săvârşite de noi, ci mai şi
înmulţim ceea ce ar trebui să plângem. (Sf. Grigorie Teologul)



142

Rosalia era la ro-
mani sărbătoarea tran -
dafirilor şi a violetelor,
închinată po menirii
strămoşilor morţi înain -
te de vreme. Ea consta
în depunerea de flori şi
coroane pe morminte.
Apoi, erau organizate
ospeţe de pomenire.
Cucerirea romană a
Daciei a fost urmată,
cum era de aşteptat, de
apariţia noului cult în
provincie. Mai multe
inscripţii din Dobrogea
pomenesc Rosalia, su -
prapusă aici, după cum
a bănuit istoricul Vasile Pârvan, pe o
mai veche credinţă funerară autohtonă.
Iată un exemplu de izvor epigrafic care
făcea referire la sărbătoare: ,,Să cerce -
taţi în fiecare an mormântul la 29 mai,
cu primarii din anul respectiv, în ace-
leaşi condiţii, dăruiesc satului Celer
(Vicus Celeris) 75 denari, ca să serbeze
acolo hramul în ziua de 31 mai; iar dacă
vreunii din săteni nu-l serbează la ziua
sorocită, poruncesc (ca banii) să treacă
la cei ce se vor îngriji să ţină hramul”
(ISM, I, 352 b). În lipsa unor date mai
ample, oferite de inscripţii sau alte docu-
mente, istoricul poate bănui acţiunile
prilejuite de aceste ceremonii: banchete
funerare, ofrande, libaţii, sacrificii,
ornarea mormintelor, aprinderea
lumânărilor şi a opaiţelor.

Peste această sărbătoare Pascha
Rosata s-a suprapus sărbătoarea creş ti -
nă post-pascală (Domenica Rosarum).
Rusaliile reprezintă o sărbătoare creşti -
nă importantă, prăznuită întotdeauna
duminica, la 50 de zile după Paști. De
Rusalii este come morată coborârea Sfân-

tului Duh asupra uce -
nicilor lui Iisus din
Nazaret.

La români, etno -
logii şi istoricii sunt
aproape unanimi în re-
cunoaşterea substratu-
lui păgân al acestei
sărbători, consacrate
cul tului strămoşilor, de
unde şi numele ei de
Moşii de Rusalii sau
Moşii de Vară. Ziua de
Ru salii s-a transformat
într-un ciclu de nouă
zile, care au căpătat şi
alte conotaţii în calen-

darul mitic românesc: pe lângă ziua fes-
tivă consacrată cultului morţilor (prin
Moşii de Rusalii, zi de praznic şi de po-
mană fune rară) şi cultului solstiţial al
soarelui, pentru roade bogate în agri-
cultură, pentru protecţia vegetaţiei, a
apelor, a medicinei magice şi pentru
tratarea unor boli psihosomatice.

La noi se consideră că, începând din
ziua de Joi mari, cerul ,,se deschide”,
adică graniţele dintre lumi dispar, iar
sufletele morţilor vin pe la casele lor. 

Duminica Rusaliilor este ultima zi
în care sufletele strămoşilor mai sunt
tolerate printre cei vii. De aceea, ma-
joritatea obiceiurilor şi a ritualurilor
din săptămâna Rusaliilor au drept scop
petrecerea spirituală a morţilor în
lumea de dincolo. 

Lucrul acesta se face prin mijloace
de îmbunare (pomeni, jocuri, petreceri,
dansuri, descântece), fie prin mijloace
forţate, prin folo sirea unui bogat arse-
nal de obiecte şi acţiuni apo tropaice, în
care locul principal îl ocupă jocul
căluşarilor.

Rusaliile (Rosalia)

NNuu  nnuummaaii  ccăă  nnuu  ppllâânnggeemm  ffaapptteellee  ssăăvvâârrşşiittee  ddee  nnooii,,  ccii  mmaaii  şşii
îînnmmuullţţiimm  cceeeeaa  ccee  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  ppllâânnggeemm..  ((SSff..  GGrriiggoorriiee  TTeeoolloogguull))
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Funcţia acestui joc este acela de iz-
gonire a Rusaliilor sau a Ielelor, care
sunt spirite feminine ale morţilor ce
apar noaptea, înainte de cântatul co-
coşilor, în perioada cu prinsă între Paşte
şi Rusalii. Ielele, după ce au părăsit
mormintele la Joimari şi au petrecut
Paştele cu cei vii, refuză să se mai în-
toarcă în lăcaşele lor subpământene.
Pentru a fi îmbunate, pri mesc pomeni
abundente şi nume eufemistice: Iele,
Şoi mane, Mândrele, Dân se le.

Victor Kernbach susţinea că superstiţia
interzice folosirea nu-
 melui de Rusalii, de
aceea s-a folosit pronu-
mele personal (ele -
iele popular), celelalte
pseu donime fiind epi -
tete. Ielele sunt fete
tinere, frumoase, ve -
sele, nebu natice, dar
vindicative şi rele. Pot
fi văzute rareori
noaptea, fiind consi -
derate excelente dan -
satoare şi cântăreţe
vocale, dansul specific
fiind hora. Ielele
sălăşluiesc în păduri,
peşteri, munţi, pe
malurile apelor. Prin-
cipalele atribuţii sunt acţiunile malefice,
pe dep sind pe cei care lucrează de
Rusalii. Ielele ucid oameni, vite, aduc
grindina, inundaţiile sau incendiile. Se
răzbună pe cei care le insultă sau dorm
sub copaci.

Vechimea credinţei în efectul Ielelor
pare destul de adâncă, putând fi de
sorginte dacă sau romană. Probabil că
horele frenetice nocturne, cuprinse de
patimă şi delir, ale Ielelor în mijlocul na-
turii sălbatice corespund în oarecare mă-
sură baccantelor. Este posibil ca jocurile
frenetice ale Ielelor să se fi perpetuat şi
din jocurile de Floralia (Flora – zeiţa ce
patrona înflorirea florilor şi cerealelor),
din cele dedicate Dianei, Parcelor, Sil-
vanelor, Muzelor şi Graţiilor.

Tradiţia romană de a nu se lucra în
timpul Rosaliei s-a păstrat şi la români,
cei care nu o respectau fiind înnebuniţi,
ridicaţi în văzduh sau schilodiţi. Pentru
a se vindeca, oamenii nu se culcau sub
cerul liber şi purtau pelin sau usturoi la
brâu. Cei posedaţi puteau fi vindecaţi
prin descântece sau jocul căluşarilor.
Subscriem teo riei lui Mircea Eliade care
susţinea despre jocul că luşarilor că ,,în
formele sale atestate în ultimele secole,
e cunoscut numai în România” şi poate
fi considerat ,,o creaţie a culturii popu-

lare ro mâneşti”, cu
amen damentul că 
respectivul obicei
poate să aibă origini
preromane.

Deşi aceste mani-
festări au deviat cu
mult de la vechea săr-
bătoare romană, multe
din obiceiurile Rusali-
ilor, aşa cum am expli-
cat, au fost preluate de
la romani. Există obi-
ceiul de a curăţa şi de a
împodobi cu flori mor -
mintele, a come  mo ra
defuncţii şi a acorda
pomeni, la fel ca la ro-
mani. Această  pome -

nire variază în funcţie de regiune, în
Banat având loc în Duminica Tomii
(Paştele Mic), în timp ce în Bucovina
comemorarea are loc de Rusalii. Cu alte
cuvinte, Rusaliile ajung să reprezinte
conto pirea cultului naturii cu cel al
morţilor. Duminica Rusaliilor era nu-
mită în funcţie de regiuni: Duminica
Teiu lui sau a Roma niţei. La fel ca la
Florii, creanga de tei, sfinţită la biseri -
că, se arunca afară, când ploua cu grin -
dină şi se opreau stihiile. În acelaşi scop
profilactic, floarea de romaniţă era dusă
la biserică, preoţii citind Liturghia
peste ea.

Prof. dr. Florin GOLBAN
Colegiul Tehnic „Ion I. C. Brătianu” 

Timişoara

PPăăccaattuull  eessttee  îînnttrreebbuuiinnţţaarreeaa  ggrreeşşiittăă  aa  ggâânndduurriilloorr,,
ccăărreeiiaa  îîii  uurrmmeeaazzăă  rreeaauuaa  îînnttrreebbuuiinnţţaarree  aa  lluuccrruurriilloorr..

((SSff..  MMaaxxiimm  MMăărrttuurriissiittoorruull))
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DDeezziinnsseeccţţiiee  llaa  GGiirroocc  şşii  CChhiişşooddaa,,  iiuunniiee  22001133

Împrăştierea subs tanţelor împotriva
muş telor şi a tânţarilor s-a realizat în mai
multe etape, pentru ca efectul efectul să
fie cât mai eficient.

Lucrările de comba tere a insectelor
târâtoare şi zburătoare s-au desfăşurat

atât aerian, cât şi terestru, la interval de
câteva săptămâni.

Substanţele folosite pentru acţiunea
de dezinsecţie au fost avizate de Minis-
terul Sănătăţii.

V. TOMOIAGĂ

Insecta liniştită străpunge zidurile cetăţii.
(Proverb japonez)
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Dezinsecţie la Giroc şi Chişoda, iunie 2013

Insecta liniştită străpunge zidurile cetăţii.
(Proverb japonez) 145

Cel mai înalt pod din lume se găseşte
în Mexic? Podul măsoară 403 m în
înălţime, iar lungimea este de 1,1 km.
Podul traversează un defileu adânc din
munţii Sierra Madre Occidental, situaţi
în nordul ţării, şi scurtează cu şase ore
durata drumului între oraşul Maztlan, de
pe coasta Pacificului, şi Durango, în in-
teriorul ţării.

Cel mai lung pod din lume are 42,5
km? Podul Qingdao Haiwan, din China,
este cu 5 kilometri mai lung decât fostul
deţinător al recordului, podul Lake
Pontchartrain Causeway, din statul
american Louisiana, şi cu 8 kilometri
mai mult decât Eurotunelul care leagă
Marea Britanie de continentul european.
Podul chinezesc face legătura între două
mari centre urbane din estul ţării, oraşul
Qingdao şi suburbia Huangdao, până
acum separate de Golful Jiaozhou.

Cel mai ingenios pod din lume va
lega Hong Kong de China? Arhitecţii
olandezi au dezvăluit proiectul lor pen-
tru podul ce urmează să lege insula Hong
Kong de China. Principala problemă pe
care aceştia au trebuit să o rezolve a fost
cea legată de felul diferit în care se circulă
în cele două părţi: chinezii circulă la fel
ca europenii, în timp ce în Hong Kong se
circulă ca în Anglia. Olandezii par să fi
găsit soluţia. Ei au proiectat un pod cu
două benzi ce se despart trecând una pe
sub cealaltă astfel încât atunci când se re-
unesc, pe partea cealaltă, maşinile vor
circula potrivit regurilor rutiere respec-
tive. 

Cel mai lung pod suspendat din lume
este în Japonia? Podul Akashi-Kaikyo,
cunoscut şi sub numele de Pearl Bridge,
traversează Strâmtoarea Akashi, asigu -
rând legătura între Maiko, în Kobe, şi
Iwaya, pe Insula Awaji. Este cel mai lung
pod suspendat din lume, având o
lungime totală de 3.911 m şi deschiderea
de 1.991 m. Podul, care are cabluri lungi
de 4.073 m şi 112 cm grosime, este con-
struit în aşa fel încât să reziste la vânturi
de 286 kilometri pe oră, cutremure de 8,5
pe scara Richter şi puternicii curenţi de
apă din zonă. Vara, din cauza căldurii, se
întâmplă ca lungimea podului să varieze
cu până la 2 metri în aceeaşi zi. Cele două
turnuri de suport se ridică la 298 m dea-
supra nivelului mării.

Cel mai scump pod este Seto-
Ohashi-Kojima, tot din Japonia? Având
13,22 km (8,21 mile) lungime, acesta a
fost construit în perioada 1978–1988, iar
pentru realizarea sa s-au investit 8,3 
mi liarde de dolari. Traversarea acestui
pod durează aproximativ 20 de minute.

Cel mai mare pod natural din lume
este numit Podul Curcubeului? Înghe-
suit de-a lungul canioanelor stâncoase şi
izolate, se află la baza muntelui Navajo,
din statul american Utah. Este o minune
a naturii, fiind declarat monument
naţional. Acesta s-a format prin eroziu -
nea pietrei de nisip şi a fost descoperit în
anul 1909. De la bază până la vârful ar-
cului, podul are 88,4 m – aproape cât
înălţimea Statuii Libertăţii - iar
lungimea sa este de 83,8 m.

Ştiaţi că? Poduri

OOaammeenniiii  ssuunntt  ssiinngguurrii,,  ddeeooaarreeccee  ccoonnssttrruuiieesscc  zziidduurrii,,
îînn  lloocc  ssăă  ccoonnssttrruuiiaassccăă  ppoodduurrii..  ((JJoosseeff  FFoorrtt  NNeewwttoonn))
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AAbbssoollvveennţţiiii  ccllaasseeii  aa  VVIIIIII--aa  
ddee  llaa  ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  ddiinn  GGiirroocc,,  iiuunniiee  22001133

Crina-Andreea Blănaru, Caius-Delian Bosancu, Carina-Luiza
Brînda, Raul-Caius Conţescu, Dariana-Denisa Drăguţ, Dacian-
Florin Filimon, Cătălin-Marian Gorun, Cristina-Maria Gorun,

Raul-Ioan Maliţa, Melisa-Mălina Marc, Andreea-Maria Marincu,
Irina Maxim, Florica-Mihaela Mărşoane, Sebastian-Tudor Mihai,
Rahel Molnar, Andreea-Cătălina Nicula, Bianca-Maria Radulov,
Răzvan Rămneanţu, Mihai Sănduleac, Tibi Roland Szasz, Luiza-

Armina Tănase, Maria Berchi, Alexandru Bănăţean.

Diriginte: prof. Violeta Liseţchi; director: prof. dr. Petrişor-Dorin Treta

DDaattoorriiaa  cceeaa  ddiinnttââii  aa  şşccoolliiii  nnooaassttrree  eessttee  ddee  aa--ii  îînnvvăăţţaa  ppee
ccooppiiii  lliimmbbaa  ţţăărriiii  nnooaassttrree,,  ddee  aa--ii  ffaaccee  ss--oo  ccuunnooaassccăă,,  ss--oo

iiuubbeeaassccăă,,  ss--oo  pprreeţţuuiiaassccăă..  ((AAlleexxaannddrruu  OOddoobbeessccuu)) 147

Absolvenţii clasei a VIII-a 
de la Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”

din Chişoda, iunie 2013

Şcoala reprezintă trei lucruri deodată: o casă, 
o carte, un dascăl! (Alexandru Odobescu)
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Absolvenţii clasei a VIII-a 
de la Şcoala Gimnazială din Giroc, iunie 2013

Datoria cea dintâi a şcolii noastre este de a-i învăţa pe
copii limba ţării noastre, de a-i face s-o cunoască, s-o

iubească, s-o preţuiască. (Alexandru Odobescu) 147

Absolvenţii clasei a VIII-a 
de la Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”

din Chişoda, iunie 2013

Larisa Coclea, Simona Huţuleac, Dumitru-Dobrin Lakatoş, 
Samir-Răducan Lakatoş, Alexandra-Mihaela Loghin, Benia min

Magda, Denis-Emanuel Magda, Alina-Anamaria Necşuleu, 
Anamaria Pintea, Anca-Lorena Pugna, Alin-Mihai Saioc, Anamaria-

Nicoleta Spînu, Deian Stanoiev, Gabriel-Constantin Vuin.

Diriginte: prof. Gabriela Vlasie; 

director: prof. dr. Petrişor-Dorin Treta; 

director-adjunct: prof. Marieta Deneş

Şcoala reprezintă trei lucruri deodată: o casă, 
o carte, un dascăl! (Alexandru Odobescu)
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SSeerrbbăărriillee  GGrrăăddiinniiţţeeii  ccuu  PPrrooggrraamm  
PPrreelluunnggiitt  ddiinn  GGiirroocc,,  iiuunniiee  22001133

Serbările de la Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit din Giroc au fost, şi în
anul 2013, un prilej de bucurie pentru
copii şi de încântare pentru părinţii
acestora. Pe scenă  au urcat micii ar-
tişti ai celor opt grupe de preşcolari şi
au încântat spectatorii cu evoluţia lor,
în programele coordonate de doam-
nele educatoare: „Dansul florilor”,
„Dansul fluturaşilor”, „În lumea po -
veş tilor”, „Valsul prinţilor şi al prinţeselor”. 

Bineînţeles, grupele mari au fost
puse în situaţia de  a spune „Adio, gră-
diniţă”, luându-şi, astfel, rămas bun
de la cei patru ani petrecuţi în mijlocul
jucăriilor. Cu emoţii, cu lacrimi, copiii
şi educatoarele au mulţumit, în acest
fel, părinţilor, pentru respectul,
înţelegerea şi buna colaborare avute
până acum. 

Cadrele didactice de la Grădiniţa
cu Program Prelungit din Giroc le-au
urat vacanţă frumoasă, drum bun
boboceilor grupei pregătitoare, iar
părinţilor – pu te re de muncă şi multă
răbdare pe mai departe în munca de
părinte.

Prof. înv. preşcolar, 
Janina TERTECI

TTooţţii  ooaammeenniiii  mmaarrii  aauu  ffoosstt  mmaaii  îînnttââii  ccooppiiii..  ((DDaarr  ppuuţţiinnii
ddiinnttrree  eeii  îîşşii  mmaaii  aadduucc  aammiinnttee))..  ((AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt--EExxuuppeerryy))
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Acţiuni de Ziua Energiei 2013

Prin mişcare se condiţionează activitatea, 
iar prin aceasta se manifestă, dezvoltă 
şi manifestă toate. (Vincenţiu Babeş)
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Dezvoltarea unei comunităţi locale
este strâns legată de promovarea ener -
giei durabile. Aceasta reprezintă atât o
provocare, cât şi o prioritate. Provocare,
pentru că o comunitate trebuie să fie re-
ceptivă la transformările şi schimbările

externe şi interne care o
pot afecta, adaptându-se
acestor modificări prin
acţiuni şi ini ţiative strate-
gice locale. O prioritate,
pentru că modul în care
se dezvoltă localitatea îi
poate afecta prezentul şi
şansele de viitor.

Primăria comunei, în

colaborare cu Li ceul Teoretic ,,David
Voniga” din Giroc, a organizat acţiunea
„Circulăm cu bicicleta”, din ca d rul eveni-
 mentului „Ziua Energiei 2013”, în data
de 25.06.2013, începând cu ora 20.

Grupul de participanţi a plecat din
faţa Liceului, a par-
curs traseul stabilit şi
s-a întors în acelaşi
loc, după parcurgerea
celor, aproximativ, 4
km.

Organizatorii au
avut în vedere urmă-
toarele aspecte
privind circulaţia pe
drumurile publice:
grupul de participanţi
să fie compact; să se
execute viraje doar la
dreapta; să fie însoţit,

pe întregul traseu, de către două maşini
ale Poliţiei Locale, una antemergătoare
şi una care va închide coloana; traseul fie
unul mediu circulat; ruta să aibă zone
protejate împotriva soarelui de minim
50%.

Domnul primar Iosif-Ionel Toma a
venit cu propu nerea ca această acţiune să
se repete săptămânal.

Insp. Adelina SÎRBU

Acţiuni de Ziua Energiei 2013

Prin mişcare se condiţionează activitatea, 
iar prin aceasta se manifestă, dezvoltă 
şi manifestă toate. (Vincenţiu Babeş)



150

Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul

Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul este prăznuită pe 24 iunie.

Această sărbătoare este cunoscută în popor şi
sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în fa-
milia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa,

era descendentă a seminţiei lui Aaron.
Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut

cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus.
Naşterea sa a fost vestită de către

îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce
acesta slujea la templu. Pentru că nu
va da crezare celor vestite de îngerul

Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la
punerea numelui fiului său.

Există o lungă perioadă din viaţa
Sfântului Ioan Botezătorul despre

care nu avem informaţii. Cunoaştem
că s-a retras în pustiu, unde a dus o
viaţă de aspre nevoinţe, până în mo-

mentul în care a primit porunca să
înceapă să predice. Rolul lui Ioan nu a

fost numai acela de a pregăti poporul
pentru venirea lui Hristos, ci şi acela de 

a-L descoperi lumii ca Mesia şi 
Fiul lui Dumnezeu.

Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod întâmplator ca zi a
naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit Sfintei Scripturi,

zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc după ce
Zaharia, tatăl său, a tămâiat în sfântul altar - loc în care

numai arhiereul intra o singură dată pe an, în
luna a şaptea, ziua a zecea (cf. Levitic 16,

29).  (M. STURZA)

Când dispare nădejdea, iubirea piere. 
(Sf. Ioan Scărarul)
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Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt
sărbătoriţi pe 29 iunie, după o perioadă de

post, care diferă ca durată, în funcţie de data 
Sfintelor Paştilor.

Sfântul Apostol Petru - fiul lui Iona şi fratele Apostolului
Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei. Numele său iudeu era

Simon, însă Mântuitorul îl
va numi Chifa (piatră). După o

pescuire mi nu nată pe lacul Gh-
e nizaret, este chemat să devină

pescar de oameni. Mărturiseşte în
numele apostolior dumnezeirea lui

Hristos, dar se şi leapădă de Hristos
când El este prins spre a fi răstignit.
După Înălţarea Domnului, Petru ia
cuvântul în adunarea ucenicilor şi

alege ca apostol pe Matia, în locul lui
Iuda. În ziua Cincizecimii, după pre  di -
ca Sfântului Apostol Petru, se botează
trei mii de persoane. Sfântul Apostol

Petru a propovăduit în Ierusalim,
Iudeea, Samaria, Asia Mică, până în

Babilon şi, în ultima parte a vieţii, 
la Roma. 

Sfântul Petru a murit răstignit pe
cruce, cu capul în jos, în anul 67, 

pe 29 iunie.
Sfântul Apostol Pavel era originar
din Tarsul Ciliciei, din neamul Ve-

nia min. A fost elevul învăţatului
Gamaliel. Pavel locuia în Tars şi lupta împotriva creştinilor. Sfântul

Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Ştefan. Pe calea
Damascului, i se arată Hristos într-o lumină orbitoare şi îl mustră:

„Saule, Saule de ce mă prigoneşti?”. 
Se converteşte şi primeşte botezul de la Anania, episcopul

Damascului. Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari
călătorii misionare şi a scris 14 epistole care se 

gă sesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat
din porunca împăratului Nero, în anul

67. (M.S.)

UUnn  ccuuvvâânntt  rrăăuu  şşii  ppee  cceeii  bbuunnii  îîii  ffaaccee  rrăăii,,  iiaarr  ccuuvvâânntt  bbuunn
şşii  ppee  cceeii  rrăăii  îîii  ffaaccee  bbuunnii..  ((SSff..  MMaaccaarriiee  cceell  MMaarree))
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Zodiac pentru anul 2014
Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Când de multe te apuci, mai pe toate le încurci.
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Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Un cuvânt rău şi pe cei buni îi face răi, iar cuvânt bun
şi pe cei răi îi face buni. (Sf. Macarie cel Mare)
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Zodiac pentru anul 2014
Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Dragoste
În acest an viaţa ta amoroasă va fi mult mai stabilă decât în anii precedenţi.

Relaţia ta va fi supusă unor evoluţii constructive. Vei putea să-ţi exprimi mult
mai bine dragostea şi afecţiunea. Va exista o situaţie volatilă la începutul anului.

Dar, pe măsura ce trece anul, relaţiile de dragoste se vor stabiliza. Vei ajunge
să ai o relaţie armoniosă cu partenerul tău. Dacă eşti singur, anul acesta

este un an propice pentru a-ţi găsi jumătatea. S-ar putea să ai
parte de dragoste la prima vedere.

Carieră
Cei care lucrează în vânzări şi marketing vor observa o creştere a active-

lor financiare. Ar trebui să reduci cheltuielile la un nivel minim necesar pen-
tru a atinge idealurile din viaţa ta. Poziţiile planetare în acest an trebuie să fie în
măsură să îndeplinească cerinţele tale financiare, dar asigură-te că achiziţionezi

ceea ce este esenţial doar pentru tine. Nu te deda la extravaganţe nedorite.
Acest lucru te va ţine pe drumul cel bun în domeniul financiar. La mijlocul

anului ar exista unele zguduieli financiare, însă vei ieşi cu bine din
aceste situaţii. Nu ceda niciunui fel de frustrări din cauza ba-

nilor. Încearcă să eviţi direcţiile şi ofertele specu-
lative rele.

Sănătate
Mare parte a anului sănătatea şi vitalitatea vor fi

satisfăcătoare, deşi nu sunt excluse mici probleme
de sănătate. Fii prudent, deoarece eşti predispus la

unele probleme de sănătate. Este esenţial să respecţi
o dietă şi să faci mişcare. Relaxează-te şi ai grijă de
sănătatea ta. Nu te deda la prea multă muncă. La

sfârşitul anului pot apărea unele probleme di-
gestive din cauza stresului şi tensiunii

acumulate în viaţa personală şi
profesională.

Când de multe te apuci, mai pe toate le încurci.
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Iulie
Tinere fete din Comuna Giroc, județul Timiș, prima jumătate a sec. al XX-lea

Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Piese vestimentare bărbăteşti, chintuș, 
Giroc, jud. Timiș, cca. 1940
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Nu e nimic mai uşor decât să te înşeli pe tine însuţi şi, 

înfumurându-te cu slavă deşartă, să te socoteşti că eşti ceva,
fiind nimic. (Sf. Grigorie Teologul)
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Calendar ortodox 
Iulie

1 D Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian (Rugă-
ciunea lui Iisus); Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic);
Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

2 L †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constan-
tinopolului

3 M Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
4 M †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr.

Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
5 J Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid
6 V Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria (Odovania

Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
7 S Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim

(Pomenirea morţilor - Moşii de vară)
8 D Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat;

Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†)
Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

9 L(†) Sf. Treime; Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
10 M Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11 M Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii (Harţi)
12 J Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul
13 V Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Harţi)
14 S Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita

(Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
15 D Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Lăsatul secului

pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel); Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap.
Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

16 L Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Începutul Postului Sf. Ap.
Petru şi Pavel) (Post)

17 M Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Dezlegare la ulei şi vin)
18 M Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Post)
19 J Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la ulei şi vin)
20 V Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Post)
21 S Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la peşte)
22 D †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf.

Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Dezlegare la peşte); Duminica a II-a după Rusalii (a Sf.
Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas
1, voscr. 2

23 L Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Post)
24 M (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana;

Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †) Sf. Ier. Niceta de Reme-
siana (Dezlegare la peşte)

25 M Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Post)
26 J Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Dezlegare la ulei şi vin)
27 V Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Post)
28 S Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Post)
29 D (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel; Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii);

Ap. II Co rinteni XI, 21; XII, 9; Romani V, 1-10; Ev. Matei XVI, 13-19; Matei VI, 22-23;
glas 2, voscr. 3

30 L † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

Nu e nimic mai uşor decât să te înşeli pe tine însuţi şi, 
înfumurându-te cu slavă deşartă, să te socoteşti că eşti ceva,

fiind nimic. (Sf. Grigorie Teologul)
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Biserica Penticostală „Betel” din
Giroc a sărbătorit, în 2013, cinci ani de
la inaugurarea actualului lăcaş de
închinare. Cu prilejul sluj bei religioase
din duminica celebrării, pastorul Cos-
tică Leontiuc, cel care a condus sărbă-
toarea, a subliniat, cu adâncă
re cunoştin -
ţă faţă de
Dumnezeu,
grija şi că -
l ă u  z i r e a  
di  vină de
care această
comunitate
de credin-
cioşi a bene-
ficiat în toţi
anii exis-
tenţei sale,
în comuna
Gi roc.

Alătur i
de domnul
Adrian D.
Stupar, Pas-
tor al Bisericii Penticostale „Betel” din
Giroc, şi alţi mulţi invitaţi, a fost de faţă
şi domnul Ionel Moisă, consilierul per-
sonal al domnului primar Iosif-Ionel
Toma, cel care a încurajat această co-
munitate să tră iască împlinind valorile
Cuvântului lui Dumnezeu, într-o lume
care are nevoie de modele morale şi
spirituale.

Această sărbătoare a constituit
prilejul de a privi în urmă spre lecţiile
trecutului, pentru a fi asumate, şi, în
acelaşi timp, de a privi spre viitor, cu
dorinţa de a împlini scopurile pentru

care Dumnezeu a aşezat această comu-
nitate de credincioşi în comuna Giroc.

Biserica Penticostală „Betel” din
Giroc există pentru a-L glorifica pe
Dumnezeu prin închinare, iar lăcaşul
de cult este un loc potrivit pentru a face
lucrul acesta. Un alt scop este acela de a

d e z v o l t a
un climat
de comu-
niune di vi-
nă între
c r e  d i n -
cioşi. 

De ase-
m e n e a ,
a c e a s t ă
b i s e r i c ă
transmite
Adevăr ul
Cuvântu-
lui Sfânt,
Evanghe-
lia Împă -
răţiei lui 
D u m n e  -

zeu, pentru fiecare om. Nu în ultimul
rând, maturizarea credincioşilor şi
dobândirea unui caracter creştin sunt,
de asemenea, scopuri ale acestei 
Bi serici.

„Dorinţa noastră este ca Dumnezeu
să binecuvânteze comuna Giroc, pe toţi
locuitorii ei, în primul rând, cu pros-
peritate spirituală şi, apoi, cu spiritua -
litate morală”, spun reprezentanţii
Bisericii Penticostale „Betel” din
Giroc.

V. TOMOIAGĂ

CCiinnccii  aannii  ddee  llaa  iinnaauugguurraarreeaa  llăăccaaşşuulluuii  
ddee  îînncchhiinnaarree  aall  BBiisseerriicciiii  PPeennttiiccoossttaallee  „„BBeetteell””

ddiinn  GGiirroocc,,  22001133

IInnttrrăă  îînn  bbiisseerriiccăă  şşii  ttee  ccăăiieeşşttee,,  aaiiccii  nnuu  ssee  ttrraaggee  llaa  jjuuddeeccaattăă,,
ccii  ssee  ddăă  iieerrttaarreeaa  ppăăccaatteelloorr..  ((SSff..  IIooaann  GGuurrăă  ddee  AAuurr)) 156

Senatorul Ilie Sârbu şi deputatul 
Cătălin Tiuch au cabinet 

parlamentar la Giroc, iulie 2013

Orice om conştient are obligaţia de a face
politică. (Emil Simandan)
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Senatorul Ilie Sârbu şi deputatul 
Cătălin Tiuch au cabinet 

parlamentar la Giroc, iulie 2013
Începând cu

data de 1 iulie
2013, senatorul
Ilie Sârbu şi depu-
tatul Cătălin
Tiuch au cabinet
parlamentar în
comuna noastră.
Acesta este si  tuat
în imediata apro-
piere a Pri mă riei,
la sediul Soci-
etăţii „Giroceana”, şi va fi deservit de
doamna Nicoleta Şipoş, care va prelua
sesizările cetăţenilor. Ini ţiativa de-
schiderii unui astfel de cabinet le-a
aparţinut primarului comunei Giroc,
Iosif-Ionel Toma şi de pu tatului Că tălin
Tiuch.

La inaugurare, pe lângă cei doi par-
lamentari timi şeni, au mai participat
Adam Crăciunescu, prim-vice pre -
şedinte PSD, filiala Timiş, Iosif-Ionel
Toma, primarul comunei Giroc, şi alţi
membri de seamă ai Partidului Social
Democrat Timiş.

Senatorul Ilie Sârbu a declarat, la
inaugurarea ca bi netului, că Girocul este
una dintre comunele timişene cu cea
mai remarcabilă dezvoltare din ultima
perioadă şi că un mare merit pentru
acest lucru îi revine primarului Iosif-
Ionel Toma, cel care a dus la bun sfârşit
o serie de proiecte importante pentru
comunitatea noastră. 

Referindu-se la activitatea cabine-
tului parlamentar, domnia sa a precizat:
„Nu pot fi permanent aici, dar va exista
cineva care va prelua problemele şi ni-
meni nu va rămâne fără răspuns. Evi-
dent, nu toate doleanţele se pot
soluţiona favorabil, dar este important
ca oamenii să primească mesajul că ne
pasă de sesizările lor şi că vom face toate

demersurile nece-
sare, care depind
de noi, ca să îi
ajutăm. Dar, pen-
tru aceasta, tre-
buie să ştim care
sunt pro ble mele
cu care se con-
fruntă oamenii.
Este mai greu
pentru ci neva din
Giroc să meargă

la Bucu reşti şi să discute cu un ministru,
dar eu fiind acolo îmi este mai uşor acest
lucru. Rămân încrezător şi optimist că
ne vom putea onora promisunile. Sigur,
nu pot să promit că problemele vor fi re-
zolvate peste noap te, dar vă asigur că
Timişul va fi pe primele locuri”.

Imediat după ce domnul senator
Ilie Sârbu a părăsit comuna, domnia sa
a trimis o emoţionantă scrisoare de
apreciere la adresa domnului primar
Iosif-Ionel Toma.

Tot cu acest prilej, deputatul Cătălin
Tiuch a precizat că deschiderea ca bine-
tului a venit în urma solicitărilor cetăţe-
nilor, apărute imediat după alegerile
parlamentare.

Primarul comunei Gi roc, dr. Iosif-
Ionel Toma, a declarat, cu prilejul inau-
gurării cabinetului parlamentar:
„Dez   voltarea unei comune nu se poate
face fără susţinerea activă a parlamen-
tarilor şi de aceea am considerat nece-
sară des chiderea acestui cabinet, iar
deschiderea lui şi dotările necesare s-au
făcut prin aprobarea Consiliului Local
Giroc”.

Cabinetul parlamentari lor Ilie
Sârbu şi Cătălin Tiuch este deschis zil-
nic, de luni până vineri, între orele 10-16.

V. TOMOIAGĂ

Orice om conştient are obligaţia de a face
politică. (Emil Simandan) 157

Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri,
ci datoria către neamul nostru. (Mhail Sadoveanu)

Mari români
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PPaattrriioottiissmmuull  nnuu  îînnsseeaammnnăă  uurraa  îîmmppoottrriivvaa  aallttoorr  nneeaammuurrii,,

ccii  ddaattoorriiaa  ccăăttrree  nneeaammuull  nnoossttrruu..  ((MMhhaaiill  SSaaddoovveeaannuu))

MIHAIL KOGĂLNICEANU

Orator remarcabil şi spirit luminat
a fost organizatorul şi purtătorul de
cuvânt al mişcării unioniste. Sfetnicul
lui Vodă Cuza a scris programul com-
plet al revoluţiei române de la 1848 şi
a făcut din revista „Dacia Literară” un
manifest pentru românii din cele trei
provincii. A iniţiat şi susţinut re-
formele şi actele domniei lui Cuza.

FERDINAND I

Timidul înnăscut, care vorbea
greaca veche şi ebraica, eruditul, pa-
sionatul de botanică, avea să devină, în
numai 13 ani de la urcarea pe tron,
Ferdinand „Întregitorul”, primul rege
al tuturor românilor. De dragul
românilor, Ferdinand a luat decizia de
a intra în război împotriva ţării sale
natale, în 1916.

NICOLAE TITULESCU

Ministru de Externe al unei ţări
mici care a făcut politică mare. A fost
în repetate rânduri preşedinte al Ligii
Naţiunilor. Politician al păcii, a lansat
ideea unei Europe Unite când a intro-
dus sintagma „spiritualizarea fron-
tierelor”. Orator impresionant,
diplomat de excepţie, Titulescu a fost
considerat un ministru al Europei.

NICOLAE IORGA

Personalitate impunătoare, minte
luminată, a scotocit în toate arhivele
lumii după documente privind istoria

românilor. Cunoştea aproape toate
limbile moderne şi a fost cel mai pro-
lific cărturar al neamului românesc:
1250 de volume şi 25.000 de articole.

ION I.C. BRĂTIANU

Abil şi fermecător, avea vocaţie
nativă de conducător şi câştiga fără să-
şi facă duşmani. A dominat viaţa
politică timp de două decenii şi a avut
un rol esenţial în desăvârşirea unirii de
la 1918. Ca primar, a aliniat Bu-
cureştiul la nivelul marilor capitale
europene şi a lansat sintagma „prin
noi înşine”.

IULIU MANIU

Nici un om politic nu l-a egalat pe
tărâmul opoziţiei. A făcut din lupta
politică un exerciţiu al democraţiei, şi-
a apărat adversarii de idei în procese
politice. Perseverenţa cu care a criticat
greşelile puterii a ţinut sus steagul
democraţiei. El este cel care a dat vieţii
politice interbelice o dimensiune
morală.

CORNELIU COPOSU

Dacă ai fi politician, ai dispreţui
funcţiile şi onorurile? Dacă ai fi privat
de libertate şi torturat vreme de 17 ani,
ai putea să nu-ţi abandonezi principi-
ile şi crezul? Corneliu Coposu a reuşit.
A rezistat unei campanii de demo-
nizare, fiind singurul politician post-
decembrist despre care astăzi până şi
duşmanii vorbesc cu admiraţie.

Mari români
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Din agenda culturală a Ansamblului 
„Ghiocelul” din Giroc, iulie 2013

Prin artă, orice graniţă poate fi dilatată. 
(Vasile Ghica)
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DDiinn  aaggeennddaa  ccuullttuurraallăă  aa  AAnnssaammbblluulluuii  
„„GGhhiioocceelluull””  ddiinn  GGiirroocc,,  iiuulliiee  22001133

Participare apreciată 
a Ansamblului „Ghiocelul” 

în Bulgaria
Ca urmare a unei invitaţii primite din

Bulgaria, de la Velikoturnovo, 26 de ju-
niori, componenţi ai Ansamblului „Ghio-
celul”, au efectuat, în luna iunie a anului
2013, un turneu în ţara vecină. A fost pen-
tru prima dată când cei mai tineri
dansatori ai Ansamblului au reprezentat
Girocul pe scenele din afara ţării.
Dansatorii noştri au fost prezenţi cu mo-
mente folclorice româneşti în locali tăţile
Veliki Preslav, Shumen, Ivanski şi Dimi -
trevo.

Despre prezenţa românească în Bul-
garia, am stat de vorbă cu domnul prof.
Ionel Şipoş, directorul Ansamblului
„Ghiocelul”: „Spectaolele pe care le-am
prezentat în Bulgaria au fost deschise
printr-un dans specific Banatului de
câmpie. A urmat, apoi, un joc de fete, o
crihalmă. Solista vocală Loredana Sur a
interpretat melodii tradiţionale din Banat,
după care au urmat două dansuri din alte
zone ale României, unul din zona Oaşului
şi altul, din Moldova. Am în cheiat
recitalurile cu un dans din Banatul de
munte şi cu unul din zona Făgetului. Pot

spune că prezenţa noastră în Bulgaria s-a
încadrat în programul unui festival itine -
rant, care s-a derulat în patru oraşe din
ţara vecină. La final, am primit din partea

organizatorilor două diplome şi un trofeu,
semn că evoluţia noastră a fost apreciată
de cei care ne-au invitat, dar şi de publicul
care ne-a vizionat spectacolele”.

Membrii ansamblului au prezentat
frumoasele tradiţii locale, portul bă nă -
ţean, dansurile din Banatul de câmpie şi
cel de munte, dar şi alte jocuri din zone
tradiţionale folclorice. Coregrafia spec-
tacolelor a fost semnată de maestrul 
Victor Jicherean.

Filmări pentru Favorit TV
O parte din dansatorii Ansamblului

„Ghiocelul” au participat, în luna iulie a 
anu lui 2013, la o serie de filmări pentru
postul de televiziune Favorit. Dansatorii
noştri nu sunt la prima astfel de ispravă,
semn că profesionalismul lor este apreciat
nu numai pe plan local, ci şi naţional.
Filmările s-au desfăşurat în incinta
Hotelului „Trio” din Giroc, într-un cadru
adecvat, iar la ele au luat parte mai mulţi
interpreţi de muzică populară din Banat,
atât dintre cei consacraţi, cât şi dintre
reprezentanţii noului val de interpreţi.

Prin artă, orice graniţă poate fi dilatată. 
(Vasile Ghica) 159

Arta trebuie să apropie, iar nu să depărteze, să umple, iar nu să
sape prăpăstii în bietele noastre suflete. (Constantin Brâncuşi)
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Participare în premieră 
la „Festivalul inimilor”
Tradiţionalul Festival internaţional

de folclor care se desfăşoară anual în

Timi şoara i-a avut, în anul 2013, printre
invitaţi, şi pe membrii Ansamblului
„Ghio celul” din Giroc. Este pentru
prima dată când reprezentanţii noştri au
participat la această manifestare. Pe
scena din Parcul Rozelor din Timişoara
au urcat grupele mijlocie şi cea de seniori
ale Ansamblului „Ghiocelul”. Programul
de dicat artiştilor din Giroc a fost de 15
minute, interval în care au fost prezen-
tate o serie de dansuri populare
tradiţionale din Banat. Coregrafia a fost
asigurată de maestrul Victor Jicherean.
De asemenea, pe scenă a urcat şi solistul
vocal Florin Pistrilă. Formaţia condusă
de prof. Adrian Scorobete a susţinut din
punct de vedere muzical prestaţia ar-
tiştilor noştri. Coordonator al Ansam-
blului „Ghiocelul” este domnul Ionel
Şipoş.

Prezenţă pe scenă la Buziaş
Tot ca o recunoaştere a valorii

dansatorilor din Giroc şi a Ansamblului
„Ghiocelul” în general, artiştii din co-
muna noastră au primit invitaţia de a

participa şi la prima ediţie a Festivalului
„Joc şi cântec la izvoare”, care s-a des-
făşurat în oraşul-staţiune Buziaş.

Au participat, alături de reprezen-
tanţii noştri, Ansamblul „Izvoraşul”, din

Buziaş, Formaţia Cultural-Artistică
„Dukat” (invitată de onoare), din Serbia,
Ansamblul Cultural „Oaşul”, din Ne-
greşti-Oaş, Ansamblul „Lugojana”, din
Lugoj, Ansamblul „Iedera”, din Oţelu
Roşu, Ansamblul „Checeana”, din
Checea, Ansamblul „Boldureana”, din
Boldur, precum şi soliştii Adrian Stanca,
Ramona Torzan Gomboş, Cornelia
Lupulescu şi Ramona Ilieş Drăgan.

Dansatorii, pregătiţi, din punct de
vedere coregrafic, de maestrul Victor
Jicherean şi coordonaţi de prof. Ionel
Şipoş, au prezentat un program de 20 de
minute, în care au fost incluse o serie de
dansuri tradiţionale din Banatul de pustă
şi Banatul de munte.

V. TOMOIAGĂ

AArrttaa  ttrreebbuuiiee  ssăă  aapprrooppiiee,,  iiaarr  nnuu  ssăă  ddeeppăărrtteezzee,,  ssăă  uummppllee,,  iiaarr  nnuu  ssăă
ssaappee  pprrăăppăăssttiiii  îînn  bbiieetteellee  nnooaassttrree  ssuufflleettee..  ((CCoonnssttaannttiinn  BBrrâânnccuuşşii))
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Povestiri cu tâlc

Şomerul se prezintă la Microsoft,
pentru a ocupa un post de curăţător de
wc-uri.

Directorul de departament îl
cheamă la un interviu. La final spune:

- Sunteţi angajat,
vă rog să-mi daţi
adresa de e-mail, ca să
vă trimitem contrac-
tul de muncă.

Şomerul, cu jenă
în glas, recunoaşte că
nu are nici calculator
acasă şi, prin urma re,
nici adresă de e-mail.

Tipul îi răspunde:
- Dacă n-ai adresă

de e-mail, atunci vir-
tual dumneata nu 
exişti. Dacă nu exişti,
nu poţi lucra la noi.

Omul pleacă amărât. Cu ultimii 10
dolari cumpără 1 kg de căpşuni şi
merge să vândă cu porţia din uşă în uşă.
În 2 ore recuperează investiţia, are un
profit de 40 de dolari şi repetă figura de
încă 3 ori în acea zi.

Îşi dă seama că afacerea nici nu este
aşa de rea, a doua zi se scoală mai de-
vreme şi cumpără căpşuni de 4 ori.

La puţin timp îşi cumpără un
scuter, apoi o camionetă, în final îşi
face o firmă serioasă. Peste 5 ani, deja,

este proprietarul celui mai mare de-
pozit de alimente din SUA.

Începe să fie preocupat de viitor şi
vrea să încheie o asigurare cu rentă vi-
ageră. Găseşte oferte atractive, discută

cu agentul de asigurări, care, în finalul
discuţiei, îi cere adresa de e-mail.

- Din păcate eu nu am adresă de e-
mail!

- E incredibil!, se miră agentul. Aţi 
cons truit un asemenea imperiu în 5 ani
şi nu aveţi adresă de e-mail... Acum,
închipuiţi-vă ce-ar fi fost dacă aveaţi!...

La care omul spune franc: 
- Aş curăţa WC-urile la 

MICROSOFT!

Iniţiativă

Un om de succes e acela care poate construi o fundaţie
solidă din cărămizile pe care alţii le aruncă în el.

(David Charles Brink)
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Domnul profesor Oc-
tavian Gruiţa, socotind că
trăim într-un secol mult
mai rapid decât preceden-
tul, a avut inspirata idee de
a sintetiza într-o broşură de
32 de pagini datele pe care,
cu câţiva ani în urmă, le-a
cuprins în lucrarea mono-
grafică „Giroc, arc peste
timp”.

Chiar dacă vorbeşte
„pe scurt” despre Giroc,
profesorul Octavian Grui -
ţa pre  zintă datele cele mai
importante care au marcat existenţa lo-
ca lităţii şi a comunei noastre.

Informaţii despre topo ni mia nu-
melui, cadrul geo grafic şi demografia,

istoria şi dezvoltarea eco-
nomică, viaţa spirituală,
rolul şi evo luţia şcolii, ac-
tivitatea cultu rală, cea
sportivă, alte date ce ţin
de dezvoltarea economică
a comunei de-a lungul
vre mii, toate sunt cu -
prinse, succint, dar la
obiect.

Aşadar, pentru toţi
cei care doresc să afle date
inedite din istoria locali -
tăţii şi a comunei noastre,
dar timpul nu le permite

o abordare amănunţită a lucrărilor care
fac referire la acestea, lucrarea „Despre
Giroc, pe scurt” este soluţia la în-
demână. (V.T.)

Din nou, despre Giroc

CCăărrţţiillee  nnee  ssuunntt  pprriieetteennii  ssttaattoorrnniiccii..  NNee  ssuunntt  ssffeettnniiccii  şşii
nnuu  nnee  ccoonnttrraazziicc..  CCăărrţţiillee  ccaarree  nnee  ppllaacc  ssuunntt  şşii  uurrnnee  pplliinnee

ddee  aammiinnttiirrii..  ((MMiihhaaiill  SSaaddoovveeaannuu))

CCaabbiinneett  sseennaattoorriiaall  
PPPP--DDDD  llaa  GGiirroocc

După ce senatorul Ilie Sârbu şi
deputatul Cătălin Tiuch (ambii USL)
şi-au deschis cabinete parlamentare în
comuna noastră, iată că şi senatorul
Ioan Iovescu (PPDD) are cabinet la
Giroc. Acesta a fost inaugurat în
prezenţa domnului primar Iosif-Ionel
Toma, a doamnei Miluţa Conţescu,
preşedintele PPDD, Organizaţia
Giroc, şi a domnului prof. Octavian
Gruiţa, preşedintele PNL, Organiza-
ţia Giroc. 

Consiliul Local Giroc, la fel ca şi în
cazul celorlalţi doi parlamentari
menţionaţi anterior, a dotat cu cele de
trebuinţă şi cabinetul senatorului Ioan
Iovescu. 

Sediul cabinetului senatorului
PPDD de Timiş este situat în incinta
SC Giroceana SRL şi are următorul
program de lucru cu publicul: luni-joi,
orele 10-12, vineri, orele 16-18. (A.B.)

CCuumm  ssee  ffaaccee  aacccceessaarreeaa  ffoonndduurriilloorr
eeuurrooppeennee  nneerraammbbuurrssaabbiillee

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit, împreună cu Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi şi In-
tervenţie pentru Agricultură, a venit în în-
tâmpinarea întreprinzătorilor din mediul rural,
prin intermediul unei caravane itinerante.
Scopul acestei acţiuni a fost acela de informare
privind fondurile europene pentru dezvoltarea
agriculturii şi a satului românesc, mai exact o
prezentare a următoarelor măsuri de finanţare
aferente: Axa 1 PNDR – „Îmbunătăţirea com-
petitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”; Axa
3 PNDR – „Calitatea vieţii în mediul rural şi di-
versificarea economiei rurale”.

Vineri, 5 iulie 2013, între orele 12,30 şi 17,
la Căminul cultural din Giroc, cei interesaţi au
putut primi informaţii, pliante şi broşuri 
informative despre modalitatea în care se face
accesarea fondurilor nerambursabile 
europene. (A.B.)
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Noapce dă vară

Sara-ş śerńe lin mărama
Păstă satu ostănit

Să întoarśe dă la hoaldă
Paorili ostănit.

Doauă care-ntârdzîiace
Să scoboară dă pă coastă,

Luna cu pucere bace
Baş la mińe în fereastră.

Într-un dud, lângă fundoańe,
Hoarili or amuţît.

Un mârtan, sătul, gorgoańe
Un bet hîrţ cam mălăxât.

Cucuveaua – vestitoare –
Pă o casă la islaz

Faśe gazdii o cântare
Ca să moară... dă năcaz.

În călarea dă la drum
Teiu-i îmbrăcat în floare
Şî pumpadză un parfum
Pîn fereşci la soba mare.

Că s-auge Maica bună
Cum să suśe iar d-a pârcu

Şî tuşăşce, că d-o lună
Tare rău o prins-o hârcu.

Sus, pă śeriu dă mătasă,
Dă arźint străluśe luna;
Neşce stele luminoasă

Pică una câte una...

Îm caut steaua să îi spun,
Pironit cu ochii-n śeri,

Să-m asculce gându-ăl bun
Să nu piśe nicăieri.

... Satule, izvor dă viaţă,
Adurmit supt clar dă lună,

Până mâńe gimińaţă
Ce las sîngur: Noapce bună!

Ionel IACOB-BENCEI

DDaaccăă  oo  nnooaappttee  ddee  iiuunniiee  aarr  ppuutteeaa  vvoorrbbii,,  pprroobbaabbiill  ccăă  ss--aarr
llăăuuddaa  ccăă  eeaa  aa  iinnvveennttaatt  ddrraaggoosstteeaa..  ((BBeerrnn  WWiilllliiaammss))

Poezie în grai bănăţean
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PPaarraaddiissuull  ppăăssăărriilloorr  eexxoottiiccee  ddiinn  CChhiişşooddaa
În gospodăria familiei Pascu şi-au găsit casă înaripate

de pe toate continentele
Curtea familiei Pascu din Chişoda

este un adevărat paradis al culorilor şi
al sunetelor... Aceasta pentru că
aproape 90 de papagali, care mai de
care mai exotici, îi dau viaţă, spre
încântarea lui Petru Pascu, a soţiei

sale, Vasilica, şi a nepoţelei Clara. Dar,
nu numai familia se bucură de culorile
şi sunetele papagalilor, păsărilor ce
provin de prin toate colţurile lumii, ci
şi vecinii, care nu concep o dimineaţă
fără ciripitul frumoaselor înaripate.

Primii paşi...
Eclectus roratus polychloros,

Rozela, Pyrrhura perlata, Micul
Alexandru sau Psittacula, sunt doar
câteva dintre
rasele de papa-
gali pe care le
creşte Petru
Pascu, în cur tea
casei sale din
Chişoda. Sunt
rase de pe
diferite conti-
nente, dar care
şi-au găsit un
cămin ideal
aici, la mar-
ginea Timi şoarei.

Petru Pascu este chişozean din tată-n
fiu, un mecanic de maşini şi utilaje care
a moştenit pasiunea pentru creşterea
păsărilor de rasă. Este văr cu Lucian
Alămoreanu, un cunoscut columbofil
din Chişoda, dar părinţii şi bunicii săi
au fost cei care i-au insuflat dragostea
pentru păsări. Îşi aminteşte că bunicul
dinspre mamă ţinea ştigliţi sau tzai seri...
Tatăl şi mama sa au crescut porumbei.
Petru a preluat această tradiţie a fami-
liei şi a crescut ani de zile porumbei din
rasa „Gălăţeni”. De vreo şase-şapte ani
încoace, şi-a descoperit o nouă pasiune,

însă tot pentru păsări. Este vorba, de
data aceasta, despre papagali, o specie
exotică, cu rase care mai de care mai in-
teresante.

Chişozeanul are şi acum papagalul
pe care l-a
c u m p ă r a t
prima dată şi
care, iată, i-a
des chis, să
spu nem aşa,
porţile spre o
nouă pasiu -
ne: este vorba
despre o pa -
săre din rasa
Rozela, cum -

părată cu 3,5 milioane de lei, chiar de
ziua de naş tere a ne poat ei Clara.

O pasiune costisitoare

Creşterea papagalilor nu este deloc
o pasiune ieftină, ca de altfel şi creşterea
celorlalte păsări de rasă. După ce a
achiziţionat prima pasăre, o femelă,
Petru Pascu s-a dus la Arad, la un 
ma gazin de specialitate, pentru a-i
aduce un mascul. 

OO  ppaassiiuunnee  nnuu  aarree  nneevvooiiee  ddee  mmoottiivvăărrii..  EEaa  nnuu  cceerree  nneeaappăărraatt
ssăă  ffiiee  îînnţţeelleeaassăă  şşii  eexxpplliiccaabbiillăă..  ((OOccttaavviiaann  PPaalleerr))
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Paradisul păsărilor exotice din Chişoda

O pasiune nu are nevoie de motivări. Ea nu cere neapărat
să fie înţeleasă şi explicabilă. (Octavian Paler)
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A trecut pe lângă o colivie, a auzit
un salut şi i-a răspuns vânzătorului.
Acesta, zâmbind, l-a asigurat că nu el a
fost cel care a salutat, ci... Coco, un pa-
pagal din rasa Jako-gri african. „Am
rămas uimit! Nu-mi venea să cred că
vorbeşte. M-am îndrăgostit pe loc de el.
Am întrebat cât costă, mi s-a spus:
1.000 de euro. L-am rugat pe vânzător
să mi-l ţină, până vin acasă după bani.
Aşa se face că al doilea papagal
cumpărat a fost Coco, pe care am plătit
însă doar... 988 de euro. A devenit, în
timp, un membru al familiei, locuieşte
în casă şi vorbeşte de toate: îi salută 
respectuos pe prietenii care îmi intră în
casă, cântă imnuri ale echipei de fotbal
Poli Timişoara, fluieră din când în când
sau, atunci când ne aude că ne plângem
de vreo durere, ne imită, în semn de
compasiune”. Într-adevăr, Coco este
vedeta familiei. Are o colivie tare
dichisită, e deschisă tot timpul, aşa că
se poate plimba nestingherit. Mănâncă
doar delicatese şi stă, atunci când are
nevoie de afecţiune, pe umărul
stăpânului său.

Petru Pascu nu s-a oprit la Coco. A
continuat să cumpere papagali din
diferite rase şi, în curtea casei, să 
construiască volierele. Totul a făcut cu
mâna lui, pentru că îi place şi să
meşterească, dar şi să iasă totul la cali-
tatea pe care o doreşte. Între timp,
volierele au acaparat aproape întreaga
curte, iar în ele vieţuiesc simpaticele
înaripate.

O altă rasă spectaculoasă pe care o
găsim în curtea chişozeanului este
Pyrrhura perlata sau papagalul cu burtă
roşie, cum mai este cunoscut. Copiii îl
pot recunoaşte foarte uşor, pentru că
este aceeaşi rasă pe care o poartă pe
umeri comandanţii navelor de piraţi
din filmele de aventuri. Maia şi Willy
sunt reprezentanţii acestei specii în
ograda lui Petru Pascu, cel care ne
spune că un pui de la cei doi s-ar putea
vinde şi cu 800 de euro. În funcţie de
rasă şi de culori, puii de papagal pot os-
cila, ca preţ, între 50 şi 300 de euro,
rasele, să le spunem aşa, mai accesibile.

Pentru a avea păsări frumoase şi
sănătoase, proprie tarul lor a investit

până acum sume generoase. Petru
Pascu a avut însă şi noroc: soţia i-a înţe-
les pasiunea. A fost de acord cu
creşterea acestor păsări, pe care, la rân-
dul ei, le îndrăgeşte.

Trataţi regeşte...
Papagalii nu sunt păsări foarte pre-

tenţioase. Petru Pascu ne spune că este
suficient să faci curăţenie în voliere o
dată pe săptămână şi să le schimbi apa
de două ori pe zi. În schimb, când vine
vorba despre hrană, datele problemei se
schimbă, pentru că papagalilor le place
diversitatea. Crescătorul din Chişoda a
apelat, de-a lungul celor şase-şapte ani
de când are asemenea păsări, şi la pro-
dusele româneşti, şi la cele din Ungaria,
însă, de curând, a găsit soluţia cea mai
bună: le prepară singur mâncarea. „Le
dau seminţe de mei, trei feluri de
floarea soarelui, falaris, hrişcă, şofronel,
floare de dovleac, cânepă, orez
nedecorticat, ovăz. Dintre fructe, le
plac merele, caisele şi kiwi, la capitolul
legume trebuie să le dau morcovi,
pătrunjel, ardei gras, ardei iute – pe care
îl apreciază foarte mult – şi castraveţi,
mai ales în perioada în care îşi schimbă
penajul. 

Le mai dau mâncare de ou şi peleţi,
adică granule de cereale, fructe şi
alune”. O parte dintre voliere au pe jos
pământ, pe care cresc diferite plante,
din care papagalii se servesc, pentru a-şi
suplimenta alimentaţia. Iarna, fiecare
volieră este încălzită, pentru că, fiind
păsări exotice, suportă mai greu tem-
peraturile joase.

După şapte ani în care a crescut
asemenea înaripate, ne dezvăluie Petru
Pascu, afacerea cu papagali i-a echili-
brat balanţa financiară. „Păsările au în-
ceput să facă pui, pe care îi vând în
Timi şoara sau în ţară. 

Astfel, am reuşit să ajung la zero în
ceea ce priveşte banii investiţi. Cu toate
acestea, nu privesc creşterea papagalilor
ca o afacere, ci ca o pasiune, aşa cum a
fost întotdeauna şi cum va fi şi de aici
înainte”, conchide acesta.

Anton BORBELY

Nu există pasiune fără excese. (Blaise Pascal)
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Păsările se înrudesc cu dinozaurii
(se trag din dinozauri). Paleontologii
(cei care se ocupă cu studiul organis-
melor fosile animale şi vegetale) con-
sideră că păsările au evoluat dintr-un
subgrup al dinozaurilor, Teropodele.
Teoria lor este susţinută de ultimele
analize genetice, susţinute de 
descoperirea unor fosile de dinozauri
ce prezintă nu doar oase, dar şi ţesuturi
foarte bine păstrate, care plasează
păsările ca subgrup în familia
Teropodelor. Păsările, alături de or-
dinul Crocodilia, ar fi astfel singurii
supravieţuitori ai dinozaurilor de după
cataclismul care a dus la dispariţia aces-
tora, acum 65 de milioane de ani.

Dezminţire: Struţul nu-şi bagă
capul în nisip! În unele cazuri, pentru
a nu fi văzut de la depărtare de prădă-
tori, struţul se ascunde în tufişurile
înalte, îndoindu-şi gâtul atât de mult,
încât capul său ajunge aproape de
pământ. De aici, şi confuzia.

Păsările călătoare migrează
toamna, o dată cu scăderea tempera-
turii, spre ţările calde (în general cele
din Europa zboară către Africa, deşi
sunt specii de păsări care migrează doar
în interiorul continentului, din nord în
sud) – pentru că acolo oferta de hrană,
temperatura şi lungimea zilei (la tropi -
ce durata zilei este constantă, de 12 ore,
iar în sudul Europei, durata zilei este
mai mare decât în nordul Europei) sunt
mai avantajoase dezvoltării lor.

Albatrosul Călător poate sta în aer
ore întregi, fără să bată din aripi. Mo-
tivul? E pasărea cu cea mai mare anver-
gură a aripilor (cele mai lungi aripi,

desfăcute în zbor), cea mai mare 
deschidere a aripilor măsurată până în
prezent fiind de 3,7 m. Albatrosul
Călător seamănă cu un pescăruş, doar
că este mai mare.

Bufniţa (popular, cucuveaua),
pasăre de pradă preponderent nocturnă
ce trăieşte din vânarea animalelor mici
şi a insectelor, este foarte folositoare
oamenilor, în ciuda superstiţiilor. O
singură bufniţă vânează doar într-un
singur an mii de şoareci, care, în-
mulţindu-se, ar consuma cantități 
uriaşe de hrană şi ar duce la răspândi-
rea multor boli.

Pinguinii pot rămâne luni întregi
într-un întuneric aproape total, în
largul mării, şi să revină, fără nici o
eroare, la colonia lor.

Pasărea colibri, cea mai mică pasăre
din lume, poate fi aşezată într-o lin-
guriţă, împreună cu oul ei. Diferitele
specii de colibri măsoară între 5 şi 20
cm (cam cât un bondar sau un lăstun).

Singura pasăre din lume ce cântă şi
în timpul zborului este ciocârlia.

Nisiparul, uliul (lat. Accipiter) şi
guguştiucul (lat. Steptopelia Decaocto)
pot atinge uimitoarea viteză de 321
km/h.

Viteza cu care poate ciocăni o
ciocănitoare este de 20 de ori pe 
secundă, iar pe zi ciocăneşte cam de
8.000-12.000 de ori.

Albatrosul este singura pasăre care
poate zbura şi dormi în acelaşi timp.

Curiozităţi despre păsări

CCaauuttăă  ccăălldduurraa..  NNuu  aaşştteeppttaa  ssăă  vviinnăă..  ÎÎnnvvaaţţăă  
ddee  llaa  ppăăssăărriillee  ccăăllăăttooaarree..  ((VVaalleerriiuu  BBuuttuulleessccuu))
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Curiozităţi despre păsări

Caută căldura. Nu aştepta să vină. Învaţă 
de la păsările călătoare. (Valeriu Butulescu) 166

Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
Sfântul Proroc Ilie

Tesviteanul este sărbătorit în
fiecare an, pe 20 iulie. Sfântul Ilie era fiul

unui preot al Legii vechi, care locuia în cetatea
Tesve, din Galaad (Israel), situată dincolo de 
Iordan. De aici avem şi numele prorocului – 

Ilie Tesviteanul.
Potrivit tradiţiei, Sovac, tatăl acestuia, a văzut oameni îmbră-

caţi în veşminte albe, care îl înveleau pe Ilie în haine de foc şi îi
dădeau să mănânce o flacără. Preoţii templului din Ierusalim au inter-

pretat vedenia astfel: Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru slujirea profetică.
Sfântul Proroc a trăit cu peste opt sute de ani înainte de întruparea 

Mântui torului, pe vremea regelui Ahab. Şi-a desfăşurat activitatea în re-
gatul Israel, din

Samaria.
Din cartea a IV-a

Regi, capitolul doi,
aflăm că Prorocul 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. Unii afirmă că
Sfântul Ilie a fost luat cu
trupul la cer, ca răspuns

la modul în care el a
vieţuit. Alţii spun 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, pen-
tru a vesti a doua venire a lui Hristos, spre a judeca neamul omenesc.

Dacă ţinem seama că raiul a fost închis după căderea oamenilor în
păcat, nu putem să evităm întrebarea: unde a fost înălţat Sfântul Ilie?

Sfântul Ioan Gură de Aur susţine că Ilie a fost îmbrăcat de 
Dumnezeu în haina îngerească. Iar, Sfântul Maxim Mărturisi-
torul afirmă: „Dumnezeu a arătat din vechime măririle minu -

nilor şi semnelor şi s-a folosit de modul înnoirii, mutând
spre alt chip de viaţă decât cel în trupul supus stricăciu-

nii pe fericiţii Ilie şi Enoh, nu prin prefacerea firii,
ci prin schimbarea conducerii şi îndrumării

ei”. Aceste afirmaţii ne-ar face să vor-
bim de prezenţa sa în lumea 

înge ri lor. (M.S.)

Cine se roagă neîncetat este înger pământesc.
(Avva Evagrie Ponticul)



167Lacrimile în vremea rugăciunii sunt o frumoasă baie, iar
după rugăciune să ţii minte ce ai plâns. (Sf. Nil Sinaitul)

Comunitatea Monastică „Preas-
fânta Treime” este o mănăstire greco-
catolică (de rit bizantin) de drept
eparhial, a Lugojului, păstorită în
prezent de Preasfințitul Alexandru
Mesian. Mănăstirea deţine aproxima-
tiv 4 hectare de teren, cu o capelă de
lemn şi o casă cu patru chilii tot în
aceeași structură. Hramul „Preasfânta
Treime” este a doua zi după Rusalii, iar
Hramul Paraclisului, de Sărbătoarea
Sfântului Ilie. În luna iulie a anului
2013, s-au început lucrările de con-

stru ire a primei clădiri (paraclis, chilii,
trapeză, ateliere, bibliotecă) din com-
plexul monahal. Comunitatea caută să
trăiască după izvoarele autentice ale
monahismului oriental – Evanghelia şi
Biserica timpurie – şi printr-o ra-
portare permanentă la cuvântul Sfân-
tului Spirit, exprimat prin glasul
magisterului apostolic al timpurilor
noastre. Monahul trăiește potrivit po -
run cii iubirii în sens vertical (Dumne zeu)
şi orizontal (aproapele). Monahii sunt,
totodată, sprijiniţi de har şi de pacea
Spiritului Sfânt şi mângâiaţi prin
prezenţa şi rugăciunile Maicii Domnu lui.
Comunitatea monastică din Giroc

rămâne deschisă pentru toţi cei pe care
Domnul îi invită să împărtăşească
viaţa ei, în forma de retragere, în aju-
torul în muncă sau în discernerea unei
posibile vocații. 

Scurt istoric
Comunitatea Monastică „Preas-

fânta Treime” a luat naştere în data de
6 decembrie 2012, ziua sărbătorii Sf.
Nicolae din Mira Liciei. Pe baza Co-
dului Canoanelor Bisericilor Orien-

tale, Preasfinţitul
Alexandru Mesian,
episcopul Bisericii
greco-catolice (de rit
bizantin) din eparhia
Lugojului, înfiin ţea -
ză comunitatea ca
mănăstire sui iuris de
drept eparhial, cu
aprobarea unui statut
propriu care să coor-
doneze viaţa ei de
obşte. Tot atunci,
părinţii fondatori ai

mănăstirii au depus voturi de viaţă
după rânduiala monahismului ră -
săritean, schimbându-şi numele, cum
este obiceiul: în Atanasie (pr. Davide
G. Muntoni, de origine italian) şi Isaac
(pr. Jose R. Vela, de origine american).
Ceremonia s-a încheiat cu întroni -
zarea părintelui ieromonah Atanasie
ca stareţ al mănăstirii, de către acelaşi
ierarh. 

Ca o sămânță umilă sădită într-un
pământ roditor, mănăstirea din Giroc
îşi doreşte să-şi trăiască harisma pro-
prie de a ne oferi ca jertfe vii în Hristos,
prin puterea iubitoare a Spiritului,
prin mâinile Preacuratei, spre mărirea
Tatălui şi slujirea Împărăţiei. (V.T.)

