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RRâânndduuiieellii bbiisseerriicceeșșttii ppeennttrruu aannuull 22001155
Zile de post şi posturi

Miercurile şi vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Postul Sfintelor Paşti (23 februarie – 11 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (8 iunie – 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 14 august)
Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

Zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie
Miercuri şi vineri în săptămâna dinaintea Postului Sfintelor Paşti (8 aprilie şi 10 aprilie)
Luni şi marţi în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (13 aprilie şi 14 aprilie)

Vineri în săptămâna Patimilor (10 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 (15 februarie – 21 februarie)

În Postul Sfintelor Paşti (22 februarie – 12 aprilie)
În Săptămâna Luminată (13 aprilie – 19 aprilie)

În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (8 iunie – 28 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 15 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 (21 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

• 12 aprilie şi 13 aprilie, prima şi a doua zi de Paşti
• 1 mai, Ziua Internaţională a Muncii

• 31 mai şi 1 iunie, prima şi a doua zi de Rusalii
• 15 august, Adormirea Maicii Domnului

• 30 noiembrie, Sfântul Andrei
• 1 decembrie, Ziua Naţională a Ro mâniei

• 25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun
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FF iieeccaarree aappaarriiţţiiee aa AAllmmaannaahhuulluuii ,,,,DDiiaalloogg ccuu 

CCeettăăţţeenniiii”” nnee ooffeerrăă pprriilleejjuull ddee aa ppăăssttrraa,, îînn 

mmeemmoorriiaa ttrrăăiittoorriilloorr aacceessttoorr mmeelleeaagguurrii,, pprreeffaacceerriillee

ddiinn ttooaattee ddoommeenniiiillee,, aacctteellee ccuullttuurraallee şşii eevveenniimmeenntteellee llooccaallee..

EEssttee ffooaarrttee ggrreeuu ddee oobbţţiinnuutt uunn lluuccrruu sseerriiooss şşii dduurraabbiill ffăărrăă 

ssttuuddiiuu tteemmeeiinniicc,, ddooccuummeennttaarree ppee mmăăssuurrăă,, ppaassiiuunnee şşii ddăărruuiirree..

TToottuull ppooaattee ffii ppoossiibbiill ddaaccăă iiddeeiillee ppeennttrruu ccaarree lluuppttăămm ddeevviinn oo

mmăărrttuurriiee ppeennttrruu ggeenneerraaţţiiiillee vviiiittooaarree,, ccoonnttrriibbuuiinndd aassttffeell llaa 

îîmmbbooggăăţţiirreeaa iissttoorriieeii llooccaallee.. EEssttee nneecceessaarr ssăă ffaacceemm mmeennţţiiuunnii ccuu 

pprriivviirree llaa mmuullttiipplleellee ttrraannssffoorrmmăărrii,, ffiiee eellee mmiiccii ssaauu mmaarrii,, ddeeooaarreeccee,,

îînn ccaazz ccoonnttrraarr,, ssee ppooaattee aajjuunnggee llaa ccoonncclluuzziiaa ccăă nnuu ss--aa rreeaalliizzaatt

nniimmiicc,, nnuu ss--aa ddoobbâânnddiitt nniimmiicc,, ccăă ttrreecceemm pprriinn ttiimmpp ffăărrăă ssăă llăăssăămm

cceevvaa îînn uurrmmăă..

CCuuvvâânntt 
îînnaaiinnttee
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CCuu aacceesstt pprriilleejj,, vvăă mmăărrttuurriisseesscc ccuu ssiinncceerriittaattee ccăă îînnttrreegguull

ccoolleeccttiivv mmuunncceeşşttee nnuu ppeennttrruu ppuuţţiinnuull ccââşşttiigg şşii nniiccii ddiinn oobblliiggaaţţiiee,, ccii

ddiinn ppaassiiuunnee ppeennttrruu aaccttiivviittaatteeaa ccrreeaattiivvăă,, ppaarrttiicciippâânndd,, îînn aacceesstt mmoodd,,

llaa eevvoolluuţţiiaa ccoommuunneeii GGiirroocc..

NNooii,, ttooţţii,, cceeii ccaarree aallccăăttuuiimm oo eecchhiippăă,, aamm îînnvvăăţţaatt,, ddiinn mmeerrss,, ssăă

ffiimm îînnţţeelleeggăăttoorrii,, ssăă ttrraattăămm ooaammeenniiii ccuu rreessppeecctt,, ssăă rreezzoollvvăămm

pprroobblleemmeellee ddee îînnddaattăă şşii ssăă nnee bbuuccuurrăămm ddee rreezzuullttaattuull aaccttiivviittăăţţiiii

ccoolleeccttiivvee..

PPeennttrruu ttooaattee rreeuuşşiitteellee oobbţţiinnuuttee îîmmpprreeuunnăă ccuu dduummnneeaavvooaassttrrăă,,

aaşştteeppttăămm ddooaarr mmuullţţuummiirreeaa şşii rrăăssppllaattaa ddee llaa BBuunnuull DDuummnneezzeeuu..

PPooaattee,, ppeennttrruu mmoommeenntt,, lleeccttuurraarreeaa aacceessttuuii AAllmmaannaahh nnuu vvăă ccrreeaazzăă

aaddeevvăărraattee eemmooţţiiii,, îînnssăă,, oo ddaattăă ccuu ttrreecceerreeaa ttiimmppuulluuii,, aacceessttee ssccrriieerrii vvăă

vvoorr sseennssiibbiilliizzaa ppâânnăă llaa llaaccrriimmii,, rreeaadduuccâânndd llaa vviiaaţţăă aammiinnttiirriillee ppllăăccuuttee

aallee ffaapptteelloorr llaa ccaarree aaţţii ffoosstt ppăărrttaaşşii..

PPrriimmaarruull ccoommuunneeii GGiirroocc,,

DDrr.. IIoossiiff--IIoonneell TTOOMMAA
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CCâânntteecc ddee CCrrăăcciiuunn
Din an în an sosesc mereu

La geam cu Moş Ajun,
E ger cumplit, e drumul greu,

Da-i obicei străbun.

Azi cu strămoşii cânt în cor
Colindul sfânt şi bun.

Tot moş era şi-n vremea lor
Bătrânul Moş Crăciun.

E sărbătoare şi e joc
În casa ta acum,

Dar sunt bordeie fără foc
Şi mâine-i Moş Crăciun.

Şi-acum te las, fii sănătos
Şi vesel de Crăciun,

Dar nu uita, cât eşti voios
Române, să fii bun.

OO,, ccee vveessttee mmiinnuunnaattăă!!
O, ce veste minunată!
În Viflaim ni s-arată

Astăzi s-a născut
Cel făr’ de-nceput

Cum au zis prorocii.

Că la Viflaim Maria
Săvârşind călătoria,

Într-un mic sălaş,
Lângă-acel oraş,

A născut pe Mesia.

Pe fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume,

Să se nască
Şi să crească,

Să ne mântuiască.
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Aho, aho, pluguşor mititel
Cu rotiţele de fier

Trag băieţi vârtos de el;
Pluguşor cu şase boi,

Cei dinainte
Cu coarnele frânte,
Cei de la mijloc

Cu coarnele de busuioc,
Cei de la roată

Cu coarnele-n baltă.
Hăi, hăi!

Hai mai iute cu colacul
Că fărâmă boii pragul.
S-avem jug de putregai
Cu proţapul de mălai.

Ş-avem a trece
Peste-o apă rece

Unde stau leii-paraleii,
Cu gurile căscate,
Cu limbile lăsate,

Să ne-apuce pe la spate.
Hăi, hăi!

Hopuri, hopurate,
La mulţi ani cu sănătate!

Să trăiţi,
Să-mbătrâniţi

Ca merii,
Ca perii,

În mijlocul primăverii,
Ca toamna cea bogată
Cu bucate-ndestulată!

Ia mai mânaţi,măi flăcăi!
Hăi, hăi!

PPlluugguușșoorruull
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Parcul de pe stradaTimişoarei dinGiroc a
primit numele marelui aviator român Aurel
Vlaicu. În incinta parcului a fost instalată o re-
plică a modelului avionului Vlaicu II al mare-
lui inventator şi inginer, iar la ceremonia de
sfinţire a avionului şi amonumentului dedicat
pionierului aviaţiei, Aurel Vlaicu, a participat
şi domnul Dumitru Prunariu, primul român
care a zburat în cosmos, consilieri locali şi elevi
ai LiceuluiTeoretic „DavidVoniga”dinGiroc.

Primarul comunei Giroc, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma, l-a întâmpinat pe domnul
Dumitru Prunariu cu următoarele cuvinte:

„Ne bucurăm că sunteţi alături de noi, pentru
a participa, împreună, la acest eveniment,unul
care ne aduce aminte de cel care a fost Aurel
Vlaicu. Dumneavoastră sunteţi simbolul ro-
mânesc a ceea ce înseamnă aviaţie şi cosmo-
nautică”. Primul român care a zburat în afara
atmosferei terestre a gustat, apoi, din tradiţio-
nala pâine cu sare, simbolul românesc al ospi-
talităţii.

Prezenţa domnului Dumitru Prunariu la
Giroc a fost una cumultiple semnificaţii, chiar

în preziua în care Biserica Ortodoxă îşi sărbă-
torea Hramul, Sfântul Mare Mucenic Dimi-
trie, Izvorâtorul de Mir.

Acest lucru a fost posibil şi graţie implică-
rii Asociaţiei Culturale Pro Philarmonia, re-
prezentată laGiroc de doamnaLorenaVlad, şi
a Fundaţiei Culturale Academice Timişoara
reprezentată de domnul Ioan Coriolan Gâr-
boni, directorul Filarmonicii Banatul.

Domnul prof. dr.FlorinGolban, consilier
local, a făcut o prezentare a evenimentului şi a
personalităţii luiAurelVlaicu,unul dintre pio-
nierii aviaţiei româneşti.

În completarea celor spuse de prof. dr.Flo-
rin Golban, domnul primar a amintit celor
prezenţi că aici, la Giroc, comunitatea locală,
în frunte cu preotulDavidVoniga, a luat o de-
cizie strălucită, aceea de a realiza un monu-
ment cu cruce, acesta fiind primul ridicat în
ţară, la circa şapte luni de la tragicul accident
din 13 septembrie 1913, când avionul Vlaicu
II, pilotat de Aurel Vlaicu, s-a prăbuşit la Bă-
neşti, lângă Câmpina.

MMoommeennttee ffeessttiivvee llaa GGiirroocc
NNoouull ppaarrcc aall ccoommuunneeii aa pprriimmiitt nnuummeellee „„AAuurreell VVllaaiiccuu””,,

uunnuull ddiinnttrree ppiioonniieerriiii aavviiaaţţiieeii rroommâânneeșșttii
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Despre macheta avionului Vlaicu II
prezentă de acum în Parcul „Aurel Vlaicu”
din Giroc a vorbit consilierul local Mircea
Bota:„Aceastămachetă a ajuns laGiroc da-
torită unor oameni inimoşi, care au vrut să
continue ceea ce au realizat înaintaşii noştri
giroceni în 1914.Am fost ajutaţi de asocia-
ţia condusă de domnul IoanCoriolanGâr-
boni, un om care respectă, încurajează şi
transmite mai departe cultura poporului
român.De asemenea, ne-au sprijinit dom-
nul Constantin Custura, care a muncit
două săptămâni încontinuu la machetă, şi
Liviu David, care a pus la dispoziţie logis-
tica pentru realizarea machetei. Am bene-
ficiat şi de sprijinul domnului dr. ing.
AritonFlorea, inginer de aeronave, cel care
a reconceput proiectul avionului Vlaicu II.
Alături de noi este şi domnul academician
VasileTărâţeanu,de laCernăuţi, preşedin-
tele Fundaţiei «Casa Limbii Române»,
pentru că, să nu uităm,Aurel Vlaicu a zbu-
rat şi peste acest oraş din Bucovina”.

Domnul profesor Ioan Traia a prezen-
tat un document important din anul 1914,
cules din ziarele locale ale vremii, cu privire
la actul comunităţii dinGiroc de a ridica un
monument închinat lui AurelVlaicu. În ar-
ticolul semnat de Constantin Savu, în zia-
rul „Poporul”, dinArad, intitulat „Serbările
de la Giroc”, domnul profesor Traia a des-
coperit că acestmaterial vorbea tocmai des-
pre manifestările organizate, aici, în
memoria lui AurelVlaicu.„În ziua a doua a
Sfintelor Paşti, în anul 1914, s-a sfinţit acest
monument. Ziaristul Constantin Savu a
prezentat cu lux de amănunte şirul eveni-
mentelor desfăşurate în comunitatea giro-
ceană. Iată că, la nici un an de la 13
septembrie 1913, la Giroc se înălţa primul
monument închinat memoriei lui Aurel
Vlaicu, cel care a murit încercând să treacă
în zbor la fraţii noştri de dincolo de Car-
paţi. A fost nu doar un gest de cinstire, ci şi
un gest de curaj pentru că, pe vremea aceea,
Girocul şi această parte de ţară se aflau sub
Imperiul austro-ungar. În articolul pe care
l-am cercetat se spune: «La ora 11, în acom-
paniamentul clopotelor bisericii, o mul-

ţime de oameni s-a îndreptat spre monu-
mentul ridicat la marginea dinspre Timi-
şoara a satului, în frunte cu preoţii David
Voniga şi Trifu Petcu, cu dascălul Mihai
Bocşa, corul bărbătesc, corul mixt, cu ele-
vii şi elevele şcolilor din localitate». Apoi,
se relatează că,după slujba de sfinţire,preo-
tul David Voniga a rostit o frumoasă cu-
vântare, din care redau un mic fragment:
«Consacrat-am această sfântă cruce pentru
preamărirea lui Dumnezeu care, chipul
omului luând, pe acest semn de răstignire
şi moarte a răbdat pentru noi şi pe care-L
rugăm ca să ne facă întărire în credinţă,
mângâiere în restrişte şi talismane în nevoi.
Consacrat-am această sfântă cruce memo-
riei unui geniu al neamului nostru, care
prin moartea sa tragică s-a făcut martirul
ştiinţei şi al năzuinţei spre gloria neamului
românesc».Pe cruce stătea scris: «Întrumă-
rirea luiDumnezeu şi înmemoria lui Aurel
Vlaicu, geniul aviaticei române, ridicatu-
s-a această sfântă cruce de către credincio-
şii Bisericii românilor ortodocşi dinGiroc,
în anul 1914, ziua a doua a Sfintelor Paşti»”,
a spus domnul profesor IoanTraia.

Domnul academicianVasileTărâţeanu,
oaspete venit tocmai de laCernăuţi, a spus:
„Mă simt onorat de invitaţia pe care ampri-
mit-o de la Primăria Giroc, de a asista la
simpozionul internaţional care a avut loc
aici şi la evenimentul de sfinţire a monu-
mentului închinat lui AurelVlaicu.Vreu să
vă spun că, în anul 1912, Aurel Vlaicu a
efectuat patru zboruri la Cernăuţi. Ca şi
aici, la Giroc, în cazul ridicării monumen-
tului, presa vremii din Cernăuţi a prezen-
tat aceste zboruri, ca pe unul dintre cele
mai importante momente din viaţa şi isto-
ria poporului român. Aurel Vlaicu de-
monstra întregii lumi geniul poporului
român”.

Părintele Marius Şonea, preotul paroh
al Bisericii Ortodoxe Române din Giroc, a
oficiat o slujbă de pomenire şi de odihnă a
sufletului marelui om de ştiinţă Aurel
Vlaicu şi a sfinţit monumentul şi avionul
amplasate în parcul „Aurel Vlaicu”.
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DDuummiittrruu PPrruunnaarriiuu,, CCeettăăţţeeaann 
ddee OOnnooaarree aall ccoommuunneeii GGiirroocc

Momentul culminant al manifestării a
fost cel în care domnul primar dr. Iosif-Ionel
Toma i-a înmânat domnului general-maior
de aviaţie Dumitru Prunariu diploma şi pla-
cheta „Cetăţean de Onoare al comunei
Giroc”.

Domnia sa a adresat câteva cuvinte asis-
tenţei: „Domnule primar, domnilor consi-
lieri, dragi prieteni. Nu este numai o plăcere,
ci chiar o onoare să mă aflu la inaugurarea
unui monument, a acestui avion al lui Aurel
Vlaicu, un pionier al aviaţiei româneşti, care
şi-a construit avioanele aici şi a zburat cu ele
pe pământul României. Aş menţiona un sin-
gur lucru: există, într-un fel sau altul, că este
un fapt, un dat sau o genă care se transmite
rămâne de văzut, o axă a aviaţiei – din centrul
României, să spunem Braşov, spre vest. Dacă
luăm industria aeronautică, foarte puternic
dezvoltată în perioada interbelică şi în al
Doilea Război Mondial, amintind de avio-
nul IAR 80, care a luptat pe frontul de Est şi
era considerat al patrulea cel mai cunoscut
din lume, pot spune că axa de care vorbeam
anterior a fost precedată de cei care au avut
realizări deosebite în domeniul rachetelor şi
al cosmosului, la Sibiu”. Domnul Dumitru
Prunariu a vorbit apoi despre o serie de oa-
meni de ştiinţă români care au făcut desco-
periri importante în ceea ce priveşte
navigaţia spaţială. 

„Întorcându-ne încoace, spre Banat, ne
mândrim că avem actuala comună Aurel
Vlaicu, avem comuna Traian Vuia, acolo
unde s-au născut aceşti pionieri ai aviaţiei ro-
mâneşti, şi ajungând aici, lângă Timişoara, la
Giroc, unde am participat la această mani-
festare deosebită şi emoţionantă. Oamenii de
aici au repus în valoare această cruce, pe care
înaintaşii lor au ridicat-o imediat după ce
Aurel Vlaicu a dispărut dintre noi. La fel,
acest avion ne va aduce mereu aminte de rea-
lizările deosebite ale lui Aurel Vlaicu. Mul-
ţumesc şi Primăriei pentru decizia de a da
acestui parc numele marelui nostru înaintaş. 
Spiritul aeronautic trebuie păstrat, pentru că

aeronautica reprezintă ştiinţă, tehnologie în-
altă şi tendinţa permanentă a oamenilor, a ti-
nerilor, chiar a copiilor, în evoluţia lor, spre
progres, spre a face lucruri deosebite. Mă
bucur că acest lucru se întâmplă şi că el este
realizat de oameni care înţeleg semnificaţia
acestor lucruri. Vă mulţumesc pentru ceea ce
faceţi aici, la Giroc, şi mă bucur că am avut
prilejul să mă aflu în mijlocul dumneavoastră”.

O Diplomă de Excelenţă a fost acordată
preotului Mircea Marcel Vlaicu, al patrulea
nepot al lui Aurel Vlaicu. Domnul Mircea
Marcel Vlaicu a fost, la rândul său, pilot co-
mandor, iar apoi, după retragerea din aviaţie,
absolvent al şcolii de teologie şi preot militar.
Faptul că a trebuit să fie, în aceeaşi zi, la Ti-
mişoara, pentru manifestările prilejuite de
Ziua Armatei Române, l-a făcut să nu  poată
onora invitaţia de a participa la evenimentul
de la Giroc.



DDiissttiinnccţţiiii ppeennttrruu ppeerrssoonnaalliittăăţţii ggiirroocceennee
Cu acest prilej, au mai fost acordate încă trei

titluri de Cetăţean de Onoare. Primul dintre aces-
tea a fost decernat domnului Adrian Urşica, con-
silier local, fost pilot militar.

De asemenea titlul şi placheta de Cetăţean
de Onoare i-au fost acordate fostului reprezen-
tant al administraţiei locale, domnul Gheorghe
Haneş, care timp de mai mulţi ani s-a zbătut,
după cum spunea domnul primar, ca „această
localitate să aibă tot ceea ce-i trebuie şi, după
puterile domniei sale – care erau foarte mari – şi
după puterile materiale ale vremii – care erau
foarte mici – a realizat lucruri minunate”.

„Trăieşte printre noi un om deosebit, un
om cu un suflet sensibil, care reuşeşte să scrie
versuri deosebite, care plac multora dintre noi
şi ne ung la inimă, aducându-ne aminte de ti-
nereţile noastre şi de ceea ce înseamnă că ro-
mânul, într-adevăr, are suflet de poet”, a spus
domnul primar Iosif-Ionel Toma înainte de
înmânarea diplomei şi a plachetei cu titlul de
Cetăţean de Onoare poetului George Lână.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
sursa foto: www.girocchisoda.com

Foto: Tibi SZASZ
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Sfântul Vasile episcopul Cezareii, este
unul dintre cei mai importanţi părinţi ai bise-
ricii ortodoxe şi unul dintre cei mai mari
teologi creştini. S-a născut în Pont, în jurul
anului 329, şi a murit în Cezarea, în ziua de
1 ianuarie 379.

Provenea dintr-o fami-
lie creştină binecunoscută:
tatăl său, Sfântul Vasile cel
Bătrân, a fost un renumit
învăţător în Pont, iar sora
sa, Macrina, şi fratele său,
Grigore din Nyssa, au de-
venit, de asemenea, sfinţi.

Sfântul Vasile a
studiat la: Cezarea, Con-
stantinopol şi Atena,
remarcându-se, încă de
tânăr, prin profunde
cunoştinţe în filosofie, as-
tronomie, geometrie, medi-
cină şi retorică. La Atena, a
legat o strânsă prietenie cu
Grigore de Nazianz, care a
fost întotdeauna impresionat de inteligenţa
şi spiritul său profund. Sfântul Vasile a de-
venit, apoi, un strălucit profesor în Neo
Cezarea.

La 14 iunie 370, Sfântul Vasile este ales
episcop al Cezareii, cel mai important

susţinător al său fiind Grigore de Nazianz.
În această înaltă funcţie,el era totodată Mitro-
polit al Cappadociei şi Exarh al Pontului,
autoritatea sa întinzându-se între Balcani,
Mediterană, Marea Egee şi până la Eufrat.

El a depus un enorm efort
la organizarea bisericii şi a
luptat pentru drepturile
clerului, punând un mare
accent pe temeinica pregă-
tire canonică şi spirituală a
preoţilor.

O mare atenţie a acor-
dat Sfântul Vasile păturii
sărace şi a celor oprimaţi,
iniţiind nenumărate acte
de caritate. Începând din
anul 373, o serie de eveni-
mente întristează viaţa sa,
începând cu moartea frate-
lui său, Grigore, şi ruptura
cu Grigore de Nazianz.

La acestea se adaugă
situaţia generală din Imperiul Roman şi at-
acurile goţilor. Sfântul Vasile moare în anul
379, iar la înmormântarea sa participă un
număr mare de creştini, evrei, păgâni, local-
nici şi străini, ca dovadă a marii sale popu-
larităţi. (M.S.)

SSffâânnttuull VVaassiillee cceell MMaarree

Pe unii oameni, cu totul potrivnici, 
binefacerile îi îmblânzesc. Pe invidios însă,
binefacerile mai mult îl înrăiesc. 

Cu cât invidiosul are parte de mai mari
binefaceri, cu atât mai tare f ierbe de ciudă, mai
mult se supără şi se mânie. Mulţumind pentru
darurile primite şi mai mult se cătrăneşte de
purtarea binefăcătorului. 

Ce f iară nu întrec ei prin cruzimea lor?
Câinii, cărora li se aruncă o coajă, se domes-
ticesc; leii, cărora li se poartă de grijă, se îm-
blânzesc. Invidioşii însă, mai mult se irită când
li se arată îngrijire şi atenţie.

Dumnezeu este pe pământ, Dumnezeu

între oameni nu prin foc şi prin trâmbiţă şi prin
munte fumegând sau prin nor şi prin vijelie
care înfricoşa sufletele celor ce ascultau pe
legiuitori, ci prin trupul nostru şi vorbind
blând celor de acelaşi neam. 

Dumnezeu în trup; nu din lucrări delimi-
tate, ca la prooroci, ci avându-Şi omenitatea ar-
ticulată şi unită cu Sine Însuşi şi întorcând la
Sine prin trupul înrudit cu noi toată omeni-
tatea.

Orice grijă, chiar dacă n-ar părea să aibă
ceva din cele oprite, dacă nu contribuie la
evlavie, este lumească.

Sfântul Vasile cel Mare

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

2 V Înainteprăznuirea Botezului Domnului;Sf. Ier.Silvestru,Ep.Romei;Sf.Cuv.Sera-
fim de Sarov (Harţi)

3S Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului)
4 D Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv.Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf.

Cuv. Apolinaria; Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. IITimo-
tei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 5, voscr. 8

5 L Sf.Sfinţit Mc.Teopempt şi Sf.Mc.Teonas;Sf.Cuv.Sinclitichia (Ajunul Bobotezei)
(Post negru)

6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
7 M †) SoborulSf.Prooroc IoanBotezătorul şi ÎnaintemergătorulDomnului (Dezlegare

la peşte)
8 J Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9 V Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei (Post)
10 S †)Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian,

episcopul Melitinei; (Sâmbăta după Botezul Domnului)
11 D † Sf.Cuv.Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte;Sf.Cuv.Vitalie;Duminica

dupăBotezulDomnului (Începutul propovăduiriiDomnului);Ap.Efeseni IV,7-13;Ev.Matei
IV, 12-17; glas 6, voscr. 9

12 L Sf. Mc.Tatiana diac. şi Eutasia
13 M 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 Dom-

nului) (Post)
15 J Sf. Cuv. PavelTebeul şi Ioan Colibaşul
16 V Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul (Post)
17 S†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria
18 D †) Sf. Ier.Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei;Duminica a XXXII-a după

Rusalii (a lui Zaheu);Ap. ITimotei IV, 9-15;Ev.Luca XIX,1-10; glas 7, voscr. 10
19 L Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20 M † 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 (Post)
22 J Sf. Ap.Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 V Sf.Sfinţit Mc.Clement, episcopul Ancirei;Sf.Mc.Agatanghel;Sfinţii Părinţi de la Si-

nodul al VI-lea Ecumenic (Post)
24 S Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei
25 D †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion

episcopulTomisului;Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu);Ap.ITimotei IV,9-15;
Ev. Luca XIX, 1-10; glas 8, voscr. 11

26 L Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27 M † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28M Sf.Cuv.EfremSirul,IsaacSirul,Paladie şi IacobSihastrul;Sf.MuceniţăHaris (Post)
29 J Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. IgnatieTeoforul; Sf. Mc. Filotei
30V †)Sf.Trei Ierarhi:Vasile celMare,GrigorieTeologul şi IoanGurădeAur;Sf.Sfinţit

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

IIaannuuaarriiee 
zziiuuaa aarree 1100 oorree,, nnooaapptteeaa aarree 1144 oorree
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Pe 6 ianuarie, Biserica ortodoxă sărbă-
toreşte botezulMântuitorului IisusHristos.
Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale săr-
bătorilor de iarnă care încep în Ajunul Cră-
ciunului. În greceşte, cuvântul Bobotează este
numit Teofanie sau Epi-
fanie, care se traduce prin
„ArătareaDomnului”, adică
a SfinteiTreimi.

Biblia îlmenţionează pe
Ioan Botezătorul, conside-
rat de creştini ca Înainte-
mergătorul Lui IisusHristos,
care ar fi propovăduit ve-
nirea acestuia, îndemnând
pe iudei la pocăinţă. Îm-
brăcămintea pustnicului
Ioan era foarte simplă, fă-
cută din blană de cămilă; el
purta o cingătoare de piele
împrejurul mijlocului şi se
hrănea cu lăcuste şi miere
sălbatică. Icoanele au păstrat de-a lungul
timpului această imagine, înfăţişându-ni-l
pe Botezător cu părul şi barba lungi. Con-
siderându-l proroc, locuitorii din Ierusalim

şi din întreaga Iudee se strângeau în jurul lui
pentru a-i asculta cuvintele şi,mai ales, pen-
tru a fi botezaţi de el în râul Iordan.

Ioan le cerea, înainte de a-i boteza, să se
spovedească şi să se pocăiască, spunându-le

că el îi botează doar cu apă,
dar „cel ce va veni după el” îi
va boteza cu Duh Sfânt şi cu
foc.

Despre „cel ce va veni
după el”, Ioan spunea că
acela este mult mai mare şi
mai puternic decât el.

Evanghelia relatează că şi
Iisus a venit, din Galileea,
pentru a fi botezat de Ioan,
care, văzându-l, a spus: „Iată
mielul LuiDumnezeu, cel ce
spăla păcatul lumii”. Con-
form acestei relatări, ieşind
din apaIordanului,IisusHris-
tos ar fi spus: „Cerurile s-au

deschis şi duhul Lui Dumnezeu s-a vărsat,
coborându-se ca un porumbel şi venind peste
El. Şi glas din ceruri zicând: acesta este Fiul
Meu cel iubit întru care ambinevoit”. (M.S.)

În ziua după Botezul Domnului se
prăznuieşte sfântul IoanBotezătorul, Înain-
temergătorulDomnului, celmaimaredintre
profeţi,glasulcare strigă înpustie:„Gătiţicalea
Domnului”, turtureaua pustiei, care a bine-
vestit primăvara harului, făclia Luminii dum-
nezeieşti, răsăritul ce a vestit pe Soarele
Dreptăţii, ca un înger pământesc şi om
ceresc, care stă la graniţa dintre cer şi pământ
şi uneşte Vechiul şi NoulTestament.Trimis
de Dumnezeu, în deşert, să anunţe vestea
cea bună a venirii LuiMesia Hristosul, şi să
pregătească calea Lui Iisus, Ioan îşi îm-
plineştemisiunea botezând peDomnul Isus
în apele Iordanului.

De acum strălucirea lui urma să scadă,
iar aMântuitorului să crească.Totuşi, chiar

după venirea Harului şi moartea lui ca mar-
tir, Ioan Botezătorul continuă să fie pentru
creştini, în sens duhovnicesc, Înaintemergă-
torul Domnului.

Model de înfrânare,pocăinţă, curăţire de
patimi prin asceză şi rugăciune, iniţiator al
vieţii monastice şi a celei pustniceşti, Ioan
nu va înceta să fie cel care pregăteşte calea ce
duce laHristos.

Mai multe despre viaţa sfântului Ioan
Botezătorul ne povestesc sinaxarele celorlalte
sărbători pe care Biserica i le-a
rânduit:ZămislireaSfântuluiIoanBotezătorul
(23 septembrie), Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul (24 iunie);Tăierea capului Înain-
temergătorului (29august),Aflărilecapului (24
februarie şi 25mai). (M.S.)

BBootteezzuull DDoommnnuulluuii,, BBoobbootteeaazzaa

SSoobboorruull SSffâânnttuulluuii IIooaann BBootteezzăăttoorruull
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Pricina acestui praznic a fost urmă-
toarea: în zilele împăratului Alexie Comnen,
care a luat sceptrul împărăţiei în anul 1081,
după împăratul Botaniat, s-a iscat
neînţelegere între oamenii cei mai de cinste
şi mai înţelepţi. Unii cin-
steau mai mult pe Vasile cel
Mare, zicând că este înalt la
cuvânt, ca unul care a cerc-
etat prin cuvânt firea celor ce
sunt, că la fapte se aseamănă
aproape cu îngerii, că nu era
lesne iertător, că era fire
hotărâtă şi nu era stăpânit de
nici un lucru pământesc. În
schimb, pogorau pe dum-
nezeiescul Ioan Gură de
Aur, zicând că ar fi fost,
oarecum, potrivnic lui
Vasile, pentru că ierta prea
lesne şi îndemna la pocăinţă.
Iar alţii înălţau pe acest
dumnezeiesc Ioan Gură de
Aur, zicând că este mai omenească învăţă-
tura lui şi că îndreaptă pe toţi, şi-i înduplecă
spre pocăinţă prin dulceaţa graiului său.
Alţii înclinau spre dumnezeiescul Grigorie,
că adică el ar fi întrecut pe toţi, şi pe cei
vechi, vestiţi în învăţătura elinească, şi pe ai

noştri, prin înălţimea, frumuseţea şi cuviinţa
cuvântărilor şi scrierilor lui.

Mai târziu, după câţiva ani, sfinţii aceş-
tia se arătară, unul câte unul, după aceea câte
trei împreună, aievea, iar nu în vis, arhiereu-

lui care păstorea atunci
cetatea Evhaitenilor, şi care
se numea Ioan, fiind bărbat
înţelept în toate, cunoscător
al învăţăturii elineşti, cum se
vede din scrierile lui şi care
ajunsese pe culmea vir-
tuţilor. Atunci, sfinţii grăiră
într-un glas către dânsul că
între ei nu este nici îm-
potrivire, nici

vrajbă, ci una sunt în faţa
lui Dumnezeu. Acestea
zicându-le, s-a părut că ei se
suie iarăşi la ceruri, îmbră-
caţi în lumina

nespusă şi chemându-se
unul pe altul, pe nume. Iar

minunatul om care a fost Ioan Evhaitul,
după ce se sculă, a făcut aşa cum îi poruncis-
eră sfinţii, potolind mulţimea şi pe cei ce se
certau, căci acesta era om vestit pentru viaţa
lui îmbunătăţită. El a dat Bisericii sărbă-
toarea aceasta spre a fi prăznuită. (M.S.)

SSffiinnţţiiii TTrreeii IIeerraarrhhii

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeșșttiinnee
Inima iubitoare de agoniseală se aseamănă

cu focul care se întinde din ce în ce mai departe
pe materia ce arde și distrugând una, cuprinde
alta.

Omul desăvârșit este acela care primește cu
o egală stare a duhului și cu mulțumire, din
mâinile Domnului, schimbările vieții sale,
atât pe cele fericite, cât și pe cele nefericite.

Copiii evlavioși sunt cea mai mare
mângâiere pentru părinții evlavioși: sunt cea
mai bună împodobire a părinților vii și cel mai
bun monument al părinților morți.

Pentru cei ce postesc de bună voie, postul le
este folositor tot timpul pentru că demonii nu
îndrăznesc să atace pe cel ce posteşte, iar în-
gerii, păzitorii vieţii noastre, stau cu plăcere
lângă cei ce-şi curăţesc sufletul cu post.

Lucru cel mai de vârf al Scripturii se află în
cuvintele: „Vrei să f ii desăvârșit?”. Restul e is-
torie, sfaturi, tactici, îndemnuri, legi.

Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în su-
flete, pe când învățăturile primite în suflet cu
plăcere și cu bucurie rămân de-a pururi.

Sfântul Vasile cel Mare
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Duminică, 26 ianuarie 2014, a avut loc, la
Bata, judeţul Arad, un spectacol folcloric
maraton, intitulat„45deanidedanspopular”,
organizat în cinstea maestrului Victor
Jicherean, coregraful Ansamblului folcloric
„Ghiocelul” dinGiroc.

Cu acest fericit prilej,maestrului Victor
Jicherean i-a fost înmânată, din partea Co-
munei Giroc, „Diploma de Excelenţă” pen-

tru activitatea desfăşurată în cadrul
Ansamblului „Ghiocelul”, pentru cei 45 de
ani de carieră şi pentru împlinirea a 69 de
ani.Maestrul Victor Jicherean a obţinut ne-
numărate premii, la diferite concursuri sau
festivaluri, cu Ansamblul „Ghiocelul“ din
Giroc reuşind să monopolizeze, ani la rând,
Marele Premiu al Festivalului-Concurs
„Lada cu Zestre a Neamului”, organizat de
Consiliul Judeţean şi Centrul pentru

Cultură şi ArtăTimiş.
La casa din Ţela, profesorul Victor

Jicherean a primit vizita primarului comunei
Bata, a preotului paroh, a rudelor, priete-
nilor şi invitaţilor săi, pe care i-a omenit
după tradiţie. Apoi, s-au îndreptat spre
Căminul Cultural din Bata, unde a avut loc
spectacolul.Cei 168 de artişti dansatori, din
opt ansambluri folclorice, alături de nu-

meroşi instrumentişti şi interpreţi, au par-
ticipat la patru ore şi jumătate de spectacol
folcloric bănăţean de cea mai înaltă clasă.

Li s-au alăturat şi interpreta Larisa
Horvat, dar şi instrumentistul Aurel
Danciu, vecini ai sărbătoritului, de la Ţela.
Au fost urmăriţi de peste 400 de spectatori,
dar şi de telespectatorii şi ascultătorii Inedit
TV, Naşul TV, Radio Timişoara şi Victoria
TV (din Serbia).

MMaaeessttrruull VViiccttoorr JJiicchheerreeaann,, aanniivveerrssaatt llaa
„„4455 ddee aannii ddee ddaannss ppooppuullaarr””
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A fost prezent şi senatorulTraian Igaş,
dar şi profesorul Ciprian Cipu – fost direc-
tor al Centrului pentru Cultură şi Artă al
Judeţului Timiş, precum şi fiica sărbători-
tului, Daniela Jicherean, ea însăşi coregraf
de succes.

Ion Micurescu i-a acordat domnului
Victor Jicherean o „Diplomă de Excelenţă
cu plachetă”, pentru întreaga activitate cul-
tural-artistică desfăşurată în domeniul cul-
turii tradiţionale. „Mă bucur că am avut
prilejul drag de a acorda fiului satului Ţela
această distincţie, pentru deosebita sa ac-
tivitate. Pentru Victor Jicherean, core-

grafia dansului popular reprezintă o profe-
siune de credinţă, pe care a făcut-o cu
pasiune, ştiinţă şi artă”, a spus primarul din
Bata.

În cuvântul său, senatorulTraian Igaş a
subliniat importanţa iniţiativei în efortul
general de a reevidenţia „valoarea ines-
timabilă a folclorului românesc original,
cel bănăţean fiind parte a lui”.

Fiica sărbătoritului, Daniela Jicherean,
i-a oferit maestrului o diplomă onorifică şi
i-a adresat felicitări, în aplauzele întregii
săli. (A.B.)
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CHUCK PALAHNIUK –MECANIC AUTO

Autorul cărții „Fight Club” (1996) este
unul dintre cei mai „la modă” scriitori,
cunoscut fiind pentru personalitatea sa in-
trigantă.

În afară demunca sa ca jurnalist, se pare
că Palahniuk a lucrat și camecanic, reparând
camioane. De asemenea, Palahniuk a fost,
pentru o vreme, însoțitor într-un azil, fi-
indu-le aproape celor ce se îndreptau spre
moarte.

FRANZ KAFKA – AGENT DE ASIGURĂRI

Autorul arhicunoscutelor „Metamo-
rfoza”, „Procesul”, „Castelul” a fost,un timp,
angajat la o firmă de avocatură, dar și la una
de asigurări (firmă cu origini italiene).

A făcut aceste lucruri în paralel cu
scrisul, deoarece credea că poate ca ziua să
lucreze orice, iar noaptea să o dedice pasiu-
nii pentru literatură.

ALICEMUNRO – CHELNERIȚĂ

Câștigătoare a Premiului Nobel pentru
Literatură, autoare a volumului de proză
scurtă „Prea multă fericire”, Alice Munro a
început să scrie după ce, văzând ce cărți îi
trec prin mână în perioada când lucra ca li-
brar, și-a spus că poate scrie mai bine de-
atât.

Înainte de a-și deschide propria librărie,
Munro lucrase ca şi chelneriţă (pentru a-și
putea continua studiile), dar a fost şi culegă-
tor de… tutun.

HUGHHOWEY – CĂPITANDE IAHT

Este cunoscut pentru că a scris „Silozul”,
dar puțină lume știe că, înainte de aceasta,
Hugh Howey a fost comandant al propriu-
lui vas (un iaht pe care și l-a cumpărat pentru
a locui după ce a terminat studiile).A fost pe

nave în zona New York-ului, dar și a
Caraibelor.

JOHN STEINBECK – AGRICULTOR

A lucrat de mic, niciodată nu a fost răs-
fățat financiar de către familia sa (deși îl
iubeau, voiau ca el să fie capabil să-și câștige
banii). A fost, pe rând, agricultor (culegea
fructe), fermier, administrator. A fost și co-
respondent de război, dar atunci cariera sa
de scriitor se contura deja serios. Însă rămân
relevante joburile lui din fiecare vară a
tinereții, când era muncitor la câte o fermă
ori îngrijitor al vreunei proprietăți.

STEPHENKING –OMDE SERVICIU

Deși acumnumai are nevoie de nici o in-
troducere, înainte de debutul literar era un
simplu îngrijitor la un liceu, fără bani, dar cu
multe speranțe (chiar munca pe care o făcea
l-a inspirat să scrie „Carrie”, care a devenit
ulterior un reper al genului).

T.S. ELIOT – FUNCȚIONARBANCAR

Timp de opt ani, T.S. Eliot a fost
funcționar la banca londoneză „Lloyd’s”.
Acesta a compus, în minte, pasaje din „The
WasteLand”(„Țarapierdută”) în timpcecălă-
toreaspre loculdemuncă,în fiecarezi.Prinur-
mare, jobul l-a ajutat în cariera sa literară,care
se construia de pe atunci.

JACKKEROUAC–SPĂLĂTORDEVASE

Pionier al generației Beat, Jack a avut
multe joburi – dintre cele mai diverse.
Printre ele se numără: asistent la o benzi-
nărie, culegător de bumbac, paznic de
noapte, frânar la căile ferate, spălător de
vase,muncitor în construcții,marinar însăr-
cinat cu întreținerea vasului.

SSccrriiiittoorrii cceelleebbrrii șșii mmeesseerriiiillee lloorr…… oobbiișșnnuuiittee
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În copilăria sa, Mihai Eminescu (pe atunci
Eminovici) obişnuia să îşi sperie tatăl într-un
mod bizar. Băiatul mergea în pădure să
prindă şerpi şi-i punea de vii în
apropierea casei sale. Apoi, îşi chema
tatăl să vadă „ce pasăre a prins” şi
stătea deoparte râzând când părin-
tele său dădea faţă în faţă cu rep-
tilele supărate…

La 25 februarie/9 martie 1866,
revista Familia din Pesta publica
poezia „De-aş avea…”, scrisă de un
debutant pe nume Mihai Eminovici.
Iosif Vulcan, directorul revistei, i-a
schimbat însă numele din Mihai Emi-
novici în Mihai Eminescu, nume pe care
poetul l-a adoptat imediat şi l-a păstrat pentru
totdeauna. Dar, probabil, stiaţi acest lucru deja…
Ştiaţi însă faptul că revista mai există şi azi?

Care este inspiraţia din spatele poeziei „Pe
lângă plopii fără soţ”? În vremea în care Emi-

nescu a scris poezia respectivă, era îndră-
gostit de Cleopatra Leca Poenaru, fiica

pictorului Constantin Lecca şi verişoa-
ra lui Caragiale. Domnişoara avea
casa pe strada Cometa, nr. 6, o
stradă încadrată de plopi, pe care
Eminescui-anumăratşiaobservatcă
îi iese un număr fără soţ.

În ciuda problemelor sale de
sănătate, Mihai Eminescu a scris

poezii până în momentul morţii. În
buzunarul de la haina pe care o purta

în momentul morţii se aflau, scrise de
mână, poeziile „Viaţa” şi „Stele în cer”.
Există un singur film despre viaţa lui

Mihai Eminescu, „Luceafărul”, regizat de Emil
Loteanu, apărut în anul 1987.

MMiihhaaii EEmmiinneessccuu

„Îngerul blond” al lui Eminescu a fost Veron-
ica Micle, o doamnă frumoasă, cu părul lung,
bălai, şi ochii albaştri. S-au cunoscut la Viena, în
1872, la vârsta de 22 de ani, pe când el era student
la filozofie, iar ea, căsătorită deja de opt ani şi
mamă a doi copii, venise pentru a-şi trata o boală.
Cei doi au început timid, în capitala austro-un-
gară, o relaţie de amor ce avea să fie condimentată,
în următorii 17 ani, cu multă pasiune, intrigi, de-
spărţiri şi reîmpăcări.

În toamna lui 1879, Veronica şi Eminescu au
petrecut împreună aproape două luni în Bucureşti,
iar în primăvara anului 1880 vorbeau pentru
prima dată de posibilitatea căsătoriei. Problemele
financiare şi opoziţia de care s-au izbit, în soci-
etate, vor zădărnici însă planul îndrăgostiţilor, iar
până în toamna anului 1881 relaţiile dintre ei se
vor răci.

Flacăra iubirii s-a reaprins în 1882, când
Veronica a revenit la Bucureşti, iar cei doi au locuit
câteva luni în imobilul de pe strada Buzeşti, nr. 5.
Zadarnic a încercat ea să-l convingă să se căsă-
torească: opoziţia prietenilor lui şi depresia, care
deja îl stăpâneau pe Eminescu, au blocat orice de-
mers în acest sens.

În dimineaţa zilei de 15 iunie 1989, poetul se

stingea în sanatoriul doctorului Şuţu, iar Veron-
ica nu l-a putut uita: în data de 4 august 1889 s-a
sinucis, la Mănăstirea Văratec, unde se retrăsese.
O sinucidere premeditată, la fix 50 de zile după
moartea iubirii sale, Mihai Eminescu.

MMiihhaaii EEmmiinneessccuu șșii VVeerroonniiccaa MMiiccllee

AAmm pplleeccaatt......
Am plecat făr’ de căinţă
Şi m-am dus fără de dor,

Ca să uit a ta fiinţă,
Ca să uit al tău amor.

Şi plecând m-am dus în lume
Numa-n voia întâmplării,
Nici cu gând de zile bune,
Nici cu jalea-nstrăinării.

De-am mers mult pe-acea cărare
Nu mai ştiu de-atâta chin

Căci cu dor şi disperare
Îndărăt la tine vin.

Veronica MICLE
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Chiar dacă pronia divină a rânduit ca
unele sate, cum este cazul Girocului, să fie
aşezat geografic „lamargine” de oraş, aces-
tea nu şi-au trădat, nicidecum, identitatea
şi au traversat istoria păstrându-şi „aura”
ruralităţii „neaoşe”, în care orice se întâm-
plă, produce un„efect de ecou”, în toată su-
flarea. Este ştiut că stâlpii de susţinere ai
unei asemenea aşezări umane sunt „vâr-
furile” sociale, culturale şi istorice – Popa,
Dascălul şi Primarul (sub diversele denu-
miri în timp).
Deşi, la fel camai toate satele bănăţene,

Girocul a înregistrat şi el, la sfârşitul sec-
olului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea, nenumărate schimbări importante
cu disipare radială, însă, cu toate acestea,
unele „năravuri” vechi au rămas constitu-
tive traiului de la sat, anume, „încrucişarea
săbiilor” între intelectualii responsabili cu
misiunea „luminării” omului simplu.
O astfel de „încăierare” s-a produs între

preotulAlexiuChişozan,paroh înGiroc, şi
mai mulţi colegi, enoriaşi şi autoritatea
bisericească.
Documentele de arhivă relevă că preo-

tul în cauză a aprins o „vâlvătaie” care cu
greu s-a putut stinge.Cei dintâi scandalizaţi
de comportamentul clericului Chişozan au
fostmembrii Consiliului Parohial –Atana-
siu Baicu, Mihai Bocşa, Trăilă Jebelean şi
Trăilă Buibaşi, care, în semn de protest,
şi-au dat demisia din organul de conducere
parohială.
Reclamaţiile au început să curgă cu im-

petuozitate de cascadă şi din partea pre-
oţilor Iosif Gaiţă, David Voniga şi a altora
– Iosif Cerbu,Traian Voniga.
Consilierul eparhial Mihai Păcăţianu

de la Episcopia Aradului încearcă să de-
zlege „iţele” acestui scandal ce perturba
pacea şi liniştea comunităţii. Pe baza ra-
portului întocmit de trimisul episcopal,
preotul Chişozan este deferit Consistoriu-
lui Spiritual Eparhial de către episcopul
Grigorie Gh.Comşa.

Procesul s-a desfăşurat în şedinţele
ţinute în 18, 25 ianuarie şi 19 februarie
1928. „Completul de judecată” era consti-
tuitdindr.NicolaePopoviciu,MelentieŞora,
Iosif Paşcu, Aurel Pârvu şi Ioan Georgea.
Probele de la dosar l-au făcut vinovat de ur-
mătoarele:
- nu a luat în considerareOrdinulCon-

siliului Eparhial nr. 4305-927 din 8 august
1927, prin care a fost îndatorat a suplini pe
confratele său David Voniga în zilele de 14
şi 15 august 1927, când acesta era plecat în
pelerinaj la mănăstirea Hodoş Bodrog;
- a avut şi are mai multe procese civile

cu mai mulţi parohieni, cu preotul David
Voniga, cu învăţătorii Atanasie Baicu şi
Mihai Bocşa,Consiliul Parohial,Consiliul
Eparhial, Consiliul Mitropolitan şi cu
Ministerul de Culte;
- mai mulţi fruntaşi şi intelectuali din

localitate au fost purtaţi la Judecătorie,
Parchet şi Jandarmerie;
- nu s-a prezentat în 17 aprilie 1928,

când a fost chemat telegrafic, la reşedinţa
episcopală din Arad;
- fiind citat la Protopopiatul din

Timişoara, nu a dat curs acestui act oficial;
- întreruperea fără motiv întemeiat a

Sfintei Liturghii din 5 august 1928;
- nu s-a prezentat la ancheta din 23

noiembrie 1928;
- batjocorirea nepermisă a delegatului

chiriarhal;
- îndeletnicirea cu afaceri potrivnice

Preoţiei ş.a.
Preotul „litigant” Chişozan mai fusese

pedepsit de trei ori cu amendă în bani –
1923, 1926 şi 1928, aşa că pedeapsa dată de
forul de judecată bisericească de primă in-
stanţă – „oprirea totală dela săvârşirea lu-
crărilor sfinte ca paroh înGiroc pe timp de
un an de zile, cu reţinerea de jumătate a în-
tregului beneficiu preoţesc” – nu l-a clintit
din perseverenţa sa conturbatoare.

Viorel Dorel CHERCIU

PPrreeoottuull AAlleexxiiuu CChhiișșoozzaann ddiinn GGiirroocc
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Una dintre cele mai scumpe ediţii de
stilouri produse vreodată este 1010 Li-
mited Edition, aparţinând companiei
eleveţiene Caran d’Ache.

Denumirea colecţiei provine de la ora
10:10, singurul moment în care acele
unui ceas sunt perfect echilibrate.

Design-ul exterior este creat pentru
a reproduce mecanismul unui ceas.

Carcasa este realizată din argint, mai
exact din două tuburi separate de o por-
ţiune transparentă.

În acest fel se poate vedea partea in-
terioară a stiloului, împodobit cu un
rubin şi un safir. Stiloul poate fi achizi-
ţionat într-o cutie neagră, eleganta, iar
pachetul include şi o călimară cu cer-
neală albastră.

Seria Limited Edition 1010 este for-
mată din doar 500 de exemplare, preţul
de vânzare al fiecăruia fiind de aproxi-
mativ 19.000 de dolari.

SSttiilloouurrii ddee ccoolleeccţţiiee
Scrisul ne reprezintă, iar prin condei descoperim uneori cheia eternităţii.

În istorie, civilizaţiile care nu au stăpânit această artă s-au pierdut sau au
fost condamnate la uitare. Arta scrisului a evoluat semnif icativ de-a lungul
timpului şi s-a ajuns la crearea unor adevărate capodopere pentru aşternut
idei pe hârtie.

CCaarraann dd’’AAcchhee,, 11001100 
LLiimmiitteedd EEddiittiioonn
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Ziua de 24 ianuarie 1859 reprezintă un
moment crucial al istoriei noastre: Unirea
celor douăŢăriRomâneşti, primul pas ferm
către ceea ce avea să se împlinească la 1 de-
cembrie 1918:RomâniaMare.Meritul de o
importanţă istorică ieşită din comun, dacă
raportăm la împrejurările interne şi externe
ale vremii, îi revine acelei minunate şi
exemplare generaţii paşoptiste, o „generaţie
eroică”, aşa cum a numit-o Nicolae Iorga.

După ce Unirea Ţărilor Române a de-
venit o realitate, intelectualii au trecut la
realizarea reformelor menite să înscrie ţara
în contextul civilizaţiei europene.

Pentru această generaţie, unirea şi pro-
gresul formau un tot. Cel care avea să-i în-
truchipeze convingerile în cel mai înalt
grad a fostMihail Kogălniceanu,pe care în-
văţatul Dimitrie Onciul îl caracteriza, în
anul 1917, drept: „Cel mai de frunte om de
stat şi cel dintâi istoric critic ce a născut
neamul românesc”.Gheorghe I.Brătianu îi
definea astfel locul în istoria României: „În
aceste preocupări naţionale, spre unitate,
cum le-a cules din frământarea Germaniei

contemporane, liberale şi sociale, spre îm-
bunătăţirea păturei ţărăneşti, care va
rămâne obiectul principal al preocupărilor
lui de mai târziu, vedem de acum întreaga
ideologie a omului de Stat, din vremea
Unirii,a sfetnicului luiCuzaVodă şiCarol I”.

Piatră de temelie a gândirii istorice
româneşti, cuvântul pentru deschiderea
cursului de istorie naţională la Academia
Mihăileană, rostit în 24 noiembrie 1843 –
curs care după această primă lecţie a fost de
asemenea interzis – afirma, cu şaisprezece
ani înainte de îndeplinirea Unirii, acest
ideal: „Eu privesc patria mea toată această
întindere de loc unde se vorbeşte româneşte
şi ca istorie naţională, istoria Moldovei în-
tregi înainte de sfâşierea ei (răpirea Basara-
biei n.n.) a Valahiei şi a fraţilor din
Transilvania. Această istorie este obiectul
cursului meu”.

De aceea,24 ianuarie 1859nu reprezintă
un joc al hazardului, o simplă oportunitate
deschisă de lupta pentru sferele de influenţă
ale marilor puteri din acea vreme.

UUnniirreeaa PPrriinncciippaatteelloorr RRoommâânnee,, pprriimmuull ppaass
sspprree ffăăuurriirreeaa RRoommâânniieeii mmooddeerrnnee
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ZZiiuuaa UUnniirriiii aa ffoosstt mmaarrccaattăă 
șșii îînn ccoommuunnaa nnooaassttrrăă

GGiirroocc
La Giroc, fanfara condusă de Ionel Pascotă a intonat, în debutul

manifestărilor dedicate „Unirii Mici”, un marş, apoi Imnul Naţional
„Deşteaptă-te, române!”. Doamna Marieta Deneş, directoarea
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, a rostit un mic discurs,
prin care a amintit că s-au împlinit 155 de ani de la Unirea Moldovei
cu Ţara Românească, un moment foarte important pentru toţi
românii.

Profesorul de istorie Alexandru Koşa a prezentat, din punct de
vedere istoric, etapele pe care le-a parcurs poporul român în acea pe-
rioadă.

Preşcolarii grupelor mari de la Grădiniţa cu Program Prelungit
din Giroc au prezentat un program artistic, în coordonarea educa-
toarelor lor şi a doamnei Lenuţa Terteci, în cadrul căruia au cântat şi
au recitat poezii patriotice.

Corul Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, condus de
domnul prof. Mircea Sturza, a interpretat o serie de cântece patrio-
tice, după care fanfara condusă de domnul Ionel Pascota a intonat
Hora Unirii, iar cei prezenţi s-au prins în horă, marcând astfel ziua
de 24 ianuarie.

CChhiișșooddaa
Împlinirea a 155

de ani de la Unirea
Principatelor Ro -
mâne a fost marcată
şi la Şcoala Gim-
nazială „Iosif Cioro -
gariu” din Chişoda.

Manifestările au
început în di -
mineaţa zilei de 24
ianuarie, când pro-
fesorul de istorie,
domnul Liviu Răm-
 neanţu, le-a vorbit
elevilor despre mă -
reţia momentului
petrecut în urmă cu
155 de ani, când
Moldova şi Ţara
Românească au reu şit
să realizeze primul
pas spre reîntregirea
patriei şi a fiinţei
naţionale. 

De asemenea,
copiilor li s-a relatat
şi despre reformele
pe care le-a înfăptuit
Alexandru Ioan Cu za
în timpul domniei
sale, punând accent
pe cea a învăţămân-
tului, care stipula
învăţământul obli ga -
toriu şi gratuit la 
ciclurile primar şi
gimnazial.
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Ne-am propus să rememorăm câteva aspecte
legate de istoria localităţilor Giroc şi Chişoda.
Mărturisim că în realizarea acestui studiu am
pornit după ce am efectuat cercetări la Arhivele
Statului dinTimişoara, unde am descoperit doc-
umente inedite,multe dintre ele oferite de puţină
vreme cercetării publicului larg. Informaţiile au
fost completate cu câteva interviuri realizate per-
soanelor contemporane cu evenimentele des-
făşurate în perioada celui de-al doilea război
mondial. Aducem mulţumiri pe această cale
doamnelor Victoria Moise,Domnica Avrămuţ şi
domnilor Petru Urşica,Petru Avrămuţ,Aurel Jivi
şi Sever Lazăr, pentru sprijinul acordat în
realizarea acestui studiu.

Anul 1940 a fost unul fatidic pentru istoria
contemporană a României. Atunci, au fost cedate
Basarabia, Bucovina de Nord, Ardealul de Nord şi
Cadrilaterul. Ca mai toţi locuitorii acestei ţări care
au trăit evenimentele respective, şi consătenii noştri
au rămas consternaţi cum în mai puţin de trei luni
au fost pierduţi peste 100.000 de km² şi 6.700.000
de locuitori, din care marea majoritate erau români.
Şi în satele Giroc şi Chişoda a existat o perioadă de
nelinişte şi nesiguranţă. O parte dintre bărbaţi au
fost concentraţi chiar în provinciile cedate, unde la
fel ca şi ceilalţi camarazi nu au putut trage un foc de
armă pentru apărarea teritoriilor respective. La
scurt timp, cei concentraţi au fost în mare parte de-
mobilizaţi.Din păcate, evenimentele s-au repercu-
tat şi asupra elevilor, mulţi dintre ei având în
toamna anului 1940 o frecvenţă redusă la şcoală (1).

În decursul a patru ani, din Ardealul de Nord
s-au refugiat sau au fost expulzaţi de către
maghiari peste 217.000 de români (2). În acest
context, au fost primiţi la Giroc refugiaţi arde-
leni.Familiile respective veneau din judeţul Cluj.
Refugiaţilor le-au fost repartizate casele evreilor
Isidor Kohn şi Emeric Greber, care, în contextul
guvernării legionare, părăsiseră localitatea (3).

În Chişoda au fost primite şapte familii de
refugiaţidinSatuMare.Oparteapribegilorau fost
găzduiţi în casapărinteluiVictorAga.După retro-
cedareaArdealului deNordRomâniei (1944) refu-
giaţii ardeleni din Giroc au optat pentru a rămâne
înaceastă localitate.SătmăreniidinChişodaauales
să se întoarcă în locurile de baştină (4).

Revenind la toamna anului 1940, subliniem
că situaţia ţării noastre era încă incertă.
Prim-ministru a fost numit generalul Ion
Antonescu. Regele Carol al II-lea (1930-1940) a
fost obligat să renunţe la tron în favoarea fiului
său Mihai I (1940-1947). Pe 23 noiembrie 1940,

generalul Ion Antonescu va semna tratatul de
aderare la PactulTripartit. În scurtă vreme au in-
trat în ţară 600.000 de soldaţi germani.O parte a
acestora au invadat Iugoslavia în aprilie 1941.
Vecinii noştri au fost atacaţi de germani (Oper-
aţiunea 25) şi dinspre frontiera bănăţeană, fără ca
generalul Ion Antonescu să angajeze trupe
româneşti în zdrobirea fostului aliat. Un fapt
inedit s-a petrecut pe 6 aprilie 1941, când trei
bombardiere iugoslave au lansat 12 bombe
asupra Timişoarei, fără a provoca victime (5).

Intrarea efectivă a României în război a avut
loc pe data de 22 iunie 1941. Alături de germani,
românii au eliberat în trei săptămâni Basarabia şi
Bucovina de Nord. Atât girocenii, cât şi
chişozenii au contribuit la eliberarea acestor
provincii, dar şi la continuarea războiului dincolo
de frontiere, în URSS. Menţionăm că, la ambele
campanii (est şi vest), din Giroc au participat în
jur de 150 de persoane (în 1990 mai trăiau aprox-
imativ 100 de veterani de război).

Contribuţia Chişodei a fost de asemenea
însemnată, de aici au plecat pe front peste 100 de
persoane. Cu cât s-a prelungit mai mult războiul,
cu atât mai mare a fost tributul de sânge dat de
tinerii celor două localităţi. În continuare,
menţionăm eroii neamului nostru care au căzut la
datorie atât pe Frontul de Est, cât şi pe cel din Vest.
Din Giroc au dat sacrificiul suprem:Alexa Nicolae,
Avrămuţ Vichente, Bacai Petru, Bocea Petru, fraţii
Bosa Ion şi Bosa Petru, Buibaş Trifu, Gherban
George, Loica Nicolae, Ludwig Iacob, Marcu Ion,
Marincu Constantin, Marincu Vichentie, Opriţa
Ion,RaicuTuţu,Rohs Francisc,Rotaru Gheorghe,
Sfei Petru, fraţii Stoia Ion şi Stoia Marcu, Şocodol
Ion şi Urşica Ioan (6).

Din Chişoda au căzut la datorie: Cionca
Iosif, Cocioba Ilie, Cocioba Octavian, Färber
Anton, Jivi Pavel, Lazăr Ioan, Löchinger Petru,
Mălan Ioan, Muntean Puvi, Stoicu Aurel.

Trista veste a pierderii celor dragi a îm-
părtăşit-o pentru o scurtă perioadă familiilor din
Giroc consăteanul Petru Urşica. Deoarece poş-
taşul Drăguţ a fost trimis pe front, dirigintă de
poştă a devenit preoteasa Vişoiu, care a înmânat
corespondenţa consăteanului nostru. Telegra-
mele anunţau, familiilor, trista veste.„Din păcate
domn‘ profesor, într-o perioadă scurtă de timp a
trebuit să duc două scrisori familiei Stoia şi alte
două familiei Bosa, ambele pierzând pe front câte
doi copii. Nu pot exprima în cuvinte necazul
familiilor respective”, rememorează poştaşul
acelor vremuri (7).

RReessttiittuuiirrii:: GGiirrooccuull șșii CChhiișșooddaa îînn ppeerriiooaaddaa cceelluuii ddee--aall
DDooiilleeaa RRăăzzbbooii MMoonnddiiaall,, iiuunniiee 11994400 -- aauugguusstt 11994444 ((11))
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Dacă la eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei de
Nordtrupelenoastreaveauunmoralridicatdinmo-
tive lesne de înţeles,nu acelaşi lucru îl putemspune
despreparticipareala luptelecareauurmatdupătre-
cereaNistrului.Ţăranulromânerarobust,delocpre-
tenţios, capabil să facă multe sacrificii.Din păcate,
mulţi dintre ei abia ştiau să scrie şi să citească. La
şcoală, elevilor li s-a inoculat faptul că românii au
participat în toată istoria lor doar la războaie de
apărare (idee profund înrădăcinată în mentalul
colectiv). Ei nu puteau să înţeleagă de ce războiul
continua dincolo de Nistru fiind trimişi la mii de
kilometri distanţă de propriile frontiere (Crimeea,
Ucraina, Stepa Calmucă,Caucaz, Stalingrad) pen-
tru a lupta cu un duşman fie el şi istoric. Mai
menţionămfaptul că,spredeosebirede soldaţii ger-
mani, care erau îndoctrinaţi ideologic, soldaţii
români nu cunoşteau acest fenomen.Este adevărat
cămareşalulIonAntonescuadeclaratrăzboiulnos-
tru ca unul „Sfânt”, dar mult trâmbiţata „Cruciadă
împotriva bolşevismului” a avut un efect redus
asupramoralului soldatului român.

De aceea, nu mai miră pe nimeni faptul că
foartemulţi soldaţi români nu s-auprezentat la în-
corporare ori au dezertat pur şi simplu de pe front.
În situaţia respectivă s-au aflat mulţi giroceni şi
chişozeni.

Deoarece arhivelemilitare sunt la Piteşti şi nu
ne-ampropusenumerareapersoanelorcareaufăcut
acest lucru, ne rezumăm la a menţiona că, doar la
Giroc,aufostcircazecedezertori.ÎnChişoda,avem
cunoştinţădeexistenţaadoidezertori.Aceştia s-au
ascunspelacasele lor,laneamurisaulapădure,fiind
căutaţi periodic de jandarmeria locală.Contempo-
rani ai acelor vremuri, consăteni de-ai noştri, îşi
reamintesc cum jandarmii Constantin Apetrei,
Gheorghe Ursu şi Mihail Diaconescu căutau
frecventdezertorii.Martoriimaipovestesccumunii
dintre cei urmăriţi riscau să fie prinşi, „umblând
searape labirturi saupelarugilede laUliucşiUnip”
unde,ceestedrept,nueraucunoscuţidepreamultă
lume (8).

Când menţionăm diferite evenimente din
război şi nu numai, trebuie să ne transpunem în
timp, în acea perioadă, pentru a înţelege mentali-
tatea celor de atunci. Subliniem că deciziile con-
sătenilornoştri nu trebuieprivite cuasprime,mulţi
dintre ei participând la anumite faze ale războiului,
dar datorită ororilor trăite acolo nu aumai putut să
facă faţă unei noi trimiteri pe front. Pentru a scăpa
de linia întâi,mulţi soldaţi au luat crunta decizie de
a se automutila. Într-o discuţie cu unparticipant la
războiul din răsărit, acesta ne-a explicat o parte din
grozăviileprincareatrecut.Respectivulveteranne-
a împărtăşit un episod al luptelor din Crimeea
(1942). Ruşii au debarcat trupe la Feodosia, iar
Brigăzile 3 şi 4 munte române au fost trimise de
feldmareşalul Erich von Manstein să le oprească
înaintarea. La Sudak, sovieticii au debarcat alte
trupe în spatele dispozitivului românesc, pentru a

destabiliza frontul. Consăteanul nostru a fost în
acea zonă.Ceea ce a urmat a fost cutremurător: „Îi
vedeam pe ruşi cum înaintau cu bărcile la un kilo-
metru depărtare de poziţia noastră spre alte unităţi
româneşti. Din acel grup de desant marin s-a de-
sprins o barcă şi se îndrepta spre companianoastră.
Noi aveamefectiv complet (150de oameni) şi eram
culcaţi suspemal,aşteptându-i.Cândbarcaaajuns
lamal, i-am somat să se predea.Fiind de vreo cinci
ori mai mulţi, ruşii s-au predat fără nici o ripostă.
Ceea ce a urmat m-a marcat pentru toată viaţa. În
rândul celor 30 de prizonieri erau şi doi comisari
politici. Căpitanul nostru a întrebat cine vrea să-i
executepeaceştipolitruci fanatici.Custupoare,am
observatcumcolegide-aimeiauridicatmânaînsus
pentruafacepartedinplutonuldeexecuţie.Aurmat
execuţia celor doi comisari. Acesta este doar un
episod care nu-mi dă linişte nici astăzi.Auzisem că
aceşti comisari îi împuşcau pe propriii soldaţi,dacă
seretrăgeaudinfaţa inamicului,darceidoinune-au
făcut nimic şi s-au predat la fel ca şi ceilalţi ruşi.
Dupăacestmoment,amcăutatdinrăsputeri săscap
de front. În 1943 s-a ivit ocazia. Împreună cu un
colegde încredere,amhotărât săne împuşcămcuo
armăruseascădecaptură.Amconsideratcăar fimai
puţin dureros dacă ne-am împuşca în mâini. Am
ridicatmâna şi colegul a tras de la treimetri pentru
ca pe rană să nu apară urme de pulbere sau arsuri.
Apoi l-am rănit eu. Am curăţat plăgile şi am pus
pâine să nu se infecteze. Am fost bănuiţi că ne-am
automutilat, dar în cele din urmă am fost trimişi
acasă. Aşa am scăpat de front”. Şi veteranul a con-
tinuat cu câteva explicaţii: „Trebuie să ştiţi, domn’
profesor, că nu oricine este croit să vâre o baionetă
înpieptulaltuiom.Doarceicareautrecutprin iadul
războiuluipotsăne înţeleagă,darnicieinuaudrep-
tul să ne judece” (9).