CCoommuunniittaatteeaa  mmoonnaassttiiccăă  
„„PPrreeaassffâânnttaa  TTrreeiimmee””  ddiinn  GGiirroocc
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Zodiac pentru anul 2014
Rac (22 iunie – 23 iulie)

Şi tăcerea e un răspuns.
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Zodiac pentru anul 2014
Rac (22 iunie – 23 iulie)

Dragoste
În materie de dragoste, ţi se vor îndeplini visele. Fii răbdător, aşteaptă mo-

mentul potrivit pentru ca dragostea să apară. Asigură-te că oferi partenerului
tău libertate suficientă pentru ca acesta să-şi exprime sentimentele faţă de tine.

Vei avea suficient magnetism care să atragă sexul opus. O flacără veche ar
putea reveni în viaţa ta dintr-o dată. Fii omul de bază pentru partenerul

tău. Pentru cei singuri, anul acesta este potrivit pentru a întâlni
potenţiali parteneri şi de a se stabili la casa lor.

Carieră
Anul acesta finanţele ar fi la un nivel mediu pentru tine, nu vei avea nici

prea mulţi bani pentru a sărbători, dar nici prea puţini pentru a te îngrijora.
Cheltuieşte cât să ai o viaţă decentă, pune bani deoparte, implică-te în acţiuni de

caritate. Evită orice fel de sentimentalism în zona financiară. Îndrăzneşte să 
investeşti, însă păzeşte-te de capcanele care pot apărea în drum. Nu poţi scăpa

de anumite cheltuieli nedorite. Munceşte mai mult pentru a-ţi satisface
criza financiară. Trebuie să depui mult efort pentru a rămâne pe val

în viaţa profesională. Poziţiile planetare sunt favorabile, 
astfel că inteligenţa şi creativitatea vor fi 

observate de lume.

Sănătate
Te vei simţi oarecum epuizat din cauza stresului
acumulat de-a lungul anilor precedenţi. Prote-

jează-te de astfel de situaţii generatoare de stres. Fii
calm şi lasă pacea să prevaleze în viaţa ta. Comunica-

rea nedorită ar putea să contribuie la o stare de
stres. Aşadar, din când în când, deconectează-te

de lumea digitală. Mănâncă sănătos, ia supli-
mente pentru a te menţine în formă. Anul

acesta este un moment bun pentru a
te implica într-o activitate 

fizică.

Şi tăcerea e un răspuns.
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August
Colgeu Saveta, Gaiță Maria, Țenche Maria, Comuna Giroc,

județul Timiș

Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Piesă vestimentară bărbătească, brâu, Giroc, jud. Timiș,
început de sec. XX

170
Nu este cunoscut ca rob al lui Dumnezeu acela care lucrează

pentru patimi. El este robul aceluia care-l stăpâneşte. 
(Avva Isaia Pustnicul)
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Calendar ortodox
August

1 V Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii 
Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)

2 S Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecre -
dinciosul Împărat Justinian cel Mare (Dezlegare la ulei şi vin)

3 D Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din
Tesalonic (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor);
Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

4 L Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post)
5 M Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la

Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
6 M (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7 J †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepis-

copul Ierusa li mului; Sf. Irina împărăteasa (Post)
8 V Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9 S Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Dezle-

gare la ulei şi vin)
10 D Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezle-

gare la ulei şi vin); Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare - potolirea furtunii);
Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9

11 L †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)
12 M Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13 M Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odova-

nia Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post)
14 J Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul

Maicii Domnului) (Post)
15 V (†) Adormirea Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
16 S Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii

ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec
17 D Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs; Duminica a X-a după

Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1,
voscr. 10

18 L Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19 M Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20 M Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie (Post)
21 J Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
22 V Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian (Post)
23 S Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicu-

lui Adormirii Maicii Domnului)
24 D Sf. Sfinţit Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation; Duminica a XI-a după

Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35;
glas 2, voscr. 11

25 L Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 M Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27 M Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei (Post)
28 J Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa,

fiica lui Fanuel
29 V †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Post negru)
30 S †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu,

episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului
31 D Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie,

Faust şi Mina; Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11;
Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1

Nu este cunoscut ca rob al lui Dumnezeu acela care lucrează
pentru patimi. El este robul aceluia care-l stăpâneşte. 

(Avva Isaia Pustnicul)
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Schimbarea la Faţă a Domnului

Cel ce iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi osteneala, iar osteneala 
de bunăvoie e vrăjmaşă plăcerii de fire. (Sf. Marcu Ascetul)
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Schimbarea la Faţă a Domnului

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 Dum nezeu ve -

nind întru putere” (Matei 16, 28; Marcu 9, 1), Iisus îi
luă pe Apostolii Săi prefe ra ţi – Petru, Iacov şi Ioan –,

ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt –
muntele Taborului, în Galileea, ca să se

roage. Se cuvenea într-adevăr ca aceia care
aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghetsi-

mani, şi care aveau să fie martorii cei mai
importanţi ai Patimilor Sale, să fie

pregătiţi pentru această încercare prin
prive liştea slăvirii Sale. El îi urcă pe

munte, ca simbol al înălţării spirituale,
care duce la dragoste, virtutea supremă ce

deschide calea contemplării 
dumnezeieşti.

„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). Încă de la zămislirea Sa în

pântecele Fecioarei, într-adevăr,
dumnezeirea S-a unit cu natura trupească,

iar slava divină a devenit, în mod ipostatic,
slava trupului asumat. Ceea ce Hristos le arăta

Apostolilor Săi în vârful muntelui nu era deci
o privelişte nouă, ci manifestarea strălucită în El a

îndumnezeirii naturii omeneşti – inclusiv trupul – şi a unirii
Sale cu splendoarea dumnezeiască. Sărbătoarea Schimbării

la Faţă este, prin excelenţă, aceea a îndumnezeirii 
naturii noastre omeneşti şi a participării trupului

nostru trecător la bunurile veşnice, care
sunt mai presus de fire. 

M.STURZA

CCeell  ccee  iiuubbeeşşttee  ppee  DDuummnneezzeeuu,,  iiuubbeeşşttee  şşii  oosstteenneeaallaa,,  iiaarr  oosstteenneeaallaa  
ddee  bbuunnăăvvooiiee  ee  vvrrăăjjmmaaşşăă  ppllăăcceerriiii  ddee  ffiirree..  ((SSff..  MMaarrccuu  AAsscceettuull))
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O familie de artişti plastici la Giroc

Opera de artă trebuie să fie creată ca şi o crimă
perfectă - fără pată şi fără urmă de autor. 

(Constantin Brâncuşi)
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OO  ffaammiilliiee  ddee  aarrttiişşttii  ppllaassttiiccii  llaa  GGiirroocc
El, Livius Oltean, un sculptor talen-

tat. Ea, Adria na Gottardi, o pictoriţă la fel
de inspirată. Ajunşi amândoi la vârsta
pensionării, şi-au căutat liniştea în artă.
Inspiraţia vine, pentru fiecare dintre ei,
din sfere diverse: el este pasionat de sculp-
turile cu teme religioase, ea pictează flori,
pe care le redă aidoma în lucrările sale.

Pentru că viaţa de artist este în per-
petuă mişcare şi schimbare, le-am trecut
din nou pragul, pentru a vedea care sunt
noutăţile pe care cei doi le pregătesc pen-
tru perioada imediat următoare.

Încă de la intrarea în curtea casei, 
ne-am dat seama de...
schimbare. Două sculp-
 turi moderne, realizate
din CM 17, pe schelet
me ta lic, sunt aşezate pe
peluză. „Am fost recent
în Germania, la fiica
mea, şi am văzut aseme-
nea sculpturi pentru ex-
terior. Fiica mea m-a
provocat, spunând că
eu nu voi fi în stare să
realizez asemenea lucrări. Ei, iată, că am
reuşit”, ne spune, nu fără mândrie, Livius
Oltean. Între timp, de la ultima vizi tă,
Livius Oltean a conti nuat să sculpteze, cu
inspiraţie şi spor, pe temele consacrate.
Ne spu ne că a expus spre vânzare lucrări
şi la Mănăs tirea Timişeni, iar când l-am
vizitat se pre gă tea pentru rugile care se
apropiau, dar şi pentru un târg ce se va 
deschide la Muzeul Satului din Timi -
şoara.

Doamna Adriana Gottardi, cea care îi
stă, de 18 ani, alături lui Livius Oltean, 
s-a născut în comuna Vrani, din judeţul
Caraş-Severin, în anul 1950. A urmat
liceul la Oraviţa, iar din anul 1978 s-a
mutat în Timişoara. A muncit, până la
pensionare, la întreprinderea „Deter-
genţi” Ti mişoara, ca desenator tehnic.
Aici, în fabrică, l-a cunoscut pe Livius, cel

cu care îşi împarte acum existenţa. Ieşită
din tumultul vieţii de sluj baş, doamna
Adriana şi-a găsit liniştea între pânze,
cartoane, peneluri şi culori. Dar, înainte
de a trece la şevalet, a făcut un altfel de
artă, cosând goblenuri. 

Dragostea pentru pictură a doamnei
Adriana Gottardi nu este întâmplătoare,
nu a venit din senin. Stând ore în şir în faţa
planşetei de la desenul tehnic până la cel
artistic nu a mai fost decât un singur pas...
Şovăielnic şi nu direct, pentru că, înainte
de a se apuca de pictura propiu-zisă, soţia
domnului Oltean a cusut numeroase go -

ble nuri, timp în care 
s-a obişnuit cu răb-
darea şi culorile. Apoi,
de la munca migăloasă
a goblenului, a trecut la
pânze, culori şi... flori. 

Pentru că doar
flori îi place doamnei
Gottardi să picteze.
„Îmi plac culorile şi
gingăşia florilor, ne
spune artistul plastic,

şi, deopotrivă, faptul că fiecare floare e 
altfel. Astfel, fiecare tablou e altfel...

Şi, pe urmă, truda cu multă răbdare
când, uneori, uit de timpul atât de grăbit
şi necruţător, pentru noi, muritorii. Încă
nu m-am gândit să pictez altceva, fiindcă
florile îmi plac nespus de mult, simt că
aici este domeniul în care mă mişc şi mă
simt cel mai bine. Nu ştiu dacă voi picta şi
altceva dar, deocamdată, simt că va mai
trebui să pictez multe flori...”.

Cât de ciudată şi de frumoasă e viaţa.
În toate formele ei. Iată, o familie de pen-
sionari din Giroc, tocmai pe atunci când
alţii refuză să mai facă ceva, motivând că
„am făcut destule până acum”, s-au apu-
cat de artă: domnul Livius Oltean, de
sculptură, doamna Adriana Gottardi, de
pictură. 

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Opera de artă trebuie să fie creată ca şi o crimă
perfectă - fără pată şi fără urmă de autor. 

(Constantin Brâncuşi)
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Întâmplări sugubeţe, dar adevărate, 
de la vânătoare, cu Ionel Popazie

Nu te faci vânător doar ca să admiri natura...
(Victor Duţă)
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ÎÎnnttââmmppllăărrii  ssuugguubbeeţţee,,  ddaarr  aaddeevvăărraattee,,  
ddee  llaa  vvâânnăăttooaarree,,  ccuu  IIoonneell  PPooppaazziiee

Domnul Ionel Popazie
nu mai are nevoie de nici
o prezentare. Chişozenii
şi girocenii îl cunosc, deo po -
trivă, ca un om harnic şi
gospodar, calităţi pe care
şi le-a pus în slujba co-
munităţii noastre în anii
pe care i-a petrecut în
administraţia publică
locală, acolo unde a ocu-
pat funcţia de vicepri-
mar. Vom trece, aşadar,
peste obişnuita introdu -
ce re atunci când vorbim
despre domnul Popazie,
relatând, în cele ce
urmează, o perioadă ce
se întinde, iată, pe

aproape o jumătate de
veac... Este vorba despre
pasiunea pe care Ionel Po -
pazie o are pentru vână-
toare. Deşi nu s-a
în depărtat niciodată prea
mult de arealul Giroc-
Chişoda, „dom’ vice” a „puş-
cat” de câte ori a avut
ocazia. Acum, a lăsat-o „mai
moale”, însă amintirile din
zilele – toride, geroase,
ploioase sau cu ninsoare –
când lua urma vânatului au
rămas vii. La fel de vii au
rămas şi poveştile sa -
vuroase, spuse acum, „la
rece”, cu detaşare şi cu zâm-
betul pe buze.

Nu te faci vânător doar ca să admiri natura...
(Victor Duţă)

Pasiune stârnită din senin
Ionel Popazie nu ştie să fi avut în

familie pe cineva care să fi fost vânător.
Tocmai de aceea, şi-a descoperit pasiu -
nea mai târziu. Era angajat deja la
ILSA, în Timi şoara, prin 1965.
„Aveam un coleg de serviciu, Emil Gal,
care numai ce devenise vânător. Eu
aveam vreo 25 de ani şi mi-am zis că n-
ar fi rău să îl urmez. Mi-am luat per-
misul de vânător, chiar dacă nu
făcusem armata, iar în perioada aceea
permisele de port-armă se eliberau
destul de greu”, rememo rează „dom’
vice” momentul în care a apucat calea
vânătorii. Însă nu toate păreau rezol-

vate odată cu primi rea permisului. Îşi
aduce aminte cum la prima vânătoare
nici măcar nu ştia să tragă cu puşca, un
IJ rusesc, nou-nouţ, cumpărat imediat
după ce a primit actele care-i atestau
statutul de vânător. A primit, însă, in-
dicaţii de la colegul său şi, încet-încet,
a început să deprindă tainele acestei în-
deletniciri. „Vâ  nam, la început, tur-
turele, pe câmpurile CAP-ului, apoi
am trecut la iepuri sau fazani. Cel mai
mult mi-a plăcut să vânez păsări”. Şi-a
primit, la primele vânători, şi „bo -
tezul”, vânătorii mai experimentaţi
lovindu-l, după obicei, cu o nuia peste
fund. Zâmbeşte când îşi aduce aminte
de acest moment, fără de care nu poţi
intra în rândul vânătorilor adevăraţi. 
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Odată cu trecerea timpului, Ionel
Popazie a devenit un trăgător din ce în
ce mai bun. Îşi aduce aminte că îşi lua,
în fiecare an, autori zaţie pentru vânat
căpriori. De altfel, cel mai mare trofeu
împuşcat în cariera sa vânătorească este
tocmai un căprior. „Am mai fost, de
câteva ori, cu grupa mea, la vânătoare
de mistreţi, la Chevereşu Mare, însă tot
la păsări mi-a plă-
cut mai mult”,
continuă Ionel 
Po pazie.

Pasionat de
câinii brack

Cum nu există
vânător fără câini –
cei mai buni com-
panioni şi par -
teneri –, tot aşa, şi
Ionel Popazie a
ţinut căţei, cu care
a împărţit şi binele,
şi amarul vieţii de
vânător. Îşi aduce
aminte cu drag de
ei şi, din ce ne
povesteşte, ne dăm seama că a făcut o
pasiune pentru câinii din rasa brack cu
păr scurt. A avut patru câini care l-au
însoţit la vânătoare: Rex, Doina, Mera
– căţeluşă de la Doina, şi Spic, cu care a
luat locul I la mai multe concursuri de
frumuseţe şi aptitudini. Când n-a mai
practicat vânătoarea, a fost nevoit să-l
vândă pe Spic.

Poveşti vânătoreşti... adevărate
Ionel Popazie îşi lasă la o parte se-

riozitatea-i binecunoscută atunci când
începe, la insistenţele noastre, să ne
dezvăluie întâmplările adevărate (ne
garantează că nu sunt simple „poveşti
vâ nătoreşti”) pe care le-a trăit alături de
colegii săi. „Într-o iarnă vânam prin

Calea Şa gului,
unde ne-a
prins viscolul.
Pe atunci, eram
doar trei vână-
tori în Chi şoda:
eu, Ti beriu
Negroni şi 
Au gustin Căl -
dăraş. Ei, în
ziua aceea,
vânam cu Au-
gustin Căl -
dăraş. Era
ciudat că, de-o
parte a şoselei,
viscolea şi
ningea, iar ză-
pada creştea
încontinuu, în
timp ce pe
partea cealaltă

era soare. La un moment dat, Căldăraş
se desprinde de noi şi o ia înainte. Nu
trece mult timp şi auzim un foc de
armă... Ne-am întrebat ce a puşcat
Căldăraş. Când am ajuns în dreptul lui,
ne arată, fălos, o vulpe. Când ne-am
uitat cu atenţie, am observat că vulpea
era moartă, dar nu de la glonţul lui, ci
pesemne de frig sau de foame. El a tras
glonţul doar să ne facă să credem că a
împuşcat vulpea... 

UUnn  vvâânnăăttoorr  pprreeffeerrăă  ssăă  ssccaappee  vvâânnaattuull  ddiinn  ssttâânnggăăcciiee,,  ddeeccââtt
ssăă  nnuu  ggăăsseeaassccăă  ddeelloocc  vvâânnaatt..  ((HHeennrryy  ddee  MMoonntthheerrllaanntt)) 175

Viaţa fără ambiţie e aproape imposibilă. 
(Lev Tolstoi)



175

Seara, la birtul din sat, s-a povestit
întâmplarea, iar dimineaţa, pe autobuz,
în drum spre serviciu, oamenii mă în-
trebau cum a reuşit Căldăraş să împuşte
o vulpe... moartă. 

La o altă vânătoare, tot Căldăraş a
fost eroul. Avea în raniţă o sticlă de Ver-
mut, pe care am reuşit să i-o iau şi să o
împart cu băieţii. Ca să nu simtă lipsa,
i-am pus apă în locul băuturii. Când 
ne-am aşezat la masă, Căldăraş a luat o
gură din sticlă şi nu i-a prea plăcut gus-
tul de apă... Noi, ca să scăpăm basma cu-
rată, am dat vina pe soţia lui,
spunându-i că, pesemne, ea i-ar fi în-
locuit băutura cu apă. 

„Altă dată, pe câmpurile un de este
acum AVIASAN, s-a vâ nat un iepure.
Cum am venit pe jos până acasă,
Căldăraş a luat o ţigară, i-a pus-o
iepurelui în gură şi aşa am străbătut tot
oraşul, de se uita lumea la noi ca la 
minune”.

Căprioarele care i-au adus
Miliţia la poartă

O altă întâmplare, care nu prea intră
în categoria poveştilor vânătoreşti, s-a
petrecut atunci când o molimă a dat
printre turmele de căprioare de pe câm-
purile de lângă Giroc. Într-o seară, i-au
fost aduse acasă şase căprioare moarte,
pentru a fi examinate, a doua zi di -
mineaţa, la medicul veterinar. Însă, un
„binevoitor”, a găsit de cuviinţă să re-
lateze la Miliţie cu totul altfel decât
stăteau lucrurile. 

„Dimineaţa, m-am trezit cu doi mil-
iţieni la poartă. Credeam că unul dintre
ei e un amic de-al meu, însă, când m-am
apropiat, mi-am dat seama că nu-i
cunosc pe cei doi. M-au întrebat dacă
am permis de vânător, le-am arătat docu -
mentele, m-au rugat să le arăt unde ţin

puşca, le-am arătat rastelul. Când m-au
întrebat dacă am fost la vânătoare de
căprioare, le-am răspuns că da. Ba chiar
le-am şi arătat cele şase capre, care erau
aşezate una peste cealaltă... Scăr-
pinându-se în cap, mili ţienii mi-au spus
că voi avea probleme mari şi că pot face
chiar şi puşcărie. Tocmai în acel mo-
ment, a venit vizitiul care trebuia să
transporte caprele la veterinar şi le-a 
dezlegat misterul celor doi miliţieni –
căprioarele erau moarte, dar nu de la
glonţ”...

Vânătoarea şi... 
motocicleta, 

pasiuni pe viaţă
Ionel Popazie, ca şi alţi vânători, îşi
aduce aminte cât vânat era, pe vremuri,
prin părţile Girocului şi ale Chişodei.
Astăzi, acesta este din ce în ce mai rar, ca
o consecinţă a vremurilor pe care le
trăim. „În Chişoda sunt acum în jur de
20 de vânători, însă cu vânatul stăm mai
rău. În alte timpuri, aici era plin de
căprioare, de fazani, de iepuri. Acum,
din ce în ce mai rar găseşti vânat. Cu
toate acestea, îmi aduc aminte că într-o
iarnă, de foame, fazanii veneau în grădi -
na noastră. Soţia îi hrănea în fiecare zi.
Am numărat şi 50 de fazani odată...”,
spune domnul Ionel Popazie.
Ajuns la vârsta deplinei maturităţi,
„dom’ vice” pare să fi lăsat puşca mai
mult în rastel, decât să o scoată pentru a
merge din nou pe câmpuri, la vânătoare.
Păstrează însă aceeaşi pasiune ca în
tinereţe pentru această îndeletnicire, aşa
cum păstrează şi pasiu nea pentru con-
dusul motocicletei – deţine o motoretă
Kymco, fabricată sub licenţă Honda, cu
care se deplasează cel mai adesea acolo
unde are treabă.

A. BORBELY

Viaţa fără ambiţie e aproape imposibilă. 
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Postul Adormirii Maicii Domnului

Unde nu este răbdare, acolo nu este nici iubire.
(Sf. Grigore cel Mare)
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Postul Adormirii Maicii 
Domnului, cunoscut în popor şi ca Postul

Sfintei Marii sau Sântămariei, a început în anul
2013 cu o zi mai devreme, res pectiv în 31 iulie, şi s-a

încheiat în 15 august. În acest post, credincioşii au mâncat
peşte în 6 august, în ziua praz nicului Schim bării la Faţă. 

Acest post îi pregăteşte pe creştini pentru cele două mari
praznice din august: Schimbarea la Faţă şi Adormirea Maicii Dom-

nului. Biserica recomandă ca, în această perioadă de post, să fie citită,
zilnic, rugăciunea „Paraclisul Maicii Domnului”.

Postul Adormirii Maicii Domnului a fost fixat în secolul al V-lea, când 
s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. La început, durata postului era dife ri -

tă: cei din Antiohia
posteau o zi, în vreme ce la
Ierusalim acest post ţinea
opt zile. Existau şi creştini
care posteau toată luna au-

gust, în vreme ce alţii
posteau în luna septembrie.
Uniformizarea datei şi a du-

ratei postului a avut loc în
secolul al XII-lea, în anul
1166, la un sinod ţinut la

Constantinopol şi condus
de patriar hul ecumenic

Luca Cry so verghis. 
Postul Sfintei Ma rii, a fost rân  duit de Bise rică întru reamintirea virtuţilor

Sfintei Fecioare Maria, care şi-a petrecut întreaga viaţă, încă din pruncie, în
post şi rugăciune continuă, pentru mântuirea neamului omenesc. 

Prin post, omul poate reintra în para disul pierdut din pricina
neascultării. Postul este un mijloc prin care se asigură echilibrul

fiinţei umane. El ne introduce într-o atmosferă de cumpătare,
de înfrânare, de jertfă, care, toate, duc la îndreptare. 

Fiinţa umană este adesea asaltată de furtuna 
patimi lor, la care ne duc de atâtea ori fie pofta

trupului, fie a minţii. 
M.STURZA

Postul Adormirii Maicii Domnului

Unde nu este răbdare, acolo nu este nici iubire.
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Adormirea Maicii Domnului – Sfânta Maria

Mai întâi să avem gând curat în mintea noastră,
fiindcă rădăcina lucrurilor primeşte sfatul cel 

din inimă. (Sf. Vasile cel Mare)
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Când a binevoit Hristos Dumnezeul
nostru ca sa ia pe Maica Sa la Sine, atunci, cu

trei zile mai înainte, a făcut-o să cunoască, prin mij -
locirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ. Căci,

Arhanghelul Gavriil, venind la dânsa, a zis: „Acestea zice
Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme

de aceasta, ci primeşte cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viaţa
cea nemuritoare”. Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat nespus şi, cu

dorul ce avea ca să se mute la Fiul său, s-a suit degrab în Muntele 
Măslinilor, ca să se roage, căci avea obicei de mergea adesea acolo pentru

rugăciune. După rugăciune, s-a întors acasă şi îndată s-a cutremurat casa cu
totul, iar ea, aprinzând multe lumânări, mulţumind lui Dumnezeu, chemând

rudeniile şi vecinii, şi-a gri-
jit toata casă, şi-a gătit patul

şi toate cele ce se cădea de în-
groparea ei. 

După aceasta, luând Fecioara
iertă ciu ne de la toţi, s-a culcat

pe pat şi şi-a închi puit
preacuratul său trup precum

a vrut; şi a făcut rugăciune 
pentru întărirea lumii şi
paşnica ei petrecere, i-a

umplut şi pe dânşii de
binecuvântarea ei. Şi, aşa, în mâinile Fiului şi Dumnezeului său şi-a dat
sufletul. Îndată, ochii orbilor s-au luminat şi auzul surzilor s-a deschis,

ologii s-au îndreptat şi tot felul de patimă şi de boală lesne se tămă-
duia. După aceea, a început Petru cântarea cea de ieşire şi ceilalţi

Apostoli, unii au ridicat patul, alţii mergeau înainte cu făclii şi
cu cântări, petrecând spre mormânt trupul cel primitor de

Dumnezeu. Atunci s-au auzit şi îngerii cântând şi
văzduhul era plin de glasurile cetelor celor mai

presus de firea omenească. 
(M.S.)

AAddoorrmmiirreeaa  MMaaiicciiii  DDoommnnuulluuii  ––  SSffâânnttaa  MMaarriiaa

MMaaii  îînnttââii  ssăă  aavveemm  ggâânndd  ccuurraatt  îînn  mmiinntteeaa  nnooaassttrrăă,,
ffiiiinnddccăă  rrăăddăăcciinnaa  lluuccrruurriilloorr  pprriimmeeşşttee  ssffaattuull  cceell  

ddiinn  iinniimmăă..  ((SSff..  VVaassiillee  cceell  MMaarree))
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Ruga Chişozeană, august 2013

Credinţa face ceea ce omul şi legea nu pot face.
(Sf. Ioan Gură de Aur)
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Hramul Bisericii din Chişoda este
sărbătorit de praznicul Adormirii
Maicii Domnului. Acesta a fost un mo-
ment de bucurie pentru credincioşii
parohiei Chi şoda. O bucurie sufle -
tească manifestată prin
rugăciunile de la bise -

rică, dar şi una tru-
pească, manifestată prin
jocurile populare din
timpul serii.

Bucuria praznicului
Ador mirii Maicii Dom-
nului este una parado -
xa lă, dar, în acelaşi timp,
în acord cu concepţia
creştină despre viaţă. Naşterea tru-
pească presupune trecerea de la viaţa
din pântecele mamei la viaţa pe care o
cunoaştem cu toţii şi, de asemenea, pre-
supune trecerea de la un univers 
restrâns la unul mai larg. Însă, în con-
cepţia creştină, şi moartea este tot o
naştere, o trecere de la viaţa aceasta la o

viaţă veşnică, este o trecere din acest
univers restrâns în unul infinit,
mărginit doar de inifinitatea lui 
Dumnezeu. Ca urmare, în plan creştin,
naşterea şi moartea sunt două treceri

spre orizonturi mai largi, iar în felul
acesta primesc valenţe ase mănătoare, 
devenind sino ni me.

Totodată, naş te rea în această lume
se concretizează printr-o viaţă ce are un
sfârşit, în timp ce moartea este o naştere
care se concretizează printr-o viaţă ce se
trăieşte în veşnicie şi este fără sfârşit. 

Ruga Chişozeană, august 2013

Credinţa face ceea ce omul şi legea nu pot face.
(Sf. Ioan Gură de Aur)
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Şi, abia acum putem
înţelege expresia ce apare
în multe imnuri bise -
riceşti, atunci când se
spune că moartea este o
naştere sau moartea este
trecerea de la moarte la
viaţă.

O altă exprimare para-
doxală, care este des întâl-
nită în cultul bisericesc,
este aceea de „adormire”,
atunci când se face referire
la moarte, la fel cum este
denu mit şi hramul bise ricii
noastre - „Ador mirea Mai cii
Domnului”. Atunci când o
persoană moare, ea nu mai
poate reveni la viaţă. Dar,
o persoană care doarme se
poate trezi oricând. De
aici putem înţelege cum,
pentru creştinul autentic,
moar tea nu este văzută ca
un final, ci ca un somn din
care vom fi treziţi de 
Însuşi Hristos, la a doua
Sa venire. 

Astfel că, un creştin
nu poate muri niciodată,
deoa rece pentru noi a
murit Hristos pe cruce, şi
cu mortea Sa a omorât
moartea şi a surpat porţile
iadului. Trupul unui
creştin este adormit la fel
ca trupul lui Lazăr, iar su-
fletul este nemuritor. Iată
marele dar pe care l-am primit cu toţii de
la Hristos – am devenit nemuritori. Însă,
dacă va fi o nemurire în fericire sau în
căinţă, depinde de ceea ce alegem noi să
facem în această viaţă. 

Acesta este motivul bucu riei pentru
„adormirea” unui Sfânt, iar moartea lui
este sărbătorită, pentru că, pe de o parte,
moartea unui sfânt este împlinirea celei
mai arzătoare dorinţe a lui – ajungerea
lângă Iisus Hristos, şi, pe de altă parte,

moartea lui pe acest pământ este de fapt
naşterea lui alături de Dumnezeu în
lumea Sfinţilor şi a Îngerilor.

Dacă fiecare dintre noi am putea să
înţelegem şi să percepem moartea în
forma aceasta autentic creştină, „ador -
mirea” noastră, a fiecă ruia, nu va mai fi
motiv de frică, de spaimă şi de dispe ra re,
ci va fi motivul celei mai mari bucurii
care ni s-a întâmplat vreodată.

Preot Dragoş DEBUCEAN

CCrreeddiinnţţaa  eessttee  ccaa  oo  rrăăddăăcciinnăă  ppee  ccaarree  ccrreesscc  ttuullppiinniillee,,
fflloorriillee  şşii  ffrruucctteellee  ffaapptteelloorr  bbuunnee..  ((OOrriiggeennee))
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RRuuggaa  CChhiişşoozzeeaannăă,,  mmaaii  ffrruummooaassăă
ccuu  ffiieeccaarree  aann  ccee  ttrreeccee

Pregătirile pentru Rugă, care şi în
anul 2013 a ţinut două zile, au început
din vreme, aşa cum oamenii aşezării o
fac din moşi-strămoşi. Curăţenia gene-
rală – pentru că locuitorii şi-au aşteptat
aşa cum se cuvine oaspeţii – sau prepa-
rarea bu ca telor tradiţionale de Rugă,
după postul Sfintei Marii, au fost preo-
cupările principale în ultimele zile de
dinaintea sărbătorii.

Iar, cum bunul Dumnezeu a dat
vreme bună de Sfânta Maria Mare, săr-
bătoarea a putut decurge în cele mai
bune condiţii.

În dimineaţa zilei de 15 august, eno-
riaşii din Chişoda s-au îndreptat spre
Biserica Ortodoxă, unde au participat la
Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de
preoţii Traian şi Dragoş Debucean.
Apoi, oamenii s-au îndreptat spre case,
unde, alături de goşci, au luat, după da-
tină, masa de prânz.

Spre seară, îmbrăcaţi în straie de
sărbătoare, chişozenii au venit la Casa
Naţională, unde, pe platou şi pe scenă,
urma să se deruleze programul artistic
al părţii laice a celebrării de Rugă. Unii

dintre ei, încercând să păstreze tradiţia
locului, au venit înveşmântaţi în fru-
moase porturi populare.

După slujba de vecernie, când cei doi
preoţi ai Chişodei, Traian şi Dragoş 
Debucean, au venit la Casa Na ţională,
primarul comunei Giroc, domnul 
Iosif-Ionel Toma, îmbrăcat într-un fru-
mos  costum popular bănăţean, s-a adre-
sat participanţilor la Ruga din acest an

şi le-a urat tuturor să aibă parte de zile
îmbelşugate de rugă şi, pentru că aşa o
cere şi tradiţia, de distracţie. Alături de
domnul primar şi de preoţii din Chişoda
au fost domnul viceprimar Ilie Gâlcă, o
parte dintre consilierii comunei Giroc
şi domnul Ciprian Cipu, fost director la
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului
Timiş. În cuvântul său, domnul primar
Iosif-Ionel Toma, a mulţumit Lui
Dumnezeu pentru vremea frumoasă,
consilierilor locali pentru înţelegerea pe
care au arătat-o faţă de sărbă toarea chi-
şozeană, alocând o im portantă sumă de
bani destinată acestei manifestări, dar şi
celor care au înţeles să vină la Rugă îm-
brăcaţi în frumosul port popular. 

EEsseennţţiiaall  eessttee  ccaa  uunnddeevvaa  ssăă  rrăămmâânnăă  cceeeeaa  ccee  ţţii--aa  nnuuttrriitt  vviiaaţţaa..  ŞŞii  oobbii--
cceeiiuurriillee..  ŞŞii  ssăărrbbăăttooaarreeaa  ddee  ffaammiilliiee..  ŞŞii  ccaassaa  ccuu  aammiinnttiirrii..  EEsseennţţiiaalluull

eessttee  ssăă  ttrrăăiieeşşttii  ppeennttrruu  aa  ttee  rreeîînnttooaarrccee..  ((  AAnnttooiinnee  ddee  SSttaaiinntt--EExxuuppeerryy))
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„Este ce avem noi mai de preţ, a spus
domnul primar: portul popular al părin-
ţilor şi al străbunilor noştri. Costumele
populare însumează sute de nopţi de
trudă, mii de ore în care femeile şi-au os-
tenit ochii, pentru ca aceste costume să
arate aşa cum le vedem. Şi ar fi bine ca
fiecare să vină la jocul de Rugă înveş-
mântat în costumul popular cu care s-a
născut şi care îl reprezintă, indiferent că
are obârşiile în Oltenia, Ardeal ori Mol-
dova. Configuraţia comunei noastre s-a
schimbat mult în ultima vreme. Girocul
şi Chişoda nu mai sunt populate doar cu
bănăţeni, ci şi cu locuitori veniţi din toate
colţurile ţării, dar şi diferite etnii. E bine
ca fiecare să ne păstrăm portul popular şi

să ne mândrim cu el, pentru că un costum
popular costă mai mult decât oricare cos-
tum de firmă”. 

Domnul primar a deschis jocul rugii,
alături de tinerii dansatori al An samblu-
lui „Ghiocelul”, în horă prinzându-se
domnul viceprimar, consilierii locali şi
mulţi chişozeni.

Programul artistic a început cu evo-
luţia celor mai tineri componenţi ai An-
samblului „Ghiocelul”, care au pre zentat
o suită de dansuri bănăţene. I-au urmat
„seniorii” ansamblului din comuna noas-
tră, la fel, cu jocuri populare tradiţionale.

Trebuie menţionat faptul că locuito-
rii din Chişoda au onorat, aşa cum se cu-
vine, sărbătoarea aşezării lor, participând
în număr foarte mare la Rugă. Cu mic, cu
mare, copii, tineri, adulţi şi vârstnici, au
venit la Casa Naţională, au dansat, au

gustat un mititel, au ciocnit un pahar de
bere, aşa cum se obişnuieş te cu astfel de
prilejuri, toate acestea într-o notă civili-
zată şi de bună înţelegere. Copiii au avut
şi ei parte de câteva surprize, aici fiind
amplasate diferite jocuri, care au făcut
deliciul celor mici.

Spre încântarea tuturor participanţilor,
or  ga nizatorii au pregătit un spectaculos
foc de artificii, care a luminat, preţ de câ-
teva minute, cerul Chişodei.

La fel ca în anii trecuţi, la buna des-
făşurare a Rugii de la Chişoda şi-au adus
o contribuţie majoră Primăria şi Consi-
liul Local ale comunei Giroc. Graţie
sprijinului financiar al autorităţilor lo-
cale, chişozenii au avut şi în acest an pri-

vilegiul de a petrece alături de solişti
vocali şi instrumentişti de frunte ai 
Banatului.

Pe scena Casei Naţionale au urcat so-
liştii Andreea Voica, Simion Moise şi
Ioan Dragomir „Papu”. Aceştia au fost
acompaniaţi de formaţiile instrumentale
conduse de Adrian Scorobete şi, respec-
tiv, Dean Galetin.

Timp de două zile, Chişoda a îmbră-
cat straie de sărbătoare. Trebuie remarcat
faptul că, şi la Ruga din acest an, au par-
ticipat o mulţime de tineri, care au apre-
ciat tradiţiile, portul şi folclorul bănăţean,
semn că pe aceste meleaguri elementele
definitorii ale poporului român nu se vor
pierde ci, dim potrivă, vor fi duse mai de-
par te. Am putea spune că Ruga Chişo-
zeană este din ce în ce mai frumoasă cu
fiecare an ce trece.

Vasile TOMOIAGĂ

Să nu pierdem nimic din trecut. Cu trecutul 
se clădeşte viitorul. (Anatole France) 182

Mă duşiam fălos la jioc

Tinereţea beneficiază de toate. 
Chiar şi de trecerea anilor. (Garabet Ibrăileanu)

Poezie în grai bănăţean
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Cu chimiaşa dăzbumbată
Mă duşiam fălos la jioc,
Ungie m-aşciepta o fată
Supţârea, frumoasă foc.

La-nvârcita pră supt mână
Amândoi nie potriviam:

Ea pră paşî ei stăpână
Când pogan o răsuşiam.

S-o gătat spră sară jiocul.
Fiecarie înspr-acas

Să-îndrieptau, bată-i nărocu,
Io cu ea am măi rămas.

Viniau vaşili şî porşii
Dân izladz, dă la păscut.

Îi ţucam budzâli roşii
Şie cu farbă li-o făcut.

Dup-o vriemie, fi ecarie
Ş-o văzdut dă calea lui.

Umbra-adusă dă-nsărarie
O-ascuns forma satului.

Mă duşiam fălos la jioc

M-am întors acas la şină.
Dă mâncat, n-am prea mâncat:

Ochii niegri dă vieşină
Sufl ietu m-or tulburat.

M-am încins prăstă poniavă
S-adorm, să mă oginiesc;
N-am făcut nişi o ispravă.
C-am lăsat-o, mă căiesc.

Trăbuia s-o fur atunşia
Şî în lumie să fujim,

Ca lumina-n întunieric
Amândoi să nie topim.

N-am făcut-o-n sara aia;
Şi-am avut, nişi adz nu şciu.

Poacie că numa dă aia
O tot capt, până mi-s viu.

Fata nu-i. O luat-o altu
Măi isteţ şî măi în grabă

Şî-n atâţa ani în liecie
O făcut dân ia o babă.

Dimitrie ACEA

Tinereţea beneficiază de toate. 
Chiar şi de trecerea anilor. (Garabet Ibrăileanu)

Poezie în grai bănăţean
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Duminică, 4 august 2013, la Parohia
Chişoda, Protopopiatul Timişoara I, a
avut loc slujba de pomenire a părintelui
profesor Aurel Jivi, cadru universitar la
centrele teologice de la Sibiu, Timi -
şoara, Oradea, Arad, Caransebeş şi, to-
todată, fiu al satului. Slujba a fost oficia tă
de către pr. dr.
Nicolae Morar,
şeful Catedrei
de teologie de
la facultatea de
profil din Timi -
şoara, pr. Tra-
 ian Debu cean,
parohul bise -
ricii din Chi -
şoda, şi pr. dr.
Adrian Covan,
profesor la Fa -
cul tatea de
Teo logie din
Timişoara.

Evenimen-
tul a fost pre-
cedat de Sfânta
Liturghie, apoi
a fost săvârşită slujba Parastasului, în
curtea bise ricii, la locul unde se află
aşezat şi bustul părintelui Aurel Jivi, ca
un omagiu adus ilustrului profesor de
teologie. Au fost ţinute alocuţiuni ce au
pus în lumină aspecte ale teologiei
părintelui Jivi, dar şi frumoase amintiri
despre persoana sa.

„Pe părintele profesor Aurel Jivi 
l-am cunoscut la Facultatea de Teologie
din Sibiu. Venise de la studiile absolvite
în SUA, pe care le-a finalizat în mod
strălucit. 

Era un cadru didactic foarte bine
pregătit din punct de vedere profesional

şi s-a manifestat ca o conştiinţă cu 
adevărat duhovnicească în raport cu 
studenţimea Facul tăţii de Teologie 
din Sibiu. 

Dincolo de rigoarea ştiinţifică, de
complexitatea cu noş tinţelor pe care le-a
transmis studenţilor săi, s-a remarcat
prin respectarea valorilor morale. 

IInn  mmeemmoorriiaamm  ppăărriinntteellee  pprrooffeessoorr  AAuurreell  JJiivvii
File de istorie chişozeană

Moment comemorativ în Parohia Chişoda, august 2013

PPooaarrttaa  sspprree  DDuummnneezzeeuu  ee  ccrreeddiinnţţaa,,  iiaarr  ffoorrmmaa  pprriinn  ccaarree
ssee  iinnttrrăă  llaa  DDuummnneezzeeuu  ee  rruuggăăcciiuunneeaa..  ((PPeettrree  ŢŢuuţţeeaa)) 184

Nu este de ajuns să te naşti creştin, ci trebuie 
să te faci creştin. (Sf. Ioan Gură de Aur)
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A încercat să imprime în conştiinţa
studenţilor imaginea preotului exem-
plar de la care să poată fi luat sfatul cel
bun de către orice cre din cios doritor de
cunoaştere şi progres moral, iar în re-
laţiile cu ceilalţi s-a manifestat cu un
maxim de bunăvoinţă. În perioada
1996-2002, până la deces, preotul profe-
sor Aurel Jivi a funcţionat şi în cadrul
Fa cul tăţii de Teologie din Ti mi şoara. 

Toţi studenţii
săi au avut posibili -
tatea de a cunoaşte
ce înseamnă ati-
tudinea academică
şi mai ales ce
înseamnă ampli-
tudinea unui spirit
cu adevărat du -
hovnicesc”, a pre-
 cizat pr. Nicolae
Morar, şeful Cate-
drei de Teologie,
de la facultatea din
Timişoara.

Ca fiu al satu-
lui, ori de câte ori
venea la Timi -
şoara, părintele
Aurel Jivi cerceta şi
biserica sa de su-
flet, şi pe preoţii
slujitori de aici,
care au fost şi stu-
denţii săi. 

„Vreau să vă
pun la suflet câteva
cuvinte despre părintele profesor Jivi.
Era un om deo sebit, atât prin viaţa sa
exemplară, cât şi ca profesor, unde a ex-
celat prin simplitatea şi lejeritatea prin
care comunica studenţilor cu noştinţele,
încât nu se putea să nu le împărtăşească
şi din starea de suflet şi de fapt a lui. Pe
toată perioada profesoratului, a fost
înţeles şi iubit de colegii şi studenţii lui,
drept care, în ziua de 2 august, la Cate-
drala mitropolitană din Sibiu s-a desfă şu -

rat un moment co memorativ în amintirea
acestui profesor, care, dacă ar mai fi fost
printre noi, ar fi împlinit venerabila
vârstă de 70 de ani. Şi noi, astăzi, ne
rugăm bunului Dumnezeu pentru
părintele profesor Aurel Jivi, acum, la 11
ani de la deces. Biserica noastră îl po -
meneşte la fiecare Sfântă Liturghie, pre-
cum şi pe toţi preoţii care au fost aici şi
pe toţi dreptcredincioşii creştini din

această parohie,
ca Domnul să le
dăruiască marea
Sa iubire mântui -
toare. 

Bunul Dum-
ne zeu să-i gă -
sească un loc
părintelui profe-
sor Jivi în îm-
părăţia Sa şi să-l
aşeze cu toţi
sfinţii”, a men -
ţionat pr. Traian
Debucean, paro-
hul bisericii din
Chişoda. 

De asemenea,
a fost făcută o ret-
rospectivă a vieţii
profesorului Au -
rel Jivi de către pr.
dr. Adrian Covan,
fost student al pă -
rintelui, iar astăzi
profesor la Facul-

tatea de Teologie din Timişoara, care a
transmis omagiul Înaltpreasfinţitului
Nicolae, Mitropolitul Banatului, şi al
Preasfinţitului Paisie Lugojeanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi -
şoarei, precum şi al Centrului eparhial
şi al studenţilor Facultăţii de Teologie
din Timi şoara, pentru cel care a fost
„profesorul nostru”. În veci să fie
pomenirea lui!

Diac. Marius MIRCIA

Nu este de ajuns să te naşti creştin, ci trebuie 
să te faci creştin. (Sf. Ioan Gură de Aur)
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AAddeevvăărraattaa  pprriieetteenniiee  ssee  bbaazzeeaazzăă  nnuummaaii  ppee

ffaappttee,,  ppee  iiddeeii,,  ppee  sseennttiimmeennttee  ccaarree  ccoonnssttiittuuiiee
mmiieezzuull  ddee  ffoocc  aall  oommeenniieeii..  ((MMiihhaaii  BBeenniiuucc))

Într-o seară, la un han, doi călători
vorbeau despre drumul lung pe care îl
mai aveau de străbătut, cinstindu-se cu
un pahar de vin. Deodată, lumea de
afară începe să ţipe. Alarmaţi, cei doi
străini ies în uliţă, unde văd o casă
cuprinsă de flăcări, iar alături o femeie
ţipând:

- Copilul meu, copilul meu este în
casă!

Fără să stea pe gânduri, unul din
cei doi călători intră printre flăcări şi,
după ceva timp, iese cu pruncul în
braţe. Femeia îi mulţumeşte cu lacrimi
în ochi, în timp ce lumea îl priveşte cu
admiraţie, pentru fapta sa. În tot acest
timp, prietenul său nici nu se mişcase,
ci aştepta liniştit în faţa hanului. În-
torşi amândoi la masă, acesta îi spune:

- Eşti nechibzuit. Puteai să mori,
ce te-a făcut să-ţi rişti viaţa ?

- Am sărit în flăcări pentru a salva
copilul. N-am făcut nimic deosebit.
Dacă te uiţi cu atenţie în jurul tău, vezi
că toate se jertfesc unele pentru altele:
până şi grăuntele din pământ pu-
trezeşte pentru ca din el să răsară o

plantă nouă, o mlădiţă care să ducă
viaţa mai departe; mama îşi sacrifică
tinereţea pentru a-şi creşte copiii şi a-i
educa; soldatul moare apărându-şi ţara
şi aşa mai departe; toate trăiesc unele
pentru celelalte.

- Bine, dar dacă ai fi murit şi tu, ce
realizai ?

- Atunci, poate că aş fi fost şi eu
asemenea grăuntelui...

Lumea toată este călăuzită de ex-
emplul Mântuitorului, Care S-a jertfit
pe Cruce pentru mântuirea noastră.
Omul trebuie să urmeze şi el acest ex-
emplu fără de care viaţa nu are sens.
Cel cu sufletul curat caută binele celor-
lalţi şi nu pe al său; se roagă pentru toţi
şi nu pentru sine; deci, prin tot ceea ce
face, trăieşte pentru ceilalţi, nu doar
pentru el însuşi.

Când vă veţi curăţa sufletele voastre,
atunci ele vor străluci şi se vor împărtăşi
de prezenţa lui Dumnezeu şi de dum-
nezeiasca şi cereasca Sa strălucire. Atunci,
sufletele vor f i ca nişte oglinzi curate, în-
dreptate spre lumina dumnezeiască şi vor
putea primi şi ele strălucire.

Puterea jertfei 

Pilde creştine

Se povesteşte că un bărbat şi fe-
meia sa au venit la un preot să-i ceară
sfat. Femeia îşi acuza omul că este
prea risipitor, în timp ce bărbatul o
mustra pe nevastă că este prea
zgârcită. Uitându-se la ei, preotul le-a
arătat palma deschisă şi i-a întrebat:

- Dacă mâna mea ar fi mereu ast-
fel, mi-ar mai fi ea la fel de bună?

- Nu, părinte!

Preotul a strâns atunci puternic
pumnul şi, ţinându-l aşa, i-a întrebat:

- Dar dacă mâna mea ar fi mereu
astfel, mi-ar fi de ajutor ?

- Nu, bineînţeles, părinte.
- E, atunci mai gândiţi-vă la asta

şi o să vedeţi care are dreptate!
“Tot ce întrece dreapta măsură e

vătămător. Nici prea mult, nici prea
puţin!”

Risipitor sau zgârcit?
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Pilde creştine

În timpul războiului, viaţa era tare
grea şi oamenii sufereau de foame. Dar
un om bogat s-a hotărât să-i ajute pe cei
sărmani şi a trimis vorbă în tot târgul că,
din ziua următoare, el va oferi pâine
oricărui copil şi asta fără nici un ban. A
doua zi, încă din zori, mulţi prichindei
se strânseseră în faţa casei în care locuia
omul atât de bun la suflet. Când acesta
a apărut cu nişte coşuri mari, pline cu
pâine, copiii s-au repezit, îmbrâncindu-se,
lovindu-se, căutând fiecare să apuce o
pâine cât mai mare. Fiecare, cum punea
mâna pe câte o pâine, o lua la goană, 
bucuros că prinsese o bucată mai mare.
Era acolo o hărmălaie…

Dar omul a observat că undeva, la
marginea curţii, aştepta cuminte o
fetiţă. După ce toţi ceilalţi copii şi-au
ales ce pâini au vrut şi au plecat cu ele,
fetiţa s-a apropiat şi ea de primul coş şi
s-a uitat în el. Dar acolo nu mai rămăse-
se nimic. A căutat şi în cel de-al doilea
coş, dar şi acesta era gol. Spre bucuria
ei, pe fundul celui de-al treilea coş, a
găsit o pâinică mică, mică, pe care nici
un copil nu o băgase în seamă. Fetiţa a
luat-o, a mulţumit frumos pentru pâine
şi a plecat spre casă.

Toată ziua a stat omul şi s-a gândit
la cum se purtase acea fată şi, ca urmare,
a dat poruncă la bucătărie să fie coaptă
o pâine mică, dar în care să fie puşi 10
galbeni. Apoi, dis-de-dimineaţă, a
aşezat pâinica deasupra celorlalte pâini
şi a ieşit iarăşi cu toate coşurile în curte,
unde copiii deja se strânseseră şi aştep-
tau nerăbdători. Din nou, s-au repezit
şi s-au luat la harţă. La sfârşit, fetiţa
noastră, care aşteptase cuminte, ca şi în

ziua precedentă, s-a ales tot cu pâinea
cea mai mică, singura rămasă. Şi de
această dată, i-a mulţumit frumos omu-
lui şi s-a grăbit spre casă, unde mama ei
o aştepta. Când s-au aşezat la masă şi
femeia a rupt pâinea, ce să vezi?!, gal-
benii s-au răsturnat pe masă din aluatul
proaspăt.

- Vai, s-a speriat mama, ce să fie cu
aceşti bani? Dacă banii au ajuns din
greşeală în pâinea adusă de tine? Poate
i-au căzut brutarului, în timp ce
frământa aluatul. Ia-i şi du-i imediat
înapoi!

S-a întors fetiţa la casa omului şi 
i-a dat acestuia toţi banii, spunându-i
cum mama ei i-a găsit în pâinica primi -
tă. Privind-o cu drag, omul i-a răspuns:

- Banii aceia nu au ajuns întâmplă-
tor acolo. După ce am văzut ieri cum ai
avut răbdare şi cum te-ai mulţumit
chiar şi cu mai puţin, am hotărât să te
răsplătesc. Astăzi, am văzut şi cât eşti de
cinstită, fiindcă ai fi putut păstra totul,
dar tu mi-ai adus banii înapoi. Drept
răsplată, în fiecare dimineaţă, când vei
veni să iei şi tu o pâinică, vei primi şi
câte zece galbeni.

Doamne, ce bucuroasă a fost fetiţa!
Nu ştia cum să-i mulţumească omului
pentru atâta bunătate. S-a dus în fugă la
mama ei şi i-a dat bănuţii, după care i-a
povestit totul, iar mama a povăţuit-o şi
de această dată, iar fata i-a urmat sfatul.

Aşa se face că, de atunci, în fiecare
dimineaţă, când primea galbenii, fata se
ducea în mijlocul celorlalţi copii şi îm-
părţea cu ei toţi bănuţii. Ştia că şi
ceilalţi au nevoie de milostenie la fel de
mult ca şi ea.

Sinceritate

SSăărrăăcciiaa  ssaauu  bbooggăăţţiiaa  nnuu  ppoott  îînnvviinnggee  ddrraaggoosstteeaa,,
ddaarr  ddrraaggoosstteeaa  ppooaattee  îînnvviinnggee  şşii  ssăărrăăcciiaa  şşii  bbooggăăţţiiaa..

((SSffâânnttuull  IIooaann  GGuurrăă  ddee  AAuurr))
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Pilde creştine

Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge dragostea,
dar dragostea poate învinge şi sărăcia şi bogăţia.

(Sfântul Ioan Gură de Aur) 187

Sfântul Ioan, Înainte-
mergătorul şi Botezătorul Domnu-

lui, a primit de la însuşi Domnul Hristos
mărturia că el era cel mai mare dintre toţi oa-

menii născuţi din femeie şi cel dintâi între Profeţi. Pe
când încă se afla în pântecele mamei sale, el a tresărit de

bucurie în preajma lui Mesia, pe care îl purta în ea Prea Sfânta
Maică a Domnului. La maturitate, el, „de care lumea nu era vred-

nică” (cf Evrei 11:38), se retrase în pustiu, acoperit cu o haină din păr
de cămilă şi încins cu o curea de piele, aceasta semnificând stăpânirea tu-

turor pornirilor trupeşti. Sfântul Ioan medita, fără încetare, la Cuvântul lui
Dumnezeu şi le considera pe toate ale acestei lumi ca nesemnificative, în faţa

respectării Legii dumne ze ieşti, a cărei desăvârşită în tru chipare era
viaţa sa. De aceea, nu se temea să adreseze reproşuri aspre lui

Irod Antipa, tetrarhul Galileii, om lipsit de ruşine şi
dezmăţat, care, contrar Legii, se căsătorise cu Irodiada, soţia
fratelui său Filip, pe când acesta din urmă era încă în viaţă,
şi avusese cu ea o fată, Salomeea. De aceea, Irodiada nu-
trea în ea o ranchiună puternică împotriva lui Ioan şi
voia să îl omoare; era însă împiedicată de Irod, care îl

proteja, ca bărbat drept şi sfânt, dar mai ales pentru că se
temea de poporul care îl cinstea ca pe un trimis al lui
Dumnezeu. În cele din urmă, Irodiada cea perfidă îşi

atinse scopul şi a făcut în aşa fel încât Profetul să fie dus
la închisoare, în fortăreaţa din Macheronte. Când a fost

aniversarea zilei de naştere a regelui, în apropierea
Paştilor, acesta invită pe notabilii regatului său la un

mare ospăţ, în timpul căruia toţi se dedară îmbuibării şi
beţiei. Salomeea dansa cu voluptate în faţa mesenilor

acestui banchet al slavei deşarte, şi ea plăcu privirii desfrâ-
nate a tatălui său, care îi jură să îi dea ca recompensă orice 

i-ar cere, chiar de-ar fi jumătate din regatul său. La sfatul
mamei sale, tânăra ceru să îi fie adus imediat pe un platou capul
lui Ioan Botezătorul. Regele se simţi încurcat, dar din cauza jurământului său,

şi pentru a nu-şi pierde onoarea în faţa invitaţilor, se decise să îl omoare pe
Cel Drept. Sentinţa a fost pe loc executată, un soldat îi tăie capul  Sfântului

Ioan în închisoare şi îl aduse imediat, încă sângerând, pe un platou, în
sala de ospăţ, acolo unde mesenii îi reproşau în tăcere lui Irod slăbiciu -

nea criminală. Salomeea prezentă mamei sale trofeul, cu aerul de a
spune: „Mănâncă, o, mamă, trupul celui care a trăit ca unul fără

trup şi bea sângele lui. Această limbă care nu înceta să ne
facă reproşuri va tăcea de-acum pentru

totdeauna”.Ucenicii Sfântului au venit să îi ia
trupul şi au mers să îl îngroape în Sevas tia,

apoi s-au dus să îl înştiin ţeze pe
Iisus. (M.S.)

TTăăiieerreeaa  ccaappuulluuii  SSffâânnttuulluuii  IIooaann  BBootteezzăăttoorruull

CCoonnşşttiiiinnţţaa  ccuurraattăă  rriiddiiccăă  ssuufflleettuull,,  iiaarr  ggâânndduull  mmuurrddaarr
îîll  ddoobbooaarrăă  llaa  ppăămmâânntt..  ((SSff..  TTaallaassiiee  LLiibbiiaannuull))
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Zodiac pentru anul 2014
Leu (24 iulie – 23 august)

Dragoste
În 2014 viaţa ta amoroasă va merge, spre deliciul tău, pe un făgaş lin. În

acest sens, ascultă de părerile partenerului tău. Nu lăsa ca sensibilitatea ta să
distrugă relaţia. Anul acesta, poziţiile planetare sunt favorabile, astfel că pacea

va prevala indiferent de ce se va întâmpla. Ocazional, vor apărea diverse dispari-
tăţi, dar nu le lua în considerare, spre binele tău. Dacă eşti singur, este un mo-

ment propice să-ţi găseşti partenerul potrivit. Cei care se află într-o
relaţie sau sunt căsătoriţi vor ajunge să-şi înţeleagă mai bine par-

tenerul. Anul acesta se preconizează emoţii puternice
şi trăiri romantice.

Carieră
Anul acesta este unul în care vor avea loc schimbări financiare majore. 

Spiritul tău de a face cheltuieli extravagante se va potoli pentru o perioadă.
S-ar putea să moşteneşti o sumă mare de bani. Planetele se vor asigura ca nevoile
tale să fie îndeplinite, şi nu lăcomia ta. Sunt probabile unele cheltuieli financiare

legate de studii superioare şi dezvoltarea de proiecte. Vei putea să-i ajuţi pe cei
din jurul tău care întâmpină greutăţi financiare.

În domeniul profesional se preconizează noi reuşite. Vei avea multe 
ocazii de socializare. Vor exista obstacole în relaţia ta cu autorită-

ţile şi colegii de muncă. 

Sănătate
În 2014 starea ta generală de sănătate va fi exce-

lentă. Dispui de o energie inepuizabilă, care te va
ajuta să-ţi îndeplineşti aspiraţiile în viaţă. Anul acesta

vei avea parte de multă activitate fizică. Este o pe-
rioadă prielnică pentru a te deda la orice tip de sport,
care să fie ca un imbold pentru starea fizică şi men-

tală de bine. Ascultă de glasul tău interior atunci
când vine vorba de dietă. Pe parcursul anului

se poate instala o stare de oboseală, prin
urmare menţine un program strict

de lucru şi odihnă.

Omul de onoare, doar o vorbă are. 189
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Septembrie
Gălățeanu Maria, Comuna Giroc,

județul Timiș, 1943
Petcu Petru și Domnica, alături de fiul lor,
Petru, Comuna Giroc, județul Timiș, 1945

Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Piesă vestimentară bărbătească, brâu, Giroc, jud. Timiș, 
început de sec. XX

190
Să nu te gândeşti să neglijezi vreodată gândurile,

căci nici un fel de gând nu se poate ascunde 
de Dumnezeu. (Sf. Marcu Ascetul)
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Calendar ortodox
Septembrie

1 L †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; 
Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)

2 M Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist (Post)
4 J Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 V Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc.

Urban (Post)
6 S Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie
7 D Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv.

Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi; Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convor-
birea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 4, voscr. 2

8 L (†) Naşterea Maicii Domnului
9 M Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf.

Cuv. Chiriac de la Tazlău
10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa (Post)
11 J Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin
12 V Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii

Domnului) (Post)
13 S Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si

Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Mac-
robie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)

14 D (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru); (†) Duminica Înălţării Sf. Cruci ( Jude-
carea şi Răstignirea lui Iisus); Ap. I Corinteni I, 18-24; Ev. Ioan XIX, 6-11; 13-20; 25-28;
30-35; glas 5, voscr. 3

15 L †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita
Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei

16 M Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
17 M Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi (Post)
18 J Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor
19 V Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (Post)
20 S Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Sâmbăta

după Înălţarea Sf. Cruci)
21 D Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci);

Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); Ap. Galateni
II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 4

22 L †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc.
Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin

23 M † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24 M Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul (Post)
25 J Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
26 V †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul

Ghedeon (Post)
27 S †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Româneşti; Sf. Mc. 

Calistrat şi Epiharia
28 D † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Duminica a XVIII-a după Rusalii

(Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 7, voscr. 5
29 L Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
30 M Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani

SSăă  nnuu  ttee  ggâânnddeeşşttii  ssăă  nneegglliijjeezzii  vvrreeooddaattăă  ggâânndduurriillee,,
ccăăccii  nniiccii  uunn  ffeell  ddee  ggâânndd  nnuu  ssee  ppooaattee  aassccuunnddee  

ddee  DDuummnneezzeeuu..  ((SSff..  MMaarrccuu  AAsscceettuull))
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Semnificaţiile Anului Nou bisericesc

Osândeşte-te pe tine însuţi şi vei înceta
de a osândi pe alţii. (Avva Ioan)
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Data de 1 septembrie mar chează, în
Biserica Or todoxă, începutul noului an
bisericesc. Potrivit tradiţiei iudaice,
acum se socoteşte că a început 
Dumnezeu lucrarea de creare a lumii,
apoi, la această dată, Mântuitorul Iisus
Hristos a intrat în sinagogă, unde a citit
textul proorociei lui Isaia, capitolul 61,
1-2, pecetluind începutul activităţii Sale
de propovăduire a
Evangheliei. O ulti -
mă semnificaţie
legată de acest ter-
men derivă din fap-
tul că, de la 1
septembrie, calcu -
lau romanii anii in-
 dictionului. Din
punct de vedere so-
cial, în vechime,
dar şi acum, anul
avea alte repere.
Erau cele două săr-
bători, cea de pri -
măvară, a Sfântului
Mucenic Gheor ghe,
şi cea din toam nă, a
Sfântului Dimitrie.
Aceste praznice,
care se suprapu -
neau peste anotimpurile în care încep şi
se încheie muncile agricole, aveau în
vedere activitatea umană legată de cul-
tivarea pământului. Sfinţii Părinţi au
rânduit ca, în perioada toamnei, să se
citească pericopele evanghelice cu bo-
gatul nemilostiv, cu bogatul căruia i-a
rodit ţarina, cu tânărul bogat, pentru a
căuta să sensibilizeze pe cei avuţi, 
fiindcă se apropia iarna şi pentru cei
săraci era foarte greu.

Data de 1 septembrie, când noi prăz -
nuim începutul anului bisericesc, este

legată de istoria mântuirii. Pe parcursul
unui an bisericesc se re zumă lucrarea de
mântuire, de la creaţie şi până la sfârşitul
lumii. Biserica Ortodoxă marchează
aceste lucruri prin sărbătorile care sunt
prăznuite în lunile de început şi final de
an. Astfel, anul bisericesc se în che ie în
luna august, când avem sărbătorile
Adormirii Maicii Domnului, pe data de

15, şi Tăierea Capu-
lui Sfântului Ioan
Botezătorul, pe da -
ta de 29 august, cel
mai mare proroc de
până la venirea
M â n t u i  t o r u l u i .
Aceste două sărbă-
tori ne vorbesc de-
spre viaţa veşnică,
fiind vorba de două
morţi. Sfântul Ioan,
ca proroc al po -
căinţei, îndeamnă
în cuvântul său:
„Pocăiţi-vă, că s-a
apropiat împărăţia
ceru rilor”. Pro po -
văduirea po căin ţei,
condiţie pentru in-

 trarea în împărăţia ce rurilor, ne arată
tocmai venirea împărăţiei lui 
Dumnezeu, încheierea veacului acestuia
şi începutul eshatonului.

Observăm că sfârşitul anului bis-
ericesc, ca de altfel şi începutul lui, este
sub ocrotirea şi binecuvântarea Sfintei
Fecioare Maria, prin praznicul
Adormirii, fiindcă Adormirea Maicii
Domnului nu este decât trecerea de aici
în veşnicie, cum spune şi troparul sărbă-
torii: „Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica
Vieţii…”. 

Semnificaţiile Anului Nou bisericesc

OOssâânnddeeşşttee--ttee  ppee  ttiinnee  îînnssuuţţii  şşii  vveeii  îînncceettaa
ddee  aa  oossâânnddii  ppee  aallţţiiii..  ((AAvvvvaa  IIooaann))
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Cu această sărbătoare, practic, se în -
cheie anul bisericesc şi, în chip simbolic,
veacul acesta. Şi sărbătoarea Tăierii 
Capului Sfântului Ioan, ultimul dintre
proroci, cel mai mare dintre ei, care
pregăteşte poporul pentru primirea lui
Mesia, stă în legătură cu viaţa viitoare,
cu eshatonul. 

Analizând semnificaţiile teologice
ale anului bise ricesc, părintele profesor
Florian Boitan, de la Seminarul Teo-
logic Ortodox din Bucureşti, spune că
„fiecare an nou este anul mântuirii.
Timpul este rânduit de Dumnezeu pen-
tru mântuire. Timpul este sfinţit prin
Întruparea Domnului Hristos şi rân-
duit pentru dobândirea unei existenţe
fericite în veşnicie. Mulţi Sfinţi Părinţi
accentuează ideea că timpul pe care
omenirea îl parcurge de la Înălţarea lui
Hristos până acum este timpul aştep-
tării celei de-a Doua Veniri a Mântui to -
ru lui, este timpul pregătirii pentru
marea întâlnire cu Dumnezeu. Aşa
mărturisim şi în Crez, în ultimul articol:
«Aştept învierea morţilor şi viaţa veacu-
lui ce va să fie». Împărăţia lui Dumne zeu
este în mijlocul nostru, iar noi, prin ceea
ce lucrăm în intervalul vieţii noastre
pământeşti, pregătim intrarea noastră
în împărăţia lui Dumnezeu. Biserica,
prin rugăciunile ei, prin Sfintele Taine
pe care le săvârşeşte spre sfinţirea şi
apropierea noastră tot mai mare de
Dumnezeu, caută să ne integreze în at-
mosfera împă răţiei cereşti”.

La fel, începutul anului are, ca
primă sărbătoare importantă, tot un
praznic închinat Maicii Domnului:
Naşterea Maicii Domnului, aceea prin
care se săvârşeşte mântuirea oamenilor,
ea născând pe Hristos, Răscum -
părătorul păcatelor noastre. De altfel,
toate praznicele împărăteşti cu dată fixă
sunt în strânsă legătură cu istoria mân-
tuirii: Naşterea Maicii Domnului, In-

trarea în Biserică a Maicii Domnului,
Naşterea Domnului, Soborul Maicii
Domnului şi toate celelalte.

Prin structura anului bisericesc, aşa
cum a fost el rânduit, menţionează
părintele Branişte: „Biserica urmăreşte
ca Persoana şi amintirea Domnului să
fie prezente în chip tainic, real şi con-
tinuu în fiecare din zilele şi anii vieţii
creştinilor. Astfel, anul bisericesc reîn-
noieşte, în cadrul timpului istoric şi al
experienţei umane, viaţa cu Hristos şi în
Hristos, realizându-se o prelungire a
Întrupării şi a vieţii istorice a Mântui -
to rului”. Anul Nou bisericesc are, ca
praznic obişnuit, tropar şi condac pro-
prii. Biserica mulţumeşte lui 
Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a
dăruit în anul care a trecut şi Îl roagă să
binecuvânteze anul care stă să înceapă.
Dumnezeu este Creatorul timpului şi al
lumii, Care binecuvântează cununa an-
u lui bunătăţii Sale. Orice an, orice timp,
sunt darul lui Dumnezeu pentru noi.
Din finalul troparului ne dăm seama că
atât sfârşitul anului, cât şi începutul lui
stau sub ocrotirea Maicii Domnului: „A
toată făptura, Zidi  torule, Cel ce vremile
şi anii ai pus întru puterea Ta, binecu-
vântează cununa anului bunătăţii Tale,
Doamne, păzind în pace poporul şi ţara
aceasta, pentru rugăciunile Născătoarei
de Dumnezeu, şi ne mântuieşte pre
noi“.