Dupăoasemenearelatare,nuputemşinuavem
dreptul de a condamna deciziile altora.Completăm
că în urma dezastrului de la Stalingrad (1942) erau
preapuţiniceicaremaicredeauînposibilitateacager-
manii şi românii să câştige războiul.Motivele enu-
merateaucântăritenormîndeciziilesoldaţilordease
automutila saudeadezerta,pentrua scăpade front.

Prof. dr. Florin Golban,Colegiul
Tehnic ,,Ion I. C. Brătianu”Timişoara
- continuare în pagina 48 -

NOTE
1.Lazăr Ioan,veteran de război, interviu realizat în 2010.
2. Zamfir, Banciu, 2013, vol. VII, p. 651.
3. Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
4.MoiseVictoria, interviu realizat în 2013;Urşica

Petru, interviu realizat în 2013.
5.Scafeş,Şerbănescu,Scafeş,Dănilă,Avram,An-

donie, Şerbănescu, 1996, p. 15; Zamfir, Banciu, 2009,
vol. III, p. 128-129.

6.Gruiţa,Murariu,Matei, 2010, p. 71-72.
7. Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
8.Urşica Petru, interviu realizat în 2013;Avrămuţ

Petru, interviu realizat în 2013;MoiseVictoria, inter-
viu realizat în 2013.

9. Interviu realizat unui veteran de război dinGiroc
în 2002 (Familia nu a dorit să-i prezentăm identitatea).
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Ediţia din anul 2013 a Cupei de Iarnă la
minifotbal, competiţie rezervată echipelor
din Campionatul Judeţean Alborz, a fost şi
cea mai echilibrată. Multe partide au avut
nevoie şi de serii interminabile de lovituri de
departajare: două meciuri din sferturi, am-
bele semifinale, dar şi cele două finale au
necesitat lovituri de la 7 metri.

În cele din urmă, campioană de iarnă a
fost declarată AS WMT Giroc, care benefi-
ciază de aportul exponenţial al celui mai bun
jucător de minifotbal din ţară în anul 2013,
totodată căpitanul echipei naţionale, por-
tarul Cristian Popa.

Revenind la competiţie, putem spune că
WMT a spart monopolul MAV Glissando
în ceea ce priveşte marea câştigătoare a aces-
tei competiţii şi a premiului cel mare. Se pare
că despărţirea dintre Mav (Sport) şi (AS)
Glissando a echilibrat campionatul şi com-
petiţiile adiacente, din toate punctele de
vedere. Mav şi Glissando au ajuns cu greu în
semifinale, după ce s-au chinuit în tururile
anterioare, iar în penultimul act au pierdut
la 7 metri în faţa WMT şi a frumoasei sur-
prize, Pariorii. Astfel că, în finala mică, a
avut loc un „fratricid”, adjudecat de Glis-
sando, care a învins după un meci spectacu-

los Mav, lider în campionat, dar tot după 7
metri.

Finala mare a opus astfel Pariorii şi
WMT, două vecine de clasament din preajma
podiumului primei ligi. A fost 1-1 în timpul
regulamentar, iar WMT s-a impus la lovituri
de departajare şi a câştigat astfel Cupa de
Iarnă. Succes meritat per-total pentruWMT,
echipa manageriată de Levente Borsos, una
dintre cele mai de tradiţie grupări din cam-
pionatul Alborz, dar şi din ţară, pe plan
naţional reuşind să îşi adjudece şi o ediţie a
Cupei României.

Aplauze şi pentru Red Star, Maracana
Biled şi Unirea Cerneteaz, echipe din
eşaloane inferioare, care au reuşit să ajungă
în fazele superioare ale competiţiei.

Iată şi lotul cu care AS WMT Giroc
(gruparea patronată de WMT Timişoara,
Horana Grup Arad şi Primăria Giroc) a în-
ceput acest sezon: Ovidiu Ardelean, Cosmin
Bocşan,Tibor Bokor, Florin Dochiţa, Con-
stantin Drăguş, Sebastian Filip, Robert
Jigum, Ionuţ Pastilă, Emanuel Pătraşcu,
Cosmin Pătru, Cristian Popa, Cristian Puiu,
Daniel Radu, Daniel Rupa, Traian
Topliceanu. (A.B.)

AASS WWMMTT GGiirroocc aa ccââșșttiiggaatt
CCuuppaa ddee IIaarrnnăă llaa mmiinniiffoottbbaall

La Timişoara a avut loc pri ma confe rinţă
naţională de di cată exclusiv mini fotbalului
românesc. Sub titlul „Mi ni fotbalul, între tre-
cut, prezent şi... viitor”, întru ni rea a adus ală-
turi reprezentanţi ai forului mondial,
european şi naţional de minifotbal, pe cei care
au pus bazele acestui sport în ţara noastră, dar
şi mulţi reprezentanţi ai cluburilor impor-
tante din România, dar şi din judeţul Timiş.
Această adevărată gală a minifotbalului româ-

nesc s-a încheiat cu o frumoasă premiere. A
fost premiat cel mai bun jucător român de
minifotbal din 2013, dar şi cel mai bun jucător
al campionatului Alborz Timiş.

Astfel, Cristi Popa (AS WMT Giroc) a
câştigat titlul de cel mai bun jucător român de
minifotbal în 2013, portarul şi căpitanul
naţionalei fiind cel mai bun ambasador al
acestui sport, devenit un adevărat fenomen
social. (A.B.)

CCrriissttii PPooppaa,, cceell mmaaii bbuunn jjuuccăăttoorr
rroommâânn ddee mmiinniiffoottbbaall îînn 22001133



31

Îmi pare rău că nu am
adus camera video la ami-
calul internaţional de hand-
bal de la Giroc, de la
sfârşitul săptămânii trecute,
să pot surprinde atmosfera
antrenantă în care s-a des-
făşurat partida dintre echipa
locală şi ungurii de la Mako.
Pentru girocenii ce iubesc
sportul, aşa cum ar trebui să
fie în esenţa sa, evenimente
ca şi acesta pot constitui o
soluţie de petrecere mai
mult decât agreabilă a tim-
pului liber.

Deşi avea un caracter
amical, am asistat la o par-
tidă viu disputată, echilibrată, al cărei rezul-
tat de egalitate a fost stabilit în ultima
secundă a meciului. De câştigat a avut însă
spectacolul sportiv, care s-a ridicat peste
nivelul competiţiilor în care joacă cele două
echipe.

„Meciul a fost frumos şi plin de ambiţie.
Echipa maghiară a condus până în minutul
58,dar concentrarea, pe final, ne-a permis sa
egalăm. Urmează deplasarea noastră la
Mako, însă data nu e clar stabilită încă. Ne
bucurăm, totuşi, că suntem atât de aproape
de graniţă şi putem dezvolta relaţii de
parteneriat cu echipe din Serbia şi Ungaria”,
ne-a declarat Ruxandra Guleran, preşedinta
H.C. Giroc.

Partida s-a încheiat la egalitate 36-36,
după ce la pauză au condus maghiarii, cu
16-18.

H.C. Giroc: Alin Trifa - 7 goluri,
Sebastian Petrişor - 5,Ovidiu Dulgheru - 5,
Vicenţiu Faifer - 4, Emil Stolojan - 4,
Alexandru Baranga - 4, Mark Bodola - 2,
Adrian Neamţu - 2, Ovidiu Durnea, Radu
Neagoe şi Mircea Anghel câte 1 gol.

Au mai jucat: Ştefan Roşu, Graţian
Ghimişi, Cătălin Ilie.

Portari: Florin Ilaşi, Dorin Mureşan şi
Alexandru Covăsânţan.

Mako K.C.: David Csondes - 13, David
Papp - 8, Mark Kis - 6, Peter Zoldy - 5,
Gergo Sarosi - 2,Tamas Vikor şi Zoltan Szi-
lagy cate 1 gol.

Au mai jucat: Tamas Morva,
Dominik Szabo şi Csaba Soti.

Portar: Adam Patakfalvi.
Ovidiu IGNEA

HH..CC.. GGiirroocc tteerrmmiinnăă llaa eeggaalliittaattee
mmeecciiuull aammiiccaall ddee hhaannddbbaall 

ccuu MMaakkoo KK..CC..
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În ziua de 18 ianuarie 2014,
în Comuna Dumbrăviţa, a avut
loc a cincea ediţie a Memorialu-
lui „Robert Fischer”, concurs in-
terjudeţean de şah.Robert James
Fischer, născut ca şi cetăţean
american la 9martie 1943 (mama
poloneză, tatăl german), a fost
unul dintre cele mai mari genii
ale şahului, cel care a întrerupt
dominaţia de un sfert de secol a
sovieticilor, devenind campion
mondial după finala cu Boris
Spasski, din vara anului 1972,
desfăşurată la Reykjavik, în Is-
landa.A trecut în nefiinţă în data
de 17 ianuarie 2008, la 64 de ani
(câte pătrăţele are tabla de şah).
A fost o iniţiativă superbă a

instructorului de şah de laDum-
brăviţa, domnul Ilie Uţă, ca în-
cepând cu anul imediat următor
morţii lui Fischer, în 2009, să
lanseze o competiţie anuală de
şah, cu participare regională, în
memoria acestuia. Data com-
petiţiei a fost fixată pentru week-
end-ul cel mai apropiat de data de 17
ianuarie.
Competiţia are în componenţă trei

secţiuni: seniori, juniori şi boboci. Punctul
de atracţie al competiţiei îl reprezintă titlul
de „noul Fischer”, care se acordă câştigă-
torului secţiunii de juniori, în fiecare an.
Astfel, este scos în evidenţă – în perspectiva
anului care abia începea – juniorul cel mai
talentat la şah, din regiune.
Acest titlu i-a revenit, în anul 2014, lui

Paul Paraschiv, care s-a clasat pe locul 1 în
turneul de juniori 9-12 ani, între 57 de jucă-
tori veniţi din trei judeţe (Timiş, Arad şi
Hunedoara).
Un punct de onoare pentru şahiştii

giroceni este faptul că ei şi-au adjudecat ti-
tlul de „noul Fischer” la trei ediţii consecu-
tive (din totalul de cinci) ale memorialului,
prin chişozeanul Robert Matiş (în 2012) şi
prin marele talent girocean Paul Paraschiv
(2013, 2014). Aceasta demonstrează, din
nou – dacă mai era nevoie, văzând şi cele-
lalte rezultate –, impactul pe care l-a avut
şahul girocean asupra regiunii Banatului, în
ultimii trei ani.
Alte rezultate girocene la Memorialul

„Robert Fischer” în 2014: Alexandra
Paraschiv, locul 1 la fete (cu locul 4 în
clasamentul general) şi Ştefan Juravle
(menţiune).

Antrenor, ZamfirMOLDOVAN

GGiirroocc –– ssttaarrtt șșaahhiisstt 22001144



    

33

Tânărul sportiv Cătălin Şeşureac,
boxerul din Chişoda care a reuşit, în timpul
scurt de când practică această disciplină, să
aibă rezultate excelente, a fost premiat la
„Gala Sportului Timişorean”. Manifestarea
s-a desfăşurat la Sala „Capitol” a Filar-
monicii Banatul şi a reunit „crema” sportului
din oraşul de pe Bega. Au primit diplome cei
mai buni sportivi ai oraşului, precum şi
antrenorii acestora.

Revenind la sportivul din Chişoda, care
activează la LPS Banatul, liceul la care în-
vaţă, să spunem că în anul 2013 acesta a
reuşit să ocupe locul secund la „Cupa
României” şi a urcat pe cea de-a treia treaptă
a podiumului la Campionatele Naţionale de
Cadeţi.

În 2014, Cătălin Şeşureac a trecut la ju-
niori şi la o altă categorie de greutate: +80 de
kilograme. (A.B.)

BBooxxeerruull CCăăttăălliinn ȘȘeeșșuurreeaacc,, pprreemmiiaatt
llaa „„GGaallaa SSppoorrttuulluuii TTiimmiișșoorreeaann””

SAM LONGFORD

Sam Longford este unul dintre dintre cei
mai mari boxeri care nu a câştigat niciodată ti-
tlul mondial. Cei de la ESPN l-au numit „Cel
mai mare boxer pe care nimeni nu-l ştie”. El
nu a avut niciodată şansa să lupte pentru titlul
mondial, din cauza faptului că era negru, iar
Jack Johnson a refuzat să lupte cu el. Au fost
vremuri când a fost cel mai bun boxer al lumii.

JACK DEMPSEY 

Dempsey a fost campion al lumii la cate-
goria grea între anii 1919-1926. A fost un lup-
tător carismatic care a avut întotdeauna
publicul alături de el. Luptele sale au făcut
record de audienţă; nu mai puţin de 120.000
de spectatori au plătit bilet pentru a-l vedea la
treabă. El este unul dintre boxerii care au fost
incluşi în International Boxing Hall of Fame.

JACK JOHNSON
Numit „Uriaşul din Galveston”, Jack

Johnson a fost primul campion afro-american
la categoria grea. A fost trimis în exil şi a lup-
tat, majoritatea meciurilor, în Europa şi Africa
de Sud. În anul 1954 a fost inclus în Boxing
Hall o Fame. Oraşul Galveston are acum un
parc care îi poartă numele. El a murit în anul
1946, într-un accident de maşină.

BENNY LEONARD 
Cunoscut pentru viteza, acurateţea şi

tehnica sa, şi-a atras porecla „Ghetto Wiz-
ard”, datorită faptului că a fost crescut într-
un ghetou de evrei. El a murit în ring, în
anul 1945. A fost campion la categoria
uşoară, iar International Boxing Research
Organization l-a numit pe locul 1 în topul
celor mai mari campioni la categoria uşoară,
în anul 2005.

BBooxxeerrii cceelleebbrrii
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7 ianuarie – Crăciunul pe stil vechi

11 ianuarie – Ziua rezervaţiilor naturale

15 ianuarie - Ziua aniversării poetului naţionalMihai Eminescu (1850-1889)

20 ianuarie –Ziua durerii naţionale înAzerbaidjan. În amintirea evenimentelor din
1990, când trupele sovietice au intrat în capitala Baku, eveniment soldat cu 200 demorţi
şi mai mult de 3.000 de răniţi

24 ianuarie - ZiuaUnirii Principatelor Române.Alexandru IoanCuza a fost ales în
5 ianuarie 1859 domnitor alMoldovei, iar în 24 ianuarie 1859 - domn alŢării Româneşti
(Muntenia). Evenimentul este cunoscut şi sub numele de „UnireaMică”

25 ianuarie - ZiuaTatianei (ziua Studenţilor dinRusia).Datează din 1755 când îm-
părăteasa Elizaveta a semnat decretul de întemeiere a Universităţii dinMoscova

27 ianuarie - Ziua eliberării deţinuţilor lagărului de concentrare Oświęcim (Polo-
nia). Până în 1945 s-a numit Auschwitz

28 ianuarie - Ziua internaţională de mobilizare împotriva războiului nuclear. În
1985 a fost adoptată Declaraţia de la Delhi (India), care cheamă la încetarea goanei în-
armării, stoparea şi lichidarea armamentului nuclear

29 ianuarie - Ziua invenţiei automobilului. Primul automobil cu abur a fost con-
struit de J.Cugnot în 1770-1771

30 ianuarie - Ziua desemnării lui AdolfHitler (Schicklgruber) ca şi cancelar alGer-
maniei (1933)

30 ianuarie - Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală

LLuunnaa iiaannuuaarriiee îînn ddaattee
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CCaapprriiccoorrnn
((2211 ddeecceemmbbrriiee -- 1199 iiaannuuaarriiee))

HHoorroossccoopp

Dragoste şi cuplu
În primăvară, casa iubirii vă este luminată de Soare, impregnată de senzualitatea lui Venus şi în-

flăcărată de Marte. Perioada poate aduce conjuncturi extrem de favorabile flirtului, aventurii şi trăi-
rilor intense în plan erotic. Cei care nu sunt încă angajaţi într-o relaţie fermă vor gusta din plin aceste
momente, dar nu numai ei. Din a doua parte a anului, vă aflaţi sub influenţa benefică a lui Jupiter,
care vă poate aduce o deschidere emoţională mai mare, iar relaţia cu persoana iubită are şanse să de-
vină mai puternică şi mai profundă. Cu toatea astea însă, Marte tinde să-şi arate latura agresivă, pu-
tând să apară probleme destul de serioase în orice tip de parteneriat, în iulie şi august. Nu vor lipsi
situaţiile de rivalitate, certurile şi chiar ruperi de relaţii. Trăirile tind să fie mult mai intense, reacţiile
mai virulente, cu accese de gelozie şi posesivitate. Din septembrie încolo însă, tensiunea se mai risi-
peşte, iar cei care nu şi-au întemeiat încă o familie pot face acest pas. Pe de altă parte, Saturn vă poate
aduce o schimbare de interese şi preocupări care să vă pună în legătură cu oameni noi. În acest an
veţi avea în general o atitudine mai lucidă faţă de relaţiile individuale, cât şi în ceea ce priveşte apar-
tenenţa la anumite grupuri sociale. De pildă, unii dintre voi ar putea simţi nevoia să renunţe la anu-
mite prietenii, iar alţii dimpotrivă, să-şi asume responsabilităţi mai mari în legătură cu aceste relaţii.

Bani şi carieră
Cel puţin prima parte a anului 2015 indică un potenţial profesional ridicat, care nea părat tre-

buie valorificat. Jupiter aflat aici va creşte puterea de muncă şi entuziasmul. Munca va fi mai plă-
cută, chiar atunci când vă va fi greu să ţineţi pasul cu toate. Cu Marte şi Saturn aveţi ocazia să vă
exersaţi talentul organizatoric şi administrativ, fiind mult mai productivi şi mai eficienţi. În plus,
aceştia vă îndeamnă să stabiliţi relaţii solide cu persoane importante şi influente în domeniul vos-
tru de activitate, care să vă ajute să avansaţi ori să găsiţi un job mai bun. În colaborări pot să apară
situaţii încordate care să degenereze în conflicte zgomotoase, dacă nu vă păstraţi calmul şi diplo-
maţia. Mare atenţie la clauzele contractuale, cum le negociaţi, pentru a nu intra în complicaţii fi-
nanciare şi alte situaţii în defavoarea voastră! Perioada cea mai tensionată se anunţă în iulie şi
august. În rest, veţi fi în general preocupaţi de creşterea veniturilor, descoperirea unor surse su-
plimentare de câştig ori afaceri noi etc. Din septembrie încolo, veniturile ar putea creşte simţitor,
ca urmare a unor eforturi colective susţinute pe o perioadă mai lungă de timp ori datorită îmbu-
nătăţirii poziţiei voastre profesionale printr-o remuneraţie mai bună.

Sănătate
Anul acesta s-ar putea să fiţi expuşi unui stres prelungit care să vă creeze disconfort psihic şi

oboseală fizică. Norocul vostru este că aveţi un organism rezistent, altfel v-ar fi destul de greu să
faceţi faţă tensiunii din perioada martie-iulie 2015. Ar fi bine să luaţi din timp unele măsuri pen-
tru creşterea imunităţii şi atenuarea neliniştilor interioare. Odihna şi activităţile de relaxare sunt
absolut necesare pentru a funcţiona la capacitatea optimă. În perioada aprilie-septembrie s-ar
putea să trăiţi momente de insecuritate şi teamă de deschidere sufletească faţă de oameni în gene-
ral. Pentru a vă contura o părere mai clară despre voi aveţi nevoie disperată de a asculta opiniile ce-
lorlalţi. Pluto traversează semnul vostru natal, astfel că vă aflaţi într-un proces lent dar profund de
schimbare la nivelul identităţii şi imaginii personale. Această planetă operează la un nivel mai sub-
til, impulsionându-vă de fapt să vă remodelaţi atitudinea faţă de viaţă şi rolul pe care îl jucaţi în re-
laţiile cu ceilalţi oameni. Pentru a beneficia din plin de darurile sale, canalizaţi-vă energia spre
activităţi spirituale şi aduceţi îmbunătăţiri stilului vostru de viaţă!
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DDaaccăă
Dacă-ţi rămâne mintea când cei din jur şi-o pierd
Şi fiindcă-o ai te apasă sub vorbe care dor,
Dacă mai crezi în tine când alţii nu mai cred

Şi-i ierţi şi nu te superi de îndoiala lor,

Dacă de aşteptare nu osteneşti nicicând,
Nici de minciuna goală nu-ţi clatini gândul drept,

Dacă, izbit de ură, nu te răzbuni urând
Şi totuşi nu-ţi pui mască de sfânt sau înţelept,

Dacă visezi, dar visul stăpân de nu ţi-l faci,
Sau gândul, deşi judeci, de nu ţi-e un ţel,
Dacă-ncercând triumful sau prăbuşirea taci
Şi poţi, prin amândouă trecând, să fii la fel,

Dacă înduri să afli cinstitul tău cuvânt
Răstălmăcit, naivii să ducă în ispită,

Sau truda vieţii tale, înspulberată-n vânt,
De poate iar s-o ‘nalţe unealta-ţi prea tocită,

Dacă poţi strânge toate câştigurile tale
Ca să le joci pe-o carte şi să le pierzi aşa,
Şi iarăşi de la capăt să-ncepi aceeaşi cale

Fără să spui o vorbă de neizbânda ta,

Dacă poţi gândul, nervii şi inima să-i pui
Să te slujească încă peste puterea lor,
Deşi în trupul firav o altă forţă nu-i
Afară de voinţa ce le impune spor,

Dacă te vrea mulţimea, deşi n-ai linguşit,
Şi lângă şef tu umbli ca lângă-un oarecare,
Dacă de răi sau prieteni nu poţi să fii rănit,
Dacă nu numai unul, ci toţi îţi dau crezare,

Dacă ajungi să umpli minutul trecător
Cu şasezeci de clipe de veşnicii,

Mereu,
Vei fi pe-ntreg Pământul deplin stăpânitor
Şi, mai presus de toate, un OM - copilul meu!

Rudyard KIPLING

AAnnttii--DDaaccăă
De poţi să faci pe prostu’ când altul te repede
Făcând-o pe deşteptu’, şi c-un cuvânt nu-l cerţi,
De nu te-ncrezi în nimeni şi nimeni nu te crede,
De-ţi poţi ierta păcatul, dar altora nu-l ierţi,

De nu amâni o clipă un rău să împlineşti
Şi dacă minţi mai tare când alţii nu spun drept,

De-ţi place în iubire cu ură să izbeşti
Şi totuşi îţi pui mască de sfânt sau înţelept,

De te târăşti cu viermii şi-n visuri nu-ţi iei zborul
Şi numai interesul îl sui la rang de ţel,

De părăseşti învinsul şi treci cu-nvingătorul
Şi-i vinzi fără sfială pe amândoi la fel,

De rabzi să-ţi afli scrisul şi spusa tălmăcite
Drept adevăr să-nşele mulţimea oarbă şi,
Când vorbele şi fapta în vânt ţi-s risipite,
Tu, dându-le la dracu’, poţi altele scorni,

De poţi să faci întruna dintr-un câştig o mie
Şi patria pe-o carte s-o vinzi la primul semn,
De nu-ţi plăteşti bănuţul luat cu datorie,

Dar tu să fii plătitul găseşti că-i drept şi demn,

De poţi să-ţi storci şi gândul, şi inima, şi nervii,
Îmbătrânite-n rele, să facă rele noi,

Şi, sub nehotărâre plecându-te ca servii,
Când toţi strigă „‘nainte!”, doar tu să strigi „‘napoi!”,

Dacă, stând în mulţime te-mpăunezi semeţ,
Dar lângă cel puternic îngenunchezi slugarnic,
Şi pe duşmani sau prieteni, tratându-i cu dispreţ,
Te faci că ţii la dânşii, dar îi înşeli amarnic,

Dacă nu pierzi momentul să faci oriunde un rău
Şi-n umbra lui te-nlinişti ca-n umbra unui pom,

Al tău va fi Pământul cu tot prisosul său.
Vei fi între domni Întîiul, dar niciodată OM!

Kostas VARNALIS
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ÎÎnnttââmmppiinnaarreeaa DDoommnnuulluuii
În această lună, în ziua a doua, se

prăznuieşte Întâmpinarea Domnului Dum-
nezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
când L-a primit dreptul Simeon în braţele
sale.

În această zi, Biserica sărbătoreşte un
eveniment important din viaţa pământească a
Domnului nostru Iisus Hristos (Luca 2:22-
40). După patruzeci de zile de la naşterea Sa,

Pruncul Sfânt a fost dus la Templul Ierusa li -
mului, centrul vieţii religioase a naţiunii.
După Legea lui Moise (Lev. 12:2-8), femeia
care a născut un prunc de parte bărbătească nu
avea voie să intre în Templul Domnului timp
de patruzeci de zile. La împlinirea acestora,
mama venea cu fiul la Templu şi aducea jertfă
Domnului un miel sau un porumbel pentru
sacrificiul purificării. Preasfânta Fecioară,

Maica Domnului, nu avea nevoie de purifi-
care, deoarece ea a născut fără stricăciu ne pe
Izvorul Curăţiei şi Sfinţeniei. Cu toate aces-
tea, ea s-a supus cu smerenie Legii timpului.
În acea vreme, Părintele şi dreptul Simeon
(prăznuit pe 3 februarie) trăia în Ierusalim.
Lui i s-a proorocit că nu va muri până nu va
vedea pe Mesia cel promis. Prin har de sus, Sf.
Simeon s-a dus la Templu chiar când Sfânta
Fecioară Maria şi Sf. Iosif veneau cu Pruncul
Iisus să împlinească Legea.

Simeon Iubitorul de Dumnezeu l-a luat
pe prunc în braţe şi, mulţumind Domnului, a
rostit cuvintele pe care le auzim repetate la
fiecare slujbă a vecerniei: „Acum slobozeşte pe
robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii
mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o
înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre
descoperirea neamurilor şi slavă poporului
Tău Israel”. (Luca 2:29-32). Sf. Simeon i-a
spus Sfintei Fecioare: „Iată, Acesta este pus
spre căderea şi spre ridicarea multora din Is-
rael şi ca un semn care va stârni împotriviri. Şi
prin sufletul tău va trece sabie, ca să se de-
scopere gândurile din multe inimi”. (Luca
2:34-35).

La Templu se afla şi proorociţa Ana, o vă-
duvă de 84 de ani, fiica lui Fanuel (3 
februarie) „şi nu se depărta de templu, slujind
noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni. Şi
venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi
vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau
mântuire în Ierusalim”. (Luca 2:37-38). (M.S.)

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeșșttiinnee
Cel ce urăşte patimile smulge pricinile

lor, iar cel ce se supune pricinilor e războit de
patimi, chiar dacă nu vrea. (Sf. Marci Ascetul)

Lumea aceasta este asemenea unei coră-
bii, admirabil înfrumusețată, dar primej-
dioasă la călătorie. (Sf. Filaret al Moscovei)

Dumnezeu ne-a ascuns ziua cea una, ca
să priveghem în toate zilele. (Fericitul  Au-
gustin)

Nimeni nu se va apropia de Dumnezu
dacă nu se va depărta de lume. (Sf. Isaac
Sirul)

Odihna și trândăvia sunt pierzarea su-
fletului și pot să-i facă rău mai mult decât
demonii. (Sf. Ioan Scărarul)

Cel cu adevărat fericit este acela care 
și-a agonisit îndelungă răbdare. (Sf. Efrem
Sirul)
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1D Înainteprăznuirea ÎntâmpinăriiDomnului;Sf.Mc.Trifon,Sf.Muceniţe Perpetua şi Fe-
licitas (ÎnceputulTriodului); Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului); Ap.
IITimotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1

2 L(†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf.Mc. Iordan şi Gavriil
3M Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
4M Sf.Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc.Avramie (Harţi)
5 J Sf.Mc.Agata şiTeodula
6V Sf. Ier.Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie,patriarhulConstantinopolului;Sf.Cuv.Varsa-

nufie celMare (Harţi)
7 S Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8D Sf.MareMc.Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf.Mc. suroriMarta şiMaria;Du-

minica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-
32; glas 2, voscr. 2

9 L Sf.Mc.Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc.Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmp-
inării Domnului)

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

tinopolului; Sf.Mc.Hristea
13 V Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul

Alexandriei (Post)
14 S Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei (Pomenirea morţilor –

Moşii de iarnă)
15 D Sf. Ap.Onisim; Sf.Mc.Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria;Duminica Lăsatului sec de

carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev.Matei XXV, 31-46; glas
3, voscr. 3

16 L Sf. SfinţitMc. Pamfil; Sf.Mc.Valent, Pavel şi Seleuc; Sf.Cuv. Flavian, arhiepiscopul
Constantinopolului (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

17M Sf.M.Mc.TeodorTiron; Sf.Mariamna; Sf. ÎmpăraţiMarcian şi Pulheria (Dezlegare
la ouă, lapte şi brânză)

18M Sf. Leon,Ep.Romei; Sf.Agapit, Ep. Sinadei (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi
brânză)

19 J Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv.Mărt. Evghenie şi Macarie (Dezle-
gare la ouă, lapte şi brânză)

20 V Sf.Leon,Ep.Cataniei; Sf.Agaton,Ep.Romei; Sf.Cuv.Visarion (Zi aliturgică) (Dez-
legare la ouă, lapte şi brânză)

21 S Sf. Cuv.Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
22 D Aflarea moaştelor Sf.Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie,Talasie şi Limneu (Lăsatul

secului pentru PostulMare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză);Duminica Lăsatului sec de brânză
(a Izgonirii lui Adam dinRai);Ap.Romani XIII, 11-14;XIV, 1-4;Ev.Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4

23 L† Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Canonul cel Mare, partea I; În-
ceputul PostuluiMare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)

24M†) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului
(Canonul celMare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Dezlegare la ulei şi vin)

25 M Sf.Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf.Mc. Alexandru şi Ipatie (Canonul cel
Mare, partea a III-a) (Post)

26 J Sf.Porfirie,Arhiep.Gazei;Sf.Mc.Fotini;Sf.Teodor (Canonul celMare,partea a IV-a) (Post)
27 V Sf. Cuv.Mărt. Procopie şiTalaleu (Post)
28 S†) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisi-

torul; Sf. Sfinţit Mc.Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie (Sâmbăta Sf.Teodor – Pomenirea morţilor)
(Dezlegare la ulei şi vin)

FFeebbrruuaarriiee
ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore
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Hotel-Restaurant Trio a găzduit, după
datină, o nouă ediţie, a cincea, a „Balului por-
tuluipopular”.FamiliaOfeliaşiPetrişorMarincu
s-au întrecut, şi de această dată, oferind par-
ticipanţilor, veniţi în număr mare, o seară de
neuitat. Şi, lucrul cel mai important, de la
copii, la tineri, adulţi şi vârstnici, cu toţii au
îmbrăcat frumoasele costume populare
româneşti.Atmosfera a fost una de sărbătoare,
fiecare dintre cei prezenţi fiind mândru că a
purtat straiele noastre tradiţionale, fie că aces-

tea au fost din Banat, din Banatul sârbesc,
zonele Severinului, Ardealului sau ale mi-
norităţilor germană şi maghiară.

Pe lângă bucatele gustoase, pregătite,
invitaţii au avut parte de muzică bună şi
antren. Au fost prezenţi interpreţi de
muzică populară recunoscuţi din Banat, iar
girocenii nu s-au lăsat prea mult invitaţi şi au
încins hore, brâuri, jocuri de doi sau ardelene,
pe acordurile formaţiei.

Au întreţinut atmosfera orchestra Com-
plexului Restaurant Trio, precum
şi soliştii vocali Andreea Voica,
Nelu Blidaru, Marinică Trocea,
Monalisa Şufan, Alina Stancu şi
Oana Mogaja.

De asemenea, tot cu acest
prilej, a fost amenajată şi o expoz-
iţie de costume tradiţionale
bănăţene, aparţinând profesorului
Marius Matei.

Muzica şi voia bună au fost cu-
vintele de ordine la această ediţie a
„Balului portului popular”, mani-
festare care tinde să devină tradi-
ţională pentru comuna Giroc.

V.TOMOIAGĂ

„„BBaalluull ppoorrttuulluuii ppooppuullaarr””,, eeddiiţţiiaa aa VV--aa



Dornici de dans şi voie bună, elevii
claselor V-VIII de la Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda s-au reunit,
în sala multifuncţională a instituţiei de în-
văţământ,pentru a sărbători, ca în fiecare an,
ziua Sfântului Valentin.

Programul activităţilor a fost deschis de
grupul vocal-instrumental GMT, format şi
coordonat de domnul Sergiu Simionese.Au
urmat cele două momente nelipsite în nici
un an: schimbul de cadouri, la care a parti-
cipat şi doamna profesoară Gabriela Vlasie,
organizatoarea activităţii, precum şi alegerea
de către juriu a perechii „Valentin şi
Valentina”.

După întrebările de departajare, adresate
de preşedintele juriului, eleva Tiana Bulfă,
perechea câştigătoare a fost desemnată:
„Valentin” -DavidGheorghe (clasa aVII-a),
„Valentina” - Andreea Ezsiaş (clasa a VIII-
a). Premiile câştigătorilor au fost asigurate
prin bunăvoinţa doamnei Radoica Bulfă,
căreia îi mulţumim şi pe această cale pentru
gestul său de mare omenie.

Mulţumim, de asemenea, doamnei
Florentina Mânzat, care s-a implicat în

realizarea acestei activităţi, ca reprezentantă
a părinţilor elevilor şcolii.
Director LiceulTeoretic „David Voniga” din

Giroc, prof.Marieta DENEŞ

VVaalleennttiinnee’’ss DDaayy 22001144 
llaa ȘȘccooaallaa GGiimmnnaazziiaallăă 

„„IIoossiiff CCiioorrooggaarriiuu”” ddiinn CChhiișșooddaa
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Suntem zilnic asaltaţi de mass-media,care ne
oferă nenumărate exemple negative privitoare la
fenomenul absenteismului elevilor de la cursuri.

A devenit deja o tradiţie a şcolii premierea
acelor elevi care nu au nici măcar o singură ab-
senţă pe parcursul anului şcolar.

Unul dintre cadrele didactice care per-
severează în acest frumos şi stimulator obi-
cei este doamna profesoară Gabriela
Vlasie, diriginta clasei a V-a de la Şcoala
Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda.

Domnia sa i-a premiat, de curând, pe
trei dintre elevii pasionaţi de învăţătură,
care, pe tot parcursul semestrului I, nu au
înregistrat nici o absenţă în catalog.

Aceştia sunt: Maria-Alexandra Guduleasa,
Denisa-Maria Barbu şi Ricardo Bocz.

Felicitări, dragi copii, şi fie ca
exemplul vostru să-i stimuleze pe cât mai
mulţi elevi ai şcolii.

Director, prof. Marieta DENEŞ

LLaa mmaaii mmuullţţii ccaa eeii!!

Cine nu ştie nimic, stă liniştit. Cine ştie
puţin, moare de curiozitate. (Proverb ben-
galez)

Nu interesează cât ştim, ci cum ştim.
(Proverb francez)

Ştiinţa fără conştiinţă nu-i decât ruina
sufletului. (Proverb francez)

Cine cunoaşte ştie să preţuiască.
(Proverb albanez)

Necesitatea este începutul invenţiei.
(Proverb englez)

Cunoaşterea nu este o povară. (Proverb
englez)

Nu eşti niciodată prea bătrân pentru a
învăţa. (Proverb englez)

Cartea – făclia Lumii. (Mihai Cucereavii)

Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri.
(Victor Hugo)

Cartea este o pasăre cu mai mult de o
sută de aripi gata de zbor. (Ramon Gomez de
la Serna)

Cărţile sunt felul oamenilor de a avea
aripi ca îngerii. (Andrei Pleşu)

Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără
cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas,
ştiinţa e paralizată, iar gândirea şi meditaţia
– suspendate. (Barbara Tuchman)

Cărţile sunt albinele care duc polenul în-
sufleţitor de la o minte la alta. (James Russell
Lowell)

Cartea e un univers secret creat de un om
înzestrat cu geniu. (Voltaire)

Cărţile sunt mici şi nostime fragmente
portabile de gândire. (Susan Montag)

AAffoorriissmmee ddeesspprree ccuunnooaașștteerree șșii ccăărrţţii
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Anul trecut internetul a împlinit 25 de ani.
Cu această ocazie,„tatăl” internetului, SirTim
Berners-Lee, a scris un articol, publicat pe un
site dedicat evenimentului, în care a povestit
cuma apărut acestmediu de comunicare şi cum
ar trebui el dezvoltat.

„Acum 25 de ani, am completat o cerere
pentru ceea ce avea să devinăWorldWideWeb
(www). Şeful meu (n.a. - Mike Sendall, de la
CERN, Elveţia) l-a poreclit «vag, dar intere-
sant».Din fericire, s-a gândit suficient de mult
la idee, încât să-mi permită să încep să lucrez
imediat la ea.

În următorul sfert de secol, internetul a
schimbat lumea în moduri în care nu mi-aş fi

imaginat niciodată că se poate. Au fost multe
dezvoltări interesante.

A generat miliarde de dolari de creştere
economică.

Atransformatdateleînaurulsecolului21.
Adeclanşat inovaţia în educaţie şi sănătate,

diminuând graniţele sociale şi geografice.
A revoluţionat mass-media.
A forţat reinventarea politicii înmulte ţări,

permiţând un dialog constant în dublu sens,
între reglementatori şi reglementaţi.

Sunt câteva principii care îi permit inter-
netului, ca platformă, să susţină o asemenea
creştere. Prin proiectare, internetul este uni-
versal, gratuit, deschis şi descentralizat.Mii de
oameni au lucrat împreună, ca să construiască
internetul iniţial într-un spirit de colaborare
extraordinar şi non-raţional.

Alte zeci de mii au inventat aplicaţiile şi
serviciile care l-au făcut atât de folositor pentru
noi în prezent.

Încă mai este loc ca fiecare dintre noi să
creeze ceva nou pe şi prin internet.

Este pentru toată lumea.
Astăzi şi în tot cursul anului, ar trebui să

aniversămprimii 25 de ani ai internetului.Dar,
deşi starea de spirit este optimistă, ştim că nu
am terminat.

Maiavemîncămultedefăcutpentru internet
până acesta să-şi atingăpotenţialulmaxim.

Noi trebuie să continuăm să-i apărămprin-
cipiile esenţiale, dar să abordăm şi câteva mod-
ificări cheie. Să numesc doar trei: cum

conectăm la internet cele două treimi de oa-
meni de pe planetă care încă nu acces la el?; cine
are dreptul să adune şi să folosească datele per-
sonale, în ce scop şi cu ce reguli?; cum amputea
crea o arhitectură deschisă cu o performanţă
ridicată, care să funcţioneze pe orice dispozi-
tiv, altfel decât întorcându-ne la alternativele
particulare?

Nu există răspunsuri simple la toate aceste
întrebări, precum şi la multe altele. Amintiţi-
vă totuşi că internetul a fost creat de noi toţi,
aşa că noi toţi putem, şi ar trebui să jucăm un
rol în definirea viitorului său.

Lucrând împreună, cred că putem construi
un web care să fie, într-adevăr, pentru toată
lumea: unul care să fie accesibil tuturor, de pe
toate dispozitivele, şi unul care să ne permită
tuturor să ne dobândimdemnitatea, drepturile
şi potenţialul ca oameni”. (A.B.)

IInntteerrnneettuull,, uunn ssffeerrtt ddee vveeaacc ddee tteehhnnoollooggiiee
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„Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite,
cu aripi crescute înlăuntru,
care bat plutind, planând,
într-un aer mai curat – care e gândul!”

Nichita Stănescu
„Sub amprenta «educaţiei eco-ornitologice»,

a unei «şcoli în natură», încerc să apropii copiii
cât mai mult de natură. Acest tip de educaţie
nonformală reprezintă un stil de abordare a în-
văţării prin activităţi plăcute şimotivante, care
să susţină şi să acompanieze copilul în uti-
lizarea resurselor naturale şi personale, în ed-
ucaţia pentru sănătate şi raţionalizarea
timpului liber”, prof. dr Liliana Babă.

Evenimentul „Păsările – indicatoare ale
sănătăţii ecosistemelor”sedesfăşoară conform

calendarului de activităţi propus în cadrul
proiectului „Ocrotim păsările! Ocrotim
natura!”, proiect în derulare din anul 2010, în
parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş, Consiliul JudeţeanTimiş şi
şcolile partenere, prin contract de parteneriat,
cu cercul de Ornitologie⁄Etologie-Palatul
Copiilor Timişoara. Coordonator de proiect
este prof. dr. Liliana Babă, totodată, coordo-

nator al cercului de Ornitologie/Etologie de
la Palatul CopiilorTimişoara.

În calitate de organizatori⁄coordonatori,
la evenimentul de la LiceulTeoretic „David
Voniga” din Giroc au participat: Palatul
Copiilor Timişoara – director prof. Nicolae
Puşcaşu, prof. dr. Liliana Babă, Liceul Teo-
retic „David Voniga” din Giroc – director
prof. Marieta Deneş, învăţător Sorin
Ersegean, şi Colegiul Naţional Bănăţean
Timişoara – director prof. dr. Sorin Gabriel
Ionescu, prof. Karina Preotesoiu, şi
reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Timiş, consilier relaţii publice –
Georgeta Ţîţan, U.S.A.M.V.B. „Regele
Mihai I al României” din Timişoara, asist.

univ. fiz. dr. ing. bioteh.
Iuliana Creţescu, precum şi au-
torităţile locale ale Primăriei co-
munei Giroc.

Prin participarea elevilor ci-
clului primar şi gimnazial de la
şcolile implicate, au fost derulate
următoarele activităţi, sub îndru-
marea directă a coordonatoarei cer-
cului Ornitologie⁄Etologie – prof.
dr.LilianaBabă: atelier de lucru cu
tema „Relaţiile populaţiilor de
păsări cu mediile de viaţă” – con-
fecţionare machete pe tema dată,
din materiale reciclabile, expoziţie

machete, studiulmaterialelor cu caracter ed-
ucativ-informativ – „Metode şi obiecte pen-
tru protecţia păsărilor”; atelier de lucru
(activitate practico-gospodărească) – „Am-
plasare hrănitori şi cuiburi artificiale pentru
păsările sedentare”, aprovizionarea acestora
cu hrană (seminţe de cereale, fructe); re-
alizarea şi distribuirea de fluturaşi cumesaje
eco-ornitologie.

EEvveenniimmeenntt eeccoollooggiicc--oorrnniittoollooggiicc::
„„PPăăssăărriillee –– iinnddiiccaattooaarree 

aallee ssăănnăăttăăţţiiii eeccoossiisstteemmeelloorr””
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Hrănitorile şi scorburile artifi-
ciale au fost confecţionate de dom-
nul Ştefan Dancs, părinte al unui
elev de la Liceul Teoretic „David
Voniga”, clasa a II-a, învăţător
Sorin Ersegean, înscris la cercul de
Ornitologie/Etologie. Machetele
au fost realizate de elevii clasei a
III-a – coordonator prof.
Karina Preotesoiu – Colegiul Na-
ţional Bănăţean.

Scopul evenimentului a fost
atins: formarea în rândul elevilor a
unei conştiinţe de educaţie eco-or-
nitologică, prin conştientizarea
rolului de necontestat al păsărilor
în a menţine echilibrul în natură,
stimularea interesului pentru orni-
tologie şi prevenirea unor compor-
tamente dăunătoare sănătăţii
mediului. S-au realizat şi obiec-
tivele care îi privesc direct pe elevi,
aceştia dobândind comportamente
cum ar fi: formarea şi exersarea
unor abilităţi practice, în scopul re-
alizării unor obiecte practice util-
itare din materiale reciclabile sau
refolosibile; formarea unei atitu-
dini pozitive faţă de natură,prin re-
alizarea unor activităţi de educaţie
ornitologică şi cele privind părinţii
şi alţi factori educaţionali; impli-
carea părinţilor în acţiuni cu carac-
ter ornitologic/etologic şi
participarea unor reprezentanţi ai
acestora la schimburile de expe-
rienţă; implicarea altor şcoli, insti-
tuţii şi O.N.G.-uri de la nivelul
comunităţii locale.

Educaţiaornitologică/etologică
nu-şi va atinge scopul dacă acţiu-
nile pe care le sugerează elevului nu
au o utilitate imediată, prin apli-
caţii practice, prin intervenţia ele-
vului în situaţii concrete în
comunitatea în care trăieşte (fami-
lie, clasă, şcoală, cartier). În-
văţându-i pe copii să protejeze şi să
ocrotească păsările, îi învăţăm să
apere natura, să apere viaţa.

VasileTOMOIAGĂ
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Un om, trecând pe o stradă, a văzut în faţa
unei biserici un bătrân sărman, cerşetor, ce
trăia din milostenia credincioşilor. De bătrân,
s-a apropiat o fetiţă care i-a întins câţiva
bănuţi.

Impresionat de gestul ei, trecătorul a în-
trebat-o pe copilă:

- Spune-mi, de ce i-ai dat bătrânului
bănuţii tăi?

- Ştiţi, domnule, tatăl meu a murit, iar
mama, deşi munceşte mult, nu prea are bani,
aşa că o ducem destul de greu.
Dar aseară mama mi-a spus că,
atunci când faci un bine,
Dumnezeu te răsplăteşte ne-
greşit. Aşa că azi, am luat
bănuţii aceştia pe care eu i-am strâns şi i-am
dat bătrânului din faţa bisericii. El are, cu
siguranţă, mai multă nevoie de ei. Iar Dum-
nezeu, fiindcă am făcut un bine, se va îndura şi
de mine.

Cucerit de bunătatea fetei, omul a
întrebat-o ce îşi doreşte ea cel mai mult.

- O, a spus fata, aş vrea un cojocel, că vine
iarna şi va fi foarte frig. Anul trecut am răcit
rău de tot, fiindcă nu am umblat bine îmbră-

cată, dar Dumnezeu mi-a ajutat şi m-a însănă-
toşit. Mama a vrut să-mi cumpere un cojocel,
dar e tare scump şi nu se poate.

- E, uite că se poate, i-a mai spus omul.
Vino cu mine!

Ajunşi în faţa unui magazin mare, ce se afla
peste drum, omul i-a cumpărat fetei un cojo-
cel călduros şi tare frumos. Fetiţa nu ştia cum
să-i mai mulţumească străinului ce se îndurase
de ea.

- Vezi, i-a mai spus omul, mama ta a avut
dreptate. Dumnezeu totdeauna

te răsplăteşte pentru binele
făcut. Tu l-ai ajutat pe bătrân,
iar Domnul mi-a dat mie ocazia

să te întâlnesc tocmai în acel
ceas. Eu te-am ajutat acum pe tine, şi, fii sig-
ură, Dumnezeu îmi va ajuta şi mie mai târziu,
fiindcă atunci când ne ajutăm unii pe ceilalţi, şi
Dumnezeu ne ajută pe noi.

Cu cât suntem mai buni şi avem mai multă
grijă unul de altul, cu atât Dumnezeu ne vede
credinţa şi ne fereşte de rele.

„Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod
providenţial.” (Sfântul Marcu Ascetul)

CCuumm pprriimmiimm rrăăssppllaattaa ppeennttrruu bbuunnăăttaattee!!

ppiillddăă ccrreeșșttiinnăă

Bunătatea este un fel de inteligenţă su-
perioară. (Ramon Eder)

Bunătatea nu e decât o iradiere a fericirii.
(Andre Gide)

Bunătatea este limbajul pe care surdul îl
poate auzi şi orbul îl poate vedea. (Mark
Twain)

Bunătatea este lanţul de aur cu care este
legată societatea. (Goethe)

Bunătatea este fondul sufletelor alese.
(Victor Hugo)

Nu recunosc alt semn al superiorităţii
decât bunătatea. (Ludwig van Beethoven)

Dacă se înlătură dragostea şi bunătatea,
toată bucuria vieţii dispare. (Cicero)

Mai bine sărac de toate, decât sărac de
bunătate. (Proverb românesc)

Bunătatea este singura investiţie care nu
dă niciodată faliment. (Henry David
Thoreau)

Forţa e puternică, dar bunătatea e şi mai
puternică.  (Heinrich Mann)

AAffoorriissmmee ddeesspprree bbuunnăăttaattee
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Pilda bunului samaritean este urmată
întocmai de o serie de comunităţi din jurul
Berlinului, ale căror acţiuni se răsfrâng con-
cret şi asupra câtorva copii abandonaţi de
părinţi, care şi-au găsit adăpost şi sprijin în
Chişoda. În anul 1999, soţii Ederhard şi
Margitta Helga Gerhard, cetăţeni germani,
au pus bazele Asociaţiei Umanitare
„Samariteanul”. Au cumpărat o casă la
Chişoda, pe strada Bucegi la numărul 39, şi
au amenajat aici un spaţiu propice pentru
creşterea şi educarea unor copii
cărora soarta le-a fost potrivnică.

De-a lungul anilor, aici au fost
îngrijiţi, îndrumaţi spre şcoală şi
viaţă, mai mulţi copii, luaţi în
plasament de la Direcţia Gener-
ală de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţie a Copilului Timiş. Ajutaţi
de oameni inimoşi, aici şi-au găsit
casă şi, până şi-au făcut un rost în
viaţă, au locuit laChişoda.Facem
precizarea, dacămai era necesară,
că aici copiii pot sta şi după îm-
plinirea vârstei de 18 ani, aşa cum
se întâmplă acum cu una dintre
locatare, care a împlinit 21 de ani
şi munceşte chiar în cadrul Asociaţiei.

Eforturilor soţilor Ederhard li s-au ală-
turat, încă de la înfiinţareaAsociaţiei Uman-
itare „Samariteanul”, o serie de comunităţi
din apropiereaBerlinului, aparţinând de bis-
ericile evanghelice. Oamenii au adunat
mereu lucruri pe care le-au considerat folos-
itoare pentru copiii din România, de la ali-
mente, la haine,mobilier sau televizoare, iar
apoi le-au trimis cu destinaţiaChişoda.Pen-
tru că „dar din dar se face rai”, o parte dintre
aceste donaţii au ajuns şi la alte case de copii
din judeţ, dar şi din ţară.De asemenea, prin
magazinul Asociaţiei, s-au comercializat
haine în special, iar din banii obţinuţi, în-
torşi înapoi spre „Samariteanul” tot sub

formă de donaţie, casa de copii din Chişoda
s-a autoîntreţinut.

Acum, doamna Ederhard a rămas sin-
gură, soţul său trecând la cele veşnice, însă
dorinţa sa de a ajuta copiii nevoiaşi şi chiar
persoanele cu venituri mici din Chişoda a
rămas aceeaşi. Recent, aici a sosit un nou
transport de ajutoare, iar împreună cu agen-
tul Marius Chihulcă, de la Poliţia Locală
Giroc, acestea au fost distribuite.

Aminteam că nu doar copiii de la casa

Asociaţiei Umanitare „Samariteanul” bene-
ficiază de sprijinul venit din Germania. De
data aceasta, printre obiectele sosite la
Chişoda s-au numărat şi echipamente de
protecţie pentru intervenţie, care au fost do-
nate Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Giroc.

Doamna Camelia Bidi, administratorul
Asociaţiei Umanitare „Samariteanul” din
Chişoda,ne spune că aceste ajutoare umani-
tare vor continua să sosească înRomânia, iar
în acest moment copiii aflaţi în plasament
aşteaptă cu nerăbdare sărbătorile pascale,
pentru că, aşa cum se întâmplă an de an, la
Paşti şi la Crăciun, prietenii din Germania
nu îi uită şi le trimit cadouri.

Anton BORBELY

AAjjuuttooaarree ddee llaa „„bbuunnii ssaammaarriitteennii””
ppeennttrruu ccooppiiiiii aabbaannddoonnaaţţii
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Este ştiut faptul că existau şi reglementări
legislative pentru a scuti trimiterea pe front. În
această categorie intrau cei care aveau familii cu
mulţi copii, cultivau tutun sau deţineau trac-
toare. De aceea, mulţi consăteni au căutat să în-
deplinească unul dintre aceste criterii, pentru a
scăpa persoana dorită de la o nouă trimitere pe
front. Spre exemplu, în cadrul familiei Urşica
s-a făcut tot posibilul pentru a putea cumpăra
două tractoare. Îndeplinirea criteriului amintit a
făcut ca ambii băieţi să se întoarcă acasă de pe
frontul din URSS. Familia respectivă a fost un
caz fericit, majoritatea gospodarilor giroceni şi
chişozeni neputând îndeplini, din varii motive,
nici unul din criteriile necesare eliberării (10).

În paralel, în sate se efectuau rechiziţii şi se
lucra intens pământul, deoarece era nevoie de
hrană atât acasă, cât şi pentru cei de pe front.
Deoarece era nevoie de cai pentru tracţiune sau
pentru cavalerie, multe animale au fost rechiz-
iţionate din satele noastre. Cu gândul că ani-
malele vor fi de folos ţării, oamenii au cedat fără
a se opune. Şi elevii erau implicaţi în acţiunile ce
vizau sprijinirea frontului. În şcolile de la Giroc
şi Chişoda se confecţionau căciuli, ciorapi şi
mănuşi din lână.Apoi, produsele elevilor au fost
trimise pe front.Mare a fost bucuria elevilor din
Chişoda când soldaţii din prima linie le-au trimis
scrisori de mulţumire pentru bunurile primite
(11).

Orice produs alimentar era raţionalizat, de
aceea s-au introdus cartelele. Deşi se lucrau in-
tens ogoarele, producţia agricolă era necesară şi
la echilibrarea balanţei de plăţi a României. Pe
baza cerealelor, a produselor animaliere şi a
petrolului,mareşalul IonAntonescu obţinea uti-
laje, armament şimaterii prime pentru industria
de apărare. Ţăranii noştri îşi aduc aminte de
penuria de făină. Pentru a suplini lipsa de făină,
în pâine se adăuga mălai. Consăteana Victoria
Moise rememorează cum elevii din Chişoda au
început să facă haz de necaz pe această temă,
strigând în pauze sau pe drumul spre casă:

„De când Carol a plecat
Pâine albă n-ammâncat.
Antonescu şiMihai

Ne dau pâine cu mălai” (12).

Un alt eveniment important al acelor vre-
muri a constat în aducerea, în Giroc, a unor pri-
zonieri sovietici, din lagărul de la Timişoara.
Amintitul lagăr îşi avea locaţia pe Calea
Torontalului (mai exact, unde se află astăzi Aero-
portul utilitar „Cioca”). Pentru o anumită sumă,
stabilită de către statul român, ţăranii (de obicei
fruntaşi, care aveau suprafeţe mari de teren)
puteau să ia în propria ogradă prizonieri sovietici
pe o perioadă de câteva luni. Prizonierii erau so-
licitaţi pe perioada verii şi a toamnei, când cal-
endarulmuncilor agricole era încărcat.LaGiroc
şi Chişoda au fost câteva familii care au găzduit
prizonieri, numărul sovieticilor fiind de până la
30 de persoane. Lipsindu-le braţele de muncă,
deoarece aveau membri ai familiei pe front,
gazdele erau bucuroase că efectuau muncile se-
zoniere cu acest ajutor nesperat. Şi prizonierii
erau mulţumiţi, deoarece primeau alimentaţie
bună, iar timpul le trecea mult mai uşor. Au
rămas memorabile serile de la birturile Girocu-
lui, unde se adunau sovieticii şi cântau la
acordeon înconjuraţi de consătenii noştri (13).

Un subiect sensibil care necesită o abordare
echidistantă este şi situaţia etnicilor germani,
care au avut atitudini diverse faţă de vâltoarea în
care au fost angrenaţi. În urma unui acord
încheiat între statul român şi cel german, pe 13
aprilie 1943,mareşalul IonAntonescu a acceptat
ca saşii şi şvabii din România să se poată „înrola
în forţele armate germane, fără pericolul de a-şi
pierde cetăţenia română”. Mulţi dintre etnicii
germani făcuseră acest lucru cumult înainte, sus-
trăgându-se încorporării din armata română.
Până la sfârşitul anului 1943,peste 60.000 de ger-
mani cu cetăţenie română s-au înrolat în
unităţileWaffen SS şi peste 15.000 înWermacht
sau înOrganizaţiaTodt (14).

Germanii din Giroc şi Chişoda au avut ide-
aluri şi viziuni diferite, de la caz la caz. O parte
din ei merită toată admiraţia noastră, consid-
erând firesc să plece pe front ca soldaţi ai armatei
române. În această categorie evidenţiempeLud-
wig Iacob şi Rohs Francisc, din Giroc, şi pe Fär-
ber Anton şi Löchinger Petru, din Chişoda, care
au căzut pe câmpul de onoare în luptele din
URSS.

RReessttiittuuiirrii:: GGiirrooccuull șșii CChhiișșooddaa îînn ppeerriiooaaddaa cceelluuii ddee--aall DDooiilleeaa
RRăăzzbbooii MMoonnddiiaall,, iiuunniiee 11994400 -- aauugguusstt 11994444 ((22))
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Însă o mare parte a etnicilor germani au ales
înrolarea în armata germană. Într-un tabel în-
tocmit de jandarmeria din Giroc, aflăm numele
persoanelor care până la 23 august 1944 s-au în-
rolat în armata germană:Giel Iosif,Adam Petru,
Grunhauser Petru, Muller Petru, Muller Ioan,
Betlla Iosif, Betlla Carol, Betlla Vendl, Gerber
Niculaie, Stentzer Iosif, Sehii Niculaie, Sehii
Ioan,Schanen Petru,Schanen Ioan,Keller Iosif,
Adam Iosif,Schiller Iosif,Muller Iosif,Melinger
Matei, Furak Frantz, Turn Gheorghe, Muller
Anton, Schmadll Petru, Schank Valentin,
Pirosch Pavel, Junk Vendl, Kaftary Ioan
(menţionez că am transcris numele aşa cum apar
în documentele jandarmeriei). După cum ob-
servăm,27 de etnici germani din Giroc au ales să
facă parte din diferite formaţiuni ale armatei ger-
mane (15).

Acelaşi tabel menţionează, pentru locali-
tatea Chişoda, 41 de etnici germani înrolaţi în
Waffen SS sau în Wermacht: Scheibling Anton,
Gotz Anton, Gotz Ioan, Wiener Ioan, Schafer
Petru, Grabatzer Petru, Grunthauser Anton,
Martin Niculaie, Muller Albert, Nicola Iacob,
Ferber Matei, Keller Heinirich, Wagner Petru,
Hummel Niculaie, Zimmer Frantz, Loring
Frantz, Gotz Mihai, Bohnn Petru, Zeisz Petru,
Dorner Petru, Kalosch Frantz, Hudas Ladislau,
Konig Niculaie,Wolff Petru, Iacusi Rudolf, Bus
Petru, Miskoltz Niculaie, Czinner Iacob, Ibach
Matei, Schafer Ioan, Meer Francisc, Benksek
Alexandru, Kleizer Iacob, Linderman Mihai,
Ferber Matei, Scheibling Anton, Seller Anton,
Lanner Iacob, Klosterman Iosif, Klosterman
Ioan, Klosterman Ioan II (menţionăm că am
transcris numele aşa cum apar în documentele
jandarmeriei) (16).

La fel ca problema dezertorilor români, şi
chestiunea etnicilor germani trebuie privită din
prisma celor de atunci. Etnicii germani devenis-
eră cetăţeni români după Marea Unire (1918).La
fel ca românii bănăţeni, şvabii au privit cu opti-
mism crearea României Mari, aducându-şi adez-
iunea la îndeplinirea idealului naţional
românesc. Apoi, în Germania a venit la putere
cancelarul Adolf Hitler (1933) şi mulţi etnici ger-
mani au fost fascinaţi de acest personaj caris-
matic. Este adevărat că în luarea deciziei pentru
care armată să opteze, şvabii au fost influenţaţi şi
de faptul că ei nu luptau împotriva României, ci
pur şi simplu luptau în armata germană, aliata
noastră. Ce putem reproşa mareşalului Ion An-
tonescu,dar şi regimului comunist, este faptul că
statul român a renunţat prea uşor la cetăţenii săi
de origine germană, care de cele mai multe ori au
făcut cinste acestei ţări, prin nivelul înalt de
pregătire profesională, conduita morală, starea
materială foarte bună ş.a.m.d.

În perioada amintită, etnici germani, în
frunte cu Giaftary Ioan, Sehi Nicolae şi Scheib-
ling Petru, au „organizat şi condus grupuri etnice
germane în raza comunei Giroc”, care nu au avut

atitudine ostilă la adresa propriului stat. Ce nu
putem înţelege este un alt fenomen, care s-a pe-
trecut imediat după lovitura de stat de la 23 au-
gust 1944. Documentele şi mărturiile
consemnate de jandarmerie la vremea respectivă
demonstrează că Schanen Petru a avut o atitu-
dine ostilă la adresa statului român. Conform
unui raport al Jandarmeriei din Giroc, sesizăm
că persoana amintită „a dat informaţii asupra ar-
matei române şi aliate şi este bănuit ca autor
moral al executării de germani a gardianului Do-
brici Moise” pe data de 17 septembrie 1944 (17).
A fost un gest reprobabil, mai ales că Schanen
Petru locuia în sânul comunităţii noastre.

Un episod al celui de-al Doilea Război Mon-
dial, de care puţini îşi mai amintesc, a constat în
răspândirea de manifeste comuniste, anti-război,
de către comunistul Sfetea Dănilă. Acest per-
sonaj straniu lucra în Timişoara, la atelierele
Varadi.O scurtă perioadă, în timpul războiului, a
fost arestat, în celulă învăţând ruseşte. După
venirea sovieticilor, a avut o ascensiune fulmi-
nantă, ajungând secretar al Frontului Plugarilor,
iar după naţionalizare, preşedinte al Coopera-
tivelor de Consum Timiş. Datorită excesului de
alcool, a fost exclus din partid în anii ’50 (18).

Revenind la perioada războiului, deoarece
Sfetea Dănilă nu avea maşină de scris, mani-
festele le-a procurat de la fabrica Guban. Con-
form unei situaţii numerice întocmite de către
plutonierul Diaconescu Mihail, în Giroc au fost
lansate dintr-un balon, pe data de 4 iunie 1944,
un număr neprecizat de manifeste. Apoi, pe
datele de 5 şi 6 iunie, au fost răspândite un număr
de 519 manifeste „cu caracter subversiv”. Pentru
ultima faptă a fost bănuit amintitul Sfetea
Dănilă, personaj cu care ne vom mai întâlni în
studiul nostru (19).

NOTE
10. Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
11.Moise Victoria, interviu realizat în 2013;

Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
12.Moise Victoria, interviu realizat în 2013.
13. Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013;

Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
14. Scafeş, Şerbănescu, Scafeş, Dănilă,

Avram, Andonie, Şerbănescu, 1996, p. 207.
15. Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619,

Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 41.
16. Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619,

Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 41.
17. Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619,

Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 43-44.
18. Urşica Petru, interviu realizat în 2013;

Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013.
19.Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619,

Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 25; Urşica
Petru, interviu realizat în 2013.

Prof. dr. Florin Golban Colegiul Tehnic
,,Ion I. C. Brătianu”Timişoara

- continuare în pagina 94 -
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Timbrul
din foto-
grafia alătu-
rartă a fost
produs în
anul 1855,
de către sis-
temul poştal
din Suedia.
A mai rămas

doar unul până astăzi, el trecând prin al-
bumele celor mai mari colecţionari.
David Feldman l-a vândut în anul 1984
pentru 977.500 de franci suedezi. În anul
1990 a fost dat pentru un milion de
dolari, iar în anul 1996 cineva l-a
cumpărat cu 2,3 milioane de dolari!

În 1847 au
fost făcute pri-
mele timbrebrita-
nicepentrucolonia
din Mauritus.

În anul 1993,
co lec ţ ionaru l
David Feldman
a achiziţionat un
exemplar albas-
tru (există şi pe portocaliu) în schimbul
a 1.148.850 de dolari.

În anul 1918, US Postage a scos pe
piaţă timbrele de 24 cenţi, cu un avion
răsturnat în centrul fiecăruia. În reali-
tate, oficialii nu au dorit acea imagine, ea
fiind pusă invers dintr-o greşeală. Se ştie
că au mai rămas aproximativ o sută de

t i m b r e
cu avionul
Curtiss JN-4,
unele fiind
vândute pen-
tru sume
uriaşe. În
luna noiem-
brie a anului

2007, un colecţionar a cumpărat un
exemplar pentru 977.500 de dolari.

Timbrul de 1 cent printat în Guiana
britanică în anul 1856 se mai găseşte
astăzi într-un singur exemplar, el
aflându-se în
colecţia lui
John Dupont.
Înstăritul om
a plătit, în
anul 1980,
935.000 de do-
lari pentru o
„banală” hârtie magenta cu puţină cu-
loare neagră pe ea.

În anul 1867 s-au printat timbre de 1
cent, cu chipul
preşedintelui Ben-
jamin Franklin pe
ele, aparţinând US
Postage. În lume
au mai rămas
numai două, unul
dintre ele fiind
vândute, în anul
1988, pentru suma de 930.000 de dolari.

CCeellee mmaaii ssccuummppee ttiimmbbrree ddiinn lluummee
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Cel mai scump ceas este conceptul Me-
teoris: un set din patru ceasuri, pentru fie-
care fiind folosite fragmente de meteoriţi de
pe Marte, de pe Lună, dintr-un asteroid şi
din cel mai vechi meteorit găsit pe Terra,
numit „Rosetta Stone”. Meteoris a fost lan-
sat la începutul lui 2010 de producătorul de
ceasuri elveţian Louis Moinet. Compania a
făcut rost de meteoriţi de la colecţionarul
Luc Labenne şi a lucrat cu specialişti de la
universităţi pentru a-i identifica. Ceasul
costă 4,6 milioane de dolari.

De asemenea, printre cele mai scumpe
modele de ceasuri din lume se numără şi
Emperador Temple, al casei Piaget, care
costă 3,3 milioane de dolari, precum şi un
ceas Cartier, care costă 2,7 milioane de do-
lari.

CCeellee mmaaii ssccuummppee cceeaassuurrii ddiinn lluummee
Diamante, platină, aur alb, saf ire sau fragmente de meteoriţi sunt

câteva dintre materialele pe care maeştrii ceasornicari le folosesc pentru
a crea cele mai rare şi mai scumpe ceasuri din lume.
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După mutarea clubu-
lui Pascota Racing Team
de la Giroc, la Timişoara,
un pilot francez de per-
spectivă îşi face loc în cel
mai galonat club bănăţean.

Este vorba despre
Andre Gregoire, care la
numai 20 de ani intră în
lupta pentru titlul de cam-
pion naţional de SuperMo-
to, o ramură „nouă”,
adoptată de clubul timişo-
rean.

„Pregătim o motoci-
cletă foarte puternică pen-
tru Andre. Aşteptăm ca
aceasta să ne fie trimisă de
la fabrica unde am comandat-o. Este vorba
despre un motor Yamaha, conceput special

pentru el. Ne dorim
câştigarea titlului de
campion naţional şi la
clasa SuperMoto”, spune
antrenorul Ionel Pas-
cota.

Din 2014, Patrick
Pascota va participa la
SuperMoto, dar la cate-
goria sa de vârstă, cei doi
sportivi, Andre Gregoire
şi Patrick Pascota, ur-
mând să meargă împre-
ună şi la motocross. De
pregătirea celor doi pi-
loţi, pe partea de mo-
tocross, se ocupă tatăl
tânărului pilot francez –

Eric Gregoire, şi el la rândul său fost pilot
în campionatul francez. (A.B.)

PPiilloott ffrraanncceezz llaa PPaassccoottaa RRaacciinngg TTeeaamm

Una dintre cele mai vechi familii de gi-
roceni autentici, familia Pascota se conto-
peşte, practic, cu viaţa comunităţii de aici.
Fie că vorbim despre muzică şi fanfară, fie că
amintim despre motociclism, trebuie să re-
marcăm faptul că în ambele domenii familia
Pascota a muncit cu seriozitate,  iar roadele
s-au văzut timp de mai multe generaţii.

În anul 1928, Ioan Văcan, înaintaşul fa-
miliei, a devenit primul dirijor al fanfarei în-
fiinţată la Giroc. Între anii 1937-1955,
bagheta este preluată de Ioan Ilie Pascotă,
primul care dovedeşte o pasiune deosebită şi
pentru motocicletă, transmiţând aceeaşi pa-
siune şi fiilor săi: Ionel şi Petrică. În anul
1944, în timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial, fanfara îşi încetează activitatea,
urmând ca aceasta să fie reluată după înce-
tarea conflictului. Dirijorul Ioan Ilie Pas-
cota a devenit primar al comunei Giroc, în
anul 1946, şi are performanţe deosebite în
plan sportiv: locul II la Cupa Balcanică, în
anii 1947 şi 1948, şi două titluri de campion
naţional. Moare în anul 1955, în urma unui

accident.
În anul 1956, fanfara este preluată de

Ionel Pascota, care atrage spre muzică tine-
rii de la şcoala din comună, cu care obţine, în
anul 1958, Premiul I la Festivalul Fanfarelor
Ţărăneşti. În plan sportiv, fraţii Petrică şi
Ionel Pascota fac adevărate minuni: Petrică,
în 38 de ani de activitate competiţională, a
fost de cinci ori campion naţional, de şapte
ori vicecampion şi s-a clasat al treilea de zece
ori; Ionel, în 45 de ani de activitate sportivă,
a câştigat şase titluri naţionale, 12 de 
vicecampion şi de 21 de ori a ocupat poziţia
a treia. A devenit maestru al sportului în
anul 1979, iar în 1995 a înfiinţat propriul
club de motociclism, „Ioan Ilie Pascota”, în
amintirea tatălui său.

Performanţele sportive ale familiei 
Pascota au fost continuate de Ionel Pascota
junior, multiplu campion, care nu mai are
nevoie de nici o prezentare, dar şi de Patrick,
fiul lui Ionel junior, care face, cu succes, 
primii paşi în fascinanta lume a motociclis-
mului.

FFaammiilliiaa PPaassccoottaa,, oo ffaammiilliiee ddee ccaammppiioonnii
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Minifotbalul românesc
continuă să surprindă din
toate punctele de vedere. Pe
lângă cele 4 titluri continen-
tale obţinute la rând, acest
sport impresionează şi prin
campionatele puternice ce se
desfăşoară pe plan judeţean.

De departe,Timişul este
în top la acest capitol, cam-
pionatul Alborz având un
număr record de 121 echipe.
Chiar dacă judeţul nostru nu
a câştigat vreun campionat
naţional, fiind însă foarte
aproape în mai multe rân-
duri, jucătorii de aici au fost
decisivi la rezultatele extra-
ordinare ale naţionalei.

Se pare că, din 2014,
bariera performanţei se
ridică, iar AS WMT Giroc
a făcut un pas important în
acest sens. Astfel, prima
câştigătoare a Cupei
României la minifotbal, pe
plan naţional, a făcut un
excelent transfer… inter-
judeţean.

Mai exact, echipa
bănăţeană l-a înregimentat
pe Adi Călugăreanu, de la
Design Construct Braşov,
un jucător de naţională.
Este încă un pas care arată
că minifotbalul românesc
este cât se poate de profe-
sionist. (A.B.)

TTrraannssffeerr ddee mmaarrccăă 
llaa AASS WWMMTT GGiirroocc

Rapid Bucureşti are cele mai multe cărţi
dedicate unei echipe de fotbal din România,
„O galerie nebună, nebună, nebună...”, de
Ilie Dobre, „RAPID – iubire fără sfârşit”, de
M. Bărbulescu, „Finala se joacă astăzi”, de
Ioan Chirilă, „Glasul roţilor de tren”, de
Ioan Chirilă.

În anul 1986, la partida West Ham-
Newcastle, apărătorul Alvin Martin de la
West Ham a înscris un hat-trick la trei por-
tari diferiţi, marcând fiecăruia dintre ei câte
un gol.

Federaţia din Samoa Americană s-a afi liat
la FIFA în anul 1998. Ea deţine nedoritul
record de a fi suferit cea mai severă înfrân-
gere din istoria întâlnirilor internaţionale, 0-31
cu Australia (meci în care Archie Thomson a
înscris 13 goluri), toate golurile fiind primite
de acelaşi portar, nefericitul Nicky Salapu.

Recordul s-a întâmplat în preliminariile
Campionatului Mondial din 2002.

Fotbalul este sportul cu cel mai mulţi
spectatori în tribune, în timp ce formula 1
este cel mai urmărit sport la televizor.

Jucătorul de fotbal Paul Reaney a fost
pentru scurt timp mecanic auto înainte să
semneze pentru Leeds United.

Căpitanul echipei de fotbal a Angliei
Eddie Hapgood a fost forţat de diplomaţi să
dea salutul nazist înaintea unui meci cu Ger-
mania în 1938.

Stan Mortensen a fost primul jucător de
fotbal care a marcat un hat-trick, în 1953, în
Finala Cupei Angliei, meci disputat pe
Wembley.

CCuurriioozziittăăţţii ddiinn ffoottbbaall......
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LLuunnaa ffeebbrruuaarriiee îînn ddaattee
1 februarie - Ziua Naţională a Libertăţii în SUA. În 1865, preşedintele Abraham

Lincoln a semnat rezoluţia Congresului privind al 13-a amendament la Constituţia
SUA - abrogarea robiei. Rezoluţia a intrat în vigoare la 18 feb ruarie  1865

2 februarie - Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenţia Ramsar

9 februarie - Ziua Mondială a Bolnavilor. Instituită pe 13 mai 1992 de papa Ioan
Paul al II-lea

11 februarie - Întemeierea Imperiului Nippon ( Japonia), anul 660, începutul
domniei primului împărat japonez, Jinmu-Tennou

14 februarie - Ziua Sfântului Valentin (ziua dragostei). Se sărbătoreşte de peste
18 secole

15 februarie - Ziua Internaţională a Demonstraţiilor pentru Pace

21 februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne

22 februarie - Ziua Internaţională de susţinere a victimelor crimelor. În 1990 
guvernul englez a publicat “Carta victimelor crimelor”

24 februarie - Dragobete, Ziua dragostei şi a bunăvoinţei, sărbătorită încă de pe
vremea regelui Decebal
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HHoorroossccoopp

VVăărrssăăttoorr
Dragoste şi cuplu

Dragostea, bucuria de a trăi şi sexualitatea par să fie cele mai incitante subiecte ale anului
2015. Perspectiva este deschisă de Jupiter din Gemeni, urmat de Soare şi Venus, care vă oferă
ocazii sporite să petreceţi momente de neuitat alături de persoana iubită, mai ales în mai şi iunie.
Sunteţi mai inspiraţi şi motivaţi în exprimarea talentelor, disponibilitatea afectivă este mare, la
fel şi comunicarea. În mod clar, veţi avea mai multă iniţiativa şi îndrăzneală decât de obicei. Din
a doua parte a anului relaţiile tind să devină mai profunde iar nevoia de afecţiune şi apreciere din
partea perechii creşte foarte mult. Cu Mercur retrograd la sfârşitul lui iunie şi bună parte din
iulie, s-ar putea să fie nevoie să depuneţi eforturi mai mari pentru a vă face corect înţeleşi, in-
clusiv ce vrea celălalt să vă transmită. În acest caz, de mare folos va fi intuiţia. În iulie/ august
Marte tinde să agite spiritele puţin, scoţând la înaintare latura agresivă din voi. Mai afectaţi de
această conjunctură astrală vor fi cuplurile căsătorite. Într-un alt registru, tranzitul lui Uranus
în Berbec este excelent pentru implicarea într-o comunitate şi lărgirea cercului de relaţii. Prin-
tre aceştia s-ar putea să întâlniţi exact oamenii de care aveţi nevoie care să vă schimbe ideile şi
percepţia despre voi înşivă, inclusiv în ce priveşte direcţia în viaţă. 

Bani şi carieră
Configuraţiile astrale din 2015 prevestesc pentru voi un an plin de succes şi realizări impor-

tante în plan profesional. Contribuţia cea mai importantă aici o va avea Saturn, impulsionându-
vă spre împlinirea ambiţiilor personale şi consolidarea poziţiei sociale. Vă puteţi aştepta la o
promovare ori găsirea unui job mai bun, care să reflecte abilităţile şi capacităţile voastre personale
şi profesionale. Perioadele cu potenţial mare de realizare sunt: ianuarie, februarie, dar mai ales oc-
tombrie şi noiembrie. Astfel, străduiţi-vă din răsputeri să obţineţi rezultate de înaltă calitate, iar
Saturn vă va răsplăti eforturile! Unii dintre voi ar putea resimţi tranzitul lui Saturn apăsător, în-
deosebi atunci când sunt nevoiţi să facă faţă unor îndatoriri neplăcute. De asemenea, pot să apară
situaţii de concurenţă sau conflict la locul de muncă care să vă pună la grea încercare răbdarea şi
diplomaţia, mai ales în iulie/august. Dacă vă simţiţi frustraţi şi neîmpliniţi, poate că e timpul să
vă gândiţi la o schimbare a mediului de lucru şi poate chiar a direcţiei profesionale, astfel încât
aceasta să fie în acord cu aspiraţiile voastre personale şi sociale. Sub aspect financiar, 2013 aduce
multe promisiuni legate de investiţii şi cu câştiguri consistente într-un timp foarte scurt. Totul
este bine cât timp vă păstraţi mintea lucidă şi nu luaţi decizii pripite care se dovedesc păguboase
pe termen lung. 

Sănătate
Stresul şi suprasolicitarea sunt principalii dăunători în primăvară şi vară, putând duce la

scăderea vitalităţii, la tulburări ale sistemelor nervos şi cardiovascular. Prin urmare, trebuie să
vă îngrijiţi îndeaproape de sănătate. Odihniţi-vă mai mult, dedicaţi-vă timp activităţilor de re-
laxare alături de prieteni şi nu evitaţi medicul la nevoie! În general, 2015 este un an de transfor-
mare a calităţii vieţii voastre emoţionale, iar aplecarea către latura spirituală a vieţii vă poate
ajuta să vă clarificaţi emoţiile confuze şi să atingeţi o stare de echilibru interior. Mulţumită in-
fluenţei lui Pluto din Capricorn, veţi avea voinţa să schimbaţi orice doriţi, chiar şi obiceiurile de-
o viaţă, dacă doriţi asta cu adevărat. În a doua jumătate a anului veţi primi susţinere şi de alte
astre. Nu mai puţin importantă este activarea Berbecului de către Marte şi Uranus, în special în
zona călătoriilor. Mai precis, în martie şi aprilie conjunctura astrală predispune la imprudenţe,
grabă şi risc crescut de accidentări. Aşadar, fiţi cu băgare de seamă la volan, mai ales când ple-
caţi la drum lung!

((2200 iiaannuuaarriiee -- 1188 ffeebbrruuaarriiee))
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Cine are părinţi, pe pământ nu în gând
Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând
Că am fost, că n-am fost, ori că suntem cuminţi,
Astăzi îmbătrânind ne e dor de părinţi.

Ce părinţi? Nişte oameni ce nu mai au loc
De atâţia copii şi de-atât nenoroc
Nişte cruci, încă vii, respirând tot mai greu,
Sunt părinţii aceştia ce oftează mereu.

Ce părinţi? Nişte oameni, acolo şi ei,
Care ştiu dureros ce e suta de lei.
De sunt tineri sau nu, după actele lor,
Nu contează deloc, ei albiră de dor
Să le fie copilul c-o treaptă mai domn,
Câtă muncă în plus, şi ce chin, cât nesomn!

Chiar acuma, când scriu, ca şi când aş urla,
Eu îi ştiu şi îi simt, pătimind undeva.
Ne-amintim, şi de ei, după lungi săptămâni
Fii bătrâni ce suntem, cu părinţii bătrâni
Dacă lemne şi-au luat, dacă oasele-i dor,
Dacă nu au murit trişti în casele lor...
Între ei şi copii e-o prăsilă de câini,
Şi e umbra de plumb a preazilnicei pâini.

Cine are părinţi, pe pământ nu în gând,
Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând.
Că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii
Nu copil de părinţi, ci părinte de fii.

Ochii lumii plângând, lacrimimulte s-au plâns
Însă pentru potop, încă nu-i de ajuns.
Mai avem noi părinţi? Mai au dânşii copii?
Pe pământul de cruci, numai om să nu fii,

Umiliţi de nevoi şi cu capul plecat,
Într-un biet orăşel, într-o zare de sat,
Mai aşteaptă şi-acum, semne de la strămoşi
Sau scrisori de la fii cum c-ar fi norocoşi,
Şi ca nişte stafii, ies arare la porţi
Despre noi povestind, ca demoşii lormorţi.

Cine are părinţi, încă nu e pierdut,
Cine are părinţi are încă trecut.
Ne-au făcut,ne-au crescut,ne-auaduspână-aci,
Unde-avem şi noi însine ai noştri copii.
Enervanţi pot părea, când n-ai ce să-imai rogi,
Şi în genere sunt şi niţel pisălogi.
Ba nu văd, ba n-aud, ba fac paşii prea mici,
Ba-i nevoie prea mult să le spui şi explici,
Cocoşaţi, cocârjaţi, într-un ritm infernal,
Te întreabă de ştii pe vre-un şef de spital.
Nu-i aşa că te-apucă o milă de tot,
Mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot?
Că povară îi simţi şi ei ştiu că-i aşa
Şi se uită la tine ca şi când te-ar ruga...

Mai avem,mai avem scurtă vreme de dus
Pe conştiinţă povara acestui apus
Şi pe urmă vom fi foarte liberi sub cer,
Se vor împutina cei ce n-au şi ne cer.
Iar când vom începe şi noi a simţi
Că povară suntem, pentru-ai noştri copii,
Şi abia într-un trist şi departe târziu,
Când vom şti disperaţi veşti, ce azi nu se ştiu,
Vom pricepe de ce fiii uită curând,
Şi nu văd nici un ochi de pe lume plângând,
Şi de ce încă nu e potop pe cuprins,
Deşi plouă mereu, deşi pururi a nins,
Deşi lumea în care părinţi am ajuns
De-o vecie-i mereu zguduită de plâns.

Adrian PĂUNESCU

RReeppeettaabbiillaa ppoovvaarrăă



 

57



58

Cei patruzeci de Mucenici, deşi erau de
obârşie din diferite locuri, făceau parte din
aceeaşi ceată ostăşească. Ei au fost prinşi din
pricina mărturisirii credinţei în Hristos şi au
fost duşi la cercetare. Dar, nelăsându-se
înduplecaţi 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 aruncau.
Apoi, au fost osândiţi, în
vreme de iarnă, să petreacă
toată noaptea în mijlocul
unui lac, care se găsea în
apropierea Sevastiei. 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 în-
dată ce a fost atins de căl-
dura de acolo, s-a topit cu
totul. Unul dintre ostaşii
care era de pază 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
leşinaţi, de abia se mai vedeau respirând.
Atunci, li s-au frânt fluierele picioarelor şi
au luat cununile muceniciei, dându-şi su-
fletele în mâna Lui Dumnezeu. Iar slujitorii
tiranului, aducând nişte căruţe şi încărcând
în ele sfintele lor trupuri, le-au pornit către
ţărmul unui râu, care trecea prin apropiere.
Şi văzând că unul dintre tineri, al cărui nume
era Meliton, mai sufla încă, l-au lăsat să trăi-

ască mai departe. Când mama lui a văzut
însă că rămâne singur, a socotit că lucrul
acesta înseamnă ceva mai mult decât
moartea fiului ei. De aceea, neţinând seama
că este femeie slabă şi înăbuşindu-şi în suflet
toată durerea de mamă, a luat pe fiul său pe
umeri şi a pornit cu el după căruţele cu

trupurile sfinţilor, întoc-
mai ca o vitează, socotind
că numai atunci acesta va
trăi cu adevărat, când l-ar
vedea şi pe el mort şi
părăsit împreună cu
ceilalţi.

Dar, în timp ce-l purta
astfel pe umere, acesta şi-a
dat şi el duhul. Şi atunci,
mama simţindu-se elibe-
rată de griji, s-a bucurat
mult şi sufletul ei a săltat în
chip plăcut de sfârşitul fiu-
lui ei. Şi ducând trupul
neînsufleţit al iubitului ei
fiu până la locul unde se
găseau trupurile sfinţilor,
l-a pus deasupra lor şi l-a
numărat cu toate celelalte,

pentru ca nici măcar trupul, al cărui suflet
pornise să se înnumere laolaltă cu sufletele
celorlalţi, să nu se deosebească de trupurile
lor. Iar slujitorii aceia ai vrăjmaşului,
aprinzând un foc mare, au ars trupurile
sfinţilor. Apoi, pentru ca nu cumva creştinii
să poată lua moaştele lor, le-au aruncat în
râu. Dar acolo, prin purtarea de grijă a Lui
Dumnezeu, s-au strâns cu toate laolaltă într-o
surpătură, de unde, fiind scoase de mâinile
creştinilor, ne-au fost dăruite nouă, ca o
bogăţie de neînstrăinat. (M.S.)

SSffiinnţţiiii 4400 ddee MMuucceenniiccii ddiinn SSeevvaassttiiaa

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeșșttiinnee
Cel cu adevărat fericit este acela care 

și-a agonisit îndelungă răbdare. (Sf. Efrem Sirul)

Mântuirea nu stă numai în faptul că nu
faci răul, ci și în faptul că rabzi răul bărbăte-
ște. (Sf. Ioan Hrisostom)

Cine cunoaște pe Dumnezeu și se cu-
noaște pe sine nu învinuiește pe nimeni pen-
tru păcatele sale. (Sf. Antonie cel Mare)

Cu cât se apropie cineva mai mult de
Dumnezeu cu atât se vede mai păcătos.
(Avva Dorotei) 
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1 D Sf.Cuv.Mc.Evdochia;Sf.Cuv.Domnina;Sf.Mc.Antonina;Sf.Mc.Marcel şi Antonie
(Dezlegare la ulei şi vin); Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40;
Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5

2L Sf.Sfinţit Mc.Teodot;Sf.Mc. Isihie şi Nestor (P M Sf.Mc.Eutropie,Cleonic şi Vasilisc
(Post)

4 M Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Post)
5 J Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu

Pustnicul (Post)
6 V Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post)
7 S Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie

(Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
8 D Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Dezle-

gare la ulei şi vin); Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului 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
6, voscr. 6

9 L †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ulei şi vin)
10 M Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Post)
11 M Sf. Ier.Sofronie,Patr. Ierusalimului;Sf.Mc.Trofin şiTalul Sf.Sfinţit Mc. Pionie (Post)
12 J Sf. Cuv.Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog

(Post)
13 V Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din

Persia (Post)
14 S Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Sâmbăta a III-a din Post –

Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
15 D Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (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 7, voscr. 7
16 L Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos

(Post)
17 M 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 J Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Post)
20 V Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Post)
21 S Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier.Toma; Sf. Cuv. Serapion (Sâmbăta a IV-a din Post

– Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
22 D Sf. Sf. Cuv. Mc.Vasile, preotul din Ancira; Sf.Drosida, fiica împăratuluiTraian (Dezle-

gare la ulei şi vin); Duminica 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 8, voscr. 8

23 L Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)
24 M Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25 M (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Denia Canonului cel Mare) (Dezlegare la peşte)
26 J Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfinţii 26 de

Mc. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27 V Sf.Mc.Matroana dinTesalonic;Sf.Prooroc Anania;Sf.Mc.Filit,Lidia şi fiii lor (Denia

Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
28 S Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Sâmbăta a V-a din Pos,

Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
29 D Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona şi Varahisie

(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 1, voscr. 9

30 L Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Post)
31 M Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin

diac. (Post)

MMaarrttiiee
ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore
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La 25 martie Biserica prăznuieşte
Bunăvestirea sau Blagoveştenia, adică înştiin-
ţarea Maicii Domnului cu privire la marele
eveniment care se va întâmpla, de care de-
pindea 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 Sfintei
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
Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi 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 mântuirea 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 Omu-
lui-Dumnezeu, cale la
capătul căreia cea dintâi a
ajuns Fecioara Maria, prin
naştere, prin lipsa sa de

păcat, prin iubire, prin trăirea în lumina 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 preacinstită
de toate puterile cereşti. (M.S.)

BBuunnaa VVeessttiirree ssaauu BBllaaggoovveeșștteenniiaa

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeșșttiinnee
Mândria este întâia născută a morții. Ea

a omorât pe îngeri în cer și pe Adam pe pă-
mânt. (Sf. Grigorie Dialogul)

Cel ce nu rabdă, nu e credincios, cine nu
are nădejde, nu mai poate stărui în rugă-
ciune. (Sf. Efrem Sirul)

Cei ce vorbesc mult, nu numai că nu sunt
neprihăniți, dar pricinuiesc și altora vătă-
mare. (Sf. Efrem Sirul)

Omul se deosebeşte de animale prin ra-
ţiune şi prin virtute. Virtutea nu e posibilă
fără libera alegere. (Origen)

Mântuirea nu stă numai în faptul că nu
faci răul, ci şi în faptul că rabzi răul bărbă-
teşte. (Sf. Ioan Hrisostom)

Cine cunoaşte pe Dumnezeu şi se cu-
noaşte pe sine nu învinuieşte pe nimeni pen-
tru păcatele sale. (Sf. Antonie cel Mare)
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Comuna Giroc, prin Ansamblul fol-
cloric „Ghiocelul”, a reprezentat, din nou, cu
cinste, România, la o manifestare peste
hotare.Este vorba despre „BalulMărţişoru-
lui”, organizat de Comunitatea
Românilor din Serbia, în 28 februarie,
în localitatea Satul Nou, din ţara
vecină. Pentru această manifestare,
ansamblul din comuna noastră a
pregătit un program variat, care s-a
întins pe durata a două ore, intitulat
„Bună seara, dragi români”, în core-
grafia maestrului Victor Jicheran.
Dansatorii au prezentat jocuri dinBa-
natul de pustă, Banatul de munte,
soroace specifice zonei Girocului,
dansuri din Ţara Oaşului, Moldova,
de pe Someş sau din Făget. Au completat
tabloul solistele Loredana Sur şi Adelina
Mihai.

Prezenţi la această manifestare au fost
domnulCosmin-Victor Lotreanu, consul al
României din Vârşeţ, şi doamna Oana

Firănescu, secretar II al Ambasadei
României din Belgrad.

Organizatorii au ţinut să le
mulţumească maestrului coregraf Victor

Jicherean şi domnului Ionel-Lucian Şipoş,
pentru spectacolul extraordinar oferit
românilor din Serbia, exprimându-şi
speranţa ca această colaborare culturală cu
Ansamblul Folcloric „Ghiocelul” din Giroc
să continue.

Anton BORBELY

AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull””,, mmeessaaggeerr
aall ffoollcclloorruulluuii rroommâânneesscc îînn SSeerrbbiiaa
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Iulian Florea şi Cătălin-Francisc Blum
sunt elevi ai Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc, în clasa a VI-a, respectiv
a VII-a, care au oferit un exemplu de civism
şi bună creştere. Pe strada Dunărea, cei doi

tineri au găsit pe jos un portofel. În el au de-
scoperit acte, carduri şi o sumă de bani. Cei
doi copii au luat portofelul şi l-au dus la Pos-
tul de Poliţie al comunei Giroc, pentru ca
agenţii să-l poată găsi pe păgubaş. Gestul

acestora a fost apreciat de lucrătorii Postu-
lui de Poliţie al Comunei Giroc, agentul
principal Aurelian Gârd, şeful Postului,
lăudându-i pe cei doi: „Au dat dovadă de un
spirit civic care ar trebui să fie urmat şi de cei
mari. Au făcut ceea ce trebuia şi au adus
portofelul la Poliţie. Astfel, păgubaşul a
putut să-şi recupereze actele şi banii. Mai
mult, pe lângă mulţumirile aduse copiilor
pentru că au făcut acest gest, păgubaşul a
promis că-i va recompensa, pentru că mer-
ită cu adevărat”.

Iulian şi Cătălin spun că au acţionat
firesc, pentru că aşa au învăţat, atât acasă, în
sânul familiei, cât şi la şcoală, la orele de
educaţie civică.

Un gest care, pe lângă apreciere, trebuie
urmat de fiecare dintre noi, în situaţii simi-
lare. Felicitări pentru Iulian Florea şi
Cătălin-Francis Blum pentru ceea ce au
făcut. De astfel de cetăţeni responsabili are
nevoie atât comuna Giroc, cât şi, vorbind la
scară naţională, întreaga ţară.

A. BORBELY

EExxeemmpplluu ddee cciivviissmm,, ddaatt ddee ddooii 
aaddoolleesscceennţţii ddiinn GGiirroocc

Om mare te numeşti, când pentru se-
meni te străduieşti. (Proverb românesc)

De la omul bun niciodată nu vezi rele.
(Proverb românesc)

Omul bun după fapte se cunoaşte.
(Proverb românesc)

Preţuim amintirea micilor gesturi de
bunătate când mai toate celelalte lucruri au
fost date uitării... (Helen Exely)

Idealurile care mi-au luminat calea şi

mi-au redat din timp în timp curajul de a în-
frunta viaţa cu bucurie, au fost: bunătatea,
frumuseţea şi adevărul. (Albert Einstein)

Înainte de orice, fiţi buni; bunătatea îi
dezarmează pe cei mai mulţi dintre oameni.
(Henri Lacordaire)

Gingăşia şi bunătatea nu sunt semne de
slăbiciune şi disperare, ci manifestări ale
puterii şi hotărârii. (Khalil Gibran)

Bunătatea e mai preţuită decât bogăţia.
(Proverb românesc)

AAffoorriissmmee ddeesspprree oomm șșii bbuunnăăttaattee
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La Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc s-a desfăşurat simpozionul inter-
naţional organizat deAsociaţia Publiciştilor
PreseiRurale dinBanat, cu tematica „Ecouri
ale Primului Război Mondial, reflectate în
presa scrisă sau în memoriile combat-
anţilor”.

Girocul este o localitate cu o emulaţie
culturală deosebită, în care se întâmplă
evenimente cuturale cuo semnificaţie aparte.
Simpozionul s-a putut realiza datorită spri-
jinului venit din partea domnului primar dr.
Iosif-Ionel Toma şi a Consiliului Local din
Giroc, lucru de altfel accentuat şi de preşed-
intele asociaţiei, în cuvântul de deschidere.
Apoi, domnul prof. Octavian Gruiţa, con-
silier local, a transmis urările de succes par-
ticipanţilor la lucrări, din partea domnului
dr. Iosif-IonelToma,primarul comunei, care
nu a putut participa la simpozion. Lucrările
au început prin vizitarea unei expoziţii dedi-
cate Primului Război Mondial, în care pa-
sionatul colecţionar prof. Ghiţă Rancu a
expus o serie de obiecte personale ale sol-
daţilor de pe front, cărţi poştale, fotografii
din timpul războiului, tabele cu eroii fiecărui
sat din Valea Almăjului şi a dat informaţiile
necesare pentru o bună şi reală cunoştere a
expoziţiei. Domnul Vasile Barbu, din Uzdin
(Serbia), a expus o serie de cotidiane din Ser-
bia.

După vizitarea expoziţiei, care a fost ex-
pusă în holul liceului, s-a trecut la lucrările
propriu-zise al simpozionului, care s-au des-
făşurat în cabinetul de istorie al liceului.
Domnul prof. univ. dr. IoanDavid a prezen-
tat unmănunchi de cărţi scoase la propria sa
editură, cărţi de un real interes pentru cul-
tura şi istoria Banatului.

Au prezentat lucrări dezvoltate domnii:
Vasile Barbu, din Uzdin-Serbia, prof. Pavel

Panduru, din Prigor, dipl. inginer Traian
Trifu Căta, din Vladimirovaţ (Serbia), prof.
Octavian Gruiţa şi prof. Ion Murariu, din
Giroc, Ioan Traia, din Ferendia, prof. univ.
dr. Ioan-Viorel Boldureanu, din Topolo-
văţulMare.Pemarginea celor prezentate au
mai vorbit domnii prof. univ.Vasile Popuţia,
dinTimişoara,prof.GhiţăRancu,din Şopo-
tul Vechi, prof. Alexandru Giuriş, din

Timişoara, ziaristul Duşan Baiski, din
Cenad, ec.PetruOpruţ, dinVoislova,Ghiţă
Blejuşcă, din Săcălaz, av. Octavian Suciu,
din Panciova (Serbia), Mircea Bota, con-
silier local din Giroc, care au venit cu com-
pletări sau cu informaţii noi legate de
subiectul tratat.

În încheiere,domnulIoanTraia,preşedin-
tele asociaţiei, a vorbit despre însemnătatea
zilei de 22 februarie, zi importantă pentru
colegul nostru Sever Lazăr, care în urmă cu
50 de ani şi-a unit destinele cu doamna
Maria. Au urmat urări de sănătate şi viaţă
lungă împreună din partea celor de faţă, iar
lucrările s-au încheiat într-o notă de veselie
şi bună camaraderie.

VasileTOMOIAGĂ

SSiimmppoozziioonn iinntteerrnnaaţţiioonnaall llaa GGiirroocc,,
oorrggaanniizzaatt ddee AAssoocciiaaţţiiaa PPuubblliicciișșttiilloorr

PPrreesseeii RRuurraallee ddiinn BBaannaatt
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CLASA PREGĂTITOAREA

Copiii de la Clasa Pregătitoare A, pre-
gătiţi de doamna profesoară pentru în-
văţământul primar Bianca Cîmpeanu, au
organizat o serbare dedicată mamei, aceştia
costumându-se în animăluţe şi floricele. Au
recitat, fiecare, câte o poezie,prin care au ară-
tat că mama lor este cea mai bună, au cântat
şi au dansat pemelodia „Floricică de pe şes”.

CLASA I A

Pentru amarca 8Martie, elevii coordon-
aţi de doamna profesoară pentru în-
văţământul primar Liliana Antal au
prezentat unmontaj literar-artistic, dedicat
venirii primăverii şi ZileiMamei.

Fetiţele au dansat pe ritmurile unui vals
al lui Chopin, „Valurile primăverii”, iar

băieţii au
fost cos-
tumaţi în
difer ite
animale
din pă-
dure. Au
fost re-
citate şi
c ânta te

poezii şi melodii specifice primăverii şi
dedicate mamei.

În final, taţii prezenţi au fost invitaţi să
le cânte mamelor „La mulţi ani!”.

Acestea au primit, de asemenea,diplome
şi flori,micii învăţăcei oferindu-le cu lacrimi
în ochi.

CLASA I B
Îndru-

maţi de
d o a m n a
profesoară
pentru în-
văţămân-
tul primar
C l a u d i a
D r ă g a n ,
elevii din
clasa I B au prezentat cântece şi poezii dedi-
cate zilei de 8 Martie. La final, cei mici au
făcut şi o demonstraţie de judo. Copiii au
fost felicitaţi de toată lumea pentru modul
în care s-au pregătit pentru această sărbă-
toare specială dedicată mamei, în primul
rând.

CLASA A II-A B
Serbarea elevilor din clasa a II-a B, în-

drumaţi de domnul profesor pentru în-
văţământul primar Sorin Ersegean, a avut
loc la Sala de conferinţe aComplexuluiTur-
istic „Trio”. Au fost invitate mamele, dar şi
bunicile, care au asistat la un program de
cântece şi poezii specifice acestei perioade:
„Rugăciunea unei mame”, „Să ştii, măicuţa
mea dragă”,„E ziua ta,mămico”,„Sfatul bun
al mamei”, „Casa părintească”.

CLASELEV-IX
De 1 Martie, elevii din clasele V-IX au

participat la „Balul Mărţişorului”, care a
avut loc în holul Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc. S-a dansat, s-a cântat şi
au fost organizate concursuri distractive de
dans.Organizatori au fost doamnele profe-
soareMelentina Costa şi Olivia Albu.

88 MMaarrttiiee llaa GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa
Ziua Internaţională a Femeii a fost sărbătorită, în modalităţi diferite, de către cei mai mici

locuitori din Giroc şi Chişoda. Copiii de la cele două grădiniţe cu program prelungit, precum şi şco-
larii de la ciclul I, alături de educatorii şi învăţătorii lor, au învăţat poezii şi cântece despre mamă,
au confecţionat felicitări de tot felul şi au organizat acţiuni prin care au celebrat f iinţa cea mai
dragă lor, mama, cea care le-a dat viaţă. Cei mai mari dintre elevi, cei din clasele V-IX, de la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc, au participat la „Balul Mărţişorului”. Au fost momente emoţio-
nante, atât la Giroc, cât şi la Chişoda, iar copiii şi mamele lor au petrecut clipe minunate împreună.
Relatăm, în cele ce urmează, momentele pregătite cu prilejul zilei de 8 Martie la Giroc şi Chişoda.

LLiicceeuull TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc
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GRUPAMICĂA

8 Martie – o zi
frumoasă, în care ne
exprimăm dragos-
tea şi recunoştinţa
faţă de femei şi, în
special, faţă de
mame. O zi care
vine să ne aducă
aminte cât de im-
portantă este EA
pentru fiecare din-
tre noi.

Aflaţi în primul
an de grădiniţă, preşcolarii Grupei Mici A
au dorit să-şi arate dragostea pentru mămi-
cile lor, să le reamintească cât de speciale
sunt pentru ei, prin gesturi simple, aşa că
s-au pregătit toată săptămâna pentru această
zi specială: au participat la confecţionarea
unei felicitări, un dar original – amprenta
mânuţei lor, la trei anişori, au recitat o poezie
despre mamă şi au fredonat „E ziua ta,
mămico!”.Toate aceste acţiuni au fost coor-
donate de doamna educatoare Janina
Terteci.

GRUPAMICĂ B

Preşcola-
rii de laGrupa
Mică B, în-
drumaţi de
doamnele ed-
ucatoareRod-
ica Pienaru şi
Bianca Jinga,
au învăţat o
poezioară de-
dicată Zilei
Mamei.

De aseme-
nea, au confecţionat o cutiuţă, pe care au
decorat-o cu flori, iar în interior au aşezat un
nufăr, decupat şi lipit tot de ei.

Cadourile au fost o surpriză pentru
mame, care le-au primit cu bucurie, pentru
că au fost realizate cu dragoste de către cei
cărora le-au dat viaţă.

GRUPAMICĂC
Coordonaţi

dedoamneleedu-
catoare Florina
Berindeiu şiDoina
Mocanu, cei mai
mici grădiniţaşi
din Giroc au
confecţionat fe-
licitări şi mici
atenţii pentru
mamele lor, cu prilejul zilei de 8 Martie. Un
gest inedit a fost acela de a-şi lăsa amprenta
mânuţelor lor în lut.Alături de aceste cadouri,
cei mici au pregătit cântece şi poezii pentru
mama, pe care le-au rostit cu glasuri curate şi
din inimă, în ziua de 8Martie.

GRUPAMIJLOCIE A
Sub îndru-

marea doamnelor
educatoare Laura
Gherban şi Lă-
crămioara Babes-
cu, copiii de la
GrupaMijlocie A
au confecţionat,

din ipsos, o ramă, în care şi-au pus, fiecare,
propria fotografie. Cei mici au pictat rama
acestui mini-tablou şi au lipit pe ea un
trandafir.Ziua de 8Martie a fost sărbătorită în
cadrul grupei, iar ceimici au aşteptat cu nerăb-
dare ora prânzului, atunci când au avut posi-
bilitatea să le ofere mămicilor aceste inedite
cadouri.

GRUPAMIJLOCIE B
Copiii de la

GrupaMijlocieB
au învăţat, pentru
ziuade8Martie,o
poezie şi un cân-
tec, pe care le-au
oferit în dar
mamelor.Aucon-
fecţionat o in-
imioară,au înşiratmărgeleşiauobţinutobrăţară,
au pictat buchete de flori, pe care le-au încadrat
într-o inimă.Toateaceste cadouri le-au luat cuei
acasăşi le-aufăcut,apoi,osurprizămămicilor,cu
prilejul zilei dedicate acestora.Preşcolarii au fost
îndrumaţi de doamnele educatoare Simona
Leontescu şiRamonaMaxim.

GGrrăăddiinniiţţaa ccuu PPrrooggrraamm PPrreelluunnggiitt ddiinn GGiirroocc
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GRUPAMIJLOCIE C

Ziua de 8
Martie a fost
una specială
pentru copiii
din Grupa
Mijlocie C şi
pentru doam-
nele educa-
toare Lidia

Blidăran şi Ofelia Coman. Copiilor le-au
fost pregătite multe surprize, ei putând par-
ticipa – şi au făcut-o cu plăcere – la mai
multe activităţi, cum ar fi pictura „Floricele
pentru mama”, activitatea practică de deco-
rare a unor inimioare, activitatea gospo-
dărească „Prăjitură pentru mama mea”,
activitatea muzicală „Cântecele dedicate
zilei de 8 Martie” sau activitatea de educare
a limbajului „Mamă, tu eşti numai una”. La
sfârşitul săptămânii, copiii au oferit
mamelor cadouri lucrare chiar de mânuţele
lor, aceştia fiind recompensaţi cu multe îm-
brăţişări şi iubire din partea celor care le-au
dat viaţă.

GRUPAMAREA

Coordonaţi
de doamnele
e d u c a t o a r e
Lenuţa Terteci
şi Alina Neni-
cioiu, copiii de
la Grupa Mare
A au participat
la două activ-
ităţi, la care au fost invitaţi şi părinţii.A fost
vorba despre o activitate de educare a limba-
jului şi una de matematică, la care a partici-
pat şi doamna învăţătoare Iudita Monea.
Aceasta le-a adus copiilor un colet plin cu
surprize, adică plicurile cu materialele di-
dactice pregătite pentru aceste activităţi. A
fost, ne spune doamna educatoare Lenuţa
Terteci, o evaluare a ceea ce au învăţat copiii
până acum şi un prilej pentru părinţi de a
afla cum se comportă copiii lor la asemenea
activităţi şi care este bagajul de cunoştinţe pe
care l-au acumulat până acum la grădiniţă.
Concluzia a fost că toţi copiii din grupă şi-au
însuşit cunoştinţele necesare pentru a face
pasul, din toamnă, spre clasa pregătitoare. În
coletul adus de doamna învăţătoare Iudita

Monea,pe lângămaterialele didactice, copiii
au găsit şi mărţişoare, pe care le-au oferit,
apoi,mămicilor.Drept recompensă, ceimici
au primit mărţişoare…dulci.

GRUPAMARE B

F i e c a r e
copil din Gru-
pa Mare B a
confecţionat,
pentru mama
lui, o felicitare
şi o cutiuţă
specială, cu o
inimioară pe
ea, semn de
dragoste şi apreciere pentru cea mai dragă
fiinţă de pe pământ. Cei mici au dus apoi
toate aceste daruri acasă, unde le-au oferit
mămicilor sau bunicilor lor.De coordonarea
acestor activităţi s-au ocupat doamnele
educatoareMihaelaManzur şi Sofia Uţică.

GRUPAMAREC

Pentru că 8Martie estemaimult decât o
sărbătoare tradiţională, este una de suflet, în
care gândurile cele mai alese se îndreaptă
spre fiinţa care ne-a dat viaţă, preşcolarii din
GrupaMareC au dorit să confecţioneze îm-
preună cu ed-
u c a t o a r e l e
lor, doamnele
G a b r i e l a
Mimiş şi Lo-
rena Blaj, un
mic dar în
semn de pre-
ţuire pentru
fiinţa cea mai
dragă,mama.

Astfel, în cadrul Proiectului săptămânal
desfăşurat cu tema:„Buchetul florilor de pri-
măvară”, copiii au confecţionat (pe lângă
poeziile şi cântecele învăţate pentru ziua de
8 Martie) şi o floare sub forma unui un
tablou inedit cu titlul: „Zambilă în ghiveci”,
ca dar pentru mama. Un dar oferit cu toată
dragostea, alături de un sincer „Lamulţi ani”
şi toate gândurile de bine pentru cea care
faceminuni cu un cuvânt, cu o îmbrăţişare şi
un sărut acolo unde doare.
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GRUPAMICĂ

Prichindeii de laGrupaMică au organi-
zat, cu prilejul zilei de 8Martie,prima serba-

re din viaţa
lor. S-au
p r e g ă t i t
pentru ea
aşa cum se
cuvine, iar
rezultatul
a fost pe
m ă s u r a

eforturilor lor. Mamele prezente la serbare
au ascultat, cu emoţie, poeziile şi cântecele
pregătite cu acest prilej, iar apoi au con-
fecţionat, alături de copiii lor, o felicitare de
8 Martie. Momentul a fost unul special, iar
titlul acţiunii a venit în completarea a tot
ceea ce s-a întâmplat la Grupa Mică: „Te
iubesc, mămică dragă!”. Doamnele educa-
toare Adelian Jianu şi Camelia Donoiu au
fost cele care au organizat această serbare.

GRUPAMIJLOCIE A

De 8Martie,
copiii de la
Grupa Mijlocie
A au fost în-
tâmpinaţi de
unul dintre cele
mai îndrăgite
personaje de
basm, Albă ca Zăpada. Alături de micuţi au
fost şi mamele acestora, care au participat la
o activitate interactivă. Alături de Albă ca
Zăpada, copiii şi mamele lor s-au jucat, au
dansat şi au participat la diferite concursuri,
pe perechi.Mamele au desenat, pe baloane,
portretele copiilor lor, iar cele mai bune lu-
crări au fost premiate. Toată lumea a fost
încântată de acestmod de a sărbători ziua de
8 Martie, mamele şi copiii fiind la fel de
emoţionaţi. De organizarea acţiunii şi de
buna ei desfăşurare s-au ocupat doamnele
educatoare Simona Cheie şi Oana Simion.

GRUPAMIJLOCIE B

Doamna edu-
catoare Cosmina
Mărguş şi copiii de
la Grupa Mijlocie
B au pregătit, sub
genericul „Dragă
mamă”, un mic
program artistic
dedicat zilei de 8Martie. Ceimici au învăţat
poezii şi cântece pentrumama,pe care le-au
prezentat în cadrul unei întâlniri la care au
participat şi multe dintre bunicile lor. De
asemenea, prichindeii le-au oferit mamelor
felicitări făcute chiar de ei, iar la final au or-
ganizat o mică petrecere, pentru a încheia
într-un ton sărbătoresc ZiuaMamei.

GRUPAMARE
Mama este

fiinţa căreia îi
suntem datori cu
un respect pro-
fund, căreia îi
mulţumimpentru
faptul că ne-a
adus pe lume.Tot
ceea ce avem şi tot
ceea ce vom avea, viitorul, prezentul şi tre-
cutul le datorăm mamei, celui mai bun pri-
eten pe care îl avem alături. „De 8 Martie e
rândul nostru să îi arătămmamei cât demult
o preţuim”.Aşa le-au spus doamnele educa-
toare Ileana Cionca şi Andreea Ghibirdic
copiilor de la Grupa Mare, atunci când au
început să se pregătească pentru sărbătorirea
acestei zile.Vineri, 7martie, în sala de grupă
a grădiniţei mamele s-au emoţionat până la
lacrimi, ascultând mesajele de dragoste şi
preţuire, rostite cu glas tremurând de emoţie
de copiii lor. Mesajele transmise cu gând
curat, alături de felicitarea pregătită cumult
drag de mânuţele lor, au fost doar un pas
pentru a-i spune ceea ce simt pentru ea.
După ce le-au încântat cu programul artis-
tic, copiii pregătiţi de doamna Florentina
Kybedi şi-au invitatmamele la dans şi au pe-
trecut clipe de neuitat.La final doamnele ed-
ucatoare i-au poftit să se răcorească puţin cu
câte un pahar de suc şi să servească câte o
prăjiturică.

GGrrăăddiinniiţţaa ccuu PPrrooggrraamm PPrreelluunnggiitt ddiinn CChhiișșooddaa
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Ediţia a VII-a

În poezia „Dacă”, a lui RudyardKipling,
două versuri caracterizează comportamen-
tul unui om mai bine decât orice în viaţă.
Unul spune că este om acela care între cei
„mari” se poartă ca un egal, iar cel de-al
doilea că om este, mai cu seamă, acela care
ştie să-i preţuiască pe cei „mici”.De aproape
cinci ani de cândmă străduiesc, împreună cu
o întreagă echipă, să edităm, după puterile
noastre şi cât mai bine, ziarul girocenilor,
„Dialog cu cetăţenii”, am avut, de mai mult
ori, prilejul de a sta în preajma domnului pri-
mar Iosif-IonelToma.

Dacă i s-a mai întâmplat să întârzie, din
cauze obiective, la întâlniri cu „mai marii
zilei”, atunci nu a întârziat niciodată, în cei
cinci ani, de când îl cunosc, când a trebuit să
se întâlnească cu copiii.Maimult, de fiecare
dată, a venit cu un sfert de oră înaintea în-
tâlnirii, i-a aşteptat pe micuţi zâmbitor, în
pragul uşii, şi a „bătut cinciul” cu ei.Cei care
s-au mai întâlnit primarul s-au familiarizat
cu acest salut, iar cei care l-au întâlnit pentru
prima oară au fost plăcut surprinşi de faptul

că „omul acesta mare” îi întâmpină cu atâta
dragoste şi dă mâna cu ei.

Dar nu e ceva nou ceea ce vă spun, nici
faptul că acesta iubeşte nespus de mult toţi
copiii din comunaGiroc, pentru că a afirmat
de nenumărate ori că micuţii giroceni şi
chişozeni sunt „Cei mai frumoşi copii din
lume!”. Şi gândirea, şi preţuirea primarului
faţăde copii, tineri şi oameninu seopresc aici,
de vremece acestapuneundeosebit accentpe
educaţia şi instruirea copiilor şi tinerilor co-
munei, oferindu-le toate condiţiile în acest
sens, spunând de câte ori are prilejul: „Copiii
sunt bunul nostru cel mai de preţ.Nimic din
ceea ce am construit sau am realizat nu poate
fimai de preţ decât copiii noştri, decât tinerii
noştri, pentru că ei sunt viitorul nostru, vi-
itorul comuneiGiroc!”.

Dacă în urmă cu cinci ani, la concursul
anual se întâlneau câţiva copii, cu fiecare
nouă ediţie, numărul acestora a crescut,
ajungând în ultimii doi ani să antrenăm în
concursul „Ba, al meu, e mai frumos!” între
60 şi 80 de copii, ceea ce nu este deloc puţin.

„„CCooppiiiiii ssuunntt bbuunnuull nnoossttrruu cceell mmaaii ddee pprreeţţ””
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Ce poate fi mai frumos decât
un zâmbet de copil? Ce te poate
răsplătimaimult decât să vezi sat-
isfacţia în ochii inocenţi ai celor
mici?Nimic nu se compară cu bu-
curia pe care o emană un suflet de
copil, cu seriozitatea pe care o
afişează atunci când se joacă, cu
entuziasmul debordant manifes-
tat atunci când îl onorezi pentru
principala sa calitate: aceea de a fi
copil!

Concursul „Ba, al meu e mai
frumos!”, iniţiat de ziarul local
„Dialog cu cetăţenii”, şi-a derulat,
anul trecut şi în prima parte a
acestui an, ediţia aVII-a.Timpde
un an, în rubrica specială a publi-
caţiei noastre, au apărut fotografii
cu copii din comună, la final toţi
fiind declaraţi câştigători.

Atmosferă demare sărbătoare,
sâmbătă 15 martie, la Căminul
Cultural din comuna Giroc. Par-
ticipanţii la ediţia a VII-a a con-
cursului „Ba, al meu e mai
frumos!” erau nerăbdători să fie
protagonişti, unii dintre ei pentru
prima dată în viaţă, la ceremonia
de premiere. Emoţionaţi, au fost
părinţii celor mici, dar şi rudele
sau prietenii care au dorit să fie
alături de ei în această zi. La fes-
tivitate a fost prezent şi deputatul Colegiu-
luiVI,domnulCătălinTiuch, însoţit de fiul
său. În deschiderea întâlnirii, domnul pri-
mar a mulţumit celor prezenţi, dar şi con-
silierilor locali, care au aprobat suma de
bani necesară pentru desfăşurarea acestui
concurs.Dincolo de acestea, tot ca în fiecare
an, participanţii la ediţia a VII-a a concur-
sului „Ba, al meu e mai frumos!” au primit
diplome, iar mamele sau bunicile copiilor
au primit câte o floare din partea domnului
primar Iosif-IonelToma.

Nici primarul nu a fost lipsit de emoţii,
pentru că, din partea micuţilor, a fost pre-
miat cu o diplomă,un semnde dragoste din
partea copiilor şi a părinţilor acestora.

Atmosfera a fost întregită de partici-

parea, devenită deja obişnuită, a Grupului
Educaţional „Cerino”. Copiii au fost an-
grenaţi într-o multitudine de jocuri, care
mai de care mai interesante şi distractive, la
unele dintre ele avându-i parteneri chiar pe
părinţii lor.La final, domnul primar a cioc-
nit cu toţi cei prezenţi o cupă de şampanie
pentru copii.

O altă surpriză oferită de organizatori
participanţilor din acest an la concursul
„Ba, al meu e mai frumos” a fost aceea de a
edita câte unCDcare conţine fotografii şi o
înregistrare video a întregii ceremonii de
premiere.Peste ani, copiii de astăzi vor avea
o amintire de neuitat din ziua de 15 martie
a anului 2014, când au fost sărbătoriţi la
Căminul Cultural din Giroc.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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Lisa-Maria
Zuican

Robert-Adrian
Zuican

Erick Dragoş Casian-Adrian
Veleşcu

Lucas-Gabriel
Popescu

Isay-Beniamin
Cerciuz

Maryssa-Rahela
Cerciu

Raisa-Maria-
Mirabela Mihalache

Alexia-Riana
Dimitriu

Luca-Ioan Paşa Dalia Prisecaru Maya Bîlc

David Codrea Dragoş-Andrei
Tiuch

Melissa-Roberta
Militaru

Larisa-Maria
Durnac

70



CCââșșttiiggăăttoorriiii ccoonnccuurrssuulluuii „„BBaa,, aall mmeeuu ee mmaaii ffrruummooss!!””,,
eeddiiţţiiaa aa VVIIII--aa,, mmaarrttiiee 22001144

Andrei-Sorin
Popescu

Mihai Popescu Bianca Maga Bogdan Mandea

Elias-Daniel 
Stupar

Mihnea-Andrei
Buzgău

Vlad Fodor Alexandru-Ciprian-
Ionuţ Mateş

Ana Juravle Andrei Iederan Cristian Istrate Mălina Mocanu

Ania Urugiuc Daria-Ioana 
Florea

Ştefania-Maria
Florea

Ianis Cadia
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Erik Păduraru Krista Păduraru Raisa-Maria-
Mirabela Mihalache

Melisa Schipor

Alexandra Axinte Andrei Găină Ana-Maria
Csergezan

Rareş-Ionuţ
Şocodol

Giulia-Maria
Bicu

Karina Radulov Ştefan Vucea Tyana Bălănescu

Ayla-Maria 
Jienariu

Carina Ivaşcu Claudiu-Andrei
Bele

Nicoleta-Diana
Perneac
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Iris-Ioana
Târziu

Sara-Maria
Târziu

Melisa Cristea Raluca Păcuraru

Evelina Giosan Christian Petri Daria-Alexandra
Lateş

Angelo Arsenie

David-Ştefan
Gîrd

Denisa Talpeş Gabriela Darvaş Matei Proca

Adrian Novac Sasha Morcan Sinişa Iancu Petru Petcu
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Cea de-a şaptea ediţie a concursului de
karate dotat trofeul „Cupa Junior” s-a des-
făşurat în ziua de 8 martie, în sala de sport a
LiceuluiTeoretic „David Voniga”din Giroc.
Organizatori au fost CS Karate Club
Chişoda, CS Bede Shotokan Karate Do,
care au primit un sprijin important din
partea Primăriei comunei Giroc. De altfel,
la final, cei care au organizat competiţia au
adus mulţumiri instituţiei administraţiei lo-
cale, pentru felul în care a contribuit la buna
desfăşurare a concursului. La acesta au par-
ticipat 260 de sportivi, care fac parte din 22
de cluburi din: Giroc, Chişoda, Oradea,
Arad, Anina, Orăştie, Simeria, Recaş,

Moşniţa Nouă, Timişoara. Au participat
karatişti cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani,
dar a existat şi o grupă de veterani peste 35
de ani.Probele de concurs au fost kata şi ku-
mite individual şi pe echipe.

Clubul de karate din Chişoda, antrenor
Laszlo Bede, maestru emerit al sportului, a
fost reprezentat de: Eliza Mena (care a
obţinul locul I la kata individual),Alexandru
Forţ (locul II la kumite individual şi locul I
la kumite pe echipe).

Karate Club Giroc a fost reprezentat de
16 sportivi, şapte dintre ei urcând pe
podium:Daria Georgiu (locul I la kata indi-
vidual feminin 10-11 ani, categoria A+B+C),
Shaira Pera (locul II la kata individual fem-
inin 10-11 ani, categoria A+B+C), Aisha
Pera (locul III la kata individual feminin 10-
11 ani, categoria A+B+C); Anamaria Stăn-
culeţ (locul III la kata individual feminin
12-13 ani, categoria A+B+C+D), Teodora
Ionescu (locul III la kata individual feminin
6-7 ani, categoria A+B),Silviu Anghel (locul
II la kata individual masculin seniori peste
21 ani, categoria A+B+C+D), Alexandru
Olariu (locul II la kata individual masculin
6-7 ani, categoria A+B).

A. BORBELY

„„CCuuppaa JJuunniioorr””,, llaa kkaarraattee,, aa aajjuunnss
llaa aa șșaapptteeaa eeddiiţţiiee
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Karate Club Giroc a participat la o nouă
etapă a Campionatului Naţional. La Orăştie
a avut loc „Cupa Dacicus”, o competiţie care
a adunat la start 330 de sportivi, înscrişi la 21
de cluburi din ţară şi străinătate. Clubul de

karate din comuna noastră a deplasat un lot
de opt sportivi pentru „Cupa Dacicus”.
Patru sportivi au reuşit să obţină medalii în
competiţiile individuale, în timp ce echipa

de kata – alcătuită din Daria Dumitraşcu,
Pera Shaira şi Chelsy Bona – a urcat pe
podium, ocupând treapta a treia a categoriei
la care a participat.

La individual, rezultatele au fost urmă-
toarele: Aisha Pera – locul II kata feminin;
Darius Georgiu – locul III kata masculin;
Daria Dumitraşcu – locul II kata feminin şi
Chelsy Bona – locul II kata feminin. (A.B.)

RReezzuullttaattee eexxcceelleennttee 
ppeennttrruu kkaarraatteekkaa ddiinn GGiirroocc

Karate-dō este o artă marțială japoneză
introdusă în Japonia (și ulterior în lume) din
Okinawa în 1922. În japoneză kara
înseamnă gol, te înseamnă mână iar dō
înseamnă cale, rezultatul fiind calea mâinii
goale. În karate se utilizează lovituri cu
mâinile și picioarele, blocaje, secerări, prize,
proiectări fiind un stil extern de luptă.

Originile karate-ului le constituie
diferite stiluri de arte marțiale chinezești
(kung-fu sau gong-fu, respectiv kem-po în
pronunțare japoneză), „strămoșul” fiind
pokkeck (așa-numitul „box chinezesc” sau
„box de temple”), respectiv shaolin quang-
fa, practicat de călugarii templului shaolin.
Derivate ale acestui sistem de luptă, mai ales
așa-numitele „stiluri sudice” (China sudică)
au stat la rândul lor la baza Okinawa-te, a

artelor marțiale practicate pe insula Oki-
nawa. Acestea s-au dezvoltat din importante
influențe repetate de-a lungul secolelor im-
portate din China, dar și din stiluri de luptă
băștinașe. 

Încă înaintea răspândirii sistemului de
luptă Okinawa-te (ulterior kara-te) existau
mai multe stiluri, care stau la baza „stiluri-
lor tradiționale” ale karate.

Întemeietorul karatedo-ului modern
este considerat Gichin Funakoshi (1868-
1957), fondatorul stilului Shotokan. După
1922, când a sosit în Japonia din Okinawa,
Funakoshi a făcut cunoscut karate prin mai
multe demonstrații și prelegeri. Pentru a
crește popularitatea stilului său de luptă
(Okinawa-te), l-a denumit în japoneză „ka-
rate” (kara-te).

DDeesspprree kkaarraattee......
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LLuunnaa mmaarrttiiee îînn ddaattee
1 martie - Mărţişorul. Sărbătoarea primăverii, a dragostei şi a fericirii

2 martie - Republica Moldova a fost primită în ONU (1992)

3 martie - Ziua Internaţională a scriitorului

8 martie - Ziua Internaţională a Femeii

11 martie - Masacru la Madrid în anul 2004. Sute de oameni au murit în urma atacurilor
teroriştilor musulmani

15 martie - Ziua Internaţională a protecţiei drepturilor consumatorului

20 martie - Ziua Internaţională a Francofoniei

21 martie - Ziua Internaţională a copiilor străzii

21 martie - Ziua Internaţională a eliminării discriminărilor rasiale

21 martie - Ziua Mondială a Pământului

21 martie - Ziua Mondială a Poeziei

22 martie - Ziua Mondială a Protecţiei Apelor

23 martie - Ziua Mondială a Meteorologiei

24 martie - Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei

24 martie - Ziua planetariilor

27 martie - Unirea Basarabiei cu România (1918)

27 martie - Ziua Internaţională a Teatrului

29 martie - România este primită în NATO (anul 2004)
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HHoorroossccoopp

PPeeșșttii
Dragoste şi cuplu

În general, contextul astral din 2015 vă aduce şansă în dragoste, doar că trebuie să veniţi în
întâmpinarea ei şi să creaţi circumstanţele care să vă facă fericiţi. Venus şi Neptun revarsă asu-
pra voastră mult farmec, putere de seducţie şi romantism. Disponibilitatea emoţională este
foarte mare sub aceste tranzite, totuşi nu luaţi luc rurile prea în serios dacă se întâmplă să vă în-
drăgostiţi, mai ales în perioada februarie-iunie. Ceea ce pare o dragoste adevărată poate fi doar
o iluzie de moment. Din iulie, relaţiile (în special cele libere, neoficializate) s-ar putea să devină
ceva mai dinamice, cu iubiri pasionale, dar cu gesturi impulsive şi consecinţe nefericite. Sursa ne-
înţelegerilor pare să fie legată de bani ori de anumite credinţe personale. În anumite cazuri poate
fi vorba şi de faptul că aveţi aşteptări foarte mari de la persoana iubită ori relaţiile sentimentale
se combină cu interesele financiare. Oricare ar fi cauza conflictelor şi nemulţumirilor, aveţi în
vedere faptul că doar cu diplomaţie şi răbdare le puteţi rezolva! Pe de altă parte, tranzitul lui
Pluto în zona prieteniilor şi proiectelor de grup vă îndeamnă să vă evaluaţi relaţiile de prietenie
şi de grup în care activaţi şi să vedeţi în ce măsură acestea vă sprijină năzuinţele, idealurile şi
dacă nu cumva ele vă subjugă altor interese.

Bani şi carieră
Anul 2015 este promiţător din punct de vedere profesional şi financiar. În primăvară se poate

să fiţi mai agitaţi şi preocupaţi de modalităţi diferite de atragere a banilor, iniţiativa nu vă lip-
seşte, doar să fiţi mai atenţi şi la cum îi gestionaţi, pentru că aveţi tendinţa să cheltuiţi fără rost.
De asemenea, încercaţi să nu luaţi decizii financiare importante sub formă de investiţii ori îm-
prumuturi în lunile iulie, august şi decembrie, când riscaţi să pierdeţi sume însemnate de bani!
Perioada este favorabilă şi pentru activităţi intelectuale, colaborări fructuoase care să vă solicite
cunoştinţele şi abilităţile profesionale şi de comunicare. Aveţi tot ce vă trebuie pentru a con-
vinge şi atrage oamenii potriviţi care să vă susţină în demersurile voastre viitoare. Călătoriile
pot să facă parte, de asemenea, din obligaţiile profesionale din acest an. Tot ce trebuie să faceţi
este să vă menţineţi deschiderea şi flexibilitatea necesare pentru a prinde din zbor ocaziile favo-
rabile care să vă ducă încotro doriţi.

Sănătate
Prima jumătate a anului indică ceva probleme în ce priveşte vitalitatea şi imunitatea, pro-

babil din cauza stresului şi a grijilor care vă frământă. Cel mai problematic lucru poate fi însă fap-
tul că nu vă exteriorizaţi nemulţumirile, iar asta n-ar face alt ceva decât să vă agraveze starea de
sănătate. Din a doua parte a anului veţi găsi mai uşor forme de exprimare prin care să defulaţi
tensiunile interne, iar capacitatea de refacere a organismului este ceva mai mare. Oricum, mer-
geţi la doctor dacă este nevoie şi feriţi-vă cât puteţi de excese! De asemenea, sunteţi predispuşi
la a absorbi starea de spirit a oamenilor din preajma voastră, iar lucrul acesta s-ar putea reflecta
într-un comportament capricios şi iritat, uneori. Este posibil să manifestaţi o susceptibilitate ri-
dicată faţă de oamenii care încearcă să vă păcălească prin tot felul de promisiuni şi care, de fapt,
urmăresc propriile lor interese.

((1199 ffeebbrruuaarriiee -- 2200 mmaarrttiiee))
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SSăărrbbăăttooaarreeaa
PPrriimmăăvveerriiii

Ultima ninsoare-a prins să cearnă
Fulgul moale-a sărutat tăpşanul,
Mamă, când nici nu-mplinisem anul
Tu mi-ai arătat întâia iarnă.

Mi-ai purtat mânuţa peste nea
Ca să simt că-i moale şi e bună
Şi-ai privit cu mine, împreună
Ţurţurii ca un tăiş de stea.

Toate anotimpurile-apoi
Rând pe rând le-ai colindat cu mine
Ca să-nvăţ mai iute şi mai bine
Mândrele privelişti de la noi,

Şi-n căsuţa minţii să încapă
Bogăţia atâtor înţelesuri,
Câte sălcii se răsfrâng în ape,
Câte spice se îndoaie în şesuri.

Tu, întâia mea învăţătoare
Cu poveţe drepte calea-mi sameni
Şi mă-ndemni spre dragostea de oameni
Ca spre cel mai drept dintre izvoare.

Aş dori să te iubesc mereu,
Să-ţi mângâi cu mâna mea cea mică
Bluza mirosind a levănţică,
Mamă, când mă strângi la pieptul tău.

Ultima ninsoare-ncarcă merii
Dar curând ce plini vor fi de floare!
Martie, mămico, sărbătoare!
Sărbătoarea ta şi-a primăverii!

CCâânntteecc 
FFeemmeeiieesscc

Aşa e mama şi a fost bunica
Aşa suntem femei lângă femei
Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica
Doar nişte „ele” ce slujesc pe „ei”.

Ei neglijenţi, iar ele foarte calme
Ei încurcând ce ele limpezesc
Ei numai tălpi şi ele numai palme
Acesta e destinul femeiesc.

Şi-n fond, ce fac femeile pe lume?
Nimic măreţ, nimic impunător.
Schimbându-şi după ei şi drum, şi
nume
Pun lucrurile iar la locul lor.

Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă
Şi pentru care plată nici nu cer
De-ar fi pornit pe-o cale glorioasă
Ar fi ajuns şi dincolo de cer.

Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede
Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot
Şi de aceea nimeni nu le crede
Când câd, îmbătrânesc şi nu mai pot.

Aşa e mama şi a fost bunica
Şi ca ele mâine eu voi fi.
Ce facem noi, femeile? Nimica,
Decât curat şi uneori copii.

Suntem veriga firului de aţă
În fiecare lanţ făcut din doi
Ce greu cu noi femeile în viaţă
Dar e şi imposibil fără noi…

Adrian PĂUNESCU
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DDuummiinniiccaa FFlloorriiiilloorr
Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a

venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl
înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cina şi
Marta slujea. 

Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau
cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu
mir de nard curat, de mare preţ, a uns 

picioarele Lui Iisus şi le-a şters cu părul 
capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma
mirului. 

Dar Iuda Iscarioteanul, unul dintre
ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis:
„Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu
trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor?”.
Însă, el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă
de săraci, ci pentru că era fur şi, având
punga, lua din ce se punea în ea. A zis, deci,
Iisus: „Las-o, că pentru ziua îngropării

Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi
aveţi cu voi, dar pe Mine nu mă aveţi tot-
deauna”. Deci, mulţime mare de iudei au
aflat că este acolo şi au venit nu numai pen-
tru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr, pe care-l în-
viase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca
şi pe Lazăr să-l omoare, căci, din pricina lui,

mulţi dintre iudei mergeau
şi credeau în Iisus. 

A doua zi, mulţimea cea
mare, care se adunase la săr-
bătoare, auzind că Iisus
vine în Ierusalim, a luat ra-
muri de finic şi a ieşit întru
întâmpi narea Lui şi striga:
„Osana! Binecuvântat este
Cel ce vine în numele
Domnului, Împăratul lui
Israel!”. Şi Iisus, găsind un
asin tânăr, a şezut pe el, pre-
cum este scris: „Nu te teme,
fiica Sionului! Iată, Îm-
păratul tău vine şezând pe

mânzul asinei”. Acestea nu le-au înţeles
ucenicii Lui la început, dar, când S-a
preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că
acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei I
le-au făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie
mulţimea care era cu El când l-a strigat pe
Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi.
De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pen-
tru că auzise că El a făcut minunea aceasta”
(Ioan 12, 1-18).

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeșșttiinnee
Mândria este întâia născută a morţii. Ea

a omorât pe îngeri în cer şi pe Adam pe pă-
mânt. (Sf. Grigorie Dialogul)

Cel ce nu rabdă, nu e credincios, cine nu
are nădejde, nu mai poate stărui în rugă-
ciune. (Sf. Efrem Sirul)

Cei ce vorbesc mult, nu numai că nu sunt
neprihăniţi, dar pricinuiesc şi altora vătă-
mare. (Sf. Efrem Sirul)

Omul se deosebeşte de animale prin ra-
ţiune şi prin virtute. Virtutea nu e posibilă
fără libera alegere. (Origen)
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1M Sf.Cuv.Maria Egipteanca; Sf. Cuv.MacarieMărt.; Sf.Mc.Gherontie (Post)
2 J Sf. Cuv.Tit, făcătorul de minuni; Sf.Mc.Amfian şi Edesie (Post)
3 V Sf. Cuv.NichitaMărturisitorul şi Ilirie; Sf.Mc. Elpidifor (Post)
4 S Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Sâmbăta lui

Lazăr – Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
5D Sf.Mc.Claudie,Diodor,Nichifor, Serapion,Teodul şi Agatopod (Denia deDu-

minică seara) (Dezlegare la peşte); (†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor – Stâlpărilor);
Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
6 L Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv.