Condacul este şi el grăitor în pri vin -
ţa învăţăturii dog matice şi liturgice a
Bise ricii: „Cel ce locuieşti întru cei de
sus, Hristoase Împărate, Făcătorul tu-
turor celor văzute şi celor ne văzute, şi
Ziditorule, Cel ce zilele şi nopţile,
vremile şi anii ai făcut, binecuvântează
acum cununa anului, fereşte şi păzeşte în
pace pe drept-credincioşi, ţara aceasta şi
pe poporul Tău, Multmi los ti ve”.

Preot Iosif COMAN

TTuu  jjuuddeeccii  ppee  aacceellaaşşii  oomm,,  ccaarree  aaccuumm  eessttee  rrăăuu,,  iiaarr
ppeessttee  uunn  cceeaass  eessttee  bbuunn..  DDuummnneezzeeuu  ssiinngguurr  şşttiiee  ccee  vvaa

ffii..  LLaassăă--ll  ppee  EEll  ssăă  jjuuddeeccee..  ((FFeerriicciittuull  AAuugguussttiinn)) 193

Ziua Diplomaţiei
Zile şi... zile

Diplomaţia: arta de a-i lăsa pe alţii să facă de
bunăvoie ceea ce le spui tu. (Abraham Lincoln)
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Ziua Diplomaţiei
Zile şi... zile

Cu prilejul Zilei Ordinului Meritu-
lui Diplomatic, ministerul de resort or-
ganizează, cu sprijinul Cancelariei
Ordinelor, întru nirea Cavalerilor Ordi -
nu lui Meritului  Di plo matic.

Sistemul naţional de decoraţii
cuprinde decora ţiile naţionale (or-
dine, cruci, medalii), decoraţiile pe
do menii de activitate (ordine şi
medalii civile, ordine şi medalii mili -
tare) şi semnele onorifice.

Decoraţiile sunt conferite pentru
serviciile excepţionale aduse statului
şi poporului român, pentru acte de
eroism săvârşite în serviciul militar şi
pentru merite deosebite în activitate.

Propunerile de decorare se fac de
către preşedin tele Senatului sau de
preşedintele Camerei Depu taţilor,
pentru Preşedintele Ro mâniei, pri -
mul-ministru, senatori şi deputaţi;
primul-ministru, pentru membrii
Guvernului, iar miniştrii şi conducă-
torii instituţiilor şi organizaţiilor cen-
trale autonome – pentru persoanele
din domeniul lor de activitate.

Propunerile nominale pentru
acordarea decoraţii lor vor fi avizate de
către Cancelaria Ordinelor, care se

înfiinţează în cadrul Pre şedinţiei
României.

Conferirea  decoraţiilor se face în-
cepând cu cel mai mic grad sau clasă.

Brevetele şi însemnele decoraţii -
lor rămân, după de ces, în posesia
moştenitorilor legali, dar fără drept de
a le purta sau de a face uz, în orice fel,
de prerogativele conferite prin 
acestea.

Ordinul Meritul Di plomatic şi
Medalia Meritul Diplomatic fac
parte din categoria decoraţiilor civile
pe domenii de activitate.

Acest Ordin se poate acorda
cetăţenilor români sau străini, care au
activat ori activează în Ministerul
Afa cerilor Externe, la misiunile
diplomatice şi consulare din ţară şi
din străinătate, cu merite deo sebite în
promovarea politicii externe
româneşti şi în consolidarea relaţiilor
dintre România şi alte state sau 
organisme internaţionale.

Pentru mai multe informaţii se
pot consulta Legile nr. 29/2000 şi nr.
572/2004.

Simona IVUŢ

Diplomaţia: arta de a-i lăsa pe alţii să facă de
bunăvoie ceea ce le spui tu. (Abraham Lincoln)

Ziua Ordinului Meritului Diplomatic 
se sărbătoreşte anual, în data de 1 septembrie, 

cu ocazia Zilei Diplomaţiei Române.
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Pilde creştine

Amorul propriu trăieşte pretutindeni şi trăieşte din orice;
trăieşte din nimic, se împacă deopotrivă cu existenţa 
lucrurilor şi cu lipsa lor. (Francois de Rochefoucauld)
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Pilde creştine

Un tânăr, care se străduise foarte
mult timp să înveţe să se roage, îşi dădu
seama că experienţa rugăciunii nu avea
niciun efect asupra lui. Ba mai mult,
rugăciunea i se părea precum apa care
se strecoară printre degete şi care nu
poate fi oprită. Fiind descurajat, voia să
abandoneze rugăciunea. Dar
auzi de la un prieten de
existenţa unui în -
ţelept în pustiu,
care era un
maestru al ru -
gă ciunii. De ci
se hotărî să
por nească la
drum spre
acest în ţelept. 

Ajuns aici,
îi spuse: „De mult
timp m-am apucat
de rugăciune, dar n-am
simţit niciun efect în viaţa mea.
Şi, auzind că eşti un maestru al rugăciu -
nii, am venit la tine să-mi dai un sfat.
Spune-mi, te rog, cum trebuie să mă rog
ca să simt plinătatea rugăciunii?”.
„Bine, prietene! Ia te uită! La circa 100

de metri se vede un râu. Ia acest coş de
nuiele, chiar dacă este murdar, şi adu-
mi-l plin cu apă”. Tânărul se duse la râu,
umplu coşul, dar până să ajungă la
înţelept, coşul se goli. 

Tânărul a fost trimis încă o dată, dar
şi de data aceasta se întâmplă la fel.

Fiind rugat să meargă pen-
tru a treia oară,

tânărul îi spuse
î n ţ e l e p t u l u i :

„Maes tre, tu
vezi doar că
niciun pic
de apă nu se
poate căra
cu un ase -

menea coş.
Co şul a rămas

precum a fost”.
„Prie tene, îi replică

înţeleptul, acum coşul
este curat. Tot aşa se întâmplă

şi cu rugăciunea. Când te rogi, ai im-
presia că rămâi cum ai fost înainte, dar
în realitate nu este aşa, pentru că rugă-
ciunea curăţă. Ea curăţă sufletul 
omului”.

Coşul de nuiele

Regele Pedro al Braziliei, a vrut să
ridice primul spital public în ţara sa, dar
n-a găsit banii necesari, cu niciun chip.
Atunci, a dat sfoară în ţară, că oricine va
dărui pentru spital un milion de pesos, va
deveni duce, cine va da o jumătate de 
mi lion, conte, iar pentru o sută de mii de

pesos, baron. Cât ai clipi, s-au stâns banii

trebuitori pentru ridicarea spitalului.

Toată suflarea a venit la inaugurare şi

pe placa comemorativă au putut citi:

„Spitalul a fost ridicat de prostia şi vani-

tatea omenească, pentru cei suferinzi”.

Prostia şi vanitatea

AAmmoorruull  pprroopprriiuu  ttrrăăiieeşşttee  pprreettuuttiinnddeennii  şşii  ttrrăăiieeşşttee  ddiinn  oorriiccee;;
ttrrăăiieeşşttee  ddiinn  nniimmiicc,,  ssee  îîmmppaaccăă  ddeeooppoottrriivvăă  ccuu  eexxiisstteennţţaa  
lluuccrruurriilloorr  şşii  ccuu  lliippssaa  lloorr..  ((FFrraannccooiiss  ddee  RRoocchheeffoouuccaauulldd))
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Naşterea Maicii Domnului (8 sep-
tembrie), Intrarea în biserică (21 noiem-

brie), Buna Vestire (25 martie) şi Adormirea
Maicii Domnului (15 august) sunt cele patru mari săr-

bători creştine închinate Sfintei Fecioare
Maria, Născătoarea de Dumnezeu.

Naşterea Maicii Domnului, prăznuită
pe 8 septembrie, este prima mare săr-

bătoare din cursul anului bisericesc,
care începe la 1 septembrie. 

Tatăl Fecioarei Maria, Ioachim, era
un urmaş al regelui David, iar mama,

Ana, era fiica preotului Matthan, 
descendentă din familia preoţească a

lui Aaron, împlinindu-se prin aceasta
proorocia că Mesia va avea o dublă des -
cendenţă: împărătească şi preoţească.
Pentru că nu aveau copii, Ioachim şi

Ana au început să fie ironizaţi şi batjo-
coriţi de oameni. Lipsa copiilor era

considerată un blestem din partea lui
Dumnezeu. Şi totuşi, Ioachim şi Ana

nu s-au răzvrătit împotriva lui 
Dumnezeu, nici nu au renunţat la viaţa
lor virtuoasă, rugându-se, în conti nuare,
cu lacrimi şi nădăjduind în bunătatea lui

Dumnezeu. Tradiţia spune că în al cin-
cizecilea an al căsătoriei lor, Marele Preot
de la Templu a refuzat, în public, jertfa lor,

numindu-i blestemaţi.
Întristaţi, cei doi părinţi s-au îndreptat spre

casa lor din Seforis şi au hotărât să se retragă
fiecare pentru post şi rugăciune. Îngerul Gavriil s-a arătat
fiecăruia, spunându-le că rugăciunea lor nu a fost trecută
cu vederea şi că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea

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.

M. STURZA

Naşterea Maicii Domnului, 
Sfânta Maria Mică

ÎÎnncceeppuuttuull  rrooddiirriiii  eessttee  ffllooaarreeaa  şşii  îînncceeppuuttuull  
ffăăppttuuiirriiii  eessttee  îînnffrrâânnaarreeaa..  ((SSff..  VVaassiillee  cceell  MMaarree))  196

„La mulţi ani!”, 
pompierilor din Giroc

Curajul nu este doar o altă virtute, ci forma pe care o adoptă
virtuţile ajunse la limita încercărilor. (Cyril Connolly)

De Ziua Pompierilor - 9 septembrie
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Anul 1848 reprezintă, în Istoria
Românilor, anul în care naţiunea
română şi-a făcut auzit glasul, după
lungi secole de suferinţă şi tăcere. Re-
deşteptarea naţională a fost animată de
dorinţa poporului de libertate, unitate
şi progres. Un rol deosebit în apărarea
revoluţiei de la 1848 a revenit în Ţara
Românească armatei, în general, şi
Companiei de Pompieri, în special.
Revoluţia din Ţara Românească a fost
înfrântă odată cu sângeroasa luptă din
Dealul Spirii, de la 13 Septembrie 1848,
dar idealurile naţionale şi sociale ale
acesteia s-au înfăptuit pas cu pas prin
lupta eroică a poporului român 

În acest context sărbătoresc, trebuie
să-i amintim şi pe pompierii SVSU
Giroc, cei care, de zeci de ani, şi-au pus
toată dăruirea în slujba comunităţii
noastre. Prevenirea şi stingerea incendii-
lor pentru a salva vieţi omeneşti, ani-
male şi bunuri materiale în situaţii de
calamităţi şi dezastre naturale a consti-
tuit o preocupare a locuitorilor din co-
muna Giroc, care s-a concretizat în
forme de organizare prin anii 1953-
1955. Cu sprijin din partea pompierilor
militari, a luat fiinţă o formaţie civilă de
pompieri voluntari, denumită ,,Paza
Contra Incendiilor” (P.C.I.), apoi ,,Pre-
venirea şi Stingerea Incendiilor”
(P.S.I.). Se cuvine a-i aminti pe aceşti
pompieri, pionieri în domeniu, care au
pus bazele acestei activităţi atât de utile
şi au alcătuit formaţia în prima ei fază:
Ioan Avrămuţ (şef de formaţie), Petru
Acea, Vasile Buibaş, Iosif Cincu (a lu’
Suva), Iosif Cincu (a lu’ Bârză), Roman

Cincu, Ioan Dragomir, Ioan Babescu (a
lu’ Păvilică), Iosif Dragomir (a lu’ Pisat),
Petru Degan, Iosif Drăguţ (a lu’ Gaita),
Vasile Drăguţ, Eli Nicolae, Petru 
Marincu (Miloş), Ilie Jivi, Dumitru
Nicoară, Iosif Seiman, Lazăr Seiman,
Roman Gruiţă, Petru Urşica (a lu’
Vergeş), Fănică Valean, Iosif Ţenche,
Ioan Lazăr (a lu’ Sulea), Corin Petru,
Iosif Dragomir (a lu’ Şuboni), Iosif
Giurcovici, Ioan Marincu (Ion ăl Mic),
Pavel Sfei, Vichentie Marincu, Gheor -
ghe Seiman (a lu’ Orz), Ilie Dragomir,
Cârsta Dragomir, Ioan Colgeu, Gheor -
ghe Groza, Ioan Avrămuţ (a lu’
Hârghie), Gheorghe Avrămuţ (a lu’
Cecău), Ion Tonea, Iulian Neda, Petru
Degan,  Viorel Grabuescu, Silviu
Barany, Răducă Tănase, Mihai 
Alămureanu.

După revoluţia din 1989, activitatea
de prevenire şi stingere a incendiilor se
reorganizează, prin îndrumarea Inspec-
toratului judeţean ,,Banat” şi sprijinul
constant al Primăriei Giroc. Noua gen-
eraţie de pompieri voluntari va activa
sub denumirea ,,Serviciul Public de
Pompieri Civili” (S.P.P.C.), iar apoi
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă (SVSU), avându-l ca şef-servi-
ciu pe domnul Dumitru Crăi niceanu. 

Pentru rezultatele obţinute de-a
lungul anilor, pompierii civili din Giroc
merită toate felicitările. Le urăm, acum,
la ceas de sărbătoare, să aibă puterea de
a-şi continua munca, în sprijinul oame-
nilor din localitatea noastră.

„La mulţi ani!”, pompieri!

„La mulţi ani!”, 
pompierilor din Giroc

CCuurraajjuull  nnuu  eessttee  ddooaarr  oo  aallttăă  vviirrttuuttee,,  ccii  ffoorrmmaa  ppee  ccaarree  oo  aaddooppttăă
vviirrttuuţţiillee  aajjuunnssee  llaa  lliimmiittaa  îînncceerrccăărriilloorr..  ((CCyyrriill  CCoonnnnoollllyy))

De Ziua Pompierilor - 9 septembrie
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SVSU Giroc, medalii de bronz la
„Olimpiada” pompierilor civili 2013

Premieră românească absolută

Curajul este mersul prin frică înspre faptul
de  fi liber. (Gabriel Liiceanu)
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Concurenţă acerbă, 
rezultat meritoriu!

Aproape 3.500 de pompieri din în-
treaga Europă au concurat la ediţia a XV-
a a CTIF. Aceştia au fost împărţiţi în trei
grupe de evalua re: „pompieri voluntari”,
„pompieri profesionişti” şi „echipe femi-
nine”. Lotul S.V.S.U Giroc, care a

reprezentat România, a fost alcătuit din:

Dumitru Crăiniceanu – şef lot, Cristian

Bucur – antrenor (arbitru internaţional),

Aurel Grada – maseur, Marius Saucă,

Iustin Simon, Alin Ardelean, Cristian

Aga, Răzvan Gherghel, Răzvan Bor-

dianu, Ciprian Dumitru, Caius Şcutca,

Cris tian Marincu şi Cristian Bordea. 

SSVVSSUU  GGiirroocc,,  mmeeddaalliiii  ddee  bbrroonnzz  llaa
„„OOlliimmppiiaaddaa””  ppoommppiieerriilloorr  cciivviillii  22001133

PPrreemmiieerrăă  rroommâânneeaassccăă  aabbssoolluuttăă

Evoluţie meritorie a pompierilor civili giroceni la ediţia a XV-a a concursurilor
internaţionale CTIF ale serviciilor de pompieri, de la Mulhouse (Franţa)

Odată la patru
ani, pompierii
civili din Europa
îşi au propria lor
„ O l i m p i a d ă ” .
Concursul CTIF
al servicii lor de
pompieri a avut
loc, în 2013, în
Franţa, la Mul-
house, în pe-
rioada 14-21
iulie. Pentru pri -
ma dată, Româ-
nia a avut reprezentanţi în această
prestigioasă întrecere, care a reunit la
start 135 de echipaje din Germania, Aus-
tria, Belgia, Belarus, Bulgaria, Croaţia,
Danemarca, Finlanda, Ungaria, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Luxemburg,
Norvegia, Polonia, Portugalia, România,
Cehia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia,
Elveţia şi Franţa. Onoarea de a
reprezenta România i-a revenit echipei
SVSU Giroc, cvadruplă câştigătoare a 

titlului na -
ţional (patru
ediţii consecu-
tive, în anii
2007, 2008,
2009 şi 2010),
ocupan tă a
locului secund
(în anul 2011)
şi a locului al
III-lea (în
anul 2012), în
f ina lele na ţio -
nale ale con-

 cursu rilor pompierilor voluntari
desfăşurate în ultimii ani. Sunt perfor-
manţe pentru care condu ce rea Inspec-
toratului General pentru Situa ţii de
Urgenţă (IGSU) a considerat că Girocul
ne poate reprezenta ţara, cu cinste, în
competiţia din Franţa. Aceste conside -
rente au fost de bun augur, pentru că
pompierii noştri s-au întors cu medalii de
bronz de la Mulhouse, situându-se în
prima jumătate a clasamentului.

CCuurraajjuull  eessttee  mmeerrssuull  pprriinn  ffrriiccăă  îînnsspprree  ffaappttuull
ddee    ffii  lliibbeerr..  ((GGaabbrriieell  LLiiiicceeaannuu)) 198

Într-o situaţie disperată, numai curajul şi 
inteligenţa te mai pot ajuta. (Jean Piaget)
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Pe lângă o delegaţie a Consiliului
Local Giroc, echipa SVSU Giroc a fost
însoţită de: col. ing. Eugen Vişan
( I G S U ) ,
locţiitor al
inspectoru-
lui-şef, Mi-
hail Badea
( I G S U ) ,
t r a n s l a t o r,
col. Mariana
B i t u l e a n u
( I G S U ) ,
fostă mare
sportivă şi
Cetăţean de
Onoare al
c o m u n e i
Giroc, gen.
de brigadă
dr. Mihai
Benga, ins-
p e c t o r - ş e f
ISU „Banat”
al judeţului
Timiş, col.
C o r n e l i u
Şurlin, loc -
ţiitor al ins -
pec torului-şef ISU „Banat” al judeţului
Timiş, Ioan Marchiş, consilier superior
pe domeniul situaţiilor de urgenţă din
cadrul Consi liului Judeţean Timiş, ing.
Mirel Muşat, ins pector protecţie civilă
în cadrul Primăriei Giroc.

Pompierii din Giroc au participat la
două probe de concurs, şi anume: „In-
tervenţie de stingere” (uscat) şi „Ştafeta
cu obstacole”. După derularea aces tora,
pompierii voluntari din Giroc au termi-
nat competiţia în pri ma jumătate a
clasamentului. 

Domnul Dumitru Crăi niceanu,
şeful lotului SVSU Giroc, ne-a declarat,
cu privire la această primă participare la
„Olimpiada” pompieri lor: „A fost un
concurs dificil, aşa cum era de aşteptat,
dat fiind faptul că s-au aliniat la start cei
mai buni pompieri civili din Europa.

Pentru noi au fost şi emoţiile debutului,
fiind pentru prima dată când ne-am aflat
la o competiţie de asemenea anvergură.

În plus, vo -
iam să lăsăm
o impresie
bu nă, să fa -
cem cinste
comunei Gi roc
şi României.
Consider că
am avut o
prestaţie ono -
rabilă, având în
vedere nu mărul
şi calitatea par-
 ticipanţilor.
Drept do -
vadă, ne-am
întors acasă
cu o plachetă,
cu diplome şi
medaliile de
bronz ale
competiţiei”.

Experienţa franceză, trăită 
la intensitate maximă

Lotul SVSU Giroc, sprijinit finan-
ciar şi logistic în această deplasare de
către Primăria şi Consiliul Local Giroc,
a ajuns în Franţa în ziua de 14 iulie, chiar
de ziua naţională a acestei ţări. Însă, nu a
fost timp pentru partici parea la festivi -
tăţi, deoarece în seara aceleiaşi zile a avut
loc şedinţa tehnică, în care s-au stabilit
ultimele detalii ale concursului inter-
naţional CTIF. 

În zilele de 16 şi 17 iulie, au avut loc
simulări în condiţii identice cu cele din
concursul oficial. Pompierii civili
giroceni au putut, astfel, să se adapteze
la standardele unei asemenea întreceri. 

Într-o situaţie disperată, numai curajul şi 
inteligenţa te mai pot ajuta. (Jean Piaget) 199

Cine îndrăzneşte, învinge. (Winston Churchill)
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Tot în 17 iulie, seara, a
avut loc ceremonia de de-
s chidere a concursurilor
internaţionale CTIF, or-
ga nizată aidoma deschi de -
rilor olim pice. Echi pajele
participante au defilat în
faţa spectatorilor, iar apoi
s-a aprins flacăra olim pică.

În dimineaţa zilei de
19 iulie, pompierii civili
gi roceni au intrat în con-
curs. Au participat la cele
două probe, au dat tot ce
au avut mai bun pentru a
ocupa un loc meritoriu în
ierarhia finală, după care
au avut de aşteptat doar
încheie rea competiţiei,
pentru a afla pe ce poziţie
s-au clasat. A fost una
bună, aşa cum amin team,
drept pentru care cere-
monia de închidere a
CTIF 2013 a fost un
prilej de mândrie pentru
reprezentanţii noştri, 
bucuroşi că au reuşit să
facă faţă presiunii unor
adversari competitivi şi
temeinic antrenaţi.

Organizarea Olim -
piadei a fost una de ex-
cepţie şi, aici, putem să
amintim că organizatorii
CTIF 2013, în baza acred-
itărilor eliberate partici-
panţilor, le-a oferit
acestora gratuitate pe trans portul public
în comun, pe toată durata competiţiei.

Dată fiind amploarea evenimentu-
lui, care a acaparat pentru câteva zile
atenţia întregului oraş Mulhouse, presa
de aici a relatat, cu lux de amănunte,
fiecare zi a desfăşurării „Olim piadei”
pompierilor.

La întoarcerea în ţară, în semn de
mulţumire pentru sprijinul acordat, nu
numai cu acest prilej, de către primarul

comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma,
echipa SVSU Giroc i-a înmânat aces-
tuia placheta obţinută în Franţa, iar
domnul primar a aşezat-o la loc de 
cinste, alături de celelalte trofee pe care
SVSU Giroc le-a adus în panoplia co-
munei în ultimii ani.

Vasile TOMOIAGĂ 

Anton BORBELY

Foto: Alexandru APOSTU

Cine îndrăzneşte, învinge. (Winston Churchill)
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ÎÎnncceeppuutt  ddee  aann  şşccoollaarr  22001133--22001144  
llaa  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  „„DDaavviidd  VVoonniiggaa””  ddiinn  GGiirroocc

PPrreemmiieerrăă  ggiirroocceeaannăă

Ziua de 16 septembrie va rămâne,
fără îndoială, în istoria comunei noas-
tre. Prima zi de şcoală a anului şcolar
2013-2014 a coincis cu inaugurarea
Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, festivitate onorată de reprezen-
tanţi ai au-
t o r i t ă ţ i l o r
ju deţene şi
locale, ai In-
spectoratu-
lui Şcolar
Ju deţean Ti -
miş şi ai Par-
lamentului
R o m â n i e i .
Au fost pre -
zen ţi, la Gi -
roc, prefectul judeţului Timiş, domnul
Eugen Do ga riu, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Timiş, domnul Titu Bojin,
inspectorul şef al IŞJ Timiş, domnul
prof. dr. Cornel Petroman,
deputatul Colegiului VI,
domnul Că tălin Tiuch,
pre şedintele Sin dicatului
„Spiru Haret” al În-
văţământului Preuniversi-
tar Timiş, domnul prof.
Virgil Popescu, consilierul
judeţean domnul Traian
Stancu, viceprimarul co-
munei Giroc, domnul Ilie
Gâlcă, precum şi o parte
dintre consilierii locali
giroceni. Gazde au fost
primarul comunei Giroc,
domnul dr. Iosif-Ionel

Toma, şi directorul Liceului „David
Voniga”, domnul prof. dr. Petrişor-
Dorin Treta, cei care i-au întâmpinat pe
oaspeţi cu tradiţionala pâine şi sare. 

Fanfara locală, condusă de domnul
Ionel Pascota senior, a intonat imnul de

stat, după care
oaspeţii, alătu -
ri de domnul
primar dr. Io -
sif-Ionel Toma,
au tăiat panglica 
inau gurală, des -
chizând, în mod
oficial, cursu rile
Liceului Teo-
retic „David Vo -
niga” din Gi roc.

A urmat ceremonia de punerii de
coroane la bustul preotului David
Voniga, bust care străjuieşte intrarea
liceului girocean.

Acolo unde şcolile prosperă, totul prosperă.
(Martin Luther)
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Început de an şcolar 2013-2014 
la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc

Premieră giroceană

Acolo unde şcolile prosperă, totul prosperă.
(Martin Luther) 201

Oficialităţile invitate la Giroc s-au
adresat, apoi, elevilor, cadrelor didactice
şi părinţilor, cu ocazia des chiderii noului
an şcolar. Domnul primar dr. Iosif-Ionel
Toma a prezentat placheta şi diploma
prin care doamnei senator Ecaterina 
Andronescu, fost ministru al educaţiei, i
se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al
comunei Giroc, în semn de reunoştinţă
faţă de sprijinul acordat pentru înfiin -
ţarea Liceului Teoretic „David Voniga”.

Iată că eforturile autorităţilor locale,
ale domnului primar dr. Iosif-Ionel
Toma, ale cadrelor didactice de la şcoala
din comuna noastră, şi anume, acelea de
a înfiinţa un liceu la Giroc, au fost în cu-
nunate de succes. Girocul nu doar că
merita, datorită bogatei sale tradiţii în edu-
caţie şi ale performanţelor atinse în acest
domeniu în ultimii ani, dar şi avea nevoie
de un liceu, ca urmare a creşterii perma-
nente a numărului de copii şi ca o con-
secinţă a dezvoltării sale din ultimul timp.

Emoţii au fost şi la Chişoda, în

această primă zi de şcoală. Elevii au fost
întâmpinaţi la începerea anului şcolar de
către primarul comunei Giroc, domnul
dr. Iosif-Ionel Toma, de domnul vi-
ceprimar ing. Ilie Gâlcă, de directorul
Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, domnul prof. dr. Petrişor-Dorin
Treta, de directorul adjunct, doamna
prof. Marie ta Deneş, de doamna Corina
Nistor, de la compartimentul Prognoză
şi  Reţea Şcolară, din cadrul Inspec-
toratului Şcolar Judeţean Timiş, de

doamna prof. Anica Zbîrcot şi de dom-
nul inspector prof. Gheorghe Rusu,
foşti dascăli la şcoala chişozeană.

A început, aşadar, un nou an şcolar
la Giroc şi Chişoda. Un an al pro -
vocărilor, atât pentru das căli, cât şi pen-
tru elevi şi părinţi. Este începutul unei
noi etape în viaţa comunităţii girocene,
începutul drumului Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc pe calea afir-
mării sale între ins tituţiile reprezenta-
tive ale învăţământului timişean.

Vasile TOMOIAGĂ

Şcoala este o clădire între pereţii căreia se află
ziua de Mâine. (Autor necunoscut)
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LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc„„DDaavviidd  VVoonniiggaa””  
ddiinn  GGiirroocc  llaa  îînncceeppuutt  ddee  ddrruumm

Mă simt onorată să vă adresez acum,
la început de drum liceal, gândurile mele
de sinceră preţuire pentru dascălii şi co-
munitatea locală timişoreană care au
sprijinit înfiinţarea Liceului „David
Voniga” din Giroc.

Îmi doresc ca şcoala pe care o slujiţi
să fie performantă, să promoveze prin-
cipiile fundamentale ce guvernează sis-
temul valorilor universale, în care

educaţia îşi are locul
bine definit.

Sunt sigură că,
peste ani, vom avea
dovada că dascălii
acestui liceu vor
semăna educaţie,
dragoste şi devota-
ment pentru şcoală,
iar cei care se formează
în şcoală vor contribui
la înălţarea neamului.

Urez Liceului „David Voniga” din
Giroc, colectivului profesoral şi elevilor
să lucreze împreună pentru desăvârşirea
pregătirii şi spre bucuria celor care au
gândit drept, construind şcoala.

Vivat, Crescat, Floreat!

Senator Ecaterina ANDRONESCU,
preşedintele Comisiei pentru 

Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport

DDooaammnnaa  sseennaattoorr  EEccaatteerriinnaa  AAnnddrroonneessccuu,,
CCeettăăţţeeaann  ddee  OOnnooaarree  aall  ccoommuunneeii  GGiirroocc

Şcoala nu este pregătire pentru viaţă, 
şcoala este viaţa însăşi. (John Dewey) 203

Înfiinţarea Liceului Teoretic 
„David Voniga”, benefică pentru Giroc

Este o mare greşeală să crezi că, odată ce ai terminat
şcoala, nu mai trebuie să înveţi nimic. (S. Loren)
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Sunt extrem de încântat de faptul că
pe raza comunei Giroc, pe lângă lucrările
de infrastructură, vorbesc aici de dru-
muri, apă, canal, Primăria a dorit şi a
reuşit să dezvolte şi infrastructura so-
cială, un pas important fiind transfor-

marea şcolii gimnaziale în liceu. 
Înfiinţarea, în premieră, pentru anul

şcolar 2013-2014, a unei clase de liceu
este o primă etapă, un lucru benefic pen-
tru elevii din comună, care nu mai sunt
nevoiţi să facă naveta la Timişoara. Iar
faptul că, de anul viitor, se doreşte  înfiin -
ţarea unei alte clase de liceu, cu profil de
servicii în alimentaţie publică şi turism,
este o nouă dovadă a faptului că Primăria
din Giroc doreşte să ofere toate condiţii -
le pentru ca tinerii din comună să poată

să studieze, în vederea învăţării unei
meserii. Nu pot decât să apreciez faptul
că Liceul Teoretic „David Voniga” func-
ţionează într-un mo dern complex şcolar,
care mai include grădiniţă şi creşă, ceea
ce înseamnă că atât preşcolarii, cât şi ele-

vii, beneficia -
ză de cele mai
bune con -
diţii. Profit
de acest mo-
ment, al în-
c e p u t u l u i
unui nou an
şcolar, ca să
vă felicit pen-
tru toate rea -
lizările pe
care le-aţi
obţinut până
în prezent şi
vă doresc ca
Liceul Teo-
retic „David
Voniga” să

ajungă o instituţie de învăţământ model,
o adevărată „pe pi nieră” de profesionişti.
Calitatea elevilor şi calitatea procesului
de învăţământ se reflectă şi în calitatea
standardului de viaţă. Vă doresc tuturor
un an şcolar marcat numai de împliniri,
în care cele mai îndrăzneţe vise să prindă
viaţă şi în care să gustaţi din plin şi din
bucuriile, dar şi din responsabilităţile
vieţii de elev.

Eugen DOGARIU, 
prefectul judeţului Timiş

ÎÎnnffiiiinnţţaarreeaa  LLiicceeuulluuii  TTeeoorreettiicc  
„„DDaavviidd  VVoonniiggaa””,,  bbeenneeffiiccăă  ppeennttrruu  GGiirroocc

EEssttee  oo  mmaarree  ggrreeşşeeaallăă  ssăă  ccrreezzii  ccăă,,  ooddaattăă  ccee  aaii  tteerrmmiinnaatt
şşccooaallaa,,  nnuu  mmaaii  ttrreebbuuiiee  ssăă  îînnvveeţţii  nniimmiicc..  ((SS..  LLoorreenn))
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LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  „„DDaavviidd  VVoonniiggaa””  ddiinn  GGiirroocc  --
uunn  rreeppeerr  ppee  hhaarrttaa  jjuuddeeţţuulluuii  TTiimmiişş

Girocul a traversat, în 16 septem-
brie, un moment ce marchează într-un
mod cât se poate de fericit istoria re-
centă a localităţii. Dezvoltarea Co-
munei Giroc, din toate punctele de
vedere, impunea înfiinţarea unui liceu
în localitate. 

Deschiderea Liceului Teoretic
„David Voniga” încununează anii de

muncă şi eforturile depuse de admi -
nistraţia locală, de domnul primar 
Iosif-Ionel Toma, de conducerile de până
în prezent ale unităţii de învăţământ din
Giroc, de profesori, de elevi şi părinţi,
eforturi care, coroborate, au dus la
creşterea calităţii actului educaţional şi la
atingerea unor standarde de invidiat,
chiar şi pentru multe şcoli din Timişoara.

Firesc, nimic din ce s-a realizat la
Giroc nu a fost uşor, au fost eforturi fi-

nanciare importante pentru bugetul
local, însă domnul primar, în special, şi
Consi liul Local Giroc, au înţeles că
şcoala este, alături de Bise rică, unul din-
tre principalii piloni ai comunităţii, iar
tinerii – viitorul acestei localităţi.

Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc este un reper. Un reper al perfor-
manţei în învăţământ, dar şi unul al im-

plicări întregii
comunităţi într-un
domeniu esen ţial
pentru orice loca -
litate.

Nu pot decât să
fiu mândru că am
putut participa la
inaugurarea Liceu-
lui Teoretic „David
Voniga” din Giroc.
Este un exemplu de
bună administraţie
şi de con ştien tizare
a rolului edu caţiei

în viaţa tinerilor noştri, un exemplu pe
care l-aş recomanda tuturor primarilor
din judeţul Timiş.

Sunt sigur că, peste ani, Liceul Teo-
retic „David Voniga” din Giroc va de-
veni un etalon al învăţământului
timişean şi că de pe băncile sale vor ieşi
tineri de nădejde, oameni de care avem
atâta nevoie.

Titu BOJIN, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

EEdduuccaaţţiiaa  aarr  ffii  ccuu  mmuulltt  mmaaii  eeffiiccaaccee  ddaaccăă  ssccooppuull  eeii  aarr  ffii  ccaa  oorriiccee
bbăăiiaatt  ssaauu  ffaattăă,,  îînn  mmoommeennttuull  îînn  ccaarree  ppăărrăăsseesscc  şşccooaallaa,,  ssăă  şşttiiee  ccââtt
ddee  mmuullttee  nnuu  şşttiiuu  şşii  ssăă  ffiiee  îîmmbbiibbaaţţii  ccuu  oo  ddoorriinnţţăă  ccaarree  ţţiinnee  ttooaattăă

vviiaaţţaa  ––  ssăă  llee  şşttiiee!!  ((WWiilllliiaamm  HHaalleeyy))
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LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  „„DDaavviidd  VVoonniiggaa””  
eessttee  ppee  mmââiinnii  bbuunnee

Am privilegiul să fiu martor al unui
eveniment pe care l-aş numi istoric pen-
tru comunitatea din Giroc şi Chişoda.
Particip la inaugurarea Liceului Teo-
retic „David Voniga” din Giroc, o insti-
tuţie care încă de la începutul
funcţionării sale, în această structură,

este pusă pe baze solide.
Comuna Giroc este într-o perpetuă

dezvoltare. Dezvoltarea economică, cea
imo biliară, creşterea nu mărului popu-
laţiei şi, implicit, cel al populaţiei şco-
lare, toate acestea sunt argumente în
favoarea des chiderii unui liceu în loca -
litatea dumneavoastră.

Acest deziderat însă nu se putea 
realiza fără aportul decisiv al au-
torităţilor locale şi mă refer aici, cu
precădere, la primarul Iosif-Ionel To ma,
cel care a făcut din procesul educării
tinerilor giroceni una dintre priorităţile
mandatelor sale de edil. Această aple-

care spre formarea ti nerei generaţii s-a
concretizat prin investiţii ge neroase, la
grădiniţe, la Şcoala Gimnazială, iar
acum, la Liceul Teoretic „David
Voniga”. Pot afirma, din postura în care
mă găsesc, că la Giroc sunt crea te unele
dintre cele mai bune condiţii de studiu

din judeţ, in-
cluzând aici şi
insituţiile şco-
lare din oraşele
timişene.

Sunt sigur
că Liceul Teo-
retic „David
Voniga” din
Giroc, deşi se
află la început
de drum, va de-
veni una dintre
instituţiile de
învăţământ re -
p r e  z e n t a t i v e
pen tru judeţul
nostru. Seriozi-
tatea şi profe-
s i o n a l i s m u l
oa menilor care

au pus umărul la înfiinţarea liceului
sunt garanţia că Liceul Teoretic „David
Vo niga” este pe mâini bune. Cred din tot
sufletul că această instituţie de în-
văţământ va dăi nui peste veacuri şi pot
spune că sunt mândru că am ajutat şi eu
la ctitorirea ei, cu modestele puteri pe
care le am de la cârma învăţământului
timişean.

Felicitări, încă odată, autorităţilor
locale din Giroc, succes elevilor şi
dascălilor de la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc.

Prof. dr. Cornel PETROMAN,

inspector şcolar general

DDaaccăă  şşccooaallaa  ttrriimmiittee  ssoocciieettăăţţiiii  ccooppiiii  ccuu  oo  ddoorriinnţţăă  vviiee  ppeennttrruu
ccuunnooaaşştteerree  şşii  ccuu  oo  ooaarreeccaarree  iiddeeee  ddeesspprree  mmoodduull  îînn  ccaarree

ccuunnooaaşştteerreeaa  ppooaattee  ffii  oobbţţiinnuuttăă  şşii  uuttiilliizzaattăă,,  aattuunnccii  şşccooaallaa  
şşii--aa  îînnddeepplliinniitt  ddaattoorriiaa..  ((RRiicchhaarrdd  LLiivviinnggssttoonnee))
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„Bunul nostru cel mai de preţ sunt
copiii noştri” - dr. Iosif-Ionel Toma

Care este diferenţa dintre şcoală şi viaţă? La şcoală, înveţi
lecţia şi pe urmă dai un examen. În viaţă, dai examene, 

din care îţi înveţi lecţia. (Anonim)
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Liceul Teoretic „David Voniga” 
este pe mâini bune

Dacă şcoala trimite societăţii copii cu o dorinţă vie pentru
cunoaştere şi cu o oarecare idee despre modul în care

cunoaşterea poate fi obţinută şi utilizată, atunci şcoala 
şi-a îndeplinit datoria. (Richard Livingstone)
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„„BBuunnuull  nnoossttrruu  cceell  mmaaii  ddee  pprreeţţ  ssuunntt
ccooppiiiiii  nnooşşttrrii””  --  ddrr..  IIoossiiff--IIoonneell  TToommaa

Cu prilejul deschiderii noului an
şcolar 2013-2014 şi consfinţirea Liceu-
lui Teoretic „David Voniga” am in-
tenţionat, în primă instanţă, să prezint
distinşilor noştri oaspeţi comuna noas-
tră – Girocul de astăzi. 

Am vrut să le arăt cât de mult s-a
construit în ultima vreme şi cât de mult
a crescut comuna noastră în ultimii ani.
Am vrut să le vorbesc
despre kilometri de
drumuri asfaltate, de-
spre kilometri de con-
ducte de apă şi canal şi
despre multe altele,
dar, până la urmă, m-
am gândit să le arăt
bunul nostru cel mai
de preţ: copiii noştri.
Şi, atunci, i-am invitat
la şcoală.

Încă din primul
meu mandat ca primar
al comunei Giroc, n-
am precupeţit nimic
pentru a investi în
tineri, atât material, cât şi spiritual, în
educaţia şi ins tru irea lor. An de an, gră-
diniţele şi şcolile noastre au fost moder -
nizate şi, din ce în ce mai bine, dotate.
Am dezvoltat bazele sportive şi am vi-
talizat viaţa culturală a comunei. În
toate aceste activi tăţi, au fost antrenaţi,
cu precădere, tineri.

Fără falsă modestie, am putea spune
că Girocul este una dintre comunele de
frunte ale judeţului Timiş şi chiar ale ţării.
O comună periurbană cu o dinamică de-
mografică şi o dezvoltare economică ieşite
din comun. Vreau să amintesc că, doar în
ultimii ani, localitatea noastră a trecut de
la puţin peste 3.000 de locuitori la peste
9.000, câţi numără astăzi. Înfiinţarea unui

liceu aici nu se reduce la o simplă ambiţie,
ci a devenit o necesitate impusă de noile
condiţii de viaţă.

Şi dacă putem înfiinţa şcoli noi într-o
vreme în care în unele locuri au fost des-
fiin ţate, înseamnă că dorinţa de învăţă-
tură şi setea de carte încă nu au apus în
acest neam.

Să ajutăm după propriile puteri la
răspândirea luminii de
carte este o cinste, dar
şi o îndatorire a fie -
căruia dintre noi, atât
ca părinte, edil local
sau judeţean, cât şi a
Ministerului Educa ţiei.

Prima atestare a
Şcolii din Giroc da -
tează din anii 1774-
1776, aceasta fiind cu
limba de predare ro -
mână. 

Lucrările de mo -
 der ni zare, din ultima
vreme, ale spaţiilor de

învăţământ, extinderea acestora şi
dotarea cu mij loace didactice la zi, toate
acestea permit rea lizarea unui în-
văţământ modern şi performant.

Astfel, înfiinţarea unui liceu la Giroc
nu a fost întâmplătoare. Ea este urma rea
unui îndelungat proces educaţional, spri-
jinit de o bază materială fără precedent.

În anul 2006, la Şcoala din Giroc au
fost sărbătoriţi 230 de ani de învăţământ
românesc în această localitate şi a fost
tipărită Monografia Şcolii din Giroc.

După alţi şapte ani, aici, se deschid
porţile Liceului Teoretic „David Voniga”.

Să fie într-un ceas bun!
Dr. Iosif-Ionel TOMA, 

primarul comunei Giroc

Care este diferenţa dintre şcoală şi viaţă? La şcoală, înveţi
lecţia şi pe urmă dai un examen. În viaţă, dai examene, 

din care îţi înveţi lecţia. (Anonim)
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ŞŞccooaallaa,,  cceeaa  mmaaii  bbuunnăă  iinnvveessttiiţţiiee  îînn  vviiiittoorr
Unul dintre subiectele cel mai intens

dezbătute de-a lungul timpului atât de
către profesori sau politicieni, cât şi de
către simpli cetăţeni, în calitatea lor de
elevi, părinţi sau, pur şi simplu, de către
persoane interesate de pre zentul şi 
viitorul Ro mâniei, îl reprezintă sistemul
educa ţional. 

Astfel, ca în fiecare toamnă, 
deschiderea noului an şcolar constituie,
deo potrivă, un prilej de bucurie, dar şi de
reflecţie atât pentru elevi, părinţi şi profe-
sori, cât şi pentru autorităţi, care au rolul
de a asigura cadrul pro pice desfăşurării ac-
tului educaţional. 

Sistemul de în-
văţământ românesc a
dat dovadă, de nenu -
mărate ori, că este capa-
bil să dezvolte spe  cialişti
de prestigiu naţional şi
internaţional în toate
domeniile. Medaliile
obţinute de către elevii
români la olimpiadele
internaţionale repre  zintă
o dovadă a po tenţialului
imens de care dispune ţara noastră şi un
motiv de mândrie pentru întreaga socie -
tate ro mâ neas că. Prin urmare, investiţiile
publice ar trebui direc ţionate mai mult
către cercetare, ca motor al progresului
economic, şi către eficientizarea sistemu-
lui de învăţământ, astfel încât acesta să fie
într-adevăr centrat pe elev şi pe nevoile
lui, astfel încât rezultatele obţinute la con-
cursurile internaţionale să nu constituie
doar excepţii, ci întregul sistem să fie unul
de per formanţă. De asemenea, instituţiile
statului, de la nivel central şi local, dar şi
cadrele didactice trebuie să aibă în vedere
asigurarea unui parcurs educaţional 
modern, care să corespundă atât aspiraţii -
lor individuale, cât şi nevoilor societăţii.

Asigurarea unui învăţământ de cali-
tate, care să îmbunătăţească standardul de
viaţă al tuturor şi să-i confere fiecărui
cetăţean posibilitatea de a se dezvolta şi de
a contribui la dezvoltarea întregii socie -
tăţi, reprezintă, conform legii, una dintre

priorităţile naţionale. Cu toate acestea,
de-a lungul timpului, politicile edu-
caţionale, precum şi fondurile acordate
acestui domeniu, nu au reflectat întot-
deauna importanţa pe care el o are în 
so cie tatea ro mâ nească. De aceea, este im-
portant ca educaţia să beneficieze de un
tratament corespunzător din partea tu-
turor factorilor de decizie, concretizat prin
politici care să vizeze nu doar îndeplinirea
unor obiective imediate, ci, mai ales, atin-
gerea unor obiective stra tegice, de lungă
durată (adop tarea metodelor moderne de
predare şi evaluare, sincronizarea cu 

cerinţele de pe piaţa
muncii etc.).

Preocuparea insti-
tuţiilor statului pentru
facilitarea accesului la
educaţie se poate observa
foarte bine în comuna
Giroc, acolo unde, în 16
septembrie, a avut loc 
inaugurarea primei clase
din cadrul Liceului Teo-
retic „David Voniga”.

Este demn de menţionat că toate in-
vestiţiile necesare deschiderii acestui liceu
au fost realizate de către autorităţile lo-
cale, respectiv Primăria comunei timişene,
condusă de către primarul PSD, dr. Iosif-
Ionel Toma. 

Clasa, cu profil teoretic, va fi dublată,
începând de anul viitor, de o clasă cu pro-
fil de servicii în alimentaţie publică şi tu rism.
Totodată, în viitorul apropiat, se pre-
conizează inaugurarea unei clase de ad-
ministraţie publică. Date fiind dotarea
materială moder nă, corpul profesoral şi,
nu în ultimul rând, elevii care vor studia
acolo, liceul de la Giroc are toate şansele
să devină o instituţie de prestigiu în în-
văţământul timişean. 

Această premieră este încă o dovadă că
şcoala constituie cea mai bună investiţie în
viitor şi că autorităţile centrale şi locale
sunt din ce în ce mai conştiente de impor-
tanţa acesteia pentru comunitate.

Experienţa e un drum lung şi o şcoală scumpă.
(Proverb german)
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Şcoala, cea mai bună investiţie în viitor

Experienţa e un drum lung şi o şcoală scumpă.
(Proverb german) 208

Sistemul românesc de învăţământ a
fost intens mediatizat în perioada recentă,
mai ales în contextul rezultatelor nefavo -
rabile obţinute de către un număr impor-
tant de elevi la examenul de bacalaureat şi
la evaluarea naţională. Aceste rezultate au
evidenţiat anumite carenţe ale sistemului,
carenţe care vor trebui avute în vedere
atunci când vor fi elaborate politicile cu
privire la sistemul educaţional ca ansam-
blu. Situaţia nu trebuie însă generalizată,
iar exemplele de bună practică trebuie
căutate nu doar în afara României, ci şi în
interiorul ţării, deoarece şcolile şi liceele
româneşti realizează în mare măsură un
învăţământ de ca li tate. Un bun exemplu
în acest sens îl constituie, inclusiv, rezul-
tatele pe care elevii noştri le au atunci
când aleg să studieze la universităţile din
străinătate.

Importanţa imediată a acestor rezul-
tate şi mediatizarea lor se explică prin fap-
tul că, pe baza lor, elevul accede la o forma
superioară de învăţământ sau se inte-
grează pe piaţa forţei de muncă. Din
cauza crizei economice care încă persistă
în Europa, crearea condiţiilor necesare
pentru ca tineri absolvenţi să-şi poată găsi
un loc de muncă reprezintă principala
pro blemă cu care se confruntă toate
statele Uniunii Europene şi, implicit, şi
România. Totuşi, într-o lume globalizată,
în care disparităţile inter-statale şi inter-
regionale încă persistă, există sectoare
economice care decad şi altele, noi, care
deţin o pondere din ce în ce mai impor-
tantă, iar simpla absolvire a unei instituţii
de învăţământ nu garantează găsirea unui
loc de muncă, aşa cum alegerea unui par-
curs educaţional considerat a fi optim la
un moment dat nu este suficientă. Aşadar,
una dintre cele mai importante calităţi
umane, şi anume capacitatea de adap tare,
trebuie folosită şi pe piaţa forţei de
muncă, cetăţeanul de astăzi al Uniunii
Europene trebuie să fie capabil să lucreze
în domenii dintre cele mai diverse, chiar
dacă pregătirea sa de bază cores punde
unei arii restrânse.

Din punct de vedere al politicilor în
domeniul educaţiei, mai ales în statele în
care sistemul public de învăţământ deţine
o pondere semnificativă, aşa cum este şi
România, autorităţile, împreu nă cu socie -
tatea civilă şi cu ceilalţi parteneri sociali,

au datoria de a identifica locurile de
muncă cu potenţial de dezvoltare: cele
care fac comunităţile să funcţioneze mai
bine, cele care conectează economiile, cele
care protejează mediul înconjurător, cele
care sprijină angajamentul civic etc. 

Odată identificate, acestea ar trebui să
fie parte integran tă a obiectivelor edu ca-
ţionale atât în învăţământul preuniversi-
tar, cât şi în cel universitar. Cu toate
acestea, piaţa forţei de muncă a demon-
strat că se schimbă mai repede decât poate
sistemul educaţional să se adapteze, ceea
ce duce cu gândul la concentrarea nu doar
pe dobândirea unor abilităţi concrete de
către absolvenţii de facultate sau liceu, ci
către dobândirea unei perspective asupra
mo du lui în care funcţionează di feritele
sectoare economice şi, mai ales, dobândi-
rea capaci tăţii individului de a învăţa şi de
a se adapta schimbărilor.

În zilele noastre, oamenii pornesc în
căutarea unui loc de muncă încă din
primii ani de şcoală, atunci când decid, în
funcţie de abilităţi şi de rea lităţile eco-
nomice, să urmeze un liceu sau altul, o
facultate cu profil artistic, socio-uman sau
una în care se studiază ştiinţele exacte
ş.a.m.d. Drept urmare, unul dintre cei mai
importanţi paşi în găsirea unui loc de
muncă îl repre zintă alegerea unui parcurs
educaţional adecvat atât capabili tăţilor şi
aspiraţiilor in di vidului, cât şi realităţilor
economico-sociale. De aceea, este deo -
sebit de importantă nu doar simpla pro-
movare a examenelor, ci, mai ales, bagajul
de cunoştinţe cu care un elev pleacă de pe
băncile şcolii, bagaj care nu este întot-
deauna reflectat de diploma pe care acesta
o obţine la finalizarea cursurilor.

În concluzie, trebuie avut în vedere
faptul că, indiferent de conjunctura socio-
economică, va exista întotdeauna o piaţă
a forţei de muncă pentru profesionişti,
pentru cei care întruchipează excelenţa
într-un anumit domeniu, sau, aşa cum
afirmam mai sus, în mai multe domenii.
Aşadar, fiecare dintre noi trebuie să se
asigure că învaţă şi se perfecţionează în
mod continuu, iar şcoala reprezintă cel
mai bun punct de pornire pentru o carieră
de succes. Cătălin TIUCH

deputat Colegiul VI Timiş

CCeell  ccaarree  ddeesscchhiiddee  uuşşaa  şşccoolliiii,,  îînncchhiiddee
uuşşaa  îînncchhiissoorriiii..  ((VViiccttoorr  HHuuggoo))
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Începutul de an şcolar la Giroc a
însemnat pentru mine încă o confirmare a
vechiului proverb românesc „omul potrivit
la locul potrivit”.

De data aceasta,
însă, este vorba de o ex-
tindere a acestei „vorbe
de duh” şi, când spun
asta, mă gândesc la
colectivul didactic din
această unitate şcolară,
la primarul destoinic şi
dedicat comunităţii sale,
domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, şi, nu în ultimul
rând, la directorul acestei şcoli.

Sigur că dorinţa lor a fost împărtăşită
de cei care au pute re de decizie, după ce 
s-au convins că meri tă să apară pe harta
şcolii ro mâneşti un nou liceu. Această ade-
vărată mi nu ne se petrece într-o perioadă
grea pentru întregul sistem de învăţământ,
când se desfiinţează o serie de unităţi şco-
lare, inclusiv licee.

Într-o atmosferă sărbătorească, demnă
de toată admiraţia, în care şi ultimul detaliu a
contat, s-a inaugurat Liceul Teoretic „David

Voniga” din Giroc.
Importanţa eveni-

mentului a fost evidenţiată
şi de preo  cuparea cu care
s-au implicat  autorităţile
locale, la cel mai înalt
nivel, prin prezenţa pre-
fectului de Timiş şi a
preşe dintelui Consiliului
Judeţean Timiş.

Mă înclin, cu tot
respectul, în faţa pri-

marului Toma, a consilierilor Comunei
Giroc, dar şi a colegilor mei, dascălii din
şcoală. Pentru toţi aceştia, jos pălăria.

Închei prin a ura mult succes noii
unităţi liceale şi fie ca, în cel mai scurt
timp, să intre în elita liceelor timişene.

Prof. Virgil POPESCU, preşedintele
Sindicatului Independent al 

Învăţământului Preuniversitar Timiş

Jos pălăria!

Simţul curiozităţii este şcoala originală 
a naturii. (Smiley Blanton)

În dragostea şi purtarea de
grijă ce o are faţă de copiii săi,
orice părinte Îl are ca neador-
mit ajutător pe Însuşi Dum-
nezeu, Cel care este Părintele
tuturor. Şi, tocmai din această
pricină, este de datoria noastră
să ne sârguim să îl vedem pe
Dumnezeu în inimile co piilor
noştri. Însă acest lucru nu cere
o osteneală peste fire, pentru că
adeseori rostirile fiilor şi fi-
icelor noastre sunt o adevărată
comoară, iar simplitatea şi seninul cuvintelor
lor au puterea să limpezească şi să lumineze su-
fletul oricărui om.

De aceea, aşe zându-L pe Dumnezeu ca
stâlp de lumină peste sufletele curate ale
copiilor nostri, de fapt, luminăm viaţa
fiecărui părinte şi, totodată, a unei întregi

comunităţi. Acest lucru ne-a
adus în prima zi de şcoală la
Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc, pentru ca
prin rugăciune să aducem
copiilor şi familii lor acestora
harul Domnului şi dragostea
Sa Dumnezeiască, care să 
des  chidă un drum al 
cuviinţei, cumpătării şi bu-
curiei de fiecare zi. Parohia
Ortodoxă Ro mână Giroc ure-
ază şcola rilor comunei noastre

un nou an şcolar încununat de rezultate
bune la învăţătură şi, prin lucrarea Duhu-
lui Sfânt, să se deschidă mintea, gura şi
inima copiilor noştri spre înţelegere şi în-
văţare a tuturor celor trebuincioase.

Marius ŞONEA, preot paroh
Biserica Ortodoxă Română Giroc

SSăă  îîll  vveeddeemm  ppee  DDuummnneezzeeuu  îînn  iinniimmiillee  ccooppiiiilloorr  nnooşşttrrii
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Jos pălăria!

Simţul curiozităţii este şcoala originală 
a naturii. (Smiley Blanton)

Să îl vedem pe Dumnezeu în inimile copiilor noştri
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Prin Ordinul Ministrului Educaţiei
Naţionale cu nr. 3747/24.05.2013, în Co-
muna Giroc s-a înfiinţat, începând cu data
de 1 Septembrie 2013, nivelul de în-
văţământ liceal. 

De asemenea, prin Hotărârea nr.
67/14.05.2013, Consiliul Local al Co-
munei Giroc a aprobat schimbarea denu-
mirii unităţii de învăţământ cu
personalitate juridică Şcoala Gimnazială
Giroc în Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc. A fost o con-
secinţă firească a dez-
voltării fără precedent a
comunei noastre, din toate
punctele de vedere,
referindu-ne însă strict la
creşterea semnificativă a
numărului de elevi şi la îm-
bunătăţirea evidentă a
condiţiilor de învăţământ,
impunându-se ca Girocul
să aibă un liceu propriu. La
înfăptuirea acestui act is-
toric pentru învăţământul
comunei Giroc au con-
tribuit, în primul rând, pri-
marul comunei Giroc, dr.
Iosif-Ionel Toma, sprijinit de Consiliul
Local al Comunei Giroc, cu aprobarea
Ministerului Educaţiei Naţionale, ca ur-
mare a demersurilor locale (Consiliul de
Admi nistraţie al şcolii, părinţii elevilor,
acordul de principiu al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Timiş). A contat faptul că
respectăm prevederile privind finanţarea
unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din bugetele locale şi că există resurse
umane calificate pentru toate nivelurile de
învăţământ preuniversitar.

Saltul de la o populaţie şcolară de 785
de copii, în anul şcolar 2012-2013, la 845 de
copii, în anul şcolar 2013-2014, vorbeşte de
la sine despre necesitatea de a acorda şanse

sporite la educaţie celor care reprezintă 
vii torul în comuna noastră.

Perioada vacanţei de vară a fost un
prilej de efectuare a tuturor reparaţiilor şi
do tărilor necesare în vederea deschiderii
unui nou an şcolar la cel mai nou liceu din
judeţul Timiş. Sub coordonarea directă a
domnului primar, dr. Iosif-Ionel Toma, la
Liceul Teoretic „David Voniga” s-au exe-
cutat lucrări ample de modernizare. S-au
dotat toate sălile de clasă din noul corp al

şcolii, construit în anul
2012, cu mobilier nou,
modern şi ergonomic, s-au
montat jalu zele, table eco-
logice, panouri multi-
funcţionale, s-au zugrăvit
sălile care necesitau igie -
nizare, s-a amenajat o sală
pentru personalul nedidactic.

Curtea şcolii a fost
complet renovată: s-au
montat dale din beton, s-a
turnat un nou înveliş din
beton pe terenul de sport.
S-a zugrăvit exteriorul sălii
de sport din Giroc. În faţa
şcolii s-a amenajat o par-

care, iar spaţiile verzi au fost ornate cu bră-
duţi şi acoperite cu gazon, atât în curtea, cât
şi în faţa şcolii. Un act de mare responsabi -
li tate şi preţuire a valorilor trecutului local
din partea comunităţii locale a fost făurirea
şi montarea bustului patronului spiritual al
liceului nostru în faţa şcolii. David Voniga
(1867-1933) a fost cărturar local, scriitor
bisericesc, jurnalist, preot în Giroc în pe-
rioada 1900-1933 şi rep  rezentant al giroce-
nilor la Marea Adunare Naţională de la
Alba-Iulia, din 1 Decembrie 1918. Este o
lucrare mo nu mentală impresionantă, exe-
cutată cu măiestrie, în bronz, de către renu-
mitul sculptor timişorean Aurel Gheor ghe
Ardeleanu. Bustul străjuieşte, spre mândria
noastră, intrarea în liceul din Giroc.

CCeeeeaa  ccee  aarraattăă  ccăă  uunn  ccooppiill  eessttee  ddoottaatt  şşii  ttaalleennttaatt  nnuu  ssuunntt
îînnttooddeeaauunnaa  nnootteellee  bbuunnee  lluuaattee  llaa  şşccooaallăă,,  ccii  uunn  mmoodd  ddiiffeerriitt

ddee  aa  pprriivvii  lluummeeaa  şşii  ddee  aa  îînnvvăăţţaa..  ((CChhuucckk  GGrraasssslleeyy))

PPeerrffoorrmmaannţţăă  îînn  eedduuccaaţţiiee  llaa  GGiirroocc
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Lucrări de modernizare s-au efectuat
de către Primăria Giroc şi la structura
Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”
din Chişoda, constând în reamenajarea
curţii, prin montarea de dale din beton şi
instalarea de tâmplărie tip termopan în
interioare. 

Având în vedere importanţa de-
schi derii noului an şcolar 2013-2014 la
noul Liceu Teoretic „David Voniga”, la
festivitate am fost onoraţi de prezenţa
unor personalităţi precum: domnul
Eugen Dogariu, prefectul judeţului
Timiş, domnul Titu Bojin, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Timiş, dom-
nul prof. dr. Cornel Petroman,
ins pector şcolar gene ral al IŞJ Timiş,
domnul profesor Octavian Gruiţa, fos-
tul director al şcolii, de numele căruia
se leagă cea mai mare dezvoltare a aces-
tei instituţii de învăţământ, domnul
deputat Cătălin Tiuch, domnul prof.
Virgil Popescu, preşedintele Sindicat-
ului „Spiru Haret” al Învăţământului
Preuniversitar Timiş. La invitaţia
domnului primar, aceştia au rostit cu-
vântări pline de îndemnuri pentru
tânăra generaţie locală. Emoţia festiv-
ităţii a fost sporită de prezenţa inocentă
a primei promoţii de elevi de la clasa
pregătitoare, care au fost primiţi cu
aplauze, în acordurile armonioase ale
fanfarei tinerilor din Giroc. Domnul
primar, în cuvântarea domniei-sale, a
realizat o sinteză grăitoare a trecutului,
a prezentului şi a aspiraţiilor tuturor
celor care sunt implicaţi în învăţămân-
tul girocean.

Oficialităţile judeţene şi locale au
depus coroane omagiale cu tricolor la
bustul lui David Voniga. După
încheierea festivităţii de la Giroc, dom-
nul primar dr. Iosif-Ionel Toma, îm-
preună cu majoritatea consilierilor
locali şi cu conducerea şcolii, s-a de-
plasat la Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda, unde s-a des-
făşurat festivitatea de deschidere a

noului an şcolar.
Învăţătorii şi diriginţii au fost nu-

miţi pentru acest an şcolar pe baza
principiului continuităţii, iar la clasele
debutante au fost numite următoarele
cadre didactice: la Giroc – profesor
pentru învăţământul primar Bianca
Cîmpeanu la clasa pregătitoare A; pro-
fesor pentru învăţământul primar
Cristina Biriş la clasa pregătitoare B;
profesor Violeta Liseţchi – dirigintă la
clasa a V-a şi profesor Alexandru Koşa
– diriginte la clasa a IX-a; la Chişoda
– învăţătoare Cris tina Lupu-Savin la
clasa pregătitoare şi profesor pentru
învământul primar Denise-Ofelia
Ilie-Mărculescu la clasa I; profesor
Gabriela Vlasie – diri gintă la clasa a V-
a şi profesor Graţiela Nenu dirigintă la
clasa a VIII-a.

Colectivul de cadre didactice al
Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc este hotărât să ridice standardul
procesului instructiv-educativ, care
trebuie să fie în concordanţă cu efor-
turile ex  trao rdinare ale comunităţii lo-
cale, care a sprijinit întotdeauna ceea
ce înseamnă cultura şi educaţia, la
orice nivel. Suntem conştienţi de difi-
cultăţile pe care le vom întâmpina, în-
deosebi la nivelul liceal, cu atât mai
mult cu cât învăţământul este o prob-
lemă de timp, iar rezultatele apar peste
ani. Ne bazăm pe calitatea umană şi
profesională a întregului colectiv di-
dactic, precum şi pe sprijinul pă rin ţilor
elevilor noştri, care reprezintă un fac-
tor decisiv în evoluţia ca li tăţii în-
văţământului. 

În numele tuturor celor care slu-
jesc învăţământul din comuna Giroc,
mulţumesc comunităţii locale pentru
sprijin şi doresc un an şcolar fructuos
tuturor preşcolarilor şi elevilor noştri.

Prof. dr. Petrişor-Dorin TRETA,
director, Liceul Teoretic 

„David Voniga” din Giroc

Atât timp cât vor exista examene, 
vor fi şi rugăciuni în şcoală. (Anonim)



212

Prima zi de şcoală repre zintă o zi de
sărbătoare pentru toţi locuitorii ţării,
când copiii, de la preşcolari până la
vârsta majoratului, însoţiţi de părinţi,
bunici sau prieteni îşi îndreaptă paşii
spre şcoală. Pentru locuitorii Girocului
această zi a avut o semnificaţie 
deosebită, fiindcă, pe lângă emoţiile
fireşti ale începutului de an şcolar, în
urma unui proces com-
plex de evaluare, şcoala
generală a fost transfor-
mată în liceu teoretic, ce
poartă numele preotului,
scrii to rului  bisericesc,
ziaristului şi marelui
patriot David Voniga,
care a trăit şi activat în
Giroc, în perioada
1900-1933.

Pentru această reuşită,
fiind că fără îndoială este
o reuşită să înfiinţezi un
liceu într-o comună,
când multe licee din
Timişoara nu-şi real-
izează cifra de şco-
larizare şi sunt la un pas
de desfiinţare, un merit
revine autorităţilor lo-
cale, primarului Iosif-Ionel Toma, vice -
primarului Ilie Gâlcă şi Consiliului
Local, care au asigurat condiţiile mate-
riale de excepţie, conducerii şcolii, di-
rectorului Petrişor-Dorin Treta,
directorului adjunct Marieta Deneş şi
cadrelor didactice, care au depus efor-
turi deosebite în procesul complex de
evaluare a şcolii. Pe lângă factorii locali,
de un sprijin deosebit ne-am bucurat
din partea autorităţilor judeţene, Pre-

fectură, Consi liul Jude ţean, Inspec-
toratul Şcolar Judeţean, Sindicatul În-
văţământului „Spiru Haret”,
parlamentarilor de Timiş şi, nu în ul-
timul rând, de cel al doamnei senator
Ecaterina Andro nescu, fost ministru al
învăţământului. 

Necesitatea înfiinţării liceului s-a
impus ca urmare a creş terii populatiei

şco lare la nivelul co-
munei la peste 800 de
preşcolari şi elevi în cele
două grădiniţe cu pro-
gram prelungit şi în cele
două şcoli, dar şi a creş-
terii populaţiei localităţii
până aproape de 9.000 de
locuitori.

Deschiderea festivă a
cursurilor a coincis cu
dezvelirea bustului cti-
torului care a dat numele
liceului, David Voniga,
în prezenţa autorităţilor
judeţene, prefectul
judeţului Timiş, Eugen
Doga riu, preşedintele
Consiliului Judeţean
Timiş, Titu Bojin, in-
spectorul şcolar general,

Cornel Petroman, deputatul Cătălin
Tiuch, a altor invitaţi şi a numeroşi
părinţi.

Acestor  reuşite şi momentelor de
sărbătoare le urmează un an greu de
muncă, din partea elevilor şi cadrelor di-
dactice, care spe răm să aducă şi satis-
facţiile aşteptate de părinţi, autorităţi şi
întreaga comunitate şi care să confirme
calitatea învăţământului girocean.

Prof. Octavian GRUIŢA

ZZii  iissttoorriiccăă  llaa  ŞŞccooaallaa  ddiinn  GGiirroocc

Ţine minte că acele lucruri minunate pe care le înveţi la şcoală
rezultă din munca multor generaţii. Toată această moştenire ţi se
dă pentru a o primi, onora şi pentru ca să adaugi la ea şi, într-o

zi, s-o predai, cu respect şi credinţă, copiilor tăi. (Albert Einstein)
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Ziua de 16 septembrie 2013 repre zintă,
pentru noi toţi, o zi aşteptată, o zi încăr-
cată cu multă emoţie, ziua de debut a unui
nou an şcolar, prilej de reîntâlnire, cu  
bucurie şi speranţă. Fie că suntem profe-
sori, părinţi, elevi sau membri ai comu-
nităţii locale, ne îndreptăm paşii cu
nostalgie către şcoală.

În virtutea unei frumoase tradiţii, fes-
tivitatea de deschidere a anului scolar
2013-2014, de la Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda a avut oaspeţi de
seamă, în persoana doamnei econ. Corina
Nistor, de la compartimentul Prognoză şi
Reţea Şcola -
ră, din cadrul
I n s p e c  t o  -
ratului Şcolar
Judeţean Ti -
miş, a unor
foste cadre
di dactice ale
şcolii (doam -
na prof. Anica
Z b î r c o t ,
domnul insp.
prof. Gheor -
ghe Rusu) şi a
unor con-
silieri locali. Din partea autorităţilor lo-
cale au fost prezenţi domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma şi domnul viceprimar
ing. Ilie Gâlcă. Au luat cuvântul,
adresându-le un bun venit copiilor, dom-
nul primar Iosif-Ionel Toma, domnul di-
rector Petrişor-Dorin Treta, după care
părintele Traian Debucean a oficiat sluj ba
de început de an şcolar.