Platonida; Sf.Cuv.Grigorie Sinaitul şi Platonida (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine
şi apă)

7M Sf.Mc.GheorgheMărturisitorul, Ep.Mitilenei; Sf.Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin
diac. (Denia deMarţi seara) (Numai seara, pâine şi apă)

8 M Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul
Romei (Sf. şi MareaMiercuri;Denia deMiercuri seara) (Numai seara, pâine şi apă)
9 J Sf.Mc.Eupsihie dinCezareea;Sf.Mc.Vadimarhim. (Sf. şiMarea Joi –Pomenirea

morţilor;Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
10 V Sf.Mc.Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf.Mc.Dima (Sf. şi Marea Vineri

– Scoaterea Sf. Aer;Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru)
11 S †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv.

Trifina (Post negru)
12 D †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Vecernia

Învierii); (†) Duminica Sfintei Învieri (Sfintele Paşti); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
13 L (†) A doua zi de Paşti; Sf. Sfinţit Mc.Artemon; Sf.Mc. Elefterie Persul
14M (†) A treia zi de Paşti; †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep.Romanului; Sf.Martin

Mărt., Ep.Romei; Sf.Mc.Tomaida
15M Sf. Ap.Aristarh, Pud şiTrofim; Sf.Mc.Crescent şi Vasilisa (Harţi)
16 J Sf.Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia
17 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei

(Harţi)
18 S Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedo-

nului; Sf.Mc Ioan din Ianina
19D Sf.Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. SfinţitMc. Pafnutie;Duminica a II-a după Paşti (a

Sf. Ap.Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
20 L †) Sf. Teotim, Ep.Tomisului; Sf. Cuv.Teodor Trihina Atanasie şi Ioasaf; Sf. Ap.

Zaheu
21 M Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc.

Teodor din Perga
22 M Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Dezlegare la

peşte)
23 J †) Sf.M.Mc.Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf.Mc.Valerie
24V †) Sf. Ier.Mărt.: Ilie Iorest, SavaBrancovici şi Simion Ştefan,Mitr.Transilvaniei; Sf.

Ier. Iosif Mărt. dinMaramureş; Sf.Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisa-
beta (Dezlegare la peşte)
25 S Sf. Ap. şi Ev.Marcu; †) Sf. Cuv.Vasile de la PoianaMărului
26D Sf.Mc.Vasile,Ep.Amasiei; Sf.Glafira; Sf.Mc.Chiril,Chindeu şiTasie dinAx-

iopolis (Cernavodă); 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
27 L Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh,Marcu şi Zinon
28M Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf.Mc.Maxim,Cvintilian şi Dadas dinOzovia
29M Sf. 9Mc. din Cizic; Sf. Cuv.MemnonMărt. (Dezlegare la peşte)
30 J Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier.Donat, episcopul Evriei

AApprriilliiee
ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore
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SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc GGhheeoorrgghhee
Marele mucenic Gheor ghe a trăit în vre-

mea împăratului Diocleţian, trăgându-se
din Capadochia, de neam strălucit şi lumi-
nat, din ceata ostaşilor ce se chemau tri-
buni; iar când a fost să pătimească era la
cinstea dregătoriei de comis.

Având împăratul gând să pornească
război asupra creştinilor, a dat poruncă să
se învrednicească de cinstiri împărăteşti şi
de daruri cei ce se vor lep-
ăda şi vor părăsi pe Hris-
tos. Iar cei care nu se vor
supune poruncii, să aibă
pedeapsă moartea.
Atunci, sfântul acesta
fiind de faţă, a declarat că
este creştin, mustrând
deşertăciunea şi nepu -
tinţa idolilor, luând în râs
pe cei ce credeau în ei.
Neplecându-se nici cu
amăgiri, nici cu făgă-
duinţele tiranului, care
făcea multe ca acestea,
nici de îngroziri, ci se
vedea nebăgător de seamă
de toate, pentru aceea
întâi l-au lovit în pântece
cu o suliţă. Şi când i s-a
înfipt suliţa în trup, a curs
sânge mult; iar vârful suliţei s-a întors
înapoi şi a rămas sfântul nevătămat. Apoi
legându-l de o roată ţintuită cu fiare as-
cuţite, care a fost pornită din sus spre o vale,
şi rupându-se trupul în mai multe bucăţi,
cu ajutorul dumnezeiescului înger a rămas
el sănătos. Şi înfăţişându-se sfântul înain-
tea împăratului şi a lui Magnenţiu, care
şedeau alături de el şi aduceau jertfă la idoli
pentru sănătatea lor, sfântul a atras pe mulţi
spre credinţa în Hristos, cărora din porunca
împăratului li s-au tăiat capetele afară din
cetate. Şi venind la Hristos şi Alexandra
împărăteasa, a mărturisit pe Hristos Dum-
nezeu înaintea tiranului. Au crezut şi alţii
mulţi în Hristos, văzând că sfântul a ieşit
sănătos dintr-o varniţă în care fusese arun-
cat. După aceasta i-au încălţat picioarele cu
încălţăminte de fier ce avea cuie şi l-au silit

să alerge. Ci iarăşi au pus de l-au bătut, fără
de nici o milă, cu vine de bou uscate. Iar
Magnenţiu cerând semn ca să învieze pe un
mort din cei ce erau îngropaţi, din
mormintele ce erau acolo, care erau de
multă vreme morţi, şi făcând sfântul rugă-
ciune deasupra mormântului, a înviat mor-
tul şi s-a închinat sfântului, şi a slăvit
Dumnezeirea lui Hristos. Şi întrebând îm-

păratul pe mort cine este,
şi când a murit, a răspuns
acesta că este din cei ce au
trăit mai înainte de
venirea lui Hristos, adică
mai înainte de trei sute de
ani şi mai mult şi cum că a
ars în foc atâţia ani din
pricina rătăcirii idoleşti.
Pentru care minune
crezând mulţi, şi înmul -
ţindu-se spre credinţă,
slăveau cu un glas pe
Dumnezeu, între care era
şi Glicherie, căruia îi
murise boul, şi l-a sculat
sfântul. 

Din care minune ade-
verind şi el cre dinţa în
Hristos, a luat cununa
muceniciei, făcându-l

păgânii multe bucăţi cu săbiile. Deci venind
mulţi la Hristos, pentru ceea ce vedeau, şi
încă pentru că sfântul mucenic Gheorghe
intrând în capiştea idolilor, a poruncit unui
chip idolesc cioplit, ca să spună dacă este el
Dumnezeu, şi de i se cuvine să i se închine
lui oamenii. Iar demonul cel ce era într-
însul plângând a răspuns că unul este
Dumnezeu adevărat: Hristos şi dintr-
aceasta s-au tulburat idolii toţi şi au căzut
şi s-au sfărâmat. Ceea ce neputând răbda
cei ce credeau în idoli au prins pe sfântul şi
l-au dus la împăratul, şi-au cerut degrab
răspuns de moarte asupra lui; iar împăratul
a poruncit ca să taie pe sfântul şi pe Alexan-
dra împărăteasa cu sabia. Sfântului  Gheo-
rghe i s-a tăiat capul, iar sfânta Alexandra
făcând rugăciune în temniţă, şi-a dat sufletul
lui Dumnezeu.
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Paştile sau ÎnviereaDomnului,„ziua cea
sfântă şi aleasă, doamnă a zilelor şi praznic
al praznicelor”, este cu adevărat Sărbătoarea
Aleasă,în jurulcăreiase„roteşte”întregCalen-
darul, reunind simetric perioada liturgică a
Triodului şi a Penticostarului. „Dulceaţa”
Paştilor se „gustă” cu gura curăţită de Postul
Păresimilor, în răstimp de 40 de zile. Taina
„luminoasă” a acestei sărbători poate fi
pătrunsă numai de inima curată şi de gândul
curăţit de nimicmiciile lumii.

Veacurile XVIII-XX (prima jumătate),
în părţile bănăţene, au fost „infectate”
de „microbul” apatiei religioase, îm-
brăţişând, în schimb, „înlocuitori” de
creştinească sărbătoare sau recurgând la
compromisuri spirituale care încercau
să compenseze deteriorarea creştinis-
mului istoric.

Latura „teologică” a Paştilor este în
mare parte înlăturată, iar Biserica,
respectiv, episcopatul şi clerul se luptă
cu nişte îndărătnicii omeneşti, care um-
bresc Lumina Învierii lui Hristos.

Multe neînţelegeri au fost provo-
cate chiar de către preoţi, mai ales când
se punea problema, la sate îndeosebi,
cine să facă „sfintele paşti”, adică, cine
aduce la biserică pâinea, vinul, ouăle, caşul
şimielul.Denenumărate ori, preotul era pus
în situaţia de a „arbitra” între familiile care
voiau să facă acest „oficiu”.

Alteori, noaptea de Înviere rămânea „în-
tunecată” în anumite sate, deoarece nu se
găsea un „slujitor al Domnului”, care să su-
plinească vacanţa dintr-o parohie.

Epitropul Vasile Barbu, din Hisiaş,
aduce în anul 1914 la cunoştinţa protopopu-
lui din Belinţ că în „Vinerea Patimilor”, din
cauza lumânărilor, a luat foc „Mormântul
Domnului”, iar slujba Învierii nu amai avut
loc în comuna Şanoviţa.

Episcopul Iosif Traian Badescu al
Caransebeşului îşi „ridică în cap”o parte din
preoţime şi din credincioşi, deoarece a vrut
să „schimbe” obiceiul ca „Prohodul” să se
săvârşească nu în Vinerea Neagră, ci
Sâmbăta.

Puterea comunistă şi-a „băgat coada” în
„otrăvirea” substanţei sărbătorii de Paşti, dar

nu numai Nota telefonică, din 15 aprilie
1948, impune ca în duminica Floriilor (evi-
dent, din acel an) să se facă în toate bisericile
rugăciuni pentru pace, iar la predică să se
dezvolte trei teme: împărţirea lumii în
„lagărul socialist şi comunist” şi desigur
„lagărul capitalist”; să se accentueze lupta
pentru pace şi să se condamne aţâţătorii la
război; rugăciuni pentru participanţii la
Congresul Mondial al Partizanilor Păcii ce
se va ţine la Paris în zilele de 20-22 aprilie
a.a.

Desigur că, într-un asemenea context al
desacralizării „rapide”, a omului modern, în
acest caz,dinBanat, îi scapă „printre degete”
sensul major al Învierii, mai ales avându-se
în vedere faptul că acesta „moare” zilnic,
să-şi satisfacă poftele biologice şi să se „reali-
zeze”pe abscida „nulificantă” a devenirii so-
ciale – „funcţie”, salariu satisfăcător, vacanţe
şi concedii „de vis” (în realitate, nişte
„paradisuri artificiale”, care te ţin „agăţat”de
imanenţă).

Paştile, astfel „decojit”de semnificaţia sa
mântuitoare, rămâne, din păcate, acele
câteva „zile libere”, în care ne bucurăm„gas-
tronomic” de familie, prieteni, cunoştinţe,
sau, dacă „buzunarul” permite, o „plecare”
peste „mări şi ţări”.

Dacă nu ne „răstignim” aceste tentaţii
înşelătoare şi păgubitoare existenţei pămân-
teşti, nu vom urca niciodată pe „Golgota”
Înţelegerii Învierii.

Viorel-Dorel CHERCIU

PPaașșttiillee îînn BBaannaattuull mmooddeerrnn
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În Săptămâna Patimilor, comuna noastră a
găzduit o nouă ediţie a Festivalului „În glas de
toacă”, ajuns, iată, la cea de-aVII-a ediţie.Eveni-
mentul, organizat de Primăria Giroc, Mitropo-
lia Banatului, Consiliul Judeţean Timiş şi
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş,
s-a desfăşurat în Grădina de vară a Căminului
Cultural din Giroc.

Manifestarea a fost deschisăde cătreprimarul
comuneiGiroc, domnul Iosif-IonelToma, părin-
tele Zaharia Pereş, consilier
cultural al Arhiepiscopiei
Timişoara, alături de
părintele paroh dinGiroc,
Marius Şonea, şi direc-
torul artistic al centrului
de Cultură şi Artă,Adrian
Scorobete. Invitaţiei de a
participa la festivalul din
acest an au răspuns şiCor-
nel Juica, părintele paroh
din localitateaMesici,Ser-
bia, aflat pentru prima
oară la eveniment,precum
şi reprezentanţi ai mai
multor primării din judeţ,
care au venit să îşi susţină
reprezentanţii.

Pentru acest eveni-
ment au fost pregătite 33
de toace, semnificând anii
pe care Mântuitorul i-a
petrecut pe pământ, după
cum a explicat părintele
Zaharia Pereş, reprezen-
tantul Mitropoliei Bana-
tului. Despre motivul
organizării festivalului,
am stat de vorbă cu primarul comunei Giroc,
domnul Iosif-Ionel Toma: „Am fost întrebat
mereu de ce acest spectacol de toacă? Simplu,
pentru că el vesteşte Învierea Mântuitorului
Iisus Hristos. Noi nu facem nimic altceva decât
să arătăm lumii întregi că ştim să păstrăm o
tradiţie, că suntem creştini şi că este o mani-
festare care se adresează întregii spiritualităţi, nu
doar comunităţii dinGiroc.Consiliul local a fost
generos şi a acordat o sumă importantă care să
permită derularea acestui festival. Sper ca peste
doi, trei ani să putem face din acest eveniment un

festival-concurs, pentru că participarea este din
ce în ce mai numeroasă”.

După Slujba Deniei, tinerii participanţi la
festival au ieşit din biserică, purtând în mâni fă-
clii aprinse. Programul a continuat cu un mo-
ment literar-artistic pregătit sub îndrumarea
domnului Ciprian Cipu, maestru coregraf al
Ansamblului „Ghiocelul”.

Prima bătaie de toacă, din deschiderea aces-
tei ediţii a festivalului, a aparţinut celormaimici

dintre tocaşi, Răzvan Badea
şi Andrei Buză, în vârstă de
doar opt ani, din satul
Carani, comuna Sânandrei.
Micuţii au reuşit să stâr-
nească aprecierile tuturor
celor prezenţi la eveniment.

Referitor la această tra-
diţie şi la însemnătatea ei,
părinteleZaharia Pereş amai
arătat: „Toaca este un ele-
ment important din viaţa
celor care mergem şi slujim
Biserica, pentru că în sunetul
de toacă sunt chemaţi oa-
menii la rugăciune. De fapt,
sunetul de toacă exprimă o
chemare spre rugăciune şi se
bate, în mod obişnuit, la
fiecare slujbă bisericească.
Toaca nu se bate oricum,
ci rostindu-se rugăciunea
«Doamne,Iisuse,miluieşte-ne!»,
arătându-se, prin aceasta,
strânsa legătură între rugăciu-
ne şi Învierea Domnului
nostru Iisus Hristos. În al
doilea rând, bătutul de toacă

ne aminteşte de patimile Mântuitorului, pentru
că, aşa cum ştim, atunci când Iisus Hristos avea
să pătimească pentru neamul omenesc, a fost
supus la diverse chinuri, care au culminat cu bă-
tutul cuielor în mâini şi în picioare. Sunetul de
toacă simbolizează sunetul de durere, de suferin-
ţă. Dar, totodată, sunetul de toacă este şi un
simbol al bucuriei, pentru că vesteşte Învierea
Domnului. Căci, imediat după această
Săptămână a Patimilor, urmează Învierea Lui
Iisus Hristos, biruinţa asupra morţii”.

CChheemmaaţţii llaa rruuggăăcciiuunnee șșii ccrreeddiinnţţăă
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La ediţia din anul 2014 a Festivalului „În glas
de toacă”, pe lângă tocaşii din Giroc, au mai luat
parte tocaşi din Boşca, judeţul Caraş-Severin, lo-
calităţile timişene Maşloc, Carani şi Şag, precum
şi un veteran al acestui festival, prezent în fiecare
an, încă de la prima ediţie, Savu Albu. Dăruirea
cu care acesta bate toaca a fost moştenită de la
bunicul său, cel care i-a pus pentru prima oară în
mână ciocanele de bătut toaca, la vârsta de trei
ani, şi, totodată, l-a învăţat primele bătăi. De
atunci şi până astăzi a păstrat această învăţătură,
pe care o practică cu sfinţenie. Chiar ciocanele pe
care acesta le foloseşte sunt vechi de 45 de ani.

Au urmat, apoi, momentele artistice ale
celorlalţi participanţi. Rând pe rând, aceştia
şi-au ocupat locul la toacă şi au mânuit cu iscu-
sinţă ciocanele, indiferent de vârstă. O apariţie
aparte în programul din acest an a avut-o Corul
Bisericii „Sfântul Dimitrie” din Dudeştii Noi,
din care face parte Alin Nica, primarul acestei
localităţi.

Ca în fiecare an, la finalul programului, pri-
marul comunei Giroc, domnul Ionel-Iosif
Toma, a bătut toaca. „Am o mare dragoste pen-
tru tobe. Pot să spun că sunt chiar baterist şi de
aici a venit şi inspiraţia de a organiza festivalul.
Mă simt copil atunci când bat toaca”, ne-a de-
clarat edilul comunei. Cât despre numărul celor
prezenţi, domnia sa ne-a declarat: „Mi-ar fi plă-
cut foarte mult să fie o participare mai numeroasă
din partea localităţilor din jurul Girocului. Au
fost, totuşi, mai mulţi participanţi ca în alte
ediţii, însă nu atât cât m-aş fi aşteptat. Faptul că
au fost participanţi din Serbia a însemnat ceva,
şi anume că festivalul nostru este auzit, că acesta
nu este doar un semnal al Învierii Domnului, ci
este un semnal al dragostei faţă de biserica ce ne
ţine strânşi lângă ea”.

Cele 33 de toace vor rămâne în Grădina de
vară a Căminului Cultural din Giroc până în
noaptea Învierii.

CCuu ddoommnnuull pprrooff.. CCiipprriiaann CCiippuu 
ddeesspprree ttooaaccăă șșii ttaaiinneellee eeii

Am stat de vorbă despre ediţia din acest an a
Festivalului „În glas de toacă” de la Giroc, cu domnul
profesor Ciprian Cipu, fost director al Centrului
pentru Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
(CCAJT), director executiv al Asociaţiei Culturale
„Proamiciţia”, consultant artistic, maestru coregraf
al Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc.

S-a încheiat această ediţie a Festivalului „În glas
de toacă”. Pentru că au trecut, iată, şapte ani, să re-
memorăm împreună, domnule profesor, începuturile
acestei manifestări care a devenit tradiţională.

- Am căutat, în perioada în care am fost di-

rectorul CCAJT, ca în fiecare an să venim cu
manifestări noi, cu activităţi care, în timp, să de -
vină tradiţie. Nu am reuşit de fiecare dată, altele
s-au dovedit neinspirate, însă acest Festival de
toacă, de la Giroc, a reuşit să se impună. Pot
spune că, în ceea ce priveşte modul de organizare,
este unic în România. Ideea care ne-a ghidat,
încă de la început, pe noi, cei care am organizat
acest festival – şi mă refer aici, în primul rând, la
Mitropolia Banatului, Consiliul Judeţean Timiş,
Primăria Giroc – a fost aceea de a găsi o cale co-
mună de exprimare pentru toţi creştinii, în
această Săptămână a Patimilor, care să fie trans-
misă şi generaţiei tinere. Aşa am ajuns la con-
cluzia că trebuie să organizăm un festival, care,
iniţial, s-a intitulat „Chemarea de toacă”.

După ce prima ediţie a fost transmisă de di-
verse televiziuni, exemplul Girocului a fost
urmat, din câte cunosc, şi de oraşul Victoria,
unde se organizează un festival pentru copii. 

Ce reprezintă pentru creştini bătutul toacei?
- Sunetul de toacă dă sufletului o armonie

interioară, în care se dezvoltă spiritul nostru
duhovnicesc. Toaca se leagă şi de bătăile inimii,
ca puls spiritual interior. În momentul în care
omul bate toaca, el nu face un lucru mecanic, ci el
transferă un sentiment aparte ce te introduce în
biserică. În acest context, toaca este ca o carte 
deschisă. Tocaşul simte rugăciunea, nu o spune.
Este o meditaţie care, pentru călugărul din
mănăstire, de pildă, aduce foarte mult cu rugăci-
unea. Bătaia de toacă este un sincron pentru
rugăciune. Mai mult decât atât, toaca, alături de
clopot, dă primul impuls rugăciunii inimii. Pe
mine, sunetul de toacă mă duce cu gândul la bis-
erică. Mă scoate din toate grijile lumeşti şi mă
trimite în lumea spirituală, în lumea rugăciunii.

Care a fost implicarea dumneavoastră în cadrul
ediţiei din acest an a Festivalului?

- Dat fiind faptul că sunt maestru coregraf,
m-am ocupat de pregătirea unui poem care a fost
interpretat în deschiderea festivalului, de către
copiii din Giroc şi Chişoda. Aceştia au bătut 
anumite ritmuri de toacă, preluate de la diverse
mănăstiri.

Care sunt diferenţele pe care le-a adus cea de-a
VII-a ediţie a Fes tivalului „În glas de toacă”?

- Sub aspectele tehnic şi al aducerii de
noutăţi, ediţia din acest an este mult mai intere-
santă decât precedentele. Mă refer, în primul
rând, la formule de ritmuri. Toaca are anumite
formule şi tonalităţi, iar noi trebuie să le ex-
plorăm şi exploatăm. Foarte multe dintre acestea
le-am preluat din viaţa monahală, unde este în-
văţătura toacei, şi le-am adus aici, la Giroc.

A consemnat,
Alexandra Dorina BUŞTEAN
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• Speranţa de viaţă a oamenilor s-a
prelungit în ultimii 50 de ani mai mult
decât în ultimii 200.000 de ani de exis-
tenţă umană;

•De-a lungul vieţii, veţi face în jur de
183.755.600 de paşi;

• Există mai multe forme de viaţă pe
pielea ta, decât oameni pe planetă;

• Vei căsca demaimult de 250.000 de
ori de-a lungul întregii tale vieţi;

• În America, o persoanămănâncă în
medie, de-a lungul vieţii, în jur de 35 de
tone de mâncare;

• De-a lungul vieţii, pielea noastră se
înlocuieşte complet de către o alta de
circa 900 de ori;

• Circa 80% dintre oamenii planetei

cheltuiesc în fiecare zi mai puţin de 10
dolari;

• Un american îşi petrece cam 5 luni
din viaţă vorbind la telefon;

• Oamenii care au mulţi prieteni tră-
iesc în medie cu 3,7
ani mai mult decât cei
singuratici;

• Stând pe scaun
maimult de trei ore pe
zi îţi reduci speranţa
de viaţă cu aproxima-
tiv 2 ani;

• Femeile trăiesc
mai mult decât bărba-
ţii în principal datorită

faptului că sistemul lor imunitar îmbă-
trâneşte mai greu;

• Un bărbat îşi petrece aproximativ
şase luni din viaţă bărbierindu-se;

• Un om poate supravieţui timp de
două luni fărămâncare,dar numai 11 zile
fără somn;

• Dacă oamenii s-ar spăla pe mâini
aşa cum trebuie, s-ar putea salva anual
unmilion de vieţi;

• Ne petrecem un sfert din viaţă dor-
mind, adică în jur de 25 de ani.

ȘȘttiiaaţţii ccăă??
Desigur că viaţa privită ca un tot trebuie să f ie plină de miliarde de lu-

cruri interesante. Ne vom opri la câteva curiozităţi interesante despre viaţă.
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Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului organizează,
de opt ani, câte o săptămână de manifestări cultice, ştiin-
ţifice,culturaleşiartistice,desigur,sprijinitădemaimulte
instituţii – Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul
JudeţeanCaraş-Severin,PrimăriaMunicipiuluiCaranse-
beş,Casa de Cultură„George Suru”Caransebeş.

Anul 2014 a debutat cu ziua de sâmbătă, 26 aprilie,
ora 18,cu primirea moaştelor Sfântului Ierarh

NectarieTaumaturgul,laCatedralaEpiscopală„În-
vierea Domnului”din Caransebeş.

ÎndimineaţaDuminiciiTomii,27aprilie, laora9,s-
a oficiat, în noua catedrală din centrul oraşului, Sfânta
Liturghie Arhierească, de către un sobor de ierarhi –
Irineu, mitropolitul Olteniei, Timotei, arhiepiscopul
Aradului, Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, Siluan, epis-
copul românilordinUngaria,Varsanufie,episcop-vicaral
Arhiepiscopiei Bucureştilor, Andrei Făgărăşeanul, epis-
cop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Paisie Lugojanul,
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Emilian
Lovişteanul,episcop-vicaralArhiepiscopieiRâmnicului,
Nicodim, episcopul Severinului şi Strehaiei, Sebastian,
episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Visarion, episcopul
Tulcii, Gurie, episcopul Devei şi Hunedoarei, Daniil,
episcopulDacieiFelix,Vârşeţ–Serbia,Teodosie,arhiepis-
copulTomisului, şi Lucian,episcopul Caransebeşului.

Luni,28 aprilie,ora 9.30, în sala de festivităţi „Epis-
cop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial, a avut loc
deschidereafestivăaSimpozionuluiInternaţional„Taină
şi Mărturisire”.

Lucian,episcopulCaransebeşului,a rostit cuvântde
întâmpinare participanţilor la această manifestare

ştiinţifică. După „urarea de bun-venit” a ierarhului,
Corul Episcopiei Caransebeşului a susţinut un recital
omagial.Apoi,episcopulLucianadatcitireMesajuluipa-
triarhului Daniel.

Urmează comunicările în plen ale ierarhilor înscrişi
la simpozion – Nicodim „Euharistia la Sfântul Vasile cel
Mare”, Visarion „Episcopul Emilian Birdaş, un destin
tragic înviaţaBisericii”,Gurie„Învierea luiHristos–între
credinţă şi experienţă directă: Saul din Tars şi Apostolul
Toma, protagonişti ai întâlnirii cu Hristos cel înviat”,
Daniil „Sub epitrahilul lui Dumnezeu” şi Lucian „Epis-
copul Emilian Birdaş – Precizări cu privire la reactivarea
Episcopiei Caransebeşului”.

Terminându-se aceste comunicări arhiereşti, s-au
lansat două volume editate de Valeriu Leu, Nicolae
BocşanşiMihaelaBedecean–„MareleRăzboi înmemo-
riabănăţeană,1914-1919”,apărute laCluj în2012şi2013,
şi cartea „Gheorghe Dobreanu (1911-2001). Mono-
grafie”,Caransebeş,2014 a lui Dumitru Jompan.

După-masă, la ora 15, au început comunicările pe
cele trei secţiuni: Secţiunea I – Teologie; Secţiunea II –
Marele Război şi Secţiunea III – Istoria Bisericii.

La Secţiunea I au ţinut comunicări ştiinţifice 27 de
participanţi,laSecţiuneaII,22,iar laSecţiuneaIII,23(în
total 72).

Viorel Dorel Cherciu, preşedintele Asociaţiei Cul-

turale „David Voniga” din Giroc, a prezentat, în cadrul
Secţiunii III, comunicarea „Concordatul cu Vaticanul şi
BisericaOrtodoxădinTransilvania şiBanat”.Materialul
a fost întocmit pe baza unor documente de arhivă care
ilustrează că autoritatea bisericească din aceste două
provincii nu avea deloc „simţul proporţiilor”, adică
înţelegerea că Vaticanul trata o chestiune politico-diplo-
matică cu Statul Român, nicidecum una de natură
misionară.

Marţi, 29 aprilie, la Catedrala Episcopală, începând
cuora17,s-adesfăşuratFestivalulCoraldeMuzicăReli-
gioasă „Miron Cristea”, Ediţia a V-a, urcând pe solee
Corul „Anastasis”, al Parohiei Bozovici, Corul Parohiei
„Schimbarea la Faţă” Reşiţa, Corul „Adormirea Maicii
Domnului” Reşiţa, Corul Parohiei „Ferdinand” Oţelu
Roşu,CorulCatedralei„SfântulGheorghe”Caransebeş,
Corul „Armonia” al Parohiei „Sfântul Nicolae” Bocşa
Română,Corul Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”
Glimboca,Corul„Arhanghelii”Orăştie,CorulCatedralei
„Învierea Domnului” Caransebeş, Corul Preoţilor din
Protopopiatul Caransebeş, Corul Preoţilor din
Protopopiatul Reşiţa,Corul Episcopiei Caransebeşului.

Miercuri,30aprilie,ora11,înSaladefestivităţi„Epis-
cop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial, s-a sărbă-
torit Aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea Corului
Catedralei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, care a
susţinut un miniconcert,după care au avut loc evocări din
trecutulîndelungatalacesteiformaţiicorale.Corulaprimit
o diplomă omagială. Elevii Seminarului Teologic Liceal
„IoanPopasu”aujucatpiesadeteatrucutematicăreligioasă
„Mironosiţele”, de Victor Ioan Popa. Manifestarea s-a
încheiat cuuncuvânt rostitdeepiscopulLucian.

Vineri,2mai,ora17,înSalade spectacoleaCaseide
Cultură „George Suru” din Caransebeş a avut loc festi-
valul Corurilor de Copii şi Tineret „Timotei Popovici”,
Ediţia a XXXII-a, în care au evoluat Corul de Copii
„Menestrelul” al Palatului Copiilor din Reşiţa, Corul
„Piticot” al Liceului Bănăţean Oţelu Roşu, Corul
„Steluţe”alŞcoliiGimnazialenr.2Reşiţa,Corul„Canon
II” Marga, Corul „Vlăstarele Orăştiei” al Bisericii Orto-
doxe „Adormirea Maicii Domnului” Orăştie, Corul
SeminaruluiTeologicCaransebeş,Corul„Osana”alLigii
Tinerilor Creştini Ortodocşi Români, Filiala Lugoj,
Corul „Tibiscus”al Secţiei deTeologie Caransebeş.

Sâmbătă, 3 mai, ora 10, în Sala de festivităţi „Epis-
cop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial, Zilele
Credinţei şi Culturii în Episcopia Caransebeşului se
încheiecuFestivaluldepoezie îngraibănăţean„Credinţă
şiLumină”,ediţiaaV-a.Elesteorganizat încolaborarecu
Asociaţia Scriitorilor în Grai Bănăţean şi cu Parohia
Mâtnic. Manifestarea a constat în recitaluri de poezie în
interpretarea unor preşcolari şi elevi din Caransebeş,
Prisaca,Făget,Soceni,Bocşa,Ohaba Mâtnic.

Oraşul Caransebeş a avut motive serioase de a fi
gazda unor manifestări culturale, religioase şi artistice de
excepţie.

Viorel Dorel CHERCIU

GGiirrooccuull llaa ZZiilleellee CCrreeddiinnţţeeii șșii CCuullttuurriiii
îînn EEppiissccooppiiaa CCaarraannsseebbeeșșuulluuii
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Şi în acest an, Lumina Sfântă de la
Ierusalim a revărsat asupra credincioşilor
parohiei Giroc bucuria şi căldura duhovni-
cească a Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos, atunci când întreaga biserică,
purtând în mâini lumânări aprinse, intona
troparul„ÎnviereaTaHristoaseMântuitorule,
îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi, pe

pământ, ne învredniceşte cu
inimă curată să te slăvim”.

Cu câteva ore înainte de
miezul nopţii, în aeroportul In-
ternaţional „Traian Vuia” din
Timişoara, numeroşi preoţi,
dar şi credincioşi, au aşteptat cu
emoţie aterizarea avionului ce
avea să aducă Lumina Sfântă
de la Ierusalim. Cu doar o oră
înainte demiezul nopţii,Preas-
finţia Sa Paisie Lugojanul,
Episcop Vicar al Arhiepis-
copiei Timişoarei, a adus
lumânarea purtată mii de kilo-
metri, spre a dărui tuturor
credincioşilor bănăţeni această
lumină binecuvântată. Reamintim că în
fiecare an, în SâmbătaMare, în Biserica În-
vierii din Ierusalim se coboară Lumina
Sfântă ce aprinde lumânările din biserică, o
lumină curată, sfântă şi chiar nematerială,

pentru că în primelemomente ale aprinderii
ei, aceasta nu arde.

Cu deosebită emoţie şi bucurie, am
aprins şi noi candela noastră şi ne-am în-
dreptat spre parohia Giroc, spre a dărui tu-
turor creştinilor Lumina lui Hristos, atunci
când preoţii au chemat poporul, strigând cu
glas mare cuvintele: „Veniţi de luaţi lu-

mină!”.
Ca în fiecare an, creştinii

ortodocşi din Giroc au mers
în procesiune pe străzile co-
munei, luminaţi de luminile
lumânărilor şi candelelor
ţinute în mâini, dar şi de
focurile aprinse de localnici
în faţa caselor lor, vestindu-ne
astfel că în tot ceea ce este în-
tunecat în vieţile noastre, to-
tuşi, Lumina Domnului
nostru e cea care ne încălzeşte
sufletul şi ne luminează viaţa.

Ajunşi în faţa bisericii, în-
treaga făptură s-a dezlănţuit
atunci când pentru prima

oară s-a cântat de către mulţimea de credin-
cioşi, într-un singur glas, troparul „Hristos
a înviat din morţi, cu moartea pe moarte căl-
când,şicelordinmorminte,viaţădăruindu-le”.

Preot paroh,Marius ŞONEA

ÎÎnnvviieerreeaa DDoommnnuulluuii IIiissuuss HHrriissttooss,, llaa GGiirroocc
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Denumirea de Paşte provine de la termenul
iudaic „pesah”, care înseamnă trecere. Aşadar,
vorbim despre o mare „trecere”, care a avut o
însemnătate deosebit demare, atât pentru iudei,
cât şi pentru creştinii de mai târziu.

Radiografiind în trecere Vechiul Testament,
ne aducem aminte de momentul în care poporul
iudeu,prinMoise şiAaron,ca trimişi ai luiDum-
nezeu, a fost eliberat din robia egipteană. Acest
fapt sedatoreazăunuimiracolmenit să îl convingă
pe faraonul Egiptului nu doar să îi elibereze, ci
chiar mai mult, să îi alunge în grabă pe iudei din
patria sa. Este vorba despre momentul în care
Dumnezeu trimite îngerul morţii să ia viaţa
fiecărui întâi născut al Egiptului, de la cel mai
mărunt animal, până la fiul întâi născut al
faraonului.Doar întâi născuţii iudeilor au fost fer-
iţi de moarte, deoarece aceştia primiseră poruncă
de la Dumnezeu, prin Moise, ca fiecare iudeu să
junghie un miel, iar cu sângele lui să ungă pragul
uşii. Acesta va fi semnul pentru îngerul morţii ca
să nu ia viaţa nimănui din casa aceea.

Speriat de cele ce se întâmplă în poporul său,
denumărulmare demorţi dintr-o singurănoapte,
şi mai ales îndurerat de moartea copilului său,
faraonul Egiptului hotărăşte eliberarea iudeilor
chiar în acea noapte, grăbindu-le foarte tare ple-
carea. Ca urmare, fiecare familie de iudei îşi ia în
pripă cele câteva lucruri pe care le avea, împreună
cupâinile din aluatul care încă nu apucase să dos-
pească.La puţin timpdupă ce părăsesc ţaraEgip-
tului, iudeii constată cu mirare că sunt urmăriţi
de oştirile egiptene pentru a fi capturaţi din nou.
Însă acestmoment îi găsise într-un locnepotrivit.
În faţă aveau întinderea adâncă aMării Roşii, iar
în spate se vedeau venind armatele egiptene.
Acesta este momentul în care Dumnezeu inter-
vine din nou în viaţa iudeilor şi le oferă o cale de
scăpare, despărţind în două Marea Roşie,
ajutându-i să treacă de cealaltă parte. În urma lor,
oştirile egiptene sunt înghiţite de apele mării,
care s-a închis în urma iudeilor.

Aceasta este marea trecere sau „pesah”-ul
care a schimbat viaţa iudeilor, oferindu-le unnou
început. Un nou drum al vieţii, pus sub semnul
libertăţii naţionale şi religioase, un drum care va
fi mai departe aflat sub grija Dumnezeului sal-
vator. Unmoment care va fi celebrat şi rememo-
rat an de an, sub forma celei mai mari sărbători
evreieşti – Paştele iudaic.

Şi dacăMoise a fost acela care cu puterea lui
Dumnezeu a trecut sau amutat poporul iudeu de
la robie la libertate şi de la moartea spirituală la
credinţa în Dumnezeu, la câteva mii de ani mai
târziu, acest lucru a fost săvârşit în deplinătate de

către Fiul Omului.
Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, om deplin

şiDumnezeu deplin,prinmoartea pe cruce şi în-
vierea Sa, a adus libertatea pe care omenirea o
aştepta şi o căuta încă de la căderea în păcat a
părinţilor Adam şi Eva. Dacă prin căderea în
păcat a primilor părinţi omenirea şi-a pierdut lib-
ertatea de a trăi în veşnicie alături deDumnezeu,
şi a căzut în robiamorţii, iată că prin jertfaMân-
tuitorului întreaga omenire a devenit liberă,
putând ajunge în slava lui Dumnezeu, iar
moartea care l-a robit pe oma fost omorâtă de în-
suşi Dumnezeu.Mântuitorul a purtat şi a trecut
omenirea la un alt nivel spiritual.El esteCel care
a făcut marea trecere spre nemurire, spre nero-
bire şi spre fericirea veşnică şi împăcarea omului
cuDumnezeu.Prin jerfa pe cruce şi prin învierea

Sa, Hristos a întins mâna spre oameni spre a-i
ridica împreună cuEl de-a dreaptaTatălui.Totul
depinde de fiecare om în parte, dacă în această
viaţă va dori să Îl ia de mână pe Hristos şi să
meargă împreună cuEl spremarea trecere, la ne-
murirea din lumina Lui Dumnezeu.

Această mare trecere a omenirii de la în-
tuneric la lumină şi de lamoarte la viaţă, prin în-
vierea lui Iisus, o sărbătoresc şi o rememorează
toţii creştinii în marea sărbătoare a Paştilor.

O sărbătoare care a fost prăznuită cu mare
cinste şi de către credincioşii dinGiroc şiChişoda,
care în noaptea de Înviere au venit într-un număr
impresionant să ia lumina venită de la Ierusalim
şi să ia paştile bucuriei Învierii Domnului. Un
numărmare de credincioşi a fost prezent la biser-
ică şi în zilele următoare ale Sărbătorilor Pascale,
spre a-L slăvi peDumnezeu şi pentru a-Imulţumi
pentru toate cele ştiute şi neştiute pe care ni le-a
dat.

Şi pentru că este vremea mărturisirii, vom
mărturisi până la Înălţarea Domnului, dar şi
până la a doua venire, căci cu adevărat,

HRISTOSA ÎNVIAT!
PreoţiiTraian şi Dragoş DEBUCEAN

ÎÎnnvviieerreeaa DDoommnnuulluuii IIiissuuss HHrriissttooss,, llaa CChhiișșooddaa
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În prima şi a doua zi de Paşti, la Giroc, s-a
ţinut Ruga comunei. Girocenii, aşa cum fac an
de an, s-au pregătit cum se cuvine pentru unul
dintre cele mai importante evenimente din
viaţa aşezării lor. Şi în acest an, Consiliul Local
Giroc a aprobat o sumă generoasă pentru
susţinerea programului artistic, iar efortul a
fost răsplătit de rezultatul final: o manifestare
de o înaltă ţinută artistică, la care şi-au adus
contribuţia atât artiştii invitaţi, cât şi reprezen-
tanţii grupelor de dansuri din cadrul Ansam-
blului „Ghiocelul” din Giroc.

Anul acesta, la Giroc am asistat la o reuşită
îmbinare între tradiţia a ceea ce înseamnă o
rugă bănăţeană autentică şi modernitate. Pe
lângă artiştii de muzică popu lară invitaţi în
acest an – soliştii Carmen Popovici şi Dumitru
Stoicănescu, alături de formaţiile conduse de
Sorin Dumbravă şi prof. Adrian Scorobete –
pe noua scenă din Grădina de vară a Căminu-
lui Cultural a urcat şi un reprezentant al
muzicii moderne. Unul dintre cei mai în vogă
artişti români ai momentului, referindu-ne la
muzica de dans, şi anume Alex Velea, a fost
prezent la Giroc, iar prestaţia sa i-a încântat pe
participanţi.

Trebuie specificat faptul că, şi în acest an,
la Ruga Giroceană au fost prezenţi, pe lângă
localnici şi invitaţii lor, şi spectatori veniţi din
Timişoara, în special, dar şi din comunele şi
satele învecinate, atraşi de calitatea actului cul-
tural, de numele şi valoarea artiştilor invitaţi.

După datină, Sărbătorile Pascale au fost întregite, la Giroc, de Ruga Giroceană, eveniment
care a adunat laolaltă localnici, dar şi numeroşi invitaţi. Au fost două zile de sărbătoare, cu artişti
de valoare, muzică popu lară autentică, muzică modernă, antren şi distracţie pe măsură. Invitat
special a fost, în acest an, Alex Velea, unul dintre cei mai în vogă artişti români ai momentului.

În ultimii ani, Ruga Giroceană nu s-a rezumat doar la celebrarea în sine a acestui moment de-
osebit de important din viaţa comunităţii, ci a devenit un adevărat eveniment cultural. Pro-
gramele pregătite pentru ultimele ediţii ale Rugii Girocene au adus, pe scena Grădinii de vară a
Căminului Cultural, nume importante ale muzicii populare bănăţene, port-drapele ale folcloru-
lui nostru strămoşesc. Bineînţeles, toate acestea nu se puteau realiza fără implicarea autorităţilor
locale, a domnului primar Iosif-Ionel Toma, în special, cu toţii înţelegând că moştenirile de suflet
pe care ni le-au lăsat înaintaşii noştri trebuie păstrate şi date mai departe. Doar aşa, transmiţând
copiilor noştri datinile, portul, obiceiurile, cântecele noastre, putem avea garanţia că f iinţa noas-
tră naţională nu se va pierde.
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CCuu mmiicc,, ccuu mmaarree,, llaa RRuuggăă
În prima zi a Rugii Girocene din acest an,

după-amiază, oamenii s-au îndreptat spre Bise -
rica Ortodoxă Română din Giroc, pentru slujba
religioasă, oficiată de preoţii Marius Şonea şi
Daniel Mateia. Pentru că ruga în sine este strâns
legată de cel mai important moment din viaţa
noastră spirituală, Învierea Domnului, arătând
că sunt buni creştini, girocenii au
venit în număr mare la biserică.
Era prima zi de Paşti şi un prilej
potrivit pentru a se întâlnii unii
cu alţii şi a-şi ura creştinescul
„Hristos a înviat!”.

După slujbă, împreună cu
preoţii şi cu primarul comunei,
domnul Iosif-Ionel Toma, partici -
panţii s-au deplasat în Gră dina de
vară a Căminului Cultural, ame-
najată şi pregătită pentru cele
două zile de spectacole ce aveau
să urmeze. Efortul generos al au-
torităţilor locale s-a concretizat şi
nu doar atât, oferindu-se un con-
fort sporit celor prezenţi la Rugă,
de la spectatori, până la artişti. 

În deschiderea Rugii, Fan-
fara Giroceana, condusă de către dirijorul Ionel
Pascota, a interpretat mai multe marşuri, „Hris-
tos a înviat!” şi imnul naţional al României,
„Deşteaptă-te, române!”.

Celor prezenţi s-a adresat domnul primar al
comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, cel care, la
fel ca şi în anii trecuţi, alături de zeci de giroceni,
a venit îmbrăcat într-un costum tradiţional din
Banat. După ce le-a adresat participanţilor un
sincer „Hristos a înviat”, edilul comunei a mulţu-
mit tuturor celor care s-au implicat în organizarea
ediţiei din acest an a Rugii Girocene. Mulţumiri
a primit, aşadar, şi Consiliul Local, care şi-a adus
un aport deosebit, ca de fiecare dată, de altfel,
pentru ca la Giroc să se poată desfăşura o rugă
cum alta nu-i în întreg Banatul. Nu au fost uitaţi
nici artiştii giroceni, componenţi ai Ansamblului
„Ghiocelul”, care îşi aduc, de fiecare dată, un
aport substanţial la calitatea actului artistic care
caracte rizează Ruga de la Giroc.

Celor prezenţi le-au mai vorbit şi cei doi preoţi
ai aşezării, Marius Şonea şi Daniel Mateia, iar
printre invitaţii de marcă s-a numărat şi domnul
Cătălin Tiuch, deputatul Colegiului 6 Timiş,
prezent la Giroc şi cu acest fericit prilej, la fel cum
a fost prezent la toate momentele importante din
comunitatea noastră.

Ruga Giroceană 2014 a început cu hora

mare, în care s-au prins atât domnul primar, cât şi
preoţii, invitaţii, dar şi cetăţeni. Tonul l-au dat
dansatorii, atât cei mici, cât şi cei mari, de la
Ansamblul „Ghiocelul”, care, apoi, au susţinut,
fiecare, momente coregrafice autentic bănăţene,
gustate şi aplaudate de către cei prezenţi. La
Rugă, „ghioceii” s-au întrecut, oferind momente
de neuitat şi de mândrie, în acelaşi timp, pentru
toţi cei care au venit în Grădina de vară a Cămi -
nului Cultural.

Muzica şi buna dispoziţie au fost sus ţi nute,
în prima zi a Rugii, de către taraful Ansamblului
„Ghiocelul”, condus de profesorul Adrian
Scorobete, de orchestra condusă de Sorin Dum-
bravă, de soliştii vocali Carmen Popovici, 
Dumitru Stoicănescu şi tânăra interpretă giro-
ceană Loredana Sur. 

Un moment aşteptat, cu precădere de către
tânăra gene raţie, a fost cel al intrării în scenă a lui
Alex Velea. Interpretul a reuşit să confirme aştep-
tările, astfel că recitalul său a fost încununat de
succes, iar girocenii  l-au răsplătit cu aplauze.

Petrecerea din prima zi a Rugii s-a încheiat
cu un spectaculos foc de artificii, moment gustat
de sutele de oameni prezenţi în Grădina de vară
a Căminului Cultural.

MMooșștteenniirreeaa îînnaaiinnttaașșiilloorr eessttee ppee mmââiinnii bbuunnee!!
Girocenii au avut prilejul să petreacă şi în

a doua zi de Paşti, pe acordurile muzicii popu-
lare. Au cântat pentru localnici şi goştii lor
Carmen Popovici şi Dumitru Stoicănescu. 

Trebuie remarcată şi atmosfera în care s-a
derulat, şi în 2014, Ruga Giroceană. Oamenii
au petrecut pe cinste, însă într-un mod civi-
lizat, o caracteristică pentru manifestările de
Paşti de la Giroc.
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Jandarmeria Română a fost întemeiată
înMoldova, la 3 aprilie 1850, printr-un ofis
al domnitoruluimoldoveanGrigoreAlexan-
dru Ghica, pe baza hotărârii Divanului
obştesc privind „Legiuirea pentru refor-
marea Corpului slujitorilor în jandarmi”.
Acest document a dat un prim statut juridic
Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de
organizare şi funcţionare. El prevedea că
Regimentul de jandarmi dinMoldova se îm-
parte în două subdiviziuni, fiecare având
zona de responsabilitate formată din câte
şase ţinuturi (judeţe), la fiecare ţinut fiind
repartizată câte o companie de jandarmi, la
care se adăuga câte o companie la Isprăvnicia
Iaşiului şi la Poliţia Capitalei (Iaşi), în total,
14 companii de jandarmi ce însumau un
efectiv de 1.433 de jandarmi călări şi
pedeştri.Documentul stabilea Jandarmeriei
următoarelemisiuni: privegherea siguranţei
publice şi ţinerea unei bune orânduieli şi
ducerea la îndeplinire a legilor.

Aceste misiuni, Jandarmeria urma să le
execute în „serviciu ordinar”, care se reali-
zează zilnic, pe baza regulamentelor şi „în
serviciu extraordinar”, pe care îl execută la
solicitarea autorităţilor, prin constituirea de
subunităţi mobile. Documentul menţionat
nu definea care sunt respectivele autorităţi
care aveau dreptul să acţioneze Jandarmeria
„în serviciu extraordinar”, dar se subînţe-
legea că este vorba de domnitor şi, eventual,
de Divanul său.

În perioada domniei lui Alexandru Ioan
Cuza, Jandarmeria a fost supusă unui amplu
proces de modernizare, ca de altfel toate in-
stituţiile statului naţional modern român.
Astfel, odată cu transformarea Regimentu-
lui de jandarmi în „Legion de jandarmi”, în-
cepe şi procesul de înlocuire treptată a
escadroanelor şi companiilor de jandarmi, cu
escadroane de dorobanţi, pe baza Ordo-
nanţei nr. 896 din 20 iunie 1864. Apoi, prin
Legea de organizare a puterii armate în
România, din noiembrie 1864, Jandarmeria

este organizată pe principii noi, scoasă de
sub administraţiaMinisterului de Interne şi
subordonată direct Ministerului de Război,
ca element component al armatei perma-
nente.

Jandarmeria română, în timpul
Războiului de Independenţă, 1877-1878, a
asigurat poliţia armatei, iar în situaţii de-
osebite a fost angajată în acţiuni de luptă,
împreună cu unităţile militare şi chiar inde-
pendent.Efectivele Jandarmeriei se cifrau la
798 de jandarmi (din care şase ofiţeri). Pen-
tru faptele de arme din timpul războiului,
numeroşi jandarmi au fost decoraţi cu
medalia Apărătorii Independenţei, medalia
CruceaTrecerii Dunării şi medalii ruseşti.

La 1 septembrie 1893, a apărut „Regula-
mentuldeaplicareaLegii Jandarmeriei rurale”.

Necesitatea reorganizării Jandarmeriei
la începutul secolului XX, faţă de misiunile
sale preventive, a impus întărirea organiza-
torică a Jandarmeriei şi promulgarea unei
serii de legi în anii 1908, 1911 şi 1913.

În cel de-Al Doilea Război Balcanic,
Jandarmeria Română a acţionat ca o forţă a
Sistemului Naţional de Apărare, îndeosebi
alături de trupele ce operau pe câmpul de
luptă.

La 23 martie 1929, Parlamentul a pus
bazele unei legi moderne şi complete de or-
ganizare a Jandarmeriei rurale. În acelaşi an
se promulgă Statutul Jandarmeriei Rurale
de către Regele Mihai I. Acest statut
garanta: stabilitate, înaintare, retribuţii şi
alte indemnizaţii, gradaţii, pensii, condiţii
de căsătorie, recompense.

Transformarea societăţii româneşti,
după Revoluţia din Decembrie 1989 şi
reaşezarea instituţiilor de stat pe temelii de-
mocratice de drept, a favorizat în mod deci-
siv atât remodelarea instituţiei Jandarmeriei,
cât şi elaborarea unei concepţii noi cu privire
la locul şi rolul forţelor de ordine internă, la
sfârşitul secolului XX şi începutul secolului
XXI. (A.B.)

ZZiiuuaa JJaannddaarrmmeerriieeii RRoommâânnee,, 
33 aapprriilliiee,, rreeppeerree iissttoorriiccee
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În fiecare an, la 7 aprilie, întreg mapa-
mondul sărbătoreşte Ziua Mondială a
Sănătăţii. Cu această ocazie, Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) alege o temă de
dezbatere, toate statele membre fiind invi-
tate să organizeze diferite acţiuni legate de
aceasta. Cu acest prilej, directorul general al
OMS transmite un mesaj statelor mem-
bre legat de tema aleasă, însoţit de un ra-
port la nivel global.

Cronologic, Ziua Mondială a
Sănătăţii datează din anul 1946, când,
cu ocazia unei conferinţe ţinute la Paris
lunile în martie-aprilie ale acelui an, de
către 18 membri ONU, un comitet
tehnic a redactat un plan de constituţie
pentru o organizaţie mondială a să-
nătăţii. Erau descrise principiile de ac-
tivitate şi funcţiile pe care urma să le
aibă organizaţia. Aceste propuneri au
fost apoi prezentate delegaţiilor naţio-
nale la o conferinţă ţinută la New York,
în iunie-iulie 1946. Pe 19 iulie, 61 de state au
semnat constituţia. China şi Regatul Unit au
semnat necondiţionat, iar celelalte delegaţii
au semnat cu condiţii. A fost dată autor-
izarea să se stabileasă o comisie interimară,
cu 18 membri. Un canadian, dr. Brock
Chisholm, a fost numit secretar-executiv al
acestei comisii, care urma să conducă pro-
gramul până când 26 de ţări semnau consti-
tuţia necondiţionat. Această a 26-a

semnătură a fost obţinută pe data de 7 aprilie
1948, care este considerată ca zi de naştere a
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Aceasta
s-a aniversat începând din anul 1950. Orga-
nizaţia Mondială a Sănătăţii are, în prezent,
192 de membri, printre care şi România.
Scopul organizaţiei este sprijinirea acţiu-

nilor privind îmbunătăţirea stării de sănătate
a populaţiei, prin schimburi de informaţii,
acordarea de sprijin tehnic, campanii la scară
mondială pentru combaterea anumitor boli,
cum ar fi: malaria, tuberculoza, lepra, bolile
tropicale. De asemenea, această zi este
folosită ca un punct de lansare pentru pro-
grame sau proiecte pe termen lung.

A. BORBELY

ZZiiuuaa MMoonnddiiaallăă aa SSăănnăăttăăţţiiii

Sănătatea e comoara cea mai preţioasă şi
cea mai uşor de pierdut. Totuşi, e cel mai
prost păzită. (Emile Augier)

Sănătatea este o comoară pe care puţini
ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc
cu ea. (Hipocrate)

Majoritatea persoanelor isi irosesc sana-
tatea pentru a face avere apoi pentru a o avea
inapoi (A.J. Reb Materi)

O sănătate proastă nu e din cauză că nu

aveţi, ci din cauză că deja aveţi ceva ce o face
proastă. Sănătatea nu e ceva ce trebuie să
obţii, e ceva ce deţii deja, dacă nu o deran-
jează altceva. (Dean Ornish)

Sănătatea constă în pacea cu tempera-
mentul. (Alexander Pope)

Slăbiciunea unui organism slăbeşte min-
tea. ( Jean Jacques Rousseau)

Să îţi doreşti să fii sănătos este o parte
din sănătate. (Seneca)

AAffoorriissmmee ddeesspprree ssăănnăăttaattee
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Dar conflictul se apropia implacabil de
frontierele noastre, România tinzând să dev-
ină teatru de război. Dacă în prima decadă a
anului 1944 sovieticii erau înTransnistria, nu
acelaşi lucru îl putem spune despre bombarda-
mentele anglo-americane, care au devenit tot
mai ameninţătore.Timişoara era un important
oraş industrial şi nod feroviar, motiv pentru
care a cunoscut câteva raiduri aeriene devasta-
toare. Plecate de la baza aeriană Foggia, din
Italia, bombardierele anglo-americane veneau
atât ziua, cât şi noaptea. Ele efectuau operaţi-
uni de tip pendul. Veneau din Italia, bombar-
dau România şi, apoi, aterizau în URSS, la
Poltava. Aici erau încărcate pentru un nou
bombardament asupra ţării noastre, după care
aterizau la Foggia.

De câteva ori a fost bombardată şi Tim-
işoara. Consătenii noştri îşi aduc aminte şi
acum cu groază de acele momente. Ziua erau
vizibile zgomotoasele bombardiere care erau
de ordinul sutelor. Cetăţenii fuseseră infor-
maţi de iminenţa raidurilor. De aceea, pe pe-
rioada respectivă,multă lume şi-a confecţionat
adăposturi aeriene. În limbajul epocii, adăpos-
turile se numeau decunguri.Ele erau în formă
de L şi aveau cel puţin unmetru jumătate pe o
latură. Tavanul era întărit cu grinzi de lemn,
peste care se aşeza un strat apreciabil de
pământ (20).

Dar marea majoritate a girocenilor şi
chişozenilor nu avea încredere în aceste adă-
posturi, motiv pentru care aveau pregătite
„ponevile” şi pernele,pentru a fugii de la casele
lor, la marginea satelor.Concetăţenii noştri se
refugiau la ieşirile din sat, pe străzile Munci-
torilor (la Boroi), Mureş (la Guţu) şi
Trandafirilor (la Becu). Teama era îndrep-
tăţită, deoarece într-un raport al jandarmeriei
din Giroc au fost menţionate 27 de bombe
căzute pe hotarul localităţii. Din fericire,
bombele explozive au fost lansate în afara ve-
trei satului, pe câmp, şi nu au provocat pagube
umane (21).

În aceeaşi situaţie s-a aflat şi Chişoda, aici
numărul bombelor căzute depăşind cifra 40.
Ele au fost lansate în zonaLivezilor, la fântâna
lu’ Chela (unde este astăzi CET-ul). Bombele
au făcut cratere uriaşe, copiii de atunci am-
intindu-şi de faptul că gropile aveau pe fund
apă. Se ajunsese, mai exact, la pânza freatică.
Şi chişozenii se refugiau la capătul satului, pe
străzile Fagului (laNeda) şi Primăverii (la Boş-
cotă). Chiar dacă tuturor le era frică de nepre-
văzut,mulţi savuraumomentele când bâjbâiau
pe întuneric.Memorabil este un episod în care
preotul Victor Aga şi câţiva consăteni s-au
aşezat fără să ştie în urzici (22).

Chiar dacă nu deţinem amănunte despre
bombele lansate pe teritoriile Girocului şi a
Chişodei, ne-am permis să emitem câteva
ipoteze. Deoarece în Fratelia era o baterie de
artilerie antiaeriană, există posibilitatea ca
americanii să fi lansat bombele respective în
încercarea de a distruge riposta, dar o eroare
umană a dus la lansarea în arealul localităţilor
noastre. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea
ca unele motoare ale bombardierelor să fi fost
avariate de antiaeriană, echipajele respective
lansând bombele la întâmplare, pentru a putea
redresa aparatele.

Martorii de atunci îşi amintesc cum, în
urma bombardamentului din noaptea de 3
iulie, „s-a făcut dintr-o dată zi”. Atât de mult
afectaseră bombele explozive, darmai ales cele
incendiare, oraşul, încât vâlvătaia era vizibilă
din ambele sate. Anglo-americanii au aruncat
şi foiţe de aluminiu, care s-au răspândit în
curţile oamenilor (23).Mulţi nu ştiu nici astăzi
motivul lansării, dar foiţele respective aveau
scopul de a bruia radarele germane de tip
Freya.

Celmai devastator bombardament ameri-
can a avut loc în noaptea de 3 iulie 1944 şi a
provocat Timişoarei pagube imense, cifrate
doar „în raza circumscripţiei a I-a la
979.000.000 lei, din care valoarea imobilelor
era de 629.000.000 lei”.

RReessttiittuuiirrii:: GGiirrooccuull șșii CChhiișșooddaa îînn ppeerriiooaaddaa cceelluuii ddee--aall DDooiilleeaa
RRăăzzbbooii MMoonnddiiaall,, iiuunniiee 11994400 -- aauugguusstt 11994444 ((33))
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Au fost distruse complet gara Domniţa
Elena (o bijuterie arhitectonică, înlocuită de
comunişti cu construcţia actuală), Moara
Mare (Prohaszka), Depozitul de petrol
Unirea (I. R. A. de astăzi) şi Fabrica de
tutun. În cifre, pagubele se prezintă astfel:
Fabrica deTricotaje (Pasmatexul de astăzi) -
15.000.000 lei, Societatea Continental pen-
tru Comerţul Fierului (Fabrica de lanţuri –
astăzi acolo se află Fabrica de pălării) -
70.000.000 lei, Moara Mare (Prohaszka -
moara de pe malul Begăi), Banca Italiano-
Română - 25.000.000 lei ş.a.m.d. Bombele
au căzut până în apropierea CatedraleiMit-
ropolitane,darmarele edificiu nu a fost afec-
tat. Pe lângă pagubele materiale, trebuie
menţionate pagubele umane, care au fost de
ordinul sutelor.

Ca un peisaj apocaliptic au fost prezen-
tate efectele bombardamentului asupra
Gării, unde liniile ferate au fost smulse de pe
traverse, vagoanele erau aruncate la mare
distanţă în aer şi întâlneai „cadavre peste tot
în împrejurimile gării” (24).

Au existat şi consăteni care au surprins
pe viu evenimentele în Timişoara. Giro-
ceanul Petru Urşica a urmărit împreună cu
bunicul bombardamentul de zi la Dis-
tribuţia Depozitului de Carburanţi (astăzi
Punctele cardinale).Consăteanul nostru re-
memorează cum prizonierii ruşi, care erau
salahori, jucau cărţi şi a început alarma. De
jur împrejur erau Tribunalul, piaţa oraşului
şi câmpul de instrucţie al armatei. Nefiind
alte clădiri, şi numărul adăposturilor aeriene
era pe măsură. De aceea, oamenii au fugit
spre Cioca Pusta (Calea Torontalului).
Bombele au fost lansate chiar asupra De-
pozitului de Carburanţi, din respectiva lo-
caţie rămânând cratere uriaşe şi fiare
torsionate(25).

Pe chişozeanulVichenteGâlcă bombar-
damentul l-a surprins la Societatea Conti-
nental pentruComerţul Fierului (Fabrica de
lanţuri). Alarmaţi prea târziu de iminenţa
raidului aerian, lansarea a găsitmuncitorii la
bancul de lucru şi pe traseul care ducea la
adăpostul aerian. Suflul exploziei a proiec-
tat personajul amintit înBega, fiind împroş-
cat cu schije pe faţă şi abdomen.Din fericire,
a supravieţuit momentului (26).

În scurtă vreme, sovieticii au intrat pe
teritoriul românesc, declanşând, pe 20 au-
gust 1944, Operaţiunea Iaşi-Chişinău.

Frontul româno-german s-a prăbuşit, iar
mareşalul Ion Antonescu a fost arestat din
ordinul regelui Mihai. S-a format un nou
guvern, condus de generalul Constantin
Sănătescu. Deciziile de după această dată
vor afecta şi comunităţile noastre, dar eveni-
mentele ulterioare vor fi sintetizate într-un
alt episod al istoriei localităţilor Giroc şi
Chişoda.

NOTE
20. Avrămuţ Domnica, interviu realizat în 2013;

Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013;Urşica Petru,
interviu realizat în 2013.

21. Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond
161/151/1944, dosar 25, pag. 25; Urşica Petru, inter-
viu realizat în 2013; Avrămuţ Petru, interviu realizat
în 2013; Lazăr Sever, interviu realizat în 2013; Avră-
muţ Domnica, interviu realizat în 2013.

22.Moise Victoria, interviu realizat în 2013; Jivi
Aurel, interviu realizat în 2013.

23. Urşica Petru, interviu realizat în 2013; Avră-
muţ Petru, interviu realizat în 2013; Lazăr Sever, in-
terviu realizat în 2013; Avrămuţ Domnica, interviu
realizat în 2013; Moise Victoria, interviu realizat în
2013; Jivi Aurel, interviu realizat în 2013.

24.Gerhard Binder, Agenda, 11/12martie, 2005;
Urşica Petru, interviu realizat în 2013.

25. Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
26.Moise Victoria, interviu realizat în 2013.
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LLuunnaa aapprriilliiee îînn ddaattee
1 aprilie – Ziua păcălelilor

1 aprilie - Ziua Păsărilor

2 aprilie - Ziua Internaţională a cărţilor pentru copii

7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii

11 aprilie - Ziua deţinuţilor lagărelor fasciste de concentrare

12 aprilie - Ziua Internaţională a Aviaţiei şi Cosmonauticii

13 aprilie - Ziua Internaţională a Rock-n-Roll-ului

18 aprilie - Ziua Internaţională a monumentelor istorice

20 aprilie - Comemorarea jertfelor Holocaustului

21 aprilie - Ziua întemeierii Romei (753 î.e.n.)

22 aprilie - Ziua Pământului

24 aprilie - Ziua Internaţională a apei

24 aprilie - Ziua Internaţională a Solidarităţii Tineretului

24 aprilie - Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator

25 aprilie - Semnarea Tratatului de Aderare a României şi Bulgariei la Uniu nea
Europeană (anul 2005)

27 aprilie - Ziua Internaţională a Oraşelor Înrudite
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HHoorroossccoopp

BBeerrbbeecc
Dragoste şi cuplu

Începeţi anul într-o notă temperată, poate uşor confuză, însă cu multă deschidere
către nevoile partenerului şi comunicare empatică. Februarie/martie, în special, sunt gu-
vernate de idealism, iar riscul să atrageţi persoane nepotrivite este destul de mare. Aşa
încât puţină luciditate n-ar strica, pentru că v-ar feri de situaţii neplăcute şi înşelătoare.
Din primăvară, mai multe planete vor activa, pe rând, zodia voastră, sporindu-vă considera-
bil puterea de atracţie şi disponibilitatea afectivă. Urmează o perioadă favorabilă pentru
cupluri, dar şi pentru cei care îşi caută o pereche. Marte şi Uranus tind să dinamizeze din
plin relaţiile, uneori putând să aducă neînţelegeri şi chiar despărţiri neaşteptate. Dar cu
îngăduinţă şi înţelegere faţă de partener aceste neplăceri pot fi evitate. Sau altfel spus: cu
răbdarea treci marea! În septembrie/octombrie probabil veţi fi tentaţi să îmbinaţi intere-
sele amoroase cu cele profesionale, cu şanse mari să atrageţi persoane influente şi cu bani.
De altfel, perioada este favorabilă căsătoriilor din interes şi/sau cu parteneri străini.

Bani şi carieră
Anul 2015 se anunţă destul de solicitant pentru voi în ce priveşte cariera şi bugetul de

venituri şi cheltuieli personale. Primele două luni ale anului ar fi indicat să nu vă imp licaţi
în niciun fel de activităţi care v-ar putea afecta cumva reputaţia. Onestitatea şi integrita-
tea sunt de maximă importanţă acum, pentru a nu avea neplăceri mai târziu.

Pe fondul aspectelor tensionate în care este implicată planeta Marte, pot avea loc res-
tructurări masive oricând în mediul vostru profesional, prin plecarea unor colegi/şefi şi
sosirea altora. Se poate să fiţi prinşi chiar voi într-o luptă pentru supremaţie sau într-un
conflict cu un şef. Ori să luaţi decizia imprevizibilă de a schimba traseul din cauza unei si-
tuaţii dificile sau, pur şi simplu, din dorinţa copleşitoare de a vă urma propriile visuri.
Tranzitul lui Saturn prin Scorpion va menţine atenţia asupra investiţiilor pe termen lung,
asigurărilor sau moştenirilor. Dacă aveţi datorii însemnate, acesta este un tranzit exce-
lent pentru a vi le achita şi a vă întări economiile prin depuneri regulate. Oricum, fiţi
foarte atenţi la relaţia pe care o aveţi cu băncile, partenerii de afaceri, moşteniri, întrucât
pot reapărea erori din trecut! De asemenea, abţineţi-vă să daţi cu împrumut ori să înce-
peţi o afacere costisitoare, mai ales în perioada 11 septembrie - 15 octombrie.