În anul şcolar 2013-2014 avem 171  de
elevi, dintre care 92 la ciclul primar şi 79 la
gimnaziu, iar la grădiniţă, 109 copii. La
nivelul localităţii funcţionează şi creşa,
având înscrişi 26 copiii.

În acest an şcolar, la grădiniţă
funcţionează: grupa mică, coordonată de

educatoarea Camelia Donoiu; grupa mij -
locie  B, educatoarea Cosmina Mărguş;
grupa mij locie A – educatoarea Simona
Cheie şi educatoarea Oana Simion; grupa
mare – educatoarea Ileana Cionca şi edu-
catoarea Andreea Ghibirdic.

La deschiderea noului an şcolar, au
fost transmise elevilor urări de sănătate,
multe bucurii şi rezultate cât mai bune la
învăţătură, mai ales că ei sunt îndrumaţi
de un colectiv de cadre didactice 
deo sebit, cu mulţi ani de experienţă, pro-
fesori care ştiu să îmbine bunătatea şi cele

mai alese
sentimente
cu exigenţa.

P e n t r u
elevii clasei
pre gătitoare
emoţiile sunt
cele mai ma -
ri; ei părăsesc
grădiniţa şi
păşesc sfioşi
şi emoţionaţi
în sala de
clasă, unde
nu-i mai

aşteaptă jucăriile, ci ma nua lele noi. Cei mai
mici elevi ai acestei şcoli au fost întâm pi -
naţi cu aplauze şi li s-a  urat un călduros
„Bun venit!” în şcoală, să fie cuminţi,
sănătoşi şi, desigur, harnici la învăţătură.
Ceilalţi elevi abia au aşteptat să se reîntâl-
nească, după o vacanţă bineme ritată.

În acest an şcolar, clasa pregătitoare
este îndrumată de  învăţătoarea Cristina
Lupu-Savin, iar clasa I de învăţătoarea
Ofelia-Denise Mărculescu-Ilie. Clasa a
II-a va fi condusă de învăţătoarea Geor-
geta Barna, clasa a III-a de învăţătoarea
Delia Ion, iar clasa a IV-a de învăţătoarea
Gabriela Condrea.

Un nou an şcolar la Chişoda

Lumea nu este decât o şcoală pentru întrebări.
(Michel Montaigne)
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Au fost întâmpinaţi cu aplauze cei mai
mici elevi de gimnaziu, din clasa a V-a, în-
drumaţi  de profesoara Ga briela Vlasie, cu
care vor desfăşura orele de limba franceză şi
limba engleză. Clasa a VI-a va fi condusă
de profesorul Liviu Râmneanţu, cu care
vor desfăşura orele de istorie şi geografie,
clasa a VII-a de profesorul Boris Babici,
care le va preda orele de educaţie fizică, iar
clasa a VIII-a de profesoara Graţiela Nenu,
care le va preda matematica.

Ceilalţi dascăli de la Şcoala din Chişoda
sunt, în anul şcolar 2013-2014: profesoara
Constanţa Onose – limba română, profe-
sorul Mircea Sturza – muzică, profesorul
Pavel Drăghici – desen, profesoara
Melentina Costa – fizică şi chimie, profe-
soara Georgina Ianculescu –  biologie, pro-

fesoara Simona Duiuleasa –  fizică, profe-
soara Lelia Lal – educaţie tehnolo gică, pro-
fesoara Miloranca Golban – religie,
profesoara Mihaela Crăciun – cultura civică,
profesorul Emanuel Nicolescu – religie.

Pentru o cât mai bună desfăşurare a activ-
ităţilor în şcoala noastră, vom încerca să avem
o colaborare cât mai strânsă între cadrele di-
dactice şi părinţi. De asemenea, sprijiniţi şi în-
drumaţi de re prezentanţii Inspectoratului
Şcolar Judeţean Timiş şi ajutaţi, ca şi până
acum, de autorităţile locale, vom continua
munca de a avea, la Chişoda, un proces edu-
caţional de cea mai bună calitate.

Prof. Marieta DENEŞ,

director adjunct 

Liceul Teoretic„David Voniga” din Giroc 

Începutul de an şcolar a
creat o mare bucurie şi emoţie
în sufletele părinţilor şi ale
copiilor, când s-au văzut aşezaţi
într-un mare careu. În faţa
acestora, reprezentaţii Şcolii
din Chişoda şi ai Primăriei co-
munei Giroc au încercat, prin
cuvinte alese şi gânduri fru-
moase, să evidenţieze o 
perspectivă cât mai optimistă şi
frumoasă a noului an şcolar.

Ca la fiecare început de an şcolar, şi în
acest an, s-a oficiat rugăciunea de Te Deum,
prin care se aduce mulţumire lui Dumnezeu
şi se cere Acestuia luminarea minţii şcola -
rilor. De asemenea, s-a rostit şi rugăciunea
„Totdeauna lucrul tău să-l începi cu 
Dumnezeu”, prin care s-a adresat tuturor
celor prezenţi îndemnul de a nu-l uita pe
Dumnezeu şi ajutorul Acestuia atunci când
încep o lucrare, de orice natură ar fi ea. Avem
timp suficient de a comunica cu Dumnezeu,
cei vârstnici la casele lor, iar şcolarii în
fiecare zi, la începerea şi la finalizarea orelor. 

Având în vedere că şcoala colaborează cu
biserica, profesorii au obligaţia morală să
cheme Sfânta Treime şi îngerul păzitor în
sufletele celor mici.

Cerem ajutorul lui Dumnezeu să reverse
darurile sale cele bogate peste cei vârstnici
şi peste şcolarii acestui sat şi ai ţării noastre,
să reverse virtuţile dragostei, ale nădejdii, ale
iertării şi ale răbdării, ca acestea, rodind în
noi, să putem primi în sufletul nostru şi pe
aproapele nostru şi pe Dumnezeu care
binecuvântează şi sfinţeşte pe tot omul.

Preot Traian DEBUCEAN

De fapt, întreaga educaţie este auto-educaţie.
Învăţătorul este numai un ghid care îţi arată

drumul. (Louis L’Amour)



214

De fapt, întreaga educaţie este auto-educaţie.
Învăţătorul este numai un ghid care îţi arată

drumul. (Louis L’Amour) 215

Bancnota de 10 bani a intrat în
Guinness World Records (Cartea Re-
cordurilor) drept cea mai mică ban-
cnotă din lume. A fost emisă în 1917,
are ştampila Ministerului de Finanţe
al României şi are dimensiunile 27,5
x 38 mm.

Prima bancnotă de polimeri emisă
de România a fost cea de 2.000 de lei
(ROL), din 1999, cu ocazia eclipsei
totale de soare, din 11 august a acelui
an, România fiind prima ţară euro-

peană care a pus în circulaţie astfel de
bancnote de polimeri.

Bancnnotele au fost introduse de
negustorii chinezi de ceai, la începu-
tul secolului al X-lea, care încheiau
mari tranzacţii cu bilete la ordin, cu
scopul evitării transportului monede-
lor metalice. Administraţia chineză
adoptă oficial bancnotele în 1024.

Lucrătorii din comerţul alimen-
tar, care ating alimentele şi încasează
banii clienţilor pot fi agenţi de trans-
mitere a epidemiilor. În 2007, un stu-
diu a confirmat că viruşii gripali pot

supravieţui până la cinci zile pe ban-
cnote.

Bancnota din hârtie este compusă
exclusiv din pastă de hârtie de bum-
bac, suferind un proces de purificare
crescut; această hârtie, fără clei, este
unsă cu gelatină, apoi uscată cu aer,
înainte de a suferi o calandrare foarte
puternică.

Notafilia, denumirea sub care este
cunoscută colecţionarea de bancnote,

este un hobby popular în unele ţări.
De vreo treizeci de ani, din ce în ce

mai multe state au trecut la adoptarea
bancnotelor din polimeri (cum este,
de exemplu, polipropilena), care sunt
mult mai rezistente la rupere şi la şi-
fonare decât cele de hârtie.

În 2008, cinci ţări aveau în circu-
laţie, în totalitate, bancnotele din po-
limeri: Australia, Noua Zeelandă,
Brunei, România şi Vietnam. O du-
zină de alte state au astfel de bancnote
în circulaţie, în paralel cu cele de hâr-
tie.

Lucruri inedite despre bancnote

NNuu  pprreeţţuuii  bbaannuull  mmaaii  mmuulltt  ssaauu  mmaaii  ppuuţţiinn  ddeeccââtt  mmeerriittăă;;  eell  ppooaattee  ffii
uunn  sseerrvviittoorr  bbuunn,,  ddaarr  şşii  uunn  ssttăăppâânn  ccrruudd..  ((AAlleexxaannddrree  DDuummaass  ffiiuull))
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A n s a m -
blul Ghioce -
lul din Giroc a
participat, în
perioada 22-
24 septembrie
2013, la mani-
festarea „Zi le -
le fol clorului
b ă  n ă ţ e a n ” ,
desfăşurată în
Serbia, la
Vârşeţ. Festi-
valul a fost or-
ganizat de „Uniunea Europeană Banat”
din România, în cadrul proiectului „Ba-
natul istoric, spaţiu intercultural
româno-sârb”, finanţat în cadrul Progra-
mului IPA de cooperare transfrontalieră
România-Republica Serbia. 

Comuna Giroc a fost reprezentată de
formaţiile de seniori şi de juniori ale
Ansamblului Ghiocelul, de Adelina
Mihai, Loredana Sur şi Bianca Secoşan,

tinere inter-
prete de mu -
zi că populară
ale Asociaţiei.
Dumi nică, 22
septembr ie,
timp de o oră,
A n s a m b l u l
Ghiocelul i-a
încântat pe
cei prezenţi la
f e s t i v a l u l  
de la Vârşeţ,
mulţi dintre

aceştia sosind din România, special pen-
tru acest eveniment. Coregrafia specta-
colului oferit de artiştii din comuna
noastră a fost semnată de maestrul Vic-
tor Jicherean.

Pe scena amplasată în centrul oraşu-
lui Vârşeţ, Banatul românesc a fost
reprezentat şi de interpreţii Tiberiu Ceia,
Felicia Stoian, Maria Coman şi Maria
Petchescu. (A.B.)

AAnnssaammbblluull  GGhhiioocceelluull,,  llaa  VVâârrşşeeţţ,,  sseepptteemmbbrriiee  22001133
Prezenţe girocene peste hotare

DDaannssuull  eessttee  uunn  ppooeemm,,  îînn  ccaarree  ffiieeccaarree  mmiişşccaarree
ee  uunn  ccuuvvâânntt..  ((MMaattaa  HHaarrii))
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Ansamblul Ghiocelul, la Vârşeţ, septembrie 2013
Prezenţe girocene peste hotare

Dansul este un poem, în care fiecare mişcare
e un cuvânt. (Mata Hari) 217

Comuna Giroc a fost, şi în acest an,
partener în cel mai amplu proiect de
ecologizare care se desfăşoară la nivel
naţional şi internaţional. Alături de
miile de voluntari din ţara noastră au
fost şi cei aproximativ 200 de giroceni,
chişozeni şi voluntari de la alte asocia -
ţii, care au participat la acţiunea „Let’s
Do It, Romania!”. Au participat 110
elevi ai Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc, 27 de elevi ai Şcolii
Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda, 13 voluntari de la Clubul
Lions, 27 de voluntari de la Asociaţia
Bosh, 7 voluntari de la Asociaţia BRD
şi 7 localnici. Efortul lor vine în în-
tâmpinarea celor pe care administraţia
locală din Giroc le face pentru a avea în
permanenţă localităţi curate şi fru-
moase. Tocmai de aceea, voluntarii din
Giroc şi Chişoda s-au bucurat de sprijin
din partea autorităţilor locale, care 
le-au pus la dispoziţie tot ce era necesar
pentru ca şi acţiunea din acest an să se
deruleze în cele mai bune condiţii.

Pentru că există printre noi unii se-
meni certaţi cu bunul simţ, cei aproxi-
mativ 200 de voluntari care au
participat sâmbătă, 28 septembrie, la
acţiunea „Let’s Do It, Romania!” au
adunat  aproximativ 5 tone de deşeuri
din cele 5 zone în care au acţionat: dru-
mul spre pădurea Giroc şi de-a lungul
canalului betonat, drumul de pe lângă
calea ferată – în jurul  Haltei Semenic,
drumul de legătură dintre Giroc şi
Chişoda (Aleea cu plopi), drumul de
legătură dintre Chişoda şi Calea Şagu-
lui (DN 59), drumul către Poligonul
Chişoda.

Pentru a exemplifica modul în care
se face recontaminarea cu gunoaie a
zonelor proaspăt curăţate, amintim 

ele mentul-surpriză întâlnit pe drumul
ce leagă Girocul de Chişoda. Aici, la
nici două luni de când un girocean cu
spririt civic, Alin-Gabriel Boicu, a
strâns zece saci de gunoi, au fost nece-
sari alţi 20 de saci pentru a aduna
deşeurile acumulate, între timp, în zona
respectivă.

La capitolul statistică, să amintim
că la Giroc s-au strâns 334 de saci cu ca-
pacitatea de 240 de litri fiecare,
rezultând o cantitate de 4.200 de kilo-
grame de deşeuri. Tipurile de deşeuri
colectate au fost cele din plastic, 
pe t-u rile, ambalajele şi hârtia.

Operatorul de salubritate RETIM
a preluat această cantitate de deşeuri,
care a fost apoi pregătită pentru reci-
clare. La fel ca în anii precedenţi, Pri -
măria comunei Giroc a pus la dispoziţia
participanţilor mijloace de transport
pentru a se putea deplasa spre locaţiile
de pe traseu, saci de 240 de litri, mănuşi
de protecție, apă şi suc.

Mulţumiri şi felicitări partici-
panţilor, zecilor de copii din Giroc şi
Chişoda, care au învăţat, cu această
ocazie, să respecte şi să păstreze şi mai
mult mediul înconjurător. Organiza-
torii şi participanţii au mulţumit şi
domnului primar Iosif-Ionel Toma şi
Primăriei comunei Giroc pentru în-
treaga logistică pusă la dispoziţie şi
pentru suportul oferit voluntarilor şi
asociaţilor de voluntari care au partici-
pat la ediţia din acest an a campaniei de
curăţenie.

Exemplul copiilor din Giroc şi
Chişoda trebuie să fie urmat şi de
adulţi, pentru că doar dacă eforturile
vor fi comune se va reuşi păstrarea unui
climat curat şi sănătos în localităţile
noastre. (Adelina SÎRBU)

Let’s Do It, Romania! la Giroc 
şi Chişoda, septembrie 2013

Nu te îndoii niciodată că un grup mic de oameni care gândesc 
şi sunt dedicaţi pot schimba lumea. Adevărul e că este singurul

lucru ce a schimbat lumea până acum. (Margaret Mead)



218

ZZooddiiaacc  ppeennttrruu  aannuull  22001144
FFeecciiooaarraa  ((2244  aauugguusstt  ––  2233  sseepptteemmbbrriiee))

Dragoste
Viaţa ta sentimentală va atinge un nou apogeu anul acesta. Vei avea timp

la dispoziţie pentru a te devota celor dragi ţie. Anul acesta ţi se rezervă multă
pasiune şi plăceri. Dacă te afli în conflict cu cei dragi ţie, anul acesta este mo-

mentul potrivit pentru a te apropia de ei. Dacă te afli într-o relaţie,
aceasta va ajunge într-o zonă confortabilă. Per total, în viaţa ta

amoroasă va prevala o atmosferă senină. Vei da dovadă de
multă rabdare şi calm.

Carieră
În 2014 aspectul financiar va fi ideal. Încearcă să te ţii pe drumul cel

bun şi lucrurile vor începe treptat să prospere. Nu recurge la extravaganţe
nedorite. Planifică-ţi un viitor financiar mai bun şi munceşte în această direc-
ţie. Ai grijă de la cine şi pe cine împrumuţi, deoarece te-ai putea trezi cu neca-

zuri pe cap. Anul acesta viaţa ta profesională va fi revigorată. Este probabil să fii
promovat sau să-ţi schimbi locul de muncă. Deşi aspiri după recunoaştere la

locul de muncă, aceasta nu va veni pe cât de repede anticipezi. Pentru o
perioadă de timp, lucrurile vor merge într-o direcţie greşită. Pune

efort în ceea ce faci şi vei fi promovat. Pe măsură ce trece
anul, răbdarea şi sinceritatea îţi vor fi răsplătite

în domeniul profesional.

Sănătate
Anul acesta nivelul tău de energie va fi mult mai

ridicat decât în anul precedent. Te vei întrece în ceea
ce faci, iar rezerva ta de energie va fi pur şi simplu ex-

traordinară. Canalizează-ţi energia corespunzător
pentru a putea să-ţi materializezi ambiţiile şi scopu-

rile. În ultimul trimestru al anului sănătatea ta fi-
zică şi mentală va fi mult mai bună. Oferă-ţi

timp pentru relaxare.

Ajungi să fii fericit în clipa în care te împaci cu trecutul,
apreciezi prezentul şi priveşti cu optimism viitorul. 219
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apreciezi prezentul şi priveşti cu optimism viitorul. 219

Octombrie
Seiman Persa cu nepoata Chiuța și nora Cristina,

Comuna Giroc, județul Timiș, cca. 1940
Seiman Iosif, Cristina și Chiuța, Comuna

Giroc, județul Timiș, cca. 1940
Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Piesă vestimentară folosită peste ciorapii de lană, pentru
dansul călușerilor, Giroc, jud. Timiș, început de sec. XX
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Calendar ortodox
Octombrie

1 M †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul;
†) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani (Post)

2 J Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 V Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist (Post)
4 S Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena
5 D Sf. Mc. Haritina şi Mamelta; Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe

munte – iubirea vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36;
glas 8, voscr. 6

6 L † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 M Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
8 M Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia (Post)
9 J Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia
10 V Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt. (Post)
11 S Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
12 D Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei; Duminica a XX-a

după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII,
11-16; glas 1, voscr. 7

13 L † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor,
Agatonica şi Florentie

14 M †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15 M Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou (Post)
16 J Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin
17 V Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul (Post)
18 S † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 D Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv.

Ioan de la Rila; Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecu-
menic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15;
Ioan XVII, 1-13; glas 2, voscr. 8

20 L Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
21 M †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din

Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 M Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes (Post)
23 JSf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu
24 V Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin (Post)
25 S Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita
26 D †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir; Duminica a XXIII-a după

Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. II Timotei II, 1-
10; Evrei XII, 11-13; 25-27; Efeseni II, 4-10; Ev. Matei VIII, 23-27; Ioan XV, 17-27;
XVI, 1-2; Luca VIII, 26-39; glas 3, voscr. 9

27 L †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află
în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor

28 M †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa
Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.

29 M Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie (Post)
30 J Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa
31 V Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah (Post)

Omul devine asemenea lui Dumnezeu prin virtute.
(Sf. Grigorie De Nyssa)
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Sfânta Parascheva s-a
născut în secolul al XI-lea, în satul

Epivat, din Tracia, pe ţărmul Mării Mar-
mara, în apropiere de Constantinopol (azi 

Istanbul). Se spune că, pe când avea 10 ani, Cuvioasa
Parascheva a auzit într-o biserică cuvintele Mântuitorului:
„Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, 

să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).
Aceste cuvinte o determină să-şi dăruiască

hainele sale săracilor.
După o vreme, se retrage în pustie. Urmând

sfaturile unor vieţuitori aleşi, se îndreaptă spre
ţinutul Pontului, oprindu-se la mănăstirea
Maicii Domnului din Heracleea, unde va

rămâne cinci ani. De aici, a plecat spre Ţara
Sfântă, în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în

locurile sfinte. După ce a văzut Ierusalimul, s-a
aşezat într-o mănăstire de călugăriţe în pustiul

Iordanului.
Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că,
într-o noapte, pe când avea 25 de ani, un înger 

i-a spus, în vis, să se reîntoarcă în locurile părin-
teşti. Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa: „Să

laşi pustia şi la moşia ta să te întorci, că acolo ţi se
cade să laşi trupul pământului şi să treci din

această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.
Din Constantinopol, s-a îndreptat spre Epivat,
fără să spună cuiva cine este şi de unde vine. Aici,
împăcată cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a

dat sufletul.
Domnitorul Vasile Lupu, ctitorind la Iaşi biserica „Sfinţii

Trei Ierarhi” şi amintindu-şi de Ioan Asan, care la vremea sa a strămutat
moaştele Prea Cuvioasei Parascheva de la Epivat la Târnovo, de Alexan-
dru cel Bun, care a adus moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea
Albă, la Suceava, a făcut demersurile necesare la Patriarhia din Con-

stantinopol ca moaştele Sfintei Parascheva să fie strămutate la
Iaşi. Domnitorul moldovean a plătit toate datoriile Patriarhiei

Ecumenice şi, astfel, patriarhul Partenie I şi membrii 
Sinodului au hotărât să-i ofere, drept recunoştinţă,
moaştele Cuvioasei. Acestea au fost aduse la Iaşi în

anul 1641, iar din 1887 ele se află la Catedrala
Mitropolitană din oraş. (M.S.)

Sfânta Cuvioasa Parascheva

Cine se smereşte înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor
poate păstra harul ce l-a primit. (Sf. Antonie cel Mare)
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Sfânta Cuvioasa Parascheva
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SSppeeccttaaccooll  ddee  ţţiinnuuttăă  llaa  MMuuzzeeuull  SSaattuulluuii,,  
ooccttoommbbrriiee  22001133

O altă manifestare de ţinută la care a
parti ci pat Ansamblul „Ghiocelul” din
Giroc a fost ediţia din anul 2013 a
„Roadelor toamnei”. Timp de două zile,
sâmbătă şi duminică (12-13 octombrie),

la Muzeul Satului din Timi şoara, 
s-au îmbinat în mod armonios o sume-
denie de simboluri ale toamnei. A fost o
sărbătoare a belşugului, din toate
punctele de vedere, pentru că a fost un an
rodnic pentru agricultori, dar a fost şi o
manifestare culturală, graţie invitaţilor
de marcă din lumea muzicii populare
bănăţene. Printre aceştia s-au numărat,
şi ne-au făcut din nou cinste, membrii
ansamblului „Ghiocelul”, care au
prezentat pe scena de la Muzeul sa tu lui
faimoasele jocuri de doi, brâuri sau

soroace bănăţene. Coregrafia a fost sem-
nată, şi de această dată, de maestrul 
Victor Jicheran.

Spectacolul folcloric de la Muzeul
Satu lui a fost întregit de prezenţa pe

scenă a soliştilor de muzică populară
Daniel Scorobete, Iasmina Iova, Adrian
Stanca, Carmen Popovici Dumbravă şi
Tiberiu Ceia.

Au fost, aşadar, două zile pline pen-
tru artişti şi pentru public, timişorenii
venind în număr mare şi la cumpărături,
dar şi pentru a asista la spectacolul folc -
loric pregătit de organizatorii ediţiei din
acest an a „Roadelor toamnei” – Consi -
liul Judeţean Timiş şi Centrul de Cul-
tură şi Artă al Judeţului Timiş.

A. BORBELY

DDaannssuull  eessttee  cceeaa  mmaaii  eelleevvaattăă,,  cceeaa  mmaaii  eemmooţţiioonnaannttăă,,  
cceeaa  mmaaii  ffrruummooaassăă  ddiinnttrree  aarrttee,,  ppeennttrruu  ccăă  nnuu  eessttee  
ddooaarr  ttrraannssllaattaarree  ssaauu  aabbssttrraaccttiizzaarree  ddiinn  vviiaaţţăă;;  

eessttee  cchhiiaarr  vviiaaţţaa..  ((HHeennrryy  AAvveelloocckk  EElllliiss))
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Mari români
NICOLAE PAULESCU

Nicolae Paulescu este savantul
român care a descoperit substanţa capa-
bilă să reducă temporar nivelului
glicemiei, numită astăzi de noi insulină.
Paulescu a numit această substanţă pan-
creină şi a realizat importantul său rol în
1916, când a injectat substanţa în jugu-
lara unor câini diabetici şi a observat fap-
tul că glicemia lor a revenit, temporar, la
niveluri normale. Numai că, în mijlocul
descoperirilor sale, Paulescu a fost
chemat să se alăture forţelor armate ale
ţării, 1916 fiind chiar anul intrării ţării
noastre în Primul Război Mondial. În
1921, o echipă de medici canadieni a stu-
diat şi a brevetat produsul numit “in-
sulină”, nimic altceva decât pancreina lui
Paulescu. Ulterior, s-a dovedit că oa-
menii de ştiinţă canadieni aveau cunoş tinţă
de cercetările lui Paulescu. Cert este că,
în 1921, canadianul James B. Collip a
fost primul care a demonstrat că un ex-
tract pancreativ este eficient în trata-
mentul diabetului la om. Pentru
descoperirea insulinei, echipa din
Canada a fost recompensată cu Premiul
Nobel, în anul 1923. Pe lângă rolul său în
descoperirea insulinei, Paulescu este
omul unor imense premiere în medicină.
De exemplu, în 1897, Paulescu a fost cel
care a demonstrat că coagularea sângelui
obținut din vena suprahepatică se face
aproximativ în același timp cu coagularea
sângelui obținut din vena portă sau din
venele periferice, contrazicând cunoş tin -
ţele generale ale lumii medicale din acea
vreme. Dincolo de fabuloasa sa cercetare
medicală, Paulescu a fost un om destul
de controversat, din cauza anti-
semitismului şi a susţinerii extremei
drepte. În 1922, Paulescu înfiinţa primul
partid din Europa care a adoptat zvastica
drept simbolul său oficial. A murit în
1931, la vârsta de 61 de ani.

ANA ASLAN

Ana Aslan este una dintre cele mai
mari figuri feminine din istoria
României. Medic român în gerontologie,
Aslan a inventat mai întâi un produs
Gerovital, “leac” anti-bătrânire ce avea
să fie folosit de personalităţi ca Tito,
Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F.
Kennedy, Indira Gandhi, Marlene Diet-
rich, Konrad Adenauer, Charlie Chap-
lin, Kirk Douglas sau Salvador Dali.
Produsul inventat în 1952 a fost brevetat
în peste 30 de ţări, iar Ana Aslan şi-a
continuat studiile şi a lansat, în 1980, ală-
turi de farmacista Elena Polovrăgeanu,
un nou remediu-minune, care îi şi poartă
numele: Aslavital. În ciuda reclamei pe
care o făcea cercetării româneşti, Ana
Aslan nu era printre preferatele regimu-
lui comunist. “Va fi greu pentru institut
şi pentru dumneata, după ce nu voi mai fi
eu. Vor folosi cele mai diabolice metode,
în numele partidului. [...] Pentru orice
există o soluţie, numai sistemul ăsta pare
veşnic”, spunea Aslan cu doar trei luni
înainte de moarte, memorii publicate de
medicul Mircea Dumitru, confident al
Profesoarei, în cartea “Ana Aslan şi tim-
pul său: o luptă de idei”. Ana Aslan a
murit în 1988, la vârsta de 91 de ani.

GEORGE EMIL PALADE

George Emil Palade a fost primul
român care a câştigat Premiul Nobel
(1974). Conaţionalul nostru este conside -
rat părintele biologiei celulare moderne.
Fostul preşedinte american Ronald Rea-
gan i-a acordat românului Medalia
Naţională pentru Ştiinţă, în anul 1986.
Marea reuşită a cercetărilor lui George
Emil Palade a fost explicarea mecanis-
mului celular al producției de proteine.
Savantul român s-a stins din viaţă la
vârsta de 96 de ani, în anul 2008.

AA  ffii  ppaattrriioott  nnuu  ee  uunn  mmeerriitt,,  ee  oo  ddaattoorriiee..  NNuummaaii  cciinnee  nnuu  ssooccooaattee  iiuubbiirreeaa
ddee  ţţaarrăă  ddrreepptt  oo  ddaattoorriiee  ee  vvrreeddnniicc  ssăă  ssee  llaauuddee  ccuu  eeaa..  ((GGeeoorrggee  TTooppâârrcceeaannuu))
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„„BBaalluull  SSppeerraannţţeeii””,,  eeddiiţţiiaa  aa  XXVV--aa,,  ooccttoommbbrriiee  22001133
Asociaţia Femeilor de Afaceri din

România a organizat ediţia a 15-a, ani-
versară, a Balului Speranţei, acţiune ca-
ritabilă devenită tradiţională în
Timişoara. Principalul proiect al AFAR
este construirea unui cămin-spital la
Giroc, destinat oamenilor vârstnici.
Costurile ridicării aşezământului se ri-
dică la suma de 900.000 de euro. Doam-
na ministru Maria Grapini,
pre   şe dinte-fondator al AFAR, a decla-
rat, referindu-se la această ediţie a „Ba-
lului Speranţei”: „Acum suntem la a
XV-a ediţie,
iar de-a lungul
celor 14 ani
am desfă şurat
foar te multe
pro iecte cari-
tabile. Amin-
tesc că noi am
dat primul mi-
liard de lei
pentru con-
struirea Onco
Help Timi-
şoara. Acum, vrem să construim un
cămin pentru oamenii singuri şi în vâr-
stă, ce se întinde pe o suprafaţă de 3.000
de metri pătraţi şi care este la Giroc,
într-o zonă foarte frumoasă. Sperăm ca
banii colectaţi în această seară şi cei pe
care o să-i mai strângem din donaţii să
ne permită să ducem la bun sfârşit acest
important proiect. Ştim că, în Timi-
şoara, sunt multe persoane singure şi în
vârstă, care nu au un venit şi nu se pot
întreţine. Vrem ca şi îngrijirea oameni-
lor care vor fi cazaţi acolo să fie făcută
tot cu implicarea noastră. Balul Speran-
ţei a devenit, iată, un brand şi chiar a
fost premiat la Gala Oameni pentru
Oameni”.

În prezentarea actorului Sergiu
Biriş, care a ştiut cum să „stimuleze”
spiritul caritabil al oamenilor de afaceri
locali, alături de doamna ministru
Maria Grapini, „Balul Speranţei”, edi-
ţia 2013, a reuşit să adune sume fru-
moase pentru câteva cauze nobile.

Dovadă că, întotdeauna, se găsesc
bani pentru asemenea proiecte, chiar
dacă e criză economică, sunt sumele li-
citate pentru obiectele de artă, de cult şi
bijuteriile donate pentru a fi cumpărate
de diferite persoane dornice să ajute.

D o m n u l
G e o r g i c ă
Cornu, cu-
n o s  c u t u l
om de afa-
ceri timişo-
rean, a fost
cel mai ge-
neros parti-
cipant la
eveniment.

El a fost atras de un goblen cu Fecioara
Maria, donat chiar de către doamna mi-
nistru Maria Grapini. Preţul licitat a
ajuns la suma de 11.000 de euro, obiec-
tul fiind adjudecat de omul de afaceri ti-
mişorean. Tot el a licitat şi sculptura în
bronz „Porumbelul păcii”, realizată de
George Braque, artistul francez care a
pus bazele cubismului, alături de Pablo
Picasso, pe care a achiziţionat-o la preţul
15.500 de lei.

Până la urmă, ca urmare a sumelor
licitate, domnul Georgică Cornu a fost
declarat regele „Balului Speranţei”, iar
regina Balului a fost declarată doamna
Carmen Mataragiu. 

Nu lăsa visele să piară, pentru că dacă visele mor, viaţa nu
este decât o pasăre cu aripi rupte, care nu mai poate zbura.

(Langston Hughes)
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Conform estimărilor organizatori-
lor, totalul sumelor strânse ca urmare
a licitaţiei, a tombolei şi din bilete a
fost de 170.000 de lei.

Cunoscutul caricaturist Ştefan
Popa Popa’s a lucrat toată noaptea şi a
făcut desene pentru cei prezenţi, iar
banii obţinuţi i-a donat în totalitate
cauzei. Licitate au fost şi numeroase
alte talouri, sculpturi, dar şi mai multe
seturi de bijuterii, realizate manual de
doamnele de la Onco Help, dar şi o
icoană sfinţită de Papa. Organizaţia
Onco Help va fi una dintre beneficia-
rele sumelor adunate la bal, dorindu-se

achiziţionarea unui aparat pentru de-
pistarea precoce a cancerului. 

De asemenea, special pentru aso-
ciaţia de combatere a cancerului au
fost făcute donaţii de mii de euro. Din
aceşti bani vor fi efectuate şi o serie de
teste femeilor nevoiaşe, pentru desco-
perirea cancerului mamar.

Dintre autorităţile locale partici-
pante la „Balul Speranţei” 2013 îi
amintim pe domnul Titu Bojin, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Timiş, pe
domnul Eugen Dogariu, prefectul de
Timiş, şi pe doamna Liliana Oneţ,
subprefect de Timiş. (A.B.)

SSppeerraannţţaa  vveeddee  iinnvviizziibbiilluull,,  ssiimmttee  iinnttaannggiibbiilluull  
şşii  îîmmpplliinneeşşttee  iimmppoossiibbiilluull..  ((CChhaarrlleess  CCaalleebb  CCoollttoonn))

Trăim cu toţii într-o perioadă în
care nevoia de lemn – atât pentru com-
bustibil, cât şi pentru cherestea, ca ma-
terie primă – este într-o continuă
creştere, iar o soluţie viabilă pentru a re-
zolva această problemă pare a fi înfiin -
ţarea de plantaţii forestiere specializate,
care să răspundă precis cererilor actuale.
Printre arborii care pot fi folosiţi în
acest scop se numără şi Paulownia To-
mentosa. Aceşti copaci fac parte dintr-o
specie arboricolă care cumulează două
condiţii esenţiale: au o creştere rapidă şi
dezvoltă un lemn valoros – în condiţiile
unei agrotehnici adecvate. Pau lownia
devine astfel o alternativă fezabilă în
România, fiind un arbore care, pe lângă
aspectul plăcut, impunător, realizează
creşteri impresionante, într-o perioadă
de timp relativ scurtă.

Până în prezent, întreaga cantitate
de cherestea de Paulownia se importă
din China, metrul cub de astfel de lemn
fiind la preţuri cuprinse între 500 şi
1.000 de euro. Important este faptul că
se pot obţine până la 250 de metri cubi
de cherestea Paulownia Tomentosa la
hectar. Însă, această cantitate de che-
restea reprezintă doar 50% din materia-

lul lemnos oferit de plantaţia de Pau-
lownia. Tot ceea ce rămâne în urma de-
cojirii trunchiului, din care se obţine
cheresteaua, se foloseşte la producţia de
biomasă.

Pentru că este o muncă de „pione-
rat”, în zona noastră, trebuie să fii te-
merar să te apuci de o astfel de
îndeletnicire şi, cu toate acestea, se gă-
sesc destui amatori. Unul dintre ei este
şi chişozeanul Mile Gavrilović. El s-a
născut la Osijek, în Croaţia, în ziua de
20 mai a anului 1974. „Sunt în România
din anul 1997, ne mărturiseşte Mile, iar
la Chişoda am ajuns zece ani mai târziu,
în anul 2007. Soţia mea, Delia, este de
aici, părinţii şi bunicii ei fiind chişozeni
vechi. Avem o fetiţă, în vârstă de doi ani
şi patru luni, Natalia. Deşi prima mea
îndeletnicire rămâne comercializarea
mobilierului pentru terase şi grădini,
m-am gândit să mă apuc şi de cultivarea
plantelor de Paulownia. Am auzit prima
dată de aceşti arbori în Serbia, de la un
văr de-al meu, care a început să cultive
Paulownia, cunoscut şi sub denumirea
de «arborele vieţii». Arborele este adus
în Europa din China, unde se cultivă de
mii de ani. 

Paulownia, lemnul viitorului
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La noi, în România, abia de doi-trei
ani se cultivă această plantă”. 

Despre lemnul de Paulownia, Mile
Gavrilović ne spune că este cel mai uşor
lemn şi că este foarte bun pentru foc,
având un indice caloric mare, nelăsând
multă cenuşă, iar frunzele arborelui sunt
buni „plămâni”, care oxigenează atmos-
fera. De asemenea, aceşti arbori pot fi
plantaţi foarte bine
pe lângă autostrăzi,
fiind buni izolatori
fonici. O poveste
adevărată în acest
sens ne prezintă Mile
Gavrilović: „Chinezii
au salvat Olimpiada
de la Beijing, plan-
tând, pentru oxigena-
rea aerului, mai
multe rânduri de
Pau lownia, formând
o barieră verde în
jurul oraşului. De
asemenea, florile de
Paulownia produc
foarte mult polen,
bun la obţinerea mie-
rii de albine. Un alt
aspect care face ca ar-
borii de Paulownia să
fie foarte căutaţi este
acela că ei cresc foarte
repede: în primul an
ajung la o înălţime de
2,5-3 metri, iar după
trei ani pot să atingă şi 15 metri înălţime.
Trebuie doar ca arborii să fie tăiaţi pe-
riodic, pentru a le grăbi creşterea, cam de
trei-patru ori în zece ani”.

Pentru Mile Gavrilović, afacerea cu
Paulownia pare să fie reţeta succesului.
Tocmai de aceea, el doreşte să se extindă,
anual, şi să cultive mai multe hectare cu
Paulownia. „Arborele, ne mai spune
omul, nu este o plantă pretenţioasă. Se-
minţele pentru plantaţie le aduc din
Germania şi le sădesc aici. În prima pe-

rioadă a vieţii, plantele sunt mai preten-
ţioase, fiind nevoie de o temperatură
cons tan tă şi multă umiditate. Distanţa
între puieţi, la înfiinţarea culturii, se
alege în funcţie de scopul pe care ţi l-ai
propus. 

Cultivarea acestei plante este renta-
bilă începând de la suprafaţa de un hec-
tar, însă cu cât suprafaţa este mai mare,

cu atât plantaţia
poate fi mai bine va-
lorificată. Trebuie
însă bine stabilit,
încă de la început, în
ce scop se înfiinţează
plantaţia, pentru ca
ea să devină cât mai
rentabilă. Ea poate fi
înfiinţată pentru
cherestea şi bio-
masă, sistem care
presupune plantarea
a 600-660 de puie -
ţi/ha, dar în cazul în
care plantaţia este
înfiinţată exclusiv
pentru obţinerea de
biomasă, în funcţie
de forma de relief,
pot fi plantaţi până
la 1.600 de puieţi pe
hectar. În funcţie de
densitatea planta-
ţiei, se ridică însă şi
costurile. Se pare că
una dintre opţiunile

cele mai bune ar fi înfiinţarea de planta-
ţii pentru cherestea şi biomasă, ale căror
costuri se ridică la aproximativ 3.000 de
euro pentru un hectar”. 

Tot de la sârbul din Chişoda aflăm că
arborii fac seminţe abia după zece ani de
viaţă, iar lemnul Paulownia mai poate fi
folosit şi în industria instrumentelor mu-
zicale, pentru că lemnul nu are noduri,
dar şi la fabricarea mobilei sau chiar pen-
tru construirea de yaht-uri.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Curiozităţi despre plante

Parfumul e istoria unei flori. (Emil Cioran)
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În Aninoasa, jud. Hunedoara, se
află tulipanul secular, un lăstar special
adus de la Paris şi plantat în primul
parc dendrologic de pe teritoriul româ-
nesc. Doar o dată la patru ani, „Lirio-
dendron tulipifera” înfloreşte,
explicând numele lui popular: copacul
cu lalele sau tulipanul. Originar din
America de Nord, acest arbore poate
creşte până la 50 de metri, fiind adaptat
zonelor de deal şi munte, iar florile gal-
ben-verzui, cu petale firave, formând o
cupă precum cea a lalelelor, se zăresc
printre frunzele copacului.

Floarea cea mai aromată este cac-
tusul American. Mirosul său se simte
la o distanţă de 1 kilometru.

Strugurii sunt pe locul 3 în topul
celor mai cultivate fructe din lume,
după banane şi portocale.

Cel mai înalt copac din lume este
arborele Sequoia, soiul Redwood.
Creşte de-a lungul coastei Pacificului,
în special în California. Un astfel de ar-
bore poate atinge înălţimi colosale, de
115 metri.

Planta cu cea mai rapidă creştere
din lume este bambusul, care poate
creşte chiar şi 89 de centimetri pe zi,
motiv pentru care este considerat o
plantă invazivă.

În secolul al XVII-lea, lalelele erau
atât de apreciate în Olanda, încât bul-
bii lor valorau chiar mai mult decât
aurul. Tulipomania (goana după lalele)
a contribuit la căderea economiei olan-
deze de la acea vreme.

Lăcrămioarele, florile de primă-
vară pe care le îndrăgim atât de mult şi

care ne îmbie cu mirosul lor dulce şi
proaspăt, sunt otrăvitoare. Cercetă-
torii au descoperit 38 de substanţe tox-
i ce în lăcrămioare, atât în flori şi fructe,
cât şi în tulpini, rădăcini şi frunze.

Gura-leului este o floare ce
seamănă cu un dragon. Dacă tragi
planta în stânga şi în dreapta, o gură de
dragon se va deschide şi se se va
închide.

Delicioasele alune de pământ nu
sunt alune şi nici fructe oleaginoase.
Alunele de pădure sunt legume, din
aceeaşi familie din care fac parte fa-
solea şi mazărea.

Un măr crud conţine apă în pro-
portie de 84%. Ceva mai bine la acest
capitol stă castravetele, care are în
componenţă apă în proporţie de 96%.

Avocado este fructul cu cel mai
mare aport caloric, 167 de calorii la
fiecare 100 de grame. Cu toate acestea,
cei mai mulţi nutriţionişti recomandă
avocado în curele de slăbire, deoarece
conţine grăsimi esenţiale omega 3 şi
omega 6.

Dintr-un copac de dimensiuni
normale se pot face în jur de 170.000 de
creioane. Un singur copac poate pro-
duce 118 kilograme de oxigen într-un
an, cantitate suficientă pentru o fami-
lie de 4 persoane. Un singur copac
poate absorbi într-un an tot carbonul
pe care o maşina îl emană pe o distanţă
de 10.000 de kilometri.

Veveriţele joacă un rol important
în plantarea nucilor, pentru că au obi-
ceiul de a îngropa nucile, dar uită unde
le-au ascuns.

Curiozităţi despre plante

Parfumul e istoria unei flori. (Emil Cioran)
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Asociaţia Culturală „David Voniga”
din Giroc, Primăria şi Consiliul Local ale
comunei Giroc, Institutul de Studii Ba-
natice „Titu Maiorescu” al Academiei
Române, filiala Timişoara, Institutul de
Cercetări al Românilor din Ungaria, In-
stitutul Cultural al Românilor din Voi-
vodina şi Societatea Enciclopedică a
Banatului au organizat a doua ediţie a

Simpozionului Internaţional „Istorie şi
cultură în Banat”. Desfăşurat la Hotelul
Trio din Giroc, simpozionul i-a avut ca
preşedinţi de onoare pe: Iosif-Ionel
Toma, Maria Berényi, Costa Roşu şi
Cornel Petroman. Preşedinţi executivi
au fost Viorel-Dorel Cherciu şi Alin-
Cristian Scridon. Comitetul ştiinţific a
fost alcătuit din Ana Borbély, Crişu Das-
călu, Doina Bogdan-Dascălu, Ioan
Munteanu, Stelian Mândruţ, Ioan-Vio-
rel Boldureanu, Virgil Vintilescu, Nicu
Ciobanu, Pavel Vesa, Ioan David, Daniel
Alic, Vasile Râmneanţu, Erwin-Josef
Ţigla, Ovidiu Roşu, Mihai Pârvulescu,
Dumitru Vlăduţ şi Angela Dumitrescu.

Prima zi a simpozionului a debutat,

în seara de vineri, 25 octombrie, cu un
salon de carte, în care au fost prezentate
o serie de volume ale unor autori bănă-
ţeni. Întâi de toate, să amintim lansarea
celor două volume „Istorie şi cultură în
Banat”, structurate pe secţiunile „istorie”
şi „cultură” ale ediţiei I a Simpozionului
Internaţional de la Giroc, cărţi care cu-
prind lucrările prezentate anul trecut de

conferenţiarii prezenţi în comuna noas-
tră cu acest prilej. Cele două cărţi, apă-
rute în condiţii grafice deosebite, au fost
publicate prin grija şi cu sprijinul mate-
rial al Primăriei şi Consiliului Local ale
comunei Giroc, în special prin grija pri-
marului comunei, dr. Iosif-Ionel Toma.
Cei prezenţi, amintindu-l aici şi pe Ioan
David, directorul Editurii David Press
Print, au apreciat pozitiv acest demers al
autorităţilor girocene şi al membrilor
Asociaţiei Culturale „David Voniga”,
pentru ca toate lucrările prezentate la
prima ediţie a Simpozionului să rămână
generaţiilor viitoare, ca o dovadă a faptu-
lui că istoria acestor locuri va putea fi cu-
noscută peste veacuri.

SSiimmppoozziioonnuull  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  „„IIssttoorriiee  şşii  ccuullttuurrăă  
îînn  BBaannaatt””,,  eeddiiţţiiaa  aa  IIII--aa,,  ooccttoommbbrriiee  22001133

MMiicciillee  aammăănnuunnttee  aallccăăttuuiieesscc  ffrruunnzziişşuull  mmaarriilloorr  eevveenniimmeennttee  şşii
eellee  ssee  ppiieerrdd  îînn  ddeeppăărrttaarreeaa  rrăăssccooaalleelloorr  iissttoorriieeii..  ((VViiccttoorr  HHuuggoo))
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Salonul de carte, care a deschis edi-
ţia din acest an a Simpozionului „Isto-
rie şi cultură în Banat”, a avut o oferă
bogată şi valoroasă. Printre cărţile pre-
zentate s-au numărat şi cele ale autori-
lor giroceni Octavian Gruiţa, Ion
Murariu, Bianca-Viviana Cîmpeanu şi
Marius Matei. Domnul profesor Octa-
vian Gruiţa a venit în faţa participanţi-
lor cu monografia „Giroc – arc peste
timp”, cu monografia satului cărăşean
Şoşdea, realizată împreună cu Gavrilă
Peia, şi cu
monografia
B i s e r i c i i
O r t o d o x e
Sfântul Di-
mitrie din
Giroc. La
fel, şi dom-
nul profe-
sor Ion
Mu rariu a
venit la
Simpozion
cu câteva
dintre titlurile sale: „Când amintirile...”,
cel mai recent volum al său, apărut în
acest an la Editura David Press Print, cu
Albumul Ioan Aga, „Vorbe d-ale noas-
tre” „Drumul cu amintiri”. 

De altfel, volumul „Când aminti-
rile...”, de Ion Murariu, a fost lansat
oficial cu acest prilej. Despre autor şi
carte a vorbit Ioan David, directorul
editurii sub egida căreia a apărut volu-
mul: „Blând, mereu surâzător, înzestrat
cu un har al dascălului de tradiţie şi cu-
n condei curgător de slove bine şefuite,
cu o emblematică bunătate a sufletului
şi o aureolă de Om al Cerului, scoborât
parcă dintr-o icoană sfântă, Ion Mura-
riu – profesor, publicist şi scriitor, se
numără printre cărturarii de seamă ai
Cetăţii. (...) Subjugat de patima scrisu-
lui – era pe atunci redactor-şef al publi-
caţiei «Lu mina satului» din Giroc, pe
care de altminteri a şi înfiinţat-o –, pro-

fesorul Ion Murariu a devenit, la scurt
timp, colaborator al «Paralelei 45», su-
pliment de literatură, cultură şi artă al
ziarului «Renaşterea bănăţeană», pe
care îl coordonam la acea vreme. De
atunci, ne-am regăsit, în ţară ori stră-
inătate, cu diverse prilejuri, unele cul-
turale, altele ştiinţifice sau de altă
natură, momente, pentru mine, de reală
bucurie, de sfântă sărbătoare.

Spuneam despre dascălul de la
Giroc că se numără printre cărturarii de

seamă ai lo-
cului; afir-
maţia nu este
n i c i d e c u m
gratui tă, ea
ba zându-se
pe o bogată
a c t i v i t a t e
s c r i i t o r i -
ceas că – şase
volume pu-
blicate sub
semnătură şi
alte trei în-

grijite, în perioada 1996-2012, cât şi pe
o laborioasă preocupare publicistică
împlinită, cu precădere, în nenumărate
articole în revista «Lumina satului», dar
şi în alte multe publicaţii bănăţene
postdecembriste. 

Cartea «Când amintirile...» este a
şaptea lucrare a iscusitului condeier Ion
Murariu. Este, în fapt, o continuare a
volumului «Drumul cu amintiri», apă-
rut în 2005, întrucât se înscrie pe ace-
laşi gen creativ – publicistică. (...)

M-am întrebat, la început de lec-
tură, de ce oare autorul şi-a titrat cartea
pornind de la versul eminescian: «Când
amintirile...». M-am dumirit doar în
momentul în care am ajuns la coperta a
patra şi după ce am apelat la prima
strofă a poeziei: «Când aminitirile-n
trecut / Încearcă să mă cheme, / Pe dru-
mul lung şi cunoscut / Mai trec din
vreme în vreme». 

CCaarrtteeaa  ee  oo  ffăăggăădduuiinnţţăă,,  oo  bbuuccuurriiee,,  oo  ccăăllăăttoorriiee  pprriinn  ssuufflleettee,,
ggâânndduurrii  şşii  ffrruummuusseeţţii..  ((TTuuddoorr  AArrgghheezzii))
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Acest drum asupra căruia autorul
revine, din când în când, pentru a-l re-
descoperi editorial este, în fapt, o fă-
râmă din viaţa, existenţa, truda,
neodihna profesorului Ion Murariu pe
tărâmul creaţiei publicistice şi literare”.

Tot cu acest prilej, Erwin-Josef
Ţigla, preşedintele Forumului German
din Caraş-Severin, şi-a lansat, la Giroc,
volumul „3 x Klagenfurt”, scris în lim-
bile germană şi română.

După prezentarea volumelor Salo-
nului de carte al ediţiei din acest an a
Simpozionului Internaţional „Istorie şi
cultură în Banat”, a avut loc deschide-
rea oficială a manifestării.

S-au adresat participanţilor, mai
întâi, Viorel-Dorel Cherciu, preşedin-
tele Asociaţiei
Culturale „David 
Voniga” din Gi -
roc, Todor-Doru
Ursu, directorul
Institutului Cul-
tural al Români-
lor din Voivodina,
Crişu Dascălu,
directorul Insti-
tutului „Titu 
Maiorescu”, din
cadrul Academiei Române, filiala Ti-
mişoara, Ioan Munteanu, cercetător.
Cu toţii au ţinut să mulţumească auto-
rităţilor locale, domnului primar dr.
Iosif-Ionel Toma, pentru implicarea în
asigurarea condiţiilor optime pentru
desfăşurarea ediţiei a doua a Simpozio-
nului.

Adresându-se celor prezenţi la în-
tâlnire, primarul comunei Giroc, cata-
lizatorul acestei mişcări ştiinţifice şi
culturale din comuna noastră, domnul
dr. Iosif-Ionel Toma a precizat: „Vă
mulţumesc tuturor pentru prezenţa la
această a doua ediţie a Simpozionului
din comuna noastră şi mă bucur că şi în
acest an, ca de fapt şi în anul trecut, eve-
nimentul a reunit un număr mare de
cărturari şi cercetători de prim rang.

Dacă ar fi după felul în care gândesc şi
văd eu lucrurile, la nivel de ţară, aş aloca
anual sume importante pentru cerce-
tare, ştiinţă şi cultură. De aceea, este
foarte important că, la Giroc, sunt
scoase în evidenţă valori culturale şi 
ştiinţifice din Banat, pentru ca acestea
să nu se piardă şi, chiar prin ele, o dată
în plus, să ne putem alinia valorilor eu-
ropene”. În încheiere, domnul primar a
urat tuturor celor prezenţi la desfăşura-
rea lucrărilor mult spor, exprimându-şi
speranţa că nivelul simpozionului din
acest an va ridica ştacheta valorică şi
mai sus. 

Mai trebuie să remarcăm prezenţa,
la Giroc, a unor cercetători consacraţi
în domeniile lor de activitate. Dintre

aceştia, îi enume-
răm pe: Octavian
Gruiţ  a (fost director
al şcolii din Giroc);
Stelian Mân druţ
( C l u j - Na p o c a ) ;
Ioan Munteanu
(Timişoara); Vasile
Râmneanţu (Ti-
mişoara); Ovidiu
Roşu (director al
Arhivelor Statului

Caraş-Severin – Caransebeş); Erwin-
Josef Ţigla (Reşiţa – preşedintele Foru-
mului German din Caraş-Severin);
Vasile Petrica (fost protopop al Reşiţei);
Pavel Vesa (Arad – preot, autorul a peste
zece cărţi de istorie bisericească, lucru
ce-l promovează drept unul dintre cei
mai buni istorici bisericeşti ai Româ-
niei); Daniel Alic (preot, consilier cul-
tural al Episcopiei Caransebeşului);
Ioan Viorel Boldureanu (profesor la
Universitatea de Vest – Facultatea de
Litere); Todor-Doru Ursu (Serbia, di-
rectorul Institutului Cultural al Româ-
nilor din Voivodina); Crişu Dascălu
(directorul Institutului „Titu Maio-
rescu”, din cadrul Academiei Române,
filiala Timişoara); Ioan David (cercetă-
tor la institutul „Titu Maiorescu”).

Scopul istoriei îl constituie cunoaşterea dezvoltării omenirii.
(Lev Nicolaevici Tolstoi) 231

Secţiunile Simpozionului Internaţional 
„Istorie şi Cultură în Banat”, ediţia a doua

Istoria lumii cugetă, deşi încet, însă sigur şi just.
(Mihai Eminescu)
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Ca şi anul trecut, simpozionul a fost
structurat pe trei secţiuni: istorie, cul-
tură şi literatură, presă.

Secţiunea istorie a fost, la rândul ei,
structurată pe două componente: isto-
rie medievală, modernă şi contempo-
rană, istorie bisericească.

La subsecţiunea „istorie medievală,
modernă şi contemporană”, ai cărei mo-
deratori au fost Ioan Munteanu şi Ste-
lian Mândruţ, au fost prezentate
următoarele comunicări: Alexandru
Kóşa  (Giroc), Banatul în prima jumă-
tate a secolului al XVI-lea; Alexandru
Gyuris (Timişoara),
Giroc – în hărţile mi-
litare habsburgice din
secolele XVII-XIX;
Florin Golban  (Gi -
roc), Abu zurile din
toamna anului 1944
săvârşite de trupele
sovietice în localităţile
Giroc şi Chişoda;
Adrian Kali, (Giroc),
Timişoara în decem-
brie 1989 - Revoluţie
şi represiune; Vlad Popovici (Cluj-Na-
poca), Prezenţa reprezentanţilor din
Banat şi Părţile Vestice în structurile de
conducere ale Partidului Naţional Român
(1881-1914) - Studiu prosopograf ic; Ste-
lian Mândruţ (Cluj-Napoca), T. V. Pă-
căţian, un povestitor „uitat”?; Angela
Dumitrescu (Timişoara), Implicarea în-
văţătorilor confesionali în activităţile As-
trei din Banat la începutul secolului XX;
Ioan Munteanu (Timişoara), Subunita-
tea teritorial-administrativă Centrală în
contextul realităţilor din comitatul Timiş,
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începu-
tul secolului al XX-lea; Claudiu Călin
(Timişoara), Scrisoarea din 31 decembrie

1940 a episcopului Augustin Pacha adre-
sată lui Adolf Hitler. O curajoasă mărturie
catolică împotriva ideologiei naziste; Adina
Muntean (Timişoara), Tradiţia în văţă-
mântului agricol din Banat; Vasile Răm-
neanţu (Timişoara), Periferiile
Timi şoarei între cele două războaie mon-
diale; Diana Ocolişan (Zrenianin – Ser-
bia), Urmările pozitive şi negative ale
colonizării Banatului din secolul al XVIII-
lea; Livia Magina (Reşiţa), Acte comita-
tense bănăţene. Tipologie şi caracteristici
(secolul XV); Adrian Magina (Reşiţa),
Cetatea şi domeniul Chery în secolele XIV-

XV; Alina Iorga
(Zrenianin – Ser-
bia), Bibliograf iile
lui Costa Roşu –
memoria etniei ro-
mâneşti din Voivo-
dina; Irina Ba loş
(Torac – Ser bia),
Motivele coloniză-
rii Banatului din
1750-1780; Florin
Zamfir (Variaş),
Implicaţiile instau-

rării regimului comunist în România,
asupra evoluţiei economico-sociale, cultu-

rale şi politice, a localităţii Variaş; Con-
stantin Brătescu (Caransebeş),
Monumente caransebeşene în perioada in-
terbelică. Între intenţie şi fapte; Miodrag
Ciuruschin (Timişoara), Depopularea
Banatului în cursul secolului al XX-lea;
Cristian Rudolf (Reşiţa), Comunitatea
germană din Banatul Montan în ziua de
astăzi; Ovidiu Emil Iudean (Cluj-Na-
poca), Partidul Moderat Român şi recep-
tarea sa în comitatele bănăţene; Ligia
Boldea (Reşiţa), Dinamica patrimoniu-
lui funciar al unui comite de Caraş în vea-
cul al XIV-lea.

SSeeccţţiiuunniillee  SSiimmppoozziioonnuulluuii  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  
„„IIssttoorriiee  şşii  CCuullttuurrăă  îînn  BBaannaatt””,,  eeddiiţţiiaa  aa  ddoouuaa

IIssttoorriiaa  lluummiiii  ccuuggeettăă,,  ddeeşşii  îînncceett,,  îînnssăă  ssiigguurr  şşii  jjuusstt..
((MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu))
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Bogdan Seculici (Ciacova), Ciacova în
secolele XVIII-XIX – Privire de ansamblu;
Ovidiu Roşu (Caransebeş), Donaţiile de
documente personale şi familiale – factor 
esenţial în salvarea istoriei vieţii private
bănăţene; Ofelia Liana Mitrache (Dro-
beta Turnu-Severin), Unităţi şcolare re-
prezentative. Liceul „Traian” din
Turnu-Severin; Eusebiu Narai (Timi-
şoara), Aspecte din activitatea Partidului
Social-Democrat în judeţele Caraş şi Seve-
rin (august 1944-februarie 1948); Walde-
mar Günter König şi Erwin-Josef Ţigla
(Reşiţa), Recensămintele din România şi
minoritatea germană; Mihaela Martin
(Reşiţa), Permanenţe religioase – o legă-
tură între trecut şi prezent în Banatul de
munte; Tatiana Ostroveanu (Timişoara),
Populaţie şi habitat în Banatul Medieval.
La subsecţiunea „istorie bisericească”,
moderată de Pavel Vesa şi Vasile Petrica,
au prezentat comunicări: Octavian
Gruiţa (Giroc), Biserica Ortodoxă „Sfân-
tul Dimitrie” din Giroc; Viorel Dorel
Cherciu (Timişoara), Protopopiatul
Banat – Comloş. Restituiri istorice (1877-
1897); Alin Cristian Scridon (Timi-
şoara), Biblistul Iosif Iuliu Olariu şi
problema directoratului. 1917-1918; Va-
sile Petrica (Reşiţa), Valori morale în  vo-
lumul  Cuvântări ocazionale şi funebrale,
tom. I, 1908, a preotului V. Oniga; Iulia-
Maria Pop (Cluj-Napoca), Înf iinţarea şi
organizarea reuniunilor învăţătoreşti în
episcopia greco-catolică de Lugoj; Ana Ur-
sulescu (Cluj-Napoca), Şcolile din Gra-
niţa militară bănăţeană în preocupările
ierarhilor ortodocşi români (1872-1900);
Pavel Vesa (Arad), Teritoriul de jurisdicţie
al Episcopiei Aradului de-a lungul timpului;
Daniel Alic (Caransebeş), Episcopia Ca-
ransebeşului în timpul ocupaţiei militare
străine (1918 - 1919). Reacţii bisericeşti pen-
tru integritatea Banatului; Lucian-Zeno-
viu Bot (Caransebeş), Opera teologică a
preotului profesor Petru Rezuş. Scurte preci-
zări; Sergiu Şoica (Comloşul Mare), Preoţi
Greco-Catolici din Banat, în perioada lui Ni-
colae Ceauşescu; Marius Oanţă (Bucureşti),

Episcopia Catolică de Severin, din perioada
Evului Mediu; Gheorghe Măgurean (Ti-
mişoara), Judecata consistoriului diecezei
Aradului la sfârşitul secolului al XIX-lea.

În cadrul secţiunii „cultură”, moderată
de Todor Doru Ursu şi Ioan-Viorel Bol-
dureanu, au fost prezentate următoarele
comunicări: Ion Murariu (Giroc), Ioan
Aga, artist plastic reprezentativ al Girocului;
Constantin-Tufan Stan (Lugoj), Ion Vidu -
150 de ani de la naştere. Actualitatea unui
clasic al muzicii corale româneşti bănăţene;
Ioan-Viorel Boldureanu (Timişoara), Li-
teraturile în socio-ontologia culturii; Mihai
Pârvulescu (Timişoara), Charles Brocky –
un pictor bănăţean la curtea reginei Victoria;
Ionela Mengher (Alibunar – Serbia), Isto-
rie şi cultură în corespondenţa lui Aurel
Cosma junior; Todor Doru Ursu (Zrenia-
nin – Serbia), Manifestarea Tradiţională
„Praznicul Obiceiurilor de Iarnă” şi contri-
buţia ei la păstrarea datinilor şi obiceiurilor
străbune; Teodora Smolean (Panciova –
Serbia), Viaţa culturală a românilor din Voi-
vodina – cratima între amatorism şi profe-
sionism.

La secţiunea „literatură şi presă”, mo-
derată de Crişu Dascălu şi Virgil Vinti-
lescu, comunicările prezentate au fost
următoarele: Crişu Dascălu (Timişoara),
Istoria literaturii ca datorie cetăţenească;
Doina Bogdan-Dascălu (Ti mi şoara), Cri-
tica literară, între amf iteatru şi cafenea; Du-
mitru Vlăduţ (Timişoara), Damian Ureche
– prozator; Nicu Ciobanu (Novi Sad – Ser-
bia), Relaţia complementară dintre eveni-
mentele culturale şi presă; Cristina
Iovanovici (Novi Sad – Serbia), Observaţii
pe marginea traducerii scriitorilor englezi în
manualele de limba română din Voivodina;
Delia Badea (Timişoara), Ion Monoran –
boema ca mod de a f i; Graţiela Benga-Ţu-
ţuianu (Timişoara), Tineri poeţi timişoreni:
Ana Puşcaşu şi Aleksandar Stoicovici; Dana
Nicoleta Popescu (Timişoara), Paul Eugen
Banciu şi cartea oglindirilor; Virgil Vinti-
lescu (Timişoara), Proza istorică a lui Ni-
colae Stoica de Haţeg.

NNiiccii  uunn  ppaass  nnuu  ss--aa  ffăăccuutt  îînn  iissttoorriiee  ffăărrăă  aajjuuttoorruull  ppaassiiuunniiii..
((GGhheeoorrgghhii  VVaalleennttiinnoovviiccii  PPlleehhaannoovv))
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Chiar dacă
ediţia din acest an a
simpozionului s-a
desfăşurat pe o pe-
rioada mai scurtă
de timp, prin cali-
tatea materialelor
prezentate şi a per-
soanelor care au
susţinut comuni -
cări, pot afirma, în
cunoştinţă de cau -
ză, că a fost de un real folos pentru
cunoaşterea istoriei şi culturii acestui
colţ de ţară. Activitatea desfăşurată la
Giroc, după părerea multor partici-
panţi cu care am vorbit, poate fi pusă

alături de mani-
festări similare
des făşurate în cen-
 trele universitare
din Banat, precum:
Timişoa ra, Arad,
Lugoj, Reşiţa şi
Caransebeş.

Nivelul sim-
pozionului a fost
dat de  personali -
tăţile participan -

te, universitari de prestigiu din
Cluj-Napoca şi Timişoara, cercetători,
muzeografi, preoţi, doctoranzi şi pro-
fesori din învăţământul preuniversitar
din Banat, Ungaria şi Serbia.

CCââtteevvaa  oobbsseerrvvaaţţiiii  ppee  mmaarrggiinneeaa  
SSiimmppoozziioonnuulluuii  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  

„„IIssttoorriiee  şşii  ccuullttuurrăă  îînn  BBaannaatt””,,  eeddiiţţiiaa  aa  llll--aa

„Nu numai cu pâine va trăi omul”,
spune Mântuitorul, când este ispitit de
diavol pe muntele Carantanei şi, prin
extensie, trebuie să ne gândim că omul,
pentru a putea fi cu adevărat întreg, are
nevoie nu doar de hrană trupească, ci şi
de hrană spirituală, învăţătură, ştiinţă şi
cultură. Apoi, o altă pildă a Mântu-
itorului spune: „Dă Cezarului ce este al
Cezarului şi Lui Dumnezeu, ce este a
Lui Dumnezeu!”. Şi, pornind de aici,
putem înţelege că trebuie să dăm trupu-
lui ce este al trupului, dar şi Spiritului ce
este al Spiritului. Omul, în complexi-
tatea lui, trebuie să ştie să aleagă. Tre-
buie să aibă grijă şi de trup, şi de spirit,

în acelaşi timp. Indiferent de obida vre-
murilor şi oricât i-ar fi de greu. Iar
românilor nu le-a fost niciodată prea
uşor. 

Dacă ajungi să slujeşti spiritul, arta
şi cultura doar în vremurile bune, nu le
vei sluji niciodată… Pentru că, de multe
ori, ne este mai aproape burta, decât
capul! Niciodată nu a fost şi, cu atât mai
mult astăzi, nu este uşor să iniţiezi şi să
susţii un act de cultură. 

Şi, iată, la Giroc se poate acest lucru
pentru al doilea an consecutiv. 

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Articol preluat din Revista „Agora” -
Şcoală şi interculturalitate în DKMT

EEccoouurrii  llaa  SSiimmppoozziioonnuull  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  ,,,,IIssttoorriiee
şşii  ccuullttuurrăă  îînn  BBaannaatt””,,  eeddiiţţiiaa  aa  IIII--aa,,  GGiirroocc

OOmmuull  nnuu  eessttee  nnuummaaii  pprroodduussuull  şşii  ccoommppoonneennţţaa  nnaattuurriiii,,  eell  eessttee
şşii  pprroodduussuull  iissttoorriieeii  şşii  aall  ccuullttuurriiii..  ((TTaaddeeuusszz  KKoottaarrbbiinnsskkii))
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Activitatea a debutat prin lansarea
unor cărţi, printre care şi cea a con-
săteanului nostru, profesorul Ion 
Murariu, intitulată ,,Când aminti -
rile...”, prin prezentarea celor două
volume ce cuprind comunicările din
sesiunea precedentă şi a unor lucrări
scrise de autori locali.

Sesiunea a avut un caracter deschis,
la ea participând şi persoane care nu au
avut de susţinut comunicări, dar erau
interesaţi de tematica abordată. 

Păcat că unii dintre cei mai vehe-
menţi critici ai simpozionului nu s-au
deranjat să participe la niciun moment,
ci se mulţumesc să arunce cu jigniri şi
insulte, în necunoştinţă de cauză.

Personal, am participat la secţiu -
nea ,,Istorie bise ri cească”, moderată de
profesorul Pavel Vesa, din Arad, mare
specialist în istoria bisericii din Banat,
şi de preotul Vasile Petrica, fost pro-

topop al Reşiţei, care a susţinut comu-
nicarea „Valori morale în volumul
«Cuvântări ocazionale şi funebrale ale
preotului David Voniga»”, volum
oferit cadou girocenilor. M-a surprins
plăcut prezenţa şi participarea la dis-
cuţii, în această secţiune, a preotului
Daniel Alic, consilier la Episcopia
Caransebeşului. În acelaşi timp, m-a
surprins, dar neplăcut, lipsa de la sim-
pozionul din Giroc a reprezentanţilor
Episcopiei din Timişoara.

Atât la sesiunea din anul trecut, cât
şi la cea din acest an, am fost plăcut im-
presionat de  nivelul înalt al discuţiilor
şi de preocuparea pentru istorie şi cul-
tură a unor tineri cercetători şi docto -
ranzi, atât din România, cât şi din
Serbia. Urmărindu-i, mi-am dat seama
că cercetarea istorică şi culturală din
Banat are un viitor asigurat.

Prof. Octavian GRUIŢA

În ultimii doi ani, prin viziunea cul-
turală a edilului girocean, dr. Iosif-
Ionel Toma, sprijinit de echipa de
consilieri, Girocul a reuşit să trezească
interesul cercetătorilor străini şi
români din orizontul cultural şi istoric.
Simpozionul Inter  naţional „Istorie şi
cultură în Banat”, desfăşurat în pe-
rioada 1-3 noiembrie 2012, ediţia I, a
reuşit să coaguleze cercetători con-
sacraţi, iar la această realitate, din punct
de vedere ştiinţific, au depus un efort
comun reputatul istoric Nicolae
Bocşan, de la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, directorul
Crişu Dascălu, din partea Academiei
Române, filiala Timişoara, şi părintele
Viorel-Dorel Cherciu, responsabil cu
Asociaţia Culturală „David Voniga”. 

Comunicările susţinute în cadrul
Simpozionului, ediţia I, au o prestanţă
universitară, iar pentru aceasta, avem ca

probă cele două volume apărute la ti-
pografia Brumar: volumul „Cultură”,
îngrijit de cadrul didactic universitar şi
cercetător la Academia Română, Ioan
David, şi volumul „Istorie”, îngrijit de
părintele Viorel-Dorel Cherciu şi sub-
semnatul. Diseminarea acestor infor-
maţii în rândul cercetătorilor de profil
au avut drept efect îmbogăţirea
numărului participanţilor în cadrul
ediţiei a II-a – din 25-26 octombrie
2013. Ne-am bucurat de participarea
echipei coordonate de doamna Maria
Berenyi – director al Institutului de
Cercetări al Românilor din Ungaria – şi
de prezenţa domnului Todor-Doru
Ursu – director al Institutului Cultural
al Românilor din Voivodina. Prin cele
prezentate mai sus, suntem îndreptăţiţi
să afirmăm că, în fiecare toamnă,
Girocul este capitala culturală a Banatului.

Alin-Cristian SCRIDON

GGiirrooccuull  --  ccaappiittaallaa  ccuullttuurraallăă  aa  BBaannaattuulluuii

În fond, cultura este sau ar trebui să fie o anumită formă
de a iubi lumea şi de a spera. (Octavian Paler)
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Primăria şi Consiliul Local au
„pus în scenă”, pe fundalul toamnei
aurii, în beneficiul locuitorilor co-
munei Giroc, trei evenimente care 
s-au „conjugat” fericit pe abscisa fes-
tivului – Praznicul Bisericii ortodoxe
cu hramul „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie Izvorâtorul de Mir”,
sfinţirea bustului preotului David
Voniga (1867-1933), respectiv întâl-
nirea de suflet între dascălii vechi şi
noi ai şcolii şi, nu în ultimul rând,
Simpozionul Internaţional „Istorie şi
Cultură în Banat”, ediţia a II-a (25-26
octombrie 2013).

Miruită în chip tainic de către
Marele Mucenic, născut în Tesalonic,
comunitatea academică întrunită în
incinta Hotelului „Trio” şi-a desfăşu-
rat lucrările cu maxim succes. Ca şi în
ediţia precedentă, „Europa regiunilor”
– România, Ungaria şi Serbia – s-a
manifestat plenar, prin numărul par-
ticipanţilor, la unisonul Culturii ce nu
are frontiere.

Cercetarea „adevărată” este un
„lucru mare”, care se face cu metodă,
cu seriozitate, cu sacrificii materiale,
cu consecvenţă, cu multă „sudoare”,
ş.a.m.d. (Procurorul poate „cerceta”
un dosar, îmbrăcat în costum „la
dungă”, însă un cercetător al arhivelor
este un „miner” ce încearcă să scoată la
lumina prezentului „aurul” înain-
taşilor şi această „robotă” nu se poate
efectua „cu papion la gât”, deoarece
„mediul” e plin de micelii, colb şi bac-
terii). Date fiind „condiţiile vitrege”
ale „vieţii de cercetător”, se impune cu
necesitate o duioasă ocrotire socială,
care să-l scutească de orice tulburare
sufletească.

Deschiderea manifestării cultural-
ştiinţifice s-a făcut printr-un Salon de
Carte, care a fost „străjuit” de un
„pâlc” de strămoşi (prezenţi, cu sfioşe-
nie, prin nişte „ţoale de demult”, aduse
de familia Matei – mii de mulţumiri),
instituindu-se o „sărbătoare a dăi -
nuirii” – fizica cuantică afirmă axio -
matic că spaţiul este timp demonstrat.

Urmaşii trebuie să simtă „răsu-
flarea în ceafă” a „plecaţilor” – mulţu-
mirea nu aduce nimic bun – şi sunt
obligaţi să le urmeze pilda.

Lipsit de sens ar fi să ilustrăm
„iarăşi şi iarăşi” (ectenia redundanţei)
„biografia intelectuală” şi competenţa
„domenială” a fiecărui participant la
Simpozion (oricând, gura de cârcotaş
„potcaş” grăieşte şi, oricum, pentru el,
orice probă cu nonşalanţă o deza-
probă), ştiut fiind că, azi, tot mai mulţi
nu citesc decât Programul Tv.

„Suflarea” Girocului s-a prezen-
tificat prin delegaţie: Octavian
Gruiţa, Ion Murariu, Florin Golban,
Adrian Kali şi Alexandru Koşa. Im-
portant rămâne faptul în sine, nu mul-
tul sau puţinul (girocenii sunt în
centrul atenţiei, chiar dacă nu ştiu).
Ştie Dumnezeu Bunul şi este destul.

Ionel-Iosif Toma – întâiul locuitor
al comunei –, ascultând „glasul conşti-
inţei edificatoare”, nu a vrut să lase
Cultura Banatului la voia întâmplării,
ci, asumându-şi responsabilitatea şi
dând glas vocaţiei ctitoriceşti, i-a
oferit o casă: Girocul mileniului III.

Viorel-Dorel CHERCIU

Gala Cultului, Culturii şi Istoriei, 
la Giroc

UUnn  ppooppoorr  ffăărrăă  ccuullttuurrăă  ee  uunn  ppooppoorr  uuşşoorr  ddee  mmaanniippuullaatt..
((IImmmmaannuueell  KKaanntt)) 236

Un simpozion reuşit, din toate
punctele de vedere

Un eveniment cultural major

Fericirea nu se poate dobândi fără cultură. (Simion Bărnuţiu)
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La finalul lunii octombrie, mai
exact în zilele de 25 şi 26, a avut loc
Ediţia a II-a a Simpozionului Inter-
naţional „Istorie şi Cultură în Banat”.
Datorită succesului primei ediţii, dom-
nul primar dr. Iosif-Ionel Toma şi Con-
si liul Local Giroc au hotărât, încă de la
elaborarea bugetului pe anul 2013, să
aloce suma necesară desfăşurării unei a
doua ediţii. Simpozionul de anul acesta
a avut trei secţiuni: Istorie, Cultură,
Literatură şi Presă. Majoritatea comu-
nicărilor au oglindit aspecte despre tre-
cutul Banatului, inclusiv al Girocului şi
al Chişodei. Au fost prezentate şi
dezbătute istoria celor două localităţi,
momente din evoluţia învăţământului,
a bisericii şi a altor instituţii, eveni-
mente care au marcat viaţa colectiv-
ităţii, figuri de eroi din comunităţile
amintite. Tradiţii, activitatea formaţiu-
nilor artistice, portrete de autodidacţi,
condeieri locali, rapsozi populari, per-
sonalităţi marcante ale comunităţii

bănăţene şi-au găsit locul în alocuţiu-
nile participanţilor. Prestigiul Sim-
pozionului a sporit şi datorită
participării unor personalităţi de prim
rang ale învăţământului universitar:
Ioan Munteanu, Crişu Dascălu, Ste lian
Mândruţ, Ioan-Viorel Boldu reanu,
Vasile Râmneanţu, Ioan Haţegan
ş.a.m.d. Au mai participat şi o serie de
personalităţi din Ungaria şi Serbia:
Todor Doru Ursu, Diana Ocolişan,
Alina Iorga, ş.a.m.d.

Majoritatea celor amintiţi a elogiat
ediţia a doua a Simpozionului Inter-
naţional „Istorie şi Cultură în Banat” şi
a felicitat organizatorii pentru faptul că
au păstrat tradiţia, tocmai în aceste mo-
mente grele, când fenomenului cultural
nu i se acordă prea mare im portanţă. Cu
această ocazie, felicit şi eu organizatorii,
în frunte cu Primăria şi Consiliul Local
Giroc. La cât mai multe ediţii!

Prof. dr. Florin GOLBAN, Colegiul

Tehnic I. I. C. Brătianu Timişoara

Un simpozion reuşit, din toate
punctele de vedere

Simpozionul internaţional ,,Istorie
şi cultură în Banat”, organizat de către
Institutul de Studii Banatice „Titu
Maiorescu” al Academiei Române, fi liala
Timişoara, Asociaţia culturală „David
Voniga” din Giroc, Primăria şi Consiliul
Local ale comunei Giroc, Institutul de
Cercetări al Românilor din Ungaria,
Institutul Cultural al Românilor din
Voivodina şi Societatea Enciclopedică
a Banatului, deşi aflat abia la a doua
ediţie, s-a impus prin multitudinea şi
complexitatea temelor culturale şi is-
torice care au fost abordate de către
participanţi, ca şi prin calitatea supe-
rioară a comunicărilor ştiinţifice.

Remarcăm, de asemenea, prezenţa
în cei doi ani a unor personalităţi is-
torice şi culturale de prestigiu, ca Nicolae
Bocşan, Stelian Mândruţ, Ioan
Munteanu, Ligia Boldea, Pavel Vesa,
Crişu Dascălu, Costa Roşu, etc.

Putem vorbi, astfel, de un eveni-
ment cultural major, exprimându-ne
speranţa că acest act cultural va dăinui
mult timp de acum înainte, cu partici-
parea a cât mai multor personalităţi
preocupate de istoria şi cultura provin-
ciei bănăţene.

Conf. univ. dr. Vasile RĂMNEANŢU,
Universitatea de Vest Timişoara, 

Facultatea de Litere, Istorie 
şi Teologie, Catedra de istorie

Un eveniment cultural major

FFeerriicciirreeaa  nnuu  ssee  ppooaattee  ddoobbâânnddii  ffăărrăă  ccuullttuurrăă..  ((SSiimmiioonn  BBăărrnnuuţţiiuu))
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Simpozionul Istorie şi cultură în
Banat, organizat prin strădaniile unor
inimoşi oameni din Giroc şi susţinut
naţional şi internaţional de instituţii şi
personalităţi de
prestigiu, a ajuns,
iată, la cea de a doua
ediţie, ceea ce în -
seamnă, pe de o
parte, că există posi-
bilităţi umane şi
materiale de perpe -
tuare a manifestării
şi, pe de altă parte,
că această mică tradiţie constituie
premisa unor progrese ulterioare. 

Maturizarea întâlnirilor poate
veni, de pildă, dintr-o preocupare mai
intensă pentru convergenţa tematică a
secţiunilor, astfel încât volumele ce vor
rezulta să contribuie efectiv la progre-

sul cercetărilor în domenii punctuale
de interes. Cu alte cuvinte, să se treacă
de la domenii (istorie medievală şi
modernă, cultură, literatură etc.) la

teme situate în inte-
riorul acestora, ceea
ce va implica însă
ameliorarea capaci -
tăţii de anticipare şi
creşterea capacităţii
organizatorice din
partea celor care vor
conduce secţiunile
tematice ale sim-

pozionului. 
Ivirea acestor gânduri de viitor

vine din speranţa şi, mai mult, din
convingerea că experienţa de până
acum este o etapă în modelarea 
viitorului dorit.

Crişu DASCĂLU

Un început bun

A fost pentru a doua oară când am
fost invitaţi la Simpozionul Inter-
naţional „Istorie şi cultură în Banat”,
fapt pentru care mulţumim organiza-
torilor. Am participat şi la ediţia prece-
dentă, din 2012, şi reuşita sa ne-a făcut
să ne întoarcem aici. Mie mi-a revenit,
de această dată, interesanta şi îmbu-
curătoarea misiune de a prezenta un
referat având ca temă recensămintele
din România, luând în consideraţie, în
mod special, pe cel din urmă, organi-
zat în anul 2011, cu trimitere la mi-
noritatea germană.

Faptul că aceste lucruri minunate
se întâmplă, de doi ani încoace, într-o
comună, dă o semnificaţie deosebită
simpozionului. Oameni de cultură şi

de administraţie capabili să ofere
spaţiu şi timp unui astfel de demers îi
întâlneşti tot mai greu. De aceea, cei
din Giroc sau din jurul simpozionului
internaţional sunt şi trebuie stimaţi de
noi, dar şi de societate, în ansamblu.

Reuşita ediţiei 2013 mă face să-mi
aplec gândurile şi spre o ediţie 2014, în
spe ranţa că va fi prezentă în calendarul
cultural al comunei Giroc. Eu, per-
sonal, îmi propun de pe acum să spun
„DA” unei viitoare invitaţii!

Erwin-Josef ŢIGLA, preşedintele
Forumului Democratic  al 

Germanilor din judeţul Caraş-Severin
şi al Asociaţiei Germane de Cultură

şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa

Oamenii din Giroc merită toată
stima noastră!

CCuullttuurraa  îînnsseeaammnnăă  ddeezzvvoollttaarreeaa  ppeerrffeeccttăă  şşii  eeggaallăă  
aa  oommuulluuii  îînn  ttooaattee  pprriivviinnţţeellee..  ((JJoohhnn  BBuurrrroouugghhss)) 238

La Giroc, oamenii sfinţesc locul!

Cultura nu înseamnă să citeşti mult, nici să ştii multe;
înseamnă să cunoşti mult. (Fernando Pessoa)
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Se spune că omul sfinţeşte locul,
iar frumoasa comună de câmpie Giroc,
acolo unde, de peste două decenii, un
primar destoinic, priceput şi implicat
trup şi suflet în viaţa comunităţii,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma, conduce
destinele acestei localităţi, este într-
adevăr un loc în care te simţi bine,
rămâi plăcut impresionat de ceea ce
vezi şi îţi doreşti să revii.

Străzile, casele, bisericile, căminul
cultural, arată, toate,  impecabil, fapt
care denotă bunăstarea oamenilor,
bănăţeni gospodari şi făloşi, dar şi grija
autorităţilor locale pentru comuna lor,
respectul faţă de cei care i-au desem-
nat să se îngrijească de bunul mers al
localităţii. Se vorbeşte foarte mult
astăzi despre educaţie, despre rolul
primordial pe care trebuie să îl aibă
şcoala în viaţa tinerilor şi de impor-
tanţa deosebită care trebuie acordată
acestui domeniu. 

Numai că, cel puţin la Giroc, nu
doar că se vorbeşte, ci, mai ales, se trece
la fapte, se lucrează efectiv. Dovada cea
mai concludentă privind implicarea
comunităţii în viaţa tinerilor, în vii -
torul localităţii, o reprezintă Liceul
Teoretic „David Voniga”, o şcoală
foarte frumoasă şi modernă, dotată la
cele mai înalte standarde, cum există
puţine în România, o adevărată carte
de vizită a localităţii! Se observă şi aici,
ca peste tot, implicarea domnului pri-
mar, a consilierilor locali, dar, nu în ul-
timul rând, sârguinţa şi priceperea
celor care au condus sau conduc
această şcoală: domnul prof. Octavian
Gruiţa, fostul director, şi domnul pro-
fesor dr. Petrişor-Dorin Treta, actualul
director al liceului,  oameni deosebiţi,
cu multă experienţă managerială, dedi-
caţi, cu toată fiinţa lor, şcolii, culturii,
educării tinerilor.

Într-o lume extrem de pragmatică,
agitată şi într-o continuă transfor-
mare, în care valorile autentice sunt
prea puţin preţuite, a sprijini cultura
reprezintă un gest nobil, un lucru cu
totul remarcabil. Iar Girocul şi dom-
nul primar dr. Iosif-Ionel Toma, au
dovedit, încă o dată, că, atunci când se
doreşte cu adevărat, totul este posibil.
Un astfel de exemplu îl reprezintă
Simpozionului Internaţional „Istorie
şi Cultură în Banat”, desfăşurat în
zilele de 25 şi 26 octombrie, la Giroc,
ajuns, iată, la cea de-a doua ediţie. Este
îmbucurător faptul că astfel de mani-
festări au loc, ele crează o emulaţie 
deo sebită,  prin oamenii de cultură, de
mare valoare, pe care îi adună la un loc.
Nu voi relua aici numele instituţiilor
care s-au implicat în organizarea sim-
pozionului, pentru că ele au fost 
amintite deja, dar am convingerea că,
fără implicarea financiară a Primăriei
Giroc, acest eveniment nu ar fi putut
avea loc. Simpozionul din acest an a
fost, fără îndoială, o reuşită, dovadă
stând şi pleiada de personalităţi cul-
turale participante: Ioan Munteanu,
Stelian Mândruţ, Ioan-Viorel Bol du -
reanu, Crişu Dascălu, Vasile Râm-
neanţu, Erwin-Josef Ţigla, Ovidiu
Roşu, Ioan Haţegan, Mihai
Pârvulescu, Pavel Vesa, Vasile Petrica,
Ioan David, Viorel-Dorel Cherciu,
Todor-Doru Ursu şi mulţi alţii.

Organizarea a fost ireproşabilă, în-
cepând de la primirea invitaţilor,
prezentările de carte, cina festivă, ter-
minând cu desfăşurarea lucrărilor pe
secţiuni, gazdele fiind foarte primi-
toare şi atente cu oaspeţii, ca nişte
bănăţeni adevăraţi, ce se fălesc cu ce au
mai frumos şi mai bun! 

La Giroc, oamenii sfinţesc locul!

Cultura nu înseamnă să citeşti mult, nici să ştii multe;
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Mari români

În drapelul unei naţiuni flutură sufletul colectiv
al neamului. (Tudor Muşatescu)
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Lucrările prezentate pe secţiuni au
fost, fără îndoială, foarte interesante, de
mare valoare, cele mai multe dintre ele
fiind capitole ale unor teze  de doctorat.
Ele acoperă, cronologic, aproape în-
treaga istorie a Banatului, din Evul
Mediu şi până în zilele noastre, dar şi
domenii de importanţă deosebită, pre-
cum istoria bisericească, literatura şi
presa bănăţeană. Acestea aduc, aşadar,
elemente noi, inedite, constituind con-
tribuţii valoroase la cunoaşterea isto-
riei, culturii şi civilizaţiei Banatului
istoric, în graniţele sale fireşti: Carpaţi,
Mureş, Tisa şi Dunăre. Demnă de re-
marcat prezenţa unor cercetători şti-
inţifici din Banatul sârbesc şi din
Ungaria, fapt care conferă o şi mai mare
însemnătate întrunirii. Este cunoscut
faptul că  nu s-a scris încă o istorie com-
pletă a Banatului, din cele mai vechi
timpuri şi până astăzi, acesta rămânând
un deziderat al generaţiilor viitoare. E
aproape imposibil de crezut că un sin-
gur om ar putea duce la capăt acest de-
mers, extrem de dificil fără îndoială,
acest lucru putându-se realiza numai
printr-o susţinuntă colaborare între cei
mai valoroşi istorici ai Banatului,
aducându-şi fiecare contribuţia nece-

sară la perioada cronologică sau în
domeniul pe care este specializat. 

Lucrările prezentate la simpozionul
din acest an, dar şi cele două volume,
apărute în condiţii grafice de excepţie,
la editura Brumar, „Istorie şi cultură în
Banat” (coord. Alin-Cristian Scridon,
Viorel-Dorel Cherciu) şi „Cultură”
(coord. Ioan David, cuvânt introductiv
de Crişu Dascălu), pot constitui un
reper, un nou  început şi un model 
despre cum s-ar putea şi ar trebui să se
scrie istoria Banatului!

În final, doresc să felicit Primăria şi
Consiliul Local ale Comunei Giroc, şi
în special pe domnul primar, dr. Iosif-
Ionel Toma, pentru reuşita remarcabilă
a acestei manifestări culturale, pentru
atenţia şi sprijinul substanţial pe care îl
acordă vieţii culturale, păstrării obi-
ceiurile şi tradiţiilor strămoşeşti, şi la
cât mai multe şi fructuoase ediţii sim-
pozionului internaţional „Istorie şi cul-
tură în Banat”! Fără îndoială, exemplul
lor minunat ar trebui urmat şi de alte
localităţi bănăţene, unele cu statut de
oraş, bunăoară!

Prof. Bogdan SECULICI, 
director Liceul Teoretic

„Alexandru Mocioni” din Ciacova

NICOLAE IORGA

Personalitate impunătoare, minte
luminată, a scotocit în toate arhivele
lumii după documente privind istoria
românilor. Cunoştea aproape toate lim-
bile moderne şi a fost cel mai prolific
cărturar al neamului românesc: 1.250
de volume şi 25.000 de articole.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Cu vocaţie de ctitor, a avut 25 de ani
de domnie fără războaie şi a dovedit o
deschidere culturală fără precedent. A
conturat şi impus în arhitectură stilul

brâncovenesc. A murit pentru cruce la
Stambul, decapitat laolaltă cu cei patru
fii ai săi, devenind sfântul voievod mar-
tir al bisericii române, intrând în leg-
endă şi balade.

GEORGE ENESCU

S-a regăsit în elita mondială muzicală
de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în-
ceputul secolului XX. A cucerit marile
scene ale vremii sale, a întemeiat şcoala
muzicală românească modernă. A fost
profesorul unor mari instrumentişti:
Dinu Lipatti, Yehudi Menuhin. 

Mari români
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Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir

Sufletul cel curat are puterea ca să vadă în el însuşi – ca
într-o oglindă – pe Dumnezeu. (Sf. Atanasie cel Mare)
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Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir

Sfântul Mare Mu ce -
nic Dimitrie a trăit pe vremea îm-

păraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu
(284- 311) şi era fiul voievodului cetăţii Tesa-

lonicului, botezat în taină de părintii săi, de frica crun-
telor prigoane împotriva creştinilor. Îl învăţau părinţii, în

cămara cea ascunsă a palatului lor, toate tainele sfintei credinţe,
luminându-i cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus Hristos, pre-

cum şi milostenia cea către săraci, săvârşind faceri de bine, celor aflaţi
în nevoinţă. Şi aşa, Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinţilor

săi, dar, mai ales, a început a lucra într-însul darul lui Dumnezeu. Tânărul
creştea cu anii şi cu înţelepciunea, urcând ca pe o scară, din putere în putere.

Ajungând la vârsta desăvârşită, părinţii lui s-au dus din
vremelnica viaţă, lăsând pe tânărul Dimitrie

moştenitor nu numai al multor averi, ci şi al
bunului lor nume. Maximian împăratul, auzind

de moartea voievodului Tesalonicului, a
chemat la dânsul pe fiul acestuia şi,
cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut voievod
în locul tatălui său. Şi a fost primit Sfântul cu
mare cinste de cetăţeni, iar el cârmuia cu
multă vrednicie poporul, propovăduind pe faţă

dreaptă credinţă şi aducând pe mulţi la Hristos.
Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că

voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat
foarte. Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un

război cu sciţii, Maximian a poruncit să se facă praznice
în fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împăratul şi la

Tesalonic. Dimitrie, fiind întrebat de sunt adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns
cu îndrăzneală, mărturisind că este creştin şi a defăimat închinarea păgânească. Îndată,
împăratul a poruncit să-l închidă în temniţă, până la încheierea jocurilor în cinstea
venirii sale. Şi, se bucura împăratul, mai ales văzând pe un luptător vestit, Lie, van-
dal de neam, înalt, puternic şi înfricoşător la chip, că se luptă cu cei viteji şi-i ucidă,
aruncându-i în suliţe. Era acolo un tânăr creştin, anume Nestor, cunoscut Sfân-
tului Dimitrie. Acesta, văzând pe Lie ucigând fără cruţare pe oameni, mai cu

seamă pe creştini, s-a aprins de râvnă. Vrând să se lupte cu Lie, a alergat la
Sfântul, în temniţă, cerând de la dânsul rugăciuni şi binecuvântare ca să-l

poată birui pe acel ucigaş de oameni. Însemnându-l cu semnul crucii pe
frunte, Sfântul i-a zis: „Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei măr-

turisi!”. Intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat: „Dumnezeul lui
Dimitrie, ajută-mi!”. Şi îndată, trântindu-l jos pe Lie, l-a

omorât. S-a întristat împăratul de moartea lui Lie. Aflând
însă că Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndemnat pe

Nestor să se lupte cu Lie, împăratul a trimis ostaşi,
poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele pe

Sfântul, în temniţă, ca fiind pricina
morţii lui Lie. (M.S.)

SSuufflleettuull  cceell  ccuurraatt  aarree  ppuutteerreeaa  ccaa  ssăă  vvaaddăă  îînn  eell  îînnssuuşşii  ––  ccaa
îînnttrr--oo  oogglliinnddăă  ––  ppee  DDuummnneezzeeuu..  ((SSff..  AAttaannaassiiee  cceell  MMaarree)) 241

Hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, din Giroc

Credinţa e suprema armă care anihilează toate necesităţile,
împrejurările şi pulverizează hazardul. (Nicolae Steinhardt)



241

În cinstea prăznuirii Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir,
ocrotitorul Bisericii Ortodoxe din
Giroc, cu ziua de prăznuire la 26 oc-
tombrie, credincioşii parohiei au fost in-
vitaţi să participe la slujbele speciale,
săvârşite cu ocazia acestui eveniment.
Astfel, în ajunul prăznuirii, în seara zilei
de vineri, în cadrul bisericii noastre s-a
săvârşit slujba Vecerniei celei Mari, ur-
mată de Litie şi Acatistul Sfântului
Dimitrie. La slujbă, au fost invitaţi preoţii
Eugen Babescu, de la parohia Iosefin, şi

Florin Maxim, de la parohia Icloda, pre-
cum şi diaconul Laurenţiu Bagiu, de la
parohia Timişoara Mehala, alături de
care ne-am rugat, împreună cu credin-
cioşii parohiei noastre, aducând cinstire
sfântului Dimitrie, prin rugăciuni şi
cântări duhovniceşti.

În ziua praznicului, după slujba
utreniei, credincioşii Bisericii nostre 
s-au împărtăşit de binecuvântările
Domnului, în Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturgie, încununând în acest fel
prăznuirea Sfântului Di mitrie, prin
pogo rârea Harului Sfân tului Duh peste
Sfintele Daruri şi peste credincioşii
prezenţi. Du pă încheierea Sfintei

Liturghii, împreună cu credincioşii, am
ocolit biserica al cărei ocrotitor este
Sfântul Dimitrie, aducând cântări sfân-
 tului şi rugându-ne lui Dumnezeu prin
ecteniile speciale rostite cu această
ocazie. Apoi, ne-am îndreptat spre
Liceul Teoretic „David Voniga”, spre a
sfinţii şi binecuvânta bustul patronului
liceului nostru, Preotul David Voniga,
moment de bucurie şi aducere aminte a
celui ce a păstorit în chip deosebit 
credincioşii parohiei Giroc, între anii
1890-1933.

În încheierea manifestărilor bise -
riceşti săvârşite cu ocazia prăznuirii
Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir, în seara zilei de 26
octombrie, imediat după încheierea sluj-
bei vecerniei, corul a susţinut un concert
de muzică bise ricească, sub îndrumarea
dirijorului Mircea Sturza, având ca temă
principală troparul Sfântului Dimitrie:

„Mare apărător te-a aflat întru
primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe
tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci precum
mândria lui Lie ai surpat şi la luptă în-
drăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte 
Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L
să ne dăruiască nouă mare milă”.

Preot paroh, Marius ŞONEA

HHrraammuull  BBiisseerriicciiii  „„SSffâânnttuull  MMaarree  MMuucceenniicc  
DDiimmiittrriiee  IIzzvvoorrââttoorruull  ddee  MMiirr””,,  ddiinn  GGiirroocc

CCrreeddiinnţţaa  ee  ssuupprreemmaa  aarrmmăă  ccaarree  aanniihhiilleeaazzăă  ttooaattee  nneecceessiittăăţţiillee,,
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Poezie în grai bănăţean

Să vegeţ şe măi menune
S-o-ntâmplat la târg măi ieri,

O venit uichiţu Ion,
Cu un cal şî vr-o şinşi meri.

- Bună zâua, uico Ioane,
Şe măi vinz, meta p-aişea,
O vinz calu, o vinz merii,

O ce-nvârţ cu baba Prişea?
- Ba vind calu, mă nepoace,

Că merii îi duc acasă,
Să-i săgesc pă Măgulişe,

În grăgina a dă coasă.
Să îm fac-oţâr dă zamă,

D-aia dă ce amece,
Care dacă bei măi multă,

Stai cu nasu în omece.
- Bine, uico, şî cât şeri,
Pă prostanu ăst dă cal?
Că după câce văd eu...

Pare bun ca animal!
- Mă, acesta-i cal dă rasă,

Ăl măi tare în ogor,
Şine-l cumpără pă ăsta,

Nu-i măi trăbuie trăctor!

- Bine uico, stai oţâră,
Mi să pare că nu vege,

Ia dă-i drumu numa câta,
Ca să pască iarbă verge.

Cum îi dăce uica drumu,
O luă ca vijălia,

Şî îş dăce-n primu prun,
Dă să scutură şî glia.

- Bine, uico, păi metale,
Vrei să vinz un cal beceag,

O nu vez, nu vege bine,
Dă-i măi bine un toiag!

- Bine, bine, mă nepoace,
Nu o fi un cal frumos,

Da are şî el un dar,
Chiar că-i orb, îi curajos.

O nu vez cum dăce-n prun,
Cu viteză şî curaj,

Ăsta-i cal dă rasă, frace,
C-o plecat făr-demaraj!

Florin BOGDEA

La târg
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Lucruri inedite despre Munţii Carpaţi
Cu o lungime de circa 1.500 de ki-

lometri, Munţii Carpaţi reprezintă cel
mai mare lanţ muntos din Europa.

Aproximativ 800 de km din lungi-
mea Munţilor Carpaţi se desfăşoară în
România? Totodată, Munţii Carpaţi
acoperă 2/3 din suprafaţa ţării noastre.

Vârful Gerlachovsky din Slovacia,
măsurând 2.655
m, este cel mai
înalt vârf muntos
din lanţul carpa-
tic? Cel mai înalt
vârf din România
este Vârful Mol-
doveanu, care mă-
soară 2.544 m.

Munţii Car-
paţi găzduiesc cele
mai mari populaţii
de lupi, urşi bruni
şi linx-şi din Eu-
ropa?.

De asemenea, pe crestele înalte ale
Carpaţilor trăieşte o subspecie a ca-
prelor negre (Rupicapra rupicapra car-
patica).

Din peste 8.000 de exemplare de
urs carpatin care trăiau în Munţii Car-
paţi în 1989, acum au mai rămas doar
puţin peste 2.000? Braconajul excesiv
şi despădurirea accentuată a munţilor,
care a distrus habitatul lor natural, a
cauzat această scădere accentuată a
numărului de urşi.

Sfinxul din Munţii Bucegi are
aceeaşi înălţime cu Sfinxul din Gizeh.
Acesta e unul din argumentele celor
care suştin că Sfinxul nu este o creaţie
a forţelor naturii, ci că a fost sculptat
de om şi înfăţişează o zeitate din tre-
cutul îndepărtat.

În Munţii Carpaţi se află cel mai
mic oraş din ţară, Băile Tuşnad, cu o

populaţie de 1.728 de locuitori la ul-
timul recensământ. Populaţia orăşelului,
o importantă staţiune bal neo -
climaterică, este în continuă scădere
(aproximativ 15% la referendumul din
anul 2002, faţă de cel din anul 1992).

Munţii Carpaţi deţin recordul
pentru cea mai scăzută temperatură
înregistrată oficial în ţara noastră:  -
38,5°C, la Bod, în Depresiunea
Braşovului, înregistrată la 25 ianuarie
1942.

CCâânndd  ttee  aafflliiii  pprreeaa  aapprrooaappee  ddee  uunn  mmuunnttee,,  nnuu--ii  vveezzii
îînnăăllţţiimmeeaa..  ((RRaallpphh  WWaallddoo  EEmmeerrssoonn))
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Sfinţire de monument şi diplome care au marcat momentul

ZZiiuuaa  PPoorrţţiilloorr  DDeesscchhiissee  llaa  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  
„„DDaavviidd  VVoonniiggaa””  ddiinn  GGiirroocc,,  ooccttoommbbrriiee  22001133

Sâmbătă, 26 octombrie, zi în care co-
munitatea giroceană a celebrat hramul Bi-
sericii Ortodoxe Române, de Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, şi
Liceul Teoretic „David Voniga” a îmbrăcat
straie de sărbătoare.

Sub genericul „Ziua Porţilor Des-
chise”, la Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc au avut loc o serie de activităţi
emoţionante. Mai întâi, preoţii din Giroc,
Marius Şonea şi Daniel Mateia, au oficiat
o slujbă de sfinţire a bustului cărturarului
bănăţean, preot David Voniga, care stră juieşte
intrarea în liceul care îi poartă numele. La
această slujbă au participat: domnul pri-
mar dr. Iosif-Ionel Toma, domnul vicepri-
mar, ing. Ilie Gâlcă, foste şi actuale cadre
didactice, elevi şi părinţi. La final, prima-
rul comunei, domnul Iosif-Ionel Toma, a
depus o coroană de flori din partea Primă-
riei, la bustul preotului David Voniga.

După încheierea festivităţii de sfinţire
a bustului, participanţii au pătruns în
holul liceului, amenajat special pentru
momentele care urmau să se deruleze.

La prezidiu au luat loc domnul primar,
dr. Iosif-Ionel Toma, fostul direc tor, dom-
nul prof. Octavian Gruiţa, preotul paroh

Marius Şonea, directorul şi directorul ad-
junct al liceului, domnul prof. dr. Petrişor-
Dorin Treta şi doamna prof. Marieta
Deneş, doamna consilier local Nicoleta
Şipoş şi domnul consilier local prof. dr.
Florin Golban. În sală au fost prezenţi
foşti dascăli ai şcolilor şi grădiniţelor din
Giroc şi Chişoda, cadre didactice pensio-
nare, precum şi cadre didactice active.

În deschidere, a luat cuvântul edilul
comunei, care a precizat, din nou, că tine-
rii, copiii, reprezintă bunul cel mai de preţ
al Girocului şi de aceea nu trebuie precu-
peţit nici un efort pentru ca ei să se poată
bucura de cele mai bune condiţii de viaţă
şi învăţătură. Domnul primar a mulţumit
celor prezenţi pentru participarea la eve-
niment, prezentând patru tipuri de 
diplome.

Diploma de excelenţă, pentru activita-
tea deosebită depusă în scopul propăşirii
culturii locale şi pentru creşterea calităţii
actului educaţional, s-a acordat domnului
profesor Octavian-Petru Gui ţa, domnului
inspector şcolar general, prof. dr. Cornel
Petroman, precum şi actualului director,
prof. dr. Petrişor-Dorin Treta.

Învăţătura îl face pe om întreg, discuţiile - pregătit,
scrierea - exact. (Francis Bacon) 245Oamenii învaţă, învăţând pe alţii. (Seneca)
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Diploma de onoare, ca semn de preţuire
şi recunoştinţă pentru implicarea în procesul
de învăţământ, s-a acordat tuturor cadrelor
didactice pensionare.

Diploma de merit, pentru contribuţia
adusă la buna organizare şi desfăşurare a
procesului de învăţământ, s-a acordat tutu-
ror cadrelor didactice: educatoare, învăţători
şi profesori de la Liceul Teoretic „David Vo-
niga” din Giroc şi de la structurile arondate.

Diploma „Prima Generaţie” a Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc s-a acordat
tuturor elevilor, începând cu clasa pregăti-
toare şi până la clasa a IX-a, inclusiv.

Menţionăm că, pe verso, toate diplo-
mele au un certificat de autenticitate sem-
nat şi ştampilat de către domnul primar, dr.
Iosif-Ionel Toma, pe care scrie: „Panglica
tricoloră a fost tăiată la inaugurarea Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc, la data
de 16 septembrie 2013”.

Diplomele de excelenţă au fost înmâ-
nate de către domnul primar, celelalte di-
plome fiind înmânate de către directorul
liceului. În numele cadrelor didactice active
şi al elevilor a mulţumit domnul director al
liceului, prof. dr. Petrişor-Dorin Treta. În
continuare, s-a desfăşurat un dialog între ge-
neraţii de cadre didactice, dascălii pensionari
vorbind despre evenimente semnificative
din activitatea didactică a dumnealor, atât de
la Giroc, cât şi de la Chişoda. Au luat cuvân-
tul şi foştii directori, prof. Octavian Gruiţa,
prof. Silvestru Ştevin, prof Anica Zbîrcot,
precum şi fostele cadre didactice prof. Ştefa-
nia Eva şi ed. Petronela Uzun. Discuţiile s-
au desfăşurat într-o atmosferă plăcută şi
colegială, marcând astfel în cel mai fericit
mod cu putinţă o nouă zi de neuitat din viaţa
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc.

Diplome de excelenţă
Prof. dr. Cornel Petroman; Prof. Oc-

tavian-Petru Gruiţa; Prof. dr. Petrişor-
Dorin Treta

Diplome de onoare
Profesori pensionaţi Giroc: prof. Oc-

tavian-Petru Gruiţa,  prof. Ovidiu Toc-
macov, prof. Silvestru Ştevin, prof. Ion

Murariu, , prof. Maria Dragoş, înv. Me-
rima Iancu, înv. Silvia Plapşa, prof. Ma-
riana Ionescu, prof. Anastasia Capotescu,
prof. Bujor Hălmăjan, prof. Rodica Ţun-
drea, prof. Lenuţa Oprea, prof. Olivia
Albu, prof. Felicia Mănescu, ed. Georgina
Schneider, ed. Ildiko Puşkaş, ed. Petro-
nela Uzun, prof. Aspozia Moga, prof. Car-
men Moga, prof. Stelian Radu.

Profesori pensionaţi Chişoda: prof.
Anica Zbîrcot, prof. Lia Eva, prof. Gheorghe
Rusu, prof. Rusalina Rusu, înv. Cornelia
Mureşan, prof. Lavinia Birău, prof. Felicia
Scorobete, înv. Ileana Borlovan, prof. Elisa-
beta Bogdan, înv. Eleonora Cosma.

Diplome de merit
Diplome de merit au primit următoarele

cadre didactice: Petrişor-Dorin Treta, Ma-
rieta Deneş, Liliana Antal, Ilie Antal, Lă-
crămioara-Romiţa Babescu, Boris Babici,
Georgeta-Gina Barna, Florina Berindeiu,
Simona-Lorena Blaj, Claudia-Lidia Blidă-
ran, Simona Cheie, Bianca-Viviana Cîm-
peanu, Anca-Maria Ciobotaru, Zo rina-Maria
Ciolac, Ileana Cionca, Ofelia-Rodica
Coman, Gabriela-Zoia Condrea, Melen-
tina-Mariana Costa, Mihaela Crăciun, Ca-
melia-Daniela Donoiu, Claudia Drăgan,
Pavel Drăghici, Doru Dramnesc, Simona-
Elena Duiuleasa, Sorin-Alexandru Erse-
gean, Laura Gherban, Andreea-Cristina
Ghibirdic, Miloranca Golban, Georgina
Ianculescu, Florica Ilcău, Denise-Ofelia Ilie
Mărculescu, Delia-Florina Ion, Andreea-
Bianca Jinga, Alexandru Koşa, Leli-Mioara
Lal, Simona-Roxana Leontescu. Violeta-
Lelica Liseţchi, Cristina Lupu Savin, Mi-
haela-Ramona Manzur, Cosmina-Elena
Mărguş, Eleonora-Gabriela Mimiş, Doina-
Letiţia Mocanu, Iudita-Elena Monea,
Alina-Elena Nenicioiu, Graţiela Nenu,
Emanuel-Claudius Nicolescu, Constanţa-
Lavinia Onose, Ioan Oprea, Rodica Pie-
naru, Liviu Râmneanţu, Ionela Scridon,
Oana-Manuela Simion, Daniela-Simona
Simionese, Cristina Stanca, Maria-Mirela
Stoica, Mircea Sturza, Lenuţa Terteci, Ja-
nina-Elena Terteci, Sofia Uţică, Simona Vâ-
nătoru, Gabriela Vlasie.

Oamenii învaţă, învăţând pe alţii. (Seneca)
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Diploma „Prima generaţie”
Clasa pregătitoare A: Daniel Ba-

bescu, Paulo-Cornel Barbu, Andrei-
Petru Blidăran, Bogdan Chelba,
Alexia-Nicole David, Sara-Anisia
Degan, Ioan-Mihai Degan, Riana-Ioana
Fudulu, Vanessa Gergen, Andrei Ghin-
ghie, Natalia-Mihaela Jeflea, Maia Me-
dinschi-Niculescu, Emma Nanău,
Ionel-Patrick Pascota, Daniela Pascu,
Anathea Penteliuc-Cotoşman, Mario-
Cătălin Pietrar, Alessia Pop, Iulia-Bianca
Telbisz, Bogdan-Andrei Torz, Edoardo
Tripolini, Florian-Cristian Tronciu, Ro-
bert-Adrian Zuican, Lucian-Matei 
Lascus.

Clasa pregătitoare B: Iamin Albakda-
lieh, Luca-Sebastian Anton, Alexandru
Baneaş, Rebeca-Vera Baniaş, Alexan -
dru-David Bora, Andrei Cheşa, Alexia-
Maria Dume, Sanda-Maria Foncea, Alex
Gheorghe, Ştefan-Alexandru Grama,
Alexandru Iacob, Elisei Iacob, Alessia-
Maria Ivănuş, Iulian Cristian-Ionuţ Ma-
noliu, Florin Mârşoane, Amalia-Ionela
Meţcan, Angelo-Gabriel Morariu, Ti-
meea Păşcuţ, David-Mihai Popescu, Ale-
xia-Mihaela Sava, Nicole-Maria Sileni,
Alma-Daphne Szolosi, Angelina-Ma-
lena Tehei, David-Sebastian Vereş.

Clasa I A: Alexandru Anghel, Ale-
xandru-Deian Bîtea, Raul Coandă, Pa-
tricia Covaci, Antonio Curelea,
Cristina-Daniela Damian, Marko
Enescu, Flavius-Gabriel Godja, Deian-
Cristian Halcea, Mihai Iucu, Andrei Ju-
ravle, Andrei-Daniel Lazăr, Vlad-Andrei
Mihai, David Mucenic, Eric-Robert
Szucs, Antonio Terteci, Sarah-Maria
Torz, Luca-Alexandru Turcitu, Sarah-
Elizabeth Ţuţ, Gabriel Cîrstea, Cristian-
Andrei Şo nea, Alexia-Ştefania Dobra.

Clasa I B: Larisa-Maria Durnac, Ana
Galici, Carla-Diana Ludwig, Miriam-
Daria Maier, Andreea Pasăre, Andrada-
Roxana Perneac, Bianca-Maria Tănase,
Damaris-Isabel Vereş, Vasile-Gabriel
Mun teanu, Teodora-Florina Scheuşan,
Laurenţiu-Darius Buibaş, Alesia-Saura

Cesăreanu, Carina-Vanessa Chelciov,
Denis-Andrei Ciobanu, Denis Dragotă,
Ale xandru-Valentin Jugănaru, David
Cheşa, Denis-Mircea Boariu, Ştefan
Proca, Andrei-Sorin Popescu, Andrei
Rusu, Paul-Teodor Schlenka, Darco-
Marchian Liviţchi.

Clasa a II-a A: Ionela Arcuşi, Marco-
Antonio Valentin Baicu, Andreas-Mi-
chael Baicu, Caius-Petrişor Bere,
Andrada-Maria-Camelia Bila, Ciprian-
Alexandru Codrea, Ştefan-Daniel Dancs,
Giovana-Flavia Degan, Sara-Alina Dră-
gilă, Loredan-Corneliu Dumitriu, Raul-
Andrei Frasincar, Adrian Galici,
Cătălin-Adelin Găină, Darius-Saşa Ge-
orgiu, Dean Ioanovici, Beatrice-Giulia-
Teodora Manoliu, Pa tricia-Maria
Micşescu, Rafael Murgu, Rahela Novac,
Fabian-Cristian Rotariu, Alexia Zaharia.

Clasa a II-a B: Petrică-Florin Buibaş,
Karina-Maria Caragea, Adrian Corjescu,
Oana David, Raul Degan, Ionela-Da-
niela Dume, David Dumuşlăuan, Ariana
Georgescu, Alexandru-Cristian Ilie, Ale-
xandru-Marian Ion, Alexandra Ivaşcu,
Sabin Lupuşoru, David Lupuţi, Shaira-
Alessandria Pera, Irina-Ana-Maria Peter,
Sorana Ştefan, Miriam Tutunaru, Rebeca
Varga, Ioan-Iacov Stroie, Rareş Hulea,
Antonio-Cristian Bumbar-Pace.

Clasa a III-a: Diana-Maria Aga, Da-
rius-Vasile Bădiţescu, Robert Boroş,
Bogdan-Mihai Cîmpeanu, Georgiana
Cîtea, Beatrice-Larisa David, Diana-
Anamaria Dunea, Denis Filimon, Ioana-
Anisia Forţ, Andreea-Alexandra Golban,
Rebeca-Daiana-Maria Groza, Alexan-
dra-Maria Iederan, Alina-Iasmina Ilie,
Ştefan Juravle, Ervin Jurca, Luana-Alina
Kerekeş, Alexandra-Maria Lazea, An-
dreea-Cristina Liseţchi, Marc-Constan-
tin Magdin, Petre-Alin-Valentin Maliţa,
Se bastian-Claudiu Negruţ, Cristiana-
Alexandra Petcu, Diana-Elena Pocinoc,
Marian-Constantin Pocinoc, Daniel-
Paolo Puşchiţă, Timeea-Ioana Racz,
Dalia-Georgiana Truţi, David Tuţac,
Florin-Lucian Uşvath, Sara Dobra, Vero-
nica Răduc.

ŞŞccooaallaa  cceeaa  mmaaii  bbuunnăă  ee  aacceeeeaa  îînn  ccaarree  vveezzii  aallăăttuurrii  ddee  ttiinnee
ssuufflleettee  ccaarree--ţţii  ssuunntt  ccaa  ffrraaţţiiii  şşii  ssuurroorriillee..  ((NNiiccoollaaee  IIoorrggaa))
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Clasa a IV-a: Radu-Paul Anghel,
Ania-Ioana Ciotârlă, Beatrice-Nicole
Conţescu, Karina-Denisa Cucuruz,
Bianca-Sarah Dinu, Cornelia-Partenia
Dumitrache, Daria-Sara Georgiu, Ana-
Maria-Emanuela Gorun, Raul-Ionel
Iancu, Lavinia-Ana Juriţa, Maria-Alexia
Lupuţi, Maria-Denisa Maliţa, Mariana-
Nicoleta Mateică, Denisa-Ştefania
Milin, Aisha Ana-Maria Pera, Jesica-
Emanuela Petrovici, Mario Popescu,
Rareş-Alexandru Roată, Alexandru-
Petru Ruja, Raul-Sebastian Sperniac,
Elena-Bianca Ungur, Adrian-Gabriel
Venter, Olivăr-Constantin Pestrea, Ric-
cardo-Valentin Dancu.

Clasa a V-a: Răzvan Buiu, Loredana-
Eliana Ciobăniţă, Claudiu-Andrei
Clincu, Laurenţiu-Narcis Codrea, 
George-Mihail Corjescu, Raul-Cristian
Dume, Iulian Florea, Patricia-Denisa
Foncea, Adriana-Maria Gruiţa, An-
dreea-Elena Gruiţa, Bogdan Iacob,
Claudiu-Gheorghe Ienci, Erin-Noel
Lazăr, Cristian Lazi, Marian-Lucian
Lisu, Marian Marcu, Petrişor Mateică,
Patrik-Adrian Neamţu, Florin-Gheor-
ghe Oancea, Paul-Alexandru Paraschiv,
Petronela-Alexandra Paraschiv, Bianca-
Ioana Rotariu, Carmina-Andrada
Scurtu, Darian-Andrei Stanciu, Leo-
nard-Valerius Tutunaru, Daniel-Andrei
Vereş, Sebastian Stancu, Alexandru-Mi-
hail Barbu, Lisa Flasch, Florian-Dorin-
Gavril Albu, Viorel-Florin Foncea.

Clasa a VI-a: Răzvan-Dorin Aga,
Adrian-Ionel Bere, Cătălin-Francisc
Blum, Alexandru Bogdan, Sebastian-Iu-
lian David, Andrei Florea, Cristina-De-
nisa Galici, Adriana-Andreea Herman,
Ştefan Iacob, Mihai-Vasile Manzur,
Gelu-Andrei Maxim, Adelina Mihai, So-
rana-Ioana Minciu, Vlad Mocanu, An-
dreea-Luyza Nica, Naomi-Denisa Niţă,
Albert-Damian Szolosi, Ariana-Carina
Tătaru, Răzvan Ţamboi, Sebastian-
Mihai Ungur, Raluca-Patricia Vătavu,
Arthur-George Zglibuţ, Beatrice-An-
dreea Budianu, Ramona-Carolina
Sturza-Deak, Claudiu Stoia, Ştefan-
George Răscol.

Clasa a VII-a: Florin-Sebastian Ba-
niaş, Lavinia-Alexandra Berariu, Ci-
prian-Aldo Boici, Jing-Jing-Ariana
Chen, Ionela-Camelia Cioponea, Dan-
Andrei Colţan, Mihaela-Maria Corjescu,
Andreas-Fabian Curuţi, David-Adrian
Dinu, Roxana-Larisa Flonta, Ioana-An-
dreea Gothard, Gabriel-Adrian Herman,
Rodica-Otilia Iacob, Iosif-Cătălin Ienci,
Ioan-Valentin Lisu, Florentina-Denisa
Necoară, Larisa-Camelia Pantiş, Petro-
nela Rămneanţu, Patricia-Maria Torsan,
Nicolae Uşvath, Adina-Nicoleta Vasi-
lescu, Andrei-Cosmin Vuici, Adrian Or-
dean, Ligia-Simina Tănase.

Clasa a VIII-a A: Alexandru-Andrei
Antal, Gabriel-Ionuţ Budianu, Ovidiu
Corjescu, Anca Dumitru, Mihaela-Ga-
briela Hrişcu, Izolda-Eniko Leleţi, Saşa-
Vlad Murariu, Denisa-Alexandra Pop,
Bogdan-Raul Schelenka, Loredana-
Maria Sur, Gheorghe Ştirbu, Arpad-Va-
lentin Tecsi, Lusiana-Mihaela Todea,
Raul-Ionel Toma, Petronela-Mădălina
Foca, Denisa-Adina Vulpe.

Clasa a VIII-a B: Denis-Constantin
Băbeanu, Adela-Luciana Bejenaru, 
Cristian-Marius Daia, Marius-Cezar
Florea, Teodora Gheltofan, Răzvan-An-
drei Gheorghiu, Valentin Lazi, Dacian-
Adrian Manoliu, Marian-Flavius Manoliu,
Petrişor-Viorel Mateeş, Car    mina-
Anamaria Oancea, Mădălin-Florin Olariu,
Alexandra-Bianca Oşan, Pa  tricia-Maria
Perescu, Roberto Roşca, Raul Stoia, An-
dreea-Elena Ştirb, Adelin Varga, Gra-
ţiela-Elena Cîmpeanu.

Clasa a IX-a: Maryam Aboud, Israa
Aboud, Caius-Delian Bosancu, Carina-
Luiza Brinda, Andreea-Nicoleta Buceac,
Dariana-Denisa Drăguţ, Adrian-Alin
Florea, Laurenţiu-Constantin Iftimie,
Beniamin Magda, Raul-Ioan Maliţa,
Irina Maxim, Sebastian-Tudor Mihai,
Rahel Molnar, Mădălin-Avram-Ioan
Porumb, Răzvan Râmneanţu, Victor-
Cristian Stoian, Tibi-Roland Szasz,
Luiza-Armina Tănase, Melisa Marc,
Cristina-Florina Pistrui.

Caracterul unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în
ea mai mult decât i se predă. (Mihai Eminescu)
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ZZooddiiaacc  ppeennttrruu  aannuull  22001144
BBaallaannţţaa  ((2244  sseepptteemmbbrriiee  ––  2233  ooccttoommbbrriiee))

Dragoste
În general, viaţa ta amoroasă va fi bună. Te vei afla într-o poziţie

care te va ajuta să-ţi înţelegi partenerul şi relaţiile mult mai bine. Magia
dragostei te va ţine în mreje. Evită, pe cât posibil, să faci greşeli majore în rela-
ţie. Munceşte înspre armonizarea relaţiei cu partenerul tău. Dacă eşti singur,

anul acesta îţi va aduce multe întâlniri de socializare care te vor ajuta să-ţi
găseşti jumătatea. Dacă te afli deja într-o relaţie, această perioadă te va

ajuta să fii mult mai deschis şi să depăşeşti diferenţele care pot
aparea în relaţia ta.

Carieră
Anul acesta, din punct de vedere financiar totul va merge ca pe roate.

Transformi în aur tot ce atingi, cu alte cuvinte, tot ce întreprinzi se termină
într-o notă pozitivă. Este posibil ca ocazional să apară unele probleme financiare,

însă nu trebuie să te îngrijorezi, deoarece nu vor fi grave. Proiectele tale se vor fina-
liza cu bine. Când vine vorba de bani, să nu te încrezi în cei din jurul tău.

2014 este un an în care abilităţile profesionale îţi vor fi testate. Vei ieşi cu bine
din aceste încercări. De asemenea, există posibilitatea de a culege roadele

muncii depuse până acum. Nu sunt excluse promovarea şi mărirea
de salariu. Vei fi apreciat pentru munca depusă la servi-

ciu. Munca în echipă te avantajează. 

Sănătate
Anul 2014 va aduce o nouă rază de energie în viaţa

ta. Ritmul tău metabolic va fi la cote mari. În dome-
niul sănătăţii, aceasta va fi o perioadă de dezvoltare

pozitivă. Este posibil să ai câteva dereglări digestive şi
nervoase, însă îţi vei reveni repede. Este momentul
când trebuie să iei decizii majore în ceea ce priveşte

regimul alimentar şi activitatea fizică. Planetele
sunt favorabile, ceea ce înseamnă că vei fi în

formă maximă tot timpul anului, însă nu
sunt excluse unele probleme de

sănătate.

Tonul face muzica...
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Noiembrie
Rotariu Domnica (născută Bosa), Comuna

Giroc, județul Timiș, început de sec. XX
Bosa Dimitrie, Comuna Giroc,

județul Timiș, început de sec. XX

Marius Matei, „Banăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Salbe de argint și podoabă pentru cap, denumită local comașă, din monezi
de argint și monturi de alamă, Giroc, jud. Timiș, început de sec. XX
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1 S Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (Pomenirea morţilor - Moşii
de toamnă)

2 D Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist; Duminica a
XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev.
Luca XVI, 19-31; glas 4, voscr. 10

3 L Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. 
Gheorghe în Lida

4 M Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5 M Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei (Post)
6 J Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
7 V Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison (Post)
8 S †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
9 D Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie;

Sf. Ier. Nectarie din Eghina; Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair);
Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 5, voscr. 11

10 L Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
11 M Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 M †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu,

Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr.
Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul (Post)

13 J †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. 
Damaschin (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)

14 V † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Începutul 
Postului Crăciunului) (Post)

15 S †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Dezle-
gare la ulei şi vin)

16 D † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a XXV-a după Rusalii
(Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 6, voscr. 1

17 L Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Con-
stantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Post)

18 M Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
19 M Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Post)
20 J Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie

Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei şi vin)
21 V (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
22 S Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte)
23 D †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigo-

rie, ep. Acragandelor (Dezlegare la peşte); Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bo-
gatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 7, voscr. 2

24 L Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Post)
25 M †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării

în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
26 M Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Post)
27 J Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la ulei şi vin)
28 V Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
29 S Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la peşte)
30 D †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei

Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte);
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); Ap. I Corin-
teni IV, 9-16; Coloseni III, 12-16; Ev. Ioan I, 35-51; Luca XVIII, 18-27; glas 8, voscr. 3

Calendar ortodox
Noiembrie

Dacă cetatea sufletului nu are zidul tăcerii, ea rămâne
descoperită săgeţilor duşmanului. (Sf. Grigorie cel Mare)
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Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil, sărbătoriţi pe 8

noiembrie sunt cei mai cunoscuţi în tradiţia
Bisericii Ortodoxe, ei fiind totodată şi patroni 

spi  ri  tuali ai Jandarmeriei Române.
Ziua de 8 noiembrie a început a fi prăznuită ca sărbă-

toare a îngerilor, în veacul al cincilea şi s-a răspândit repede în
tot Răsăritul creştin. Vorbind despre îngeri, Biserica ne învaţă că

sunt duhuri slujitoare, slugi credincioase lui Dumnezeu, trimişi de
acesta să fie prieteni şi ocrotitori ai oamenilor.

La început toţi îngerii au fost buni şi înţelepţi. După încercarea la care 
i-a supus Dumnezeu, înainte de Facerea Lumii, o parte dintre ei, adică cei

conduşi de Lucifer, s-au răzvrătit.
Atunci, spune Scriptura, a fost mare război în cer. Mihail şi îngerii cei buni au

învins, iar cei răi au fost aruncaţi din cer, devenind
demoni. Peste soborul îngerilor buni, Dumnezeu

l-a rânduit, pe veci conducător, pe Arhanghelul
Mihail. Sfântul Arhanghel Mihai înseamnă în
limba ebraică, „Cine este ca Dumnezeu?”. Pe
seama sa se pune şi călăuzirea lui Lot şi a familiei
acestuia la ieşirea din Sodoma, precum şi protecţia
specială a poporului lui Israel. Îi scoate din cuptor
pe cei trei tineri din Babilon, îl sprijină în luptă pe
Ghedeon, îl mustră pe vrăjitorul Valaam şi îl
eliberează din închisoare pe Sfântul Apostol Petru.
Conform Scripturii, toţi morţii vor ieşi din
morminte la glasul trâmbiţei Sfântului Arhanghel
Mihail. De aceea, Arhanghelul Mihail este conside -
rat căpetenia oştilor cereşti-îngereşti, acela care, la sfârşitul lumii, va lupta cu diavolul
şi despre care se spune că nu stă în Rai decât în Vinerea Mare şi de Paşti, în restul tim-
pului fiind în misiune pe pământ.

Sfântul Arhanghel Ga vriil înseamnă în limba ebraică, „bărbat-Dumnezeu”.
Numele său conţine concentrat vestea că Dumnezeu se va face bărbat, că va asuma
firea omenească. Gavriil este arhanghelul bunelor vestiri. El a vestit lui Ioachim

şi Anei că o vor avea pe Maria, deşi erau bătrâni. De asemenea, Arhanghelul
Gavriil a vestit-o pe Fecioara Maria că îl va naşte pe Iisus, Gavriil a rostit

cel dintâi numele lui Isus Hristos şi l-a înştiinţat pe Zaharia de naşterea
fiului lui, Înaintemergătorul Ioan Botezătorul, a vestit păstorilor că

în Bethelem s-a născut Mesia. Sfântul Gavriil ocroteşte fecioarele,
mamele şi pruncii şi duce rugăciunile la Dumnezeu.

Drept recunoştintă pentru aceşti doi îngeri, Biseri ca
ortodoxă a rânduit ca aceştia să fie pictaţi pe două

dintre uşile Sfântului Altar. 
M. STURZA

Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil

SSăă  lluuăămm  aammiinnttee,,  nnooii,,  ccaarree  ssuunntteemm  ffăăppttuurrii,,  ccee  aa  ppăăttiimmiitt  
LLuucciiffeerr,,  cceell  ccaarree  eerraa  ccuu  nnooii::  cceell  ccee  eerraa  lluummiinnăă,,  aaccuumm  îînnttuunneerriicc  

ss--aa  ffăăccuutt..  CCiinnee  eessttee  ccaa  DDuummnneezzeeuu?? ((SSffâânnttuull  AArrhhaanngghheell  MMiihhaaiill))
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Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil

Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit 
Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumină, acum întuneric 

s-a făcut. Cine este ca Dumnezeu? (Sfântul Arhanghel Mihail)
252

Ce-a de-a tre ia
ediţie a Festivalu-
lui Internaţional
„Gugulan cu car
cu mere” s-a des-
făşurat sâmbătă,
2 noiembrie 2013,
la Caransebeş.
Prin tre concu -
renţii categoriei
preşcolare s-au
numărat şi 14 copii ai grupei Mare „A”,
din cadrul Grădiniţei cu Program Pre-
lungit Giroc: Daria Florea, Sergiu
Drîmboi, Mălina Mocanu, Theo Mi-
hali, Maya Castelli, Bogdan Bosa,
Daria Mucenic, Ciprian Dima, Sara
Scridon, Rareş Şocodol, Sofia Mixich,
Cristian Tronciu, Ana Cora şi Sebas -
tian Drîmboi. Sub coordonarea dom-
nului Ionel Şipoş, copiii au prezentat
un dans popular, fiind încurajaţi de
public cu aplauze. Prin programele
prezentate în cadrul festivalului, con-

cu renţii celor trei
categorii (preşco-
lară, gim nazială şi
licea lă) au cunoscut
mai bine obiceiurile
şi tradiţiile zonei pe
care au reprezentat-o
şi au încercat să
transmită dragostea
şi respectul faţă de
obiceiurile şi tra di -

ţiile româneşti.
Ca urmarea a modului de pre -

zentare în concurs, prin autenticitatea
dansului şi a costumelor populare, au
fost răsplătiţi cu premiul I.

Participarea nu ar fi fost posibilă
fără sprijinul şi colaborarea părinţilor,
de aceea ţinem să le mulţumim pentru
că de fiecarte dată au fost alături de noi
şi s-au implicat în derularea tuturor
proiectelor noastre.

Educatoare Lenuţa TERTECI, 
Alina-Elena NENICIOIU

PPrreeşşccoollaarriiii  GGrrăăddiinniiţţeeii  ccuu  PPrrooggrraamm  
PPrreelluunnggiitt  GGiirroocc  ––  llooccuull  II  llaa  FFeessttiivvaalluull

IInntteerrnnaaţţiioonnaall  „„GGuugguullaann  ccuu  ccaarr  ccuu  mmeerree””,,
nnooiieemmbbrriiee  22001133

Copilul are nevoie de soare, de mângâiere şi dragoste.
(Iulia Haşdeu)
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Intrarea Maicii Domnu-
lui în Biserică este prăznuită pe 21

noiembrie. Această sărbătoare este cunos-
cută, în popor, sub denumirea de Vovidenia sau

Ovedenia. Părinţii Maicii Domnului sunt Sfinţii
Ioachim şi Ana. Lipsiţi de copii, dar cu credinţă în Dum-

nezeu, L-au rugat pe Atotţiitorul să le dăruiască cinstea de a fi
părinţi, făgăduind că, dacă vor avea un copil, îl vor duce la templu

şi îl vor închina Lui. Un înger le vesteşte că vor avea o fată, pe care o
vor numi Maria. Sfinţii Ioachim şi Ana nu au uitat de promisiunea fă-

cută lui Dumnezeu şi, la trei ani de la naşterea Maicii Domnului, au dus-
o pe fiica lor la templu. Aici, a fost întâmpinată de marele

preot Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care a
dus-o în cea mai sfântă încăpere din acest loc, în Sfânta

Sfintelor, unde a stat până la vârsta de 15 ani. A fost
condusă în acel loc sfânt, pentru că ea însăşi avea să

devină „Sfânta Sfintelor” lui Dumnezeu, sălaş a lui
Dumnezeu-Cuvântul. Din ea, Cel Necuprins, Cel

Veşnic, avea să ia trup, să Se facă cuprins în pântecele
ei. Deşi sunt persoane care susţin că lucrul acesta era
cu neputinţă, totuşi Biserica, în cântările ei, afirmă:

„Ceea ce s-a hrănit în Sfânta Sfintelor, celei îmbrăcate
cu credinţă şi cu înţelepciune şi cu neîntinată feciorie,
mai marele Gavriil i-a adus din ceruri închinăciune”.
Informaţii despre acest eveniment din viaţa Maicii

Domnului avem în „Evanghelia după Iacov” sau „Pro-
toevanghelia”, o scriere apocrifă din secolul al II-lea.

Dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului, numai
„Bunavestire” are la bază un eveniment istoric consemnat

în Sfânta Scriptură (Luca I, 26-38). Despre celelalte sărbă-
tori, evangheliile canonice nu ne dau mărturii, informaţiile provenind din Sfânta

Tradiţie şi din evangheliile necano nice (apocrife). Această sărbătoare a luat
naştere în secolul VI. Pe 20 noiembrie 543, Justinian a zidit la Ierusalim, lângă

ruinele templului, o biserică închinată Sfintei Fecioare, care, spre deosebire
de una mai veche, a fost numită Biserica „Sfânta Maria cea nouă”. Con-
form obiceiului, a doua zi după sfinţire, adică pe 21 noiembrie, a început

să fie serbat hramul (patronul) bisericii, adică însăşi Sfânta Fecioară,
serbarea fiind consacrată aducerii ei la Templu. În Apus, sărbă-
toarea a fost adoptată de Papa Grigorie al XI-lea, care a cinstit-

o pentru prima dată în anul 1374, la Avignon. Începând cu
data de 21 noiembrie, în cadrul slujbei Utreniei, se
cântă Catavasiile: „Hristos Se naşte, slăviţi-L!...”.

Este o sărbătoare care ne pregăteşte şi pe noi
să-L facem pe Hristos să Se nască

tainic în noi. (M.S.)

Intrarea Maicii Domnului în Biserică

SSăă  nnuu  ttee  tteemmii  nniicciiooddaattăă  ccăă  oo  iiuubbeeşşttii  pprreeaa  mmuulltt  ppee
MMaaiiccaa  DDoommnnuulluuii..  NNuu  oo  vveeii  ppuutteeaa  iiuubbii  nniicciiooddaattăă  

mmaaii  mmuulltt  ddeeccââtt  FFiiuull  eeii..  ((SSffâânnttuull  MMaaxxiimmiilliiaann))
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Elevii Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc au marcat o nouă
premieră, la început de noiembrie, in-
trând în normalitatea vieţii de liceean.
Pentru prima dată în istoria comunei
Giroc, s-a organizat „Balul bobocilor”,
după toate regulile unei astfel de mani-
festări: emoţii, entuziasm, concursuri,
distracţie şi muzică. Fără îndoială, cele
mai aşteptate momente au fost concursul

de Miss şi Mister Boboc 2013, care a
făcut parte din spectacolul prezentat şi
animat de domnul prof. drd. Alexandru
Kóşa, dirigintele clasei a IX-a, de la
Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc.