Sănătate
Pe cât de provocator este climatul profesional, pe atât de solicitant. Dispuneţi de

foarte multă energie şi sunteţi capabili să faceţi lucruri grandioase, fără însă să vă gândiţi
prea mult la riscuri şi consecinţe. Judecata voastră nu prea vă este un aliat de nădejde în
lunile februarie, martie şi iulie, cât timp Mercur retrogradează şi este activat de Marte. E
adevărat că Marte vă îndeamnă la activitate intensă, susţinută, curaj şi decizii rapide, însă
nu lipsite de stress, rivalităţi sau conflicte. În plus, combinaţia Marte-Jupiter din lunile
iulie/august este destul de delicată şi s-ar putea să acuzaţi probleme de natură digestivă ori
reumatică, cel mai probabil pe fond ereditar. Uneori este bine să vă mai retrageţi din viaţa
voastră febrilă pentru a stabili contactul cu glasul interior. Meditaţia v-ar putea ajuta, în
acest caz, să vă relaxaţi. Vă recomandăm ca pe tot parcursul anului 2015 dar în special din
februarie până la mijlocul lunii aprilie să aveţi grija asupra sistemului nervos, aparatului
respirator şi vaselor capilare.

((2211 mmaarrttiiee -- 2200 aapprriilliiee))
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Sfârşitul a venit fără de veste.
Eşti fericită? Văd că porţi inel.
Am înţeles. Voi trage dungă peste
Nădejdea inutilă. Fă la fel.
Nici un cuvânt.Nu-mi spune că-i o formă,
Cunosc însemnătatea ei deplin.
Ştiu, voi aveţi în viaţă altă normă,
Eu însă-n faţa normei nu mă-nchin.
Nu te mai cânt în versuri niciodată,
În drumul tău mai mult nu am să ies,
Nu-ţi fac reproşuri, nu eşti vinovată
Şi n-am să spun că nu m-ai înţeles.
A fost desigur numai o greşeală,
Putea să fie mult, nimic n-a fost.
În veşnicia mea de plictiseală
Tot nu-mi închipui că puneai un rost.
Şi totuşi, totuşi, câteva atingeri
Au fost de-ajuns să-mi deie ameţeli,
Vedeam văzduhul fluturând de îngeri,
Lumina-n seara mea de îndoieli.
Când degete de Midas am pus magic
Pe frageda fiinţa ta de lut,
Suna în mine murmurul pelagic
Al sfintelor creaţii de-nceput.
Vedeam cum peste vremuri se înalţă
Statuia ta de aur greu,masiv,
Cum serioase veacuri se descalţă
Şi-ngenuncheate rânduri submisiv
La soclul tău dumnezeisc aşteaptă
Să le întinzi un zâmbet liniştit
Spre sărutare adorata dreaptă,
‘Nainte de-a se şterge-n infinit.
O, de-am fi stat alături doar o oră,
Ai fi rămas în auriul vis
Ca o eternă, roză, auroră
De ne-nţeles, de nedescris.
Ireversibil s-a-ncheiat povestea

Şi nici nu ştiu de ai să mai citeşti
Din întâmplare rândurile-acestea
În care-aş vrea să fii ce nu mai eşti.
N-am să strivesc eu visul sub picioare,
N-am să pătez cu vorbe ce mi-i drag.
Aş fi putut sa spun: „Eşti ca oricare”...
Dar nu vreau în noroaie să mă bag.
De-ar fi mocirla-n jurul tău cât hăul,
Tu vei rămâne nufărul de nea
Ce-l oglindeşte beat de pofte tăul,
Ce-l ţine candid amintirea mea.
Vei fi acolo veşnic ne-ntinată,
Te voi iubi mereu fără cuvânt,
Şi lumea n-o să ştie niciodată
De ce nu pot mai mult femei să cânt.
Acolo, sub lumina de mister,
Scăldată-n apa visurilor lină,
Vei sta iubită ca-ntr-un colţ de cer
O stea de seară blândă şi senină.
Şi când viaţa va fi rea cu tine,
Când au să te împroaşte cu noroi,
Tu fugi în lumea visului la mine,
Vom fi atuncea singuri amândoi.
Cu lacrimi voi spăla eu orice pată,
Cu versuri nemaiscrise te mângâi.
În dulcea lor cadenţă legănată,
Te vei simţi ca-n visul cel dintâi.
Iar de va fi (cum simt mereu de-o vreme)
Să plec de-aicea de la voi curând,
Când glasul tău vreodat-o sămă cheme,
Voi reveni la tine din mormânt.
Şi dac-ar fi să nu se poată trece
Pe veci pecetluitele hotare
M-aş zbate-ngrozitor în ţărna rece,
Plângând în noaptea mare, tot mai mare.

Mihai BENIUC

UUllttiimmaa SSccrriissooaarree
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ÎÎnnăăllţţaarreeaa DDoommnnuulluuii
Praznicul Înălţării la cer a Domnului

cade întotdeauna în joia săptămânii a şasea
după Paşti, adică la 40 de zile după Înviere,
când Domnul S-a înălţat la cer. Este una
dintre cele mai vechi săr-
bători creştine, despre
care amintesc Constituţi-
ile Apostolice. Cea mai
veche menţiune despre
această sărbătoare o gă -
sim la Eusebiu al Ceza-
reei, în opera lui „Despre
sărbătoarea Paştilor”,
com pusă spre anul 332,
dar aici se arată că
înălţarea era sărbătorită
pe atunci în Orient nu în
ziua a 40-a după Paşti, ci
în a 50-a (odată cu Rusali-
ile), cum atestă şi alte
mărturii din sec. IV, ca
Egeria. Înălţarea punea
astfel pecetea finală pe-
rioadei pascale şi era un fel de otpust al
marii solemnităţi liturgice a Răscum -
părării. În sec. IV, Sf. Ioan Gură de Aur 
ne-a lăsat o frumoasă predică la această săr-
bătoare, pe care el o numeşte „cinstită şi
mare”.

Asemenea cuvântări ne-au mai rămas,

din aceeaşi vreme, de la sfinţii Atanasie al
Alexandriei şi Grigore de Nissa. Pe la 380-
385, pelerina apuseană Egeria aminteşte de
festivităţile din ziua a patruzecea după

Paşti; la Ierusalim, însă,
acestea aveau loc în biseri -
ca Naşterii din Betleem,
iar sărbătoarea înălţării
era prăznuită la Cincize -
ci me, adică în aceeaşi zi cu
Pogorârea Sfântului Duh. 

Spre sfârşitul secolului
IV sau începutul seco lului
V, sărbătoarea înălţării s-a
despărţit de cea a Pogo -
rârii Sfântului Duh, căci
pe vremea Fericitului Au-
gustin (+ 430), serbarea ei
în ziua a 40-a după Paşti
era generalizată peste tot
în lumea creştină, alături
de sărbătoarea Învierii şi

cea a Pogorârii Sfântului Duh, fiind toto-
dată considerată de origine apostolică. 

În secolul VI, Sf. Roman Melodul com-
pune Condacul şi Icosul sărbătorii, iar
imnografii din se co lele următoare (Sf. Ioan
Damaschinul şi Sf. Iosif Imnograful) com-
pun canoanele din slujba înălţării.

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeșșttiinnee
Cine cunoaşte pe Dumnezeu şi se cu-

noaşte pe sine nu învinuieşte pe nimeni pen-
tru păcatele sale. (Sf. Antonie cel Mare)

Virtutea este hrana sufletului. (Avva
Evagrie Ponticul)

Omul se deosebește de animale prin ra-
țiune și prin virtute. Virtutea nu e posibilă
fără libera alegere. (Origen)

Mântuirea nu stă numai în faptul că nu
faci răul, ci și în faptul că rabzi răul bărbăte-
ște. (Sf. Ioan Hrisostom)

Cine cunoaște pe Dumnezeu și se cu-
noaște pe sine nu învinuiește pe nimeni pen-
tru păcatele sale. (Sf. Antonie cel Mare)

Mândria este întâia născută a morții. Ea
a omorât pe îngeri în cer și pe Adam pe pă-
mânt. (Sf. Grigorie Dialogul)

Cu cât se apropie cineva mai mult de
Dumnezeu cu atât se vede mai păcătos.
(Avva Dorotei)

Virtutea este hrana sufletului. (Avva
Evagrie Ponticul)
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1 V Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora
(Dezlegare la peşte)

2 S Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Pate-
larie), patriarhul Constantinopolului

3 D †) Sf.Cuv. Irodion de la Lainici; Sf.Mc.Timotei şi soţia sa Mavra; Sf.Mc.Diodor
şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie; 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

4 L Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor
5 M Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
6 M Sf. şi Dreptul Iov;Sf.Cuv.Mamant,Pahomie şi Ilarion (Înjumătăţirea praznicu-

lui Cincizecimii) (Dezlegare la peşte)
7 J Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8 V †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Dezlegare la peşte)
9 S Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10 D Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie; Duminica a V-a după

Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
11 L Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12 M †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr.

Constantinopolului
13 M Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Dezlegare la peşte)
14 J Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc.Terapont
15 V Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei (Dezlegare la peşte)
16 S Sf. Cuv.Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru
17 D Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan; Duminica a VI-a după

Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
18 L Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc.Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 M Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
20 M Sf.Mc.Talaleu;Sf.Cuv.Talasie; Sf.Cuv.Marcu Pustnicul (Odovania Praznicu-

lui Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
21 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apos-

tolii, Constantin şi mama sa Elena
22 V Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc.

Sofia, doctoriţa (Dezlegare la peşte)
23 S Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24 D Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Rugăciunea 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

25 L † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26 M 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 (Dezlegare la peşte)
28 J Sf. Sfinţit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf.

Sfinţit Mc. Eutihie
29 V Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru (Odovania Praznicului

Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
30S Sf.Cuv.IsaachieMărt. şiVarlaam;Sf.Mc.Natalie (Pomenireamorţilor –Moşii de vară)
31 D Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie; 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

MMaaii
ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore
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SSffiinnţţiiii ÎÎmmppăărraaţţii 
CCoonnssttaannttiinn șșii EElleennaa

Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe 21
mai pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi
mama sa, Elena. Constantin cel Mare s-a
născut în oraşul Naissus (Niś, Serbia) în
jurul anului 274. A devenit suveran al în-
tregului Imperiu Roman după înfrângerea
lui Maxentiu şi a lui Liciniu. Potrivit măr-
turiilor lui Eusebiu şi Lactanţiu, în ajunul
luptei cu Maxenţiu, Constantin a văzut pe
cer, ziua în amiaza mare, o cruce luminoasă
deasupra soarelui cu inscripţia: „In hoc
signo vinces” („Prin acest semn vei birui”).

Cea mai însemnată realizare a împăra -
tului Constantin a fost Edictul de la 
Milano (313), prin care creştinismul ajunge
să fie recunoscut de stat. Însă, el va deveni
religie de stat în timpul lui Teodosie cel
Mare (379-395).

Împăratul Constantin a convocat
primul Sinod ecumenic la Niceea (325),
unde, după lungi dezbateri, învăţătura lui
Arie a fost condamnată şi s-a adoptat for-
mula că Fiul lui Dumnezeu este de o fiinţă
cu Tatăl şi, deci, din veci cu El. 

Sfântul Constantin cel Mare a fost
botezat pe patul de moarte de către epis-
copul Eusebiu de Nicomidia. A murit la
scurt timp (337), în Nicomidia, şi a fost în-
mormântat în biserica Sfinţii Apostoli din
Constantinopol, ctitorită de el. Flavia Iulia
Helena s-a născut în provincia Bitinia. A
reuşit să descopere pe dealul Golgotei
crucea pe care a fost răstignit Hristos. Pe 14
septembrie 326, episcopul Macarie I al
Ierusalimului a luat crucea şi a înălţat-o în
faţa mulţimii. Ziua de 14 septembrie a de-
venit sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci în
calendarul creştin. Împărăteasa Elena a
zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica
din Bethleem, pe cea din Nazaret şi multe
alte sfinte lăcaşuri.

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeșșttiinnee
Fericit cel ce, stând în tot ceasul la dum-

nezeiasca strajă a rugăciunii ca un înger
ceresc, are gânduri curate şi nu-l lasă să se
apropie de el pe vrăjmaş, ca să nu îi ia suCe-
tul în robie şi să nu îl depărteze de Dum-
nezeu Mântuitorul. (Sfântul Efrem Sirul)

Fericit cel ce a îndrăgit lumina sBnțeniei
și nu și-a spurcat înaintea Domnului trupul

său cu faptele cele de rușine ale vicleanului.
(Sfântul Efrem Sirul)

Fericit cel ce are în sine întotdeauna
aducerea-aminte de Dumnezeu, Bindcă
unul ca acesta este pe pământ ca un înger
ceresc, neîncetat aducând slujbă Domnului
cu frică și cu iubire.  (Sfântul Efrem Sirul)
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Într-o seară, un copil l-a întrebat pe
părintele său:

- Tată, spune-mi, te rog, cum se face că
unii oameni sunt buni şi alţii răi. De ce nu-
s toţi la fel?

- E, băiatul meu, vezi tu, toţi oamenii
sunt fiii lui Dumnezeu. Şi aşa cum Dum-
nezeu ne iubeşte pe toţi, la fel
trebuie şi noi să ne iubim
unii pe alţii, fiindcă dra-
gostea Domnului este ca şi
lumina soarelui. Nu ne lu-
minează şi ne încălzeşte soarele pe noi toţi,
buni şi răi laolaltă?

Sufletele noastre ar trebui să fie pline de
bunătate şi iubire. Dar, vezi tu, păcatele
fiecăruia sunt asemenea norilor ce nu lasă
razele binefăcătoare ale soarelui să treacă.

Păcatele sunt norii ce ne întunecă sufletul.
Cu cât ai mai multe păcate, cu atât sufletul
tău este mai întunecat şi lumina dragostei
lui Dumnezeu nu-ţi poate pătrunde în
inimă.

Sufletul omului este bucăţica de cer pe
care fiecare o poartă în el. Pe acest cer tre-

buie să strălucească Soarele iu-
birii – Dumnezeu. Fiul meu,
să te fereşti de păcate, căci
acestea se adună şi îţi întu-

necă viaţa, te fac rău şi egoist.
Cel ce-şi păstrează, însă, sufletul curat, se
bucură mereu de dragostea Domnului, de
linişte şi fericire.

„Nimic nu este atât de f iresc pentru noi ca
a f i în comuniune cu alţii, a avea nevoie unii
de alţii şi a ne iubi unii pe alţii”.

LLuummiinnaa ssooaarreelluuii,, LLuummiinnaa LLuuii 

ppiillddăă ccrreeșșttiinnăă

Demult, a trăit un prinţ tare bogat, care
era, însă, şi foarte zgârcit. Nu ar fi dat nicio-
dată nimic. Doar că, într-o noapte, a visat
că murise şi ajunsese la poarta raiului.
Acolo, Sfântul Petru i-a spus:

- Vino cu mine să îţi arăt unde vei sta de
acum încolo. Şi au mers ei ce-au mers prin
grădinile acelea minunate, până când, la un
moment dat, au ajuns lângă un palat mare şi
frumos.

- A, a strigat tânărul prinţ, aici voi sta?
- Nu, în niciun caz.
- Dar, cine va sta aici?
- Aici va locui, după ce va

muri, grădinarul tău.
- Cum se poate, el care nu

are nimic, care e sărac lipit pământului,
cum să merite el aşa ceva?

- E, nu are grădinarul tău avere pe
pământ, fiindcă tot ce câştigă împarte
mereu cu cei mai sărmani decât el. Pe
pământ nu strânge nimic, fiindcă daruieşte,
dar aici, uite câte a strâns! Tot ce vezi aici
este rodul bunătăţii lui.

- Bine, şi atunci eu unde o să stau? A
mai întrebat nemulţumit prinţul.

- Uite acolo, în cocioaba aceea!

- Cum, în şandramaua aia?! Păi acolo
sunt doar nişte scânduri prăpădite care stau
gata-gata să cadă... cum să locuiesc în miz-
eria aia? E drept aşa ceva?

- Sigur că este drept, i-a răspuns Sfântul
Petru! Ia gândeşte-te, ce ai dăruit tu?
Nimic! Ce ai fi vrut să apară aici!? Dacă ai fi
fost bun şi darnic cum este grădinarul tău,
atunci ai fi avut şi tu asemenea palate, poate
chiar mai mult, dar aşa... Tot ce vezi acolo
este rodul zgârceniei tale... În clipa aceea,

tânărul prinţ s-a trezit speriat
din visul său. Din acea zi, s-a
schimbat. Nu a mai adunat
comori pe pământ, ci în cer.

Nu a mai strâns bogăţii peste
bogăţii, fiindcă la ce i-ar fi folosit mai
târziu? Cu tot ce a avut, i-a ajutat pe cei săr-
mani şi, în acest fel, a strâns o avere mult
mai de preţ: recunoştinţa celor ajutaţi de el
şi binele făcut. Aceasta era averea pe care
nimeni nu ar fi putut să i-o fure!

Înţelept ar fi ca şi noi, toţi, să procedăm
ca prinţul din poveste, pentru că adevărată
este vorba care spune că: „Nu rămânem decât
cu ceea ce dăruim”.

PPooaarrttaa RRaaiiuulluuii 

ppiillddăă ccrreeșșttiinnăă
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A devenit deja o tradiţie ca
în f iecare an, în luna mai, să se
desfăşoare la Giroc Festivalul
Internaţional de Folclor al
Preşcolarilor „Floare Giro-
ceană”. După cele două ediţii,
în acest an festivalul nostru a

adus o extindere a zonelor
participante, astfel că, pe
lângă judeţele Timiş, Arad,
Caraş-Severin, au participat
şi copii de la grădiniţele din
Eşelniţa şi Turnu Severin –
judeţul Mehedinţi.

FFeessttiivvaalluull IInntteerrnnaaţţiioonnaall ddee FFoollcclloorr aall PPrreeșșccoollaarriilloorr

GGiirroocc,, eeddiiţţiiaa aa ttrreeiiaa,, 22001144
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Această acţiune a avut ca obiectiv
familiarizarea copiilor cu frumuseţea şi
autenticitatea costumelor populare, a cân-
tecului popular şi, nu în ultimul rând, cu
poezia recitată în grai bănăţean.

Cunoscând aceste lucruri, copiii doresc
să poarte şi ei aceste costume, să cânte şi să
nu uite să vorbească în „graiul dulce de la
sat”.Toate aceste lucruri ne identifică pe noi
ca aşezare rurală, ca localitate din Banat, ca
bănăţeni.

Lada cu zestre a satului este bogată şi
menită a fi descoperită şi de aceşti copiimici,
care sunt mândri şi „făloşi” să poarte cos-
tumele populare.

La festival a fost o
varietate de straie din
zonele de provenienţă
ale participanţilor, cu
frumuseţea şi autentici-
tatea lor.

Acţiunea a debutat
cu parada portului popu-
lar; alaiul a plecat de la
grădiniţă, străbătând
centrul satului pe rit-
muri de horă, până la
Grădina de vară a
Căminului Cultural din
Giroc.

Prezentatoarea spec-
tacolului a fost Doriana
Talpeş, cunoscuta inter-
pretă de muzică popular
bănăţeană din Giroc.

Câteva sute de per-
soane au fost prezente la
festival şi au aplaudat la
scenă deschisă dansurile,
cântecele şi recitările în
grai ale micuţilor.

Oprestaţia deosebită
a avut-o Grădiniţa din
Irig – Serbia, care au fost
invitata specială a eveni-
mentului.

La organizarea aces-
tei acţiuni un aport im-
portant l-au avut Liceul
Teoretic „David Voniga”
din Giroc, Inspectoratul
Şcolar Timiş, dar, în
mod special, Consiliul
Local Giroc, care ne-a
sprijint din toate

punctele de vedere şi aş dori să lemulţumesc
pentru că, în fiecare an, fac posibilă desfăşu-
rarea acestei acţiuni, care face parte din
agenda culturală a localităţii noastre.

A fost un spectacol de ţinută la Giroc,
creat pentru a duce mai departe tradiţiile,
portul, cântecul şi dansul popular, acţiune
care se poate realiza atât timp cât avem lângă
noi oameni inimoşi, în frunte cu domul pri-
mar dr. Iosif-IonelToma, care ne este alături
în multe acţiuni pe care le desfăşurăm la
nivel de grădiniţă.

Cadru didactic coordonator,
LenuţaTERTECI
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Şi ediţia din anul 2014 a Festivalului In-
ternaţional de Folclor al Preşcolarilor „Floare
giroceană” a avut un program bogat şi variat.
Prezentăm şi noi, în cele ce urmează, mo-
mentele care s-au derulat pe scena Grădinii de
vară a Căminului Cultural Giroc.

Grădiniţa cu PP Giroc, Grupa Mare A:
dans popular „Sorocul” – educ. Lenuţa
Terteci, educ. Alina Nenicioiu, coregraf:
Ionel Şipoş.

Grădiniţa cu PNEşelniţa:„Nedeea ca-n
Eşelniţa” – grup vocal: prof. Selfida Wolf,
prof. EmiliaMăciucă.

Grădiniţa cu PP Dudeştii Vechi: grup
vocal „Paul C’enka”: educ.: Elisabeta
Todirică, educ.Maria Vasilcin.

Grădiniţa cuPPnr. 5Caransebeş: poezii
şi cântece în grai bănăţean – director educ.
Doina Bran, educ. Isabela-Andrada Ionaşcu,
educ. Silvia Caraibot, educ. Daniela-Maria

Brânzan, educ. Elis-
abeta Ferescu, educ.
Aurelia Bugaril,
educ.Delia Oprea.

Grădiniţa cu PN
Ciacova: şezătoare
„În Banat la mine
acasă”; participanţi:
Mihaela Dancu,
Rareş Popa, Rebeca
Gordan, Sorin Sucs,
Alesia Gândilă,
Oana Datcu, Alina
Remzing, Larisa
Bocşan, Sebastian
Andron, Alexandru
Musteţiu; educ. Flo-
rinaAlbu, educ.Car-
men-Ioana Loghin.

Grădiniţa cu PP
Chişoda: dans popu-
lar dinBanat – educ.:
Ileana Cionca, educ.
Andreea Ghibirdic,
coregraf: Ionel Şipoş.

Grădiniţa cu PP
nr. 19TurnuSeverin:
„Căluşarii” – prof.
Rodica Cercega,
prof. Ileana Păsat,
director prof. Da-
niela Paloş.

Grădiniţa cu PN
Macedonia: dans
popular – educ. Au-
rora Garamia.

PPrrooggrraammuull FFeessttiivvaalluulluuii IInntteerrnnaaţţiioonnaall 
ddee FFoollcclloorr aall PPrreeșșccoollaarriilloorr
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Grădiniţa cu PN Cebza: grup vocal – cân-
tec: „Frumoasă-i vecina noastră”; au interpre-
tat: Florina Zamfor, Tiberius Zamfor,
Andreea Omuţ, Deyan Pătatu; educ. Daniela
Croitoriu Dugalici.

Grădiniţa cu PP nr. 4 Caransebeş: Iulia
Curchelusche,„Bună sara dragii mei”, cântec –
prof. Maria Bîrză; Cristina Drăghicescu,
„Bumbi dă cap”, poezie de Sorin Olariu – prof.
Maria Bîrză; Andrei Văcărescu, „Dă Paşti”,
poezie de Pătru Andraş – prof. Maria Bîrză;
Nicol Zaita, „Dă Paşti”, poezie – prof.Monica
Munteanu Urban (Grădiniţa PNL 4 Caransebeş);
Sara Bona, „Hai la baie”, poezie de Sorin
Olariu – prof. Florina Bălan (Grădiniţa PN 4
Caransebeş); Mario Merluţ, „Tălifonu fără
fir”, poezie de Sorin Olariu; Maria Rusnac,
„Iorgovan frumoasă floare”, cântec – prof.
Alina Crista; Lorena Gogoaşă, poezie în grai,
inst. Marinela Boeriu.

Grădiniţa cu PP nr. 9 „Carla Pelz” Timi-
şoara: dans popular „Banaciansco colo”– educ.
Voislava Roicov, educ.Slaviţa Draghici, direc-
tor: prof. Neli Pîrvu.

Grădiniţa cu PP Petroman: poezii în grai
bănăţean – „Purşeii”, de Sergiu Boian; au in-
terpretat: Petre Cercel, Maria-Anda Viţelar,
David Groza; „În tren”, poezie de Vasile
Simulescu – a interpretat David Groza, educ.
Gabriela Marincu.

Grădiniţa cu PN nr. 1 Pecica: suita locală
de Pecica („Rara”, „Deasa”, „Pe picior”,
„Bradul”) – prof. Anca Chevereşan.

Grădiniţa cu PP nr. 20 Turnu Severin:
suită oltenească – dans popular; director prof.
Ileana-Carmen Radoslav, prof. Otilia Gîrbo-
van, prof. Mihaela Modrea, prof. Virginia
Păsat, prof. Daniela-Sanda Stănilă.

Grădiniţa cu PN Belinţ: dans din zona de
câmpie a Banatului; poezie în grai: „Ajiutori”,

de Nicolae Gheju – prof. înv.preprimar Elena-
Mirela Coţolan; prof. înv. preprimar Ana-
Maria Popovici; referent cultural şi coregraf
Adrian Zîmbran.

Grădiniţa cu PP 15 Arad: dans ardelenesc
– educ. Alina Pintea Alina, educ. Marinela
Alecu.

Grădiniţa cu PP nr. 33 Timişoara: dans
ţigănesc; director educ. Angela Borlovan,
educ. Diana Crăciunoiu, educ. Mihaela
Dinache, educ. Adriana Sugariu.

Grădiniţa cu PP Bocşa: Irene Coste:„Bade
pălărie nouă” – cântec; Victor Repede: „Fru-
moasă-i vecina noastră” – cântec; Briana
Telescu:poezie în grai „Şapce pui”,de D.Acea;
Ilia Diana, poezie în grai „Oul sau găina”, de
G. Olaru; Andra Ursulescu, poezie în grai
„Mi-s sucită”, de D. Acea; Albert Drăgoi,
poezie în grai „Izâmbanul”, de G. Gârda;
Alexandru Sas, Paula Michiu, Mihaela
Bonţilă, poezie în grai „Mărţişor pentru
mama”,de M.Munteanu;director prof. Iudita
Kern, educ. Mariana Românu, prof. Adriana
Tismănariu, prof. Mihaela Ţăran, prof. Laura
Sas, prof. Ramona Tălpeanu.

Grădiniţa cu PP nr. 23 Timişoara: dans
„Ciuleandra” (dans stilizat, ca la oraş); educ.
Radmila Luchici, educ. Nicoleta Secoşan,
director Sorina Deaconescu.

Grădiniţa cu PP Şag:dans popular – educ.:
Georgeta-Ana Roşu, educ. Florica Antănas,
educ. Simona Rămneanţu.

Grădiniţa „Decia Radost”, localitatea Irig
– Serbia: cântec „Savila se bela loza vinova”;
dans ,,Tamburita”; educ. Ielena Vidanovici,
educ. Mira Milovanovici, educ. Sanja
Vucailovici, educ. Marita Trivuncici; director
Lidia Tomici.

Grădiniţa cu PP nr. 7 Turnu Severin:
Ariana Moescu, „Mă cunosc că-s tinerică”,
cântec; prof. Rodica Lungu.

„Am convingerea că acest festival va
ajunge, pentru foarte mulţi ani de acum
înainte, unul foarte important şi căutat. Să
nu uităm că veşnicia s-a născut la sat.

Ne dorim să fim un sat printre oraşe,
decât să fim un oraş printre sate.

Tradiţia noastră populară nu trebuie să
o uităm, pentru că ne reprezintă. Nu trebuie

să ne fie ruşine de aceste frumoase costume
pe care le purtăm astăzi.

Iată, încă o dată, deschidem porţile su-
fletelor noastre pentru portul popular care
ne reprezintă. Revenind la festival, trebuie
să remarcăm faptul că el a intrat deja în cir-
cuitul internaţional. Este un semn că sun-
tem apreciaţi pentru ceea ce facem”.

DDiinn ddeeccllaarraaţţiiaa ddoommnnuulluuii pprriimmaarr ddrr.. IIoossiiff--IIoonneell TToommaa,,
ddaattăă ppoossttuulluuii ddee tteelleevviizziiuunnee GGiirrooccCChhiișșooddaa TTVV::
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Eodimineaţă perfectă.Elevii clasei a II-a
s-au trezit cu chef de plimbare. Încotro s-o
apuce? Au o sarcină importantă de la
doamna învăţătoare: trebuie să caute vara!

Soarele blând aruncă suliţe de aur pe
pământul cald. Pomii sunt încărcaţi de lu-
mină şi culoare, iar florile te întâmpină cu
parfumul lor îmbătător.Un vânticelmolcom
şi timid adie uşor peste plantele pline de
viaţă. Firele verzi de iarbă se mişcă în bătaia
vântului şi creează senzaţia uneimări înmiş-
care. Privind mai multe minute în şir acest
tablou, simţi cum te scufunzi în natură cu
toată fiinţa. Auzi cum şopteşte şi îţi citeşte
gândurile. Dacă ştii să asculţi, îţi vorbeşte
despre drumul pe care trebuie sămergi pen-
tru a te întâlni cu vara. La drum…

Ne-amurcat în autocar şi, purtaţi de dor,
am pornit în căutarea verii sau, poate, a

vacanţei.Legănaţi uşor,ochii ni se închideau
încetişor în timp ce fiica cea mai străluci-
toare a bătrânului an ne îmbrăţişa
prietenoasă, cu căldura ei.

Într-o revărsare de lumină nesfârşită, pe
geamul autocarului zăream unduirea de aur
a lanurilor de grâu şi tremuratul viţei-de-vie
ce te ameţeşte uşor.Ovoce ne trezeşte:„Sunt
dealurile cu viţă-de-vie de la Recaş”.
Mângâiată de ploaia de lumină, viţa-de-vie a
început să rodească „fructul zeilor”.Ne con-
tinuăm drumul şi natura pare stăpânită de o
veselie rară.

Autocarul se opreşte, coborâm,privim în
jurul nostru şi, de atâta frumuseţe, ne închi-
năm.Mireasma tare şi sălbatică a zecilor de
ierburi şi flori felurite ne înconjoară. Sun-
tem în poiana verii cea moale şi aurie.
Doamne, ce frumoasă e vara!

ÎÎnn ccăăuuttaarreeaa vveerriiii......
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Glasul doamnei învăţătoare ne trezeşte
din poveştile verii. Suntem la Centrul de
Echitaţie Herneacova. Începe aventura. Ne
plimbăm cu trăsurile, apoi mergem la ora de
călărie. Caii, cele mai minunate fiinţe, fac
parte din viaţa noastră şi ne dau motive de
bucurie. Sunt prieteni adevăraţi, calmi şi
răbdători. Lecţia de echitaţie se desfăşoară
în manejul interior. Ne place la nebunie! E
un amestec de emoţie şi curaj. E momentul

când ne putem descoperi noi pasiuni.
Aventura continuă cu vizitarea şi

prezentarea centrului.Primimomulţime de
informaţii despre cai. Ne impresionează.
Caii iubesc compania, dar sunt temători şi
de aceea trebuie să le câştigi încrederea. Ce
mult se aseamănă cu noi, oamenii!

Uşor obosiţi, ne întoarcem în mijlocul
naturii, căldura creşte şi-n puzderia de aur
ciocârlia îşi porneşte cântecul.

Ne întindem pe iarba moale şi ne
gândim: „Unde e vara?”. Liniştea
naturii e atât de profundă, încât
îţi poţi auzi bătăile inimii. Vara e
peste tot: în soare, în floarea de
tei, în cântecul păsărilor, în
mierea albinelor, în cireşul copt,
în cântecul cucului, în veselia
copiilor, în sufletul oamenilor
buni.

Acum am înţeles de ce
doamna învăţătoare ne-a trimis
să căutăm vara. Ea, DOAMNA
VARĂ, cu obrajii de caisă şi ochii
demuştar, a ascuns între florile pre-
mianţilor – VACANŢA MARE!

Prof. înv. primar,
Georgeta BARNA
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Au luptat cu vitejie pentru ţara lor.Şi-au
dat viaţa pentru ca noi să ne bucurăm azi de
libertate. O libertate pe care, de multe ori o
înţelegem cu totul altfel decât şi-ar fi dorit
ei, eroii neamului nostru. Jertfa lor mântu-
itoare ne redă astăzi un strop din demnitatea
pierdută, de-a lungul timpului. Ne face să
fim mândri că suntem români şi să ridicăm
puţin fruntea plecată sub povara greutăţilor
şi a umilinţelor în-
durate azi, mai mult ca
oricând.

Să facem mereu
pomenirea tuturor
eroilor, ostaşilor şi lup-
tătorilor români din
toate timpurile şi din
toate locurile, care s-au
jertfit pe câmpurile de
luptă, în lagăre şi în în-
chisori pentru apărarea
patriei şi a credinţei
strămoşeşti, pentru în-
tregirea neamului, lib-
ertatea şi demnitatea
poporului român.

Să nu-i uităm pe
eroii care au luptat la
Posada,Rovine,Vaslui,
Războieni, Călugăreni
ori Şelimbăr,pe cei care
şi-au dat viaţa în
luptele Războiului
pentru Independenţă
din 1877-1878, ale
Războiului pentru În-
tregirea Neamului din
1916-1918, pe cei care
s-au jertfit pentru ţară în 1941-1945, pe
fronturile celui de-al Doilea Război Mon-
dial sau pe cei care aumurit în închisorile co-
muniste, pentru apărarea şi întărirea
credinţei ortodoxe. Să aducem un omagiu şi
eroilor care s-au jertfit pentru libertate şi
credinţă în Revoluţia din decembrie 1989.

Constantin Brâncoveanu, Mihai
Viteazul, Ştefan cel Mare sau Neagoe
Basarab sunt străluminate chipuri de sfinţi
eroi, cărora le datorăm recunoştinţa noastră.

De ce avem nevoie de eroi?

Pentru că nemişcăm într-o lume care se
închină la idoli, pentru că eroii de azi sunt
cel mult actorii filmelor de succes, iar oferta
lor – de altfel, atât de ieftină – ne tentează
mult mai mult decât cununa muceniciei
eroilor de altădată. Pentru că nu mai ştim şi
nici numai vrem să aflămnimic din trecutul
glorios, ascuns sub praful indiferenţei noas-
tre. Pentru că nici noi şi nici copiii noştri nu

vom şti, la vreme de
nevoie, să închinăm
o rugăciune stră-
moşilor. Rupţi de
trecut,ne vompierde
treptat identitatea,
vom uita cine sun-
tem şi care este
menirea noastră pe
acest pământ.

Neştiind nimic
despre sacrificiul
eroilor noştri, ne
vom agăţa de promi-
siunile unei societăţi
bolnave şi imorale, o
societate care numai
pune nici un preţ pe
valorile autentice, pe
normalitatea familiei
sau pe legile lăsate de
Dumnezeu.Căci alte
legi cumplite vor gu-
verna vieţile noastre,
iar noi nu vom avea
tăria de a le respinge,
sugrumaţi de frica de
a ne pierde şi fărâma
de pâine amară pe

care o mai mâncăm, prin mila Bunului
Dumnezeu…

De aceea, se cuvine să-i cinstim pe eroi,
azi şi în fiecare clipă a vieţii noastre.De fapt,
ei ne sunt atât de aproape!... Căci, în fiecare
din noi bate o inimă de Mihai,Mircea, Şte-
fan sauNeagoe.O inimă de domnitor sau de
simplu soldat care şi-a ascuns, aşa cum
spune un cântec, toată ţara în raniţă. Ca să
nu i-o mai fure nimeni niciodată…

Irina NASTASIU

GGlloorriiee eerrooiilloorr nneeaammuulluuii rroommâânneesscc!!
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Studiul de faţă urmăreşte evoluţia eveni-
mentelor de după actul de la 23August, când
trupele române, într-un cadru mai amplu,
au reuşit să respingă ofensiva germano-
maghiară, care urmărea ocuparea Banatului
şi Ardealului.

În ultimele zile ale lunii august, soldaţii
români au reuşit să dezarmeze trupele ger-
mane de pe teritoriul Banatului, cel mai im-
portant contigent aflându-se pe aeroportul
de la Lugoj. S-au semnalat mai multe inci-
dente la pichetele de frontieră. Grănicerii
români şi-au făcut datoria, respingând sau
capturând soldaţi germani sau maghiari,
care au încercat câteva in-
filtrări. În paralel, trupele
române au ocupat dispozi-
tivul de luptă, care începea
de la Arad şi continua până
la Dunăre. În sectorul
Timişoarei, apărarea era
asigurată deDivizia 9 cava-
lerie, sprijinită de unităţi
din Diviziile 19 infanterie,
14 infanterie-instrucţie şi 2
vânători de munte (Regi-
mentul 5 vânători).Unităţile
amintite ocupau alinia-
mentul cuprins întreMureş
şi Jebel, care avea o lungime
de 75 kmp.

Începând cu 11 septem-
brie 1944, timp de o săp-
tămână, unităţile germane şi maghiare au
declanşat acţiuni ofensive repetate, pentru a
ocupa Banatul. În acea zi, la ora 6,50, din
Banatul sârbesc, unităţi din Diviziile 4
poliţie SSmoto intră pe teritoriul românesc,
pe la punctul de frontieră Stamora-Mora-
viţa. Forţele germane care s-au îndreptat
spreTimişoara au fost conduse de gruppen-
führerul SS Herman Behrends. Treptat, în
luptă vor fi angrenate şi Diviziile 27
grenadier-moto Langemarck şi 7 munte SS
PrinzEugen.Unităţile amintite făceau parte
din Grupul de armate F, care staţiona în

Balcani, al cărui comandant era feld-
mareşalul Maximilian von Weichs. Obiec-
tivul acestor unităţi era ocuparea capitalei
Banatului românesc şi înaintarea spreDeva.
Diviziile germane au fost sprijinite de forţele
Armatei a 3-a ungare, care ataca pe direcţiile
SânicolaulMare şi Jimbolia.

Ofensiva germano-maghiară a început
pe 11 septembrie şi a continuat până pe data
de 17 a aceleiaşi luni, o mare parte a judeţu-
lui Timiş-Torontal fiind ocupată în această
perioadă (2).

În faţa invaziei germane, generalul de
brigadă Dumitru Popescu, comandantul

Diviziei 9 cavalerie şi al întregului sector de
apărareTimişoara, a sesizat că terenul unde
urma să se desfăşoare lupta era o câmpie cul-
tivată,prea puţin favorabilă apărătorilor,nici
cursurile de apă nefiind de prea mare ajutor.
Comandamentul român a conştientizat că
singurele „puncte tari în fâşia de apărare a
diviziei” le constituiau localităţile2.

Drept urmare, în cazul în care înaintarea
inamicului s-ar fi realizat rapid, datorită su-
periorităţii numerice şi a materialului blin-
dat, în apărarea oraşului un rol important ar
fi revenit localităţilor din jurulTimişoarei.

RReessttiittuuiirrii:: GGiirrooccuull șșii CChhiișșooddaa îînn ttiimmppuull
ooffeennssiivveeii ggeerrmmaannee ddiinn sseepptteemmbbrriiee 11994444 ((11))
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Înaintarea trupelor germane a obligat
comandamentul român să ia decizii urgente.
Pentru apărarea sectorului sudic, cel unde se
preconiza direcţia principală de atac a tru-
pelor germane, a fost dispus Regimentul 13
Călăraşi, condus de locotenent-colonelul
Ion Enescu. În sectorul respectiv intrau
satele Giroc, Chişoda, Fratelia şi Freidorf.
Ştiind că adversarul dispunea şi de circa 30
de tancuri, regimentul a fost întărit cu com-
pania 4 intervenţie, singura unitate din zonă
care dispunea de tunuri anticar. Pentru a
uşura apărarea, s-a trecut rapid la ridicarea
de baricade, obstacole anticar şi lucrări de
compartimentări, la care a participat cu en-
tuziasm şi populaţia satelor respective (3).

Din momentul în care a violat frontiera
românească, inamicul a înaintat permanent,
cele câteva plutoane de grăniceri români
retrăgându-se din faţa superiorităţii ger-
mane. În câteva ore de marş, trupele moto-
rizate ajung la periferiaTimişoarei. Încă din
prima zi a invaziei (11 septembrie), la in-
trarea în oraş dinspre Şag, pe la ora 11, încep
luptele pentru apărarea oraşului. Armata
română a distrus rapid patru tancuri şi a cap-
turat unul. În paralel, alte unităţi germane
cuceresc Şagul şi Parţa (3).

În faţa invaziei germane, o parte a
locuitorilor Parţei şi ai Şagului se refugiază
înChişoda.Trupele inamice încercau să rea-
lizeze o breşă în dispozitivul românesc. Ele
au căutat să cucerească, în prima fază,
Chişoda. Atacul terestru german a fost în-
soţit şi de unul aerian. Din păcate, majori-
tatea refugiaţilor din localităţile amintite au
staţionat în acel moment la marginea
Chişodei,mai exact pe stradaOituz.La vre-
mea aceea, în apropierea cimitirului erau
puţine case, cea a familiei Petran fiind izo-
lată.Din avion se putea sesiza convoiul refu-
giaţilor, care flanca amintita casă.Maimulte
avioane germane, crezând că în zona respec-
tivă avansa un convoi militar, au mitraliat
căruţele şi au lansat bombe asupra casei.
Deşi casa a fost distrusă complet, membrii
familiei respective au supravieţuit (3).

A urmat răspunsul aviaţiei române
(Grupul 3 bombardament în picaj - dotat cu
Junkers 87), care a făcut inamicului pagube
considerabile în tehnică şi oameni. Atacul

aerian a fost coordonat cu contraatacul rapid
al infanteriştilor, care au restabilit situaţia,
românii păstrând localitatea Chişoda (3).

Comandamentul român a sesizat că gro-
sul trupelor germane nu era angrenat în
luptă, unitatea care atacase oraşul nefiind
altceva decât avangarda acestei armate.
Generalul Popescu a luat decizia de a recu-
pera teritoriul pierdut printr-o lovitură în-
drăzneaţă. Sarcina realizării contraatacului
a revenit unei unităţii de elită a armatei
române, şi anume Regimentului 5 vânători.
Până atunci, unitatea a stat în rezerva
apărării oraşului, fiind cantonată în locali-
tatea Sânandrei. Regimentul era condus de
locotenent-colonelul Alexandru Giuran.
Sprijinit de focul concentrat a două baterii
de tunuri din regimentul 1 artilerie, unitatea
de vânători a eliberat, până la ora 20, satele
Şag şi Parţa. Ca urmare a înaintării rapide a
Regimentului 5 vânători, s-a realizat şi eli-
berarea prizonierilor români capturaţi în
ziua respectivă de către germani (3).

O zi mai târziu, pe 12 septembrie, lo-
cotenent-colonelul Alexandru Giuran a
profitat de inactivitatea inamicului şi a or-
donat înaintarea unităţii spre satele Jebel şi
Voiteg.Trupele germane au fost respinse, lo-
calităţile amintite fiind eliberate până la ora
18,30 (3).

Acalmia inamicului ascundea de fapt
amploarea unei noi ofensive, preconizate
pentru 13 septembrie. În zona Deta-Gătaia
erau concentrate totmaimulte piese de arti-
lerie, tancuri şi unităţi motorizate. Despre
concentrareatrupelorgermaneaveacunoştinţă
şi comandamentul român de la unităţile din
prima linie, de la aviaţia română şi de la
câteva centraliste care au rămas la datorie în
Deta şi în satele ocupate. Riscându-şi viaţa,
centralistele au reuşit să transmită infor-
maţii privitoare la efectivele umane şi de
tancuri ale adversarului. Deoarece ofensiva
asupra Detaşamentului Păuliş începuse, iar
trupele germano-maghiare cuceriseră Jim-
bolia, ajungând la localitatea Şagu,generalul
DumitruPopescu a hotărât retragerea batal-
ionului doi şi a altor unităţi din compunerea
Regimentului 5 vânători în Timişoara. În
apărarea Şagului şi a Parţei a rămas doar
batalionul unu (3).
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Acestei unităţi îi revenea un sector de
apărare foarte larg, de 5 kilometri, în dis-
pozitivul de luptă existând multe zone nea-
coperite. În defavoarea apărătorilor venea şi
lipsa de acoperire a flancurilor. Pe 16 sep-
tembrie are loc un bombardament puternic
asupra poziţiilor acestei unităţi, dar şi asupra
satelor Giroc şi Chişoda. Cu această ocazie,
multe familii din aşezările respective îşi
părăsesc locuinţele şi se refugiază la Reme-
tea, Hitiaş, Sacoşu Turcesc, Bucovăţ,
Dragşina, Ficătar şi Bazoş (3).

Au avut loc atunci adevărate drame în
cadrul comunităţilor noastre. Deoarece
casele şi numeroasele animale nu
puteau fi părăsite, cineva urma să se
sacrifice în cadrul fiecărei familii,
pentru a rămâne în gospodărie. Dar
cea mai de preţ avere a comunităţii
erau copiii, viitorul naţiei noastre.
Aceştia, la fel ca de multe ori în isto-
ria noastră, trebuia salvaţi cu orice
preţ. Consăteana Domnica Avrămuţ
rememorează, cu lacrimi în ochi, cum
bunicii şi străbunicii le reproşau copi-
ilor că sunt lăsaţi la cheremul invada-
torilor:

„- Unde pleci Lie, că io niciodată
nu v-am lăsat singuri?

- Ce să facem, mamă?! Trebuie să
rămână cineva acasă cu animalele, iar
noi mergem să salvăm copiii! Pentru
ei plecăm, mamă!”.

Cu alte cuvinte, majoritatea populaţiei
active şi a copiilor a părăsit localităţile, iar în
gospodării au rămas doar bătrânii.Au existat
şi cazuri excepţionale, când în gospodării nu
a rămas nici un membru al familiei (3).

Nădejdea celor care au rămas acasă stătea
în armata română. Cu toate că batalionul 1
din Regimentul 5 vânători a fost întărit cu
alte patru piese antitanc, acesta nu a putut
rezista în faţa presiunii inamice. În dreptul
localităţii Giroc, germanii au descoperit o
zonă mai puţin apărată a Timişului şi au
forţat cu uşurinţă acest curs de apă, fiind pe
punctul de a încercui batalionul 1 românesc.
Cu mare greutate, profitând de lanurile de
porumb,pâlcuri de soldaţi români ajung de-
zorganizate la Giroc,Fratelia şi Chişoda, pe
care încearcă să le apere cu disperare. La ora
18,30, sectorul de apărare Giroc-Chişoda-
Calea Şagului era coordonat de acelaşi lo-
cotenent-colonelul Ion Enescu.

Superioritatea în artilerie şi infanterie a

adversarului a început să se concretizeze în
teren, la ora 19,30 germanii pătrunzând în
localitatea Chişoda.Un contraatac românesc
curăţă localitatea de elementele inamice, în
aceeaşi seară. Compania de vânători, co-
mandată de locotenentul Adam Toma, a
reuşit să captureze cu această ocazie un
număr mare de germani.Era finalul unei zile
grele de luptă, în urma căreia apărarea
română rezista tenace presiunii germano-
ungare, în timp ce o serie de localităţi din
preajmaTimişoarei erau cucerite de invada-
tori. Apărătorii oraşului au devenit mai op-
timişti, deoarece în zonă au început să

sosească trupe sovietice, în frunte cu Divizia
110 infanterie (3).

Pentru apărătorii Timişoarei, ziua de 17
septembrie a fost cel mai greu examen, in-
amicul intensificându-şi ofensiva, în
speranţa ocupării marelui oraş. Încă de la ora
6, germanii profită de superioritatea în arti-
lerie şi atacă satele Giroc şi Chişoda. Situa-
ţia apărătorilor s-a agravat, deoarece trupe
motorizate germane au ocupat localităţile
Urseni, Uliuc, Moşniţa Nouă, Moşniţa
Veche, Bucovăţ, continuându-şi înaintarea
spre Remetea şi Ghiroda (4).

NOTE
1 Lazăr Ioan, veteran de război , interviu realizat

în 2010.
2 Zamfir, Banciu, 2013, vol. VII, p. 651.
3 Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
4 Moise Victoria, interviu realizat în 2013;Urşica

Petru, interviu realizat în 2013.

Prof. dr. Florin Golban, Colegiul Tehnic
,,Ion I. C. Brătianu”Timişoara
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Timişoara a găzduit o competiţie de an-
vergură, Internaţionalele României la bad-
minton, concurs care a adus în Sala

„Constantin Jude” din oraşul de pe Bega o
serie de sportivi clasaţi între primii o sută în
topul mondial al acestui sport. Cel mai bine
clasat concurent în ierarhie a fost Misbun
Ramdan, din Malaiesia, locul 49 mondial.

Au fost partide spectaculoase, timp de cinci
zile, la care şi-au adus contribuţia, în mai
mică măsură, ce-i drept, şi sportivii din

România. Oricum, a fost o bună
experienţă pentru jucătorii auto-
htoni de a-şi testa forţele în faţa
unor competitori valoroşi, mai ales
că pe parchetul sălii timişorene au
evoluat şi jucători asiatici, consid-
eraţi cei mai valoroşi exponenţi ai
sportului cu racheta şi fluturaşul.

Printre badmintoniştii români
care au luat startul în competiţie
s-a numărat şi chişozeanul Marius
Corciuc. Alături de Ionuţ Grădi-
naru, colegul său de generaţie,
sportivul din Chişoda s-a calificat
pe tabloul principal al probei de
dublu masculin. Cei doi au pierdut,

însă, în faţa cuplului francez Quentin şi Se-
bastien Vincent, după 24 de minute de joc,
cu scorul de 16-21 şi 15-21, la capătul unei
evoluţii ce poate fi catalogată drept mulţu-
mitoare. (A.B.)

BBaaddmmiinnttoonniissttuull MMaarriiuuss CCoorrcciiuucc 
aa eevvoolluuaatt îînnttrr--oo ccoommppaanniiee sseelleeccttăă 
llaa IInntteerrnnaaţţiioonnaalleellee RRoommâânniieeii

Ştiaţi că numele sportului provine de
la proprietatea Ducelui de Beaufort –
„Badminton”, unde, în anul 1873,
Ducele a fost gazda primului joc oficial? 

De la momentul acestei oficializări,
badmintonul a fost răspândit în Imperiul
Britanic, la fel ca aproape toate spor-
turile de astăzi.

Ştiaţi că badmintonul este cel mai
rapid sport cu racheta? Astăzi, un smash
trimite fluturaşul cu peste 300km/h. 

Recordul actual – omologat Guin-
ness, stabilit în anul 2009, este de... 421
km/h.

Ştiaţi că badmintonul este considerat
de mulţi drept cel mai solicitant sport cu
racheta? 

Un meci de badminton vă va îm-
bunătăţi starea generală de sănătate şi
energia mentală.

LLuuccrruurrii iinneeddiittee ddeesspprree bbaaddmmiinnttoonn
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La data de 28 februarie 2014, în Timi-
şoara, a avut loc faza judeţeană a
Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar,
la şah, clasele I-VIII. Girocul a fost
reprezentat, ca urmare a victoriei totale din
faza pe zonă, de către patru elevi la băieţi
şi patru eleve la fete.
Jumătate dintre aceştia erau compo-

nenţii formaţiei care în iunie 2013 a cucerit
titlul de campioană naţională a comunelor
la şah – echipe şcolare şi a ocupat locul 5 pe
ţară în clasamentul general, cu tot cu oraşe:
Denis Alboni, Alexandra Paraschiv, Paul
Paraschiv şi Robert Perţe (în ordine
alfabetică).
Cei enumeraţi mai sus, aveau expe-

rienţa necesară pentru a încerca să se
apropie de medalii, în condiţiile unei con-
curenţe acerbe,deoarece judeţulTimiş este
o uriaşă pepinieră de talente şahiste, în care
operează antrenori de elită şi cluburi
puternice.
Ceilalţi patru jucători giroceni,

Camelia Bucu, Beatrice David, Cornelia
Dumitrache şi Ştefan Juravle, elevi în
ciclul primar, se prezentau doar pentru a-şi
apăra şansele în mod onorabil într-o com-
petiţie a celormari (clasele I-VIII), darmai
ales pentru a câştiga experienţă. Cu toate
acestea, în 2013,giroceanul Paul Paraschiv,
pe atunci elev în clasa a IV-a,„câştigase ex-
perienţă”, adjudecându-şi titlul de cam-
pion judeţean, în timp ce sora sa,
Alexandra Paraschiv, elevă tot în clasa a
IV-a, ocupa „doar” locul 3 la fete.
Ediţia 2014 a fazei judeţene a

olimpiadei de şah a fost una extrem de dis-
putată, cu întorsături neaşteptate de la o
partidă la alta sau de la o mutare la alta.
La băieţi,medaliile sunt „păzite” de cel

puţin zece jucători de elită, care luptă,
crâncen, între ei şi, în acelaşi timp, resping
asalturile restului concurenţilor.Dintre 24
de competitori, primii nouă aveau coefi-
cienţi valorici peste 1500, ceea ce-i reco-
manda ca jucători redutabili pentru vârsta
lor. Nici măcar un cunoscător nu putea să
rişte un pronostic, lucru confirmat de fap-
tul că, în cele din urmă, locurile 1-2-3
aveau să fie ocupate de către jucătorii cu
rangurile 3, 8 şi 6 (în această ordine).
Cum puteai să prezici ceva?... Vlad

Ciorîcă şi Andrei Hîncu, primii doi de pe
lista de start, aveau avantajul vârstei şi ex-
perienţei dobândite în nenumărate com-
petiţii, adunaseră nenumărate premii,
fuseseră pregătiţi de către antrenori eme-
riţi şi beneficiaseră de lecţii particulare cu
maeştri internaţionali de şah. Paraschiv
Paul, rangul 3 din concurs, avea de apărat
titlul judeţean pe care-l câştigase în 2013.
În vitrina de acasă a şahistului girocean, se
odihnesc în jur de 40 de cupe şi peste 100
de medalii câştigate la şah. Alboni Denis,
nr 4 din concurs, campionul de necontes-
tat al Chişodei, a învins antrenori, a pus în
dificultate maeştri şi este un jucător im-
previzibil, un tactician înnăscut. Claudiu
şi Alex Ungureanu (nr 5 şi nr 8), campionii
Parţei, au fost descoperiţi şi formaţi de
către subsemnatul, iar în prezent se
pregătesc cu Dragomirescu Angela,
maestru internaţional. SamfirescuAndrei,
rangul 9, este un şahist în care CSS nr 1
Timişoara investeşte de multă vreme
pregătire şi resurse. Scena era pregătită pen-
tru o bătălie homerică.

Antrenor, ZamfirMOLDOVAN

ȘȘaahhiișșttiiii ggiirroocceennii –– ccaammppiioonniiii
ccllaasseelloorr  I-VIII ddiinn TTiimmiișș!! ((11))
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Mutat în această primăvară de la Giroc
la Timişoara, clubul Pascotă Racing Team a
dat startul antrenamentelor pentru sportivii
care îl vor reprezenta la competiţiile

naţionale şi internaţionale, între aceştia
regăsindu-se şi campionul naţional şi al Eu-
ropei de Est – Ionel Pascota.

Pilotul a început deja antrenamentele,
alături de fiul său Patrick. Cei doi s-au
antrenat pe circuitul Vik Power de la Arad,
împreună, urmând să continue sesiunea de
antrenamente pe circuitul Euroring din
Ungaria.

„Mă pregătesc intens atât pentru Cam-
pionatul Naţional, cât şi pentru Campio-
natul European de Est, în ambele ompetiţii
urmând să concurez la clasa SuperSport”, a
declarat Ionel Pascota, care va debuta oficial
pe circuit în data de 11 mai, o dată cu prima
etapă a competiţiei europene, care va avea
loc la Belgrad. Micul Patrick continuă
tradiţia familiei Pascotă şi a concurat şi anul
trecut la motociclism viteză, la clasa 50 de
centimetri cubi, la MotoCross, tot la clasa 50
cmc, dar şi la SuperMoto, la 65 de centimetri
cubi. Prima etapă în anul 2014 pentru micul
Patrick a avut loc în data de 27 aprilie, la
Arad, la clasa SuperMoto. (A.B.)

IIoonneell PPaassccoottaa aa rreelluuaatt aannttrreennaammeenntteellee,,
aallăăttuurrii ddee ffiiuull ssăăuu,, PPaattrriicckk

Creaţia din imaginea alăturată este rezul-
tatul muncii lui Tarhan Telli, un turc pa-
sionat de motociclete. El a făcut un chopper
cu motor V-Twin de 1.801 cmc ce produce
125 CP, cuplat la o cutie de viteze cu şase
trepte. Cadrul este din aur, dar aurul e mascat
de decoraţiunile care dau impresia că moto-
cicleta este, de fapt, una veche. Creaţia lui
Tarhan Telli este foarte scumpă, doar cadrul
din aur având o valoare estimată la un milion
de dolari americani.

Pentru a-şi asigura titlul de „cea mai
scumpă motocicletă din lume”, Telli a apelat
la Guinness Book of World Records.

MMoottoocciicclleettaa ccuu ccaaddrruu ddee aauurr
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În data de 6 aprilie 2014 s-a desfăşurat în
comuna noastră, pentru prima dată în istoria
Girocului,o competiţie oficială de judo:etapa
pe judeţulTimiş la U12 (copii născuţi în anii
2003, 2004 şi 2005) şi U14 (copii născuţi în
anii 2001şi 2002).Au participat la competiţie
132 de judoka, de la cinci cluburi din judeţul
Timiş.

Din Giroc şi Chişoda au participat 12
elevi-sportivi, reuşind să obţină următoarele
rezultate:Locul I şi campioni judeţeni:Raul
Sperniac, categoria 42 kg. (U12), Maichel
Hent, categoria 55 kg. (U12), Ştefan Iacob,
categoria34kg.(U14),AlexandruBarbu,cate-
goria 42 kg. (U14); Locul II şi titlul de vice-
campioni judeţeni: Darius Cîmpianu,
categoria 30 kg. (U12), Lucian Lisu, catego-
ria 42 kg. (U14), FlorinOancea, categoria 46

kg. (U14); Locul III: Sorin Raţă categoria 38
kg. (U12),PetterToth,categoria 46kg. (U12),
Bogdan Iacob, categoria 30 kg. (U14).

Sportivii din Giroc şi Chişoda sunt
pregătiţi de sensei Mihai Andron, centura
neagră 5DAN.

Conducătorii, profesorii şi părinţii
sportivilor participanţi au avutnumai cuvinte
de laudă şi au apreciat la superlativ modul în
care se prezintă sala de sport dinGiroc. Sen-
sei Mihai Andron ne-a declarat, după des-
făşurarea acestei competiţii: „Şi pe această
cale, aduc mulţumirile mele pentru sprijinul
acordat de către Consiliul Local al Comunei
Giroc, domnului primar Iosif-Ionel Toma
pentru implicare şi conducerii liceului pentru
ajutorul şi condiţiile pe careni le-aoferit pen-
tru pregătirea copiilor”. (A.B.)

EElleevviiii ddiinn GGiirroocc,, ccaammppiioonniiii
jjuuddeeţţuulluuii TTiimmiișș llaa jjuuddoo
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LLuunnaa mmaaii îînn ddaattee
1 mai - Extinderea Uniunii Europene, 2004 (zece state au aderat la UE)

1 mai - Ziua solidarităţii muncitorilor 

3 mai - Ziua Mondială a Libertăţii Presei

7 mai - Ziua Radioului 

8 mai - Ziua capitulării Germaniei fasciste (1945)

8 mai - Ziua Internaţională a Crucii şi a Semilunei Roşii

9 mai - Ziua Europei

9 mai - Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste

12 mai - Ziua Mondială a Surorii Medicale

15 mai - Ziua Internaţională a Familiei 

15 mai - Ziua Internaţională a Latinităţii

15 mai - Ziua Mondială de Acţiune pentru Climă

18 mai - Ziua Internaţională a Muzeelor

20 mai - Ziua Internaţională a Metrologiei

20 mai - Ziua Eroilor

21 mai - Ziua Mondială a Culturii, proclamată de UNESCO

22 mai - Ziua Mondială a Biodiversităţii

23 mai - Ziua Acţiunii Internaţionale pentru Protecţia Sănătăţii şi Mediului

31 mai - Ziua Mondială Fără Fumat
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HHoorroossccoopp

TTaauurr
Dragoste şi cuplu

Anul 2015 este unul în care veţi avea parte atât de urcuşuri, cât şi de coborâşuri în relaţii.
Unele ar putea fi incredibil de bune, iar altele vor înclina spre conflict. Saturn, situat în zona
relaţiilor, ar putea fi perceput la prima vedere ca un aspect negativ, în realitate însă vă poate
ajuta să legaţi relaţii profunde şi de lungă durată. Din toate relaţiile puteţi învăţa câte ceva
despre voi, despre oamenii din viaţa voastră şi despre felul în care reacţionaţi în diferite 
situaţii. Prima perioadă a anului este benefică pentru a petrece momente plăcute şi pline de
inspiraţie alături de prieteni şi în acţiuni de grup. Unii dintre ei vă vor oferi inspiraţia de care
aveţi nevoie pentru a vă atinge obiectivele, pe când alţii s-ar putea să vă dezamăgească. Poate
că ar trebui să fiţi mai precauţi când invitaţi persoane noi în viaţa voastră, întrucât primele
impresii pot fi înşelătoare. Pe ansamblu însă puteţi câştiga mult de pe urma relaţiilor cu prie-
teni vechi dar şi cu alţii noi. Oricând poate reapărea în viaţa voastră un prieten din trecut sau
să cunoaşteţi persoane mai în vârstă cu care să realizaţi alianţe de natură sentimentală. Dacă
sunteţi implicaţi deja într-o relaţie pe termen lung, Saturn vă poate reînnoi iubirea şi devota-
mentul. Octombrie şi noiembrie sunt favorabile pentru căsătorie.

Bani şi carieră
Probabil vă simţiţi nemulţumiţi în legătură cu activitatea voastră profesională, din cauză

că vă lipseşte recunoaşterea. Vă gândiţi poate să schimbaţi slujba, însă nu ştiţi cu exactitate ce
anume căutaţi şi care este postul care să vă împlinească profesional. Puteţi începe anul dedi-
cându-vă studiului de la distanţă, dacă doriţi să începeţi sau să finalizaţi un curs de perfec-
ţionare fără să plecaţi la drum lung. Călătoriile pe distanţe lungi sau în străinătate nu sunt
cea mai bună idee în lunile de primăvară-vară. În mai şi iunie venitul vă poate creşte, dar ace-
laşi lucru este valabil şi pentru cheltuieli, ca urmare a atracţiei voastre către lucrurile frumoase
şi pe un fond astral tensionat. Aşadar, n-ar fi rău să vă stabiliţi din timp un buget atunci când
vă cresc veniturile şi să încercaţi să economisiţi. Pe 8 decembrie Marte tranzitează Balanţa şi
probabil se va instala un ritm mai alert la locul de muncă, făcându-vă să neglijaţi anumite 
detalii. Verificaţi cu atenţie ceea ce lucraţi, evitând erorile şi, mai ales, ţineţi-vă departe de
disputele pentru putere, păstrându-vă neutralitatea!

Sănătate
Sănătatea trebuie neapărat supravegheată în 2015! Pe fondul unor relaţii conflictuale cu

partenerul de viaţă sau membri ai familiei, aveţi tendinţa să vă reprimaţi emoţiile şi senti-
mentele. Poate lua naştere însă o agresivitate refulată ce vă poate cauza tot felul de probleme
de sănătate: de la reacţii cutanate la tulburări digestive şi endocrine. Ar trebui să învăţaţi să ier-
taţi, să fiţi mai indulgenţi şi să găsiţi modalităţi plăcute de relaxare împreună. Lunile de vară
vă pot aduce mai mult optimism şi o condiţie fizică mai bună. Oricum, aveţi grijă de voi şi nu
evitaţi să consultaţi medicul la nevoie!

Pe tot parcursul anului 2013 vă recomandăm să aveţi grijă asupra sistemului nervos, arte-
relor şi gleznelor. Păstrarea calmului şi a unui echilibru psihic, evitarea surmenajului intelec-
tual, ar putea avea efecte benefice asupra sănătăţii şi să vă ţină departe de eventualele accidente
cerebrale.

((2211 aapprriilliiee -- 2200 mmaaii))
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AAmmăărrăăcciiuunnee
În zori într-o tavernă s-a auzit un glas:
„O, voi nebuni de viaţă! Voi, tineri veseli! Vinul
Turnaţi-l iar în cupe, ‘nainte ca destinul
Cu lacrime să umple paharu-acestui ceas!”

CClliippaa
Noi nu vom şti vreodată ce ne aşteaptă mâine. 
Tu bucură-te astăzi! Atâta îţi rămâne. 
Ia cupa şi te-aşaza sub luna de cleştar, 
Căci mâine poate luna te va căta-n zadar.

DDeessffăăttaarree
Nu-ţi răsădi în suflet copacul întristării, 
Ci răsfoieşte zilnic a desfătării carte. 
Bea vin şi poartă-ţi paşii pe căile-ncântării, 
Căci măsurat ţi-e drumul de la surâs la moarte.

FFeerriicciirree
Vreau doar o cupă plină, o pâine pe jumate 
Şi-o carte de poeme. Şi dacă sunt cu tine, 
Chiar stând într-o ruină, - mai fericit ca mine 
Niciun sultan nu este cu-o sută de palate.

IIuubbiirree
Cât de sărac e-acela ce nu poate să spună:
„Sunt beat mereu de vinul cel tare al iubirii”.
Cum poate el să simtă în zori uimirea firii 
Şi noaptea vraja sfântă a clarului de lună?

ÎÎnnddooiiaallaa
Sărmane om, nimica tu n-ai să ştii vreodată.
Nimic din ce-nconjoară această oră tristă. 
Încearcă să-ţi faci Raiul, promis de zei odată,  
Aici, căci altul poate dincolo nu există.

MMeettaammoorrffoozzaa
Acest vas fu odată un biet îndrăgostit 
Gemând de nepăsarea unei femei frumoase. 
Iar toarta era braţul ce mângaia mâhnit 
Suavul gât cu-atingeri uşoare, de mătase.

NNăăzzuuiinnţţaa
Nădejdi nesăbuite mi-au risipit, iubito
În vânt mulţi ani din viaţă. Dar timpul ce-mi rămâne 
Din plin de-acum trăi-l-voi. Vreau prin intensul mane
S-ajung din urmă viaţa pe care n-am trăit-o.

OOttrraavvaa
Dumnezeu ne-a lăsat cel mai scump dar dintre toate: 
Iubirea - jarul, lava
Aşa cum unor plante
Le-a dat otrava.

PPrreezzeenntt
Grăbite ca şi apa şi repezi ca un vânt 
Ce-aleargă prin pustiuri, fug zilele-mi puţine.
Şi totuşi, două zile indiferente-mi sunt: 
Ziua de ieri şi ziua care-o să vină mâine.

RReevveellaaţţiiee
Am întrebat Savantul şi-am întrebat şi Sfântul,
Sperând c-au să mă-nveţe suprema-nţelepciune. 
Şi dup-atâta râvnă atăt se poate spune: 
Că am venit ca apa, şi-o să plecăm ca vântul.

SSooaarrttaa
Somn pe pământ, somn sub pământ. 
Atât. Sus, jos, doar nişte umbre înscrise de destin 
Într-un răboj de taină, cu filele de vânt - 
Unii se duc şi alţii vin…

RRuubbaaiiaattee ddee OOmmaarr KKhhaayyyyaann
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Ortodocşii au sărbătorit, la 50 de zile
după Paşti, Rusaliile, adică Pogorârea
Duhului Sfânt sau Cincizecimea, unul
dintre marile praznice împărăteşti ale
Mântuitorului şi ziua în care a fost alcătuită
prima comunitate creştină,nucleul Bisericii
de mai târziu.

Duminica Cincizecimii, a Pogorârii
Sfântului Duh sau a Rusaliilor, este numită
în popor şi Duminica Mare. Aceasta este
sărbătoarea anuală a Pogorârii Sfântului
Duhpeste Sfinţii Apostoli, eveniment foarte
important din viaţa Bisericii.

Sărbătoarea cade, întotdeauna, dumi-
nica, la zece zile după Înălţare şi la 50 de zile
după Paşti. Rusaliile reprezintă, totodată,
sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine,
pentru că, în aceeaşi zi, în urma cuvântării
Sfântului Apostol Petru, s-au convertit
la creştinism aproximativ 3.000 de oameni,
care au alcătuit cea dintâi comunitate
creştină din Ierusalim.

Potrivit mărturiilor apostolilor, Duhul
Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, i-ar fi
umplut de darurile sale pe aceştia.Pentru în-
ceput, apostolii au căpătat puterea de a vorbi
în limbi străine, necunoscute de ei până
atunci.

Spre mirarea multor oameni aflaţi în
Ierusalim, cei 12 au început să facă învăţă-
tura Mântuitorului în diferite limbi, deşi
aceşti ucenici erau cunoscuţi demulţi dintre

cei prezenţi ca fiind evrei simpli, în nici un
caz preocupaţi de învăţarea limbilor străine.
Apoi, apostolii au ieşit în toată lumea,
săvârşind minuni, întorcând pe păgâni de la
închinarea idolilor şi aducând la credinţă de
la oameni simpli la împăraţi. Începutul a
avut loc chiar în acea zi a Pogorârii Duhului
Sfânt, când, în urma predicii apostolului
Petru, 3.000 de „suflete” au crezut în
Hristos,alcătuindprimacomunitate creştină.
Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt a fost
numită, în româneşte, Rusalii, de la sărbă-
toarea trandafirilor din lumea romană, con-

sacrată cultului morţilor.
Creştinii au preluat obiceiul
roman, făcând din sâmbăta de
dinaintea Rusaliilor una din
zilele de pomenire generală a
morţilor. În unele zone ale
ţării, în sâmbăta Rusaliilor se
împart oale împodobite cu
flori, cu un colac deasupra,
pentru pomenirea morţilor.
În duminica Rusaliilor se
împart farfurii frumos îm-
podobite, pentru vii.

Potrivit tradiţiei Bisericii
Ortodoxe, lunea de după du-
minica Rusaliilor este con-
sacrată proslăvirii Sfintei

Treimi (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh). Astfel,
sărbătoarea Rusaliilor are consacrate două
zile.

În ajunul Rusaliilor se ţin Moşii de vară
sau de Rusalii – cu târguri unde oamenii
găsesc cele necesare pomenilor, dar şi prilej
de veselie. Se crede că sufletele morţilor
(moşilor), după ce părăsesc mormintele în
Joia Mare (cea de dinaintea Paştilor), se
preumblă printre cei vii, înapoindu-se la
locul lor în Ajunul Rusaliilor.

De Rusalii este obişnuit şi faimosul joc
al căluşarilor, constând în săritul peste foc
pentru a scăpa de iele –zâne rele. Tot de
Rusalii, în biserici se aduc ramuri verzi de tei
sau de nuc, care se binecuvântează şi se îm-
part credincioşilor. Acestea simbolizează
limbile de foc ale puterii Sfântului Duh
pogorât peste apostoli. (M.S.)

RRuussaalliiiillee ssaauu PPooggoorrâârreeaa DDuuhhuulluuii SSffâânntt
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1 L (†) Sf.Treime; Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2 M †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula (Harţi)
4 J †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr.

Constantinopolului
5 V Sf. Mc. Dorotei, Ep.Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid (Harţi)
6 S Sf. Cuv.Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria (Odovania Praznicului

Pogorârii Duhului Sfânt)
7 D Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim

(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

8 L Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
(Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Post)

9 M Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
(Dezlegare la ulei şi vin)

10 M Sf. Sfinţit Mc.Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina (Post)
11 J Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii (Dezlegare la ulei

şi vin)
12 V Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Post)
13 S Sf. Mc. Achilina; Sf.Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Dezlegare la peşte)
14 D Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Dez-

legare 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

15 L Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Post)
16 M Sf.Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Dezlegare la ulei şi vin)
17 M Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Post)
18 J Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la ulei şi vin)
19 V Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Post)
20 S Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Dezlegare

la peşte)
21 D Sf. Mc. Iulian dinTars şi Afrodisie (Dezlegare la peşte); Duminica a III-a după

Rusalii (Despre grijile vieţii); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
22 L †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie;

Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Post)
23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Dezlegare la ulei şi vin)
24 M (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Adu-

cerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †) Sf. Ier. Niceta de Remesiana
(Dezlegare la peşte)

25 J Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Dezlegare la ulei şi vin)
26 V Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Post)
27 S Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa

(Dezlegare la peşte)
28 D Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia

(Post); Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii
sutaşului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4

29 L (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30 M † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

IIuunniiee
ziua are 15 ore, noaptea are 9 ore
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SSffiinnţţiiii AAppoossttoollii PPeettrruu șșii PPaavveell
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt săr-

bătoriţi pe 29 iunie, după o perioadă de
post, care variază 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 minunată pe lacul
Ghenizaret, 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 cu-
vântul în adunarea ucenicilor şi aleg ca
apostol pe Matia în locul lui Iuda. 

În ziua Cincizecimii, după predica
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 Veniamin. 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 lu-
mină 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 găsesc în Sfânta Scriptură. A fost de-
capitat din porunca împăratului Nero, în
anul 67.

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeșșttiinnee
Fericit cel ce a câștigat îndelunga-răb-

dare, că bărbatul îndelung răbdător are
multă pricepere. (Sfântul Efrem Sirul)

Fericit cel străin de întărâtare și de
mânie, că mânia bărbatului nu lucrează
dreptatea lui Dumnezeu. (Sfântul Efrem
Sirul)

Fericit cel a îndrăgit blândețea, după cu-
vântul Domnului: fericiți cei blânzi. 
(Sfântul Efrem Sirul)

Fericit cel a dobândit ascultare ade-
vărată, că unul ca acesta s-a făcut următor
Domnului, Care a fost ascultător chiar până
la moarte. (Sfântul Efrem Sirul)

Fericit cel străin de zavistie, că prin zavis tie
moartea a intrat în lume. (Sfântul Efrem Sirul)

Fericit cel ce nu spurcă limba sa cu
grăirea de rău, că inima grăitorului de rău
este plină de toată întinăciunea. (Sfântul
Efrem Sirul)
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Asociaţia de pescuit sportiv Carp Team
Timişoara, înfiinţată recent, a marcat într-
un mod inedit ziua de 1 Iunie, Ziua Inter-
naţională a Copilului.

Astfel, pe malul lacului din Chişoda, 40
de copii, dintre care 12 de la Centrul de
Plasament din Recaş, s-au prezentat pentru
a pescui. Însoţiţi de părinţi şi bunici, copiii
au răbdat cu stoicism ploaia şi au încercat să
prindă peştele cel mare.

PreşedinteleCarpTeamTimişoara,Dan
Alboni, spunea că „scopul acestui eveniment
este de a-i readuce pe copii în mijlocul
naturii, de a le insufla grija pentru mediu în
spiritul pescuitului în care peştii prinşi sunt
eliberaţi înapoi în apă.Dorim să le creemun
hobby cât mai plăcut, în detrimentul calcu-
latorului şi televizorului”.

Copiii înscrişi la această primă ediţie a
manifestării auprimit diplomedeparticipare,

iar cei mai merituoşi dintre ei, cu frumoase
cupe realizate manual, din ceramică. Dacă
unii dintre colegii săi nu au reuşit să prindă
nimic sau foarte puţin, în schimbArisBodea
a adunat în găletuţă nu mai puţin de 23 de
peşti. (A.B.)

CCoonnccuurrss ddee ppeessccuuiitt llaa CChhiișșooddaa,, 
ddee zziiuuaa ccooppiilluulluuii
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Festivitate emoţionantă, la Giroc şi
Chişoda, cu prilejul încheierii anului şcolar
2013-2014. La Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc şi la Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda, elevii meri-
tuoşi şi-auprimit coroniţele şi premiile, într-o

atmosferă deosebită. Cu acest prilej,
doamna prof. Marieta Deneş, direc-
torul Liceului Teoretic „David
Voniga”dinGiroc, a rostit un discurs
prilejuit de încheierea anului şcolar,
mulţumind atât elevilor, cât şi
dascălilor, părinţilor şi autorităţilor
locale pentru sprijinul acordat şcolii
în acest an şcolar: „Iată-ne, din nou,
reuniţi în cadru festiv, pentru a ne lua
rămas bun de la încă un an de şcoală.

Clinchetul clopoţelului anunţă
sfârşitul anului şcolar 2013-2014,dar,
totodată, anunţă începutul vacanţei
de vară, binemeritată de voi toţi,
dragi elevi.

Copiii noştri sunt acum destinşi, după o
trudă de un an, unul rodnic pentru unii şi
lipsit de roade pentru alţii.

Să nu uitaţi, dragi elevi, că, în viaţă, fără
muncă, fără sudoare, nu ajungi la satisfacţia
împlinirii.

La sfârşitul fiecărei activităţi tragem
linie şi facem un bilanţ a ceea ce ne-am

propus să realizăm şi ceea ce am realizat.Am
început anul şcolar cu 491 elevi, iar la sfârşi-
tul anului există 492 elevi, procentul de pro-
movabilitate fiind de 93,90%.

Pe parcursul acestui an, s-au organizat
diferite concursuri judeţene,naţionale şi in-

ternaţionale, la care au par-
ticipat elevii noştri, reuşind
să obţină numeroase
premii.

Doresc să mulţumesc
Consiliului Local şi Primă-
riei comunei Giroc pentru
sumele de bani alocate pen-
tru achiziţionarea diplome-
lor şi cărţilor pentru elevii
premianţi şi pentru cei care
au obţinut premii la
diferitele concursuri de care
aminteam anterior.

Urmărind roadelemun-

cii voastre, dragi elevi, şi în această vară, ca
şi în vara trecută, domnul primar Iosif-Ionel
Toma va sponsoriza o excursie pentru elevii
premianţi din clasele V-IX”.

În continuare, învăţătorii şi profesorii
diriginţi au premiat elevii pentru rezultatele
la învăţătură obţinute în acest an şcolar.

FFiinnaall ddee aann șșccoollaarr llaa GGiirroocc 
șșii CChhiișșooddaa
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CCiinnssttee lloorr!!
Ca la fiecare sfârşit de an, la Giroc şi

Chişoda au fost premiaţi elevii cu rezul-
tatele cele mai bune la învăţătură.

Cei mai buni elevi de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc au fost: clasa a V-a
– Alexandru-Mihail Barbu şi Petronela-
Alexandra Paraschiv (premiul I, media
9,89), Paul-Alexandru Paraschiv (premiul
II, media 9,82), Bianca-Ioana Rotariu (pre-
miul II, media 9,67); clasa a VI-a – 

Ramona-Carolina Sturza-Deac (premiul I,
media 9,92), Luiza-Andreea Nica (premiul
II, media 9,86), Răzvan Aga şi Sorana-
Ioana Minciu (premiul III, media 9,73);
clasa a VII-a – Dan Colţan (premiul I,
media 9,82), Lavinia-Alexandra Berariu
(locul II, media 9,79), Roxana Flonta şi
Andreea-Ioana Gothard (premiul III,
media 9,76); clasa a VIII-a A – Loredana-
Maria Sur (premiul I, media 9,88), Alexandru
Antal, Lusiana Todea şi Mihaela-Gabriela
Hrişcu (premiul II, media 9,72), Raul-
Ionel Toma (premiul III, media 9,69); clasa
a VIII-a B – Graţiela Cîmpeanu şi Patricia

Perescu (premiul I, media 9,97), Teodora
Gheltofan (premiul II, media 9,77),
Alexandra-Bianca Oşan (premiul III,
media 9,75); clasa a IX-a – Beniamin
Magda (premiul I, media 9,55), Irina
Maxim (premiul II, media 9,38), Andreea
Buceac (premiul III, media 9,22).

Cei mai buni elevi de la Şcoala Gim-
nazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda:
clasa a V-a – Maria-Alexandra Guduleasa
şi Alexandru-Nicolae Pup (premiul I,
media 9,96), Iulia Ostace (premiul II,

media 9,85), Ştefan-Iulian Cornea (pre-
miul III, media 9,82); clasa a VI-a – Anto-
nia-Laura Pup (premiul I, media 10),
Cristiana-Maria Pepu şi Denis-Dean Al-
boni (premiul II, media 9,80), Karina
Bădescu şi Raluca Creţ (premiul III, media
9,76); clasa a VII-a – Andreea-Lavinia
Diniş (premiul I, media 10), Andreea-
Maria Băltăreţu (premiul II, media 9,97),
Tiana Bulfă (premiul III, media 9,94); clasa
a VIII-a – Diana Bucu (premiul I, media
9,91), Bogdan-Deian Oneţiu (premiul II,
media 9,83), Denisa Sterpu (premiul III,
media 9,55).

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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La sfârşitul lunii iunie a anului 2014
am trăit clipe emotionante, pentru că am
mai îndeplinit cu succes una dintremisiu-
nile noastre dificile (aceea de amai creşte o
generaţie), dar şi pentru că în 20 iunie 2014
a sunat clopoţelul pentru cinci colegi
dragi: doamnele învăţătoare Gabriela
Condrea şi Zorina Ciolac, domnul profe-
sor Liviu Rămneanţu şi doamnele profe-
soareGabrielaVlasie şi ConstanţaOnose.

Elevii au fost îndrumaţi la istorie şi
geografie de domnul profesor Liviu
Rămneanţu, la limba franceză şi limba en-
gleză de doamna prof.Gabriela Vlasie, iar
la limba română de doamna prof.
Constanţa Onose.

Profesia de dascăl face parte din cate-
goria acelora pe care trebuie s-o faci cu su-
flet, pentru că altfel nu poţi forma,nu poţi
educa. Trebuie să ai un suflet mare şi
generos, pentru a putea împărtăşi
cunoaştere şi iubire. Ceea ce am afirmat
înainte este, de fapt, definiţia dascălului
ideal, a unui OM pentru care a da nu
înseamnă a sărăci, ci a te îmbogăţi, a-ţi
umple sufletul cu bucurii mari sau mici şi
a te bucura că poţi să dăruieşti.

De-a lungul unei zile, au fost, pe lângă
profesia de dascăl, actor, prieten, soră,
frate, soră medicală, găsitor de obiecte
pierdute,psiholog,părinte de ocazie, agent
comercial, păstrător de credinţă.

Când au început pe drumul cărţii nu
au ştiut cât este de lung. Intri pe el în
copilărie şi ieşi din el la bătrâneţe, fără a
ajunge la capăt. Este drumul cel mai plin
de mister al vieţii.

Multe generatii de elevi le-au trecut
prin mână şi au reuşit să-i îndrume, să-i
modeleze şi să le ofere un exemplu demn
de urmat.

Au gustat cu fiecare generaţie din
bucuria succesului şi, astfel, au putut
merge mai departe. De fiecare dată, o altă
generaţie ca partener de drum, dar aceeaşi
conştiinţă dintotdeauna.

Bucuria succesului elevilor le-a încu-
nunat munca. Şi-au făcut datoria cu
onoare, fiind respectaţi de elevi.

Un dascăl ştie că dacă va pune dragoste
şi adevăr în ceea ce face, va dura o veşnicie.

Probabil că, în timp, se vor uita numele
lor, dar niciodată lecţiile şi personalitatea
lor, care vor dăinui în amintire, prin îm-
plinirile elevilor lor.

Vine o vreme când nu te laşi amăgit de
tinereţe şi înţelegi că nimic nu e veşnic.
Amintirile, însă,nu trebuie să fie o povară,
trebuie să-ţi dea senzaţia timpului pe care
nu l-ai pierdut.

Chiar dacă vremea trece, faptele rămân
mereu în amintirea celor din jur.

Pensionarea este rodul dulce almuncii
de o viaţă şi înţelepciunea unui nou
început.

Felicitări pentru o carieră deosebită, să
vă bucuraţi din plin de viaţă.

Acum, că vă retrageţi din activitate,
puteţi face ceva ce majoritatea celor ce lu-
crează nu pot... SĂ ZÂMBEASCĂ luni
dimineaţa!

Prof.Marieta DENEŞ, directorul Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc

UUllttiimmuull ccllooppooţţeell ddiinn ccaarriieerrăă ppeennttrruu
cciinnccii ddaassccăăllii ddiinn GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa



129



130

Ediţia a opta a tradiţionalului Festi-
val-Concurs de tradiţii şi obiceiuri popu-
lare „Lada cu zestre” s-a încheiat, odată cu
faza judeţeană, în care au concurat co-
munele desemnate câştigătoare după deru-
larea fazelor zonale.

Organizatori ai manifestării au fost
Consiliul JudeţeanTimiş, Centrul de Cul-
tură şi Artă al JudeţuluiTimiş, consiliile lo-
cale şi Inspectoratul Şcolar JudeţeanTimiş,
iar director al festivalului a fost profesoara
Liliana Laichici, managerul Centrului de
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. Aşa
cumaf irmă şi organizatorii, odată cu ediţia
dinanul2014,„Lada cuzestre”a trecut într-o
nouă etapă, cea a maturităţii, deoarece

experienţa celor şapte ediţii care s-au des-
făşurat până acum şi-au aratat rezultatele.
Festivalul a reuşit să mobilizeze comu-
nităţile locale, f iecare dintre acestea
dezvăluind ce are mai de preţ în domeniul
artei tradiţionale.

Totodată, s-a creat un cadru propice re-
vitalizării formaţiilor artistice şi creato-
rilor din judeţ, participând în f iecare an
peste 5.000 de artişti amatori, în special din
mediul rural. Profesoara Liliana Laichici
spune că rezultatele obţinute până acumnu
erau posibile fără implicarea şi sprijinul
permanent primit din partea Consiliului
Judeţean Timiş şi din partea autorităţilor
locale.

CCoommuunnaa GGiirroocc –– aall șșaasseelleeaa MMaarree PPrreemmiiuu
aall FFeessttiivvaalluulluuii--CCoonnccuurrss „„LLaaddaa ccuu zzeessttrree””
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Aşa cum era de aşteptat, dat fiind faptul
că a câştigat fiecare ediţie la care a participat
în calitate de concurentă, şi anul acesta
Marele Premiu a ajuns în vitrina comunei
Giroc cea mai titrată dintre localităţile timi-
şene la tradiţionalul festival-concurs de fol-
clor şi obiceiuri populare din Banat, „Lada
cu zestre”. Artiştii din „oraşul de lângă oraş”
au reuşit să câştige Marele Premiu la toate
ediţiile la care au participat, aceasta şi da-
torită sprijinului necondiţionat pe care au-
torităţile locale, domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma, îl acordă mişcării cultur-
ale din comună. În acest an, comuna Giroc a
intrat, din nou, în competiţie, după ce la
ediţia precedentă a participat în calitate de
invitată, aşa cum se procedează cu local-
ităţile care câştigă Marele Premiu de trei ori
consecutiv. Domnul primar a fost cel care a
primit Marele Premiu, înmânat de către or-
ganizatori. Domnia sa a mulţumit pentru
distincţie şi a adus cuvinte de apreciere pen-
tru artiştii din comuna Giroc, care s-au în-
trecut pe sine, dovedind, încă o dată, că pe

aceste meleaguri ducerea mai departe a
tradiţiilor, obiceiurilor, portului şi cântecu-
lui popular este o misiune sfântă.

PPaarrttiicciippaarreeaa ccoommuunneeii GGiirroocc llaa eeddiiţţiiaa 22001144
La secţiunea expoziţii, Girocul a adus în

faţa publicului şi a juriului o serie de ex-
ponate care îmbină în mod armonios arta şi
istoria. Domnul Marius Matei a prezentat o
colecţie de costume populare vechi –
aparţinând, multe dintre ele, unor locuitori
din comuna Giroc – fotografii, cărţi şi re-
viste de patrimoniu. Doamna Nicoleta Şipoş
a venit cu ponevi şi obiecte casnice vechi,
domnul Petru Avrămuţ a adus feţe de masă,
lucru de mână, obiecte casnice, iar Parohia
Ortodoxă „Sf. Dumitru” din Giroc a prezen-
tat obiecte religioase de patrimoniu (icoane,
picturi, cărţi vechi). În ceea ce îi priveşte pe
creatorii de artă contemporani, doamna
Claudia Vasilescu a venit cu iconografie,
doamna Cristina Şchiopu, cu sculpturi, iar
domnul Baikö Atilla, cu picturi. 

CCoonnffiirrmmaarreeaa ssuupprreemmaaţţiieeii ggiirroocceennee
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Domnul George Lână, poet din
Chişoda, a recitat câteva dintre creaţiile sale,
secondat de un alt chişozean,maestrul Petru
Chira. Acestora li s-a adăugat eleva Denisa
Nicoară, tot cu poezie.

Girocul a avut o prezenţă bogată la secţi-
unea gastronomie. Bucatele tradiţionale au
fost pregătite de membrii Ansamblului
„Ghiocelul” şi de gospodine din comună,
primind aprecierea tuturor celor prezenţi.
GospodineleNicoletaŞipoş,OfeliaMarincu,
Lenuţa Terteci, Maria Cincu, Nica
Lupuşoru, Marina Cozarov, Ani Croitoru,

Anastasia Ştirban,SteluţaDancea şi Lenuţa
Sur, au pregătitmâncăruri de o foarte bogată
varietate, dar şi deserturi pentru toate gus-
turile, toate specifice comunei noastre.

Girocul a adus, la actuala ediţie a Festi-
valului „Lada cu zestre”, obiceiul folcloric
,,Măsuratul oilor”, din zona colinară şi sub-
colinară a Banatului. Scenariul, regia şi
coregrafia acestui tablou au fost semnate de
domnul prof. Ciprian Cipu, conducerea
muzicală a fost asigurată de domnul prof.
Adrian Scorobete, iar instructori de dans au
fost domnii Ionel Şipoş şi Alex Găluşckă.

Corala bărbătească „Giroceana”, care nu
mai are nevoie de nici o prezentare, precum
şi corul mixt din Giroc, conduse de domnul
prof.Mircea Sturza, au contribuit, din nou,
la adjudecareaMarelui Premiu.

Ansamblul de dans al fetelor de la
Ansamblul „Ghiocelul” a prezentat o serie
de jocuri bănăţene, secondat de „suita
bănăţeană” a grupului de fluieraşi din
Chişoda, îndrumat şi dirijat de domnul pro-
fesor Dorin Cuibariu.

Una dintre celemai bune voci ale noului
val dinmuzica populară bănăţeană,Doriana
Talpeş,a reuşit,prinprestaţiapecare a avut-o,
să atragă voturi şi aplauze.

La cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului
„Lada cu zestre”,Girocul a venit şi cu o nou-
tate absolută. Pentru prima dată, un grup
mixt, numit „Nă mamenj”, a interpretat, în
coregrafia domnului instructor Ionel Şipoş,
o suită de dansuri bulgăreşti.

Formaţia „Ghiocelul”, condusă de
maestrul Adrian Scorobete, a mai adus în
scenă o suită de melodii populare bănăţene.
Alţi doi tineri instrumentişti din Giroc au
concurat la această ediţie a festivalului:
Bogdan Dumitrean (fluier) şi Marius
Sperneac (clarinet).

Solistul intrumentist Cristian Popovici,
la acordeon, interpretând muzică populară
sârbească, a fost şi el prezent printre con-
curenţii din acest an, la fel ca şi solistul vocal
Florin Pistrilă şi interpreta Zorica Savu.

Raul Stoia şi Fabriţio Marincu, doi
tineri solişti instrumentişti, au participat cu
un duet de saxofoane, iar

Bogdan Demea şi Andreea Sanislav au
fost în competiţie cu un dans popular.

La secţiunea recitatori în grai bănăţean,
elevul Roberto Roşca, membru al Ansam-
blului ,,Ghiocelul”, a recitat poezii semnate
de Petru Chira.
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Timişorenii pasionaţi de folclorul
bănăţean au participat, în 21 iunie, în Parcul
Rozelor, la gala care a încheiat ediţia 2014 a
Festivalului „Lada cu zestre”. Spectacolul a
început cu Fanfara din Recaş, câştigătoarea
premiului I la categoria la care a concurat.
Apoi, Corul bărbătesc din Giroc şi Grupul
de fluieraşi din Giroc au urcat pe scenă.

Momentul a fost urmat de festivitatea de
decernare a Marelui Premiu, care a revenit,
aşa cum aminteam, şi în acest an, comunei
Giroc, aflată la al şaselea trofeu.

Din programul Galei mai amintim:
recital al căluşarilor din comuna Jebel, dans
de fete al Ansamblului „Dudeşteana” din
DudeştiiNoi,Ansamblul de dansuri sârbeşti
„Sfântul Sava”din SânnicolauMare, recitare
în grai bănăţean Andreea Bechira, din co-
muna Checea, Ansamblul de dansuri şi
tradiţii din Pişchia şi solistul Cornel Brici,
Ansamblul de dansurimaghiare dinTormac,
Sorocarii dinAlioş,Ansamblul de dansuri şi
tradiţii populare dinPeriam– cu dansuri din
maimulte zone folclorice,Ansamblul „Flori
din câmpie”, din comuna Giarmata, cu
dansuri germane,precum şi cu soliştii vocali
Maria Petchescu, Bogdan Firu şi Nicolae
Hrin, la nai, recitare în grai bănăţean
Daniela Dinetz, din Sânandrei, Orchestra
de tamburaşi din Diniaş, Ansamblul „Hora
Belinţului” şi solistul Adorian Drăgoi,
Ansamblul de dansuri şi tradiţii populare
din Sânmihaiu Român, Ansamblul
„Recăşana” şi recitatoarea Alina Balog.

În calitate de invitaţi au fost prezenţi
componenţii Ansamblului „Cununa Timi-
şului”, din Ghiroda, şi soliştii Georgiana
Necşa şi Ciprian Pop, pentru comuna care a
câştigat anul trecut trofeul.Tot în calitate de
invitaţi au evoluat componenţii Ansamblu-
lui „Ghiocelul” dinGiroc, solistele Doriana
Talpeş şi Zorica Savu, instrumentistulMarius
Sperneac (clarinet), solista Simona
Bădulescu, din Periam, precum şi Ansam-
blul „Timişul” şi soliştii vocali Dumitru
Teleagă, Carmen Popovici Dumbravă şi
Andreea Voica.

Petru VasileTOMOIAGĂ

GGaallaa llaauurreeaaţţiilloorr
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În organizarea Primăriei comunei Giroc
şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă (SVSU) Giroc din Giroc, sâmbătă,
14 iunie, pe stadionul „Unirea”, a avut loc

etapa judeţeană a Concursului profesional
al serviciilor voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă.

Deşi porneau ca favoriţi, după cele patru
titluri naţionale consecutive (2007, 2008,

2009 şi 2010) obţinute până acum şi având o
evoluţie deosebită la ediţiile precedente ale
fazei judeţene, Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă (SVSU) Giroc a încheiat
competiţia doar pe locul secund. Norocul nu
a ţinut, de această dată, cu sportivii giroceni,
care au pierdut locul I în faţa echipajului
SVSU Jimbolia.

În total, la cele două secţiuni, ale servi-
ciilor voluntare şi serviciilor private, au par-
ticipat câte opt echipaje.

În competiţia serviciilor voluntare,
clasamentul a fost următorul: SVSU Jimbo-
lia, SVSU Giroc, SVSU Biled, SVSU
Orţişoara.

În competiţia serviciilor private s-a
impus echipajul Petrom Biled. Ca urmare a
acestor rezultate, echipajele din Jimbolia şi
Petrom Biled merg la faza interjudeţeană,
care se va organiza luna viitoare, fie la Baia
Mare, fie la Satu Mare.

A. BORBELY

SSVVSSUU GGiirroocc,, llooccuull  II llaa ffaazzaa jjuuddeeţţeeaannăă 
aa ccoonnccuurrssuulluuii pprrooffeessiioonnaall aall sseerrvviicciiiilloorr vvoolluunnttaarree

șșii pprriivvaattee ppeennttrruu ssiittuuaaţţiiii ddee uurrggeennţţăă

INCENDIUL DIN ROMA

Este cunoscut faptul că printre cele mai con-
troversate incendii din istorie se află evenimentul
în care a ars cea mai mare parte din Roma, iar
speculaţiile îndreaptă acuzele spre împăratul
Nero, drept instigatorul flacărilor. S-a ajuns ast-
fel la o adevărată dramă, în urma căreia oraşul a
fost distrus. Piromania împăratului bizar a de-
venit, de atunci, legendară. Într-o noapte din
luna iulie a anului 64, nişte antrepozite de lângă
Circul Mare din Roma iau foc din motive deloc
cunoscute. Cu ajutorul unui vânt violent,
flăcările se extind, coboară în cartiere şi, în scurt
timp, aproape toată Roma arde. 

INCENDIUL DIN TOKYO – 1923

Incendiul din anul 1923, de la Tokyo, a fost
provocat, în mare parte, de un cutremur devasta-
tor. Un foc a răvăşit şi distrus o mare zonă a ţării
şi se estimează că au murit atunci 142.000 de oa-
meni.

Dezastrul, în Japonia, vine, de obicei, în
etape. Atunci, înainte de catastrofă, totul a în-
ceput cu un cutremur deloc blând. Chiar şi în
1923, oraşul a fost refăcut foarte rapid, însă nu a
trecut foarte mult timp până a fost iar distrus, de
această dată de bombardamentele americanilor
în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

CCeellee mmaaii mmaarrii iinncceennddiiii ddiinn iissttoorriiee
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Spectacolul motociclistic este la putere
în familia Pascota. Dacă Ionel a încheiat pe
locul doi prima etapă a Campionatului Eu-
ropean de Est la clasa SuperSport, micul
Pascotă, Patrick, a câştigat prima etapă a
CampionatuluiRegional deMotocross,des-
făşurată pe circuitul de la Ianova.

La Plevna, în Bulgaria, s-a desfăşurat
prima etapă a Campionatului European de
Motociclism viteză, eveniment la care a par-
ticipat şi multiplul campion naţional Ionel
Pascotă. Motociclistul, component al lotu-

lui naţional al României, a avut mari difi-
cultăţi îaninte de startul cursei, însă
rezultatul final a fost satisfăcător.

Maestrul sportului românesc a avut
probleme cu suspensia faţă, motiv pentru
care a fost nevoit să pornească în cursă de pe
locul 5.

Pe durata celor 13 ture, atât cât a însem-
nat cursa, Pascotă a reuşit să urce până pe
locul doi, după numai patru ture, loc pe care

a reuşit să îlmenţină până la final.Primul loc
la clasa SuperSport 600 cmc a fost adjudecat
de sârbul Nenad Sojanovic, iar în spatele
sportivului timişeana încheiatBoikoBozinov,
din Bulgaria.

„A fost o cursă foarte grea din punct de
vedere tehnic, pentru că nici până la finalul
ei nu am putut să setăm suspensia motoci-
cletei.Ţinând cont de faptul că aceasta a fost
prima etapă, rezutatul este îmbucurător.
Acumne pregătimpentru următoarele com-
petiţii!”, a spus Ionel Pascota.

Următoarea cursă la care va participa

Ionel Pascotă va avea loc tot la Plevna, acolo
unde, pe 15 iunie, este programată cea de-a
doua etapă a Campionatului European de
Est.

Celălalt sportiv al familiei,micul Patrick
Pascota, a fost prezent şi el la o competiţie,
mai exact la Campionatul Regional de Mo-
tocross a cărui primă etapă a avut loc la
Ianova. Patrick a participat la clasa de 50
cmc şi a obţinut locul 1. (A.B.)

RReezzuullttaattee eexxcceelleennttee,, îînn ccoommppeettiiţţiiii ddiiffeerriittee,,
ppeennttrruu PPaattrriicckk șșii IIoonneell PPaassccoottaa
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Dacă, înmartie 2014,giroceniiAlexandra
Paraschiv şi Paul Paraschiv, ambii fiind elevi
în clasa a V-a la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc, deveneau campionii
judeţului Timiş, clasele I-VIII, individual,
la şah, atât la fete, cât şi la băieţi, iată că
supremaţia şahului şcolar girocean este
demonstrată şi la Campionatul Naţional
Şcolar peEchipe, faza judeţeană, competiţie
desfăşurată sâmbătă, 10 mai, la Complexul
Turistic „Trio” din Giroc, care, prin

bunăvoinţa doamnei Ofelia Marincu, ne-a
oferit cu generozitate găzduirea.

Aşadar, într-o ambianţă deosebită,
potrivită pentru o mare competiţie, 68 de
elevi din judeţulTimiş s-au întrecut pentru
a obţine calificarea echipei lor de şah la faza
naţională.

Din cele 14 echipe, Girocul a adus 4, în
ideea de a oferi şi elevilor care „vin din urmă”
ocazia de a se afirma şi a câştiga experienţă.
Au mai fost prezente echipe dinTimişoara,
Sânnicolau Mare, Şag, Parţa, Sânandrei şi
BeregsăuMare.

Văzând startul furtunos al echipelor din

Sânandrei (unde elevii se pregătesc de câţiva
ani sub „umbrela” CSS nr. 1 din Timişoara,
prin antrenorul emerit Cornel Paşcalău),
precum şi al Liceului Pedagogic din Timi-
şoara (unde erau aliniaţi elevi care de mai
mulţi ani frecventează antrenamentele
Clubului de Şah Mediator, care are sala în
zonaConsiliului JudeţeanTimiş), cumeciu-
ri câştigate înmod repetat la scoruri de 4-0 şi
3-1,mi-am făcut griji, pentrumoment, în ce
priveşte dificultatea înfrângerii acestora de

către Giroc 1,
prima formaţie a
Liceului Teoretic
„David Voniga”.

Dar, după
fazele de triere, a
venit finala, în
care au evoluat
echipelemenţiona-
te, plus Parţa, iar
girocenii au mai
marcat, sec, de
două ori, cu 4-0,
în faţa formaţiilor
din Sânandrei şi
Timişoara. Sin-
gura sincopă a fost

meciul cuParţa (unde se aflau elevi pregătiţi,
până în decembrie 2013, de subsemnatul –
elevi preluaţi acum de maestra internaţio-
nală Angela Dragomirescu).

Denis Alboni (campionul Chişodei) l-a
bătut „măr” pe simpaticul Alex Ungureanu,
pe care-l consideram „vârful de atac” al
Parţei. Ca şi Alboni,micul Alex Ungureanu
a învins deja antrenori şi maeştri în partide
oficiale (Alex a împlinit 11 ani în februarie).

Robert Perţe şi Alexandra Paraschiv, pe
mesele 3 şi 4, au încheiat seria perfectă de
victorii din finala judeţului, aducând scorul
la 3-0 pentru Giroc.

ȘȘaahh –– ccoommuunnaa GGiirroocc,, ccaammppiiooaannaa
TTiimmiișșuulluuii șșii ppee eecchhiippee!!
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Este momentul în care Paul Paraschiv,
campionul girocean (şi judeţean) care are la
activ un palmares impresionant (de exemplu,
în 2013 Paul a câştigat la Eforie Nord acelaşi
open internaţional pe care în anul precedent
– 2012 – îl câştigase David Gavrilescu, fost
vicecampion mondial la şcolari şi vicecam-
pion european la juniori), având deja avan-
taj o figură, se relaxează, greşeşte şi pierde o
partidă tehnic câştigată la ambiţiosul
Claudiu Ungureanu (cu 2 ani mai mare).

Parţa a devenit, pentru a doua oară con-
secutiv, vicecampioană judeţeană la echipe.
De fapt, Alex Ungureanu, de la Parţa, este,
de asemenea, vicecampion judeţean la băieţi,
clasele I-VIII (el fiind abia în clasa a IV-a!),
iar Claudiu Ungureanu este nr. 4 judeţean pe
2014 la Olimpiada Şcolară, la clasele I-VIII,
şi campion al categoriei B14 în sistem
FIDE, ediţia 2014, pe judeţul Timiş.

Aşadar, Liceul Teoretic „David Voniga”
din Comuna Giroc şi-a adjudecat, pentru
anul 2014, atât titlurile judeţene la indivi-
dual, fete şi băieţi, cât şi la echipe şcolare
(clasele I-VIII)! Echipa giroceană a câştigat

în 2014 la faza judeţeană 6 meciuri cu scorul
de 4-0 şi un meci cu scorul de 3-1.

Faza naţională a C.N. de Şah pe Echipe
Şcolare s-a jucat la Olăneşti, în perioada
13-15 iunie 2014, fiind organizată de către
A.C.S. Elisabeta Polihroniade, în colaborare
cu Ministerul Educaţiei şi Federaţia
Română de Şah.

Din echipele de boboci ale Girocului,
s-au remarcat Dorin Dumitrache, Andrei
Mînzat, Ştefan Juravle, Gabriel Dumitrache,
Andrei Popescu, Nicolas Buteică.

Performanţele şahiste ale Girocului sunt
rezultatul programului de alfabetizare
şahistă promovat şi susţinut de către dom-
nul primar Iosif-Ionel Toma şi de Consiliul
Local Giroc.

Faza judeţeană pe echipe a fost organi-
zată de către Inspectoratul Judeţean Timiş,
în colaborare cu Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc, prin director prof. Marieta
Deneş şi prof. Boris Babici, precum şi de
Clubul de Şah Giroc, prin instructor
Camelia Moldovan şi subsemnatul.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

AAffoorriissmmee ddeesspprree șșaahh
Şahul este viaţă. (Bobby Fischer)

Şahul este piatra de încercare a 
inteligenţei. (Goethe)

Şahul este un joc util şi onest, indis-
pensabil în educarea celor tineri. (Simon
Bolivar)

Jocul de şah – însăşi imaginea tacticii
militare. Toţi marii căpitani de oşti au
fost şi mari şahişti. Prea serios ca să fie
un joc, nu îndeajuns de serios ca să fie o
ştiinţă. (Gustave Flaubert)

Folosul şahului poate fi socotit cât al
unei religii de înfrăţire şi dezarmare.
(Mihail Sadoveanu)

Fă-ţi porţia de gândire în mod inde-
pendent. Fii jucătorul de şah, nu piesa de
şah. (Ralph Charell)

Într-o singură partidă de şah se află
mai multe aventuri decât pe toate mările
lumii. (P. Mac Orlan)

Tabla de şah este lumea, figurile sunt
fenomenele din univers, regulile de joc
sunt ceea ce noi numim legi ale naturii.
(Aldous Huxley)

Dacă băutura este blestemul munci-
torului, iar munca este blestemul bău-
torului, atunci şahul este blestemul celui
care gândeşte. ( Jonathan Ross)
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LLuunnaa iiuunniiee îînn ddaattee
1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului

5 iunie - Ziua Mondială a Protecţiei Naturii şi a Mediului Înconjurător

8 iunie - Ziua Mondială a Oceanelor

12 iunie - Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Copilului prin Muncă

15 iunie - Ziua Medicului şi Farmacistului

17 iunie - Ziua Mondială de Combatere a Deşertificării şi a Secetei

20 iunie - Ziua canonizării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (1992)

20 iunie - Ziua Internaţională a Refugiaţilor

21 iunie - Ziua Mondială pentru Pace şi Rugăciune

21 iunie - Ziua Soarelui

26 iunie - Ziua Drapelului Naţional

26 iunie - Ziua Internaţională Contra Abuzurilor şi Traficului de Droguri

26 iunie - Ziua Internaţională ONU pentru Susţinerea Victimelor Torturii

27 iunie - Ziua Internaţională a Pescarului

29 iunie - Ziua Dunării
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HHoorroossccoopp

GGeemmeennii
Dragoste şi cuplu

Nota generală a întregului an este de multă pasiune şi aducătoare de şansă, cu unele 
excepţii: lunile aprilie, mai şi septembrie, când relaţiile pot avea de suferit dacă banii devin o
problemă ori sunt încălcate principiile de viaţă esenţiale.

În prima jumătate a anului relaţiile voastre sentimentale vor avea un ton de bună dispo-
ziţie şi încredere, cu iubiri pasionale, nevoia de spaţiu şi explorare, dar şi mult idealism. Unii
îşi vor cunoaşte iubirea pe meleaguri străine sau prin reţele de socializare de la distanţă.

Din iulie încolo atenţia se mută de la nevoile personale la trăirile şi sentimentele parte-
nerului de viaţă. Relaţiile vor fi mai profunde, încărcate de emoţie şi tandreţe şi cu un 
pronunţat parfum retro.

Bani şi carieră
Relaţiile de muncă şi finanţele vor juca un rol central pe tot parcursul anului 2015. Datorită

entuziasmului vostru molipsitor, puteţi atrage oportunităţile şi oamenii de care aveţi nevoie
să vă ajute în carieră. Fiţi totuşi mai susceptibili faţă de falsele promisiuni, mai ales cele care
vor apărea în primele trei luni ale anului! Uneori s-ar putea să simţiţi că plutiţi în derivă, 
punând sub semnul întrebării valoarea reală a traseului profesional pe care aţi pornit. Un prie-
ten de încredere v-ar putea fi util în această situaţie, deşi este preferabil să vă bizuiţi pe talen-
tele şi capacităţile de care dispuneţi. Neptun vine într-adevăr cu inspiraţia, însă voi veniţi cu
motivaţia!

În plan financiar situaţia este destul de încordată, mai ales în lunile martie, aprilie şi iulie.
Faceţi-vă timp să vă achitaţi toate datoriile, încercaţi să cheltuiţi mai puţin şi să economisiţi!
S-ar putea ca un prieten să insiste să vă implicaţi într-o afacere ori doreşte să garantaţi în nu-
mele lui pentru un împrumut. Refuzaţi-l politicos, chiar cu riscul de a vă afecta prietenia,
pentru că este puţin probabil să vă recuperaţi vreodată banii!

Dacă doriţi să începeţi o afacere pe cont propriu, aşteptaţi până la sfârşitul lunii iunie,
când Jupiter se va muta în Rac! Cele mai profitabile investiţii le-aţi putea avea în domeniul im-
obiliar, agricultură şi alimentaţie.

Sănătate
Străduiţi-vă să consumaţi alimente sănătoase! Cu ritmul de viaţă şi de muncă pe care îl du-

ceţi, mai ales în prima jumătate a anului, veţi fi tentat să mâncaţi frugal şi ce găsiţi la îndemână.
Saturn în casa sănătăţii induce un metabolism lent şi de aici fel de fel de complicaţii.

Saturn din Scorpion are de-a face în cazul vostru cu condiţia fizică şi psihică. Ar trebui să
vă organizaţi viaţa în aşa fel încât să includeţi un timp pentru activităţi de re laxare şi de orice alt
tip care să vă destindă. În felul acesta veţi fi mai eficient şi la muncă.

Recomandarea ar fi ca în lunile octombrie şi noiembrie să aveţi mare grijă asupra siste-
mului nervos, aparatului respirator şi vaselor capilare, deoarece Mercur tranzitează casa 
astrologică a sănătăţii dumneavoastră. În cazul în care veţi observa şi o anumită greutate în 
exprimare, să nu vă faceţi griji, după această perioadă vă veţi reveni.

((2211 mmaaii -- 2211 iiuunniiee))
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„Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi
şi ţi-aş săruta talpa piciorului,
nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după aceea,
de teamă să nu-mi striveşti sărutul?…”

„Singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le
ducem cu noi până la urmă sunt propriile
noastre
sentimente, dragostele noastre, patemile
noastre,
urile şi adversităţile noastre. Mă-ntreb: noi, la
capătul vieţii noastre, ce-am lăsa în afară?
Bănuiesc că putem lăsa nişte sentimente.
Mai puţin de ură, întrucâtva de patemi,
dar… de dragoste mai ales.”

„E o întâmplare a fiinţei mele,
şi atunci fericirea dinlăuntrul meu
e mai puternică decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăţişare
mereu dureroasă, minunată mereu.”

„Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!
Două cântece diferite, lovindu-se amestecându-se,
două culori ce nu s-au văzut niciodată,
una foarte de jos, întoarsă spre pământ,
una foarte de sus, aproape ruptă
în înfrigurata, neasemuită luptă
a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.”~

„Singuratecă ea mă aşteaptă să-i vin acasă,
În lipsa mea ea se gândeste numai la mine,
ea cea mai dragă şi cea mai aleasă
dintre roabele sublime.”

„Ca şi cum ai vedea munţii plângând,
ca şi cum ai citi din deşerturi un gând,
ca şi cum ai fi mort şi totuşi alergând,
ca şi cum ieri ar fi în curând,
astfel stau, palid şi trist, fumegând.”

„Cu mâna stângă ţi-am întors spre mine chipul,
sub cortul adormiţilor gutui
şi de-aş putea să-mi rup din ochii tăi privirea,
văzduhul serii mi-ar părea căprui.”

„Nu mai pâlpâie nici o pasăre, nici o stea
Cerul a obosit deasupra ta.”

„N-ai să vii şi n-ai să morţi,
N-ai să şapte între sorţi,
N-ai să iarnă, primăvară,
N-ai să doamnă, domnişoară.”

„Du-mă, fericire, în sus, şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când
lumea mea prelungă şi în nesfârşire
se face coloană sau altceva,
mult mai înalt şi mult mai curând.”

„Mă ridicam din somn ca din mare,
scuturându-mi şuviţele căzute pe frunte,
visele,
sprâncenele cristalizate de sare,
abisele.”

„Părul tău e mai decolorat de soare,
regina mea de negru şi de sare.”

„A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,
cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.
Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac,
iau cuvintele şi le-nec în mare.
Şuier luna şi o răsar şi o prefac
într-o dragoste mare.”

FFrraaggmmeennttee ddiinn NNiicchhiittaa SSttăănneessccuu
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Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este săr-
bătorit 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 lui Ilie, a
văzut oameni îmbrăcaţi în
veşminte albe care îl înve-
leau pe Ilie în haine de foc şi
îi dădeau să mănânce o
flacără. Preoţii templului
din Ierusalim au interpretat
vedenia astfel: Ilie a fost ales
de Dumnezeu pentru slu-
jirea profetică.

Sfântul Ilie a trăit cu
peste opt sute de ani înainte
de întruparea Mântuitoru-
lui, pe vremea regelui Ahab.
Şi-a desfăşurat activitatea în
regatul Israel din Samaria.

Regele Ahab, la îndem-
nul soţiei sale, introduce în
regatul israelitean cultul
zeului Baal. La porunca Lui
Dumnezeu, Sfântul Ilie
ajunge la curtea regelui Ahab şi îi vesteşte
acestuia că Dumnezeu va pedepsi poporul
prin secetă. Cerurile vor fi închise timp de
trei ani şi jumătate.

Sfântul Ilie se ascunde de furia lui Ahab
la pârâul Cherit, unde va fi hrănit de un corb,
apoi la văduva din Sarepta Sidonului. În casa

acestei văduve, prorocul Ilie va face minuni:
îl va învia pe fiul acesteia şi îi va înmulţi făina
şi uleiul.

Spre sfârşitul anilor de secetă, pentru
cunoaşterea adevăratului Dumnezeu, Sfântul
Ilie îi propune împăratului să ridice un jert-
felnic pe Muntele Carmel şi să se roage mai

întâi prorocii lui Baal, apoi el
Lui Dumnezeu. Acesta a
fost momentul în care Ilie a
înlăturat cultul zeului Baal.
El a reuşit să coboare foc din
cer peste jertfa sa, ceea ce 450
de preoţi ai lui Baal nu au
reuşit să facă.

Din cartea a IV-a Regi,
din capitolul II, 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.

Cinstea deosebită de
care s-a bucurat Sfântul Ilie
înaintea Lui Dumnezeu, se
vede în prezenţa sa pe
muntele Taborului alături de
Moise, atunci când Mântui-

torul s-a schimbat la Faţă înaintea ucenicilor
Lui. Moise şi Ilie au fost de faţă lângă
Domnul în slavă, primul ca primitorul şi
dătătorul Legii, al doilea drept cel mai neîn-
fricat luptător împotriva duşmanilor Lui
Dumnezeu.

M. STURZA

SSffâânnttuull PPrroorroocc IIlliiee TTeessvviitteeaannuull

TTrraaddiiţţiiii șșii oobbiicceeiiuurrii ddee SSffâânnttuull IIlliiee
În multe zone din ţară, de Sfântul Ilie se

mai păstrează tradiţia recoltării mierii de al-
bine, cunoscută sub numele de „retezatul
stupilor”. Datina este împlinită de bărbaţi
credincioşi, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare.
La masa festivă sunt invitaţi prieteni şi rude,
să deguste mierea şi să cinstească un păhărel
de ţuică îndulcită cu miere nouă. Se spune că
ritualul atrage prosperitate în casele apicul-
torilor şi le apără stupii de hoţi.

Sfântul Ilie este şi ocrotitorul recoltelor;
de aceea, în această zi ogoarele se stropesc cu
agheasmă, pentru ca ele să aducă rod bogat
în anul următor. În dimineaţa praznicului,
se culeg cele mai bune plante de leac, care se
usucă în locuri ferite de umezeală şi se
păstrează în farmacia casei. Tot acum se
culege şi se sfinţeşte busuiocul la biserică.
În multe zone din ţară, în această zi, gospo-
darii mănâncă grâu nou fiert, îndulcit cu
miere, pentru a avea spor în munca lor.
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1M†) Sf. Ier.Leontie de laRădăuţi;Sf.Mc., doctori fără de arginţi,Cosma şiDamian
(Post)

2 J † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod
Ştefan celMare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului

3 V Sf.Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului (Post)
4 S Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv.Marta
5D † Sf.Cuv.Atanasie Atonitul; Sf.Cuv.Mc.Ciprian; Sf.Cuv. Lampadie;Dumini-

ca a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); Ap.Romani X,
1-10; Ev.Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5

6 L Sf. Cuv. Sisoe celMare; Sf.Mc. Lucia; Sf.Mc.Astie, episcopul Dirahiei
7M Sf.M.Mc.Chiriachi; Sf. Cuv.Toma dinMaleon şi Acachie; Sf.Mc. Evanghel
8 M Sf. M.Mc. Procopie şi Sf. Mc.Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion

(Post)
9 J Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf.Mc.Andrei şi Prov
10V Sf. 45 deMc.dinNicopoleaArmeniei; Sf.Mc.Apolonie,Vianor şi Siluan (Post)
11 S Sf.M.Mc. Eufimia; Sf.Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon dinMandra
12D†) Cinstirea Sfintei IcoaneProdromiţa de laMunteleAthos;Sf.Mc.Proclu şi Ilarie;

Sf.Veronica;Sf.Cuv.MihaiMaleinul;Duminica aVI-a dupăRusalii (Vindecarea Slăbănogu-
lui din Capernaum); Ap.Romani XII, 6-14; Ev.Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6

13 L Soborul Sf.ArhanghelGavriil; Sf.Cuv. Ştefan Savaitul; Sf.Mc.Golinduhia din
Persia; Sf. Cuv. Sara

14M Sf. Ap.Achila; Sf.Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv.NicodimAghioritul
15 M Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Lu-

minătorul Rusiei (Post)
16 J Sf. Sfinţit Mc.Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf.Mc.Avudim şi Faust
17 V Sf.M.Mc.Marina; Sf. Ier. Eufrasie (Post)
18 S †) Sf.Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf.Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19 D Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf.

Cuv. Serafim de Sarov; Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecu-
menic;Vindecarea a doi orbi şi a unuimut dinCapernaum);Ap.RomaniXV,1-7;Ev. Ioan IX,
27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7

20 L †) Sf. Slăvitul Prooroc IlieTesviteanul
21 M Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi

Partenie de la Agapia
22M Sf.Mironosiţă, întocmai cu Apostolii,MariaMagdalena; Sf. Cuv.Mc.Marcela

(Post)
23 J AducereaMoaştelor Sf. SfinţitMc.Foca;Sf.Mc.Apolinarie, episcopulRavenei;

Sf.Mc.Vitalie şi Valeria; Sf.Mc.Trofim şiTeofil
24 V Sf.M.Mc.Hristina; Sf.Mc. Ermoghen (Post)
25 S Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfinţii Părinţi

de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv.Olimpiada şi Eupraxia
26 D †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Pa-

raschevi din Roma;Duminica aVIII-a dupăRusalii (Înmulţirea pâinilor);Ap. I Corinteni I,
10-17; Ev.Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

27 L †) Sf.M.Mc. şiTămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28M Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor,Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel

de la Xiropotamu
29M Sf.Mc.Calinic,Mamant şi Veniamin; Sf.Mc.Teodota cu fiii săi (Post)
30 J Sf.Ap.Sila,Silvan,Crescent,Epenet şi Andronic;Sf.Mc. Iulita;Sf.Mc.Valentin,

Ep.Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31 V Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Ari-

mateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post)

IIuulliiee
ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore
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Între 19 și 22 iulie 2014, în satul Jâtcoviţa,
comunaGolubaţ,dinSerbia, a avut loc cea de-a
şaptea ediţie a Festivalului Internațional de
Folclor al Românilor din Balcani ,,Joc Româ-
nesc”, cu o serie demanifestări adiacente.Anul
acesta, printre invitaţii de seamă ai festivalu-
lui s-a numărat şiCorala „Giroceana”, coordo-
nată de dirijorul Mircea Sturza, care a adus în
atenţia participanţilor o serie de melodii laice

şi religioase din repertoriul deja consacrat al
formaţiei corali. Impresiile lăsate de către
corişti în rândul comunităţii române din
Serbia au fost, şi de această dată, extreme de
puternice.

Sărbătoarea a fost inaugurată deExcelenţa
Sa domnul Daniel Banu, ambasador extraor-
dinar şi plenipotenţiar al României la Belgrad.

În mesajul ministrului delegat, Cristian
David, se spune: „Acest eveniment este o
dovadă a faptului că iniţiativa locală, în cazul
de faţă a preşedintelui Societăţii de Limba
Română din Voivodina, domnul Lucian Ma-
rina, şi a domnului Iviţa Glişici, directorul
Festivalului Internaţional de Folclor din
Balcani, este cea mai importantă pentru în-
tărirea legăturilor dintre Ţară şi comunităţile
de români din jurul graniţelor”.

La măreața sărbătoare a românității –
ediția a şaptea a Festivalului Internațional de
Folclor al Românilor din Balcani „Joc româ-
nesc”, organizat de Societatea de Limba
Română din Voivodina, Comunitatea

Locală Jâtcoviţa şi generoşii membri ai
Asociaţiei „Sandu Timoc”, adică a părinţilor
care doresc ca şi copiii lor să înveţe limba

română, limba maternă, a reunit, în cele patru
zile de sărbătoare, un număr mare de partici-
panţi şi oaspeţi din Serbia şi de peste hotare,
din mai multe ţări europene, balcanice,
riverane, dunărene, sud-est europene, dar şi
din Africa, Asia şi America.

Organizatorii au depus eforturimari şi, în
pofida condiţiilor financiare precare, s-au
bucurat de ajutoare, sprijin moral şi financiar
din partea oficialităţilor, reprezentanţilor
Ambasadei României şi Azerbaidjanului, cât
şi din partea altor oameni oneşti, din Serbia şi
de peste hotare.

Manifestarea a fost una deosebit de
reuşită, iar organizatorii sunt mulţumiţi că au
reuşit să adune la Jâtcoviţa, în capitala spiritua-
lităţii româneşti, oaspeţi şi participanţi de pe
patru continente. (V.T.)

CCoorraallaa „„GGiirroocceeaannaa””,, llaa FFeessttiivvaalluull 
IInntteerrnnaaţţiioonnaall ddee FFoollcclloorr aall RRoommâânniilloorr

ddiinn BBaallccaannii „„JJoocc rroommâânneesscc””
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CIPRIAN PORUMBESCU (1853-1883)

Ciprian Porumbescu a trăit prea puţin
pentru potenţialul său.Deşi s-a născut într-
o familie modestă din Bucovina, aplecarea sa
către artele muzicale l-a făcut să-şi doreasca
să-şi depăşească condiţia.

Astfel, în cele din urmă, Porumbescu şi-
a pus în valoare talentul cu o bursă la Con-
servatorul din Viena, unde a dirijat corul
Societăţii Studenţeşti „România Jună”.

E considerat cel mai bun compozitor
român al tuturor timpurilor şi criticii spun
că a reuşit să înlocuiască frivolitatea operetei
cu poveşti muzicale care scot în evidenţă
vechile tradiţii româneşti – aşa cum a făcut
în „Crai nou”, de exemplu.

Alte opere remarcabile sunt: „Rapsodia
română” pentru orchestră, „Gaudeamus Ig-
itur”, „Balada” pentru vioara şi orchestră.

GEORGE ENESCU (1881-1955)

La patru ani, ştia să citească, să scrie şi să
cânte la vioară – datorită familiei sale, dar şi
lăutarului Niculae Chioru,de care era foarte
apropiat. Cu asemenea talent, nici nu e de
mirare că George Enescu e considerat cel
mai important muzician român.

Fără Enescu, astăzi nu am fi avut multe
opere adânc înrădăcinate în folclorul româ-
nesc, ca şi cele două „Rapsodii Române”,
„Suita orchestrală nr. 3” sau „Sonata” pentru
vioară.

Ceea ce ni se pare absolut fascinant la
Enescu, pe lângă devotamentul şi viaţa ded-
icate muzicii, este faptul că s-a căsătorit cu
Maria Tescanu Rosetti, care în urma unei
căsnicii nefericite îşi turnase acid pe faţă şi
era desfigurată.

Se pare că nu numai dragostea faţă de
muzică a fost puternică în inima lui Enescu,
căci Mariei i-a dedicat şi celebra operă
Oedip.

Datorită celebrului compozitor, astăzi
Bucureştiul are festivalul care îi poartă nu-
mele, la care participă zeci de muzicieni de
talie internaţională.

MARIA TĂNASE (1913-1963)

MariaTănase rămâne, cu siguranţă, una
dintre cele mai bune voci ale României.Năs-
cută în mahalaua bucureşteană, cu un tată
florar, începutul vieţii Mariei Tănase nu
părea promiţător.A fost nevoită să se retragă
de la şcoală, pentru a-şi ajuta familia la grăd-
ină,dar tatăl său i-a apreciat întotdeauna tal-
entul muzical şi era foarte mândru că, atunci
când fiica sa cânta, mahalaua se trezea la
viaţă. Muzica sa a fost interzisă de mişcarea
legionară, iar discurile sale distruse,
deoarece, zice-se, avea foarte mulţi prieteni
evrei.Noi ascultăm şi astăzi melodii precum
„Ciuleandra”, „Bun îi vinul ghiurghiuliu”,
„Trenule maşină mică” şi ştim că nu ar mai fi
la fel fără vocea sa, care era denumită „de
aur”.MariaTănase a dus folclorul românesc
departe, ajungând să cânte în faţa multor
reprezentanţi oficiali din ţări străine –
preşedinţi, regi, ambasadori, politicieni cu
funcţii importante. Din păcate, Maria Tă-
nase s-a îmbolnăvit de cancer la plămâni şi a
murit mult prea tănără, la 49 de ani.

SERGIU CELIBIDACHE (1912-1996)

Chiar dacă nu a rămas la noi în ţară,
alegând să îşi împărtăşească magia dirijorală
cu vestul Europei, Sergiu Celibidache a
ajuns unul dintre cei mai renumiţi dirijori
din întreaga lume, purtând numele Româ-
niei departe, peste graniţe, fiind un adevărat
ambasador pentru muzica românească. Îl
admirăm mai ales pentru că, în ciuda sărăciei
în care a trăit ani în şir, nu a renunţat la unica
sa pasiune.

Este omul care a avut curajul să spună
clar că nu este nimic de înţeles în muzică, să
articuleze ideea că muzica se simte şi că nu
ajunge să ştii să o interpretezi ca să o faci.
Orchestra Filarmonică din Berlin, Orches-
tra Radio din Stuttgart,Orchestra Naţiona-
lă din Paris, Orchestra Simfonică Radio din
Stockholm şi, în cele din urmă,Filarmonica
din München – toate au fost conduse de
bagheta lui Sergiu Celibidache, ultima din-
tre acestea înflorind sub conducerea lui.

AArrttiișșttii rroommâânnii ccuu ccaarree nnee mmâânnddrriimm
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Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc, care şi-a început activitatea de insti-
tuţie liceeală în toamna anului trecut, are,
iată, la mai puţin de un an de la înfiinţare, o
agendă internaţională foarte încărcată.

Dupăce,îndatade1iunie,laGirocausosit
invitaţide laLiceul„BorislavPetrovBraca”din

Vârşeţ (Serbia), două săptămâni mai târziu,
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc a
semnat un parteneriat cu o instituţie de în-
văţământdin localitateaMicherechi,Ungaria.

Proiectul internaţional „Prietenia între
românii de pretutindeni” a fost încheiat între

Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc,
reprezentat de doamna director Marieta
Deneş şi doamna director adjunct Leli-
Mioara Lal, şi Şcoala Generală Bilingvă de
Naţionalitate Română din Micherechi,
Ungaria, reprezentată de doamna director
Ana Sarkozi.

Proiectul îşi propune cultivarea şi valo-
rificarea potenţialului creator al elevilor,
promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor, a
valorilor culturale materiale şi spirituale, a
experienţelor didactice, dialogului şi a
comunicării între elevi.

LLiicceeuull TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa””
ddiinn GGiirroocc,, ppaarrtteenneerr îînnttrr--uunn pprrooiieecctt

iinntteerrnnaaţţiioonnaall
„Prietenia între românii de pretutindeni” se materializează

prin acţiuni comune cu Şcoala Generală Bilingvă 
de Naţionalitate Română din Micherechi, Ungaria
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Printre obiectivele proiectului men-
ţionăm: descoperirea şi dezvoltarea aptitu-
dinilor literare, artistice şi plastice la elevi;
cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi obi-
ceiurilor specifice zonei; realizarea de activi-
tăţi comune într-un climat psihoafectiv
motivat, pentru dezvoltarea personalităţii
elevilor; conştientizarea afectivităţii de grup
ca suport al prieteniei; atragerea efectivă a
elevilor înorganizareaunoractivităţi cucarac-
ter extracurricular, conducând la creşterea
numerică şi calitativă a acestor activităţi;
stimularea şi promovarea capacităţilor crea-
toare ale elevilor prin organizarea de expo-
ziţii şi concursuri; realizarea schimbului de
experienţă didactică între profesorii celor
două instituţii de învăţământ.

Activităţile proiectului vor contribui şi
la cunoaşterea culturilor celor două ţări, atât
de către elevi, cât şi de către profesori şi
părinţi.

Se are în vedere colaborarea în realizarea

acţiunilor de formare şi practică pentru ele-
vii instituţiilor partenere, stabilirea de vizite
reciproce ale cadrelor didactice, elevilor şi
mediatizarea acţiunilor comune.

Dintre activităţile propuse prin acest
proiect, amintim: „Din activităţile noastre”,
„Deschidem porţile prieteniei”, „1 Iunie –
ziua internaţională a copilului”,„Sărbătorile
de iarnă”, activităţi de descriere a portului
popular, amuzicii şi dansurilor tradiţionale.

Evaluarea şi mediatizarea activităţilor
proiectului „Prietenia între românii se pre-
tutindeni” se va face prin realizarea de
albume cu fotografii de la activităţile des-
făşurate; realizarea unor prezentări în
PowerPoint cu activităţile desfăşurate;
schimburi de impresii prin Internet sau
direct; mediatizare în presa locală şi site-ul
www.educatie.comunagiroc.ro; portofolii;
expoziţii cu creaţii ale copiilor.

Leli-Mioara LAL, director adjunct
LiceulTeoretic „David Voniga” din Giroc
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Ca în fiecare an, premianţii claselor
ciclului gimnazial de la Liceul Teoretic

„David Voniga” din Giroc au efectuat o
excursie, primită cadou din partea au-
torităţilor locale, ca răsplată pentru rezul-
tatele excelente obţinute la învăţătură.

Prin grija primarului comunei Giroc,
domnul Iosif-Ionel Toma, care a asigurat
costurile cazării şi mesei elevilor, şi a Con-
siliului Local Giroc, care a asigurat trans-
portul şcolarilor, în anul 2014 excursia
premianţilor s-a desfăşurat în perioada 7-10
august, iar destinaţia aleasă a fost Roma,
capitala Italiei.

Anul trecut, au vizitat Roma următorii
elevi din comuna Giroc: Petronela-Alexan-
dra Paraschiv, Bianca-Ioana Rotariu (clasa
a V-a), Ramona-Carolina Sturza-Deac, So-
rana-Ioana Minciu (clasa a VI-a), Lavinia-
AlexandraBerariu, Ioana-AndreeaGothard
(clasa a VII-a), Loredana-Maria Sur, Mi-
haela-Gabriela Hrişcu (clasa a VIII-a A),
Alexandra-Bianca Oşan (clasa a VIII-a B),
Maria-Alexandra Guduleasa, Iulia Ostace
(clasa a V-a C), Antonia-Laura Pup, Cris-
tiana-Maria Pepu, Karina Bădescu, Raluca
Creţ (clasa a VI-a C), Andreea-Lavinia

Diniş, Andreea-Maria Băltăreţu, Tiana
Bulfă (clasa a VII-a C),Diana Bucu (clasa a

VIII-a C), Alexandru-
Mihail Barbu, Paul-
Alexandru Paraschiv
(clasa a V-a), Roberto
Roşca (clasa a VI-a),
Dan-Andrei Colţan
(clasa aVIII-aA),Raul-
Ionel Toma (clasa a
VIII-a B), Alexandru-
Nicolae Pup, Ştefan-Iu-
lian Cornea (clasa a V-a
C),Bogdan-DeianOne-
ţiu (clasa a VI-a C).

Elevii au fost în-
soţiţi de doamnele prof.
Leli-Mioara Lal, direc-
tor adjunct al Liceului

Teoretic „David Voniga” din Giroc, prof.
Olivia Albu, înv. Liliana Antal şi înv.
Cristina Lupu-Savin.

VasileTOMOIAGĂ

PPrreemmiiaannţţiiii ddiinn GGiirroocc,, îînn eexxccuurrssiiee
llaa RRoommaa
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Ansamblul „Ghiocelul” dinGiroc a par-
ticipat, timp de 12 zile, în luna iulie, la ediţia
2014 a Festivalului Internaţional de Folclor
CIOFF, care se desfăşoară în localitatea
VelikoTârnovo, din Bulgaria.

Delegaţia artiştilor din Giroc a susţinut
spectacole în fiecare zi de festival, aducând
în faţa spectatorilor dansuri din mai toate

zonele folclorice aleRomâniei: de pustă şi de
munte din Banat, din zona Făgetului, din
ValeaBistriţei, sorocurile de laGiroc, brâuri
de băieţi, dans de fete, din zonaOaşului, din
zonaMoldovei, de pe Someş, dansul solistic
„Întâlnire în poieniţă” şi un fragment
din „Rapsodia Română”. Ansamblul
„Ghiocelul” a fost condus de domnul Ionel-
Lucian Şipoş.