Elevii giroceni au avut invitaţi de
seamă la primul lor bal, pe domnul pri-
mar dr. Iosif-Ionel Toma, pe directorul
instituţiei de învăţământ, domnul prof.
dr. Petrişor-Dorin Treta, dar şi nu-
meroşi profesori. În deschiderea balu-
lui, directorul Liceului Teoretic „David
Voniga”, domnul prof. dr. Petrişor-
Dorin Treta, le-a urat celor prezenţi
„bun venit” la prima ediţie a balului
primei generaţii de liceeni din comuna

noastră şi i-a cerut domnului primar să
onoreze evenimentul, acceptând
funcţia de preşedinte al juriului.

La rândul său, domnul primar le-a
urat o seară bună tuturor celor prezenţi,
dar în special elevilor care pentru prima
dată în istoria localităţii noastre au par-
ticipat la un bal al bobocilor. „Sunt ex-
traordinar de emoţionat, şi cred că
emoţiile mele se alătură celor ale voas-

tre, pentru că unul dintre cele mai mari
visuri ale acestei comunităţi a fost să
aibă un liceu. Iată, voi, primii 20 de
elevi din clasa a IX-a, sunteţi cei care,
astăzi, trăiţi aici, pe meleagurile aces-
tea, împreună cu noi, primul bal al
bobocilor. Să nu uitaţi niciodată acest
lucru şi cred că aţi primit din partea
Primăriei, a mea personală, diplomele
certificate, pe verso, cu câte o bucăţică
de panglică din cea care a fost tăiată la
inaugurarea liceului nostru. Acea pan-
glică este istorie, iar peste zece,
douăzeci, o sută de ani, va fi chiar mai
mult decât atât”. Domnul primar le-a
urat apoi, elevilor şi dascălilor, o seară
minunată, după care a început balul. 

„„BBaalluull  bboobboocciilloorr””  ddee  llaa  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc
„„DDaavviidd  VVoonniiggaa””  ddiinn  GGiirroocc,,  oo  rreeuuşşiittăă

îînnccăă  ddee  llaa  pprriimmaa  eeddiiţţiiee,,  nnooiieemmbbrriiee  22001133

Puterea tinerilor stă în faptă. 
(Francois de Rochefoucauld)
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La capătul a trei probe „de foc”,
perechile înscrise în concursul de Miss
şi Mister au impresionat juriul alcătuit
din domnul primar dr. Iosif-Ionel To ma
(preşedinte), domnul prof. dr. Petrişor-
Dorin Treta
(vi ce pre şe -
d i n t e ) ,
dom nişoara
Crina Blă-
nariu (elevă
în clasa a IX-
a la Li ceul
Peda gog ic
„ C a r  m e n
Sylva” din
Timişoara
– membru
extern) şi
elevii liceu-
lui nostru,
Alexandra
Oşan (clasa
a VIII-a B),
D a c i a n
M a n o l i u
(clasa a
VIII-a B),
Alexandru
Antal (clasa
a VIII-a A)
şi Lusiana
Todea (cla sa a 
VIII-a A).

D u p ă
lungi deli berări, juriul a dat verdictul,
stabilind ierarhiile în primul bal al
bobocilor de la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc: Miss Boboc 2013 –
Melisa Marc; Mister Boboc 2013 –
Tibi Szasz; Regina balului – Isra’a
Aboud; Regele Balului – Răzvan Râm-

neanţu; Prinţesa Balului – Miryam
Aboud; Prinţul Balului – Laurenţiu If-
timie.

Ca orice bal ce se respectă, şi acesta
a avut sponsori, premiile partici -

p a n ţ i l o r
fiind asigu-
rate de fir me
şi per soane
fizice. 

Partici-
panţii la pe-
t r e c e r e ,
ele  vii clasei a
IX-a, mem-
 brele juriului,
d o a m n e l e
profesoare,
dar şi cele-
lalte dom-
n i ş o a r e
spec tatoare
au primit din
partea dom-
nului primar
dr. Iosif-Io -
nel Toma
câte un tran -
dafir roşu.

P u t e m
spune că,
prin acest
prim „Bal al
Bobo cilor”,
s-a „spart

gheaţa” şi la Giroc, urmând ca, de acum
înainte, elevii liceului să organizeze în
fiecare an această petrecere, cu sprijinul
şi ajutorul cadrelor didactice, al direcţiu-
nii instituţiei şi, nu în ultimul rând, al ad-
ministraţiei locale.

Anton BORBELY

Nu ne naştem tineri. Tinereţea trebuie dobândită. Şi
numai un ideal ne face s-o dobândim. (Jose Ingenieros)
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Vineri, 1 noiembrie 2013, a fost o
zi lungă pentru elevii Liceului Teoretic
„David Voniga” Giroc, deoarece în-
cepând cu orele 16, în holul mare al
liceului, s-au desfăşurat deja tra di -
ţionalele baluri de Halloween, ajunse

la a cincea ediţie.
Primii care au intrat pe scenă au

fost elevii de la Clasa Pregătitoare, I, a
II-a, a III-a şi a IV-a. Toţi au fost cos-
tumaţi, aşa cum se cuvine, pentru un
bal de Halloween.

Prezentarea costumelor şi a fe-
linarelor ( Jack-O-Lan tern) şi apoi
premierea cu diplome a  fost urmată de
recitalul trupei de muzică uşoară
„G.M.T”, sub îndrumarea domnului
Sergiu Simionese.

Spre seară, a început balul de Hal-
loween dedicat elevilor claselor V-IX.
S-a consemnat aici şi o premieră, şi
anume participarea la bal a unui elev
de clasa a IX-a, care a şi primit un pre-
miu pentru costum.

Prof. drd. Alexandru KÓŞA

Petreceri de Halloween la Giroc 
şi Chişoda, noiembrie 2013

Tradiţia este iluzia permanenţei. (Woody Allen)

Spectacol la Grădiniţa
PP din Giroc

Plini de  entuziasm şi costumaţi în
fel de fel de personaje hazlii, copiii
Grupei Mare „C”, de la Grădiniţa cu
Program Prelungit din Giroc, s-au
distrat şi au petrecut cum au ştiut ei
mai bine cu ocazia Halloween-ului,
sărbătoare preluată de la micuţii de
peste ocean.

Nu au lipsit personaje precum vră -
jitoare, zâne, piraţi, prinţese, micuţa
sirenă, Superman, Spiderman şi mulţi
alţii. Cu toţii ne-am veselit, am mân-
cat dulciuri, am confecţionat diferite
obiecte specifice săr bătorii, am dansat
şi am strigat în cor: „Nu mi-e frică de
Bau-Bau!”. Pe urmă, alături de un
pirat şi o vrăjitoare pricepută, am rea -

lizat diferite jocuri distractive speci-
fice sărbătorii.

Prof. înv. primar şi preşcolar 
Simona-Lorena BLAJ
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Tradiţia este o comuniune cu misterul istoriei.
(Nikolai Alexandrovich Berdyaev)

Ansamblul „Ghiocelul” a organizat
Balul de Halloween
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Petrecere la Grădiniţa
PP din Chişoda

Halloweenul a fost sărbătorit şi la
Grădiniţa PP Chişoda, unde copiii au fost
cuprinşi de euforia acestei sărbători amer-

icane. O veche sărbătoare a spiritelor, care
s-a transformat într-un prilej de dis-
tracţie, mai ales pentru cei mici.

Copiii  au avut parte de un pro-
gram distractiv, cu multe surprize. De
la acest program nu au lipsit dovlecii
sculptaţi, personajele de poveste şi
muzica. Timp de câteva ore, micuţii
şi-au etalat costumele şi măştile, care

mai de care mai înfricoşă-
toare, şi s-au întrecut într-
un program special, care a
cuprins: cântece, dansuri şi
jocuri distractive de grup.

Şi, pentru că orice săr-
bătoare impune şi un mediu
adecvat, cei mici au ajutat cu
drag la împodobirea gră-
diniţei cu lucrări specifice
acestei ocazii.

La final, pentru ca pe-
trecerea să fie una cu ade-

vărat reuşită, preşcolarii au fost
răsplătiţi cu dulciuri.

Prof. înv. preşc. Oana SIMION

Tradiţia este o comuniune cu misterul istoriei.
(Nikolai Alexandrovich Berdyaev)

Sâmbătă, 2 noiembrie, tinerii de la
Ansamblul „Ghiocelul” au organizat a

treia ediţie a balului de Halloween. Cei
aproape cincizeci de tineri prezenţi au

creat, la Căminul Cultural din Giroc,
o atmosferă de basm, veselă, dovedind

şi poftă de distracţie. 
Doctori şi asistente,

iepuraşi şi buburuze, s-au
dis trat cum ştiu ei mai fru-
mos, fără nici o regie sau
scenografie. L-am văzut
până şi pe Mozzart con-
ducând hora de la Giroc... 

La final, toţi cei
prezenţi au primit diplome,

pentru modul în care s-au costumat cu
acest prilej. (A.B.)

Ansamblul „Ghiocelul” a organizat
Balul de Halloween
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La Casa de Cultură a Studenţilor
din Timişoara, recent, a avut loc Spec-
tacolul-concurs „Tim Top Mini Top”,
la care au partici-
pat cele nouă
grupe de la Gră-
diniţa cu Pro-
gram Prelungit
din Giroc. În
cadrul specta-
colului, organi-
zat şi moderat de
Octavian Marcu,
preşcolarii de la
grădiniţa noastră au prezentat pro-
grame artistice cu di ferite teme: cân-
tece, poezii, un dans german, dansul
umbreluţelor, dansul ursuleţilor, o
reprezentaţie în ţinută de cowboy etc.
În încheierea spectacolului, grupa

mare „A” a evoluat pe scenă cu poezii
în grai bănăţean, un grup vocal şi un
dans popular din Banat. „Toţi copiii s-au

prezentat la înăl ţime,
în mod deo sebit da-
torită im plicării pă -
rin ţilor, care au
contribuit la achi  zi-
ţionarea frumoa -
selor costume. Le
mulţumim aces-
tora pentru colab-
orare”, a declarat
doamna Lenuţa

Terteci, cadru didactic coordonator.
Concursul „Tim Top Mini Top” s-a
încheiat, evident, cu decernarea pre-
miilor şi diplomelor, munca tuturor
participanţilor fiind răsplătită. 

V. TOMOIAGĂ

În săptămâna 11-15 noiembrie
2013, preşcolarii grupei Mare „A”, din
cadrul Grădiniţei cu Program Prelun-
git Giroc, au fost „prietenii curăţe-
niei”. Astfel, în cadrul proiectului
desfăşurat, am aflat mai multe lucruri
despre curăţenie, despre igienă şi de-
spre importanţa acestora. În ultima zi
dedicată acestui proiect (vineri, 15
noiembrie 2013), am extins tema
proiectului şi am devenit prietenii na-
turii. La invitaţia Pro Credit Bank, am
participat la o acţiune de ecologizare
pe malul Timişului, împreună cu
grupa Mare „C”. Adunând gunoaiele
lăsate de cei mari, am observat şi am
înţeles că neglijenţa noastră faţă de
natură se poate răsfrânge şi asupra oa-
menilor. Concluzia noastră a fost ur-

mătoarea: un mediu curat înseamnă
sănătate.

La acţiune au participat şi câţiva
reprezentanţi ai băncii, printre care îi
menţionăm pe următorii: Iulia Să -
lăgean (director adjunct) şi Tatiana
Şocodol (funcţionar bancar). 

La finalizarea acţiunii, o echipă de
la SC GIROCEANA SRL s-a de-
plasat pe malul Timişului, de unde a
transportat sacii cu gunoaiele strânse.
Din partea primăriei a participat la
acţiune doamna inspector de mediu
Adelina Sîrbu.

Copiii au fost răsplătiţi pentru
mun ca depusă cu mici cadouri din
partea băncii.

Educatoare: Lenuţa TERTECI 
şi Alina NENICIOIU

PPrreeşşccoollaarriiii  ddiinn  GGiirroocc,,  aarrttiişşttii  llaa  
„„TTiimm  TToopp  MMiinnii  TToopp””,,  nnooiieemmbbrriiee  22001133

Micii ecologişti din Giroc

Copilul se învaţă când nu se răsfaţă. 
(Anton Pann) 259

Poezie în grai bănăţean

Pledoarie pântru ţărani

Veşnicia s-a născut la sat. (Lucian Blaga)
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Poezie în grai bănăţean

Pân oraş, dă ani dă zâle,
Mă loveşce în timpane

Vorba unui „nime-n lume”:
„Ia ascultă, bă, ţărane!”

Gimineaţa pleşi la slujbă,
Stând pă trepce la traivane;
Ce trezăşci că-ţ zâşe unu:

„Ia ascultă, bă, ţărane!”

După-amiazăţ, înspră casă,
Meri să-ţ cumperi macaroane,

Da’ ş-aişea audz vorba:
„Ia ascultă, bă, ţărane!”

S-or dăşchis, d’o vreme-ncoaşe,
Fel dă feluri dă căfane

Şî ce baji să bei un „ţitro”;
- Bea cu paiu, bă, ţărane!

Pă la gară, câceunu,
Are patru geamantane;

Vrei să treşi, da’ el îţ zişe:
- Nu pe-aicea, bă, ţărane!

Chiar ş-acasă, îndăsară,
Bace unu în betoane;

Îndrăzneşci să-i spuni să gace.
- Schimbă placa, bă, ţărane!

Uita-aşa, dă ani dă zale,
Mă loveşce în timpane
Vorba asta tare proastă:
„Bă, ţărane! Bă, ţărane!”

Şi cum şciu că pă la ţară
Nime-aşa nu ce zogoane,
Vreau să le gireg, az, una

La tot ăşcia cu... „ţărane”.

Voi şe vă umfl aţ atâta,
Ca şî lapcili-n oloane,

Rumegaţ puţân n’aincie,
Că ţăranu-i cu-omenie,

Dă a dzâşe: Bă, ţărane
Să închină la icoane
Şî-ş răgica pălăria

Când salută „orăşane”!

Nu ca cine care portu
Şî givanu le-ai zuitat.
Aşadar, ţân cu ţăranu,
Cu ţăranu-agevărat.

...Parcă văd, dă mâne, proşcii,
Strânş la mince cu gălane,
C-o să strâje după mine:
„Ia ascultă, bă, ţărane!”

Ionel IACOB-BENCEI

Pledoarie pântru ţărani

Veşnicia s-a născut la sat. (Lucian Blaga)
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Deşi se diferenţiază de la o zonă et-
nografică la alta, portul popular româ-
nesc, „perfect ca frumuseţe şi de o
deosebită originalitate”, după aprecie-
rile lui Nicolae Iorga, constituie o uni-
tate etnoculturală, care s-a transmis din
fondul arhaic autohton, de la străbunii
noştri daci, până la contemporaneitate.

Au existat multe încercări de-a lun-
gul timpului de a schimba atât linia croiu-
lui, dispunerea ornamentală, culorile
costumului tradiţional, din dorinţa de
a accepta noul, însă de cele mai multe
ori kitsch-ul
nu a rezistat
şi, aşa cum
spunea Nico-
lae Iorga,
„arta dă tot
tuturora şi ră-
mâne totuşi
întreagă”.

Încă de la
sfârşitul sec.
al XIX-lea,
sunt semna-
late în presa
t r a n s i l v ă -
neană mai multe articole legate de apa-
riţia kitsch-ului în arta populară.

În Banat, după începutul sec. al
XX-lea, apare mâneca cu altiță care va
fi sesizată, de către specialişti, ca fiind
o apariţie kitsch şi care, cu timpul, va
face să dispară mâneca tradiţională bă-
năţeană cu fodori, în favoarea mânecii
cu terminaţie largă, dreaptă, şi cu abor-
darea acestei ornamentaţii tip altiţă.
Excepţie face zona Lugoj, unde la mâ-
necă, deşi se schimbă forma, nu se re-
nunţă la ornamentaţia în tablă.

În jurul anilor 1980, în zona Buziaş
şi-au făcut apariţia „costumele de

gheaţă”, sintetice sută la sută, lucrate
manual sau brodate cu maşina, cu fir de
mătăse şi fir de lamea sau doar cu fir
simplu de lamea, dar, evident, toate
aceste încercări nu au rezistat.

Mica industrie de la începutul sec.
al XX-lea, ale atelierelor meşteşugă-
reşti, cum ar fi cele de cojocărit din zo-
nele Lugoj, Ciacova şi Timişoara sau
micile grupuri organizate de femei care
ţeseau catrinţe specifice zonei Buziaş,
din Ohaba Forgaci, Jud. Timiş,  au păs-
trat specificul zonei, forma tradiţio-

nală, fără a ieşi
din tipar, chiar
dacă în mare
parte au creat
produse de
serie.

Din do-
rinţa de a fi
mereu în cen-
trul atenţiei,
modelului cos-
tumului, ce
urma a fi etalat
de obicei la

marile sărbători, îi era impus, înainte
de toate, a fi un model unic, particular,
nemaivăzut, ieşind astfel din anonimat,
prin diferenţiere. Întrecând orice li-
mită, această diferenţiere trebuia ob-
servată, fără prea multe eforturi, însă
necesita, totuşi, la rândul ei, strădanii
măreţe pentru a fi obţinută, chiar dacă
efortul consta în deplasarea femeilor
îndemânatice, din zona etnografică a
Timişoarei spre zone etnografice dife-
rite, precum Buziaş sau Teregova. Ast-
fel, după obţinerea modelului unic
dorit, la întorcerea în sat, realizau an-
samblul vestimentar şi nemaivăzutul
devine trend-ul în comunitate.

Costumul tradiţional, 
între autenticitate şi „kitsch”

Ţăranul este omul absolut. (Petre Ţuţea) 261Cărăm toată viaţa pe tălpi geografia locului natal.
(Vasile Ghica)
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După o astfel de apariţie, femeile
din comunitate nemaicântărind justa
valoarea artistică, ci doar impactul vi-
zual, de moment, femeia îndemâna-
tică, de cele mai multe ori numită
măistoriţa satului, a cusut costume
asemânătoare, contracost, şi altor
femei din acea comunitate.    

Mai mult decât atât, în perioada
interbelică, la Giroc, au existat bărbaţi
care pilăreau cu modele de cusături, cu
cotrânţe şi costume, cumpărând din
zona Buziaş, în special din localitatea
Silagiu, pe care le vindeau apoi în
Giroc. A urmat o perioadă în care
maistoriţe din
Silagiu au
venit la Giroc,
pentru a coase
şi ţese pentru
femeile giro-
cene.

Odată cu
începerea or-
ganizării an -
s a m b l u r i l o r
de dansuri, s-a
impus o uni-
formizare nu
numai în ceea ce priveşte dansul popu-
lar, ci şi a costumaţiei.

Am ajuns să ne debarasăm şi de
frumosul costum autentic şi să îm-
brăcăm formaţiile în costume arti-
zanale, defilând pe scenă în formă de
pluton cu rubaşcă. Oare am văzut noi
vreodată, la hora satului, fete îmbră-
cate la fel?

Pe lângă faptul că ne pierdem,
încet-încet, costumul tradiţional, ce
ţine de identitatea atât locală cât şi re-
gională, pierdem totodată şi tehnicile
de ţesut, cusut, dar şi tehniciile de vop-
sire a textilelor, asistând astfel la o de-
barasare totală a tot ceea ce însemnă
autentic, trecând firesc, fără să ne de-
ranjeze, de la ceea ce este tradiţional,

la „kitsch”. 
Materialele fine şi de foarte bună

calitate, din trecut, sunt înlocuite
acum cu o pânză asemănătoare celei
vechi, sârbeşti, denumită „sadă”, de o
calitate mult inferioară, iar firul de
mătase, denumit în trecut „cordănel”,
este astăzi doar un fir de aţă simplă, co-
lorată. Ornamentaţia este executată la
un pas de coasere foarte mare, cu ele-
mente mari şi cu motive ţesute care să
„arate doar bine”, la îndepărtarea de pe
scenă.

Legat de o reînviere a tradiţiei de a
coase şi ţese, cred că această artă este
aproape imposibilă. Deoarece arta tra-

diţională nu se
învaţă de azi pe
mâine, fetele
erau învăţate de
mici tehnicile
de cusut şi ţesut,
câştigau înde-
mânare în timp,
iar în final
foarte puţine
dintre acestea
ajungeau măis-
toriţe care se
profilau doar pe

o anume tehnică de cusut sau ţesut şi a
cărei mână de lucru era foarte scumpă.

Este un merit al etnografilor, care
au demonstrat legătura esenţială între
tehnici şi artă, între care există o dis-
tincţie de calitate, şi nu de fapte. După
Georges Friedman, opera de artă tre-
buie să fie privită întâi ca un fapt teh-
nic, apoi ca un produs al psihologiei
colective şi individuale, în fine, ca o
mărturie sociologică..

În condiţiile industrializării, urba-
nizării şi progresului tehnologic, pro-
cesul de diluare a tradiţiilor populare
fiind din ce în ce mai alert, cercetarea
noastră mai poate salva încă vestigii
ale culturii tradiţionale, care, în câţiva
ani, vor fi sortite pieirii. 

CCăărrăămm  ttooaattăă  vviiaaţţaa  ppee  ttăăllppii  ggeeooggrraaffiiaa  llooccuulluuii  nnaattaall..
((VVaassiillee  GGhhiiccaa)) 262

Ţăranul rămâne în cântec până la adânci
adieri de vânt. (Girel Barbu)
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Iată, de pildă ce ne spune, în volu-
mul „Ţara mea”, Gheorghe Oprescu:
„Trăim într-o epocă în care obiectele
ţărăneşti având obiect artistic sunt
foarte căutate. De unde, până acum
treizeci-patruzeci de ani, puţini erau
cei care le dădeau atenţie, în ultimul
timp s-a produs o reacţie în sens con-
trar şi arta populară a cunoscut o admi-
raţie fără rezervă, putin indiscretă, ca
toate maifestăriile în legătură cu moda
şi cu snobismul. Şi, dacă neatenţia şi
dispreţul cu care erau tratate mai în-
ainte au făcut ca multe
lucruri demne de păs-
trat să dispară, dragos-
tea de acum nu e mai
puţin vă tămătoare. Ea
dă prilej să se înmul-
ţească şi să se răspân-
dească, prin negustori
fără scrupule şi ama-
tori fără pricepere,
toate acele obiecte
pseudo naţionale, fa-
bricate în oraţe, care
pun într-o ciudată lu-
mină şi gustul produ-
cătorului şi pe al
cumpărătorului, com-
promiţând produsele
autentice ale artei ţă-
răneşti”.

În orice caz, s-ar fi
putut introduce oarecare ordine în hao-
sul care domneşte acum în domeniul
artei populare şi s-ar fi putut face o se-
paraţie între ce este autentic românesc
şi ce nu; între ce este frumos, conform
cu vechea tradiţie, demn să trăiască mai
departe, şi produsul hibrid al modei,
care în zilele noastre provoacă aceleaşi
ridicole victime la sate, ca şi la oraşe.

Odată cu generaţia vârstnică, dis-
pare din memoria colectivă un fond im-
portant de informaţii, de preţioase

mărturii etnografice autentice. Asis-
tăm, astăzi, la pierderea unor valori
inestimabile de cultură populară şi,
odată cu ele, la dispariţia unor pagini
din istoria neamului românesc. Dispare
vertiginos portul popular autentic din
lăzile de zestre ale bătrânelor, se pierd
sisteme arhaice de croială, tehnicile de
cusut şi ales în război, ornamentica şi
cromatica populară, dispar meşteşugu-
rile populare, cu tehnicile lor particu-
lare, proprii, stilul specific local,
caracteristic unei creaţii artistice mile-

nare.
Muzeul poate,

prin mijloacele lui de
expresie specifice, să
construiască multiple
potenţialităţi asupra
amintiri lor şi reflec-
tărilor oamenilor, în
ge ne ral, pentru că
sarcina lui fundamen-
tală este să identifice
pluralitatea formelor
de viaţă, care 
defineşte un spaţiu
de-a lungul istoriei
sale, încercându-se o
evocare cât mai
verosi milă.

Sunt semnifica-
tive în acest sens cu-
vintele savantului

clujean Emil Raco viţă care, în discur-
sul ţinut la inaugurarea Muzeului etno-
grafic al Transilvaniei, la 17 iunie 1928,
spunea: „În sarcina etnografilor cade
misiunea atât de importantă, de fru-
moasă şi totodată de atrăgătoare de a
inventaria şi de a clasa mai întâi
fenomenele etnice actuale şi, pornind
de la zestrea prezentă, de a le constitui
fiecăruia istoria devenirii lor trecute şi,
deci, de a scrie astfel obiectiv şi sigur”.

Marius MATEI

ŢŢăărraannuull  rrăămmâânnee  îînn  ccâânntteecc  ppâânnăă  llaa  aaddâânnccii
aaddiieerrii  ddee  vvâânntt..  ((GGiirreell  BBaarrbbuu)) 263

Lucruri inedite despre România

Eu îmi iubesc ţara, dar din iubirea mea face
parte şi disperarea mea de a vedea ce trăim

şi cum trăim. (Octavian Paler)
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Unicul lac vulcanic din Europa,
Lacul Sfânta Ana, se află în România,
în Carpații Orientali, la granița ju-
dețelor Harghita și Covasna.

În Petroșani, localitate minieră cu
înclinații turistice, încă se mai întâlne-
ște una dintre cele mai vechi comuni-
tăți rurale din România: momârlanii.

Personajul
Coana Chiriţa
din operele lui
Vasile Alec-
sandri a existat
în realitate şi se
numea Anasta-
sia Grecea nu,
născută Balş.

Municipiul
Zalău apare
m e n ţ i o n a t ă
pentru prima
dată în Gesta Hungarorum.

Poarta Me seşeană este singura cale
de acces, trecătoare de vale, în partea
limitei de NV a Podişului Transilvaniei
spre Câmpia Panonică şi spre cursul
mijlociu al Dunării.

Lângă localitatea Sighetu Silva-
niei, pe unde se presupune că a trecut
armata lui Mihai Viteazul, mai există
și azi un gorun denumit „Gorunul lui
Mihai Viteazul”. Legenda spune că 

s-ar fi odihnit la umbra acestui gorun
secular.

Dacii considerau că aurul aduce
ghinion şi, din acest motiv, purtau doar
podoabe din argint.

Numele staţiunii Costineşti vine de
la politicianul Emil Costinescu, fost mi-
nistru de Finanţe, care a înfiinţat-o prin

colonizarea cu
germani pe
moşia sa.

S ingur ul
exemplar cu-
noscut din
Ceasoslovul
de București
(1760), căruia
i se mai păs-
trează foaia de
titlu, se află în
colecțiile Mu-
zeului Ju-

dețean de Istorie și Artă din Zalău.

Braga este varianta românească a
unei băuturi orientale care s-a răspân-
dit în ţările cu influenţă otomană.

România se află în topul primelor
10 ţări din Europa care au introdus au-
tomobilul în circulaţia rutieră.

La nivel mondial, România este a
şasea ţară din lume care a organizat
concursuri automobilistice.

Lucruri inedite despre România

EEuu  îîmmii  iiuubbeesscc  ţţaarraa,,  ddaarr  ddiinn  iiuubbiirreeaa  mmeeaa  ffaaccee
ppaarrttee  şşii  ddiissppeerraarreeaa  mmeeaa  ddee  aa  vveeddeeaa  ccee  ttrrăăiimm

şşii  ccuumm  ttrrăăiimm..  ((OOccttaavviiaann  PPaalleerr))
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Sfântul Andrei era din
oraşul Betsaida, fecior al unui

oarecare Iona evreul, fratele lui Petru,
cel dintâi dintre ucenicii lui Hristos. Acesta a

fost mai întâi ucenic al lui Ioan, Înaintemergătorul
şi Botezătorul. Apoi, dacă a auzit pe dascălul său

arătând cu degetul şi zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu,
cel ce ridică păcatul lumii”, lăsându-l pe el a urmat după Hristos.

Şi zicând lui Petru: „Aflat-am pe Iisus cel din Nazaret”, l-a atras
spre dragostea lui Hristos. Se află şi altele multe în Sfânta Scriptură

despre dânsul. Acestuia, după ce a urmat lui Hristos, când a fost după
înălţarea Lui, de au luat sorţi apostolii, şi au mers care

într-o ţară, care într-alta, atunci acestui întâi-
chemat i-a căzut soarta şi a luat Bitinia, Marea

Neagră, părţile Propontidei, Calcedonul,
Bizanţul, Tracia, Macedonia şi părţile cele ce

ajung până la fluviul Dunărea, Tesalia, Grecia
şi părţile Ahaiei, asemenea şi Aminsos,
Trapezunta, Iraclia şi Amastris. ÎnBizanţ l-a
hirotonit episcop pe Stahie, şi colindând cele-
lalte ţări, a venit la luminatul Ostrov al Pelo-
ponesului şi în Paleapatra, primit fiind în gazdă
de un om anume Sosie, care bolea greu. L-a
tămăduit şi, îndată, toată cetatea Patrelor a venit
la Hristos. Şi Maximila, femeia proconsulului,
fiind vindecată de o cumplită boală şi dobândind
grabnică tămăduire, a crezut în Hristos, împreună
cu preaînţeleptul Stratoclis, fratele proconsulului
Egheat, şi alţii, care aveau multe feluri de boli, s-au
tămăduit cu ajutorul Apostolului. Pentru aceasta, mâniindu-se
Egheat, l-a prins pe Apostolul Domnului şi l-a răstignit cu capul în jos pe
o cruce. Pentru aceasta şi el, nedreptul, dreaptă răsplătire a luat de la
Dumnezeu: a căzut într-o râpă şi a murit.

Moaştele Apostolului, după aceea, peste multă vreme, au fost mutate
la Constantinopol, în zilele împăratului Constanţiu, fiul mai-

marelui Constantin. Şi au fost aşezate cu ale lui Luca Evanghe-
listul şi cu ale lui Timotei, în luminata biserică a Sfinţilor

Apostoli. În anul 1995, Sfântul Sinod al Bise ricii Orto-
doxe Române a hotărât ca ziua Sfântului Andrei să fie

însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roşie,
iar în 1997, Sfântul Andrei a fost proclamat

„Ocrotitorul României”.
M. STURZA

Sfântul Apostol Andrei

Cine se smereşte înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor
poate păstra harul ce l-a primit. (Sf. Antonie cel Mare)
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Noaptea din ajunul Sfântului An-
drei este cunoscută ca şi noaptea
strigoilor, atunci când spiritele
morţilor ies din morminte. Strigoii
reprezintă un pericol pentru cei în
viaţă, deoarece îi pot omorî pe cei
apropiaţi lor, sunt aducători de boli şi
suferinţe. Strigoii călătoresc pe pământ
şi pe ape, scot sunete îngrozitoare, pen-
tru a se deplasa se folosesc de cozi de
mătură şi meliţe. Ei bântuie Pământul
până la ve -
nirea zorilor,
până la pri -
mul cântat al
cocoşilor.

Pentru a
se proteja de
pericole, ţă -
ranul ro mân
ungea cu us-
turoi pisat pra -
gurile uşi lor
şi ferestrelor,
co  teţele, casa,
grajdiul, pen-
tru a fi prote-
jată gos po dăria.

În această noapte există obiceiul
„păzitul usturoiului”, fetele şi flăcăii
din sat petrec întreaga noapte, păzind
astfel usturoiul.

Noaptea Sfântului Andrei este una
magică, în care animalele (lupii în spe-
cial) capătă puteri neobişnuite.

Superstiţiile din bătrâni susţin că,
pentru a te proteja împotriva lupilor şi
să nu-i aduci în apropierea casei şi
gospodăriei, e bine SĂ NU îţi piepteni
părul, să nu torci, să nu faci curat în
casă şi grajd şi să nu dai gunoiul afară.

Noaptea Sfântului Andrei este şi
noaptea în care fetele nemăritate pot
afla cine va fi viitorul lor soţ; acestea îşi

vor petrece noaptea în faţa unei oglinzi,
în apropierea căreia s-au aprins două
lumânări, şi vor sta treze până când vor
vedea chipul ursitului în oglindă, după
care se vor culca, în speranţa că-şi vor
visa sortitul, nu înainte de a pune
busuioc sub perină.

Alte tradiţii pentru aflarea ursitului
sunt:

Metoda „făcutului cu ulcica”: 
singură în faţa sobei, fata întoarce un

vas nou de lut
pe fundul că -
ruia lasă să
ardă trei căr-
buni. Rostind
o in cantaţie
ea roteşte
uşor vasul şi
atrage atenţia
celui iubit.

M e t o d a
cu ve righeta:
într-un pahar
cu apă neîn-
cepută se
aruncă o ve -

righetă sfinţită de preot în mij locul
căreia apare chipul ursitului.

Prin alte părţi este obiceiul ca fetele
de măritat să facă o turtă subţire ca o
plăcintă din făină de grâu, foarte sărată
– denumită Turtuca de Andrei, pe care
o mănâncă la culcare. Băiatul pe care-l
visează că le aduce apă ca să le astâm-
pere setea se crede că este viitorul lor
soţ.

Tot în această noapte, pentru a se
vedea dacă anul cel nou va fi rodnic, se
aduc crenguţe de vişin în casă, care vor
înflori până la Crăciun sau se seamănă
seminţe de grâu în recipiente mici, care
vor încolţi până la Crăciun, semn de
abundenţă şi prosperitate în noul an.

Tradiţii de Sfântul Andrei la români

TTrraaddiiţţiiaa  aaddeevvăărraattăă  ee  ssiinngguurraa  mmeerriinnddee  ssuufflleetteeaassccăă..
((LLiivviiuu  RReebbrreeaannuu))
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ZZooddiiaacc  ppeennttrruu  aannuull  22001144
SSccoorrppiioonn  ((2244    ooccttoommbbrriiee  --  2222  nnooiieemmbbrriiee))

Dragoste
În acest an vei avea parte de multe aventuri. Relaţia ta amoroasă va cu-

noaşte aspecte pozitive. Vei putea să comunici mai bine cu partenerul tău.
Se prevede armonie perfectă şi nu vei întâmpina situaţii jenante în ceea

ce priveşte relaţiile tale. Ai nevoie de mai mult romatism şi inti-
mitate în relaţia ta, pentru a-l atrage pe partener.

Carieră
Ai grijă să nu te aventurezi în orice cheltuieli extravagante în acest

an. Trebuie să-ţi controlezi din când în când impulsul de a face cumpără-
turi. Vei atrage afaceri bănoase. Şi creativitatea ta te va ajută să câştigi bani.

Nu te deda la prea multe speculaţii în această perioadă, deoarece există riscul ca
la finele anului să ajungi pe nisipuri mişcătoare financiare nedorite. Per total, se

prevede un an financiar satisfăcător. Anul acesta viaţa profesională va fi mult
mai satisfăcătoare decât în anul precedent. Vor apărea mai multe conexiuni

şi recompense bune. Există probabilitatea de a-ţi îmbunătăţi şi lărgi
cunoştinţele. În acest an te vor avantaja consorţiile. Aceasta va

fi o perioadă motivaţională pentru tine. Unele preo-
cupări artistice vor aduce roade. 

Sănătate
În acest an vei fi predispus la unele probleme de să-
nătate. Ai grijă de tine şi evită orice imprudenţe în

ceea ce priveşte sănătatea ta. De asemenea, eşti sus-
ceptibil la unele probleme dentare. La finele anu-

lui vei avea unele probleme de sănătate, care
pot fi evitate urmând un regim adecvat.

Dacă ai grijă de tine, nu vei duce
lipsă de energie.

Cine râde la urmă, râde mai bine.
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Decembrie
Rotariu Domnica și Drăghina (mamă și

fiică), Comuna Giroc, județul Timiș, 1936
Rotariu Petru și Drăghina (verișori),
Comuna Giroc, județul Timiș, 1933

Marius Matei, „Bănăţenii de altădată – album fotoetnograf ic”, Editura Eurostampa, 2013

Fotograf ii din colecția etnograf ică Marius Matei

Ansamblu vestimentar femeiesc pentru mireasă, jud. Timiș, cca. 1950
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Calendar ortodox
Decembrie

1 L Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Post)
2 M Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului 

(Dezlegare la ulei şi vin)
3 M †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani; Sf. Prooroc Sofronie;

Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4 J † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)
5 V †) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul

(Dezlegare la peşte)
6 S †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
7 D †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului

(Dezlegare la peşte); Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);
Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 1, voscr. 4

8 L Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Post)
9 M Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama

Proorocului Samuel (Dezlegare la peşte)
10 M Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Post)
11 J Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Dezlegare la ulei şi vin)
12 V †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep.

Ierusalimului (Dezlegare la peşte)
13 S †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie,

Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peşte)
14 D Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la peşte); Du-

minica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină); Ap.
Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 2, voscr. 5

15 L † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Post)
16 M Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Dezlegare la ulei şi vin)
17 M Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la ulei şi vin)
18 J †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul

Ierusalimului (Dezlegare la peşte)
19 VSf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Post)
20 S Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep.

Antiohiei (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
21 D Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Dezlegare la ulei şi vin);

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Ge-
nealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 3, voscr. 6

22 L †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon
şi Teodota (Post)

23 M Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum 
(Dezlegare la ulei şi vin)

24 M Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert în-
dulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)

25 J (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
26 V A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de

la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei (Harţi)
27 S A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor

Mărturisitorul (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
28 D Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul; Duminica după

Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 4, voscr. 7
29 L Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu
30 M Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon
31 M Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii

Domnului) (Harţi)

CCiinnee  ccuunnooaaşşttee  ppee  DDuummnneezzeeuu  şşii  ssee  ccuunnooaaşşttee  ppee  ssiinnee  nnuu  îînnvviinnuuiieeşşttee
ppee  nniimmeennii  ppeennttrruu  ppăăccaatteellee  ssaallee..  ((SSff..  AAnnttoonniiee  cceell  MMaarree))
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Cine cunoaşte pe Dumnezeu şi se cunoaşte pe sine nu învinuieşte

pe nimeni pentru păcatele sale. (Sf. Antonie cel Mare) 269

Sfântul Ierarh
Nicolae s-a născut în localitatea

Patara, din Asia Mica, în a doua jumătate
a se colului al III-lea. Participă, în calitate de

episcop, la primul sinod ecumenic, ţinut la Niceea,
în anul 325. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, con-

form căreia Iisus Hristos nu este Fiului lui Dumnezeu, ci
doar un om cu puteri supranaturale. La acest sinod este re-

cunoscut drept un mare apărător al ortodoxiei. Atât de puternic
a argumentat Nicolae şi atât de încăpăţânat a fost Arie, încât, în-

grijorat de ruptura care se putea face în Biserică, viitorul sfânt i-a dat
ereticului o palmă în cadrul sinodului. De la palma

Sfântului Nicolae a rămas obiceiul ca, în 5 decembrie,
celor neascultători să li se dea o joardă, în semn de

avertisment. 
În colindele româneşti se cântă, în plină iarnă,

despre florile dalbe, flori de măr. Dacă ne întrebăm
de ce de măr, trebuie să ştim că bătrânii noştri
cunoşteau că acea joardă a Sfântului Nicolae tre-
buie să fie una de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă,
va înflori până la Naşterea Domnului, însemna că
sfântul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a
dat crenguţa flori albe.

Sfântul Nicolae a avut măsura lucrurilor atât
de bună, încât a ştiut că, după mustrare, se cere
mângâiere şi că încercările vieţii pot fi pentru unii
prea apăsătoare. A dăruit mult săracilor, a liniştit pe
întristaţi, a vindecat cu putere de la Dumnezeu pe
bolnavi, arătând lumii slava Tatălui ceresc. A rămas
în seama ierarhului Nicolae o poveste adevărată,
dureroasă şi mişcătoare. Zic cei vechi că, într-o zi, a aflat Sfântul Nico-

lae despre un tată din cetatea Mira, care, de durere că nu are zestre
suficientă să-şi mărite cu cinste fiicele, plănuia să le ia zilele şi apoi

să se omoare, ca nu cumva fetele sale să fie nevoite să ajungă
batjocura bărbaţilor avuţi. Mişcat de durerea tatălui şi îngri-

jorat de soarta fetelor şi a bătrânului, Sfântul Nicolae a
poruncit slugilor sale să ia câteva pungi cu galbeni şi

să le strecoare în casa familiei aceleia.
Sfântul Nicolae a murit în anul 340, iar

din anul 1087 moaştele sale se păstrează
la Bari, în sudul Italiei. (M.S.)

Sfântul Ierarh Nicolae

CCeell  ccuu  aaddeevvăărraatt  ffeerriicciitt  eessttee  aacceellaa  ccaarree  şşii--aa  aaggoonniissiitt
îînnddeelluunnggăă  rrăăbbddaarree..  ((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))  
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Sfântul Ierarh Nicolae

Cel cu adevărat fericit este acela care şi-a agonisit
îndelungă răbdare. (Sf. Efrem Sirul) 270

1 Decembrie este Ziua Naţională a
României, adoptată prin lege, după în-
lăturarea regimului comunist. Din punct
de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918,
Adunarea Naţională de la Alba Iulia,
cons ti tuită din 1.228 de delegaţi şi spri-
jinită de peste 100.000 de români, veniţi
din toate colţurile Ardealului şi Banatu-
lui, a adoptat o Rezoluţie prin care s-a
consfinţit unirea tuturor ro mâ nilor din
Transilvania, întreg Bana tul (cuprins

între râurile Mu reş, Tisa şi Dunăre) şi
Ţara Ungu  rească (Cri şana, Sătmar şi
Maramu reş) cu România.

Ziua de 1 Decembrie 1918 încu-
nunează lupta românilor transilvăneni
pentru Unitate Naţională şi marchează
momentul creării României Mari,
situându-se în continuarea preceden-
telor acţiuni unioniste ale fraţilor din
Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina
(15/28 noiembrie 1918).

Poporul român a ştiut atunci să valori-
fice admirabil conjunctura internaţională
favorabilă, creată în urma Primului Război
Mondial şi a destrămării imperiilor Ţarist
şi Austro-Ungar.

Marea Unire din 1918 a fost şi
rămâne pagina cea mai sublimă a isto-
riei româneşti. Măreţia ei stă în faptul
că desăvârşirea unităţii naţionale nu
este opera nici unui om politic, guvern
sau partid; este fapta istorică a întregii
na ţiuni române, realizată într-un elan
ţâşnit cu pu te re din străfundurile
conştiinţei unităţii neamului, un elan
controlat de fruntaşii politici, pentru a-l
călăuzi cu inteligenţă politică remarca-

bilă spre ţelul dorit. 
Marea Unire nu a fost

rezultatul participării Ro -
mâniei la război. Nici parti-
zanii Antantei, nici cei ai
Puterilor Centrale nu au avut
în vedere revo luţia din Rusia
şi destrămarea monarhiei
austro-ungare. Ra ţio na men -
tul lor s-a înscris formu lei
tra  diţionale a raportului de
putere interstate: victoria
An tantei ne va da Buco vina,
Tran silvania şi Banatul, vic-
toria Puterilor Centrale ne va

da Basarabia; o biruinţă o excludea pe
cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum
ar fi cu putinţă ca toate aceste provincii
să intre aproape simultan în frontierele
Vechiului Regat. Nu o victorie militară a
stat la temelia României Mari, ci actul de
voinţă al naţiunii române.

O necesitate istorică – naţiunea tre-
buie să trăiască într-un stat naţional –
s-a dovedit mai puternică decât orice
guvern sau partid, culpabil de egoisme
sau incompetenţă, şi, punând în miş-
care naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă
ca, peste toate adversităţile, să dea viaţă
aspiraţiei sale: statul naţional. (V.T.)

1 Decembrie, Ziua Naţională 
a României

ŢŢiinnttaa  nnooaassttrrăă  aa  ffoosstt  îînnttoottddeeaauunnaa  ccoonnsseerrvvaarreeaa
eelleemmeennttuulluuii  nnaaţţiioonnaall..  ((MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu))
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1 Decembrie, Ziua Naţională 
a României

Ţinta noastră a fost întotdeauna conservarea
elementului naţional. (Mihai Eminescu) 271

A devenit tradiţie ca, în fiecare an,
de 1 Decembrie, Ziua Naţională a
României, elevii claselor gimnaziale
de la Liceul Teoretic „David Voniga”,
din Giroc, şi de la Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu”, din Chişoda, să se
întâlnească şi să marcheze acest
eveniment, prin diferite activităţi.

Pentru că întâlnirile de 1 Decem-
brie se desfăşoară alternativ, anul
acesta a fost rândul elevilor din
Chişoda să fie gazde pentru colegii
lor din Giroc. În Sala de Sport a şcolii
din Chişoda, copiii s-au adunat într-
un careu, iar doamna director-adjunct
Marieta Deneş le-a vorbit despre im-
portanţa evenimentului petrecut la 1
Decembrie 1918. Apoi, Fanfara din
Giroc, condusă de domnul Ionel Pas-
cota senior, a intonat imnul naţional
şi o serie de cântece patriotice.

După aceea, elevii s-au împărţit: o
parte dintre ei au intrat în competiţie
la un concurs pe teme de istorie, iar o
parte – pe terenul de sport, la un cam-
pionat de fotbal.

Trei echipe, alcătuite din câte trei
elevi de clasa a VIII-a, una de la
Chişoda şi două de la Giroc, s-au în-
trecut în a dovedi că stăpânesc ele-
mentele esenţiale ale istoriei
naţionale. Pentru că au fost foarte
bine pregătite, toate cele trei echipe
au acumulat acelaşi punctaj, fiind 
declarate câştigătoare. Elevii care au
participat la acest concurs au primit,
drept răsplată pentru efortul lor, 
pixuri şi cărţi.

Competiţia de fotbal s-a desfăşu-
rat pe clase, la finalul ei fiind stabilite
câştigătoarele: echipa clasei a V-a de
la Giroc, echipele claselor a VI-a, a
VII-a şi a VIII-a de la Chişoda. De
asemenea, participan ţii la competiţia
sportivă au fost premiaţi, de data
aceasta cu mingi de fotbal şi de
baschet. (V.T.)

EElleevviiii  ddiinn  GGiirroocc  şşii  CChhiişşooddaa  aauu  ssăărrbbăăttoorriitt
ZZiiuuaa  NNaaţţiioonnaallăă,,  ddeecceemmbbrriiee  22001133

FFiieeccaarree  ppooppoorr  şşii  ffiieeccaarree  eeppooccăă  ssttaauu  ppee  uummeerriiii  vvrreemmuurriilloorr
ttrreeccuuttee..  ((MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu))



Poezie în grai bănăţean
Vine iarna
Vine iarna, bat-o vina,

Că mi-o ruginit grăgina.
Prăstă holgie, bacie vântul,
Fuge vremia ca şî gândul.

Cânii stau ascunşi în paie,
Vremea-i rea şî nu s-ogoaie.
Ciorili s-or strâns pră casă

Şî reuma nu mă lasă.

Cucuruzu-i în cotarcă,
Grâul tăt l-am măcinat,

Mulţumită, baba mea
Faşie pită şî colac.

Mâţa toarşie sub şpoiert
Şî visează şoricei,

Eu mai duc nişcie tulei
Păntru vacă, păntru miei.

Să sloboagie fulgi dân nori,
Mă gângiesc la sărbători,
Tai un porc şî un curcan

Păntru goştii şi-o să-i am.

Lemnie am adus dăstule,
Ca să fi e cald în casă,

Sara, mai trag un trabuc
Şî dă lumie nişi nu-mi pasă.

Vinu-i tras în damijană,
Şî răchia pusă binie,

Căci-o sticlă eu mai beau,
Baba strâgă iar la minie.

Vin veşinii la givan,
C-am făcut răchia bună,
Dacă nu-i zogon acasă,
Ea să gată într-o lună.

Dascălu îi om cu carcie
Şî la vin faşie socoata,

Dacă beau cum îl împarcie,
Pân’ la vară nu-l dau gata.

Popa o aflat povasta
Şî o zâs iucie prezent

Şică, să-i mai treacă greaţa,
Bea răchia, ca medicament.

Petru IONICĂ
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Mari români

România este patria noastră, a tuturor românilor. E România
celor de demult şi a celor de mai apoi. E patria celor dispăruţi

şi a celor ce vor veni. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)
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SOFIA OGREZEANU

În 1944, Sofia
Ogrezeanu (viitoare
Ionescu, prin căsăto-
rie), pe atunci tânără
studentă la Facultatea
de Medicină Umană
din București, a ope -
rat la Spitalul nr. 9 din
București un copil

grav rănit într-un bombardament,
ceea ce i-a garantat intrarea în așa-nu-
mita echipă neurochirurgicală de aur a
României, alături de prof. dr. Dimitrie
Bagdasar, şi devenind, după unii,
prima femeie neurochirurg din lume.
Își susține doctoratul în medicină şi
chirurgie în 1945, an în care se şi căsă-
torește cu doctorul Ionel Ionescu, se-
cundar neurochirurg, cu care a avut
doi copii. Timp de 47 de ani realizează
operații pe măduva spinării şi creier şi
se remarcă prin lucrări științifice
apărute în numeroase publicații inter-
naționale de prestigiu.

HENRI COANDĂ

Henri Coandă
a fost unul dintre
acei mari savanţi
ai lumii care nu se
pot rezuma la o
singură arie de ac-
tivitate. A fost
unul dintre primii
aviatori care au
zburat cu un avion
cu reacţie, a proiectat clădiri, a inven-
tat instalaţii revoluţionare de trans-
port şi de desalinizare a apei şi a
studiat cele mai pure ape de pe planetă.
Fiu al unui fost premier al României
(Constantin Coandă, tatăl savantului,

a fost prim-ministru în anul unirii,
1918), Coandă a fost omul care a con-
struit, în Golful Persic, primul rezer-
vor de beton subacvatic pentru
depozitarea petrolului. Un efect din
fizică poartă şi astăzi numele marelui
savant român. 

Atunci când a zburat cu avionul cu
reacţie, Coandă a observat că flăcările
și gazul incandescent ieșite din reac-
toare tindeau a rămâne pe lângă fuze-
laj. Abia după peste 20 de ani de studii
ale lui și ale altor savanți inginerul
român a formulat principiul din
spatele așa-numitului efect Coandă,
numit astfel de profesorul Albert Me-
tral. Henri Coandă a murit în 1972, la
vârsta de 86 de ani.

EMIL RACOVIŢĂ

Emil Racoviţă
este românul care a
descoperit balena
cu cioc, dar aceast
nu este nici pe de-
parte cea mai mare
realizare a carierei
sale. La început
fascinat de lumea
oceanelor, Racoviţă avea să renunţe la
această pasiune pentru a se dedica în
totalitate uneia care l-a fascinat mult
mai mult: biospeologia. A studiat mii
de organisme care îşi duceau viaţa în
peşteri şi a înfiinţat, la Cluj, primul in-
stitut speologic din lume. Dacă, astăzi,
mulţi dintre cei mai buni cercetători
români profesează în străinătate, în
anul 1920 Racoviţă reuşea să aducă la
institutul său clujean doi mari cercetă-
tori francezi şi unul elveţian. Emil
Raco vi ţă a murit în 1947, la vârsta de
79 de ani.

Mari români

RRoommâânniiaa  eessttee  ppaattrriiaa  nnooaassttrrăă,,  aa  ttuuttuurroorr  rroommâânniilloorr..  EE  RRoommâânniiaa
cceelloorr  ddee  ddeemmuulltt  şşii  aa  cceelloorr  ddee  mmaaii  aappooii..  EE  ppaattrriiaa  cceelloorr  ddiissppăărruuţţii

şşii  aa  cceelloorr  ccee  vvoorr  vveennii..  ((BBaarrbbuu  ŞŞtteeffăănneessccuu  DDeellaavvrraanncceeaa))
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Fiecare localitate se individuali -
zează prin propria-i istorie, care, de cele
mai multe ori şi în cazurile fe ricite, se
concretizează prin şantiere arheologice,
muzee, case memoriale, cimi tire ale
eroilor sau monumente istorice.

În acest context, şi loca li  tatea Giroc
se poate mândri cu descoperiri arheo -
logice făcute de-a lungul timpului în
punctele numite Giroace,
Sălişce, iar mai nou, la
Mescalu.

Evenimentele din isto-
ria naţională sau locală,
precum şi unele personali -
tăţi sunt imortalizate şi ele
prin mo nu mente ridicate
de înaintaşii noştri în
curtea bisericii, în cimitir,
în majoritatea ca zu rilor,
din iniţiativa preoţilor. La
acestea ne vom referi în
cele urmează.

Monumentul închinat
primilor corişti din Giroc,
ridicat în curtea bisericii
ortodoxe  în anul 1901, pe care este scris
numele următorilor corişti: N. Aga, S.
Văcan, V. Avrămuţ, T. Andraş, V. Seiman,
V. Lazăr, V. Nincu, P. Ruja, C. Dragomir,
V. Bosa, F. Ruja, N. Seiman, G. Gherban,
G. Eli, I. Aga, A. Văcan, B. Miu, N. Bosa,
I. Avrămuţ, P. Buibaş, T. Ruja, P. Boca, V.
Marincu, N. Gherban, M. Bosa, D. Pâţu
şi V. Ma rin cu. Pe aceeaşi cruce mai este
scris: „Această sfântă cruce s-a ridicat la
stăruinţa conducătorului V. Titus Miu,
prin zelul şi cu spesele corului vocal 
bise ricesc din Giroc în anul 1901”.

Monumentul închinat lui Aurel
Vlaicu, ridicat în anul 1914, la puţin
timp după tragicul accident în care şi-a
pierdut viaţa acest pionier al aviaţiei

române şi universale. Este primul mo nu-
ment ridicat în ţară, în Girocul
bănăţean, care, în acea perioadă, făcea
parte din Imperiul Austro-Ungar. Nu a
fost doar un act de  recunoaştere a
meritelor unei mari personalităţi, ci a
fost şi unul de curaj şi de mândrie
naţională, de recunoaştere a meritelor
unui mare erou român. 

Crucea din marmură albă
a fost ridicată la intrarea în
sat, din iniţiativa a trei mari
personalităţi girocene: preo-
tul David Voniga şi învăţă-
torii Atanasie Baicu şi Mihai
Bocşa. Pe ea sunt scrise 
următoarele: „Întru prea
mărirea lui Dumnezeu! În
memoria lui Aurel Vlaicu, ge-
niul aviaţiei române. Ridicat-au
această sfântă cruce credin-
cioşii bisericii ortodoxe
române din Giroc în anul
1914, luna Sfintelor Paşti”.

Monumentul eroilor din
Giroc căzuţi în Primul Răz -

boi Mondial, 1914-1918, ridicat în anul
1927 din marmură albă, în colţul de 
N-V al bisericii ortodoxe, este omagiul
adus de sătenii din Giroc celor 82 de
tineri căzuţi în Primul Război Mondial,
al căror nume este menţionat pe cele trei
laturi ale monumentului. Oste niţi-vă,
stimaţi consăteni, măcar odată pe an, la
Ziua Eroilor, să citiţi numele bravilor
noştri înaintaşi. Alături de numele lor
mai stă scris: „Ridicatu-s-a acest monu-
ment pe spesele băncii populare «Ghiro-
ceana», a comunei bisericeşti, comu nei
politice şi a altor suflete nobile, 
ca omagiu şi recunoştinţă iubiţilor
noştri căzuţi luptând pentru întregirea
neamului”.

MMoonnuummeennttee  şşii  eerrooii  ddiinn  GGiirroocc

CCiinnee  nnuu  şşii--aa  ssccrriiss  iissttoorriiaa  ccuu  ssâânnggeellee,,  aacceellaa  ssaauu  nn--aa  aavvuutt--oo  nniicciiccâânndd
ssaauu  ccrreeddee  ccăă  ppooaattee  ttrrăăii  ppee  ccoonnttuull  iissttoorriieeii  aallttoorraa..  ((GGrriiggoorriiee  VViieerruu)) 275

Istoria se petrece exclusiv în timp, şi prin tot ce are el mai bun,
omul încearcă să se împotrivească timpului. (Mircea Eliade)
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Eroii din Giroc căzuţi în Primul
Război Mondial: Vichente Seiman,
George Buibaşiu, Martin Pfeifanf,
George Berlovan, Ioan Ivaşcu,
George Surdu, Nicolae Aga, George
Keller, Ilie Rotariu, Ilie Cojaia, Ioan
Buibaşiu, Iosif Urşica, Nicolae Raicu,
Ioan Gruiţa, George Du-
mitru, Ioan Gherban, Efta
Ciută, Ilie Miloşiu, Ioan
Văcan, Nicolae Ivaşcu,
Vichente Marcu, Toma
Gherban, Petru Petcu,
Pavel Sârbu, Ilie Creţu,
Vichente Coandă, Pavel
Birtariu, Iosif Loica,
Simion Seiman, Nicolae
Seiman, Petru Dasinger,
Ioan Ba bescu, Ilie Loica,
Vichente Marincu, Pa vel
Dragomir, Geor ge Neda,
Vasile Avrămuţiu, Ioan
Gai ţă, Iorga Marincu,
Vichente Buzăescu, Andrei
Cărbunariu, Ignatie
Müller, Andrei Moisă, Ioan Iorga,
Fraţii Carol Thurn şi Ştefan Thurn,
Efta Neda, Gheorghe Mu ţiu, Grigore
Urşi ca, George Neuror, Gheorghe
Dragomir, Iosif Cincu, Vichente
Urşica, Ilie Drăgan, Fraţii Ioan Creţu
şi Pavel Creţu, Ioan Bocşa, Petru
Schipfer, Vichente Văcan, Vichente
Marincu, Fraţii Ilie Radu şi Bosioc
Radu, Petru Văcan, Vichente
Dulăianţu, Iosif Turcu, Dimitrie
Bosa, Fraţii Nicolae Stoica şi Gheor -
ghe Stoi ca, Andrei Avrămuţiu, Fran-
 cisc Gugeso, Trifu Andraş, Achim
Ruja, Tata Nicolae Bosa şi fiul Dimi -
trie Bosa, Petru Brânda, Petru Ciucu,
Trăilă Ruja, Vichente Dragomir, Trifu
Florea, Fraţii Ioan Gherban şi Nico-
lae Gherban, Ioan Şuveg.

Crucea mare din cimitir, ridicată
din marmură albă în anul 1927, pe

aleea centrală, este locul de unde, în
duminica Tomii (Paştele Mici), în-
cepe slujirea mormintelor şi po me -
nirea morţilor. Pe latura vestică a
monumentului este men ţionat consi -
liul de administraţie al băncii, format
din 12 persoane, în frunte cu preşe din-

tele Ata nasie Baicu şi vice -
pre şe din tele Mihai Bocşa,
iar ală turi este inscrip ţionat
următorul text: „Ridicatu-
s-a această sfântă cruce pe
spesele membrilor băncii
popula re Ghirocea na, întru
po menirea iu biţilor răposaţi
care se odihnesc în acest
cimitir”.

Pe laturile de nord şi de
sud este trecut numele celor
45 de membri ai băncii (de
unde unii din actualii
giroceni îşi pot reaminti de
vrednicii lor înaintaşi), iar pe
latura estică stă scris urmă-

torul text: „Hristos a înviat din morţi
cu moartea pe moarte călcând şi celor
din morminte viaţă dăruindu-le, Nu
te teme de moarte, căci e tot atât de
natu  rală ca şi naşterea şi nu e decât în-
ceputul unei vieţi noi. Sufletul e ca
apa, vine din cer şi se urcă  la cer.
Morţii trăiesc, căci sufletul e nemuri-
tor, nu-i plângeti!”.

Cimitirul eroilor din Giroc
cuprinde criptele celor 16 eroi înmor-
mântaţi la Giroc, din totalul celor 17
militari români şi unul rus care în data
de 17 septembrie 1944 au fost împuş-
caţi în sat, după ce au fost luaţi pri-
zonieri de către trupele germane în
luptele ce s-au des făşurat aici pentru
apărarea Timişoarei. Cei mai mulţi au
fost împuşcaţi în cap, de la mică dis-
tanţă, pe locul viran aflat la intersecţia
străzilor Dunărea şi Bega.

IIssttoorriiaa  ssee  ppeettrreeccee  eexxcclluussiivv  îînn  ttiimmpp,,  şşii  pprriinn  ttoott  ccee  aarree  eell  mmaaii  bbuunn,,
oommuull  îînncceeaarrccăă  ssăă  ssee  îîmmppoottrriivveeaassccăă  ttiimmppuulluuii..  ((MMiirrcceeaa  EElliiaaddee))
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Prezentăm în continuare numele
lor: sold. Stanciu Eftimie - Regimen-
tul  7 Pio nieri; sold. Baicu Grigorie –
Regimentul 5 Vânători; serg.
Mogoşanu Vintilă – Regimentul 7 Pi-
onieri; sold. Motoşan Mihai – Regi-
mentul 7 Pionieri; sold. Zabliuc Ioan
– Regimentul 7 Pionieri; serg. Măci-
ucă Grigore – Regimentul 7 Pionieri;
sold. Dăceanu Ioan – Regimentul 7
Pionieri; sold. Doandă Vichentie –
Regimentul 7 Pio nieri; sold. Sevestru
Petru – Regimentul 5 Vânători; sold.
Daschievici Gheorghe – Regimentul 7
Pionieri; sold. Boată Ion – Regimen-
tul 7 Pionieri; sold. Dumitru Ion –
Regimentul 7 Pionieri; cap. Gegrea
Ion – Regimentul
7 Pionieri; cap.
Doanţă Aurel –
Regimentul 7 Pio-
nieri; sold.
Cresciuc Petru –
din comuna Lip-
scani, jud. Hotin;
Dobrici Moise –
gardian public din
Timişoara,venit la Giroc pentru a-şi
căuta familia; cap. Ivanovici Ivan – mi -
li tar rus; Bodinel Vasile – translator la
Universitatea din Odessa.

A doua zi după tragicul eveniment,
morţii au fost transportaţi de către
săteni, în frunte cu primarul Vichente
Lazăr, şi directorul şcolii, Barbu Io -
nescu, şi înmormântaţi creş tineşte în
cimitirul din Giroc. Cimitirul eroilor
a fost de-a lungul anilor îngrijit de 
bise  rica ortodoxă şi de săteni, dar la în-
ceputul anilor 2000, din fondurile alo-
cate de primărie,  se amenajează în
forma actuală şi se ridică crucea cen-
trală, pe care stă scris: „Veşnică re-
cunoştinţă eroilor care au căzut pe
teritoriul Girocului în ziua de 17 sep-
tembrie 1944 pentru apărarea Timi -
şoarei”.

Chiar dacă nici unul din aceşti eroi
nu a fost din sat, girocenii, de-a lungul

anilor, nu au uitat că ei şi-au dat viaţa
pentru apărarea satului nostru, le
aprind o lumânare la cruce şi se roagă
pentru sufletul lor.

Trecând în revistă monu mentele
existente în Giroc, constatam în trecut
lipsa unui monument închinat eroilor
din Giroc căzuţi în Al Doilea Război
Mondial. Înainte de 1989, ridicarea
unui asemenea obiectiv era imposibilă.
După 1990, o perioadă de timp, au fost 

intenţii, dar nu s-au ma teria lizat.
Din fericire, în anul 2006 Consi liul
Local a alocat suma necesară ridicării
unui asemenea monument.

Monumentul închinat eroilor că -
zuţi în Al Doilea
Război Mondial,
din marmură nea-
gră, a fost amplasat
în colţul nord-estic
al parcului de la
Căminul Cultural.
Eroii Girocului
din cea mai mare
conflagraţie mon-
dială sunt: Urşica

Ioan (Granciu), Loica Nicolae (Frai -
ca), Marcu Ion (Lom ba), Ludwig
Iacob, Rotaru Gheorghe (Dumnezeul
Cai lor), Rohs Francisc, fraţii Bosa Ion
şi Bosa Petru (Chi şo zanu), Avrămuţ 

Vi chentie (Fi ra), Gher ban Geor ge
(Pătlacu), Bacai Pe tru (Boacă), Sfei
Petru (Sfei), fraţii Stoia Ion şi Stoia
Marcu (Subu), Şo co dol Ion (Stoioni),
Marin cu Constantin (Găi nă), Bui baş
Trifu (Truţu), Raicu Tu ţu (Panta),
Bocea Petru (Liţă), Alexa Nicolae,
Marin cu Vichentie şi Opriţa Ion.

Monumentul întregeşte imaginea
de ansamblu a centrului civic al locali -
tăţii Gi roc şi constituie un prilej de
aducere aminte pentru cei care şi-au
dat viaţa în anii participării ţării noas-
tre la cel de Al Doilea Război Mondial
(1941-1945). 

Pagini realizate de 
prof. Octavian GRUIŢA

IIssttoorriiaa  îîşşii  aarree  llooggiiccaa  eeii  pprroopprriiee::  nniiccii  uunn  nneeaamm  nnuu  ee  ccoonnddaammnnaatt  ddee  aa  ssuuppoorrttaa,,
îînn  vveeccii,,  uunn  rreeggiimm  vviittrreegg,,  ccoorruupptt  şşii  mmiinncciinnooss..  ((MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu))
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M o n u m e n t u l
Eroilor căzuţi în Pri-
mul Război Mondial,
a fost ridicat in anul
1927, din granit
negru, în faţa Casei
Naţionale  din Chi-
şoda, pe latura de NE
a acesteia, cu urmă-
torul text: „Acest mo-
nument s-a ridicat în
luna august 1927 de
către locuitorii co-
munei Chişoda, pen-
tru eternizarea
memoriei eroilor
morţi în războiul
mondial şi acelora ce
prin moartea lor viaţă
ne-au dat nouă”.

În continuare
sunt inscripţionate
numele următorilor
eroi: Balaş Iosif,
Bencic Iosif, Chiruţa
Moisă, Cincu Iosif,
Cioca Nicolae, Cioca
Petru, Ciolac Iosif,
Ciolac Trăilă, Ciolac
Vichentie, Cioroga-
riu Vichentie, Co-
ciuba Peru, Duga
Gheorghe, Dumitru
Ion, Flitan Ilie,
Gâlcă Ştefan, Gher-
ban Nicolae, Gher-
ban David, Grabaţer
Adam, Grabaţer
Ioan, Hiteşan Vi-
chente, Jivi Ilie, Jivi
Iosif, Lazar Ilie,
Laub Iacob, Lieber
Iosif, Lupoşan
Petru, Miloş Nico-

lae, Miuţ Petru, Miuţ
Trăilă, Moisă Achim,
Moisă Pavel, Moisă
Gheorghe, Moisă
Iosif, Muntean Iosif,
Müller Francisc,
Müller Gheorghe,
Olariu Iosif, Olariu
Petru, Poltl Antoniu,
Radstadter Conrad,
Scheibling Ion, Sche-
rer Petru, Schmadl
Martin, Tămaş Ioan,
Tătar Aurel, Tătar
Nicolae, Târziu Ioan,
Vasii Nicolae, Văcariu
Petru, Celu Toma,
Ciorogariu Petru,
Ienchi Ilie, Jivi Vi-
chentie, Loica Vi-
chentie, Nedelcu
Vichentie, Negri Ilie,
Olariu Nicolae, Sza-
lay Ernest, Sterpu
Pavel.

În anul 1996, din
iniţiativa părintelui
Dimitrie Băloni, vă-
zând că nu se ridică
un monument şi în
memoria eroilor că-
zuţi in Al Doilea
Război Mondial, pe
acelaşi monument, în
partea de jos, sunt
trecuţi şi eroii căzuţi
în acest război în ur-
mătoarea ordine:
Aurel Stoicu, Octa-
vian Cocioba, Iosif
Cionca, Ioan Mălan,
Ilie Cocioba, Ioan
Lazăr, Pavel Jivi,
Puvi Muntean.