Alături deRomânia, reprezentată de co-
muna Giroc, au mai participat ansambluri
din Bulgaria, Egipt, Mexic, Georgia,

Indonezia, India,Macedonia, Columbia.
Ansamblurile participante la Festivalul

Internaţional de Folclor au fost primite de
către primarul oraşului VelikoTârnovo.

De asemenea, într-una dintre seri, con-
form unei tradiţii locale, membrii Ansam-
blului „Ghiocelul” au pregătit, pentru
participanţi şi gazde, o serie de mâncăruri

tradiţionale româneşti.PrezenţaAnsamblu-
lui „Ghiocelul” a fost remarcată şi de presa
locală, dansatorii din comuna noastră având
apariţii la două televiziuni locale. În ultima
zi a prezenţei lor în Bulgaria, girocenii au
participat, în oraşul Ruse, la o paradă a por-
tului popular şi au oferit un spectacol în
această localitate.

Prezenţa în Bulgaria a Ansamblului
„Ghiocelul” a fost sprijinită de către
Primăria şi Consiliul Local Giroc.

Anton BORBELY

AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull””,, llaa FFeessttiivvaalluull
IInntteerrnnaaţţiioonnaall ddee FFoollcclloorr 

ddee llaa VVeelliikkoo TTâârrnnoovvoo –– BBuullggaarriiaa
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Aapărut, la Editura „ASTRAMuseum”,
cu sprijinul financiar al Consiliului Local
Giroc şi al Primăriei comunei Giroc, volu-
mul „Tezaur bănăţean”, purtând semnătura
domnului Marius Matei. Autorul aduce
mulţumiri specialedomnuluiprimardr.Iosif-
Ionel Toma, doamnei
Doina Işfănoni, istoric
de artă şi cercetător et-
nolog al Muzeului Na-
ţional al Satului
„Dimitrie Gusti” din
Bucureşti, doamnei dr.
Ana Pascu,muzeograf-
etnograf la Muzeul
Naţional al Ţăranului
Român din Bucureşti,
şi domnului dr.Alexan-
dru Chituţă.

„Tezaur bănăţean”
este o carte-album a
muzeografului-etno-
grafMariusMatei, prin
care acesta expune uni-
versul culturii populare
tradiţionale a spaţiului
bănăţean. Cele 252 de
pagini ale volumului
sunt pline de tradiţie,
cu poze şi date ce
descriu celmai bine istoria porturilor popu-
lare, a broderiilor, ţesăturilor şi bijuteriilor,
ce poartă amprenta străbunilor. Prin lu-
crarea sa, Marius Matei a împlinit astfel
nevoiedeidentitateculturalăaomuluimodern,
confruntat adesea cu pierderea tradiţiilor, în
lupta cu avalanşa modelelor străine. Cum
modernizarea are ca revers schimbarea
rapidă amentalităţilor şi renunţarea la valo-
rile culturii locale vechi, în care agricultura

era ocupaţia de bază, iar sărbătorile şi obi-
ceiurile erau sufletul vieţii comunitare, au-
torul a ales să lupte împotriva uitării
colecţionând ultimele piese de port local.

Observând cum satul îşi pierde „como-
rile” civilizaţiei vechi, care trezeau în sufletul

lui un sentiment de
nostalgie, deşi era
numai un adolescent,
Marius Matei s-a
hotărât să-şi facă o
colecţie de obiecte
etnografice. Sunt mai
bine de zece ani de
atunci, timp în care a
bătut satele cu răbdare,
a cercetat cu pasiune,
devenind un bun
cunoscător al culturii
tradiţionale bănăţene.
Astfel că, deşi a termi-
nat Facultatea de Jur-
nalistică şi profesează
ca redactor la Trustul
de Presă „Scrisul
bănăţean”, scrie la alte
reviste şi conduce
„Lumina Giroceană”,
luptând pentru menţi-
nerea nivelului cul-

tural ridicat al comunei,MariusMatei este şi
muzeograf la Muzeul Satului Bănăţean din
Timişoara. Astfel, pasiunea s-a transformat
în competenţă pusă în slujba prezervării pat-
rimoniului tradiţional bănăţean, ceea ce se
vede în lucrarea sa, „Tezaur bănăţean”, şi în
expoziţiile realizate cu piese din colecţia sa,
în colaborare cu muzeele din Timişoara,
Ciacova, Jimbolia, Lugoj, Buziaş şi Gyula
(Ungaria).

„„TTeezzaauurr bbăănnăăţţeeaann””,, ddee MMaarriiuuss MMaatteeii,,
oo ccaarrttee--aallbbuumm ddee rreessttiittuuiirrii aallee ppoorrttuulluuii

ppooppuullaarr ddiinn GGiirroocc șșii BBaannaatt
Volumul a apărut cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Giroc
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În nobila sami-
siune de salvare şi
conservare a patri-
moniului cultural
local, care asigură
un viitor trecutului
şi un trecut viitoru-
lui, autorul a luat la
colindat satele din
Timiş, adunând în
special costume din
Banatul de câmpie.
De la izmene şi
laibăr, până la
salbe, brâuri, opre-
ge sau burdicuri şi
şube, colecţia tânărului are nu mai puţin de
1.000 de piese. Cele mai vechi încep de la
1890, iar cele mai noi sunt din 1950. Sunt
piese pe care tânărul de 26 de ani, dinGiroc,
le păstrează ca pe un tezaur de familie, o
deosebită colecţie care a dat naştere acestei
cărţi menită să păstreze viu patrimoniul
tradiţional bănăţean. La temelia colecţiei
sale stau ţesăturile bunicii şi străbunicii sale,
două maistoriţe vestite în jurul Timişoarei
în arta de a ţese, a coase, a croşeta şi a broda.
Marius Matei a colecţionat piesele într-un
mod selectiv, după criterii bine stabilite, şi,
apelând la experienţa sa de muzeograf, le-a
organizat riguros, însoţind fiecare piesă cu o

fişă şi număr de inventar.Ansamblurile ves-
timentare sunt compuse după zona etno-
grafică din care provin, după statutul social
şi vârstă, vizitatorul colecţiei şi totodată citi-
torul cărţii obţinând, astfel, despre portul
local, o imagine nu numai frumoasă (portul
bănăţean este extrem de spectaculos), ci şi
exactă. Astfel că din colecţia prezentată în
paginile cărţii sale, se regăsesc circa 1.000 de
piese de costum femeiesc (oprege, spăcele,
poale, cotrânţe, pieptare) şi bărbătesc
(şioareci, cămăşi, pieptare, şube, chintuşe).
Colecţionarul a completat imaginea culturii
tradiţionale bănăţene achiziţionând bijuterii
(mai ales fruntare cu bani, de purtat pe cap,
specifice comunei Giroc), textile de interior
(cilimuri, ponievi şi ştergare),maşini de tors,
fotografii vechi, ceramică şi alte obiecte cu
specific local.

Valoarea colecţiei, care de altfel este şi
subiectul cărţii sale, este recunoscută atât de
instituţiile culturale (muzeele cu care
colecţionarul colaborează, organizând
expoziţii), cât şi de cele administrative
(Primăria Comunei Giroc) şi mai ales de
colectivitatea însăşi, ceea ce nu e puţin lucru.
Localnicii sunt mândri de ea, îl sprijină pe
colecţionar şi deseori îi donează obiecte sau
i le aduc spre achiziţie.Tocmai de aceea, nu
numai tânărul colecţionar a primit de două
ori premiul special al festivalului-concurs
„Lada cu zestre”, organizat de Centrul de
Cultură şi Artă al JudeţuluiTimiş şi deCon-
siliul Judeţean Timiş, ci întreaga comuni-
tate, care, deşi cu ochii aţintiţi spre viitor, se
dovedeşte că îşi ţine încă la mare cinste
trecutul.

Alexandra Dorina BUŞTEAN
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-Mai trăieşti?, mă-ntreab-o damă
Uite-aşa, netam-nesam
-Mai trăiesc, de bună seamă,
Fiindcă altă treabă n-am!

Poetul dialectal Pătru Chira este unul
dintre laureaţii concursului de gen „Marius
Munteanu”, care i-a răsplătit pe ceimai buni
creatori de versuri în dulcele grai bănăţean.
Premiul vine să confirme valoarea de necon-
testat a poetului din Chişoda, recunoscută,
deopotrivă,de critica literară, de confraţii de
condei, dar şi de iubitorii genului.

Hâtru cum îl ştim,
Pătru Chira ne spune
că se aştepta să ia acest
premiu, care constă,
printre altele, şi în
publicarea unui vo-
lum, şi că, la premiere,
„poeţii ăia buni nu s-
au supărat” că a luat
distincţia... Despre
ceilalţi...

Experienţa, talen-
tul înnăscut, umorul
fin şi, nu în ultimul
rând, cunoaşterea
graiului bunilor şi
străbunilor săi din
Banat i-au adus lui
Pătru Chira o re-
cunoaştere unanimă:
foarte mulţi îl văd
drept reperul poeziei
dialectale bănăţene,
după moartea lui Marius Munteanu. „Cam
subţire reperul – ne contrează, în stilu-i
caracteristic, maestrul Chira –, pentru că
viitorul meu nu e prea lung”.

Membru fondator al Cenaclului „Gura
Satului”, de laRadioTimişoara,PetruChira
este cel de-al şaptelea şi ultimul sosit într-un
grup care, la iniţiativa luiMariusMunteanu,
încă din anul 1991, a decis să nu lase să se
piardă graiul bănăţean.„Le-am spus, atunci,
că sunt ultimul venit, dar voi fi şi ultimul
dintre ei care pleacă. Acum, din şapte, am
mai rămas doar trei...”, completează cel care,
pentru mulţi, este Ceacea Pătru Chira.

De-a lungul zecilor de ani de carieră,
atât ca poet, cât şi ca epigramist,PătruChira
a câştigat o sumedenie de concursuri. Cu
umor, ne spune că are nevoie de un
„copârşău” numai să-şi pună diplomele în
el... „Toate concursurile cu diplome le-am
câştigat, pentru că la cele cu bani, premianţii
se ştiau dinainte. Nici n-am dat bani, re-
cunosc, să-mi scot vreo carte, dar sigur este
că nici n-am câştigat din vânzarea lor”,
adaugă maestrul.

Vorbind despre tânărul val al poeziei
dialectale bănăţene, Pătru Chira este

tranşant:„Suntmulţi
poeţi, dar pe princi-
piul mulţi veniţi,
puţinialeşi.Sedisting,
din aripa tânără,
Sergiu Boian şi
Adrian Gerhard”.

Chiar dacă îl lasă
vederea,după cumne
mărturiseşte (fapt
care nu-i scade cu
nimic din vitalitate şi
nici din virulenţă),
poetul şi epigramis-
tul Pătru Chira stă la
pândă şi nu lasă să-i
scape aprigului con-
dei aproape nici un
aspect al vieţii de zi
cu zi. „Numai să
prind ideea şi poezia-i
gata.Mă uit numa’ la
prunul ăsta şi pot

deja să-l descriu”.Recent,maestrul a devenit
şi textier: a scris versuri pentru romanţe, tan-
gouri, colinde şi pricesne, pentru solista de
muzică populară Livia Ilcău.Mai are apărut
un volum,„Drumurimedvăşańe”, scris pen-
tru localitateaUrseni, aparţinând de comuna
Moşniţa Nouă. Şi nu se va opri aici, ne
promite, pentru că lumea are încă ce să îi
ofere şi e păcat ca acum, după ce se poate
spune că a devenit „diplomat” în poezie,
graţie numărului impresionant de diplome
strânse în decursul anilor, să se lase pe
tânjală...

Anton BORBELY

„„DDiipplloommaattuull”” PPăăttrruu CChhiirraa
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Domnul Pătru Chira vine din altă lume decât
„bătrânii” poeţi dialectali. Marius Munteanu, ul-
timuldintrecei careexprimausensibilitatea locului,
se simţea bine în satul bănăţean.Era acasă, era cu ai
săi, vorbea acolo limba lui.Nu-l falsificau celelalte
cărţi,ziarele,revistele,confraţiiprotejaţidelimbaliterară.
Nu-l asasinadiscursul venit de la vedetamedia.

Dacă pleca de acasă, putea să facă haz de în-
tâmplările lumiideazi:cumândria localniculuicare
ştia că „tăt Banatu-i fruncea”.Era solidar cuVictor
Vlad Delamarina, cu Gheorghe Gârda şi chiar cu
TataOancea.

Pătru Chira nu mai e „om tradiţional”, el este
unommodern (postmodern) carepoate să exprime
lumea de altădată. Îi ştie cuvintele şi poate să le
salveze. Vrea să le salveze, ca un prestidigitator cu
har.Cunoaşte tradiţia şi poate să vorbească/scrie în
numeleei.Poateregizaspectacolul sărbătorii rurale
în detaliu şi poate să-l recompună cu graţie.
Comediile lui Pătru Chira aşază în centrul lor

oameni care pot exprima locul şi prin buna rostire
dialectală: prin virilitatea lor de fiinţe tradiţionale,
solidare cu lumeadeodinioară.

Pătru Chira suportă cu graţie asediul întâm-
plărilordeazi,al„ştirilor”care îlanunţăcătrăieşte în
altă lume.Asediul întâmplărilor, dar şi al persona-
jelor care vor să fie la zi cu istoriile lor personale.
Comediograful care este ştie să apese acceleratorul
lingvistic, explorând zăcămintele lexicale cu umor.
Elexprimănouageneraţieascrisuluidialectal–gene-
raţie care trăieşte înuniversul citadinal succesivelor
globalizări.El este alături de prietenii săi dinBanat
şiestesolidarcuversificatorii„îngrai”.Ştiesărâdăcu
eişichiar„să-itraducă”.Vocaţiaparodicăastructurat
întotdeauna literaturadialectalăbănăţeană,careare
în dl PătruChira un autor plauzibil.Dupămoartea
luiMariusMunteanu, speranţele celor care cred în
resuscitareagenului se leagădeDomniaSa.

CornelUNGUREANU,preşedinteleUniunii
Scriitorilor dinRomânia –FilialaTimişoara

În duminica de-nceput de august din ăst an,
când i-a venit rândul să fie gazdă la „Gura Satu-
lui”de laRadioTimişoara,CeaceaPătruChira şi-a
calculat (e doar contabil calificat!) câte zile i se
cuprind în cei 76de ani de curânddepliniţi;număr
impresionant şi „fără zmintă” în exactitatea canti-
tativă.Darneputinciosdemic,de-adreptul piper-
nicit într-o comparaţie ce nu se poate face,aceea a
clipelor care nu doar că-l duc la eternitate, ci l-au
statornicit dintre veşnicie întru veşnicie. Vârsta
asta – pe care o au doar cei aleşi – este eternitatea
talentului,marele lui talent:cu aceastămonedăde
aurpur – argument indubitabil –PătruChira a in-
trat al cincilea în galeria-etalon a Cenaclului
„Gura Satului”, fiind cuprins în volumul al doilea
GuraSatului laRadioTimişoara,EdituraMirton,
1994.Iniţiativa, impulsul iniţial al venirii luiPătru
Chira aparţin –nici nu se putea altfel – luiMarius
Munteanu.

Traiectul excepţional al talentului poetic pe
care Pătru Chira îl dovedeşte necontenit se află
în spaţiul literaturii dialectale bănăţene sub sem-
nul POEZIEI.Bornele acestui traiect sunt (până
acum): volumul PătruChira,Versuri,Timişoara,
EdituraMarineasa, 2006, în seria „Literatură di-
alectală”, fiind al doilea volum de poezie din
această serie prestigioasă în consacrarea acestui
tip unic de literatură existent în literatura naţio-
nală şi în cultura română.Volumul are o Postfaţă
semnată de criticul literarCornelUngureanu, in-
titulată(şiargumentată)edificator:„Postmodernismul
literaturii dialectale. Cazul Pătru Chira”.

Iar după 20 de ani de la primirea în galeria

întemeietorilor Cenaclului radiofonic „GURA
SATULUI”, Pătru Chira este desemnat, sărbă-
torit şi omagiat ca Laureat (ex aequo cu poetul
dialectal SergiuBoian) al Ediţiei I (2012-2013) a
Concursului de Literatură dialectală bănăţeană
„MariusMunteanu”, cu volumul intitulat Blidu
cu murături, Timişoara, Editura Eurostampa,
2013 (Seria literatură dialectală bănăţeană).

În prefaţa pe care am scris-o la celălalt volum
Laureat ex aeqo, Sergiu Boian, Iarna dîn nori
apărut la aceeaşi editură (prefaţa la volumul lui
Pătru Chira a fost scrisă de Cornel Ungureanu),
aşadar, în cea scrisă demine la volumul lui Sergiu
Boian, încheiam astfel:

„Primii Laureaţi ai Concursului «Marius
Munteanu» întăresc şi înalţă «Reperul Marius
Munteanu». În acelaşi timp, cei doi poeţi laureaţi
ne arată imaginea poetică a Reperului nepierdut
trecător prin timp: «cum ar fi fost» Marius
Munteanu dacă ar fi trăit în acest timp.De fapt,
ne arată că Marius Munteanu trăieşte, poetic
trăieşte. Se străluminează astfel o realitate care,
miraculos, face ca mereu «acelaşi timp» să fie
«acest timp».

O fi prezentul etern al adevăratei poezii?!...”.
Aşa că Dragul nostru Ceacea Pătru ne

rămâne – nu ca în Poşmândra Morţî (II) şi până
„La Sâmpetru prăst-un veac”, ci în veşnicie,
numărând liniştit şi senin clipele noastre în eter-
nitatea talentului său.

La mulţi ani, Binetrăitorule!
Ioan-Viorel BOLDUREANU

CCeeaa PPăăttrruu îîșșii nnuummăărrăă cclliippeellee ddee llaa nnaașștteerree ppâânnăă llaa eetteerrnniittaattee

PPoossttmmooddeerrnniissmmuull lliitteerraattuurriiii ddiiaalleeccttaallee.. CCaazzuull PPăăttrruu CChhiirraa
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Ca în fiecare an, Primăria comunei Gi-
roc a coordonat o amplă acţiune de stropiri,
terestre şi aeriene, împotriva muştelor şi
ţânţarilor. Astfel, în seara zilei de 2 iulie, cu
maşini şi un elicopter, acţiunea s-a desfăşu-
rat în Giroc, iar a doua zi, 3 iulie, la Chişoda.

După aceste acţiuni de combatere a
muştelor şi ţânţarilor, autorităţile locale îi
sfătuiesc pe giroceni şi chişozeni să acorde o
atenţie mărită consumului de fructe, în spe-
cial, care trebuie, în prealabil, spălate.

V.TOMOIAGĂ

ÎÎnn GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa ss--aa ssttrrooppiitt
îîmmppoottrriivvaa mmuușștteelloorr șșii ţţâânnţţaarriilloorr



Judeţul Timiş ar putea avea un spi-
tal ultramodern, ridicat pe fonduri
exclusiv private, după ce consilierii
judeţeni au aprobat studiul de prefe za -

bilitate pentru acest proiect. Unitatea
sanitară ar urma să coste în jur de 40 de
milioane de euro, sumă asigurată de in-
vestitori americani. CJ Timiş s-a anga-
jat să pună la dispoziţie terenul şi să
racordeze spitalul la utilităţi.

Pe locul fostei Unităţi Militare de la
Giroc va apărea un spital ultramodern,
cu câteva sute de paturi. Construcţia a
fost anunţată încă de anul trecut de
preşe din tele CJ Timiş, Titu Bojin.

„Complexul spita licesc de excelenţă în
regim de investiţie şi exploatare 
public-privat” a fost propus în două
variante. În prima dintre ele, spitalul

ar putea avea 600 de
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valoarea investiţiei
rămâne aceeaşi, res -
pec tiv 171,6 milioane
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Puţini din generaţiile actuale, şi mai ales
dintre noii locuitori ai Girocului, ştiu că încă
din a doua jumătate a secolului XIX şi până
pe la începutul anilor ’90 în Giroc trăia o im-
portantă comunitate germană, care, chiar
dacă niciodată nu depăşea 10% din populaţia
localităţii, prin seriozitatea de care a dat
dovadă de-a lungul existenţei sale pe aceste
meleaguri, prin hărnicie şi, îndeosebi, prin
priceperea dovedită în diversele meserii şi-a
adus un aport deosebit la evoluţia econo -
mico-socială şi gospodărirea satului. (...)

Datorită faptului că izvoarele istorice
referitoare la nemţii din Giroc sunt puţine,
ne vom folosi de scrierile şi informaţiile
lăsate de ei în diferite încercări de realizare a
unei cronici a Girocului sau a nemţilor din
Giroc. Astfel, ne stau la dispoziţie unele in-
formaţii păstrate de Nikolaus Sehi (1899-
1974), ai cărui înaintaşi se trag din
localitatea Bann (Landstuhl Pflaz), Germa-
nia, şi care au emigrat în Banat în perioada
celui de-al treilea val de colonizare a 
şvabilor, din anii 1780-1790.

O altă lucrare este scrierea monografică
„Cronica comunei Giroc” a lui Iosef Siller şi
a fiului său, Peter, apărută în Germania în
anul 1992, care, cu dorul şi nostalgia faţă de
locul copilăriei şi al tinereţii, scrie: „Simt
nevoia de a scrie despre concetăţenii mei şi
despre evenimentele care s-au petrecut şi vă
dedic dumneavoastră această cronică drept
prilej de bucurie şi mulţumire, celor ce mi-
au dat un bun exemplu în viaţă şi cu care am
împărţit întotdeauna bucuriile şi necazurile.
Este vorba despre satul Giroc, din Banat,
hărăzit din voia lui Dumnezeu, unde o 
restrânsă comunitate germană s-a aşezat şi
unde strămoşii noştri şi noi am trăit împreu -
nă mulţi ani cu bucurie”. (...)

Între anii 1865-1870 au venit în Giroc
primele familii de nemţi, pentru a cumpăra
pământ ieftin, pentru a-l arenda sau pentru
a practica diverse meserii. Astfel, croitorii,
frizerii, pantofarii, zidarii, tâmplarii, fierarii,
dulgherii sau rotarii găsesc din plin de lucru,
ei practicând aceste meserii în paralel cu
agricultura. În multe domenii, etnicii ger-
mani au realizat aici o muncă de pionierat.

Sosesc la Giroc familii din: Grabaţ,
Lenauheim, Parţa, Bulgăruş, Checea,
Cenei, Iecea Mare, Ionel, Lugoj, Variaş,
Orţişoara, Cărpiniş, Pancevo, Bacova, 
Becicherec, Uivar şi, nu în ultimul rând,
Niţchidorf.

Între anii 1865-1870 au venit din
Grabaţ, prin Ciarda, primele familii ger-
mane, precum: Sehi Matthias şi Fendler
Henrich. Se presupune că în acelaşi timp a
venit şi familia Rastastatter Franz, din
Orţişoara, iar în anii 1870-1871 familiile
Mertensz Peter şi Kasper.

Casa familiei Sehi (aflată şi în prezent,
dar renovată şi modernizată, pe strada Se-
menic) a fost prima casă de ţăran neamţ din
localitate, care a fost construită între anii
1873-1876, după modelul arhitectural din
Grabaţ. Ea a fost construită din argilă şi
pământ bătut şi acoperită cu ţiglă arsă.

Prezentăm în continuare originea şi
locurile de baştină ale câtorva familii ger-
mane, stabilite după anul 1875 la Giroc. Ast-
fel, familia Sehi a emigrat în anul 1776 din
localitatea Bann (provincia Pflaz – Germa-
nia), aşezându-se la Grabaţ, după care, în
1875, se mută la Giroc. Familia Adam Peter
provenea din Trier, iar străbunii familiei Au-
gustin Frantz, din St. Catherine. Familiile
lui Nasz Katharina, căsătorită cu Blasi Wil-
helm, proveneau din Neuhausel (Pfalz).
Străbunii familiei Csaftary proveneau din
regiunea Lothringen, iar cei ai familiei
Fendler Lorenz, din Franken. Familia
Dassinger Peter provenea din Dettingen, iar
soţia sa, Karpirier Barbara, îşi avea originea
în Lorena. Străbunii familiei Gerber Franz
erau de loc din Eckersville – Alsacia, iar cei
ai familiei Gion Maria, din Vahlen – Lorena.
Nu se cunoaşte locul de origine al familiilor
Grundhauser, Rastatter şi Hipp.

Lipsa de lucru în alte ţinuturi aduce la
Giroc diverşi meseriaşi, astfel că în anul
1898 vine de la Lugoj croitorul Hengl Mar-
tin, dar din lipsa unei locuinţe se întoarce
înapoi, pentru a reveni în anul 1903 cu o
căruţă în care şi-a făcut atelier şi locuinţă.
Tot în 1898 se mută în sat şi fierarul Stelzner
Georg, originar din Variaş. 
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Aici găseşte de lucru din plin, atât la local-
nici, cât şi la căruţaşii care lucrau între anii
1905-1909 la înălţarea digului dintre Urseni şi
Şag şi care veneau la fierarul Giuri cu uneltele
şi căruţele la reparat, iar cu caii la potcovit.
Afacerea prosperă, îşi construieşte o casă mare
în care deschide o prăvălie şi un birt. Erau renu -
mite relaţiile de prietenie şi întrajutorare din-
tre acesta şi multe familii de români, relaţii
specifice şi pentru celelalte familii de nemţi cu
băştinaşii români, transmise din generaţie în
generaţie, până la plecarea masivă a acestora
din Germania, la sfârşitul anilor ’80 şi în-
ceputul anilor ’90.

Majoritatea emigranţilor germani au
cumpărat terenuri ieftine de la un mare pro-
prietar maghiar, ruinat de datorii, care a emi-
grat în Ungaria. O parte dintre aceştia,
majoritatea veniţi din Niţchidorf în perioada
1910-1912, întemeia ză un mic cătun, format
din 12-15 case, pe locul numit şi acum „La
nemţi”, situat în sud-est, la un kilometru dis-
tanţă de satul propriu-zis. Pământul cumpărat
era mlăştinos, argilos, iar pe alocuri nisipos, cu
o slabă fertilitate, dar, harnici şi cu o mare am-
biţie, au vrut să demonstreze că nu există
pământ bun sau rău, ci doar agriculturi pri-
cepuţi sau mai puţin pricepuţi, astfel că în scurt
timp pământurile lor au devenit roditoare.
Acum, printre familiile nou-venite se numără
familiile Mellinger Georg şi Elisabeth (origi-
nari din regiunea Lorena), Pettla Karl şi
Veronika, Augustin Nikolaus şi Franziska,
Keller Adam şi Teresia. După Primul Război
Mondial, şvabii din pusta de „La nemţi” se
mută în sat, din dorinţa de a fi mai aproape de
oraş, unde săptămânal mergeau să-şi vândă
produsele, cât şi din dorinţa de a scăpa de ja-
furi, la care erau supuşi în cătunul lor izolat.
Prima familie care se mută este cea a lui Peter
Rohs, în perioada 1923-1925.

În timpul Primului Război Mondial, şi
nemţii din Giroc au participat la marea con-
flagraţie mondială şi şi-au dat jertfa de sânge
pe câmpurile de luptă, unde au pierit: Müller
Ignaz, Martin Pfeifanf, fraţii Carol şi Ştefan
Thurn, Petru Schipfer, Georg Neuror, Keller
Georg şi Dassinger Peter. Numele acestor eroi
stau scrise alături de cele ale eroilor români, pe
monumentul ridicat în anul 1927 în faţa 
bisericii ortodoxe din Giroc.

Prin reforma agrară din anul 1921, 21 de
familii de nemţi din Giroc sunt împroprietărite
cu suprafaţa de 36 jug. şi 800 stj., în aceleaşi
condiţii în care au fost împroprietăriţi şi

românii, ungurii sau sârbii.
Perioada dintre cele două războaie mon dia-

le este una de refacere a gospodăriilor ţărăneşti
şi de prosperitate a micilor meseriaşi şi comer-
cianţi nemţi, care, într-o statistică din anul
1939, reprezentau mai mult de un sfert din to-
talul meseriaşilor şi negustorilor din sat.

Cel de-Al Doilea Război Mondial, cu
pierderile umane şi materiale şi cu urmările
sale, avea să aducă şi populaţiei germane din
Giroc necazuri şi suferinţe. Astfel, în război,
din armata germană sau română au pierit:
Stelzner Josef, Katalusi W., Ratz St., Furack
Franz, Pirosch Paul, Petla Peter, Keller Iosef şi
Rohs Johan.

Instalarea regimului comunist, după anul
1945, a suplimentat suferinţele nemţilor din
Giroc. Astfel, unii dintre ei sunt deportaţi în
URSS, celor rămaşi acasă li se confiscă averea,
iar în casa familiei Stelzner, după 1950, pentru o
scurtă perioadă, se instalează sediul CAP-ului.

În 17 ianuarie 1945, grupuri de jandarmi,
însoţiţi de soldaţi ruşi şi civili giroceni, au în-
ceput percheziţionarea tuturor familiilor de
nemţi, „ridicând” toate femeile între 18 şi 30 de
ani şi bărbaţii între 17 şi 45 de ani, ducându-i la
primărie, iar după două zile erau îmbarcaţi în
vagoane de marfă şi transportaţi în URSS,
unde, în lagăre de muncă, au fost puşi să 
lucreze în mine, pe şantiere sau în colhozuri,
pentru „refacerea ţării”. Dintre nemţii din
Giroc au avut o asemenea soartă următoarele
persoane: Franziska Fendler, Schmadl Anna,
Petla Elisabeth, Schipfer Iosef, Rohs 
Magdalena, Mellinger Therezia, Gerber
Katharina, Grundhauser Katharina, Grund-
hauser Magdalena, Hipp Terezia, Löchinger
Adam şi Franciska, Frey Therezia, Frey Katha-
rina, Frey Barbara, Blum Elisabeth, Kunz
Peter, Furak Iosef, Krebs Franz, Schannen
Anna şi Keller Magdalena. Un mic grup a
reuşit să se ascundă şi să scape de deportare.
Bolnavii au fost trimişi acasă în anul 1947:
Hipp Therezia, Fendler F., Schmadl A. Şi
Gerber K., iar restul, în anul 1951, când au fost
eliberaţi şi s-au întors în Giroc. În urma 
deportării părinţilor, mulţi copii au rămas în
sat, fără părinţi, în îngrijirea bunicilor.

Material preluat din monografia „Giroc - arc
peste timp”, realizată de prof. 

Octavian GRUIŢA, prof. Ion MURARIU 
şi Marius MATEI

- continuare în pagina 176 -
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Mai mulţi motociclişti din Vestul
României au participat, pe circuitul Vik
Power din Arad, la un curs susţinut de Ionel
Pascota, campion al României şi al Europei,
şi de profesioniştii de la Freedom Crew.
Scopul cursului a fost acela de a-i învăţa pe
pasionaţi cum să-şi perfecţioneze tehnica de
condus motocicleta.

Evenimentul a fost un succes, ţinând
cont de numărul mare de participanţi în-
scrişi, motiv pentru care s-a desfăşurat pe
durata a nu mai puţin de şase ore, având o
parte teoretică şi una practică.

Pascota Racing Team Service&Tuning
a oferit cursantului cu cea mai bună ascensiu-
ne un premiu constând într-un schimb de
ulei şi filtru de ulei.

„Mă bucură să văd că motociclismul din
România trăieşte şi răspunde unei asemenea
invitaţii. Pe lângă cei 40 de cursanţi am văzut
mulţi susţinători veniţi tot pe motocicletă,
creând o ima gine deosebită şi o atmosferă

foarte plăcută. Îi mulţumesc lui Ionel 
Pascota că a răspuns afirmativ invitaţiei
noastre de a participa la acest curs şi sperăm
că la anul, tot împreună, să ducem acest curs
pe un circuit din afara ţării”, a declarat 
Flavius Ciuică, preşedintele Freedom Crew
Timişoara. (A.B.)

IIoonneell  PPaassccoottaa,,  ddaassccăăll  ppeennttrruu  
mmoottoocciicclliișșttiiii  aammaattoorrii
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Ionel  Pascota,  dascăl  pentru  
motocicliștii  amatori
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LLuunnaa  iiuulliiee  îînn  ddaattee
2 iulie - Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt

2 iulie - Ziua Pescarului

3 iulie - Ziua Internaţională a ziaristului sportiv. Se sărbătoreşte din 1995, 
conform deciziei Asociaţiei Internaţionale a presei sportive

4 iulie - Ziua Internaţională a Cooperativelor. Declarată de Adunarea Generală
ONU din 1995

4 iulie - Ziua Independenţei SUA (1776)

6 iulie - Ziua comemorării victimelor stalinismului

11 iulie - Ziua Mondială a Populaţiei. A fost declarată de ONU (1989) în 
momentul în care populaţia globului a depăşit numărul de 5 miliarde

14 iulie - Ziua Naţională a Franţei (ziua căderii Bastiliei - 1789)

20 iulie - Ziua Şahului. Declarată în 1966 de Federaţia Internaţională a Jocului
de Şah - FIDE (înfiinţată în 1924)

23 iulie - Ziua Mondială a Mişcării Olimpice
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Dragoste şi cuplu

Saturn şi Pluto în zona parteneriatelor şi a iubirilor induce, de regulă, un climat ten-
sionat într-o relaţie, însă există şi o parte benefică în manifestarea lor. Pluto transformă
tot ce atinge, iar relaţia se poate adânci sau sfârşi.

Saturn favorizează legăturile solide, maturizarea sau apariţia unei iubiri din trecut.
Astfel, sunteţi provocaţi să examinaţi nu numai relaţiile din viaţa voastră, ci şi pers pectiva
pe care o aveţi asupra lor. Probabil că procesul nu va fi uşor, însă cu siguranţă veţi deveni
persoane mai puternice şi încrezătoare după experienţa respectivă.

În luna mai există o predispoziţie către relaţii secrete, interzise ori de la distanţă care
se transpun mai mult în plan spiritual. Din iulie, când Jupiter va tranzita semnul zodia-
cal Rac, vă poate creşte motivaţia de a întreprinde ceea ce este mai bine pentru voi şi şansa
să vă găsiţi partenerul de viaţă pe meleaguri străine.

Bani şi carieră

Neaşteptate oportunităţi în carieră vă asteaptă de la jumătatea lunii martie încolo.
Deşi schimbările în această zonă ar putea fi perturbatoare, ele vă încurajează să priviţi cât
mai departe în viitor şi să vă apropiaţi, încet-încet, de aspiraţiile şi obiectivele voastre. 
Înainte însă să întreprindeţi o schimbare importantă, examinaţi cu atenţie aspectele po-
zitive şi pe cele negative, pentru că deciziile pe care le veţi lua în acest an vor avea efecte
pe termen lung!

Lunile de vară sunt cele mai provocatoare şi aducătoare de şansă în ce priveşte traseul
profesional şi banii. În ce priveşte investiţiile, acestea ar trebui abordate cu prudenţă şi
gândite pe termen lung. Câştigurile imediate nu sunt cea mai bună alegere.

Sănătate

În cazul în care corpul vostru dă semnale de oboseală sau durere, nu le ignoraţi! 
Înseamnă că trebuie să faceţi schimbări în ceea ce priveşte stilul de viaţă: alimentaţie, se-
dentarism, factorii de stres ori abuzul de medicamente.

În prima parte a anului sunteţi predispuşi la scăderea imunităţii şi suprasolicitare ner-
voasă. În partea a doua, la boli de nutriţie şi sanguine. Per ansamblu însă, veţi avea parte
de multă energie şi un tonus ridicat.

Recomandarea este ca în prima parte a anului, când Jupiter se află într-o casă astrolo-
gică importantă pentru sănătate, să vă menajaţi ficatul, să nu-l supuneţi la agresiuni ali-
mentare de niciun fel. Altfel spus, păstrarea unui echilibru alimentar este absolut necesar.

((2222 iiuunniiee -- 2222 iiuulliiee))
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Horoscop

Rac
Dragoste şi cuplu

Saturn şi Pluto în zona parteneriatelor şi a iubirilor induce, de regulă, un climat ten-
sionat într-o relaţie, însă există şi o parte benefică în manifestarea lor. Pluto transformă
tot ce atinge, iar relaţia se poate adânci sau sfârşi.

Saturn favorizează legăturile solide, maturizarea sau apariţia unei iubiri din trecut.
Astfel, sunteţi provocaţi să examinaţi nu numai relaţiile din viaţa voastră, ci şi pers pectiva
pe care o aveţi asupra lor. Probabil că procesul nu va fi uşor, însă cu siguranţă veţi deveni
persoane mai puternice şi încrezătoare după experienţa respectivă.

În luna mai există o predispoziţie către relaţii secrete, interzise ori de la distanţă care
se transpun mai mult în plan spiritual. Din iulie, când Jupiter va tranzita semnul zodia-
cal Rac, vă poate creşte motivaţia de a întreprinde ceea ce este mai bine pentru voi şi şansa
să vă găsiţi partenerul de viaţă pe meleaguri străine.

Bani şi carieră

Neaşteptate oportunităţi în carieră vă asteaptă de la jumătatea lunii martie încolo.
Deşi schimbările în această zonă ar putea fi perturbatoare, ele vă încurajează să priviţi cât
mai departe în viitor şi să vă apropiaţi, încet-încet, de aspiraţiile şi obiectivele voastre. 
Înainte însă să întreprindeţi o schimbare importantă, examinaţi cu atenţie aspectele po-
zitive şi pe cele negative, pentru că deciziile pe care le veţi lua în acest an vor avea efecte
pe termen lung!

Lunile de vară sunt cele mai provocatoare şi aducătoare de şansă în ce priveşte traseul
profesional şi banii. În ce priveşte investiţiile, acestea ar trebui abordate cu prudenţă şi
gândite pe termen lung. Câştigurile imediate nu sunt cea mai bună alegere.

Sănătate

În cazul în care corpul vostru dă semnale de oboseală sau durere, nu le ignoraţi! 
Înseamnă că trebuie să faceţi schimbări în ceea ce priveşte stilul de viaţă: alimentaţie, se-
dentarism, factorii de stres ori abuzul de medicamente.

În prima parte a anului sunteţi predispuşi la scăderea imunităţii şi suprasolicitare ner-
voasă. În partea a doua, la boli de nutriţie şi sanguine. Per ansamblu însă, veţi avea parte
de multă energie şi un tonus ridicat.

Recomandarea este ca în prima parte a anului, când Jupiter se află într-o casă astrolo-
gică importantă pentru sănătate, să vă menajaţi ficatul, să nu-l supuneţi la agresiuni ali-
mentare de niciun fel. Altfel spus, păstrarea unui echilibru alimentar este absolut necesar.

(22 iunie - 22 iulie)

162

Avem timp pentru toate.
Să dormim, să alergăm în dreapta şi-n stânga,
să regretăm c-am greşit şi să greşim din nou,
să-i judecam pe alţii şi să ne absolvim pe noi
înşine,
avem timp să citim şi să scriem,
să corectăm ce-am scris, să regretăm ce-am scris,
avem timp să facem proiecte şi să nu le respec-
tăm,
avem timp să ne facem iluzii şi să răscolim prin
cenuşa lor mai tarziu.
Avem timp pentru ambiţii şi boli,
să învinovăţim destinul şi amănuntele,
avem timp să privim norii, reclamele sau un acci-
dent oarecare,
avem timp să ne-alungăm întrebările, să amânăm
răspunsurile,
avem timp să sfărâmăm un vis şi să-l reînventăm,
avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem,
avem timp să primim lecţii şi să le uităm dupa-
aceea,
avem timp să primim daruri şi să nu le-nţelegem.
Avem timp pentru toate.
Nu e timp doar pentru puţină tandreţe.
Când să facem şi asta - murim.
Am învăţat unele lucruri în viaţă pe care vi le îm-
părtăşesc şi vouă!!
Am învăţat că nu poţi face pe cineva să te
iubească
tot ce poţi face este să fii o persoană iubită.
Restul... depinde de ceilalţi.
Am învăţat că oricât mi-ar păsa mie
altora s-ar putea să nu le pese.
Am învăţat că durează ani să câştigi încredere
şi că doar în câteva secunde poţi să o pierzi.
Am învăţat că nu contează CE ai în viaţă
ci PE CINE ai.
Am învăţat că te descurci şi ţi-e de folos farmecul
cca. 15 minute
după aceea, însă, ar fi bine să ştii ceva.
Am învăţat că nu trebuie să te compari cu ceea ce
pot alţii mai bine să facă
ci cu ceea ce poţi tu să faci.
Am învăţat că nu contează ce li se întâmplă oa-
menilor
ci contează ceea ce pot eu să fac pentru a rezolva.
Am învăţat că oricum ai tăia
orice lucru are două feţe.
Am învăţat că trebuie să te desparţi de cei dragi
cu cuvinte calde
s-ar putea să fie ultima oară când ii vezi.
Am învăţat că poţi continua încă mult timp
după ce ai spus că nu mai poţi.
Am învăţat că EROI sunt cei care fac ce trebuie,
când trebuie

indiferent de consecinţe.
Am învăţat că sunt oameni care te iubesc
dar nu ştiu s-o arate.
Am învăţat că atunci când sunt supărat am drep-
tul să fiu supărat
dar nu am dreptul să fiu şi rău.
Am învăţat că prietenia adevărată continuă să ex-
iste chiar şi la distanţă
iar asta este valabil şi pentru iubirea adevărată.
Am învăţat că, dacă cineva nu te iubeşte cum ai
vrea tu
nu înseamnă că nu te iubeşte din tot sufletul.
Am învăţat că indiferent cât de bun iţi este un
prieten
oricum te va răni din când în când,
iar tu trebuie să-l ierţi pentru asta.
Am învăţat că nu este întotdeauna de ajuns să fii
iertat de alţii
cateodată trebuie să înveţi să te ierţi pe tine în-
suţi.
Am învăţat că indiferent cât de mult suferi,
lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta.
Am învăţat că trecutul şi circumstanţele ţi-ar
putea influenţa personalitatea
dar că TU eşti responsabil pentru ceea ce devii.
Am învăţat că, dacă doi oameni se ceartă, nu
înseamnă că nu se iubesc
şi nici faptul că nu se ceartă nu dovedeşte că se
iubesc.
Am învăţat că uneori trebuie să pui persoana pe
primul loc
şi nu faptele sale.
Am învăţat că doi oameni pot privi acelaşi lucru
şi pot vedea ceva total diferit.
Am învăţat că indiferent de consecinţe
cei care sunt cinstiţi cu ei înşişi ajung mai departe
în viaţă.
Am învăţat că viaţa îţi poate fi schimbată în
câteva ore
de către oameni care nici nu te cunosc.
Am învăţat că şi atunci când crezi că nu mai ai
nimic de dat
când te strigă un prieten vei găsi puterea de a-l
ajuta.
Am învăţat ca scrisul ca şi vorbitul
poate linişti durerile sufleteşti.
Am învăţat că oamenii la care ţii cel mai mult
îţi sunt luaţi prea repede...
Am învăţat că este prea greu să-ţi dai seama
unde să tragi linie între a fi amabil, a nu răni oa-
menii şi a-ţi susţine părerile.
Am învăţat să iubesc
ca să pot să fiu iubït.

Octavian PALER

AAvveemm  ttiimmpp

163



163 164

Schimbarea la Faţă 
a Domnului

Schimbarea la Faţă a
Domnului este prăznuită
pe 6 august. Această sărbă-
toare aminteşte de minu -
nea petrecută pe muntele
Tabor, unde Hristos îşi de-
scoperă dumnezeirea Sa
prin natura umană pe care
a asumat-o. Evanghelistul
Matei spune „Şi a strălucit
faţa Lui ca soarele, iar
veşmintele Lui s-au făcut
albe ca lumina” (Matei 17,
2), în vreme ce evanghelis-
tul Marcu spune că
veşmintele Lui s-au făcut
albe ca zăpada (Marcu 9,3). 

Faptul că Evanghelistul Matei spune
despre chipul lui Hristos că era „ca soarele”,
iar Luca, vorbind despre veşmintele Sale,
menţionează că „erau ca zăpada”, ne desco -
peră că firea omenească nu a fost absorbită
de cea dumnezeiască în Hristos, căci
„zăpada” nu a fost topită de „soarele” 
din El. Amintim că firea umană şi 

dumnezeiască din Hristos
sunt unite în chip neameste-
cat, neschimbat, neîmpărţit
şi nedespărţit în Hristos.
Sărbătoarea Shimbării la
Faţă a Domnului datează de
la începutul sec. al IV-lea,
când Sfânta Împărăteasă
Elena zideşte o biserică pe
Muntele Tabor. 

Această sărbătoare în-
cepe să fie menţionată în
documente din prima jumă-
tate a secolului al V-lea. În
Apus, sărbătoarea Schim-
bării la Faţă s-a generalizat
mai târziu, prin hotărârea

luată de papa Calist al III-lea ca mulţumire
pentru biruinţa creştinilor asupra turcilor
la Belgrad, în anul 1456. Există obiceiul ca
în această zi să se facă pomenirea generală a
celor trecuţi la cele veşnice (Biserica Rusă).
În unele zone, de sărbătoarea Schimbării la
Faţă a Domnului se aduc la biserică
struguri, care se împart credincioşilor.

Fericit cel ce a câştigat îndelunga-răb-
dare, că bărbatul îndelung răbdător are
multă pricepere.(Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel străin de întărâtare şi de
mânie, că mânia bărbatului nu lucrează
dreptatea lui Dumnezeu. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce a îndrăgit blândeţea, după
cuvântul Domnului: fericiţi cei blânzi. 
(Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel a dobândit ascultare ade-
vărată, că unul ca acesta s-a făcut următor
Domnului, Care a fost ascultător chiar până
la moarte. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel străin de zavistie, că prin za vis-
tie moartea a intrat în lume. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce nu spurcă limba sa cu
grăirea de rău, că inima grăitorului de rău
este plină de toată întinăciunea. (Sf. Efrem
Sirul)

Fericit cel ce a dobândit înfrânare, că
aceasta este reazimul a toată virtutea. 
(Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce face bine celor sărmani, că
mulţime de apărători o să aibă la Judecată.
(Sf. Efrem Sirul)

Învăţături creștine
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SScchhiimmbbaarreeaa  llaa  FFaaţţăă  
aa  DDoommnnuulluuii

Schimbarea la Faţă a
Domnului este prăznuită
pe 6 august. Această sărbă-
toare aminteşte de minu -
nea petrecută pe muntele
Tabor, unde Hristos îşi de-
scoperă dumnezeirea Sa
prin natura umană pe care
a asumat-o. Evanghelistul
Matei spune „Şi a strălucit
faţa Lui ca soarele, iar
veşmintele Lui s-au făcut
albe ca lumina” (Matei 17,
2), în vreme ce evanghelis-
tul Marcu spune că
veşmintele Lui s-au făcut
albe ca zăpada (Marcu 9,3). 

Faptul că Evanghelistul Matei spune
despre chipul lui Hristos că era „ca soarele”,
iar Luca, vorbind despre veşmintele Sale,
menţionează că „erau ca zăpada”, ne desco -
peră că firea omenească nu a fost absorbită
de cea dumnezeiască în Hristos, căci
„zăpada” nu a fost topită de „soarele” 
din El. Amintim că firea umană şi 

dumnezeiască din Hristos
sunt unite în chip neameste-
cat, neschimbat, neîmpărţit
şi nedespărţit în Hristos.
Sărbătoarea Shimbării la
Faţă a Domnului datează de
la începutul sec. al IV-lea,
când Sfânta Împărăteasă
Elena zideşte o biserică pe
Muntele Tabor. 

Această sărbătoare în-
cepe să fie menţionată în
documente din prima jumă-
tate a secolului al V-lea. În
Apus, sărbătoarea Schim-
bării la Faţă s-a generalizat
mai târziu, prin hotărârea

luată de papa Calist al III-lea ca mulţumire
pentru biruinţa creştinilor asupra turcilor
la Belgrad, în anul 1456. Există obiceiul ca
în această zi să se facă pomenirea generală a
celor trecuţi la cele veşnice (Biserica Rusă).
În unele zone, de sărbătoarea Schimbării la
Faţă a Domnului se aduc la biserică
struguri, care se împart credincioşilor.

FFeerriicciitt  cceell  ccee  aa  ccââşşttiiggaatt  îînnddeelluunnggaa--rrăăbb--
ddaarree,,  ccăă  bbăărrbbaattuull  îînnddeelluunngg  rrăăbbddăăttoorr  aarree
mmuullttăă  pprriicceeppeerree..((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  ssttrrăăiinn  ddee  îînnttăărrââttaarree  şşii  ddee
mmâânniiee,,  ccăă  mmâânniiaa  bbăărrbbaattuulluuii  nnuu  lluuccrreeaazzăă
ddrreeppttaatteeaa  lluuii  DDuummnneezzeeuu..  ((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  ccee  aa  îînnddrrăăggiitt  bbllâânnddeeţţeeaa,,  dduuppăă
ccuuvvâânnttuull  DDoommnnuulluuii::  ffeerriicciiţţii  cceeii  bbllâânnzzii..  
((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  aa  ddoobbâânnddiitt  aassccuullttaarree  aaddee--
vvăărraattăă,,  ccăă  uunnuull  ccaa  aacceessttaa  ss--aa  ffăăccuutt  uurrmmăăttoorr
DDoommnnuulluuii,,  CCaarree  aa  ffoosstt  aassccuullttăăttoorr  cchhiiaarr  ppâânnăă
llaa  mmooaarrttee..  ((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  ssttrrăăiinn  ddee  zzaavviissttiiee,,  ccăă  pprriinn  zzaa  vviiss--
ttiiee  mmooaarrtteeaa  aa  iinnttrraatt  îînn  lluummee..  ((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  ccee  nnuu  ssppuurrccăă  lliimmbbaa  ssaa  ccuu
ggrrăăiirreeaa  ddee  rrăăuu,,  ccăă  iinniimmaa  ggrrăăiittoorruulluuii  ddee  rrăăuu
eessttee  pplliinnăă  ddee  ttooaattăă  îînnttiinnăăcciiuunneeaa..  ((SSff..  EEffrreemm
SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  ccee  aa  ddoobbâânnddiitt  îînnffrrâânnaarree,,  ccăă
aacceeaassttaa  eessttee  rreeaazziimmuull  aa  ttooaattăă  vviirrttuutteeaa..  
((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  ccee  ffaaccee  bbiinnee  cceelloorr  ssăărrmmaannii,,  ccăă
mmuullţţiimmee  ddee  aappăărrăăttoorrii  oo  ssăă  aaiibbăă  llaa  JJuuddeeccaattăă..
((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii  ccrreeșșttiinnee
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1 S Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
2 D Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredincio-

sul Împărat Justinian cel Mare (Dezlegare 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

3 L Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din 
Tesalonic (Post)

4 M 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 J (†)    Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7 V †)     Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepisco pul

Ierusalimului; Sf. Irina împărăteasa (Post)
8 S Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Dezlegare la ulei şi vin)
9 D Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Dezle-

gare la ulei şi vin); Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV,
9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

10 L Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)
11 M †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)
12 M Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13 J Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania

Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post)
14 V Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Mai cii

Domnului) (Post)
15 S (†) Adormirea Maicii Domnului
16 D 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; 
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; 
Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11

17 L Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18 M Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19 M Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla (Post)
20 J Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie
21 V Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust (Post)
22 S Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
23 D Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Ador -

mirii Maicii Domnului); Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); 
Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1

24 L Sf. Sfinţit Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25 M Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 M Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic (Post)
27 J Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 V Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa,

fiica lui Fanuel (Post)
29 S (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Post negru)
30 D †) 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; Du-
minica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Ap. I Corinteni XVI, 13-24; 
Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2

31 L Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust
şi Mina

August
ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore
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1 S Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
2 D Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredincio-

sul Împărat Justinian cel Mare (Dezlegare 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

3 L Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din 
Tesalonic (Post)

4 M 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 J (†)    Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7 V †)     Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepisco pul
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gare la ulei şi vin); Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV,
9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

10 L Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)
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27 J Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 V Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa,

fiica lui Fanuel (Post)
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şi Mina

AAuugguusstt
ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore
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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 mijlocirea 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 ne-
muritoare”. Născătoarea de Dumnezeu s-a
bucurat cu bucurie mare, şi cu dorul ce avea
ca să se mute la Fiul său s-a suit degrab în
Muntele Măslinilor ca să se roage. 

Şi s-a întâmplat atunci un lucru minu -
nat. Când s-a suit acolo Născătoarea de
Dumnezeu, atunci de la sine s-au plecat

pomii ce erau pe munte şi au dat cinstea şi
închi năciunea ce se cădea către Stăpâna, ca şi
cum ar fi fost nişte slugi însufleţite.

După rugăciune s-a întors acasă şi îndată
s-a cutremurat casa cu totul, iar ea,
aprinzând multe lumânări şi mulţumind lui
Dumnezeu şi chemând rudeniile şi vecinii
şi-a grijit toata casă, şi-a gătit patul şi toate
cele ce se cădea de îngroparea ei. Şi a spus
cele ce i-a zis îngerul despre a sa mutare la
cer. Iar spre încredinţarea celor zise, a arătat
şi darul ce i se dăduse: o stâlpare de finic. Iar
femeile chemate, dacă au auzit acestea, au
plâns cu tânguire şi cu lacrimi şi au suspinat
cu jale. Potolindu-se ele din 

tânguire, s-au rugat să nu rămână sărace
de dânsa. 

Iar Preacurata le-a adeverit că,
mutându-se la ceruri, nu numai pe dânsele,
ci şi pe toată lumea o va cerceta şi o va umbri.
Şi aşa alina întristarea cea mare cu cuvinte
mângâietoare. Apoi a arătat despre cele două
veşminte ale sale ca să le ia două văduve
sărace, fiecare din ele câte unul, care-i erau
ei prietene şi cunoscute şi de la dânsa le era
hrana.

Şi vorbind ea acestea şi învăţând, s-a
făcut fără de veste sunet de grabnic tunet şi
arătare de mulţi nori, care aduceau de la
marginile lumii pe toţi ucenicii lui Hristos
la casa Maicii lui Dumnezeu. 

După aceasta, luând Fecioara iertăciune
cu toţi, s-a culcat pe pat şi şi-a închipuit
preacuratul său trup precum a vrut; şi a făcut
rugăciune pentru întărirea lumii şi paşnica
ei petrecere şi i-a umplut şi pe dânşii de
binecuvântarea ei. Şi aşa, în mâinile Fiului
şi Dumnezeului său, şi-a dat sufletul.

AAddoorrmmiirreeaa  MMaaiicciiii  DDoommnnuulluuii

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii  ccrreeșșttiinnee
FFeerriicciitt  cceell  aarree  vviiaaţţăă  îînnaallttăă,,  ddaarr  ccuuggeettaarree

ssmmeerriittăă::  aacceessttaa  uurrmmeeaazzăă  lluuii  HHrriissttooss  şşii  îîmm--
pprreeuunnăă  ccuu  EEll  vvaa  şşeeddeeaa  ppee  ttrroonn  îînnttrruu  ssllaavvăă..  
((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  ccee  ssee  ssiilleeşşttee  llaa  ttoott  lluuccrruull  bbuunn,,
ccăă  cceeii  ssiilliittoorrii  rrăăppeesscc  ÎÎmmppăărrăăţţiiaa  cceerruurriilloorr..  
((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  ccee  aa  uummbbllaatt  ppee  ccaalleeaa  cceeaa
ssttrrââmmttăă,,  ccăă  aacceessttaa  vvaa  iinnttrraa  îînn  CCeerr  ccaa  ppuurrttăăttoorr
ddee  ccuunnuunnăă..  ((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))

FFeerriicciitt  cceell  ccee  eessttee  îînnttoottddeeaauunnaa  pplliinn  ddee  
bbuuccuu  rriiee  dduuhhoovvnniicceeaassccăă  şşii  ppooaarrttăă  ffăărrăă  ddee
lleenneevviirree  jjuugguull  cceell  bbuunn  aall  DDoommnnuulluuii,,  ccăăccii  vvaa
22  îînnccuunnuunnaatt  îînnttrruu  ssllaavvăă..  ((SSff..  EEffrreemm  SSiirruull))
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Ruga de la Chişoda a fost, şi în acest
an, prilej de sărbătoare pentru locuitorii
aşezării. De Sfânta Maria Mare, oamenii
au mers la biserică, pentru a participa la
slujba religioasă. 

Ruga a ţinut, după datină, două zile,
iar la buna desfăşurare a acesteia şi-au
adus contribuţia, ca şi până acum,
Primăria şi Consiliul Local Giroc. Din
punct de vedere artistic, au fost prezenţi
solişti de renume: Carmen Popovici, Anca

Panţâru, Cristina Tăcină, Dumitru 
Stoicănescu, Loredana Sur, instrumen-
tiştii ce alcătuiesc formaţiile conduse de
prof.  Adrian Scorobete şi prof. Sorin
Dumbravă, dar şi solistul de mu zică dance
Alex Velea, unul dintre cei mai în vogă ar-
tişti români ai genului.

Cu alte cuvinte, a fost muzică pentru
toate gusturile şi pentru toate vârstele,
chişozenii având prilejul să participe la un
eveniment de ţinută.
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Adormirea  Maicii  Domnului

Învăţături  creștine
Fericit  cel  are  viaţă  înaltă,  dar  cugetare

smerită:  acesta  urmează  lui  Hristos  şi  îm-
preună  cu  El  va  şedea  pe  tron  întru  slavă.  
(Sf.  Efrem  Sirul)

Fericit  cel  ce  se  sileşte  la  tot  lucrul  bun,
că  cei  silitori  răpesc  Împărăţia  cerurilor.  
(Sf.  Efrem  Sirul)

Fericit  cel  ce  a  umblat  pe  calea  cea
strâmtă,  că  acesta  va  intra  în  Cer  ca  purtător
de  cunună.  (Sf.  Efrem  Sirul)

Fericit  cel  ce  este  întotdeauna  plin  de  
bucu  rie  duhovnicească  şi  poartă  fără  de
lenevire  jugul  cel  bun  al  Domnului,  căci  va
2  încununat  întru  slavă.  (Sf.  Efrem  Sirul)
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Adormirea Maicii Domnului este
cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare,
Sântămăria sau Uspenia. 

Această sărbătoare comemorează moar -
tea, învierea şi slăvirea Maicii Mântuitoru-
lui. Sărbătoarea mărturiseşte că Maica
Domnului a fost luată de Dumnezeu în îm-
părăţia cerească a Lui Hristos, în deplină-
tatea vieţii ei sufleteşti şi trupeşti. Conform
tradiţiei, dacă vor să nu fie loviţi de soartă,
bărbaţii nu trebuie să se scalde în apele
curgătoare. În perioada rămasă până la 8
septembrie, când e sărbătorită Sfânta Maria
Mică, se lucrează intens la semănăturile de

toamnă, pentru ca rodul să fie bogat. 
Este ultima zi în care se mai pot aduna

plante de leac. Dacă în apropierea zilei Sfin-
tei Maria înfloresc trandafirii, se zice că
toamna va fi lungă. Se spune, conform
tradiţiei populare, că această sărbătoare, a
Sântămăriei, se ţine mai ales pentru sănătate,
căsătorie, naştere uşoară şi vindecări. La
Chişoda, după slujba Vecerniei, la care au
participat domnul primar Iosif-Ionel Toma
şi domnul viceprimar Ilie Gâlcă, chişozenii
şi oaspeţii lor s-au îndreptat către Casa
Naţională, acolo unde s-a desfăşurat progra-
mul artistic pregătit cu acest însemnat prilej. 

VVooiiee  bbuunnăă  șșii  ddiissttrraaccţţiiee  llaa  RRuuggaa  CChhiișșoozzeeaannăă
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Voie  bună  și  distracţie  la  Ruga  Chișozeană
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Edililor locali li s-au alăturat domnul
deputat Cătălin Tiuch şi consilieri locali. 

În cuvântul său, domnul primar Iosif-
Ionel Toma le-a adresat urările tradiţionale
locuitorilor din Chişoda, le-a dorit să aibă
parte de petrecere frumoasă şi le-a adus 
aminte de importanţa păstrării tradiţiilor
noastre seculare. Iar, una dintre aceste
moşteniri este costumul popular bănăţean.
La fel ca la rugile din comuna Giroc din ul-
timii ani, domnul primar a dat propriul 
exemplu în acest sens, venind îmbrăcat într-un
frumos costum tradiţional.

Domnul deputat Cătălin Tiuch i-a lău-
dat pe locuitorii din Chişoda pentru modul
în care au organizat Ruga, dar şi pentru fap-
tul că se dovedesc a fi buni păstrători ai obi-
ceiurilor noastre bănăţene, iar domnul
viceprimar a mulţumit celor prezenţi pen-
tru numărul mare în care au venit la sărbă-
toarea satului.

Împreună cu Ansamblul „Ghiocelul” din
Giroc, gazde şi oaspeţi s-au prins în hora

Rugii. Dansatorii de la „Ghiocelul” au oferit
celor prezenţi un bogat program coregrafic,
care a cuprins dansuri din toate zonele Ba-
natului.  Cei care au deschis programul de
Rugă au fost componenţii formaţiei de copii
din Chişoda, pregătiţi de domnul Ionel
Şipoş, care au prezentat dansuri bănăţene de
pustă.

Programul primei seri a continuat cu un
recital al cunoscutei soliste de muzică pop-
ulară Carmen Popovici, care a fost urmat de
cel al solistului Dumitru Stoicănescu. Cel
mai aşteptat moment al serii, mai ales de
tinerii din Chişoda, care au umplut platoul
din faţa scenei, a fost recitalul lui Alex
Velea. Cunoscutul interpret a cântat pentru
chişozeni hiturile care l-au consacrat şi, în
plus, a făcut un spectacol incendiar, alături
de formaţia şi dansatorii săi. Distracţia s-a
întins până târziu în noapte.

A doua zi, Ruga a continuat în acelaşi
ritm, pe muzi ca populară a soliştilor Anca
Panţâru şi Dumitru Stoicănescu.
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Alex Velea, câştigător al competiţiei Star
Factory, s-a născut pe 13 mai 1984, în
Craiova. Încă de mic şi-a descoperit pasiu -
nea pentru muzică, începând să cânte la
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Petru Vasile TOMOIAGĂ
Anton BORBELY

AAlleexx  VVeelleeaa,,  uunn  ssppeeccttaaccooll  iinncceennddiiaarr
Dansatoare, dansatori, jocuri de lumini, efecte pirotehnice, nu în ultimul rând, muzică – acestea
au fost ingredientele concertului pe care Alex Velea l-a susţinut la Chişoda, cu prilejul Rugii.
Show-ul artistului i-a încântat pe cei prezenţi, mulţi dintre ei f iind fanii lui Alex Velea, alături
de care au avut prilejul să cânte, să danseze şi să se simtă bine. Prin acest recital, Ruga de la
Chişoda a făcut o trecere reuşită de la tradiţie la modernism.
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La începutul primului război mondial,
pe vârful unui munte, se afla cea mai temută
închisoare. Nimeni nu reuşise să evadeze
vreodată de acolo. În general, cei trimişi aici
erau fie condamnaţi la moarte pentru crime
sau jafuri deosebit de grave, fie ispăşeau o
pedeapsă foarte mare. Deşi era atât de bine
păzită, într-o seară un criminal a scăpat.
Toată noaptea gardienii l-au hăituit cu
câini, însă, spre dimineaţă, i-au pierdut
urma într-o pădure.

Fugarul, obosit după atâta goană, a
văzut într-o poiană, o luminiţă la fereastra
unei case. Desigur că acolo
putea găsi ceva de mâncare şi
haine. Cu disperare, a năvălit
în odaia mică, unde o imag-
ine cu totul neaşteptată îl ţin-
tui în loc: o tânără femeie plângea lângă un
copilaş micuţ, care, de asemenea, scâncea.
Pe masa goală, un rest de lumânare lăsa în
mica încăpere o lumină slabă, în care se
vedea, totuşi, chipul palid şi slăbit al femeii.

Parcă trezit dintr-un coşmar, evadatul
o îndemnă pe tânăra mamă să nu se sperie,
se aşeză alături şi o întrebă ce probleme o
fac atât de nefericită. Aceasta, printre
lacrimi, i-a răspuns că soţul ei a murit pe
front, că nu mai are nici un ban şi că, de
foame şi frig, copilaşul s-a îmbolnăvit.

- Lasă femeie, îi spuse puşcăriaşul, o să
te ajut eu.

- Nu vreau să furi pentru mine şi nici să
sufere cineva nu doresc.

- Nu-ţi face griji, nu va suferi nimeni!,
i-a răspuns omul şi a luat-o pe femeie cu el.
Când au ajuns împreună în faţa poliţiei,
aceasta l-a întrebat mirată:

- Ce faci?
- Lasă, ţi-am spus că n-o să sufere ni-

meni. Vino!
Intrând cu ea în clădirea poliţiei, omul

s-a predat, iar când şeful poliţiei a venit să
vadă cu ochii lui dacă periculosul puşcăriaş
este, în sfârşit, prins, acesta îi spuse:

- Femeia aceasta m-a găsit în casa ei,
când încercam să fur câte ceva şi m-a adus

aici. Dă-i recompensa pusă pe
capul meu, o merită!

Cu lacrimi de recunoşt-
inţă în ochi, femeia n-a mai

spus nimic. Era o recompensă
foarte mare, deoarece puţini credeau că
cineva l-ar putea prinde şi preda pe crimi-
nal. Bucuros că îl avea acum prizonier, şeful
poliţiei a plătit imediat femeii suma
enormă, după care l-a trimis pe fugar înapoi
la închisoare, sub pază strictă.

După câteva zile, femeia, cerând o au-
dienţă la directorul puşcăriei, i-a povestit
acestuia totul, aşa cum se întâmplase cu
adevărat. Uimit de bunătatea deţinutului
său, cu ocazia Sfântului Crăciun ce se
apropia, directorul l-a graţiat, căci era obi-
ceiul ca, o dată pe an, să fie eliberat puşcări-
aşul care s-a purtat cel mai bine. Timpul a
dovedit că omul acela se schimbase cu ade-
vărat, căci niciodată nu a mai făcut ceva rău.

Criminalul schimbat 

pildă creștină

Învăţături creștine
Mai uşor contactezi viciul decât virtutea;

după cum mai uşor te molipseşti de o boală,
decât să-ţi recapeţi sănătatea. (Sf. Grigore de
Nazianz)

Mai cumplit lucru este a deznădăjdui
decât a păcătui. 

Cel ce şi-a pierdut nădejdea a pierdut
totul. 

Şi Iuda, şi Petru au păcătuit; cel dintâi a
căzut în deznădejde şi şi-a curmat viaţa, celălalt
s-a ridicat prin nădejde, a plâns şi astfel a fost
iertat de Domnul. (Cuviosul Ioan Carpatiul)

Păcatul este întrebuinţarea greşită a gân-
durilor, căreia îi urmează reaua întrebuinţare
a lucrurilor. (Sf. Maxim Mărturisitorul)



171 172

La începutul primului război mondial,
pe vârful unui munte, se afla cea mai temută
închisoare. Nimeni nu reuşise să evadeze
vreodată de acolo. În general, cei trimişi aici
erau fie condamnaţi la moarte pentru crime
sau jafuri deosebit de grave, fie ispăşeau o
pedeapsă foarte mare. Deşi era atât de bine
păzită, într-o seară un criminal a scăpat.
Toată noaptea gardienii l-au hăituit cu
câini, însă, spre dimineaţă, i-au pierdut
urma într-o pădure.