RRăăzzbbooiiuull  ee  cceeaa  mmaaii  bbeessttiiaallăă  nneebbuunniiee..  ((LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii))

Monumente şi eroi din Chişoda
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M o n u m e n t u l
Eroilor căzuţi în Pri-
mul Război Mondial

: „Acest mo-
nument s-a ridicat în
luna august 1927 de
către locuitorii co-
munei Chişoda, pen-
tru eternizarea
memoriei eroilor
morţi în războiul
mondial şi acelora ce
prin moartea lor viaţă
ne-au dat nouă”.

Balaş Iosif,
Bencic Iosif, Chiruţa
Moisă, Cincu Iosif,
Cioca Nicolae, Cioca
Petru, Ciolac Iosif,
Ciolac Trăilă, Ciolac
Vichentie, Cioroga-
riu Vichentie, Co-
ciuba Peru, Duga
Gheorghe, Dumitru
Ion, Flitan Ilie,
Gâlcă Ştefan, Gher-
ban Nicolae, Gher-
ban David, Grabaţer
Adam, Grabaţer
Ioan, Hiteşan Vi-
chente, Jivi Ilie, Jivi
Iosif, Lazar Ilie,
Laub Iacob, Lieber
Iosif, Lupoşan
Petru, Miloş Nico-

lae, Miuţ Petru, Miuţ
Trăilă, Moisă Achim,
Moisă Pavel, Moisă
Gheorghe, Moisă
Iosif, Muntean Iosif,
Müller Francisc,
Müller Gheorghe,
Olariu Iosif, Olariu
Petru, Poltl Antoniu,
Radstadter Conrad,
Scheibling Ion, Sche-
rer Petru, Schmadl
Martin, Tămaş Ioan,
Tătar Aurel, Tătar
Nicolae, Târziu Ioan,
Vasii Nicolae, Văcariu
Petru, Celu Toma,
Ciorogariu Petru,
Ienchi Ilie, Jivi Vi-
chentie, Loica Vi-
chentie, Nedelcu
Vichentie, Negri Ilie,
Olariu Nicolae, Sza-
lay Ernest, Sterpu
Pavel.

Aurel Stoicu, Octa-
vian Cocioba, Iosif
Cionca, Ioan Mălan,
Ilie Cocioba, Ioan
Lazăr, Pavel Jivi,
Puvi Muntean.

Războiul e cea mai bestială nebunie. (Leonardo da Vinci)

Monumente şi eroi din Chişoda
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EErroouull  eessttee  uunn  oomm  ccaarree  ccuunnooaaşşttee  lluuccrruurrii  mmaaii  ddee  pprreeţţ

ddeeccââtt  vviiaaţţaa..  ((GGootttthhoolldd  EEpphhrraaiimm  LLeessssiinngg))

Crucea mo-
nument în me-
moria preotului
Aurel Popovici, a
fost ridicată în
faţa bisericii or-
todoxe, din mar-
mură albă pe ea
fiind scris urmă-
torul text: „Întru
pomenirea lui
Aurel Popovici
preot în Chişoda
de la 1854-1901
şi soţia sa Sofia
1938”. 

Pe latura de
sud este scris ur-
mătorul text: „Ii-
suse Cristoase
M â n t u i t o r u l
lumii mântu-
ieşte-ne pe noi”,
pe cea de vest
textul: „Crucii Tale ne
închinăm Cristoase”,
iar pe cea de nord tex-
tul: „Crucea podoaba
bisericii, Crucea întă-
rirea credincioşilor”.

Crucea comemo-
rativă închinată erou-
lui Constantin Iosub,
mort în timpul revo-
luţiei de la Timişoara,
din anul 1989 a fost ri-
dicată în curtea biseri-
cii, lângă intrare, în
partea de sud, din ini-
ţiativa părintelui Di-
mitrie Băloni, în anul
1990. Crucea este din
lemn asemănându-se
cu crucile din cimiti-
rul de la Săpânţa,
având pe cele două la-
turi consemnate două

poezii, iar pe una
din laturi, fiind
pictat portretul
tânărului erou.

Monumentul
eroilor căzuţi în
Al Doilea Război
Mondial a fost ri-
dicat în anul 2007,
vis-a-vis de bise-
rica ortodoxă, din
iniţiativa şi pe
cheltuiala Primă-
riei Giroc. Monu-
mentul este din
granit negru şi gri,
pe el este scris ur-
mătorul text,
urmat de numele
eroilor căzuţi în
război:

„Glorie eternă
bravilor eroi, fii ai
localităţii Chi-

şoda, căzuţi în Al Doilea
Război Mondial (1941-
1945) pentru întregirea şi
eli berarea patriei!”

În partea de jos a mo-
numentului mai este
scris „Veşnica lor pome-
nire vrednică de amin-
tire! Ridicat in anul
2007”.

Bustul preotului pro-
fesor universitar dr.
Aurel Jivi a fost ridicat în
anul 2010, în parcul din
curtea bisericii, în me-
moria acestui fiu al satu-
lui Chişoda, fost profesor
la Facultăţile de Teologie
din Sibiu, Oradea şi Ti-
mişoara.

Prof. înv. primar,
Bianca CÎMPEANU
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CCrrăăcciiuunnuull  nnuu  eessttee  oo  ppeerriiooaaddăă,,  nniiccii  uunn  sseezzoonn,,

ccii  oo  ssttaarree  ddee  ssppiirriitt..  ((CCaallvviinn  CCoooolliiddggee))

În preajma sărbătorilor de iarnă,
în apropierea Crăciunului, la Giroc,
aproape fiecare familie taie câte unul,
doi sau trei porci. Din porc se prepară
tot felul de bunătăţi, cum ar fi: calta-
boş alb, sângerete, cârnaţi, slănină,
şonc, jumări, guşă fiartă cu boia şi us-
turoi, cărmănade şi costiţă la sara-
mură.

În Ajunul Crăciunului, după obi-
ceiul din străbuni, la Giroc se mă-
nâncă fasole bătută cu cârnaţi şi salată
de varză murată cu ulei şi boia (cei care
nu ţin post) sau carne de la sare. Cei
care ţin post mănâncă fasole bătută cu
salată de varză - cu ulei şi boia - şi ci-
cove (tăieţei) cu mac, nucă, urdă,
brânză sau prăjeală.

Într-un coşuleţ se pregătesc colaci,
nuci, mere, cozonac sau, mai bine
spus, suviacă cu nucă, mac, rahat,
brânză  cu stafide, în aşteptarea mesei
de Crăciun.

În ziua de Crăciun se împarte po-
mană pentru pomenirea morţilor, al-
cătuită din colac, măr, lumânare, nuci
şi o bucată de cârnaţ afumat.

La masa de Crăciun se serveşte, în
special, mâncare gătită doar din carne
de porc sau de pasăre, supă de găină cu
tăieţei de casă, zamă sau ciorbă de
porc, sarmale cu carne de porc, frip-
tură de porc la tavă (în special ceafă),
cârnaţi şi costiţă fiartă cu hrean, şni-
ţele sau paneuri de porc cu piure de
cartofi şi murături.

Ca desert, se face binecunoscută
prăjitură crempită (cremeş) şi cornu-

leţe cu untură mare (faios), tort şi pră-
jiturele.

În dimineaţa de Crăciun se mă-
nâncă mezeluri făcute din carne de
porc: caltaboş alb, sângerete, tobă, ju-
mere, cârnaţi uscaţi, cartofi copţi în
dobă (cuptor), brânză, murături (go-
gonele, castraveţi muraţi).

Una dintre cele mai vechi tradiţii
româneşti de Crăciun o reprezintă
colindul. În unele sate din Banat,
tradiţiile de Crăciun, vechi de secole,
se mai păstrează şi azi, la colindatul
din casă în casă mergând atât copiii,
cât şi cetele de tineri. În prima zi de
Crăciun, colindătorii merg cu colinda
Steaua, amintind de astrul pe care 
l-au urmat cei trei mai pentru a ajunge
la locul unde s-a născut Pruncul Iisus.

Un alt obicei străvechi este Vi-
flaimul sau Irozii, reprezentând o
scenetă prin care copiii refac povestea
naşterii lui Iisus. Tradiţia spune că
acela care va primi colindul va fi
binecuvântat şi va avea mult noroc în
anul următor, semn de bunăstare fiind
şi dacă prima persoană care le intră în
casă de Crăciun este un bărbat.

În unele sate se mai păstrează şi
obiceiul ca, în faţa colindătorilor, să se
arunce boabe de grâu, de către cel mai
în vârstă membru al familiei. Bătrânii
spun că, dacă boabele peste care au
trecut colindătorii vor fi amestecate cu
sămânţa care va fi pusă în brazdă, vor
avea recolte foarte bogate în anul ce
urmează.

Nicoleta ŞIPOŞ

Obiceiuri de Crăciun în Banat
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În luna decembrie, în
ziua a douăzeci şi cincea, prăz -

nuirea Naşterii celei după trup a Domnu-
lui Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus

Hristos. Bunul Dumnezeu, văzând neamul omenesc
chinuit de diavol, I s-a făcut milă de el. A trimis pe

Arhanghelul Gavriil să zică Născătoarei de Dumnezeu:
„Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!”. Şi în-

dată S-a zămislit Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui
Dumnezeu, în preacuratul ei pântece. Când s-au împlinit nouă luni

de la zămislire, ieşit-a porunca de la cezarul August ca să se înscrie toată
lumea şi a fost trimis Quirinius în Ierusalim, ca să facă înscrierea. Deci, a

venit şi Iosif, păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, cu dânsa ca să se înscrie
în Betleem. Şi când a venit vremea să nască Fecioara, n-a găsit casa, că era

multă lume; de aceea, a intrat într-o peşteră săracă şi acolo a născut, fără strică-
ciune, pe Domnul nostru Iisus Hristos. L-a înfăşat ca pe un prunc şi L-a culcat

în ieslea vitelor. Acolo, între vite, au pus
pe Ziditorul tuturor, pentru că avea să ne
mântuiască pe noi de întinăciune.

În vremurile de demult, era într-o ţară
din Răsărit un prezicător numit Valaam,
care a prezis multe şi a spus şi acestea: „Va
răsări o stea din Iacob şi va zdrobi căpe-
teniile Moabului”. Prezicerea aceasta a fost
lăsată moştenire celorlalţi prezicători şi ei
au făcut-o cunoscută şi împăraţilor din
Răsărit. Şi aşa a ajuns prezicerea şi la
aceşti trei magi, care se uitau pe cer să

vadă o astfel de stea. Ei, ca oameni învăţaţi
şi cunoscători de stele, când au văzut pe cer că o stea nu merge ca celelalte stele de
la răsărit la apus, ci de la miazănoapte la miazăzi, au cunoscut că această stea arată
naşterea unui mare împărat. Şi au mers după stea până la Ierusalim şi au între-
bat: „Unde este Împăratul iudeilor, Cel ce S-a născut, că am văzut steaua Lui
şi am venit să ne închinăm Lui?”. Magii au plecat şi, iată, steaua pe care o

văzuseră în răsărit mergea înaintea lor şi a stat deasupra locului unde era
Pruncul. Intrând, au găsit pe Hristos Domnul. Au căzut în genunchi, I

s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. La porunca
îngerului, nu s-au mai dus la Irod, ci s-au întors în ţara lor pe altă

cale. Irod, văzând că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi
a trimis oştile lui ca să omoare pe copiii din Betleem de la

doi ani în jos. Pentru aceasta, a fost trimis înger de la
Dumnezeu şi a spus lui Iosif: „Scoală-te, ia Prun-

cul şi pe Mama Lui şi fugi în Egipt”. Şi Iosif
a făcut aşa. A luat Pruncul şi pe Mama

Lui şi s-a dus în Egipt. (M.S.)

Naşterea Domnului

Troparul Naşterii Domnului:
„Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina

cunoştinţei; că întru dânsa, cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat
să se închine Ţie, Soarelui Dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine,

Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie”.
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În Sfintele Sărbători
ale Crăciunului, depărtările toate

sunt date la o parte, atât cele istorice, cât şi
cele geografice, precum şi cele cosmice, pentru ca

omenirea tuturor timpurilor şi a tuturor locurilor să
aibă bucuria de a fi prezentă la Naşterea Domnului. Dum-

nezeu coboară din ceruri şi vine către tot pământeanul, cu iu-
bire şi mântuire, de aceea şi omenirea toată aleargă către El să-L

întâmpine. Gloria cerului se revarsă acum pe pământ şi lumea toată
s-a umplut de o lumină cerească. Acum avem o deschidere de cer, o de-

schidere de rai, în care, din nou, Dumnezeu e cu făptura Sa, Omul, şi firea
toată cu Creatorul său. Dar, ceva mai

mult, miracolul istoriei nu se opreşte
numai la atât! Căci nu numai noi, oa-

menii, suntem cei care alergăm pe
aripile spiritului, ca să fim prezenţi cu
duhul la Naşterea Domnului de la
Betleem, dar, în acelaşi timp,
Betleemul, care a avut darul de a fi
primit cel dintâi Naşterea Domnului,
vine prin veacuri către noi în fiecare an,
ca o Icoană vie învăluită cu văpăi
cereşti, oriunde pe întinsul pământului,
în toate continentele, în fiecare ţară, în orice oraş sau sat, la munte, ca şi la câmpie,
şi în orice suflet omenesc ce voieşte să-l primească. 

Pentru noi toţi, în Sfintele Sărbători ale venirii Domnului pe pământ, din
nou se deschid paginile eterne ale Sfintelor Evanghelii la cele dintâi capitole
ale Naşterii Domnului, pe ale căror rânduri sfinte, ca pe nişte trepte cereşti,
Dumnezeu coboară cu înţelegere către noi, iar noi ne înălţăm gândurile

către El, ca să-L proslavim. Şi aşa, prin Cartea Dumnezeiască a Bibliei,
noi avem bucuria unei întâlniri sfinte cu Dumnezeu, în locaşul Său

cel sfânt de pe acest pământ. Fiecărui om i se dă harul unei trăiri
sfinte, cu fiorul unei gingăşii a sufletului, în prezenţa Pruncului

Sfânt, a Maicii Domnului, a bătrânului Iosif, a Păstorilor ce
privesc cu uimire, a magilor ce au venit din depărtări să

se închine, arătând tuturor că omenirea toată
aleargă către Dumnezeu, dorindu-L să-L aibă

în inima lor, ca să întemeieze o omenire
nouă! (M.S.)

Condacul Naşterii Domnului:
„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi 

pământul peşteră Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii
slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi 

S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci”.

Crăciunul
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Sfântul Ştefan

Nimeni nu se va apropia de Dumnezeu dacă
nu se va depărta de lume.(Sf. Isaac Sirul)



282

Sfântul Ştefan este
prăznuit pe 27 decembrie, în a

treia zi după Naşterea Domnului.
Mărindu-se numărul creştinilor după înte-

meierea Bisericii, a crescut şi numărul cererilor
pentru diverse slujiri ale apostolilor. Astfel, au fost aleşi,

din cadrul comunităţii, şapte bărbaţi „plini de Duh Sfânt
şi de înţelepciune”, care să slujească atât în cadrul slujbelor re-

ligioase, cât şi să supravegheze buna orânduială la mesele co-
mune. Primul dintre aceştia a fost Ştefan, iar ceilalţi şase sunt: Filip,

Prohor, Nicanor, Timon, Parmena şi Nicolae. Rolul lor în Biserica
primară depăşea cu mult rolul pe care îl iau diaconii în zilele noastre. Ei

predicau cuvântul Evangheliei, botezau şi ajutau la desfăşurarea cultului
aparţinând organelor de conducere ale Bisericii

din Ierusalim.
Sfântul Ştefan s-a arătat un apărător al credinţei

adevărate cu privire la persoana lui Hristos, măr-
turisind că El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a
născut, a murit, a înviat şi S-a înălţat la ceruri pen-
tru mântuirea noastră. A fost acuzat că a adus blas-
femie lui Moise şi lui Dumnezeu. Atunci când
Caiafa a întrebat dacă cele ce se mărturisesc despre
El sunt adevărate, Sfântul Ştefan a rostit o lungă
cuvântare în care a arătat că Iisus Hristos este
Mesia, cel prezis de profeţi şi că iudeii sunt vino-
vaţi pentru uciderea Lui. Furioşi, evreii au cerut
uciderea lui cu pietre. După ce L-a văzut pe Mân-
tuitorul Hristos în chip minunat în slavă, stând
de-a dreapta lui Dumnezeu, s-a rugat pentru
sine şi pentru cei care îl omorau: „Doamne, nu
le socoti lor păcatul acesta” (Faptele Apostolilor

VII, 59-60). Locul uciderii Sfântului Ştefan a fost în valea lui Iosafat.
Având în vedere că în vremea aceea cei care erau ucişi cu pietre nu

puteau fi înmormântaţi în cavoul familiei, se presupune că trupul
Sfântului Ştefan a fost pus în mormântul unui creştin.

Moaştele sale au fost descoperite în anul 415, atunci când
preotul Luchian din Kefar-Gamala a avut o întreită viz-

iune. Când i s-au descoperit moaştele, pe mormân-
tul său scria „chiliel”, care în limba ebraica

înseamnă „cunună”, pentru că într-adevăr
el a luat, cel dintâi dintre creştini, cu-

nuna muceniciei. (M.S.)

Sfântul Ştefan

NNiimmeennii  nnuu  ssee  vvaa  aapprrooppiiaa  ddee  DDuummnneezzeeuu  ddaaccăă
nnuu  ssee  vvaa  ddeeppăărrttaa  ddee  lluummee..((SSff..  IIssaaaacc  SSiirruull))
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De Anul Nou, în general, se con-
sumă carne de porc, de curcan sau de
peşte. Nu se mănâncă carne de găină
sau de pui, pentru că, se spune din bă-
trâni, vei râşcâi tot anul, la fel ca şi
găina.

În dimineaţa de An Nou se mă-
nâncă caltaboşi, brânză, jumere, câr-
naţi, tobă, murături.

La amiază se face supă de curcan,
zamă (ciorbă) de porc sau ciorbă de
burtă, sarmale, friptură de porc la
tavă, cotlet, costiţă şi ceafă, cârnaţi,
curcan la cuptor (poate fi şi umplut),
garnituri din cartofi (piure, natur, car-
tofii aurii), salate de sfeclă roşie cu
hrean, gogoşari umpluţi cu conopidă,
ardei umpluţi cu varză.

La desert se serveşte cremeş,
doboş, tort, prăjiturele de casă.

Punte între vechi şi nou, Anul
Nou este însoţit, oriunde în lume, de
obiceiuri şi superstiţii păstrate din
cele mai vechi timpuri şi transmise în
fiecare an mai departe, noilor gener-
aţii. Românii au o mulţime de obi-
ceiuri pentru trecerea spre un an nou.
Pluguşorul, jocul caprei, al ursului,
uratul şi sorcovitul sunt doar câteva
dintre ritualurile aducătoare de noroc,
sănătate şi prosperitate celui care le
primeşte în casa lui. În Banat, ca şi în
celelalte zone ale ţării, de Anul Nou se
practică obiceiul prin care se urează

gospodarilor sănătate, rod în muncă şi
spor la animale. Bănăţenii cred însă şi
în supersiţii care spun că Ajunul este
unul dintre cele mai favorabile mo-
mente pentru prognozarea vremii sau
a recoltelor viitoare ori pentru aflarea
ursitului de către fetele nemăritate.

În Banat, o zonă puternic marcată
de multiculturalitate – aici con-
vieţuind români de diverse naţiona -
lităţi, şvabi, maghiari, ruşi, sârbi şi
bulgari, obiceiurile tradiţionale de
iarnă s-au amestecat, fiecare preluând
de la fiecare. De exemplu, de Anul
Nou, şvabii bănăţeni obişnuiesc să
facă un calendar al viitorului an.
Adică, să desfacă 12 foi de ceapă, pen-
tru fiecare dintre cele 12 luni ale anu-
lui. Se pune sare în fiecare foaie de
ceapă şi se aşează pe o suprafaţă us-
cată. A doua zi, după cum sarea din ele
va fi uscată sau umedă, luna reprezen-
tată de acea foiţă de ceapă va fi sece-
toasă ori ploioasă.

La etnicii bulgari, obiceiul este
altul. Aceştia merg la colindat în Ajun
de An Nou, cu un băţ „fermecat”, 
existând credinţa că toţi ei pe care îi
ating cu acesta vor fi feriţi de rele în
anul care urmează.

Ruşii din Banat, după ora 12
noaptea, când se bate ceasul vechiului
an, deschid uşile şi geamurile, pentru
ca noul an să le intre în casă.

Obiceiuri de Anul Nou

PPrriimmaa  zzii  aa  nnoouulluuii  aann  eessttee  zziiuuaa  ddee  nnaaşştteerree
aa  ffiieeccăărruuii  oomm..  ((CChhaarrlleess  LLaammbb))
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Tinerele fete sunt nerăbdătoare să
îşi afle ursitul, iar noaptea de Ajun de
An Nou este cea mai prielnică, se
spune din bătrâni. De aceea, fetele
nemăritate fac tot felul de obiceiuri, se
piaptănă şi se uită în oglindă, cu câte o
lumânare în cele patru colţuri, şi sunt
sigure că acolo îşi vor vedea şi ursitul.
Ba mai mult, ele ştiu să ghicească cum
va fi acesta: de va fi bogat sau sărac,
sănătos sau aprig la mânie. După
aceeaşi metodă, fetele mari află şi după
câţi ani se vor mărita.

În trecut, în Ajunul Anului Nou,
când popa satului bătea toaca la bise -
rică, fetele se duceau după crenguţe de
măr dulce, să facă din ele punţi, în
credinţa că vor visa noaptea ursitul.
Punţile prevesteau fetelor, în
dimineaţa Anului Nou, cum vor fi vi-
itorii lor bărbaţi. Dacă puntea este cu
„chidă” (brumă) e semn că fata va lua
om bogat, altfel va lua om sărac. Unii
flăcăi furau punţile fetelor, aşa că pen-
tru ele era semn că în acel an nu se vor
mărita.

Un alt obicei practicat în Ajunul
Anului Nou era şi Vărgelatul, care
consta în punerea pe masă, sub ulcele,
a anumitor obiecte, precum bani, grâu,
oglindă, pieptene, ac, pâine, etc. Fata
trebuia să ridice trei oale, iar dacă ieşea
la iveală acul, pâinea şi pieptenul,
însemna că aceasta urma să ia în căsă-
torie un om bogat. Se făcea haz dacă
erau nimerite obiecte ce semnificau
defecte.

Tot pentru aflarea ursitului se
practica şi obiceiul perilor de porc. Se
puneau pe vatra încinsă sau pe plita
cuptorului doi peri din spinarea por-
cului, unul reprezentând o fată,
celălalt un băiat. Dacă perii, arzând, se
depărtau, tinerii nu se căsătoreau.

Dacă se apropiau, răcindu-se, era
semn de împreunare.

Un alt obicei din Banat, practicat
în noaptea de Anul Nou, era numără-
toarea parilor, de la zece la unu. Parul
cu numărul unu se însemna cu un fir
roşu. Dimineaţa se observau parii.
Dacă acel par însemnat nu avea coajă,
ursitul va fi sărac, dacă parul era înalt
şi subţire, bărbatul va fi frumos, cali -
tăţile ursitului fiind categorisite în
funcţie de parul însemnat.

O tradiţie era şi cea legată de  scu-
latul vitelor. Obiceiul era făcut în ajun
de fata de măritat, care mergea în gra-
jdul vitelor şi dădea cu piciorul într-un
bou zi când: „Hai Bălan, ăst an! Alt
an!”. Lovitura la care se scula boul
marca numeric anul în care se va
mărita fata.

Metoda oglinzilor era şi ea folosită
de fetele de măritat în noaptea din
Ajunul Anului Nou. În cele patru
colţuri ale oglinzii erau aprinse
lumânări. Fata se dezbrăca până-n
brâu, se despletea, apoi ocolea oglinda
de trei ori. Privea în ea şi îşi vedea
soarta. Dacă lua văduv, îl vedea încon-
jurat de copii, dacă va muri şi nu va
mai avea soartă, observa un coşciug.

În seara Ajunului se puneau două
picături de ceară în apă şi se agita
vasul. Dacă picăturile de ceară se
apropiau, era semn că tinerii se vor lua.

Tot pentru măritiş erau folosite
grâul şi nuiaua de alun, unde, prin in-
vocaţie, textul se apropia de descân-
tecul vrăjilor. În timp ce se arunca
grâu peste un coteţ, se bătea cu nuiaua
de alun şi se zicea: „Tu, băţ de alun / Să
mi-l arăţi mâine / Venind ca un
nebun”.

AAnnuull  NNoouu  îînncceeppee  îînn  ffuurrttuunnaa  ddee  zzăăppaaddăă  
aa  pprroommiissiiuunniilloorr  îînn  aallbb..  ((GGeeoorrggee  WWiilllliiaammss  CCuurrttiiss)) 285

Ar trebui ca fiecare om să se nască încă odată în
prima zi a lunii ianuarie. (Edward Payson Powell)
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Şi oasele de la piftie puteau fi un in-
dicator în ursita fetelor nemăritate.
Acestea erau luate de fată şi numite
pentru acest an, la anul sau la doi ani.
Apoi era strigat câinele. Pe care os
punea întâi gura, atunci se credea că se
va mărita fata. Într-o altă variantă a
obiceiului, fata lua oase pe care le
numea cu numele băieţilor care o
plăceau. Pe care os punea câinele întâi
gura, pe acel băiat îl lua fata.

Cunoscut în Banat este şi obiceiul
cu lătratul câinilor. Dacă lătratul era
auzit de fata care ieşea de la masă de
Sfântul Vasile era semn că într-acolo se
va mărita. Totodată, fata care auzea lă-
tratul câinelui bătrân urma să ia de băr-
bat un om vârstnic, iar care cea care
auzea lătratul unui căţelandru, un om
tânăr.

În Banat, în ziua de Anul Nou, în-
soţind o imitaţie împodobită de plug
sau chiar un plug răsturnat şi tras pe
două roate de câte doi sau mai mulţi
boi, tinerii umblă cu Pluguşorul, din
casă în casă. Aceştia recită versuri
legate de principalele munci agricole:
aratul, semănatul, seceratul, căratul,
măcinatul, coacerea pâinii, iar în
încheiere fac urarea de sănătate, de bine
şi un an fericit.

La final, gazda îi serveşte pe urători
cu răchie fiartă cu zahăr şi scorţişoară,
cu cârnaţi prăjiţi şi tradiţionalele meş-
 paiţuri, care sunt prăjituri mici şi deli-
cioase, a căror reţetă este ţinută secretă
de fiecare familie în parte.

Un produs tradiţional dulce în
Banat, care se face cu ocazia sărbăto-
rilor de iarnă, este şi plăcinta din aluat
românesc nedospit, aluat din care se
întinde o foaie aproape transparentă şi
peste care se presară ludaie rasă cu

zahăr (dovleac dulce şi roşu) sau brânză
dulce cu stafide şi smântână ori mere.

Când vin colindătorii, în Ajun de
An Nou, în Banat se practică şi obiceiul
Semănatului, care constă în aruncarea
de boabe de grâu peste urători, prin
casă. A doua zi, grâul este strâns şi este
pus la încolţit.

Un alt obicei, practicat de această
dată de etnicii romi care trăiesc în lo-
calităţile Banatului, este Vasilica.
Potrivit tradiţiei străvechi, se ia un cap
de porc, se împodobeşte cu crenguţe de
brad, cu cercei şi salbă, iar, aşa îm-
podobit, cu capul de porc se „joacă
Vasilica”. Adică, se cântă sau se recită
un cântec cunoscut şi nu de puţine ori
plin de glume deocheate la adresa
gazdei sau a nevestelor care au călcat
strâmb, adică, au fost infidele.

În Banat, la Anul Nou se
obişnuieşte să fie ridicaţi copiii sub un
an la grindă. Părinţii micuţilor aduc, la
masă, plocon. Moaşa ia pruncul şi,
ţinându-l vertical, îl ridică de trei ori cu
capul până la grindă, urându-i să
crească mare şi voinic, să fie norocos şi
sănătos. Apoi se aşează la masă şi pe-
trec. La plecare, moaşa dăruieşte
copilului bani şi îm brăcăminte.

Tot în credinţele bătrânilor era
însemnat faptul că aceluia care strănută
în noaptea de Anul Nou îi va merge
bine, iar părinţii îi numeau vitele din
curte, socotind că are noroc la ele. Nu
se mânca găină, crezându-se că râcâie
înapoi şi nu-ţi va merge bine. Pentru
fineţea feţei fetelor, masa de Anul Nou
începea cu răcituri, (piftie) sau co-
toroage, cum li se spun în Banat. Pen-
tru aflarea sănătăţii celor din casă erau
folosite şi seminţele de cânepă. 

Nicoleta ŞIPOŞ

Ar trebui ca fiecare om să se nască încă odată în
prima zi a lunii ianuarie. (Edward Payson Powell)
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ZZooddiiaacc  ppeennttrruu  aannuull  22001144
SSăăggeettăăttoorr  ((2233  nnooiieemmbbrriiee  --  2211  ddeecceemmbbrriiee))

Dragoste
Viaţa ta amoroasă va fi stabilă şi va rezista încercărilor prin care treci într-o
relaţie. Planetele sunt favorabile, astfel că nevoile tale emoţionale şi roman-

tice vor fi satisfăcute. Se preconizează multă intimitate. Fii sincer cu
tine şi scapă de toate măştile pe care le-ai purtat până acum. Vei

ajunge să cunoşti intenţiile adevărate ale parteneru-
lui tău sau ale jumătăţii tale. 

Carieră
Perspectivele profesionale vor fi promiţătoare. Vei avea parte de profit

în urma tuturor încercărilor financiare. Vei culege roadele muncii depuse în
anii anteriori. Nu ezita să cucereşti noi teritorii financiare. Există multe dome-

nii în care să-ţi investeşti banii. Ai grijă să nu îi pui pe toţi într-un singur loc.
Domeniul profesional va necesita multă energie şi efort din partea ta. Rezulta-

tele din anii anteriori te-au suprasolicitat, însă nu ţine cont de acest fapt. Po-
ziţiile planetare te ajută să mergi în continuare pe drumul tău, fără prea

mult efort. Problemele administrative şi legale te vor motiva şi îţi vor
aduce rezultate satisfăcătoare. Te vei înţelege foarte bine cu au-

torităţile şi colegii de muncă. La sfârşitul anului vei
avea parte de promovări şi măriri de 

salariu. 

Sănătate
În 2014, starea ta de sănătate va fi bună din toate

punctele de vedere. Cu toate acestea, nu trebuie să ne-
glijezi acest aspect, în sensul că nu este indicat să faci

excese de nici un fel. Fii, aşadar, atent la alimenta-
ţie, ca o condiţie pentru păstrarea sănătăţii.
Ţine-te departe de situaţiile care pot genera

stres. Încearcă să nu pui la suflet tot
ce auzi despre tine.

CCeeeeaa  ccee  eessttee  aassccuunnss  eessttee  mmaaii  iinntteerreessaanntt
ddeeccââtt  cceeeeaa  ccee  eessttee  eevviiddeenntt..
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Ionel Pascota este, din nou, 
Campion European de Est

Ionel Pascota a cucerit un nou titlul
în Campionatul European de Est, la

motocilism-viteză, după cursa de la
Plevna. 

Pascota a strâns, cu motocicleta sa
Yamaha, un total de 121 de puncte, în

şase etape, faţă de 116 şi un abandon ale
următorului clasat, sârbul Nenad Sto-

janovic. „Cu un total de 121 de
puncte reali zate în 6 etape,
faţă de sportivul sârb Nenad
Stojanovic, care a realizat un
total de 116 puncte şi un aban-
don, Maestrul Sportului Ionel
Pascota devine noul Campio -
nul European de est 2013 al
clasei Supersport la viteză pe
circuit. 

Rezultatul provizoriu tre-
buie omologat de comisia de
viteză a BMU. Felicitări
Ionel”, este declaraţia lui

Gabriel Olariu, secretarul Federaţiei
Române de Motoclicsm, postată pe
pagina oficială de Facebook a lui 
Pascota.

Multiplul campion girocean Ionel
Pascota a fost ales, în şedinţa Federaţiei
Române de Motociclism, desfăşurată la
Sibiu, vicepreşedinte al acestui for şi
preşedinte al Comisiei de Viteză, din
cadrul federaţiei de specialitate. Com-
ponent al Pascota Racing Team Giroc,
sportivul din comuna noastră a candi-
dat împotriva unuia dintre rivalii săi de
pe pista de concurs, Ionuţ Mistode. La
fel cum se întâmplă şi pe circuit, şi de
această dată Ionel Pascota a ieşit
învingător, reuşind să obţină voturile
necesare pentru a fi investit în funcţia de
vicepreşedinte. Scorul a fost de 12-6 în
favoarea lui Ionel Pascota, care a venit
în faţa delegaţilor cu un program bine
pus la punct, pentru dezvoltarea moto-

ciclismului românesc. 
Recunoaşterea meritelor sportivu-

lui care concurează pentru Giroc, în
competiţiile interne şi externe, vine ca o
încununare a întregii sale activităţi, una
extrem de bogată în titluri cucerite pe
pistele de concurs. Suntem siguri că mi-
siunea lui Ionel Pascota, aceea de a fi
unul dintre factorii decizionali impor-
tanţi în cadrul Federaţiei Române de
Motociclism, nu este una uşoară, dar,
cunoscându-i perseverenţa şi tenaci-
tatea, avem certitudinea că va reuşi să-
şi ducă la bun sfârşit proiectele cu care a
venit în faţa delegaţilor la şedinţa de
alegeri a Federaţiei Române de Moto-
ciclism.

Anton BORBELY

IIoonneell  PPaassccoottaa  eessttee  nnoouull  vviicceepprreeşşeeddiinnttee
aall  FFeeddeerraaţţiieeii  RRoommâânnee  ddee  MMoottoocciicclliissmm

Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt
făcuţi din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorinţă, un vis,

o chemare. (Muhamad Ali)
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La Arad, în luna
septembrie 2013, s-au
desfăşurat ultimele
două etape ale Campi-
onatului Naţional al
României la Viteză ju-
niori şi Supermoto, în
organizarea exemplară a
Federaţiei Române de
Motociclism şi a
Clubului Sportiv Arici
Supermoto. 

Echipa din Giroc a
fost reprezentată de cel
mai mic membru,
Patrick Pascota, în vârsta de 6 ani, la
clasa de 50 cmc juniori III. În cursa de
sâmbătă, la fel ca şi în cea de duminică,
ordinea pe podium a fost: 1. Zoltan
Ordog - Steaua Bucureşti; 2. Patrick
Pascota - Pascota Racing; 3. Raul Pop -
Steaua Bucureşti.

După aceste rezultate, la final de
sezon, Patrick termină pe poziţia a
doua în clasamentul general, devenind
vicecampion naţional.

„Sunt foarte bucuros de ce a real-
izat Patrick, mai ales pentru că este
gene raţia cu numărul patru a familiei

mele care îşi con-
turează o carieră în
motociclism. Are toată
atenţia şi sprijinul
meu, dar şi pe cel al
bunicului lui, pentru a
acumula cât mai multă
experienţă. Este la în-
ceput de drum şi, pen-
tru anul viitor, ne
gândim şi la o posibilă
participare în Campi-
onatele Na ţionale din
Austria şi Ungaria.
Patrick, prin mine,

mul ţu meste companiei „Fri go-Trans
GmbH”, care este alături de el de prima
dată când s-a urcat pe motocicletă”, a
declarat Ionel Pascota.

Multiplul nostru campion a fost
completat de Gabriel Olariu, secre-
tarul general al Federaţiei Române de
Motociclism: „Nu sunt multe oraşe ale
României care se pot lăuda cu patru
generaţii de piloţi, dar Girocul se poate
lăuda cu un asemenea record. Iată,
până acum, patru generaţii Pascota 
s-au afirmat din punct de vedere
sportiv. Onoare lor!”. (A. BORBELY)

PPaattrriicckk  PPaassccoottaa,,  vviicceeccaammppiioonn  nnaaţţiioonnaall

Pe pista Aeroportului Inter-
naţional din Arad, au fost organizate
două etape ale clasei Oldtimer din
Campiona tul European de Est. În
cadrul evenimentului, a fost prezentată
cea mai veche mototcicletă a familiei
Pascota, marca NSU 500 cmc, fabricată
în anul 1938, cu care prima generaţie de
piloţi FRM a participat la curse, şi
anume Ioan-Ilie Pascota. 

Motocicleta NSU i-a oferit aces-
tuia, în anul 1949, titlul de Campion
Repubulican. 

În anul 1955, Ioan-Ilie Pascota a
suferit un accident de circulaţie, în
urma căruia şi-a pierdut viaţa. Mai
apoi, Ionel Pascota senior a continuat
să participe la curse cu aceeaşi motoci-
cletă, obţinând un Titlu de Campion în
anul 1970, la clasa 500 cmc. 

CCeeaa  mmaaii  vveecchhee  mmoottoocciicclleettăă  aa  ffaammiilliieeii  PPaassccoottaa
aa  ffoosstt  ppoorrnniittăă  ddiinn  nnoouu,,  ooccttoommbbrriiee  22001133

Ca să fii un mare campion, trebuie să crezi că eşti cel mai
bun. (Muhamad Ali) 290

Alegeţi obiective mari şi nu te opri până când
nu ajungi să le îndeplineşti. (Bo Jackson)
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După aceste frumoase rezultate,
motocicleta a fost conservată, ca un
tezaur al familiei, fiind pornită, de
atunci, o dată pe an.

La Arad, motocicleta a fost con-
dusă câteva ture, pe circuit, de Ionel
Pascota junior (nepotul lui Ioan-Ilie
Pascota), împreună cu fiul său, Patrick
Pascota, în vârstă de 6 ani, care în acest
an a devenit vicecampion naţional, la
clasa 50 cmc.„A fost o onoare pentru
mine să pot conduce pe circuit motoci-
cleta bunicului meu, cu care acesta a
participat la curse şi a fost Cam-
pion în vremea lui. Am condus-
o alături de Patrick, care pilota o
motocicletă KTM, model 2013,
aşadar fiind 75 de ani distanţă
între anii de fabricaţie ale celor
două motociclete”, a declarat,
după acest moment memorabil,
Ionel Pascota junior.

Ionel Pascota senior a afir-
mat, la rândul său: „Am fost
mândru să îi văd pe fiul şi pe
nepotul meu pe circuit, alături
cot la cot, moment în care mi-am
adus aminte că aceelaşi lucru 
l-am făcut alături de tatăl meu, la
un concurs din Timişoara, în
anul 1952. Pe deasupra, ei au
continuat să păstreze aceelaşi
număr de concurs, 20, cu care a
participat la curse şi tatăl meu.
Aşadar, Patrick este a patra gen-
eraţie care poartă numărul 20 de
concurs. Această motocicletă
NSU are multe amintiri fru-
moase din gloria motorsportului
românesc. Faptul că este con-
dusă, pe rând, de fiecare urmaş al
tatălui meu, îmi demons trează că
ghidonul motocicletei de con-
curs se transmite din generaţie în
generaţie”. Gabriel Olariu, sec-
retarul Federaţiei Române de
Motociclism, a declarat după
momentul festiv de la Arad:
„Sunt pasiona ţi care întreabă, în
necunoştinţă de cauză: cu ce
viteză se alerga pe vremea aceea?

Răspunsul, în glumă, ar fi: la maxi-
mum, cu a 6-a. Real, însă, răspunsul
este: cu aceleaşi viteze ca şi astăzi în
linie dreaptă, dar circuitele erau
stradale şi diferenţa faţă de conducerea
pe circuit este enormă. Ori cum, păs-
trarea unui astfel de tezaur încu-
nunează cu mulţi lauri rezultatele
obţinute în Campionatele FRM, de
gene raţiile de piloţi ai familiei Pascota
din Giroc. Sper ca familia Pascota să
păstreze şi motoci c le ta KTM la fel”. 

A. BORBELY

AAlleeggeeţţii  oobbiieeccttiivvee  mmaarrii  şşii  nnuu  ttee  oopprrii  ppâânnăă  ccâânndd
nnuu  aajjuunnggii  ssăă  llee  îînnddeepplliinneeşşttii..  ((BBoo  JJaacckkssoonn))
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- Ionele, o poveste deosebită începe să
f ie creionată acum şi de f iul tău, Patrik.
A patra generaţie de motociclişti de per-
formanţă din familia Pascota s-a lansat
promiţător anul trecut. Pentru cine nu
ştie, în câteva cuvinte, cine au fost tatăl
tău, unchiul tău, cine eşti tu şi ce speranţe
ai de la f iul tău în sportul cu motor?

- Da, Patrick este a patra generaţie
din familia mea care merge la curse de
motociclism. Pentru prima dată a mers
bunicul meu, Ioan Ilie Pascota, în anul
1936. A avut două titluri de Campion
Republican, cum era pe vremea aceea.
A urmat tatăl meu, Ionel Pascota,
maestru al sportului, cu şase titluri de
Campion Naţional şi unchiul Petrică
Pascota, care are un titlu de Campion
Naţional. Debutul meu a fost în 1993,
iar în pre zent sunt Maestru al Sportu-
lui şi deţin 29 de titluri de campion. 

Din anul 1936, din familie se

pleacă în fiecare an la curse şi se pare că
va avea continuitate acest lucru, pen-
tru că Patrick, fiul meu, are o atracţie
pentru motociclete. Patrick a avut de-
butul în anul 2012 într-o competiţie
oficială, cursă pe care a şi câştigat-o,
devenind vicecampion naţional. 

Tot ce îmi doresc, deocamdată, de
la el este să se dea cât mai mult cu mo-
tocicleta, ca să o înţeleagă cât mai bine.
Tot pentru el, la Giroc, am construit
un circuit de motocross, pentru a se
antrena. Vreau ca în şapte-opt ani să fie
o piesă de rezistenţă în motociclism şi
să fim cu toţii mândri de el. Momen-
tan, este prea mic. 

Să vă spun că la etapa a doua din
Campionatul Naţional era pe locul 1 în
cursă şi îmi era teamă că se va opri pe
margine să mă întrebe dacă nu am
văzut maşinuţa lui? Are o vârstă
fragedă şi vreau ca totul să fie o dis-
tracţie pentru el. 

„Mi-am dorit să reprezint Girocul 
cu mândrie, aşa cum au făcut-o
tatăl, unchiul şi bunicul meu”

Interviu cu multiplul campion de motociclism
Ionel Pascota

Mărturisesc că deşi nu sunt pasionat al sporturilor cu motor, senzaţia pe care am
trăit-o în momentul în care am intrat prima oară în biroul lui Ionel Pascota a fost
efectul „WAW”! M-a izbit imaginea zecilor sau sutelor de cupe strânse de-a lungul
timpului de Pascota. Şi aici vorbesc de familia Pascota, pentru că e vorba de patru
generaţii! Nu de motociclişti, ci de campioni în motociclism! Indiferent de af initatea
f iecăruia pentru acest sport, nu poţi să nu realizezi câtă muncă, risc şi sacrif iciu stau
în spatele acestor cupe. Nu mai vorbesc de sentimentele care m-au lovit în momentul
în care am văzut motocicletele în stare bună de funcţionare cu care bunicul şi tatăl
lui au câştigat campionate naţionale începând din anul 1936. Tot aici, laurii şi af işele
vremii parcă m-au întors în timp. Cu menţiunea că pentru mine subiectul Pascota
este doar la început, vă invit cu căldură să citiţi interviul următor.

SSppoorrttuull  sseerrvveeşşttee  ssoocciieettaatteeaa,,  ooffeerriinndduu--ii  eexxeemmppllee
vviiii  ddee  eexxcceelleennţţăă..  ((GGeeoorrggee  FF..  WWiillll))
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Un lucru bun este faptul că am de-
scoperit împreună cu Mircea, me -
canicul meu, că la câteva dintre
antrenamentele lui Patrick am omis să
îi spunem să facă ceva anume cu moto-
cicleta şi el a rezolvat problema inven-
tând şi improvizând. Acesta este un
lucru care ne dă speranţa din partea lui
şi credem că are calităţi native.

- Ai ajuns la o vârstă la care mulţi
aleg cariera în antrenorat, dar tu eşti în
continuare în top. La ultima întâlnire pe
care am avut-o ai râs când te-am întrebat
dacă participi şi în acest an (2013 – n.
aut.) la competiţiile internaţionale. Insist
totuşi: cât timp crezi că vei mai practica
sportul de performanţă?

- Dacă tot a venit discuţia, în anul
2013 am împlinit 20 de ani de când
practic acest sport şi îmi contorizez
toate cursele pe care le-am avut, pentru
că vreau să îmi fac un bilanţ al locurilor
şi campionatelor pe care le-am câştigat.
Motociclismul este un sport de perfor-
manţă şi atât timp cât aduc rezultate şi
mă simt bine, iar echipa este mulţumită
de mine, voi merge la curse. Nu ştiu să
spun exact până la ce vârstă voi mai
concura. Pot să vă spun că am un pri-
eten foarte bun din Austria, Andy
Meklau, care are 43 de ani şi încă merge
la curse puternice. Să nu uităm că Max
Biaggi a ieşit în 2012 Campion Mon-
dial la 41 de ani. Legat de momentul
când voi rămâne pe bancă ca şi
antrenor, nu m-am gândit încă. Sigur
va fi la retragerea mea din competiţii.
Momentan sunt antrenorul Lotului
Naţional al Federaţiei Române de Mo-
tociclism. Ce este cel mai important în
momentul de faţă este pregătirea pen-
tru noul sezon. Voi participa în Campi-
onatul European de Est şi cu siguranţă
şi la Campionatul Naţional. Totodată,
echipa va mai fi reprezentată şi de
Mircea Doncean la Supermoto, Adrian

Enache, Aron Romocea, Adrian
Sotingeanu, Silviu Simuţ, Ciprian
Tose şi nu în ultimul rând cei mai tineri
membri, Daniel Babescu şi fiul meu,
Patrick Pascota.

- Ai nevoie de o doză mare de curaj în
practicarea acestui sport, iar în 2012 ai
avut şi două accidente. Ce ai gândit în mo-
mentele de după neplăcutele evenimente?

- Da, am avut mai exact patru acci-
dente în 2012, dar două dintre ele au
fost cu urmări. Am avut multe acci-
dente şi fracturi în cariera mea de
sportiv. De fiecare dată am aşteptat cu
sufletul la gură momentul când mă voi
urca din nou în şaua motocicletei.

- După cum ştim, concurezi din
partea echipei Pascota Racing Team, pe
care o şi administrezi. Care sunt paşii pe
care îi faceţi pentru ca rezultatele echipei
să rămână şi anii viitori la un nivel ridi-
cat? Ce nume vin din urmă? Care sunt
proiectele legate de clubul tău?

- Da, aşa este. Mi-am dorit foarte
mult după 2009, când am încheiat con-
tractul cu echipa UCM Reşiţa, să plec
la curse din locul meu natal şi, mai
exact, să reprezint Girocul cu mândrie,
aşa cum au făcut-o bunicul, tatăl şi
unchiul meu. Am multe rezultate fru-
moase în cariera mea de sportiv, dar
acestea care au venit direct la Giroc
sunt cele mai frumoase pentru mine.
Personal am adus în trei ani de activi-
tate la Giroc opt titluri de Campion
National şi trei titluri de Vicecampion
European de Est. Membrii echipei au
mai adus încă trei titluri de Campion şi
cinci de Vicecampion. Consider că încă
sunt în faza de construcţie a echipei şi
îmi doresc să o pot dezvolta foarte
mult. Cred că în momentul de faţă ora
exactă în motociclismul viteză româ-
nesc se dă la Giroc.

Învingătorii nu renunţă niciodată; oamenii care renunţă,
nu înving niciodată. (Vince Lombardi)
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- Te-am văzut prezent destul de des
la sala de sport din Giroc, mă gândesc că
nu pentru antrenamente moto.

- Da, suntem o gaşcă din echipă
care mergem la sala de sport şi jucăm
baschet.

- La ce vârstă te-ai apucat de motoci-
clism şi cum a contat experienţa tatălui
tău? A încercat să te „îndrume” pe această
pistă sau a venit totul de la sine?

- Prima cursă din viaţa mea am
avut-o la vârsta de 14 ani. Acea cursă a
fost la Timişoara şi am participat îm-
preună cu tatăl meu. Atunci, în 1994,
era şi ultimul an în care tatăl meu a mai
mers la curse, după care s-a ocupat de
mine, el fiind antrenor din anul 1979.
Consider că tot ce a ştiut mi-a spus şi a
pus în practică cu mine. Dar nu voi uita
niciodată când spunea că la bază stau
calităţile motrice…

- Ai copilărit aici. Cum e Girocul de
acum faţă de Girocul copilăriei tale?

- Aici ai pus o întrebare la care
multă lume ar vrea să îţi răspundă. Este
o mare, mare diferenţă. Eu consider că
este exact aşa cum trebuie să fie pentru
oamenii care locuiesc aici. A suferit o
transformare la care nici nu puteai visa
vreodată. O spune şi faptul că în ultimi
zece ani populaţia Girocului s-a în-
mulţit cu cinci.

- Cum te poţi caracteriza ca şi con-
ducător auto pe drumurile publice? Eşti la
fel de „sportiv”?

- Nu mă consider un sportiv pe
stradă. Mă plimb cu scuterul pe stradă
şi asta doar din motivul că ajung mai re-
pede la destinaţie. Ca şofer sunt liniştit
şi nu ies cu nimic în evidenţă în trafic.

- Ştiu că sportul pe care îl practici este
un sport foarte costisitor. De unde vin
banii şi cine te-a sprijinit?

- Motociclismul este un sport
foarte costisitor şi cu cât rezultatele
cresc, creşte şi bugetul. În primul rând,
am primit un sprijin moral foarte mare
din partea primarului Comunei Giroc
– dr. Iosif-Ionel Toma, cel care şi-a
dorit foarte mult ca eu să fiu sportiv la
Giroc. Tot el este cel care a purtat dis-
cuţiile necesare cu fostul meu club pen-
tru ca eu să ajung sportiv în satul meu
natal, la Pascota Racing Team Giroc.
Mă cunoaşte de când m-am născut şi
întotdeauna la el am găsit uşa deschisă
şi a fost umărul pe care să mă sprijin.
Un sprijin foarte mare am primit şi din
partea Consiliului Local Giroc, a Con-
siliului Judeţean Timiş şi pe această
cale doresc să le mulţumesc. Totodată,
sunt companiile ECOTEH, Roadman,
VFI Medica, Frigo-Trans, Coca-Cola,
UCM Group, Incontro, P&P Moţul,
Nisqualy, Reha Clinic, Motor Team,
Văzduh,  Moto Bike Shop, care sunt de
mulţi ani alături de mine. Fără ei, cu
siguranţă, nu aş putea obţine asemenea
rezultate frumoase.

- Pentru f inal, de câte ori ai urcat pe
podium steagul Girocului?

- Nu am făcut o situaţie exactă.
Probabil de 50-60 de ori. Steagul
Girocului urcă pe podium odată cu
mine. De câte ori are loc o festivitate de
premiere, stindardul din Giroc este
prezent cu mine şi îmi doresc să se în-
tâmple asta multă vreme de acum în-
colo.

- Ionele, îţi mulţumesc şi îţi doresc
multă baftă în continuare!

Interviu realizat de 
Ovidiu IGNEA, administratorul 
site-ului www.girocchisoda.com

NNuu  ppooţţii  îînnvviinnggee  ddaaccăă  nnuu  aaii  îînnvvăăţţaatt  ssăă  ppiieerrzzii..
((KKaarreeeemm  AAbbdduull--JJaabbaarr))
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Fotbaliştii din Chişoda nu au
reuşit, în campionatul 2012-2013, să-şi
păstreze titlul de vicecampioni, cucerit
în urmă cu un sezon, încheind pe poz-
iţia a treia întrecerea Diviziei D Timiş.
Poziţia secundă a fost pierdută în ul-
tima etapă a returului, la capătul par-
tidei de la Ghiroda, în compania
nou-promovatei din localitate, joc sol-
dat cu înfrângerea echipei noastre, scor
3-1 pentru gazde. Cu această victorie,
a 12-a în retur, fotbaliştii din Ghiroda,
pregătiţi de către Alin Miloş, au trecut
pe locul secund, în dauna fotbaliştilor
din Chişoda. Dacă ar fi să facem un
clasament al celei de-a doua jumătăţi a
campionatului, să spunem că echipa din
Chişoda a ocupat locul doi, cu 39 de
puncte acumulate, cu şase mai puţine
decât campioana din Becicherecu Mic
(care a reuşit, apoi, promovarea în Liga a
III-a). Mai mult, în ultimele 17 etape

ale sezonului, fotbaliştii noştri au în-
scris de 61 de ori! Performanţa este cu
atât mai remarcabilă, cu cât, după turul
campionatului, Chişoda ocupa locul
şase în clasament. Alin Rus, preşedin-
tele clubului, ne declara, după prima
parte a campionatului, că în tur s-au
pierdut patru puncte preţioase în două
jocuri speciale: la Peciu Nou (scor 1-1),
unde Chişoda a avut trei fotbalişti
eliminaţi, şi acasă, cu nou-promovata
din Ghiroda. Până la urmă, handicapul
a fost recuperat cu brio de chişozeni,
care şi-au îndeplinit obiectivul, acela de
a se clasa pe podiumul competiţiei.

La capătul sezonului 2012-2013,
CS Chişoda a înregistrat 20 de victorii
şi nouă rezultate de egalitate, fiind în-
frântă de doar cinci ori. Fotbaliştii
noştri au marcat de 108 ori, primind 46
de goluri, şi au acumulat 69 de puncte.

Fotbalul din Giroc şi Chişoda 
în sezonul competiţional 2012-2013

Echipa de fotbal CS Giroc, care a
activat în sezonul 2012-2013 în Seria I
a Campionatului Judeţean, a încheiat
campionatul pe poziţia secundă, în
spatele formaţiei Cocoşul Orţişoara,
care a promovat direct în Liga a IV-a.

Jucătorii antrenaţi de Orlando
Trandu au înregistrat, în cele 30 de
etape ale campionatului, 18 victorii, au
încheiat de cinci ori la egalitate şi au
suferit şapte înfrângeri. 

CS Giroc a dus bătălia pentru locul
secund până în ultimele etape, cu

echipa timişoreană Tricoul 1 Iunie,
care a încheiat pe locul trei, cu un punct
mai puţin decât echipa noastră. 

CS Giroc a acumulat 59 de puncte,
iar Tricoul 1 Iunie, doar 58. Fotbaliştii
noştri au înscris de 62 de ori în cele 30
de meciuri şi au primit 37 de goluri.
Echipa pregătită de pe margine şi coor-
donată din teren de Orlando Trandu,
fost echipier al Politehnicii Timişoara,
a beneficiat, însă, de retragerea unor
competitoare din Divizia D Timiş şi a
promovat în eşalonul superior.

FC Chişoda a prins podiumul 
Diviziei D!

CCSS  GGiirroocc,,  llooccuull  IIII  llaa  ffiinneellee  ccaammppiioonnaattuulluuii!!

FFoottbbaalluull  eessttee  ssppeeccttaaccoolluull  ddee  ooppeerrăă  aall  ppooppoorruulluuii..
((SSttaaffffoorrdd  HHeeggiinnbbootthhaamm))
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Fotbalul din Giroc şi Chişoda 
în sezonul competiţional 2013-2014

Cu siguranţă, sezonul 2013-2014
al Diviziei D Timiş marchează o pre-
mieră importantă pentru fotbalul din
comuna Giroc. Este pentru prima dată
când echipele celor două localităţi care
alcătuiesc comuna – CS Unirea Giroc

şi CS Chişoda – evoluează, concomi-
tent, în eşalonul patru al fotbalului
românesc.

Dacă despre CS Chişoda, fostă
campioană în urmă cu câteva sezoane
şi vicecampioană în mai multe rânduri,
o obişnuită a locurilor fruntaşe, se
poate spune că este o prezenţă con-
stantă în acest eşalon, despre noua CS
Unirea Giroc putem afirma că poate să
devină una dintre surprizele plăcute
ale acestei competiţii.

Cum fotbalul românesc trece, şi la
nivel judeţean, prin mari probleme fi-
nanciare, Girocul a primit invitaţia de

a participa la ediţia 2013-2014 a Di-
viziei D, ca urmare a retragerii echipei
Flacăra Făget.

Prima etapă a actualului sezon
competiţional a însemnat „încălzirea”
pentru formaţiile noastre, una de bun

augur atât pen-
tru CS Unirea
Giroc, cât şi pen-
tru CS Chi şoda,
ambele echipe
reuşind să se im-
pună în de-
plasare.

E v o l u ţ i i l e
ulterioare ale
celor două echi -
pe au fost oare-
cum diferite,
Chi şoda reuşind
mai mereu să se
menţină la mij -
locul clasamen-

tului, în timp ce Unirea, cu o echipă
tânără şi fără experienţa acestui eşalon,
a încercat să se îndepărteze de locurile
periculoase ale ierarhiei, cele care sta-
bilesc, la finalul campionatului,
echipele retrogradate în Campionatul
Judeţean.

Sezonul 2013-2014 poate fi carac-
terizat, pentru ambele grupări din co-
muna noastră, drept unul de tranziţie,
Chişoda încercând să-şi îm-
bunătăţească, de la meci la meci,
prestaţiile, iar Girocul luând „pulsul”
eşalonului IV al fotbalului românesc.

Anton BORBELY

Girocul are două echipe 
în Divizia D Timiş la fotbal!

Fotbalul este simplu, dar este greu să joci simplu.
(Johann Cruyff)

296

Fotbalul din Giroc şi Chişoda 
în sezonul competiţional 2013-2014

Un prim derby Giroc-Chişoda 
la nivelul Ligii a IV-a

La fotbal nu contează înscrierea golurilor,
contează să câştigi. (Alan Shearer)
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Fotbalul din Giroc şi Chişoda 
în sezonul competiţional 2013-2014

Spre bucuria iubitorilor de fotbal
din Giroc şi Chişoda, unul dintre
avantajele prezenţei echi pelor noastre
în acest eşalon este acela că se vor dis-
puta două derby-uri locale, între FC
Chişoda şi Unirea Giroc. Primul
episod al acestui duel s-a derulat deja,
în 23 octombrie 2013, pe stadionul din
Giroc. A fost o adevărată pledoarie
pentru fotbalul spectacol, ambele
echipe fiind preocupate doar de joc şi
de dorinţa de a-şi adjudeca, să spunem
aşa, titlul onorific de cea mai bună
echipă din comună. Până la urmă, ex-
perienţa chişozenilor, care au în lot o
serie de jucători care au evoluat şi la

eşaloane superioa re, şi-a spus cuvântul
în faţa avântului mai tinerilor echipieri
de la Unirea. 

Partida dintre Uni rea Giroc şi FC
Chişoda s-a în cheiat cu scorul de 4-2
în favoarea oaspeţilor, însă, la final,
ambele formaţii au fost mulţumite că
au reuşit să ofere un spectacol fotba -
listic agreabil. 

Să mai spunem că, spre cinstea lor,
jucătorii de la Giroc şi Chişoda nu au
încasat nici măcar un cartonaş galben,
jocul disputându-se într-o sportivitate
mai rar întâlnită pe terenurile de fotbal
din România.

A. BORBELY

Un prim derby Giroc-Chişoda 
la nivelul Ligii a IV-a

LLaa  ffoottbbaall  nnuu  ccoonntteeaazzăă  îînnssccrriieerreeaa  ggoolluurriilloorr,,
ccoonntteeaazzăă  ssăă  ccââşşttiiggii..  ((AAllaann  SShheeaarreerr)) 297

Fotbalul din Giroc şi Chişoda 
în sezonul competiţional 2013-2014
Final de tur pentru CS Unirea Giroc

şi CS Chişoda

Unii oameni consideră fotbalul ca o problemă de viaţă 
şi de moarte. Nu sunt de acord cu asta. Îi asigur 

că e mult mai mult decât atât. (Bill Shankly)
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Fotbalul din Giroc şi Chişoda 
în sezonul competiţional 2013-2014

În luna noiembrie s-a tras cortina
peste turul ediţiei de campionat 2013-
2014 a Diviziei D Timiş, competiţie la
care, în premieră, evoluează împreună
şi cele două echipe de fotbal din co-
muna noastră, CS Unirea Giroc şi CS
Chişoda. Dacă despre chişozeni se

poate spune că sunt protagonişti cu
vechi state în acest eşalon, ei fiind chiar
şi campioni judeţeni în urmă cu câteva
sezoane, dar şi vicecampioni în două
rânduri, despre tânăra echipă din
Giroc putem afirma că a făcut o bună
propagandă fotbalului, prin evoluţiile
sale. Deşi ocupă abia poziţia a 15-a în
clasament, echipa condusă de pe banca
tehnică şi de pe teren de Orlando
Trandu, fosta glorie a Politehnicii
Timişoara, a arătat calităţi care ne fac
să credem că în tur va reuşi să scape din
„zona minată” a ierarhiei şi să scape de
emoţiile retrogradării în Campionatul
Judeţean.

Această afirmaţie este întărită şi de
ultima evoluţie din acest an, cea din ul-

tima etapă a turului, la capătul căreia
Unirea a reuşit să obţină un rezultat de
egalitate în dauna uneia dintre
echipele bune ale diviziei, CS Dumb-
răviţa. A fost 1-1, însă gazdele puteau
obţine mai mult în acest joc.
Antrenorul echipei noastre, Orlando

Trandu, este opti-
mist în ceea ce
priveşte viitorul
for maţiei din Gi -
roc: „Cred că retu-
rul ne va fi ceva mai
uşor, deoarece ne-am
acomodat cu nivelul
ligii a pa tra”, a afir-
mat acesta, după ul-
timul joc pe teren
propriu din acest an.

În ultima etapă
a turului, CS Chi -

şoda a evoluat tot pe teren propriu,
reuşind să treacă de Progresul Gătaia,
echipă ce a ocupat mai bine de o jumă-
tate de tur prima poziţie a clasamentu-
lui. A fost un 3-0 sec pentru formaţia
din comuna noastră, la capătul celui
mai bun joc pe care l-au prestat
chişozenii în acest tur de campionat.

Trăgând linie, să spunem că, la
capătul a 16 etape, CS Chişoda ocupă,
la jumătatea campionatului, locul 8, cu
27 de puncte, înregistrând opt victorii,
trei egaluri şi cinci înfrângeri. Unirea
Giroc, aşa cum aminteam, este pe locul
15, cu 11 puncte, având linia de clasa-
ment: trei victorii, două egaluri şi 11
înfrângeri.

Anton BORBELY

FFiinnaall  ddee  ttuurr  ppeennttrruu  CCSS  UUnniirreeaa  GGiirroocc
şşii  CCSS  CChhiişşooddaa

UUnniiii  ooaammeennii  ccoonnssiiddeerrăă  ffoottbbaalluull  ccaa  oo  pprroobblleemmăă  ddee  vviiaaţţăă  
şşii  ddee  mmooaarrttee..  NNuu  ssuunntt  ddee  aaccoorrdd  ccuu  aassttaa..  ÎÎii  aassiigguurr  

ccăă  ee  mmuulltt  mmaaii  mmuulltt  ddeeccââtt  aattââtt..  ((BBiillll  SShhaannkkllyy))
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AS WMT Giroc, o nouă participare 
la Cupa României la minifotbal

Mănânc fotbal, visez fotbal, respir fotbal. 
Nu sunt nebun, sunt doar pasionat. (Thierry Henri)
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AS WMT Giroc, una dintre
câştigătoare în primele trei ediţii ale
Cupei României la minifotbal, precum
şi Agma Tiucă, adică ocupantele
locurilor 2 şi 3 în Campionatul Judeţean
„Alborz”, în sezonul 2012-2013, nu s-au
calificat din faza grupelor în optimile de
finală ale celei de-a patra ediţii a Cupei
României, desfăşurată la Piatra Neamţ.
Deşi a înregistrat două victorii în Grupa
E şi a totalizat 6 puncte, cu care s-a
clasat pe locul 2, AS WMT Giroc nu 
s-a regăsit între cele trei formaţii din 13
ocupante ale poziţiilor secunde cu cea
mai bună linie de clasament. Astfel, a
ratat calificarea în optimile unei com-
petiţii pe care o câştiga în urmă cu două
ediţii.

Girocenii au trecut cu 4-2 de New
Boys Vatra Dornei, dar au cedat apoi, cu
1-2, în faţa echipei Cora Pantelimon.
Fotbaliştii din Giroc au încheiat grupa
cu o victorie, 4-3 cu Cariocas Sibiu.

Aşadar, din trei jocuri au fost
obţinute şase puncte, cu două victorii şi
o înfrângere, iar golaverajul a fost pozi-
tiv, 9-7, însă aceste lucruri nu au fost su-
ficiente pentru calificare. AS WMT
Giroc a fost sponsorizată la competiţia
de la Piatra Neamţ de către Primăria
Giroc, JOMA şi Horana. Cupa
României a aliniat la start 52 de for-
maţii, reprezentând toate judeţele ţării. 

Obiective îndrăzneţe
Echipa de minifotbal AS WMT

Giroc a pornit cu gânduri mari pregăti ri-
le pentru noul campionat judeţean. Ast-
fel, ca şi marile echipe, WMT Giroc şi-a
prezentat mai întâi echipamentul oficial
pentru campionatul următor. Acest

lucru s-a întâmplat chiar în biroul pri-
marului comunei Giroc, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma, cel care a şi primit, de
altfel, din partea preşedintelui clubului,
un tricou cu numărul 1 şi cu numele
edilului inscripţionat pe spate.

Primăria comunei Giroc este unul
dintre sponsorii echipei, alături de Ho-
rana, WMT şi Joma. Pentru a-şi atinge
obiectivul, clasarea pe primul loc al în-
trecerii şi participarea la finala naţiona -
lă a campionatelor de minifotbal, AS
WMT Giroc a adus un antrenor nou,
care a şi condus prima şedinţă de
pregătire, desfăşurată în 16 iunie.
Mircea Tuş este cel care are misiunea de
a conduce echipa noastră în campio -
natul viitor, un antrenor experimentat la
acest nivel al fotbalului românesc.
Preşedinte al clubului este în continuare
Levente Borsos, iar vicepreşedinţi –
Gabriel Lungu şi Ovidiu Ardelean.

Anton BORBELY

AS WMT Giroc, o nouă participare 
la Cupa României la minifotbal

Mănânc fotbal, visez fotbal, respir fotbal. 
Nu sunt nebun, sunt doar pasionat. (Thierry Henri)
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Cel mai vechi club de fotbal din
lume vine, evident, din Anglia. Este
vorba despre FC Sheffield, club înfi-
inţat în anul 1857, care activează încă
la nivel de amatori, în a 7-a ligă en-
gleză de fotbal. De alftel, FC Sheffield
nu şi-a depăşit niciodată nivelul de
club amator, evoluând de-a lungul
timpului numai în eşaloanele infe-
rioare ale fotbalului englez.

Tot de FC Sheffield se leagă şi o
poveste amuzantă.
Neavând alte
cluburi cu care să
concureze (până în
anul 1860, atunci
cand s-a înfiinţat
FC Hallam, club
aflat într-un
cartier vecin al
oraşului) meciurile
se disputau între
fotbaliştii aceleiaşi
formaţii, criteriile
după care se for-
mau cele două echipe fiind destul de
simple: căsătoriţi vs. necăsătoriţi sau
angajaţi vs. şomeri. În schimb, în anul
1862, numai în Sheffield existau deja
15 cluburi de fotbal.

Cel mai vechi meci, şi derby toto-
dată, al planetei s-a desfăşurat în liga a
7-a engleză, între aceleaşi FC
Sheffield şi FC Hallam. Acest meci se
dispută an de an, fără întrerupere, de
150 de ani!

Cel mai vechi stadion din lume
este Sandygate Road, stadion inaugu-
rat în anul 1804 cu scopul de a găzdui

meciuri de cricket. El a fost modificat
odată cu apariţia echipei locale de fot-
bal, FC Hallam, iar din anul 1860
până în prezent, FC Hallam şi-a des-
făşurat meciurile de acasă numai pe
acest stadion.

Primul turneu de fotbal inter-
cluburi a avut loc tot în Sheffield,
Marea Britanie. Youdan Cup, aşa cum
a fost numit turneul, în cinstea spon-
sorului competiţiei, directorul unui

teatru local, pe nume Thomas
Youdan, a atras la start 12 echipe (FC
Hallam, FC Heeley, Wellington, Mil-
ton, Garrick, Mackenzie, Broomhall,
Pitsmoor, Fir Vale, Mechanics, Nor-
ton şi Norfolk ). Finala, desfăşurată la
5 martie 1867, s-a disputat între FC
Hallam şi Norfolk, primii ad-
judecându-şi cupa în valoare de...
două lire sterline. FC Hallam încă
păstrează în vitrină trofeul istoric,
după ce acesta a fost furat şi recuperat
în 1997 de la un colecţionar de anti-
chităţi, pentru suma de 2.000 de lire
sterline.

Lucruri inedite despre fotbal

FFăărrăă  ffoottbbaall,,  lluummeeaa  nnooaassttrrăă  aarr  ffii  mmaaii  ssăărraaccăă
şşii,,  mmaaii  aalleess,,  ffoottbbaalliişşttiiii..  ((VViiccttoorr  MMaarrttiinn))
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„Cupa Giroceana” 
a rămas „acasă”

H.C. Giroc a câştigat ediţia inaugu-
rală a turneului amical dotat cu „Cupa
Giroceana”, găzduit de clubul din Cam-
pionatul Judeţean Timiş în sala spor-
turilor din
localitate.
Gazdele au
dispus în fi-
nală, cu 
19-13, de
oas peţii din
Găvojdia.
Locul 3 a
fost ocupat
de LPS I
Banatul, care a trecut cu 19-16 în finala
mică de Voinţa Biled. Competiţia a con-
stat în nouă meciuri, dintre care 6 în
faza celor două grupe, iar restul pentru
clasament, fiecare echipă avînd parte de
trei partide.

Învingători la „Cupa Pipatsch”
HC Giroc şi-a păstrat trofeul

„Cupei Pipatsch” la handbal masculin,
câştigând finala întrecerii care a reunit
opt echipe, în dauna gazdei Biled I. Cu
ocazia Zilelor Biledului, primăria locală
a organizat tradiţionala competiţie
„Cupa Pipatsch” la handbal masculin.
Au fost formate două grupe: „A”, cu
gazda Biled I, LPS Banatul Timişoara,
Sântana (Arad) şi Lovrin, respectiv „B”,
cu Biled II, Unirea Sânnicolau Mare,
Lugoj (fostă Găvojdia) şi HC Giroc.

Rezultatele meciurilor din grupe:
Biled I – Lovrin 10-10 (4-7); LPS Timi -
şoara – Sântana 13-15 (7-5); H.C. Giroc

– Biled II  15-7  (8-3); Unirea Sânnico-
lau Mare – Lugoj 13-7 (6-2); Biled I –
Sântana 13-10 (7-4); HC Giroc – Lugoj
9-10 (5-6); Unirea Sânnicolau Mare –
Biled II 12-8 (7-3); Biled I – LPS Tim-
işoara 16-8 (9-5); Sântana – Lovrin 11-
12 (7-3); Lugoj – Biled II 13-9 (7-3).

Î n
urma în-
frângerii
suferite
de către
HC Gi -
roc în fa -
ţa celor
de la Lu -
goj, me -
ciul din tre

CS Unirea Sânnicolau Mare şi giroceni
a fost ca o adevărată finală, fiind decisiv
pentru stabilirea câştigătoarei Grupei B
şi implicit a uneia dintre finaliste. Pen-
tru a câştiga această grupă, HC Giroc
avea nevoie de o victorie la cel puţin 4
goluri în faţa celor din Sânnicolau Mare,
ţel atins cu 14-8 (7-4). Finala mare s-a
jucat între H.C Giroc şi gazda Biled I.
HC Giroc a învins cu scorul de 21-18 (7-
8), câştigând, din nou, „Cupa Pipatsch”,
dorită şi de cei din Sânnicolau Mare,
aliniaţi la Biled cu jucători ce au evoluat
în Divizia A, dar şi la „satelitul” de Cam-
pionat Judeţean. În finala mică, CS
Unirea Sânnicolau Mare – Lovrin 14-10
(13-7).

Au fost acordate câteva premii indi-
viduale, pentru cel mai tehnic jucător,
desemnat fiind Ion Abrudan, de la
echipa din Lovrin, respectiv cel mai bun
portar, Dorin Mureşan (H.C. Giroc),
golgheter ieşind Bogdan Brusturean
(Biled I). (Anton BORBELY)

HC Giroc, o certitudine 
în handbalul judeţean

SSiinngguurraa  ssccuuzzăă  aa  ssppoorrttuulluuii  eessttee  ccăă  aa  ddeevveenniitt  aassttăăzzii
iinneevviittaabbiill  ppeennttrruu  ssoocciieettaatteeaa  îînn  ccaarree  ttrrăăiimm..  301

„Dublă” amicală pe semicerc

Sportul există şi va exista pretutindeni, nu pentru
că include totul, ci pentru că izvorăşte de peste tot.
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Clubul de handbal din Giroc, ime-
diat după încheierea primului sezon
din Campionatul Judeţean, a întâlnit,
într-un meci „revanşă”, pe Buducnost
Alibunar, din Serbia, care activează în
liga regională din ţara vecină.

În partida tur, desfăşurată în sala
„Dusan Jerkovic” din Banatski

Karlovac, gazdele s-au impus cu scorul
de 29-27, la capătul unui joc spectacu-
los. A fost prima prezenţă a unei echipe
româneşti de handbal pe teritoriul Ser-
biei după 27 de ani, precedenta for-
maţie care a jucat aici fiind o echipă din
Timişoara, Autoturisme. Pentru H.C.
Giroc au marcat Buşe, Alexandru
Baranga şi Toth – fiecare cu câte un gol,
Stolojan şi Bereznicu, cu câte două,
Dulgheru – 3, Petrişor – 7, Horvat – 10
goluri.

Buducnost Alibunar a punctat prin
Srbesko şi Ilici – câte un gol, Gogici S.
– două goluri, Marjan, Roşu, Dadici,
Lukici – câte 3, Gogici – 4, Rilak – 5 şi
Serbu – 7.

Echipa sârbă a întors vizita hand-
baliştilor giroceni în seara zilei de 7
iulie, când au jucat partida retur, în sala
de sport din Giroc. 

H.C. Giroc şi-a luat revanşa în faţa
echipei Buducnost Alibunar, din Ser-
bia, de care a dispus la 8 goluri dife ren -
ţă (35-27) în primul meci internaţional

pe care l-a găzduit
de la lansarea sa, în
urmă cu circa un
an. Formaţia din
Campionatul Ju -
deţean Timiş a
condus din minu-
tul 1 până la finalul
partidei disputate
în sala din Giroc,
mulţumită şi par-
ticipării la acest
frumos meci a
pivoţilor Vicenţiu
Faifer şi Dan
Pătruţ, dar şi pe
fondul absenţei

unor componenţi din lotul oaspeţilor
sârbi. 

Pentru H.C. Giroc au marcat Toth
şi Pătruţ, fiecare câte un gol, Faifer şi
Vieriu – câte două, Bereznicu – 3,
Stolojan – 4, Durnea şi Horvat – câte 5,
respectiv  Dulgheru şi Petrişor, câte 6.

Pentru Buducnost Alibunar au
marcat Marjan, Rosu, Kolic – câte un
gol,  S. Gogic – 2, Petrovic – 4, Rilak –
5, Rivanov – 6 şi Goic – 7 goluri.

Pentru a păstra tradiţia meciurilor
avute cu echipele din ţara vecină, după
meci, s-a luat cina împreună, prilej cu
care s-au pus la punct şi detaliile unor
viitoare întâlniri. 

A. BORBELY

„Dublă” amicală pe semicerc

Sportul există şi va exista pretutindeni, nu pentru
că include totul, ci pentru că izvorăşte de peste tot.
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Echipa de handbal din Giroc a
reuşit, la a doua sa participare în Cam-
pionatul Judeţean, să se claseze pe locul
doi la finele turului sezonului 2013-
2014. Cu cinci victorii, un egal şi o în-
frângere, echipa pregătită de Aurel
Baranga a acumulat 11 puncte, cu trei
mai puţine decât liderul campionatu-
lui, Unirea Sânnicolau Mare. Penul-
tima etapă a turului competiţiei a
programat,
la Sânnico-
lau Mare,
d e r b y - u l
din tre echi -
pele cele
mai bine
cla sate. La
ora meciu-
lui, atât
Uni rea Sân-
ni colau Ma -
re, cât şi HC
Giroc erau
neînvinse:
gazdele aveau cinci victorii, iar oaspeţii
– patru victorii şi un meci egal. Pe par-
chetul sălii din oraşul de pe Aranca,
însă, Unirea nu a avut nici o problemă
în a se impune, scorul final fiind de 41-
20 în favoarea gazdelor. Să spunem că
lotul Unirii Sânnicolau Mare este for-
mat din jucători care au evoluat, până
acum, în Liga a II-a a handbalului
românesc. După ce formaţia din Sân-
nicolau s-a retras din această com-
petiţie, sportivii legitimaţi la club au
rămas să joace şi în Campionatul
Judeţean, iar diferenţa de valoare din-
tre cele două eşaloane s-a văzut şi în

meciul direct cu HC Giroc. Cu toate
acestea, Josef Suba, conducătorul
echipei din Sânnicolau Mare, a avut
doar cuvinte de laudă la adresa echipei
noastre, pe care a caracterizat-o drept
„o formaţie bună a acestui eşalon”.
Aurel Baranga, antrenor al HC Giroc,
aflată în cel de-al doilea sezon de la
lansarea în competiţie, explica, pentru
presa de specialitate, că, în acest sezon,

la Giroc au
venit o serie
de jucători
tineri, aflaţi
la final de
juniorat, dar
care au ţinut
neapărat să-
şi continue
c a r i e r a
handbalis-
tică la Gi roc.
„Ve nirile lui
Matei Je-
berean şi

Graţian  Ghimiş se înscriu pe linia pe
care ne-am propus-o, după ce am decis
să evoluăm în Campionatul Judeţean,
aceea de a atrage tinerii care termină
junioratul şi nu mai au unde să joace
handbal”, a completat antrenorul Aurel
Baranga. În Campionatul Judeţean de
Handbal, ediţia 2013-2014, sunt 
înscrise opt echipe: Unirea Sânnicolau
Mare, HC Giroc, Voinţa Biled, Old
Boys Arad, Ştiinţa Lovrin, Burek
„Casa Ioana” Sânnicolau Mare, LPS
Banatul  Timişoara şi Timişul Lugoj. 

A. BORBELY

HC Giroc, locul secund la finele 
turului Campionatului Judeţean

SSppoorrttuull  rreepprreezziinnttăă  ssppeerraannţţeellee  şşii  ppeerrssppeeccttiivveellee
ddee  mmaaii  bbiinnee  aallee  uummaanniittăăţţiiii.. 303

Performanţe şi performeri 
în handbalul românesc

Succesul, în mare parte, stă în voinţa de a învinge;
să ne străduim, deci, şi să stăruim. (Seneca)
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Nicolae Nedeff , cel mai titrat
antrenor de handbal din lume

Ca elev, Nicolae Nedeff, a practicat
baschet, volei, handbal, fotbal şi rugby.
În timpul studenţiei a fost legitimat la
fostul Clubul Central al Armatei (CCA,
actualmente Steaua Bucureşti) unde a
jucat mai întâi în echipa de baschet, apoi
în cea de handbal. A renunţat la baschet,
dedicându-se, în întregime, sportului cu
mingea de 19 centimetri, devenind cam-
pion naţional de mai multe ori. Cele mai
mari performanţe le-a obţinut ca
antrenor, reuşind să ducă echipele
naţionale de handbal către câştigarea ti-
tlului suprem de nu mai puţin de şapte
ori! Numit în 1956 ca antrenor federal al
ambelor loturi naţionale de seniori, fe mi-
nin şi masculin, Nicolae Nedeff a reuşit
din primul an să cucerească titlul de cam-
pion mondial cu echipa naţională femi-
nină. A repetat performanţa în 1960, tot
cu echipa feminine, iar în 1961, cu cea
masculină. Doar un an mai târziu, în
1962, campionatul mondial feminin s-a
desfăşurat în România, competiţie ad-
judecată tot de către echipa lui Nicolae
Nedeff. Antrenorul a urcat, din nou, pe
podium în 1964, când a cucerit titlul
mondial cu echipa masculină a
României. În 1965 a renunţat la a
antrena echipa feminină, rămânând
antrenor federal al echipei masculine
până în 1989. A mai câştigat două cam-
pionate mondiale cu echipa de băieţi, în
1970 şi 1974, devenind cel mai titrat
antrenor de handbal din lume, cu cele
şapte titluri mondiale.

La acestea se mai adaugă încă 6
medalii: argint la mondialul din 1959,
bronz la mondialul din 1967, argint la
Jocurile Olimpice din 1976 şi bronz la
Jocurile Olimpice din 1972, 1980 şi 1984,

toate cu echipa naţională masculină a
României.

Echipa feminină a României,
calificată la toate ediţiile 
Campionatelor Mondiale

Echipa naţională de handbal feminin
deţine, în acest moment, un adevărat
record: este singura ţară din lume care a
participat la toate ediţiile Campionatelor
Mondiale de handbal în 7, de la prima
ediţie, găzduită în 1957 de Iugoslavia, şi
până la ediţia din 2013, organizată de
Serbia. Cele 20 de prezenţe de până acum
s-au soldat cu trei medalii, una de aur, în
1962, şi două de argint, în 1973 şi 2005,
în alte patru ocazii naţionala feminină de
handbal ratând „la mustaţă” obţinerea
medaliilor de bronz, în 1971, 1993 şi
2007, pierzând la doar un gol diferenţă în
faţa naţionalelor Ungariei, Norvegiei şi,
respectiv, Germaniei.

Cristian Gaţu, campionul
mondial

Cristian Gaţu, preşedintele Fede -
raţiei Române de Handbal, s-a născut la
Bucureşti, în data de  20 august 1945, şi a
debutat la echipa de fotbal „Tânărul Di-
namovist”, în anul 1953. Handbalul l-a
început în anul 1963, la echipa Rapid
Bucureşti. A mai jucat la Ştiinţa, Steaua
Bucureşti şi echipa naţională a
României. Are în palmares cu echipa
naţională de handbal a României două
titluri de campion mondial, în anii 1970
şi 1974, argint în anul 1976, la Jocurile
Olimpice, şi bronz în anul 1972, la
Jocurile Olimpice. Din anul 2007 este
general de brigadă cu o stea, în retragere.

Performanţe şi performeri 
în handbalul românesc

SSuucccceessuull,,  îînn  mmaarree  ppaarrttee,,  ssttăă  îînn  vvooiinnţţaa  ddee  aa  îînnvviinnggee;;
ssăă  nnee  ssttrrăădduuiimm,,  ddeeccii,,  şşii  ssăă  ssttăărruuiimm..  ((SSeenneeccaa))
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Clasări pe podium pentru
karateka din Giroc

Sâmbătă, 23 februarie, la Arad, s-a
desfăşurat ediţia omagială cu numărul
20 a „CUPEI EUR&KA – 
BANZAI 2013”, etapă de campi-
onat naţional. La această ediţie,
cu participare internaţională, au
luat startul aproximativ 500 de
sportivi de la 45 de cluburi
reprezentând şase naţiuni: Italia,
Slovacia, Serbia, Ungaria, Re-
 publica Srpska (Bosnia & Herze-
govina) şi România.

Clubul de karate din Giroc s-
a prezentat la competiţie cu 11
sportivi, doi dintre ei cla sându-se
pe podium. Este vorba despre
Aisha Pera, locul II (kata feminin,
8-9 ani, grupa A) şi Bona Chelsy,
locul III (kata feminin, 6-7 ani, grupa A). 

„Împreună pentru 
Raul şi Robi”

Cluburile sportive Karate Club
Giroc şi Karate Club Chişoda au orga-
nizat evenimentul caritabil „Împreună
pentru Raul şi Robi”. Girocenii au par-
ticipat, în perioada 29-31 martie, la
această manifestare, alături de sportivi
şi personalităţi din lumea karate-ului.
Evenimentul a avut loc la sala de sport
din Giroc.

Rezultate meritorii 
la „Cupa Junior”

Sâmbătă, 18 mai 2013, la sala de
sport din Comuna Giroc, s-a desfăşu-
rat a VI-a ediţie a competiţiei de karate
„Cupa Junior”. La această competiţie

au participat 220 de sportivi, reprezen-
tând 20 de cluburi din ţară. Karatiştii
de la Giroc şi cei de la Chişoda au urcat,
şi de această dată, pe podium, obţinând
trei locuri I, patru locuri II şi două
locuri III.

Karate Club Giroc a fost reprezen-
tat de 12 sportivi, şase dintre ei
obţinând medalii: Daria Georgiu –
Locul I kata individual; Daria Dumi-
traşcu – Locul I kata indivi dual; Sharia
Pera – Locul II kata indivi dual;
Teodora Ionescu – Locul II kata indi-
vidual; Chelsy Bona – Locul II kata in-
dividual; Maria Lupuţi – Locul II kata
individual; CS Karate Club Giroc
(Daria Dumitraşcu, Sharia Pera,
Chelsy Bona) – Locul III kata echipe.

CS Karate Club Chişoda a fost
reprezentat de şase sportivi, aceştia
clasificându-se pe podium astfel: Iulia
Mărţuică – Locul I kata individual;
Alexandru Forţ – Locul III kata
echipe.

Organizatorii au adus mulţumiri
Primăriei comunei Giroc pentru im-
plicare şi pentru sprijinul acordat în
desfăşurarea în bune condiţii a acestei
competiţii. 

Artele marţiale la Giroc şi Chişoda

SSppoorrttuull  eessttee  iimmppuullssuull  ttiinneerreeţţiiii  ddee  aa--şşii  îînncceerrccaa  ppuutteerriillee;;  eell  ffaaccee
ppaarrttee  ddiinn  ssffeerraa  eedduuccaaţţiioonnaallăă,,  ddee  ffaapptt,,  ddiinn  vvaalloorriillee  ccuullttuurriiii..
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Karatiştii din Giroc la
Campionatul European

EUR&KA
CS Karate Club Giroc, împreună

cu CS Sho Dan Timişoara (cluburi
partenere), alături de antrenorii
George Coca, Alexandru Paşca şi

Amalia Şişak, s-au deplasat la Porde-
none - Italia, unde a avut loc Campi-
onatul European de karate EUR&KA.
La acest campionat au fost înscrişi 420
de sportivi, reprezentanţi ai unor
cluburi din România, Slovacia, Serbia,
Croaţia, Ucraina, Franţa, Polonia,
Elveţia, Malta, Muntenegru, Bosnia-
Herzegovina, Cipru, Turcia, Slovenia,
Republica Cehă şi Italia. Şi de această
dată, sportivii s-au întors cu numeroase
medalii, printre ei numărându-se şi
Bona Chelsy – CS Karate Club Giroc
– Locul III – kata individual feminin
(6-8 ani).

Karateka Alexandru Forţ,
locul III la Campionatele

Mondiale ale Copiilor
În perioada 11-13 octombrie 2013,

în oraşul Caorle, din Italia, s-a desfăşu-

rat prima ediţie a Campionatului Mon-
dial de Karate pentru Copii, Cadeţi şi
Juniori, competiţie organizată de Uni-
unea Internaţională de Karate.

La întreceri au participat 800 de
sportivi, din 16 ţări. Probele campio -
natului au fost kata şi kumite – individ-
ual şi pe echipe.

Sportivul Alexandru Forţ a
reprezentat România şi, în acelaşi
timp, localitatea Chişoda, par-
ticipând la proba de kumite indi-
vidual 10-11 ani, categoria -40 kg.
Micuţul karateka din Chişoda a
reuşit remarcabila performanţă de
a câştiga semifinala, ocupând, la
final, locul 3 pe podium.

Cei care se ocupă de cariera
sportivului chişozean aduc
mulţumiri Primăriei comunei

Giroc pentru sprijinul pe care instituţia
îl acordă constant lui Alexandru Forţ.

A. BORBELY

Artele marţiale la Giroc şi Chişoda

Valorile sportului, toleranţa, egalitatea, fair-play-ul,
corectitudinea, curajul şi perseverenţa, reprezintă 

tezaurul inestimabil al acestuia.
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Artele marţiale la Giroc şi Chişoda

Valorile sportului, toleranţa, egalitatea, fair-play-ul,
corectitudinea, curajul şi perseverenţa, reprezintă 

tezaurul inestimabil al acestuia.
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Regal de arte marţiale 
la Giroc

Peste 350 de sportivi din 26 de oraşe
ale ţării s-au întâlnit la Giroc, cu ocazia

celei de-a treia ediţii a Cupei de karate
Sho-Dan, organizată de Karate Club
Giroc, în colaborare cu Sho-Dan
Karate, cele două cluburi fiind partenere
în această ramură sportivă. Sala de sport
a Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc a fost gazdă primitoare şi pentru
sutele de părinţi prezenţi la eveniment,
care au trăit la intensitate maximă

evoluţia copiilor lor, încurajându-i, dar
savurând totodată un spectacol-mara-
ton agreabil de arte marţiale. Graţie
unei organizări desăvârşite a clubului
gazdă, în frunte cu inimoşii Amalia
Sisak şi George Coca, cu sprijinul oferit

de Primăria Giroc şi de o serie
de sponsori, ediţia din acest an a
evenimentului le-a depăşit pe
precedentele, devenind o reală
rampă de consacrare a sportivilor
par ticipanţi. S-au aliniat la start
competitori cu vârste între 4 şi
50 de ani, iar Karate Club Giroc
a fost reprezentat de 18 sportivi,
opt dintre ei urcând pe podium
şi fiind medaliaţi la mai multe
categorii.

Pe podium, la ultima
competiţie a anului

Duminică, 1 decembrie, la
sala „Constantin Jude” din Timi -
șoara, a avut loc competiția inter-
națională denumită „Open-ul
Timișoarei”. Şi de această dată,
sportivii de la clubul de karate din
Giroc au reușit să urce pe
podium. Rezultatele au fost ur-
mătoarele: Daria Georgiu - locul

I kata individual feminin 8-10 ani; Shaira
Pera - locul II kata individual feminin 
8-10 ani; Daria Georgiu - locul I kata
masculin echipe 6-10 ani, -30kg;  Chelsy
Bona - locul III kata individual feminin
6-8 ani; Daria Dumitraşcu, Shaira Pera şi
Chelsy Bona - locul I kata feminin echipe
6-10 ani. A fost ultima competiţie din
2013 pentru karateka din Giroc. (A.B.)

Artele marţiale la Giroc şi Chişoda

În sport sunt necesare a fi îndeplinite trei lucruri:
a începe, a continua şi a sfârşi demn.
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Conform calendarului sportiv pe
anul acesta al Federaţiei Române de
Judo, în data de 9 iunie s-a desfăşurat,
la Arad, etapa Euroregională la cate-
goriile de vârstă sub 11 ani şi sub 13
ani. La Euroregională V au participat
sportivi din judeţele Alba, Arad,
Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

Sportivii din Giroc şi Chişoda au
obţinut următoarele rezultate: Raul
Sperniac, locul I la categoria 38 de
kilograme, U11, Bogdan Iacob, locul
II, la categoria 27 de kilograme, U13,
Alexandru Barbu, locul III, la cate-

goria 34 de kilograme, U13, Raul
Dume, locul III, categoria 55 de kilo-
grame, U13.

Antrenorul acestor copii, sensei
Mihai Andron, ţine să mulţumească
primarului comunei Giroc, domnul
Iosif-Ionel Toma, şi directorului
Şcolii Gimnaziale din comună, prof.
dr. Petrişor-Dorin Treta, pentru spri-
jinul acordat şi, în special, pentru
crearea unui spaţiu deosebit, necesar
pentru pregătirea tinerilor judoka din
Giroc şi Chişoda. (A.B.)

Rezultate meritorii pentru judoka 
din Giroc şi Chişoda, la etapa 

Euroregională, iunie 2013

ÎÎnn  ssppoorrtt,,  aa  ppeerrssiissttaa  şşii  aa  iinnssiissttaa  rreepprreezziinnttăă  ffoonndduull  vviirrttuuţţiiii..  NNuummaaii
cciinnee  ssttăărruuiiee  ppâânnăă  llaa  ccaappăătt  îîşşii  vvaa  oobbţţiinnee  bbiinneemmeerriittaattaa  rrăăssppllaattăă.. 308

Transformări majore în rugby-ul 
din Giroc şi Chişoda

Rugby-ul este cel mai bun joc pentru gentlemani.
(Henry Blaha)
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În ultimul an, Asociaţia Sport
Club Tătucu Giroc-Chişoda a trecut
prin transformări mari, atât în ceea ce
priveşte conducerea asociaţiei, cât şi
domeniul de activitate. Cel mai mare
câştig este că au venit alături de vechea
echipă noi membri, care doresc să se
implice pentru promovarea tinerilor
din comunitatea locală. Astfel, după
parteneriatul, încheiat acum trei ani, cu

CSS Bega, a venit timpul să formăm o
echipă mai mare şi am reuşit să aducem
alături de noi o echipă de rugby din
Serbia (Rugby Club Beograd). Acest
parteneriat cuprinde aspecte de sprijin
reiproc, de formare şi creştere a unor
jucători de performanţă în domeniul
rugby-ului. În prezent, sunt 25 de copii
care practică acest sport nobil şi ne
dorim ajungem la 50 de copii, până în
primăvară. Toţi aceşti sportivi au fost
instruiţi şi formaţi de profesori cu ex-
perienţă, în mod gratuit. Grupele de
vârstă sunt cuprinse între anii de
naştere 1996 şi 2003. Toţi cei care

doresc să se mişte şi să înveţe să facă
mişcare organizată, indiferent de sport,
sunt aşteptaţi, cu braţele deschise la
ASC Tătucu Giroc-Chişoda.

Rezultatele anului 2013
Asociaţia, împreună cu Şcoala

Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda, a obţinut,
la concursul de
rugby TAG, la
clasale I-IV, locul
II pe judeţ, iar la
clasele V-VIII,
locul II la faza in-
terjudeţeană. Fi-
nala a fost pierdută,
la scor strâns, cu
echipa din Petro -
şani.

Noutatea care o
afişează asociaţia
noastră este că, din
2013, avem noi
secţii sportive (fot-

bal, handbal, karate, volei, tenis,
baschet, pescuit sportiv, sportul pentru
toţi ) şi multe alte discipline. Dorim să
ne mărim aria de cuprindere, tocmai
pentru a veni în sprijinul tinerei gener-
aţii, şi nu numai, pentru a desfăşura ac-
tivităţi organizate. 

În acest context, amintesc şi faptul
că secţia de tenis de câmp contribuie la
promovarea sportului şi a comunităţii
locale prin participare la turnee inter-
naţionale a sportivului Sebastian Ile,
din Chişoda.

Mircea BOLOGA

Transformări majore în rugby-ul 
din Giroc şi Chişoda

Rugby-ul este cel mai bun joc pentru gentlemani.
(Henry Blaha)
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Cele 60 de goluri marcate de
Dixie Dean (1907-1980) pentru
Everton în 36 de meciuri, pe durata
sezonului Primei Divizii în 1927-
1928 din Anglia.

Cele 1.280 goluri din cariera lui
Pele (născut la 23 octombrie 1940),
marele fotbalist brazilian, au fost mar-
cate în 1.363 de meciuri. Însă acest
record include şi golurile marcate în
meciurile de club non-competitive.

Cele 49 de victorii ale lui Rocky
Marciano (1923-1969), niciodată în-
vins de-a lungul carierei sale în box la
categoria grea.

Cele 7 titluri de campion ale lui
Michael Schumacher (născut la 3

ianuarie 1969) în campionatele de
Formula 1. Mai mult decât atât,
recordul de 85 victorii de curse din
carieră este puţin probabil să fie de-
păşit prea curând.

Margaret Court (născută la 16
iulie 1942) a câştigat 62 de titluri
Grand Slam în tenis (19 la categoria

dublu mixt, 19 la dublu şi 24 de titluri
la categoria simplu).

Cu o medie de 99,94 de puncte
marcate în fiecare meci, legendarul
jucător de cricket Don Bradman
(1908-2001) deţine un record ce va
rămâne probabil neegalat.

Byron Nelson (1912-2006),
câştigător a 11 titluri consecutive în
Turul PGA de golf. În plus, în cari-
era sa el a câştigat 18 titluri, care, de
asemenea, puţin probabil să fie de-
păşite.

În cariera sa în hochei pe gheaţă,
Wayne Gretzky (născut la 26 ianuarie
1961) a acumulat 2.857 de puncte, cu
894 goluri şi 1.963 de pase de gol, un
alt record care niciodată nu va fi de-
păşit.

Cele şapte victorii ale remarca-
bilului jocheu Frankie Dettori (năs-
cut în 15 decembrie 1970) dintre care
trei victorii le-a obţinut într-o sin-
gură competiţie.

Recorduri sportive greu de egalat

FFlloorriillee  ssiimmbboolliiccee  aallee  ssppoorrttuulluuii  nnuu  llee  vveeţţii  ggăăssii  nniicciiooddaattăă  îînn
fflloorrăărriiii,,  eellee  ccrreesscc  nnuummaaii  îînn  aauurraa  îînnvviinnggăăttoorriilloorr  ddiinnttoottddeeaauunnaa..
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Iniţiativa clasei I B de la Şcoala
Gimnazială din Giroc, coordonată de
învăţătoarea Daniela Simionese, aceea
de a acorda câteva clipe, la sfârşit de
săptămână, sportului şi sănătăţii s-a
dovedit, încă de la primele ediţii, o
reuşită deplină.

Prima ieşire de acest fel, desfăşu-
rată în data de 16 iunie 2013, a adunat
la „start” zeci de giroceni, în frunte cu
primarul comunei, Iosif-Ionel Toma.
Vremea a ţinut cu cei peste 50 de
alergători, copii, tineri şi adulţi, care
au parcurs în alergare traseul de la
Şcoala Gimnazială la Stadionul
„Unirea” din Giroc. Aici, au mai efec-
tuat câteva ture de stadion, cei mici
au ascultat câteva poveşti interesante,
spuse de medicul stomatolog Ioan
Gaşpar, fratele doamnei învăţătoare
Daniela Simionese şi alergător de
maraton, dar au efectuat şi câteva
mişcări de recuperare, sub îndrumarea
domnului Ioan Flonta.

Medicul stomatolog Ioan Gaşpar a
oferit, prin tragere la soţi, cinci
vouchere în valoare de 100 de lei celor
mai norocoşi participanţi la prima
ediţie a evenimentului „Sport for fun”,

aşa cum a fost denumită acţiunea.
În duminica următoare, 23 iunie,

alte câteva zeci de giroceni s-au
prezentat în faţa Şcolii Gimnaziale şi
au alergat alături de iniţiatorii acţiunii.

Printre cei care au venit să facă mişcare
s-au numărat multiplul campion la
motociclism Ionel Pascota şi
antrenoarea clubului de karate din
Giroc, Amalia Şişak. 

Astfel, cât timp vremea a fost priel-
nică alergării în aer liber, o dată pe săp-
tămână, girocenii s-au întâlnit pentru
a face, împreună, mişcare.

Vasile TOMOIAGĂ

„Sport for fun”, o iniţiativă 
care are succes printre giroceni

Asociaţia „Verde pentru Biciclete” a
organizat, în data de 14 iulie 2013, cea
de-a cincea tură ciclistă bănăţeană din
acest an. Traseul parcurs de bicicliştii
amatori a fost: Casa Verde pentru Bici-
clete (Platforma Timco) – Stadion „Dan
Păltinişanu” – Liviu Rebreanu – Calea
Buziaşului – Moşniţa Nouă – Albina –
Digul râului Timiş – Pădurea Giroc –
Giroc Sat – Calea Girocului – Stadion

„Dan Păltinişanu”. Lungimea traseului
a fost de aproximativ 55 km, durata de
parcurgere fiind de aproximativ 5-6 ore.
În timpul turei s-au făcut popasuri de
regrupare, precum şi de realimentare cu
apă şi mâncare, după caz. Această tură
bănăţeană a fost cea de-a cincea dintr-o
serie de şase, care au avut loc în 2013, şi
au fost organizate în colaborare cu
Clubul Sportiv Gratzu. (A.B.)

TTuurraa  cciicclliissttăă  bbăănnăăţţeeaannăă  aa  ttrreeccuutt,,  îînn  22001133,,  şşii  pprriinn  GGiirroocc

ÎÎnnttrr--oo  ssoocciieettaattee  iinnffoorrmmaaţţiioonnaallăă  ccuumm  eessttee  cceeaa  ddee  aassttăăzzii,,
ssppoorrttuull  aa  ddeevveenniitt  iiddeeeeaa  ppeennttrruu  ccoommuunniiccaarreeaa  ccuu  ssoocciieettaatteeaa..
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„Sport for fun”, o iniţiativă 
care are succes printre giroceni

Tura ciclistă bănăţeană a trecut, în 2013, şi prin Giroc

Într-o societate informaţională cum este cea de astăzi,
sportul a devenit ideea pentru comunicarea cu societatea. 311

Cel mai vechi record mondial
datează din 6 iunie 1986 (proba de
aruncarea discului). Ultimul record
mondial stabilit este din 29 august 2010,
la 800 de metri.

Lista recordurilor mondiale
în probele atletice olimpice

100 m, timp: 9,58 secunde (vânt de
0,9) Usain Bolt, Jamaica, în
16.08.2009, la Berlin

200 m, timp 19,19 s (vânt -0,3)
Usain Bolt, Jamaica – 20.08.2009,
Berlin

400 m, timp 43,18 s Michael John-
son, SUA – 26.08.1999, Sevilla

800 m, timp 1:41,01 min. David
Rudisha, Kenia – 29.08.2010, Rieti

1.500 m, timp 3:26,00 min.
Hicham El Guerrouj, Maroc –
14.07.1998, Roma

5.000 m, timp 12:37,35 min. Ke-
nenisa Bekele, Etiopia – 31.05.2004,
Hengelo

10.000 m, timp 26:17,53 min. Ke-
nenisa Bekele, Etiopia – 26.08.2005,
Bruxelles

Maraton 2:03:59 h Haile Gebrse-
lassie, Etiopia – 28.09.2008, Berlin

110 metri garduri, timp 12,87 s
(0,9) Dayron Robles, Cuba –
12.06.2008, Ostrava

400 metri garduri, timp 46,78 s
Kevin Young, SUA – 6.08.1992,
Barcelona

3.000 metri obstacole, timp 7:53,63
min. Saif Saaeed Shaheen, Qatar –
3.09.2004 Bruxelles

Săritura in lungime 8,95 m (0,3)
Mike Powell, SUA – 30.08.1991,
Tokio

Săritura în înălţime 2,45 m Javier
Sotomayor, Cuba – 27.07.1993, Sala-
manca

Săritura cu prăjina 6,14 m, Serghei
Bubka, Ucraina – 31.07.1994, Ses-
triere

Triplu salt 18,29 m (vânt de 1,3)
Jonathan Edwards, Marea Britanie –
7.08.1995, Göteborg

Aruncarea greutății 23,12 m Randy
Barnes, SUA – 20.05.1990, Los Ange-
les

Aruncarea discului 74,08 m Jürgen
Schult, Germania – 6.06.1986,
Neubrandenburg

Aruncarea ciocanului 86,74 m Iuri
Sedih, Rusia – 30.08.1986, Stuttgart

Aruncarea suliței (suliţă nouă)
98,48 m Jan Železný, Cehia –
25.05.1996 Jena

Aruncarea suliţei (suliţă
veche)104,80 m Uwe Hohn, Germania
– 20.07.1984, Berlin

Decatlon 9026 puncte Roman Še-
brle, Cehia – 27.05.2001, Götzis

20 km marş (stradă), timp 1:17:16
h Vladimir Kanaikin, Rusia –
29.09.2007, Saransk

50 km marş (stradă), timp 3:34:14
h Denis Nishegorodov, Rusia –
11.05.2008, Ceboksarî

Ştafetă 4×100 metri, timp 37,10 s
Nesta Carter, Michael Frater, Usain
Bolt, Asafa Powell, Jamaica –
22.08.2008, Beijing

Ştafetă 4×400 metri, timp 2:54,29
min. Andrew Valmon, Quincy Watts,
Harry Reynolds, Michael Johnson,
SUA – 22.08.1993, Stuttgart

Recorduri mondiale în atletism

ÎÎnn  ssppoorrtt,,  cceeaa  mmaaii  mmaarree  mmâânnggââiieerree  
eessttee  ppeerrffoorrmmaannţţaa  şşii  vviiccttoorriiaa..
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Ştafetă 4×400 metri, timp

Recorduri mondiale în atletism

În sport, cea mai mare mângâiere 
este performanţa şi victoria. 312

În curând, comuna Giroc se va
putea lăuda cu un nou sportiv talentat
din rândul tinerilor, din comunitatea
noastră. De data aceasta, vom vorbi de-
spre box, nobila artă a pugilatului, şi
despre un adolescent ambiţios şi
hotărât să-şi urmeze până la capăt visul
de a fi cel mai bun.

C ă t ă l i n - A d r i a n
Şeşureac s-a născut în
urmă cu 14 ani (i-a îm-
plinit în 1 mai 2013), la
Chişoda. În primăvara
anului 2011, fratele mai
mare, Darius, care a co-
chetat şi el cu acest
sport, l-a dus pentru
întâia oară la box.
Cătălin spune că i-a
plăcut „din prima”, aşa
că alegerea de a urma
calea acestei discipline
sportive a fost una
uşoară. Adolescentul
din Chişoda s-a pus pe
treabă, a ales să urmeze
şcoala la Liceul cu Pro-
gram Sportiv Banatul
din Timişoara şi să facă
box de performanţă.
Sub îndrumarea antrenorului Mihai
Ion, în 2012, au venit şi primele rezul-
tate. A obţinut locul I la „Gongul
orădean” şi tot locul I la „Cupa Rev-
oluţiei”, de la Timişoara, o competiţie
de tradiţie, ce s-a aflat la cea de-a XXI-a
ediţie. Ţine minte că medalia şi
diploma i-au fost înmânate de Mihai
Leu, primul campion mondial în boxul
profesionist pe care l-a dat România.
Dar cea mai bună performanţă a anului

2012 este locul III la Campionatele
Naţionale de Cadeţi, din luna oc-
tombrie a anului 2012, de la Râmnicu
Vâlcea, unde onorurile le-a făcut
Leonard Doroftei, un alt campion
mondial, actualul preşedinte al Feder-
aţiei Române de Box. Aşadar, Cătălin a
reuşit, într-un timp foarte scurt, să

obţină o serie de
succese care ne fac
să credem că acesta
este doar începutul
unei cariere spor -
tive de excepţie.
Pentru rezultatele
sale a primit şi o
diplomă de merit
din partea Inspec-
toratului Şcolar
Judeţean.

Cu siguranţă,
boxul este un sport
al bărbaţilor. Ne
confirmă şi doam -
na Livia, mama lui
Cătălin, care ne
spune că nu merge
la nici un meci al

fiului său. O
înţelegem, este

greu pentru o mamă să-şi vadă copilul
lovit cu pumnii... Însă, recunoaşte că se
bucură la fiecare succes, la fiecare vic-
torie a lui Cătălin. În momentul în care
le-am trecut pragul, familia şi Cătălin,
în special, se pregăteau pentru o nouă
provocare: Cupa României, care a
însemnat încheierea perioadei de la
cadeţi, pentru că tânărul boxer
chişozean va trece în categoria 
juniorilor.

CCăăttăălliinn--AAddrriiaann  ŞŞeeşşuurreeaacc,,  aaddoolleesscceennttuull
ccuu  ppuummnniiii  ddee  ffiieerr  ddiinn  CChhiişşooddaa

În sport, nu este suficient să ai talent. Performanţa
obţinută trebuie să înnobileze talentul. 313

Mulţumirea sportivilor nu constă în medaliile
obţinute, ci în medaliile ce urmează a fi cucerite.
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Pentru că aminteam de familia lui
Cătălin, fratele Darius şi tatăl, Dan, ca
şi unchiul Ionel Irinel Marincu, sunt
cei care-i îndrumă paşii mezinului pe
calea performanţei sportive. Şi nu e
uşor pentru un copil de nici 14 ani
(chiar dacă are 76 de kilograme, este
înalt şi bine făcut) să meargă şi să se în-
toarcă din oraş de câte două ori pe zi:
dimineaţa – şcoală; după-amiaza, până
seara – antrenamente. Însă Cătălin e
ambiţios, ne spune mama lui, şi dacă îşi
pune ceva în cap, nu se lasă până nu
reuşeşte. Aşa a făcut şi în box, chiar de
la început. Îşi aminteşte că a câştigat
chiar prima partidă pe care a avut-o, iar
acest lucru l-a făcut să continue şi să în-
drăgească şi mai mult acest sport.

Locul II la Cupa României
şi victorie 

în Germania!
Adrian-Cătălin Şeşureac şi-a con-

firmat parcursul bun pe care îl are în
acest sport, deşi se află abia la început
în arta pugilatului. Astfel, în data de 17
mai 2013, la Târgu-Jiu, Adrian-Cătălin
Şeşureac a urcat pe podiumul Cupei
României, devenind vicecampion al
categoriei 76 kilograme. După o victo-
rie în semifinale, obţinută în faţa
reprezentantului clubului CSM Reşiţa,
sportivul din Chişoda a trebuit să se re-
cunoască învins în finală. Nu face o
tragedie din acest lucru, mai ales că a
fost îmbărbătat de campionul mondial
al profesioniştilor, Leonard Doroftei,
actualul preşedinte al Federaţiei
Române de Box.

Sfaturile „Moşului” i-au prins bine,
pentru că, la doar câteva zile distanţă,
concurând pentru selecţionata de box a
Timişoarei, Cătălin a făcut o figură fru-
moasă la un turneu amical disputat la
Freiburg, de unde s-a întors cu locul I.

Victoria din Germania este cu atât mai
importantă, cu cât ea a fost obţinută în
faţa unui boxer mult mai înalt decât
sportivul nostru, dar şi mai mare cu un
an, ca vârstă.

Locul III la Campionatele
Naţionale de Cadeţi
Adrian-Cătălin Şeşureac a încheiat

anul 2013 cu un nou rezultat excelent,
reuşind să obţină, la Craiova, medalia
de bronz şi locul III al categoriei +76 de
kilograme, în cadrul Campionatelor
Naţionale de Cadeţi.

Performanţa pugilistului din
Chişoda a venit după disputarea a cinci
partide, el reuşind să se impună în ceea
ce se numeşte „finala mică”.

Pe lângă medalia de bronz,
sportivul nostru a mai primit şi o
diplomă, semnată de Leonard 
Doroftei, preşedintele Federaţiei
Române de Box.

Anton BORBELY

Mulţumirea sportivilor nu constă în medaliile
obţinute, ci în medaliile ce urmează a fi cucerite.
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În intervalul 15-18 august 2013,
Clubul Sportiv Universitatea Timi -

şoara – Secţia de Paramotor a organizat
o acţiune aeronautică, împărţită pe mai
multe secţiuni, primele două zile des-
făşurându-se la Giroc.

Pe data de 15 august a fost organi-
zată, la Giroc, proba de precizia ater-
izării, atât la paramotor spate, cât şi la
triciclu. Rezultatele au fost urmă-
toarele: Paramotor triciclu – Cornel
Tau – Aeroclubul Charlie Bravo din
Arad; Marius Crimu – Râmnicu Vâlcea;
Ioan Miţiga – C.S. Universitatea 

Timi şoara; Pa ra motor spate –    Ionuţ
Riteş – C.S. Universitatea Timişoara;
Bogdan Avram – C.S. Universitatea
Timişoara; Adrian Buzan – A.S.
Phoenix Club 89 Bucureşti.

Pe 16 august, competiţia a contin-
uat cu o probă atipică de fotografie aeri-
ană, probă care vine în întâmpinarea
proiectului „Ro mânia văzută din
Paramotor”, ce urmăreşte punerea în
valoare a obiectivelor turistice
naţionale, într-un mod inedit, prin fo-
tografierea lor din zbor, cu aparate fo-
tografice de înaltă rezoluţie. Zborurile
s-au desfăşurat tot pe raza comunei
Giroc. Ionuţ Riteş, antrenor paramotor
în cadrul Clubului C.S. Universitatea
Timişoara, organizator al competiţiei,
a mulţumit pentru sprijin Primăriei
Giroc – domnului primar Iosif-Ionel
Toma, precum şi celor care l-au ajutat la
amenajarea terenului de zbor: Ioan
Miţiga, Aurica Miţiga, Ioan Flonta,
Alexandru Roşca şi Ionel Pascu. (A.B.)

Spectacol aerian la Giroc, 
august 2013

Dacă în anul 2012 trofeul turneu-
lui „satelit” de 10.000 de dolari de la
baza Dyadora din Giroc a rămas în
România, fiind câştigat de Cristina
Mitu, în 2013 o elveţiancă a reuşit să
obţină titlul, după un meci titanic cu
românca Bianca Hâncu, în ultimul
act.

Marea finală s-a jucat, aşadar,
între Bianca Hâncu, din România, şi
Xenia Knoll, din Elveţia. Bianca a fost
la câteva game-uri de a păstra trofeul
în ţară. Favorita a 4-a şi-a adjudecat

primul set cu 6-3, însă apoi Xenia
Knoll, care a avut parte de o săp-
tămână de vis, a întors soarta partidei,
6-2, 7-5 şi a plecat acasă cu trofeul.

Bianca Hâncu este marea per-
dantă a competiţiei de la clubul
Dyadora, după ce a pierdut şi finala la
dublu, unde a făcut pereche cu
Alexandra Damaschin. În turneul pe
perechi s-a impus o altă „echipă” din
România, Elena Cadar şi Raluca Pla-
ton, care a trecut cu 6-3, 1-6, 10-7 de
perechea amintită. (A.B.)

CCuuppaa  „„DDyyaaddoorraa””  llaa  tteenniiss  mmeerrggee  îînn  EEllvveeţţiiaa

Sportul presupune nelinişte, iar liniştea sportivului devine
bucurie de abia după ce acesta a gustat din cupa succesului.
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Cele mai vechi referinţe despre
tenis datează din secolele XI, XII.
Atunci, călugării francezi jucau mingea
cu mâna, la perete sau peste o frânghie.
Acest mod de distracţie se numea „jeu
de paumme” – jocul cu mâna. Nefiind
prea confortabil să loveşti mingea cu
mâna (mingea era din lemn), au în-
ceput să se folosească mănuşi de piele,
apoi o lopăţică, la care a fost ataşat un
mâner – prima rachetă de tenis.

Jocul a devenit din ce în ce mai
popular şi a fost adoptat de nobilimea
franceză şi de familia regală – secolele
XV-XVI. Terenul de joc se afla în spaţiu
închis, iar mingea se juca şi cu peretele
– acest tip de tenis se numeşte „real ten-
nis” şi încă se mai practică pe astfel de
terenuri.

Numele „tenis” vine, cel mai prob-
abil, de la strigătul jucătorilor înainte
de începerea unui punct – „Tenez!”,
adică „Ţine!” sau „Joacă!”. În anul 1877
s-a desfăşurat primul turneu de la
Wimbledon – terenul şi regulile erau
foarte asemănătoare cu cele de azi, iar
până în 1882 au ajuns la forma lor
curentă.

Davis Cup (Cupa Davis) este cea
mai importantă competiţie inter-
naţională între echipe, la tenis mas-
culin. Prima ediţie s-a desfăşurat în
anul 1900, în Boston, Massachusetts,
ediţie în care s-au întâlnit echipele
Statelor Unite ale Americii şi Marii
Britanii. Întrecerea a fost câştigată de
Statele Unite, cu scorul total de 3-0.
Numele cupei, Davis, vine de la
Dwight F. Davis, unul din membrii
echipei americane din acel an. El a fost
cel care a creat formatul întrecerii şi a
comandat, din bugetul propriu, trofeul

din argint (de fapt, un aliaj cu 92%
argint) – Davis Cup. Per total, echipa
Statelor Unite a câştigat până acum
cele mai multe trofee – 32, fiind urmată
de Australia cu 28, Marea Britanie şi
Franţa, cu câte nouă trofee.

Ilie Năstase a fost primul jucător de
tenis clasat pe locul I în clasamentul
ATP. Se întâmpla pe data de 23 august
1973. În acel an, Năstase a câştigat 15
turnee, între care s-a numărat şi Open-
ul Franţei, Roland Garros. A rămas pe
locul I în clasament timp de 40 de săp-
tămâni, până în data de 2 iunie 1974,
fiind detronat de australianul John
Newcombe.

Numărul record de săptămâni con-
secutive ca lider mondial este de 237,
performanţa fiind deţinută de jucă-
torul elveţian Roger Federer, între 2
februarie 2004 şi 17 august 2008. Pe 26
februarie 2007, a devenit noul deţină-
tor al recordului de consecvenţă şi
longevitate, detronându-l pe ameri-
canul Jimmy Connors, care a stat 159
de săptămâni pe locul I. Roger Federer
mai deţine şi alte recorduri greu de
egalat: 23 de semifinale consecutive în
turneele de Mare Şlem, de la Wimble-
don 2004, până la Australian Open
2010; de la Wimbledon 2005, până la
Australian Open 2008, a jucat zece fi-
nale consecutive în Marele Şlem; este
primul jucător din istoria tenisului care
a câştigat minim patru finale la trei
dintre cele patru turnee de Grand
Slam: Australian Open 4 (5), Roland
Garros 1 (4), Wimbledon 6 (7), U.S.
Open 5 (6), fiind, în acelaşi timp, şi sin-
gurul care a jucat minim patru finale la
fiecare dintre cele patru turnee.

Lucruri inedite din tenis

SSppoorrttuull  nnuu  nneeaaggăă  aarrttaa,,  oo  ccoommpplleetteeaazzăă,,
oo  îînnnnoobbiilleeaazzăă  şşii  oo  ccoonnssaaccrrăă..
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Sportivul din Chişoda 
s-a impus la Turneul
Campionilor Li-Ning
În weekend-ul 15-17 februarie

2013, Marius Corciuc, alături de
colegii săi de la CSM Timişoara, a avut

o prestaţie excelentă la Turneul Cam-
pionilor Li-Ning. Clubul CSM a fost
reprezentat în patru dintre cele cinci fi-
nale ale probelor de concurs.

Marius Corciuc s-a impus la sim-
plu masculine, ca efect al unei excelente
evoluţii atât în grupă, în care n-a pier-
dut nici o partidă, cât şi în eliminatorii,
dispunând în finală de Ionuţ Grădi-
naru. Corciuc a manifestat o foarte
mare poftă de joc şi concentrare, domi-
nând întrecerea băieţilor, în care ex-
campionul naţional Florin Posteucă,
tot de la CSM Timişoara, a furnizat o
plăcută surpriză, aceea de a accede în
semifinale, în condiţiile în care deţină-
torul la zi al titlului naţional nu s-a 

calificat din grupe.
Marius Corciuc a mai câştigat o

medalie de argint, în proba de dublu
masculin, al cărei finalist a fost, laolaltă
cu George Constantinescu.

Turneul Campionilor Li-Ning a
reunit câte opt jucători respectiv jucă-
toare, şi anume cei mai bine şase clasaţi

în ierarhiile naţionale la masculin şi
feminin, plus alţi câte doi sportivi, in-
vitaţi pe bază de wild-card, în vreme ce
la dublu s-a mers pe cele mai bune trei
perechi din ţară, plus una tot pe bază de
invitaţie. 

Internaţionalele de 
badminton ale României

Marius Corciuc a reuşit să acceadă
în turul doi al probei de simplu-mixt în
cadrul Internaţionalelor României Li-
Ning, turneu înscris în Circuitul Euro-
pean de Badminton şi dotat cu premii
totale în valoare de 5.000 de dolari. 

AAnn  ddee  eexxcceeppţţiiee  ppeennttrruu  bbaaddmmiinnttoonniissttuull
cchhiişşoozzeeaann  MMaarriiuuss  CCoorrcciiuucc

SSppoorrttuurriillee  ffaacc  ppaarrttee  ddiinn  ssffeerraa  eesstteettiiccuulluuii  pprriinn  ddoouuăă
îînnssuuşşiirrii  eexxcceeppţţiioonnaallee::  aarrmmoonniiaa  şşii  rriittmmuull..
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Pentru a pătrunde pe tabloul prin-
cipal, perechea Marius Corciuc-Adina
Posteucă a fost nevoită să joace în cali-
ficări, reuşind să meargă mai departe în
dauna cuplului alcătuit din Ariana Pro-
dan (tot de la CSM Timişoara) şi
Adrian Derlei. A fost 21-11 şi 21-17 în
prima zi a turneului, urmând ca în cea
de-a doua zi, pe tabloul principal,
perechea română să joace cu perechea
maghiară Balasz Boros-Orsolya Varga.
Timişorenii Corciuc şi Posteucă s-au
impus la capătul unui joc de trei seturi,
în care oaspeţii din Ungaria au reuşit
să-l câştige pe primul. A fost 14-21, 22-
20 şi 21-16 pentru perechea Marius
Corciuc-Adina Posteucă, iar românii
treceau în turul doi al probei. Rundă în
care, din păcate, au dat peste perechea
austriacă Roman Zirnwald-Elisabeth
Baldauf, care a câştigat partida fără
prea mari emoţii: 21-15, 21-13. A fost
cea mai bună performanţă a lui Marius
Corciuc la această competiţie, deşi el a
participat şi la probele de simplu şi de
dublu masculin. 

Aur şi argint la 
Campionatele Balcanice

Campionatele Balcanice de Bad-
min ton s-au desfăşurat, în perioada 29
septembrie – 1 octombrie 2013, la Bur-
gas, în Bulgaria. Sportivul chişozean
Marius Corciuc a avut evoluţii exce-
lente, reuşind să-şi adjudece două
medalii, una de aur şi una de argint.

Finala de dublu masculin a com-
petiţiei a fost câştigată de perechea
Marius Corciuc de la CSM Timişoara
şi Ionuţ Grădinaru, de la CSU Galaţi,
în faţa perechii de la CS Ştiinţa Bacău,
formată din Robert Ciubotaru şi Daniel
Cojocaru. „De obicei, această probă era
câştigată de bulgari. Acum, eu şi Ionuţ
am trecut de primii din Turcia în semi-

finale, iar ceilalţi români, de bulgari. Cu
Ionuţ nu am mai făcut pereche la dublu
de opt ani, de când am ieşit campioni
balcanici la juniori”, a declarat Marius
Corciuc după acest succes.

La dublu mixt, perechea timişore-
ană formată din Marius Corciuc şi
Emanuela Avrămuţ a luat argintul.

Campion naţional la
ultima reprezentaţie

Marius Corciuc a reuşit, la ultima
competiţie din 2013, Campionatul
Naţional, desfăşurat la Timişoara, să-şi
adjudece titlul naţional la seniori în
proba de simplu. Badmintonistul din

Chişoda a mai participat la probele de
dublu masculin, în echipă cu George
Constantinescu (Sportul Studenţesc),
cucerind medalia de argint, şi la proba
de dublu mixt, în echipă cu Magda
Lozniceriu (Politehnica Iaşi), pe care a
încheiat-o pe poziţia a treia a podiu-
mului. A fost încununarea unui an deo-
sebit pentru sportivul din Chişoda,
care a reuşit cele mai bune performanţe
ale carierei sale de până acum. În anul
2014, Marius Corciuc trebuie să con-
tinue ascensiunea începută în 2013.

A. BORBELY

ÎÎnn  ssppoorrtt,,  aaccţţiiuunniillee  vvoorrbbeesscc  mmaaii  hhoottăărrââtt  ddeeccââtt  ccuuvviinntteellee,,
ppeennttrruu  ccăă  îînnttoottddeeaauunnaa  eellee  ssuunntt  pprreecceeddaattee  ddee  ffaappttee..



318

Mare pacimă-i fotbalu,
Păcimaş îs şî la noi,

Dau şî bani şî şciu să zbiere,
Drucări faini ca şî la voi.

Jioacă tăţ, şî mic şî mare,
Numa’ ca să baje gol,

Numa’ lopţ vez în tăt locu’,
Şî pă drum şî pîn ocol.

Numa’ inge trăbă nu-i
Că arena nu-i ocol,

Nu-i nişi drum, nu-i nişi alşeva,
Şî aclo îi locu’ gol.

Marţ şî vineri îi fotbal,
Da’ fişiorii vin în sâlă.

Şe să fugă ei gi-a proasta,
Vin tri-patru gi prăsâlă.

Da’ duminica, cân’ vine,
Tăţ să duc la ştadion,

Ca să vadă gol cum bagă
Broicea, Pişti şî cu Ion.

Faini copii, tăţ în izmene
Scurce şî cu strafuri groasă,

Tăt echipament a-ntâia,
Nu-s nişi rupce şi nişi roasă.

La-nşeput tăţ ca ţugu’,
Gi îi scipi, să nu-i gioci,
Da-n răpriza gi la urmă
Le cam iesă spir pă oci.

Şî să dau gi şeasu morţî,
Vă spun fără vorbă multă,
Parică-uieji au la pişioare
Şî gi cap nu măi ascultă,

Care cap? Şe dacă-i mare?
Trăbă ca să fi e bun?

Cu antrenament la „Padeş”,
Cu Bitter şî cu tutun?

M-am gângit cum ar fi bine:
Să vegem un gol gi soi
Şî pîn poartă pă la alţî,
Nu numa’ goluri la noi.

Gi-ar fi un teren la „Padeş”,
Şe antrenament ar fi,

Măi o bere, măi o pasă,
Şî cu tactica la zî.

Or îmi cumpăr io izmene,
Iau oldboii gin Făget,

Blagoi, Gurzu şi cu Manea,
Ş-avem goluri berechet.

Poace s-or trezî şi prunşii,
Or jiuca şî-nşet, înşet,

O-nvia iară fotbalu’
Ca ’năince la Făjet!

Arcadie CHIRŞBAUM

Poezie în grai bănăţean

Fotbalu’ la Făget

RReegguulliillee  ffoottbbaalluulluuii  ssuunntt  ffooaarrttee  ssiimmppllee,,  eellee  rreezzuummâânndduu--ssee,,
îînn  eesseennţţăă,,  llaa::  ddaaccăă  ssee  mmiişşccăă,,  ddăă--ii  oo  lloovviittuurrăă;;  ddaaccăă  nnuu  vvrreeaa

ssăă  ssee  mmiişşttee,,  lloovveeşşttee--oo  ppâânnăă  oo  ffaaccee..  ((PPhhiill  WWoooossnnaamm))
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Anul 2013 a însemnat, prin prisma
rezultatelor obţinute, un important salt
valoric pentru şahul girocean – care nu
s-ar fi putut realiza fără sprijinul mate-
rial corespunzător din partea Consiliu-
lui Local al Comunei Giroc şi al
Primăriei Giroc, precum şi fără spriji-
nul moral al domnului primar 
Iosif-Ionel Toma.

Începutul anului 2013 a adus Clu-
bului de Şah Giroc 6 medalii în Con-
cursul Naţional Şcolar Individual,
între 4-12 ianuarie, la Căciu-
lata. La 19 ianuarie, în secţiu-
nea sub 15 ani a Memorialului
„Robert Fischer”, de la Dum-
brăviţa, concurau 68 de şahişti
de la cluburi din trei judeţe:
Timiş, Arad şi Caraş-Severin.
Câştigătorul general al turneu-
lui de juniori a fost Paul Paras-
chiv, care avea numai 10 ani,
din Giroc. Chişozeanul Denis
Alboni, având în acel moment
11 ani, s-a clasat pe locul III în
clasamentul general. Alexandra Paras-
chiv, locul 6 în clasamentul general
mixt, a fost premiată cu locul I la cate-
goria F12. 

La „Cupa Mărţişor”, Dumbrăviţa,
2 martie, Clubul de Şah Giroc culege
trei medalii. Cu puţin înainte, la „Cupa
Nord-Vest”, şah clasic, la Satu Mare,
între 22-24 februarie, Alexandra Para -
schiv ocupa locul II la categoria F12,
iar Paul Paraschiv era al treilea la B12.

La Cupa „Mediator”, desfăşurată în
9 şi 10 martie, având 98 de participanţi
din cinci judeţe, seniori şi juniori, Ale-
xandra Paraschiv are o evoluţie excep-
ţională: ea termină pe locul 17 în
clasamentul general, dar e prima clasată
la feminin - inclusiv senioare.

În Campionatele Naţionale Indivi-
duale, desfăşurate la Călimăneşti, în
perioada 1-12 aprilie, Alexandra Para -

schiv ocupă locul 4 din 39 de jucătoare
la categoria F12, şah clasic, ratând la
„fir de păr” medalia de bronz.

La faza judeţeană a Olimpiadei Şco-
lare de Şah, clasele I-VIII, băieţi, desfă-
şurată în Timişoara la data de 23
martie, Paul Paraschiv, de la şcoala din
Giroc, s-a impus cu 6 victorii din 7
runde, după o luptă acerbă. Astfel, cam-
pionul judeţean la şah al claselor I-VIII
devenea un elev de clasa a IV-a, din Giroc.
În paralel, la fete, Alexandra Paraschiv,

tot din clasa a IV-a, ocupa locul III în
clasamentul judeţului Timiş, clasele 
I-VIII.

În zilele de 26 şi 27 aprilie, la Ma-
gazinul Universal „Bega” din Timi-
şoara a avut loc o competiţie de şah
pentru copii şi juniori până în 16 ani, la
care au participat circa 100 de jucători
din câteva judeţe. Pe locul II în clasa-
mentul general al acestui concurs s-a
clasat giroceanul Paul Paraschiv (care
avea doar 10 ani!). 

La 26 mai, la Dumbrăviţa s-a des-
făşurat Cupa 1 Iunie, concurs de şah
rapid pentru copii şi juniori până în 15
ani, unde au participat jucători de la
cluburi din judeţul Timiş. De data
aceasta, locul I în clasamentul general a
revenit giroceanului Paul Paraschiv, iar
locul I la categoria F12 a fost adjudecat
de către Alexandra Paraschiv. 

Şah - retrospectiva anului 2013

ŞŞaahhuull  eessttee  vviiaaţţăă..  ((BBoobbbbyy  FFiisscchheerr))
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Şahul este viaţă. (Bobby Fischer) 320

La 29 iunie, în Ungaria, la Gyula, s-
a desfăşurat Cupa Internaţională de Şah
Rapid „Alexandru Haţegan”, organizată
de Redacţia „Foaia Românească”. Com-
petiţia a avut numeroşi participanţi, din
Ungaria şi România. Şahistul chişozean
Denis Alboni s-a remarcat de data
aceasta, ocupând locul I la juniori până
în 14 ani. Vasile Paraschiv, tatăl perfor-
merilor Alexandra şi Paul Paraschiv, ju-
când, de asemenea, pentru Clubul de
Şah Giroc, a ocupat locul II în acelaşi
concurs, la categoria „Amatori”. 

În perioada 31 iulie - 9 august a avut
loc Festivalul Şahului Arădean, ediţia
2013. În cadrul secţiunilor pentru copii
şi juniori, Clubul de Şah Giroc şi-a ad-
judecat două premii, prin Alexandra Pa-
raschiv, locul 1 la categoria F12 (fete
11-12 ani) şi Denis Alboni, locul 2 la ca-
tegoria B12. Cei doi au evoluat în tur-
neul B, cu juniori între 11 şi 16 ani,
având 69 de participanţi din România,
Germania, Ungaria, Franţa, Danemarca
şi Moldova.

În turneul principal (seniori şi ju-
niori, 3-9 august) s-a remarcat chişozea-
nul Denis-Dean Alboni, care la numai
12 ani a înregistrat o victorie în partidă
of icială în faţa unui maestru, în runda 9,
împotriva lui Marin Zlătariu, de la C.S.
Universitatea Arad. 

În zilele de 17 şi 18 august, la Reşiţa,
s-a desfăşurat Cupa Banatului Montan la
Şah, pe echipe. Echipa formată din Paul
Paraschiv şi Denis Alboni s-a clasat pe
locul 1 la juniori, câştigând toate cele
şapte meciuri jucate.

Concursul interjudeţean de la Petro-
şani, desfăşurat între 21 şi 24 august, 
ne-a adus premii atât la dezlegări – locul
1 general la fete, Alexandra Paraschiv şi
locul 1 general la băieţi, Paul Paraschiv
– cât şi la şahul clasic – locul 1 categoria
16, Alexandra Paraschiv, şi locul 1 la ca-
tegoria B14, obţinut de Paul Paraschiv.

Paul Paraschiv a ocupat locul 4 în
clasamentul general mixt (seniori şi ju-
niori), fiind singurul care l-a învins în
partida directă pe câştigătorul turneului,

Laurean Manate, de la A.C.S. Tinerii
Maeştri Petroşani. Juniorul girocean a
evoluat într-o companie selectă, cla-
sându-se la două locuri în urma Dariei
Vişănescu, maestră F.I.D.E., medaliată
la mai multe campionate europene şi
mondiale.

La Eforie Nord, în septembrie 2013,
s-a desfăşurat Trofeul Centrocoop, edi-
ţia XXVI, un festival internaţional de
şah. Paul Paraschiv a concurat şi a învins
la secţiunea pentru juniori şi junioare
între 11 şi 14 ani, cu toate că era între cei
mai tineri participanţi. Scorul general
este extraordinar: 8 victorii şi o remiză,
din 9 partide jucate!

Toamna şahistă giroceană aduce o
revenire de zile mari a chişozeanului
Denis Alboni. La festivalul internaţio-
nal de şah de la Tăşnad, el îl învinge în
partidă oficială pe un cunoscut antrenor
din judeţul Timiş. În octombrie, în ca-
drul proiectului-concurs „Pierre de 
Coubertin”, Alboni se impune ca şi cam-
pion regional la categoria B12 (în timp
ce Paul şi  Alexandra Paraschiv devin vi-
cecampioni regionali la B12, respectiv
F12.  

În octombrie, la Arad Open, şah
rapid, Denis Alboni câştigă o cupă
uriaşă, ocupând locul I la categoria B12
(băieţi 11-12 ani), iar echipa Girocului se
clasează prima între echipele cu jucători
de maxim 12 ani. La 30 noiembrie, la
Nădlac, Alboni Denis ocupă locul 1 între
55 de concurenţi cu vârste până în 12 ani. 

Dar cel mai important succes al şa-
hiştilor giroceni în 2013 este titlul de
campioană națională a comunelor, obţinut
de către echipa Şcolii din Giroc, în iunie
2013, în cadrul concursului organizat de
către A.C.S. Elisabeta Polihroniade, în
colaborare cu FR Şah. De asemenea,
echipa din Giroc – formată din Paul Pa-
raschiv, Denis Alboni, Alexandra Para -
schiv şi Robert Perţe – a ocupat locul 5
în clasamentul naţional al echipelor şco-
lare de şah, cu tot cu oraşe şi municipii.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

ŞŞaahhuull  eessttee  ppiiaattrraa  ddee  îînncceerrccaarree  aa  iinntteelliiggeennţţeeii..  ((GGooeetthhee))