Fugarul, obosit după atâta goană, a
văzut într-o poiană, o luminiţă la fereastra
unei case. Desigur că acolo
putea găsi ceva de mâncare şi
haine. Cu disperare, a năvălit
în odaia mică, unde o imag-
ine cu totul neaşteptată îl ţin-
tui în loc: o tânără femeie plângea lângă un
copilaş micuţ, care, de asemenea, scâncea.
Pe masa goală, un rest de lumânare lăsa în
mica încăpere o lumină slabă, în care se
vedea, totuşi, chipul palid şi slăbit al femeii.

Parcă trezit dintr-un coşmar, evadatul
o îndemnă pe tânăra mamă să nu se sperie,
se aşeză alături şi o întrebă ce probleme o
fac atât de nefericită. Aceasta, printre
lacrimi, i-a răspuns că soţul ei a murit pe
front, că nu mai are nici un ban şi că, de
foame şi frig, copilaşul s-a îmbolnăvit.

- Lasă femeie, îi spuse puşcăriaşul, o să
te ajut eu.

- Nu vreau să furi pentru mine şi nici să
sufere cineva nu doresc.

- Nu-ţi face griji, nu va suferi nimeni!,
i-a răspuns omul şi a luat-o pe femeie cu el.
Când au ajuns împreună în faţa poliţiei,
aceasta l-a întrebat mirată:

- Ce faci?
- Lasă, ţi-am spus că n-o să sufere ni-

meni. Vino!
Intrând cu ea în clădirea poliţiei, omul

s-a predat, iar când şeful poliţiei a venit să
vadă cu ochii lui dacă periculosul puşcăriaş
este, în sfârşit, prins, acesta îi spuse:

- Femeia aceasta m-a găsit în casa ei,
când încercam să fur câte ceva şi m-a adus

aici. Dă-i recompensa pusă pe
capul meu, o merită!

Cu lacrimi de recunoşt-
inţă în ochi, femeia n-a mai

spus nimic. Era o recompensă
foarte mare, deoarece puţini credeau că
cineva l-ar putea prinde şi preda pe crimi-
nal. Bucuros că îl avea acum prizonier, şeful
poliţiei a plătit imediat femeii suma
enormă, după care l-a trimis pe fugar înapoi
la închisoare, sub pază strictă.

După câteva zile, femeia, cerând o au-
dienţă la directorul puşcăriei, i-a povestit
acestuia totul, aşa cum se întâmplase cu
adevărat. Uimit de bunătatea deţinutului
său, cu ocazia Sfântului Crăciun ce se
apropia, directorul l-a graţiat, căci era obi-
ceiul ca, o dată pe an, să fie eliberat puşcări-
aşul care s-a purtat cel mai bine. Timpul a
dovedit că omul acela se schimbase cu ade-
vărat, căci niciodată nu a mai făcut ceva rău.

CCrriimmiinnaalluull  sscchhiimmbbaatt  

ppiillddăă  ccrreeșșttiinnăă

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii  ccrreeșșttiinnee
MMaaii  uuşşoorr  ccoonnttaacctteezzii  vviicciiuull  ddeeccââtt  vviirrttuutteeaa;;

dduuppăă  ccuumm  mmaaii  uuşşoorr  ttee  mmoolliippsseeşşttii  ddee  oo  bbooaallăă,,
ddeeccââtt  ssăă--ţţii  rreeccaappeeţţii  ssăănnăăttaatteeaa..  ((SSff..  GGrriiggoorree  ddee
NNaazziiaannzz))

MMaaii  ccuummpplliitt  lluuccrruu  eessttee  aa  ddeezznnăăddăăjjdduuii
ddeeccââtt  aa  ppăăccăăttuuii..  

CCeell  ccee  şşii--aa  ppiieerrdduutt  nnăăddeejjddeeaa  aa  ppiieerrdduutt
ttoottuull..  

ŞŞii  IIuuddaa,,  şşii  PPeettrruu  aauu  ppăăccăăttuuiitt;;  cceell  ddiinnttââii  aa
ccăăzzuutt  îînn  ddeezznnăăddeejjddee  şşii  şşii--aa  ccuurrmmaatt  vviiaaţţaa,,  cceellăăllaalltt
ss--aa  rriiddiiccaatt  pprriinn  nnăăddeejjddee,,  aa  ppllâânnss  şşii  aassttffeell  aa  ffoosstt
iieerrttaatt  ddee  DDoommnnuull..  ((CCuuvviioossuull  IIooaann  CCaarrppaattiiuull))

PPăăccaattuull  eessttee  îînnttrreebbuuiinnţţaarreeaa  ggrreeşşiittăă  aa  ggâânn--
dduurriilloorr,,  ccăărreeiiaa  îîii  uurrmmeeaazzăă  rreeaauuaa  îînnttrreebbuuiinnţţaarree
aa  lluuccrruurriilloorr..  ((SSff..  MMaaxxiimm  MMăărrttuurriissiittoorruull))

173

Pe data 29 august, în fiecare an, prăznuim
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.
Sfântul Ioan Botezătorul s-a nascut in cetatea
Orini. Fiu al Elisabetei şi al preotului Zaharia,
este cunoscut sub denumirea de „Înainte-
mergătorul”, pentru că a anunţat venirea lui
Hristos.

Zaharia, tatăl său, era preot al Legii Vechi,
din neamul lui Abia, iar mama lui era din nea-
mul lui Aaron şi erau rude cu Sfinţii Părinţi
Ioachim şi Ana. În timp ce Zaharia slujea la
templu în Ierusalim, Arhanghelul Gavriil i-a
vestit ca Elisabeta va naşte un fiu la bătrâneţe
şi se va chema Ioan. Pen-
tru că Zaharia s-a îndoit
de această veste, a rămas
mut până ce Elisabeta a
născut.

Prorocul Maleahi îl
vesteşte ca fiind „Îngerul
Domnului” care avea să-I
pregătească calea. El este
ultimul din prorocii
Vechiului Testament, care
face legătura cu Noul Tes-
tament. Şi-a început acti -
vi tatea în anul 26 d.Hr.
(primul an al guvernării
lui Pilat din Pont). Îl de-
scoperă lumii pe Hristos
ca fiind Mesia – Fiul lui Dumnezeu.

Primele cuvinte de învăţătură ale Sfântului
Ioan Botezătorul au fost: „Pocăiţi-vă, că s-a
apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 3, 2). Tot
aşa a început şi Hristos Evanghelia Sa. Primele
cuvinte pe care le-a rostit la Capernaum când
a ieşit să propovăduiască sunt acestea:
„Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia
cerurilor” (Matei 4, 17).

Din Evanghelie cunoaştem că Irod, la un
ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de naştere,
a poruncit tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea
vreme, Sfântul Ioan era întemniţat în castelu-
lul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe
Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada,
care era soţia fratelui său. În ura ei de moarte,
Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care
dansase şi plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui
Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului,
ca răsplată.

Pentru că se temea că Botezătorul ar putea

învia dacă trupul ar fi fost îngropat alături de
cap, Irod nu a dat ucenicilor decât trupul sfân-
tului, care a fost îngropat în Sevastia. Capul a
fost îngropat de Irodiada în curtea sa, la mare
adâncime.

Potrivit tradiţiei, Sfânta Ioana, femeia
dregătorului lui Irod, este cea care a luat capul
Sfântului Ioan Botezătorul din curtea Irodia dei
şi l-a îngropat la Ierusalim, în muntele
Eleonului, într-un vas de lut. 

Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost
prezent aici până în vremea Sfinţilor împăraţi
Constantin şi Elena, când, prin doi monahi,

cinstitul cap a ajuns la
Emesa, în Siria, la un olar. În
anul 453, episcopul Uranie al
Emesei l-a aşezat în biserica
din această cetate.

În vremea luptei îm-
potriva sfintelor icoane,
capul Sfântului Ioan a fost
îngropat la Comane, de unde
a fost adus în Constan-
tinopol, de către Sfântul 
Ignatie (860), în vremea îm-
păratului Mihail. 

În timpul cruciadelor, la-
tinii au luat din Constan-
tinopol, în anul 1204, o parte
din capul Sfântului Ioan

Botezătorul şi l-au dus în Franţa, aşezându-l
într-o biserică din Amiens, unde se află şi
astăzi.

În amintirea tăierii capului Sfântului Ioan
Botezătorul, Biserica Ortodoxă a rânduit ca
ziua de 29 august să fie zi de post aspru.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Boteză-
torul este ultima mare sărbătoare din anul 
bisericesc care se încheie pe data de 31 august.
Pe 1 septembrie începe un nou an bisericesc.

Ziua de 29 august este una de post, în care,
potrivit tradiţiei, este bine să nu se mănânce
pepeni, pentru că forma lor aminteşte de cea a
capului. În satul tradiţional, în această zi nu se
foloseşte cuţitul, totul se rupe cu mâna. În
popor se vorbeşte şi de un post care ţine „de la
cruce până la cruce”, un post de două săp-
tămâni, neconsemnat în calendarul creştin,
care avea rolul de a-i curăţi pe cei care au
săvârşit omoruri sau alte păcate grave. Posti-
torii mâncau în această zi numai o turtă de
grâu sau de mălai. (M.S.)

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
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TTăăiieerreeaa  CCaappuulluuii  SSffâânnttuulluuii  IIooaann  BBootteezzăăttoorruull
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Comuna Giroc este într-o continuă dezvoltare,
de mai multe decenii încoace. De altfel, dez-
voltarea, pe toate planurile vieţii din localitate
– socială, economică, culturală, administrativă,
sportivă – a fost, şi faptele o dovedesc, cuvântul
de ordine al administraţiei publice locale, in-
diferent că vorbim despre perioada de dinainte
de 1989 sau de cea de după Revoluţie.

Girocul a avut în fruntea sa, mereu, oameni
gospodari, personalităţi care au ţinut la această
aşezare, la oamenii de aici, care şi-au pus în 
slujba comunităţii nu doar cunoştinţele 
profesionale, ci şi sufletul...

Unul dintre aceşti oameni este domnul Gheo-
rghe Haneş, ajuns astăzi la venerabila vârstă
de 85 de ani! Domnul Haneş a fost primar al
comunei Giroc într-o perioadă grea, pe care o
traversa nu doar localitatea noastră, ci şi în-
treaga ţară. A fost nevoie de multă diplomaţie,
de efort continuu, dar şi de sprijin din partea
locuitorilor comunei, pentru ca la Giroc să se
poată vorbi despre începutul unei dezvoltări
durabile. Despre acest început, dar şi despre
Girocul de astăzi, am stat de vorbă cu domnul
Gheorghe Haneş, care a fost primar între anii
1958-1972.

Domnul Gheorghe Haneş s-a născut pe
data de 29 mai 1929, în comuna Briheni, din
judeţul Bihor. Ofiţer în rezervă, a fost mutat
cu serviciul la Giroc, în anul 1954. Se con-
struiau atunci Unităţile Militare din Giroc,
iar locotenentul Gheorghe Haneş a fost de-
taşat aici. Lucrurile s-au potrivit cum nu se
poate mai bine, pentru că a cunoscut-o pe
doamna Ana, cea care avea să-i devină, nu
peste multă vreme, soţie.

Destinul i s-a schimbat în anul 1958. Îşi
aminteşte domnul Haneş: „M-au chemat la
Regiunea de partid, cum era pe vremea
aceea. Mi s-a spus că au o mare încredere în
mine că voi reuşi să fiu un bun primar al co-
munei Giroc, dar, în acelaşi timp, m-au aver-
tizat că e o «comună grea». Şi chiar aşa şi era.
Girocul era o localitate aflată într-o zonă
eminamente agricolă, ţărănească. După
colectivizare, lumea, rămasă fără pământ, era
sărăcită. A fost foarte greu la început. Dar,
să ştiţi, nu lucrul cu oamenii a fost greu –
pentru că aveam experienţă din armată, unde
tot cu oameni am muncit –, ci mi-a fost mai
greu să mă descurc în hăţişul administrativ
şi, mai ales, cu fondurile, care erau foarte
puţine”.

Secretul „meseriei” de primar: 
să lucrezi pentru oameni!

De vorbă cu domnul Gheorghe Haneş, fost primar 
al comunei Giroc între anii 1958-1972
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ssăă  lluuccrreezzii  ppeennttrruu  ooaammeennii!!
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Ca să ne facem o imagine a Girocului
sfârşitului anilor ’50-’60, domnul Haneş ne
spune că în sat nu existau drumuri, în afara
celor de pământ, Trotuare, de exemplu, exis-
tau doar în faţa bisericii, la primărie şi la
şcoală.

„M-am gândit că, pentru început, tre-
buie neapărat rezolvată problema dru-
murilor şi a trotuarelor. Am început să
aranjăm căile de acces, să facem trotuare cu
dale pe care le cumpăram de la Timişoara şi
le aduceam la Giroc cu căruţele. Vă daţi
seama, oamenii îşi duceau produsele agri-
cole în pieţele din Timişoara pe jos, cu
căruţe sau cărucioare, pe drum de pământ.
Când ploua nu era deloc un lucru uşor să faci
asta. Ca să rezolvăm problema, am pietruit
drumul de legătură. Am folosit 220
de vagoane de piatră spartă. Le 
descărcam cu oamenii din sat. A fost
foarte important aportul giroce-
nilor”.

Domnul Gheorghe Haneş nu-şi
arată vârsta. Jovial şi sfătos, în ace-
laşi timp, are o memorie incredibilă.
Îşi aduce aminte de etapele mai
grele sau mai uşoare din munca sa
de primar, de parcă acestea nu s-ar fi
întâmplat în urmă cu mai bine de
patru decenii.

„După ce am reuşit, într-o bună
măsură, să rezolvăm problema dru-
murilor din localitate, m-am gândit
la şcoala din Giroc. Pe atunci, avea
doar trei săli de clasă, prea puţine
pentru numărul de elevi. Astfel, cu bani de
la stat, în anul 1962, s-au construit alte patru
săli de cursuri. Investiţia, de 100.000 de lei,
am rambursat-o din contribuţia oamenilor
din Giroc. O altă dovadă de spirit comuni-
tar şi de înţelegere pentru problemele obştii
pe care au dat-o girocenii. Mai târziu, pe la
finele anilor ’60, municipalitatea timişorea -
nă a reuşit să asfalteze drumul de legătură
dintre Timişoara şi Giroc. Tot atunci, Între-
prinderea Judeţeană de Transport Local
(IJTL) a introdus cursa regulată de auto-
buze. Oamenii au scăpat de corvoada mer-
sului pe jos la Timişoara şi înapoi”, continuă
domnul Haneş.

Domnia sa şi-a încheiat perioada în care
a fost primar în Giroc în anul 1972. „M-au
mutat la Timişoara, la Consiliul Popular, ca
şef al sectorului administraţie locală de stat

şi secretariat pe problemele din municipiu.
Am ieşit la pensie în luna iunie a anului
1989. Am făcut, la rândul meu, destulă
vreme naveta între Giroc şi Timişoara”, ne
spune, zâmbind, domnul primar.

Îl întrebăm care a fost secretul cu care 
i-a făcut pe giroceni să fie solidari şi între ei,
dar şi cu administraţia locală. Răspunsul
vine firesc: „Eu, din fire, sunt mai blând, mai
paşnic. I-am antrenat pe oameni într-o serie
de proiecte care îi ajutau în primul rând pe
ei. Acesta, spun eu, este secretul: să lucrezi
pentru oameni!”.

Familia Haneş şi-a pus amprenta,
aproape trei decenii, pe dezvoltarea comunei
Giroc. Aceasta pentru că, după ce domnul
Gheorghe Haneş şi-a încheiat mandatul,

primar a devenit doamna Ana, soţia acestuia.
„Am ajutat-o şi cu sfaturi, dar şi concret, cu
tot ce am putut, inclusiv cu relaţiile pe care
le-am avut la «judeţ», că aşa era pe atunci.
Soţia mea a fost primar până în anul 1986. În
timpul activităţii sale, printre altele, s-a făcut
şcoală de şase clase la Giroc şi de opt clase la
Chişoda, ca şi dispensarul uman din Giroc”.

Despre Girocul zilelor noastre, fostul
primar Gheorghe Haneş spune: „Localitatea
s-a transformat radical. Avem apă, cana -
lizare, gaz, drumuri asfaltate, autobuze pro-
prii. Suntem, fără modestie, o comună
demnă de perioada pe care o traversăm. Mă
bucur că viaţa culturală este efervescentă,
pentru că la Giroc acest aspect nu a fost
niciodată neglijat. Girocul este localitatea în
care, cu adevărat, îţi doreşti să trăieşti!”.

Anton BORBELY
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După trecerea la colectivizare, următoarele
familii germane se înscriu în CAP: Peter Rohs,
Iosef Siller, Peter Adam, Adam Kuhn şi Valentin
Schank, iar toţi ceilalţi iau drumul oraşului, unde
vor lucra ca buni meseriaşi în întreprinderile timi -
şorene până la pensionare sau până vor lua dru-
mul Germaniei.

Potrivit diverselor recensăminte, populaţia
germană din Giroc nu a reprezentat niciodată
mai mult de 200 de locuitori, deci mai puţin de
10% din populaţia satului. În aceste condiţii, la
Giroc nu s-a putut organiza şcoala cu limba de
predare germană, cei care doreau frecventarea
unei asemenea şcoli mergeau la Chişoda, unde,
în perioada interbelică, exista o secţie sau, în anii
’80, se înscriau la secţiile germane ale unor şcoli
din Timişoara. Datorită acestei situaţii, majori-
tatea copiilor frecventau şcoala din Giroc, iar
apoi licee sau şcoli de meserii din Timişoara,
toate în limba română.

Dacă şcoală în limba germană nu şi-au putut
organiza, au dorit dintotdeauna să aibă propria
biserică catolică. În anii ’60 li s-a atribuit şi un
teren pe strada Muncitorilor, vizavi de familia
Rotaru, unde şi-au adus şi o parte din materiale,
dar autorităţile de atunci au tergiversat acordarea
autorizaţiilor necesare. Periodic, slujbele se
ţineau în casele familiilor Martenz, iar mai apoi
la familia Stelzner, unde camerele de locuit au
fost transformate corespunzător, iar Pater Lukas,
de la biserica catolică din Piaţa Lahovay, oficia
slujba în rit romano-catolic cu multă credinţă şi
în prezen ţa a numeroşi credincioşi .

Văzând că nu este posibilă construirea unui
lăcaş de cult, credincioşii hotărăsc să vândă ma-
terialele de construcţie şi să mai adune bani pen-
tru a cumpăra o casă pe strada Timiş, pe care
apoi, printr-o serie de schimbări, să o transforme
în biserică. Nici pentru o asemenea lucrare nu s-a
primit niciodată un aviz în scris, ci doar verbal.
S-au dărâmat ziduri, s-au schimbat uşi şi ferestre,
s-a construit un turnuleţ în cares-a montat un
clopot, pe acoperiş a apărut o cruce, iar băncile şi
altarul s-au adus de la biserica-mamă din Piaţa
Lahovary. Aşa a apărut o frumuseţe de biserică,
de care nemţii din Giroc erau foarte mândri.

Biserica a fost pictată de către Matthias Kohl
(din Lenauheim) şi fiica sa, Helene Stelzner. 
Lucrările de tâmplărie, zidărie şi vopsitorie au
fost făcute de meseriaşii proveniţi din rândul 

comunităţii germane din Giroc, precum Peter
Müller, Georg Fendler, Nikolaus Gerber, Anton
Gerber şi Josef Keller. Şi, astfel, concetăţenii
noştri şi-au văzut împlinit un vis, după multe
generaţii. Corul a fost mărit cu cântăreţi tineri,
iar în prima duminică din septembrie 1971 are
loc sfinţirea acestui lăcaş de cult, cu participarea
a numeroşi credincioşi, în frunte cu Pater Lukas,
care a rămas devotat până la moarte comunităţii
catolice din Giroc, dar care, din păcate, odată cu
trecerea anilor, se reducea continuu. La slujba de
oficiere, alături de Pater Lukas, au participat
preotul Klemens şi Pater Johanness, în prezenţa
locţiitorului episcopului, dr. Kernweiss. Ca
oaspeţi de seamă, după ceremonie, au participat
preoţii ortodocşi Iosif Gaiţă şi Horia Vişoiu, ală-
turi de numeroşi ortodocşi români.

RRuuggaa  nneemmţţiilloorr  ddiinn  GGiirroocc  ((SSăărrbbăăttooaarreeaa
SSffâânnttuulluuii  MMaarrttiinn  ––  KKeerrwwaaii--uull))
Încă înaintea stabilirii nemţilor din Niţkidorf

la Giroc, în anii 1910-1912, exista obiceiul ca, în 11
noiembrie, după tradiţia celor din Grabaţ, să se săr-
bătorească Ziua Recoltei. Toamna, după ce toate
muncile câmpului erau terminate, se tăia un viţel
în cinstea roadelor adunate şi se sărbătorea ruga.
Acest obicei a fost iniţiat de familiile Lorenz şi
Matthias Sehi. De atunci, se sărbătorea întot-
deauna ruga. În anii ’30 au existat adesea certuri şi
neînţelegeri între ţăranii şi muncitorii care organi-
zau acest eveniment. Fiecare dintre părţi dorea 
să-şi impună punctul de vedere în privinţa orga-
nizării, fapt ce făcea parte din mentalitatea 
şvabilor.

Prima şi ultima rugă în perioada interbelică a
avut loc în noiembrie 1941, când şase perechi au
prezentat parada portului popular, acestea fiind 
alcătuite din tineri născuţi între anii 1920-1924. 

Fetele purtau costume tradiţionale şvăbeşti,
specifice din Giarmata, Niţkidorf, Franzdorf sau
Ulmbach, iar băieţii erau îmbrăcaţi în costume de
oraş. Pălăriile băieţilor erau împodobite de fetele
partenere, ajutate de mame. „Rosmarinul” era con-
fecţionat dintr-o tufă de plante cu acelaşi nume,
împodobită cu panglici colorate, şi era purtat cu
mândrie pe străzile satului de către perechea de
prim-dansatori. Era o mare onoare pentru
perechea care purta „rosmarinul” („Strauss”). 

DDiinn  ccrroonniiccaa  nneemmţţiilloorr  ((șșvvaabbiilloorr))
ddiinn  GGiirroocc  ((22))
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Băieţii colindau pe străzi cu o sticlă de vin în
mână, însoţiţi de muzicanţi, şi invitau oaspeţii de
onoare la sărbătoarea rugii. Punctul culminant îl
constituia licitarea „rosmarinului”. Sărbătoarea
rugii dura de sâmbătă până marţi.

După 1941, din cauza războiului, cu toate
nenorocirile pe care acesta le-a adus (deportare,
confiscarea averilor, foamete) nu s-a mai sărbă-
torit ruga în Giroc.

Abia în 1947, după numeroase cereri şi de-
mersuri făcute la autorităţi, Sepp Siller a fost îm-
puternicit de către comandantul jandarmeriei să
organizeze evenimentul la Căminul Cultural
(Casa Naţională). S-a ţinut bal duminica după-
amiaza şi seara. Muzica a fost asigurată de către
Hans Hartwig, din Chişoda Veche. Pentru comu-
nitatea nemţilor din Giroc a fost o mare mândrie
să poată reînvia o veche tradiţie cu obiceiurile
specifice şvabilor din Giroc.

Generaţia celor născuţi în anii 1924-1928 era
decimată de război şi deportări, iar ceilalţi erau
încă prea tineri pentru a putea organiza ruga.
Doar rareori se punea la cale câte o petrecere. O
asemenea petrecere cu muzică a avut loc în anul
1948, în localul lui Lae Brodan, principalul orga-
nizator fiind Adam Peter.

În anul 1949, când şvabii deportaţi în Rusia 
s-au întors acasă, se organizează din nou ruga, de
data aceasta organizatorul principal fiind Adam
Lochinger. Deşi s-au pus nenumărate piedici în
calea organizării evenimentului, acesta a putut
avea loc şi datorită sprijinului autorităţilor locale,
în frunte cu primarul Ioan Sârbu, şi al notarului
Coriolan Ionescu. La eveniment participă şi nu-
meroşi cetăţeni români, ceea ce face ca acesta să
aibă o mai mare amploare şi să fie o reuşită.

În noiembrie 1950 se ţine din nou ruga la
Căminul Cultural, fără ceremonia religioasă,
muzica fiind asigurată de fanfara lui Martin Loris,
din Giarmata.

În anul 1951, cu toate presiunile politice fă-
cute asupra organizatorilor, prin unitatea şi im-
plicarea materială a întregii comunităţi, se
organizează ruga, cu sprijinul aceleiaşi fanfare din
Giarmata.

Cu toate că în anul 1952 numeroşi tineri erau
plecaţi în armată, cu o participare mai redusă, se
organizează ruga la Căminul Cultural, fanfara
fiind adusă din Niţkidorf, sub conducerea lui
Anton Sibla.

Fiindcă în anul 1954 nu au fost tineri care să
se ocupe de organizarea rugii, perechile căsătorite
au hotărât să organizeze un bal la Căminul Cul-
tural, iar fanfara din Giarmata, condusă de
Krautern, a făcut ca şi acest eveniment să fie o
reuşită. La fel s-au petrecut lucrurile şi în anul
1955.

În anul 1957, se sărbătoreşte ruga cu „ros-
marin”, iar în lipsa unei biserici catolice, ceremo-
nia religioasă are loc în casa familiei Mertens.
Acum la organizare participă tinerii nemţi din
Giroc, Niţkidorf şi Şag, născuţi între anii 1938-

1941. Perechea de prim-dansatori a fost Elisabeth
Hipp şi Georg Fendler. Muzica a fost asigurată de
fanfara din Iosefsdorf.

La ruga din anul 1958, perechea de prim-
dansatori a fost Eva Frey şi Peter Rohs, alături de
alte cinci perechi, şi, în ciuda vremii ploioase, pe-
trecerea a fost o reuşită.

În anii 1959 şi 1960, chiar dacă nu au fost
perechi de dansatori, muzica bună şi veselia au
făcut ca ruga să fie apreciată de toţi participanţii.

La ruga organizată în anul 1966 au participat
şapte perechi, prim-dansatori fiind Georg
Stelzner şi Amalia Löchinger, din Niţkidorf, la cea
din 1967 prim-dansatori au fost Christine Schuch
şi Josef Siller, la cea din 1968 au participat 12
perechi, prim-dansatori fiind Marianne şi Steffi
Şurlea, iar la cea din 1970 au fost opt perechi, ca
prim-dansatori fiind Eva Müller şi Franz Binder.

Sfinţirea bisericii catolice din Giroc, la 8 sep-
tembrie 1971, corespunde cu ruga, la care par-
ticipă şapte perechi, cu prim-dansatorii Adam
Krebs şi Kristen Helli Grundhauser şi invitatul de
onoare episcop-locţiitor dr. Konrad Kernweis.

Din anul 1972, ruga se organizează la în-
ceputul lunii septembrie. În acel an au fost 11
perechi, prim-dansatori fiind Erika Furak şi Franz
Mathis, invitaţi de onoare fiind dr. Borosch şi
Peter Lukas.

În anul 1975 au fost opt perechi de dansatori,
prim-dansatori fiind Ritta Pfeiffer şi Raimund
Müller, în anul 1976 au fost tot opt perechi de
dansatori, cu prim-dansatorii Adelheid
Waninger-Furak şi Doru Milea-Müller.

La ruga din anul 1977 au participat cei mai mulţi
dansatori, 30 de perechi, cu prim-dansatorii Quint
Frey şi Agathe Fendler, iar la cea din 1983 prim-
dansatori au fost Erich Furak şi Christine Müller,
fanfara fiind condusă de Peter Zimmermann.

Anul 1984 este ultimul în care se mai orga-
nizează ruga nemţilor din Giroc. Au participat 23
de perechi, formate din copii, tineri şi cupluri
căsătorite, prim-dansatori fiind Erich Furak şi
Renate Bechler, din Giarmata, muzica fiind 
asigurată de fanfara „M. Loris”, din Giarmata.

Pe parcursul deceniilor în care ruga a fost or-
ganizată, ea a devenit o sărbătoare tradiţională la
care a participat întreaga localitate, indiferent de
etnia, vârsta sau rangul social al oamenilor. În or-
ganizarea rugii s-a încetăţenit obiceiul ca alaiul,
ce se deplasa pe uliţele satului, să meargă la casele
autorităţilor (primar, director de şcoală, director
de cămin), invitându-le la sărbătoarea comu-
nităţii.

La petrecerea ce se organiza la Căminul Cul-
tural, alături de etnicii germani, participau şi
foarte mulţi români, într-o înţelegere deplină, aşa
cum, pe parcursul a mai bine de un secol, românii
şi nemţii din Giroc au fost alături în toate mo-
mentele, de bucurie sau de necaz.

Material preluat din monografia „Giroc, arc
peste timp”, de prof. Octavian Gruiţa, 

prof. Ion Murariu şi Marius Matei
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Începuturile activităţii sportive la Giroc
se leagă de înfiinţarea echipei de fotbal, în
toamna anului 1946. Iniţiativa au avut-o
preotul Horia Vişoiu şi Iosif Siller, cel de-al
doilea fiind un bun cunoscător al regula-
mentului jocului de fotbal, având şi o expe-
rienţă de jucător la unele formaţii de fotbal
din Timişoara.

Printre cei care au răspuns la apelul celor
doi au fost: Petru Loica (Micălaca), Octa-
vian Orăşan, Ion Seiman (Niţă a lu’ Lala),
Ion Surdu, Vichentie Teodorescu, Petru
(Mitra) Zlătaru. Dintre aceştia, numai Petru

Loica a rămas să se alăture altora, în primă-
vara anului 1947, punând bazele unei echipe
cu adevărat constantă. Aceşti jucători au
fost: Petru Cojaia, Ionel Ciorogariu, Ion
Boca (Buri), Ion Barany, Petru Cojocariu,
Vasile Gaiţă (Găicin), Petru Loica (Mandră),
Petru Şocodol (a lu’ Sârbu). Echipa s-a în-
tregit cu câţiva chişozeni: Sigereanu, 
Nicolae Dorner, Iosif Hoffler şi un alt Petru
Loica. Între toţi s-a legat o camaraderie
strânsă. Primele rezultate notabile în diferite
meciuri au făcut ca echipa să fie primită în
competiţia organizată de Uniunea de
Tineret, Educaţie Fizică şi Sport, unde a 
activat sub numele de „Gloria” Giroc.

Greutăţile materiale, inerente începutului,

nu i-au descurajat pe primii fotbalişti
giroceni. Mai întâi se cerea, pentru practi-
carea acestui sport, un teren adecvat. Acesta
a fost amenajat în mijlocul satului, pe un loc
viran, unde se adunau dimineaţa porcii pen-
tru a fi duşi de porcari la păşune, în afara sa tu-
 lui. La început, sătenii nu au fost de acord să
cedeze acest teren în favoarea practicării fot-
balului, dar organele locale ale statului au
aprobat cererea echipei. Cu mijloace proprii,
prin munca benevolă a componenţilor
echipei, terenul de fotbal a prin contur, cu
margini delimitate, cu gazon, porţi şi plase.

În toamna anu-
lui 1948, în cam pio -
natul rural a par  ticipat
şi echipa „Gloria”
Giroc. Echi pamen-
tul ei era compus din
tricou roz din 
mătase, şort alb şi
jambiere albastre.
Rezultatele bune
obţinute de echipă
au schimbat şi men-
talitatea locuitorilor
comunei, ostili la 
început, socotind
prac ticarea sportului
o pierdere de timp,
mai apoi devenind
susţinători ai echipei.

Echipamentul
formaţiei s-a schimbat în anul următor: tri-
cou alb-albastru, cu şnur alb la gât, şort alb,
jambiere roşii. Formaţia era alcătuită din
Sigereanu (Iosif Hoffler, Petru Şcocodol),
Petru Cojaia, Vasile Gaiţă, Petru Loica II,
Petrică Cojocariu, Ion Barany, Petru Loica
I, Iosif Siller, Ionel Ciorogariu, Ion Boca,
Nicolae Dorner. Lotul s-a completat cu noi
jucători: fraţii Aurică şi Florică Simionescu,
fraţii Gheor ghe şi Ilie Drăguţ, Petru 
Avrămuţ, Tiberiu I. Stelzner, Octavian
Cărăbaş, Coriolan Ionescu.

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

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

Din istoria fotbalului girocean



177

Băieţii colindau pe străzi cu o sticlă de vin în
mână, însoţiţi de muzicanţi, şi invitau oaspeţii de
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rugii dura de sâmbătă până marţi.
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(Casa Naţională). S-a ţinut bal duminica după-
amiaza şi seara. Muzica a fost asigurată de către
Hans Hartwig, din Chişoda Veche. Pentru comu-
nitatea nemţilor din Giroc a fost o mare mândrie
să poată reînvia o veche tradiţie cu obiceiurile
specifice şvabilor din Giroc.

Generaţia celor născuţi în anii 1924-1928 era
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încă prea tineri pentru a putea organiza ruga.
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În anul 1949, când şvabii deportaţi în Rusia 
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în frunte cu primarul Ioan Sârbu, şi al notarului
Coriolan Ionescu. La eveniment participă şi nu-
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nu i-au descurajat pe primii fotbalişti
giroceni. Mai întâi se cerea, pentru practi-
carea acestui sport, un teren adecvat. Acesta
a fost amenajat în mijlocul satului, pe un loc
viran, unde se adunau dimineaţa porcii pen-
tru a fi duşi de porcari la păşune, în afara sa tu-
 lui. La început, sătenii nu au fost de acord să
cedeze acest teren în favoarea practicării fot-
balului, dar organele locale ale statului au
aprobat cererea echipei. Cu mijloace proprii,
prin munca benevolă a componenţilor
echipei, terenul de fotbal a prin contur, cu
margini delimitate, cu gazon, porţi şi plase.

În toamna anu-
lui 1948, în cam pio -
natul rural a par  ticipat
şi echipa „Gloria”
Giroc. Echi pamen-
tul ei era compus din
tricou roz din 
mătase, şort alb şi
jambiere albastre.
Rezultatele bune
obţinute de echipă
au schimbat şi men-
talitatea locuitorilor
comunei, ostili la 
început, socotind
prac ticarea sportului
o pierdere de timp,
mai apoi devenind
susţinători ai echipei.

Echipamentul
formaţiei s-a schimbat în anul următor: tri-
cou alb-albastru, cu şnur alb la gât, şort alb,
jambiere roşii. Formaţia era alcătuită din
Sigereanu (Iosif Hoffler, Petru Şcocodol),
Petru Cojaia, Vasile Gaiţă, Petru Loica II,
Petrică Cojocariu, Ion Barany, Petru Loica
I, Iosif Siller, Ionel Ciorogariu, Ion Boca,
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Material preluat din monografia 
“Giroc - arc peste timp”, realizată de 

prof. Octavian GRUIŢA, 
prof. Ion MURARIU  şi Marius MATEI
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Clasa Supersport este dominată şi în
2014 de unul dintre cei mai buni sportivi pe
care i-a dat judeţul Timiş: giroceanul Ionel
Pascota. Sportivul a reuşit să se impună în
cadrul unei noi etape a Campionatului
Naţional de Motociclism Viteză, etapă des-
făşurată pe circuitul maghiar Hungaro ring.
În cadrul competiţiei, Ionel nu a fost singu-
rul reprezentant al clubului Pascota Racing
Team.

După calificări, Ionel Pascota a obţinut
un pole-position de pe care avea să plece ex-
celent în etapa competiţiei interne, desfăşu-
rată a doua zi. La finalul celor 13 tururi de
circuit, Pascota a câştigat detaşat această
etapă, fiind urmat de un alt pilot al clubului
Pascota Racing Team, Titus Cun. 

Ultimul loc de pe podium a fost adjudecat

de Adrian Ciujdea, de la Steaua Bucureşti. 
„Mă declar mulţumit de acest rezultat şi

sunt bucuros că ne îndreptăm spre câştigarea
unui nou titlu de Campion Naţional şi în
2014. Vreau să mulţumesc Consiliului
Judeţean Timiş şi Primăriei Municipiului
Timişoara pentru încre de rea şi sprijinul
acordat în 2014. Nu pot uita şi de ceilalţi
sponsori şi parteneri care m-au sprijinit şi pe
care sper să nu-i dezamăgesc”, a declarat

Ionel Pascota.  Următoarea etapă la care
Ionel Pascota a participat a fost programată
pe data de 14 septembrie, pe circuitul Slova-
kiaRing, unde a avut loc ultima etapă din
Campionatul Naţional, ocazie cu care ss-a
decis şi noul Campion Naţional.

A. BORBELY

Ionel Pascota a câștigat o nouă
etapă din Campionatul Naţional

de motociclism viteză
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LLuunnaa  aauugguusstt  îînn  ddaattee
1 august - Începutul Primului Război Mondial (1914-1918)

6 august - Ziua Internaţională „Medicii Lumii pentru Pace”. Se sărbătoreşte
conform hotărârii Mişcării „Medicii Lumii Împotriva Războiului Nuclear”, de ziua
bombardării Hiroshimei

9 august - Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice

12 august - Ziua Internaţională a Tineretului. A fost adoptată prin decizia Adu-
nării Generale a ONU din 17 decembrie 1999

13 august - Ziua Internaţională a Stângacilor. Se sărbătoreşte începând cu anul
1992, la propunerea Clubului Britanic al Stângacilor

23 august - Ziua Internaţională de Comemorare a Comerţului cu Sclavi şi 
Abolirii acestuia

31 august – „Limba noastră cea română”
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Dragoste şi cuplu
Anul 2015 va aduce multe tentaţii care vă testează curajul, spontaneitatea şi spiritul

creativ în zona relaţiilor, mai ales în prima sa jumătate. Sunt posibile ocazii de a participa la
diferite evenimente sociale, pe care ar fi bine să nu le rataţi pentru că astfel vă puteţi lărgi cer-
cul de cunoştinţe şi prieteni. În plus, unele din aceste contacte v-ar putea fi de mare folos în
activitatea profesională.

În plan amoros, ianuarie, februarie şi octombrie sunt lunile cele mai fertile. Norocul vă
poate surâde prin intermediul prietenilor sau activităţile de grup în care sunteţi implicaţi.
În rest, sunt favorizate mai degrabă relaţiile amicale decât cele sentimentale.

Venus, retrogradă către finele anului, s-ar putea să vă mai scadă entuziasmul şi contac-
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((2233 iiuulliiee --  2222aauugguusstt))
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DDeessppăărrţţiirree  
Ne-ar trebui o mie de ani să reclădim

Ce-am sfărâmat aseară cu despărţirea noastră
Şi nici atunci nu-i sigur c-am mai putea să fim
Eu creanga ta de aur, tu frunza mea albastră.

O umbră o să stee mereu între noi doi
(Noi care-am fost pe vremuri lipiţi ca două palme

Pe pieptul unei moarte) şi veşnic între noi
Vor creşte neguri numai în aparenţă calme.

Cuvântul de-altădată nu-l vom mai folosi,
Tăcerea fără seamăn de-atunci n-o vom mai tace.

Vom sta mereu ca zeii deasupra şi vom fi
Cu mâinile pe scuturi severi şi plini de pace.

Trişti, vom cunoaşte ceasul nu după dezmierdări
Ci întrebând în stânga şi-n dreapta trecătorii,
Mai morţi ca morţii, singuri şi fără remuşcări,
Ne vom ciocni în cosmos doar uneori ca norii.

Săruturile noastre cu flăcările lor
N-o să mai incendieze pădurile albastre
Iar sufletele noastre, zburând încetişor,

N-o să se mai înalţe căzând mereu spre astre.

Ca nişte ghimpi vom scoate treptat din amândoi
Aducerile-aminte şi vom privi la chipul

Iubirii care cade şovăitor în noi
Cum dintr-un ţărm de stâncă-ntr-un golf adânc nisipul.

Dar liniştea de-atuncea n-o vom mai regăsi,
Şi singuri vom petrece cele din urmă clipe

În timp ce pescăruşul iubirii va muri
Bătând încă o dată din largile-i aripe…

Radu STANCA
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Nașterea Maicii Domnului
Sfânta Maria Mică

Naşterea Maicii Dom-
nului este prima mare săr-
bătoare din cursul anului
bisericesc, care începe la 1
septembrie. Ea este prăz-
nuită pe data de 8 septem-
brie. Sfânta Scriptură nu ne
relatează acest eveniment.
Însă, scrierile apocrife oferă
foarte multe amănunte de-
spre originea şi copilăria 
Fecioarei Maria. Cea mai
importantă sursă în acest
sens o reprezintă Proto -
evanghelia lui Iacov, o lu-
crare iudeo-creştină din
sec. al II-lea. Fragmentul referitor la Fe-
cioara Maria a fost scris în jurul anului 140.
Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim şi
era din seminţia lui Iuda. Soţia lui Ioachim
se numea Ana şi era fiica preotului
Matthan. Astfel, tatăl Fecioarei Maria era
un urmaş al regelui David, iar mama, o de-
scendentă din familia preotească a lui
Aaron, împlinindu-se prin aceasta prooro-
cia că Mesia va avea o dublă descendenţă:
împărătească şi preotească.

Pentru că nu aveau
copii, Ioachim şi Ana au
început să fie ironizaţi şi
batjocoriţi de oameni.
Lipsa copiilor era consi -
de rată 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
continuare cu lacrimi şi
nădăjduind în bunătatea
Lui Dumnezeu. Tradiţia
spune că, în al cincize-
cilea an al căsătoriei lor,
Marele Preot de la Tem-

plu 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 se va arăta
fiecăruia, spunându-le că rugă ciu nea 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. (Luca 1, 4-23).

Învăţături creștine
Blândețea este cel dintâi rod al bunătă-

ții. (Învățătura de credință)

Nu este cunoscut ca rob al Lui Dumnezeu
acela care lucrează pentru patimi. El este
robul aceluia care-l stăpânește. (Avva Isaia
Pustnicul)

Virtutea este o manifestare a cunoști-
nței , iar cunoștința este o putere susțină-
toare a virtuții. (Sf. Maxim Mărturisitorul)

Unde nu este răbdare, acolo nu este nici
iubire. (Sf. Grigore cel Mare)

Cel ce ascultă de Hristos se călăuzește
spre lumină. (Sf. Talasie Libianul)

Nu numai că nu plângem faptele săvâ-
rșite de noi, ci mai și înmulțim ceea ce ar
trebui să plângem. (Sf. Grigorie Teologul)
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NNaașștteerreeaa  MMaaiicciiii  DDoommnnuulluuii
SSffâânnttaa  MMaarriiaa  MMiiccăă
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1 M †)     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 (Post)
3 J Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4 V Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
5 S Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc.

Urban
6 D Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie;

Du minica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat); Ap. II Corinteni I, 
21-24; II, 1-4; Ev. Matei XXII, 1-14; glas 5, voscr. 3

7 L Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Si -
meon şi Amfilohie de la Pângăraţi

8 M (†)     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 (Post)
10 J Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 V         Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin (Post)
12 S            Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)

(Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13 D          Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul şi Ciprian, 

episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian,
Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian; Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu
Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 6, voscr. 4

14 L (†)   Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
15 M †)   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 (Post)
17 J Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18 V Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
19 S Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci)
20 D Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist; Duminica

după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev.
Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 5

21 L Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22 M †) 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 (Post)
24 J Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 V Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej

(Post)
26 S †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 D †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calis-

trat şi Epiharia; Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni
IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 8, voscr. 6

28 L †      Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
29 M Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
30 M Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani (Post)

Septembrie
ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore
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ÎÎnnăăllţţaarreeaa  SSffiinntteeii  CCrruuccii
Înălţarea Sfintei Cruci

este prăznuită pe 14 sep-
tembrie. Este cea mai
veche sărbătoare închinată
cinstirii lemnului sfânt. 
În această zi sărbătorim
amintirea a două eveni-
mente deosebite din istoria
Sfintei Cruci: aflarea Cru -
cii pe care a fost răstignit
Mântuitorul şi înălţarea ei
solemnă în faţa poporului
de către episcopul Macarie
al Ierusalimului, în ziua de
14 septembrie din anul
335; aducerea Sfintei Cruci
de la perşii păgâni, în anul
629, în vremea împăratului
bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare
cinste în biserica Sfântului Mormânt 
(a Sfintei Cruci) din Ierusalim.

Sfânta Cruce a fost aflată din porunca
Sfintei împărătese Elena, mama Sfântului
Împărat Constantin cel Mare. Datorită
acesteia s-au găsit pe Golgota trei cruci. 

Pentru a afla care a fost crucea pe care a
fost răstignit Mântuitorul şi care sunt 

crucile tâlharilor răstig-
niţi odată cu El, patriar -
hul Macarie le-a spus să
atingă pe rând crucile de
o femeie moartă. 

Femeia a înviat în
momentul în care a fost
atinsă de cea de-a treia
cruce, cea pe care a fost
răstignit Hristos.

După această minu -
ne, Patriarhul a poruncit
înălţarea Sfintei Cruci la
un loc înalt, de unde să o
poată vedea tot poporul.

Când împăratul per-
san Hosroe a cucerit Ie -

rusalimul, a luat cu el Crucea Domnului în
Persia. Sfânta Cruce a rămas aici timp de
paisprezece ani, până când Hosroe a fost
învins de împăratul Heraclie, care a dus
sfânta cruce în Ierusalim. Înălţarea Sfintei
Cruci se serbează cu post, pentru că ea 
ne aduce aminte de patimile şi moartea
Mântuitorului.

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii  ccrreeșșttiinnee
Mai întâi să avem gând curat în mintea

noastră, fiindcă rădăcina lucrurilor primește
sfatul cel din inimă. (Sf. Vasile cel Mare)

Toți iubitorii de argint, iubitorii de
slavă și iubitorii de plăceri trăiesc așa, pen-
tru că se tem să nu moară în grabă. 
(Sf. Maxim Mărturisitorul)

Cel ce iubește pe Dumnezeu, iubește și
osteneala, iar osteneala de bunăvoie e vrăj-
mașă plăcerii de fire. (Sf. Marcu Ascetul)

Lacrimile în vremea rugăciunii sunt o

frumoasă baie, iar după rugăciune să ții
minte ce ai plâns. (Sf. Nil Sinaitul)

Păcatul este boala sufletului, este lipsa
sănătății gândului și a judecății. (Sf. Simeon
Noul Teolog)

Începutul rodirii este floarea și începu-
tul făptuirii este înfrânarea. (Sf. Vasile cel
Mare)

Răbdarea este casa rugăciunii, iar sme-
renia este materia cu care se hrănește ea.
(Avva Ilie Ecdicul)
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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 în-
cepe 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. Întorşi
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 putrezeşte 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 grăun-
telui...

Lumea toată este călăuzită de exem-
plul Mântuitorului, Care S-a jertfit pe
Cruce pentru mântuirea noastră. Omul
trebuie să urmeze şi el acest exemplu fără
de care viaţa nu are sens. Cel cu sufletul
curat caută binele celorlalţi 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 dumnezeiasca
şi cereasca Sa strălucire. Atunci, sufletele vor
f i ca nişte oglinzi curate, îndreptate spre lu-
mina dumnezeiască şi vor putea primi şi ele
strălucire” - Sfântul Dionisie Areopagitul.

Puterea jertfei 

pildă creștină

Se povesteşte că un bărbat şi femeia 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 astfel,
mi-ar mai fi ea la fel de bună?

- Nu, părinte!

Preotul a strâns atunci puternic pum-
nul şi, ţinându-l aşa, i-a întrebat:

- Dar dacă mâna mea ar fi mereu ast-
fel, 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!” - Avva Moise

Risipitor sau zgârcit? 

pildă creștină
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Înălţarea  Sfintei  Cruci
Înălţarea Sfintei Cruci

este prăznuită pe 14 sep-
tembrie. Este cea mai
veche sărbătoare închinată
cinstirii lemnului sfânt. 
În această zi sărbătorim
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cruce, cea pe care a fost
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învins de împăratul Heraclie, care a dus
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Mântuitorului.
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Toți iubitorii de argint, iubitorii de
slavă și iubitorii de plăceri trăiesc așa, pen-
tru că se tem să nu moară în grabă. 
(Sf. Maxim Mărturisitorul)

Cel ce iubește pe Dumnezeu, iubește și
osteneala, iar osteneala de bunăvoie e vrăj-
mașă plăcerii de fire. (Sf. Marcu Ascetul)

Lacrimile în vremea rugăciunii sunt o

frumoasă baie, iar după rugăciune să ții
minte ce ai plâns. (Sf. Nil Sinaitul)

Păcatul este boala sufletului, este lipsa
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Se povesteşte că un bărbat şi femeia 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 astfel,
mi-ar mai fi ea la fel de bună?

- Nu, părinte!

Preotul a strâns atunci puternic pum-
nul şi, ţinându-l aşa, i-a întrebat:

- Dar dacă mâna mea ar fi mereu ast-
fel, mi-ar fi de ajutor?
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la asta şi o să vedeţi care are
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“Tot ce întrece dreapta măsură e
vătămător. Nici prea mult, nici prea
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„Am spus întotdeauna că bunul cel mai de preţ al comunităţii noastre îl reprezintă copiii noştri,
pentru că ei sunt viitorul nostru şi duc mai departe tot ceea ce am realizat noi. Ei sunt ştafeta
noastră spre viitor şi garanţii că, tot ceea ce am înfăptuit, se va transmite urmaşilor. În acest sens,
am îndreptat toate eforturile noastre, ca administraţie locală, pentru a aduce tot ceea ce este nece-
sar procesului educativ, astfel încât copiii noştri să benef icieze de cele mai bune condiţii. Fără să
exagerez, pot spune că în şcolile noastre există condiţii de învăţătură mai bune decât în multe şcoli
din oraşe sau municipii. De anul trecut, şcoala de la Giroc a devenit liceu, iar numărul claselor a
crescut.

Împreună, elevi, profesori, părinţi şi autorităţi locale trebuie să ne unim eforturile pentru ca
şcolile din Giroc să rămână un motiv de fală şi nu doar pe plan local, ci chiar la nivel naţional”.

Dr. Iosif-Ionel Toma, primarul comunei Giroc

Deschiderea anului școlar 
2014-2015 - Giroc

Prima zi de şcoală a anului şcolar 2014-
2015 a fost una emoţionantă. Elevii Liceu-
lui Teoretic „David Voniga” s-au reîntâlnit,
după vacanţa de vară, cu dascălii lor, în
cadrul unei festivităţi specifice acestei zile.
Cei mai emoţionaţi au fost, nici nu se putea
altfel, „bobocii” din clasele 0 şi clasele I, care
au păşit într-o nouă etapă a vieţii lor, cea de
şcolar.

Dascălii, elevii, părinţii, rudele şi bunicii
copiilor au fost întâmpinaţi de reprezen-
tanţii autorităţilor locale, în frunte cu dom-
nul primar dr. Iosif-Ionel Toma, domnul
viceprimar ing. Ilie Gâlcă, doamna direc-
toare a Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, doamna prof. Marieta Deneş,
doamna director-adjunct Mioara Lal-Leli.
Alături de ei au fost prezenţi preotul paroh

al Bisericii Ortodoxe Române din Giroc,
Marius-Iulian Şonea, consilierii locali
doamnele Nicoleta Şipoş şi Lenuţa Terteci,
domnul Gheorghe Golban, precum şi foştii
directori ai şcolii, domnii Octavian Gruiţă şi
Silvestru Ştevin şi domnul profesor Ion 
Murariu.

Festivitatea a început cu intonarea im-
nului naţional al României, urmată de
păstrarea unui moment de reculegere
în memoria copiilor Mara şi Alexan-
dru Bora, din grupa mare, respectiv
clasa pregătitoare, care şi-au pierdut
viaţa, împreună cu părinţii lor, într-un
tragic accident de circulaţie petrecut în
Spania. 

Părintele paroh Marius-Iulian
Şonea a oficiat, cu prilejul începutului
de an şcolar, un Te Deum.

Directoarea Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, doamna
prof. Marieta Deneş, s-a adresat celor
prezenţi: „Ziua de 15 septembrie 2014,

prima zi de şcoală a noului an şcolar 2014-
2015, este un prilej de bucurie pentru noi
toţi, cu emoţiile fireşti ale elevilor, cadrelor
didactice şi părinţilor. Această zi repre zintă
pentru noi toţi, elevi, părinţi, cadre didac-
tice, comunitate locală, o zi aşteptată, una
încărcată cu multă emoţie, ziua de debut a
unui nou an şcolar, prilej de reîntâlnire, cu
bucurie şi speranţă.
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2015 a fost una emoţionantă. Elevii Liceu-
lui Teoretic „David Voniga” s-au reîntâlnit,
după vacanţa de vară, cu dascălii lor, în
cadrul unei festivităţi specifice acestei zile.
Cei mai emoţionaţi au fost, nici nu se putea
altfel, „bobocii” din clasele 0 şi clasele I, care
au păşit într-o nouă etapă a vieţii lor, cea de
şcolar.

Dascălii, elevii, părinţii, rudele şi bunicii
copiilor au fost întâmpinaţi de reprezen-
tanţii autorităţilor locale, în frunte cu dom-
nul primar dr. Iosif-Ionel Toma, domnul
viceprimar ing. Ilie Gâlcă, doamna direc-
toare a Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, doamna prof. Marieta Deneş,
doamna director-adjunct Mioara Lal-Leli.
Alături de ei au fost prezenţi preotul paroh

al Bisericii Ortodoxe Române din Giroc,
Marius-Iulian Şonea, consilierii locali
doamnele Nicoleta Şipoş şi Lenuţa Terteci,
domnul Gheorghe Golban, precum şi foştii
directori ai şcolii, domnii Octavian Gruiţă şi
Silvestru Ştevin şi domnul profesor Ion 
Murariu.

Festivitatea a început cu intonarea im-
nului naţional al României, urmată de
păstrarea unui moment de reculegere
în memoria copiilor Mara şi Alexan-
dru Bora, din grupa mare, respectiv
clasa pregătitoare, care şi-au pierdut
viaţa, împreună cu părinţii lor, într-un
tragic accident de circulaţie petrecut în
Spania. 

Părintele paroh Marius-Iulian
Şonea a oficiat, cu prilejul începutului
de an şcolar, un Te Deum.

Directoarea Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, doamna
prof. Marieta Deneş, s-a adresat celor
prezenţi: „Ziua de 15 septembrie 2014,

prima zi de şcoală a noului an şcolar 2014-
2015, este un prilej de bucurie pentru noi
toţi, cu emoţiile fireşti ale elevilor, cadrelor
didactice şi părinţilor. Această zi repre zintă
pentru noi toţi, elevi, părinţi, cadre didac-
tice, comunitate locală, o zi aşteptată, una
încărcată cu multă emoţie, ziua de debut a
unui nou an şcolar, prilej de reîntâlnire, cu
bucurie şi speranţă.

189

Ca în fiecare an, în ziua de 15 septembrie,
fie că suntem profesori, părinţi, elevi sau
membri ai comunităţii locale, ne îndreptăm
paşii cu emoţie şi nostalgie către şcoală, locul
în care cei mai mari am învăţat şi ne-am for-
mat, unde şi voi, dragi elevi, trebuie să învăţaţi
şi să vă formaţi într-un spaţiu şcolar 
prietenos, adecvat nevoilor voastre de dez-
voltare permanentă a persona lităţii şi a per-
formanţelor profesionale.

Pentru elevii clasei pregătitoare, emoţiile
sunt cele mai mari; ei părăsesc grădiniţa şi
păşesc sfioşi, emoţionaţi, în sala de clasă, unde
nu-i mai aşteaptă jucăriile, ci manualele şco-
lare, planşele sau cărţile bibliotecii. Să-i în-
tâmpinăm pe cei mai mici elevi ai acestei şcoli
cu aplauzele noastre şi să le urăm un călduros
«Bun venit» în şcoala noastră, să fie cuminţi,
sănătoşi şi, desigur, harnici la învăţătură.

Ceilalţi elevi abia aşteaptă să se întâl-
nească după o vacanţă binemeritată, dar care
a trecut destul de repede”.

În acest an şcolar, la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, clasa pregătitoare
A va fi îndrumată de  doamna înv. Iuditha
Monea, iar clasa pregatitoare B de doamna
înv. Lavinia Radulov. 

Clasa I A va fi îndrumată de doamna înv.
Bianca Cîmpeanu, iar clasa I B de doamna
înv. Cristina Biriş. 

Clasa a II-a A va fi condusă de doamna
înv. Liliana Antal, iar clasa a II-a B de
doamna înv. Claudia Drăgan. 

Clasa a III-a A îl va avea ca dascăl pe
domnul înv. Sorin Ersegean, iar clasa a III-a
B pe doamna înv. Daniela Simionese. 

Clasa a IV-a va fi îndrumată de doamna
înv. Camelia Preda.

Elevii din clasa a V-a vor avea ca dirigintă
pe doamna prof. Mihaela Crăciun, care le va
preda şi limba franceză.

Clasa a VI-a va fi condusă de doamna
prof. Violeta Liseţchi, care le va preda şi limba
română.

Clasa a VII-a va fi îndrumată de doamna
prof. Melentina Costa, care le va preda şi fizică.

Clasa a VIII-a va fi condusă de doamna
prof. Miloranca Golban, care le va preda şi 
religia.

Clasa a IX-a, cu un efectiv de 22 de elevi
(14 din Giroc şi Chişoda şi 8 din judeţ) va fi
condusă de domnul prof. Ioan Oprea, care le
va preda matematică.

Clasa a X-a, cu un efectiv de 18 elevi, va fi
condusă de domnul prof. Alexandru Koşa,
care le va preda limba engleză.

La bunul mers al activităţii didactice vor
mai contribui, în acest an şcolar, următoarele
cadre didactice: doamna prof. Alina Stănescu
– chimie, domnul prof. Nicolae Petchescu –
istorie, doamna prof. Maria Dinu – geografie,
domnul prof. Cristian Miloş – religie, dom-
nul prof. Daniel Petrescu – cultură civică,
doamna prof. Lavinia Petculescu – limba 
engleză, doamna prof. Doinţia Chiroiu – psi-
hologie, domnul prof. Aurelian Baciu – limba
franceză, doamna prof. Damiela Agheorghie-
sei – limba română, domnul prof. Cristian
Hirjoi – logică, doamna prof. Aura Luda –
latină, domnul prof. Pavel Drăghici – desen,
domnul prof. Doru Dramnesc – matematică,
doamna director-adjunct Leli Lal – educaţie
tehnologică, domnul prof. Emanuel Nico-
lascu – religie, doamna prof. Florica Ilcău –
biologie, domnul prof. Boris Babici – educaţie
fizică, doamna prof. Graţiela Nenu – TIC;
doamna prof. Felicia Rugea – educaţie antre-
prenorială. 

În ceea ce-i priveşte pe absolvenţii clasei a
VIII-a, aceştia au participat la Evaluarea
Naţională şi, ne spune doamna directoare,
prof. Marieta Deneş, rezultatele obţinute au
fost mai bune decât în anul şcolar anterior. 

Mulţumiri le-au fost aduse doamnei înv.
Zorina Ciolac şi domnului prof. Liviu Râm-
neanţu, care s-au pensionat. Doamna direc-
toare le-a urat să aibă parte de multă sănătate,
bucurii şi le-a mulţumit pentru activitatea 
deosebită desfăşurată în şcoala giroceană.

„Urez tuturor elevilor multă sănătate, 
bucurii şi rezultate cât mai bune la învăţătură,
fiind îndrumaţi de un colectiv de cadre didac-
tice deosebit, cu mulţi ani de experienţă, care
ştie să îmbine bunătatea şi cele mai alese sen-
timente cu exigenţa. Dragi părinţi, am
rugămintea să păstraţi permanent legătura cu
şcoala, să vă implicaţi într-o manieră tot mai
activă şi mai susţi nută în activi tatea şcolii, să
ne sprijiniţi în toate demersurile noastre peda-
gogice, să aveţi întotdeauna o atitudine pozi-
tivă şi constructivă faţă de şcoală, pentru ca
efortul nostru conjugat şi continuu să con-
ducă la rezultatele mult dorite de toată lumea.

Stimaţi colegi şi părinţi, doresc să co-
laborăm în continuare şi, îndrumaţi de
reprezentanţii IŞJ Timiş şi sprijiniţi de au-
torităţile locale, să contribuim la realizarea
unui învăţământ de calitate la Liceul Teoretic
«David Voniga» din Giroc”, a mai spus
doamna directoare, prof. Marieta Deneş.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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„După cum am mai spus şi în alte ocazii, educaţia tinerilor, în general, şi instruirea elevilor,
în special, constituie o prioritate a mea, ca om, de când mă ştiu, şi ca primar, încă de la primul
mandat. Nu am precupeţit nici un efort pentru ca cele două şcoli, atât cea de la Giroc, cât şi cea de
la Chişoda să devină şcoli moderne, cu corpuri de clădire corespunzătoare, cu săli de clasă dotate
ultramodern, pentru ca toţi copiii de pe raza comunei noastre să se poată bucura de cele mai bune
condiţii de învăţătură. Şi nu am făcut, niciodată, vreo diferenţă între cele două şcoli; întotdeauna
am ţinut cont de nevoi şi oportunităţi şi am intervenit acolo unde urgenţa era mai mare. Şi dacă
la nivelul bazei materiale stăm cât se poate de bine, din păcate, nu acelaşi lucru se poate spune 
despre rezultatele obţinute. Nu este rău şi nu e puţin ceea ce s-a obţinut, dar am dori, desigur, mai
mult. Cu toate că majoritatea elevilor au un comportament corespunzător şi au reuşit mai departe
la şcoli prestigioase din oraş, cu toate că au rezultate foarte bune în activităţile sportive şi cultu -
rale extraşcolare, mai sunt încă def icienţe pe care noi, împreună, le putem îndrepta. Şi vorbesc
aici, deopotrivă, de elevi, părinţi, profesori şi noi, autorităţile locale. Nu întotdeauna conlucrarea
dintre părinţi şi profesori a funcţionat aşa cum trebuie şi tocmai de aceea ne-am confruntat cu
unele probleme. Pe viitor, nu trebuie să se mai ivească sincope în activitatea şcolară de la 
gimnaziul chişozean”.

Dr. Iosif-Ionel Toma, primarul comunei Giroc

Deschiderea anului școlar 
2014-2015 – Chișoda

Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”
din Chişoda, arondată Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, a îmbrăcat, şi ea,
straie de sărbătoare în 15 septembrie. Des -
chiderea noului an şcolar a fost una emoţio-
nantă pentru toţi participanţii – elevi,

dascăli, reprezentanţi ai autorităţilor locale,
părinţi şi rude. Ceremonia, ţinută în Sala de
Sport a instituţiei, i-a adunat laolaltă pe cei
care încep un nou an şcolar, unul de muncă
asiduă pe tărâmul educaţiei. La deschiderea
noului an şcolar de la Chişoda au fost

prezenţi primarul comunei Giroc, domnul
dr. Iosif-Ionel Toma, viceprimarul comunei,
domnul ing. Ilie Gâlcă, consilieri locali, 
profesori elevi şi părinţi.

După intonarea imnului de stat al
României, părintele Dragoş Debucean a ofi-

ciat o slujbă religioasă, pentru ca
elevii şi dascălii să aibă parte de
un an şcolar cu împliniri.

Directoarea Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, prof.
Marieta Deneş, le-a adresat tu-
turor cuvântul de bun venit şi i-a
îndemnat pe cei prezenţi să îi în-
curajeze pe şcolarii de la clasa
pregătitoare şi clasa I, care au
făcut cunoştinţă pentru prima
dată cu noul lor statut – acela de
elevi. 

Domnia sa a prezentat clasele
şi dascălii care fac parte din struc-
tura Şcolii Gimnaziale „Iosif

Ciorogariu” pentru anul şcolar 2014-2015.
Astfel, în acest an şcolar, clasa pregăti-

toare va fi îndrumată de doamna înv.
Cristina Ursache. 

Clasa I va fi îndrumată de doamna înv.
Cristina Lupu Savin. 
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„David Voniga” din Giroc, prof.
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turor cuvântul de bun venit şi i-a
îndemnat pe cei prezenţi să îi în-
curajeze pe şcolarii de la clasa
pregătitoare şi clasa I, care au
făcut cunoştinţă pentru prima
dată cu noul lor statut – acela de
elevi. 

Domnia sa a prezentat clasele
şi dascălii care fac parte din struc-
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Clasa a II-a va fi condusă de doamna înv.
Delia Calancea. 

Clasa a III-a va fi coordonată de doamna
înv. Georgeta Barna. 

Clasa a IV-a va fi îndrumată de doamna
înv. Delia Ion.

Cei mai mici elevi de gimnaziu, cei din
clasa a V-a, vor fi coordonaţi de doamna prof.
Lavinia Petculescu, cu care vor desfăşura
orele de engleză.

Clasa a VI-a va fi condusă de doamna
prof. Luminiţa Ivan, cu care vor desfăşura
orele de  limba română.

Clasa a VII-a va fi îndrumată de doamna
prof. Georgina Ian-
culescu, care le va
preda  biologia.

Clasa a VIII-a
va fi condusă de
domnul prof. Boris
Babici, cu care vor
desfăşura orele de
educaţie fizică.

La bunul mers al
activităţii didactice
la Şcoala Gim-
nazială „Iosif Cio rog-
ariu” din Chi şoda
vor mai contribui,
în acest nou an şco-
lar: domnul prof.
Pavel Drăghici – desen; doamna prof. 
Melentina Costa – fizică; doamna prof.
Graţiela Nenu – matematică; domnul prof.
Ion Drăgan – matematică, doamna prof. Si-
mona Duiuleasa – fizică, doamna director-
adjunct Leli Lal – educaţie tehnologică;
doamna prof. Miloranca Golban – religie;
doamna prof. Mihaela Crăciun – limba
franceză; domnul prof. Emanuel Nicolescu
– religie; doamna prof. Alina Stănescu –
chimie; domnul prof. Nicolae Petchescu – 
istorie; domnul prof. Daniel Petrescu – cul-
tură civică; doamna prof. Maria Dinu – 
geografie; doamna prof. Marieta Deneş –
matematică.

„Doresc să mulţumesc domnului primar
dr. Iosif-Ionel Toma, domnului viceprimar
ing. Ilie Gâlcă, Consiliului Local Giroc,
pentru grija permanentă acordată procesu-
lui de învăţământ din Giroc şi Chişoda. Au
fost alocate fonduri importante pentru pre-
mierea elevilor la sfârşitul anului şcolar şi a
celor care au obţinut locurile I, II, III la 

concursurile judeţene, naţionale sau inter-
naţionale; desfăşurarea unor activităţi 
extraşcolare şi a unor excursii; dotarea cu 
mijloace de învăţământ, cu mobilier; 
realizarea unor investiţii.

Urmărind roadele muncii voastre, dragi
elevi, în această vară, ca şi în vara trecută,
domnul primar a sponsorizat o excursie la
Roma pentru elevii premianţi de la clasele
V-IX de la şcolile din Chişoda şi Giroc. Pen-
tru toate aceste realizări, primiţi, domnule
primar, mulţumirile noastre: ale corpului 
didactic, ale copiilor şi părinţilor”.

De asemenea, doamna directoare a

mulţumit şi membrilor Consiliului de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Iosif
Ciorogariu”.

Ziua de 15 septembrie a fost una emoţio-
nantă şi pentru patru dintre cadrele didac-
tice de la Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu”. Doamna înv. Gabriela Con-
drea, doamna prof. Gabriela Vlasie, doamna
prof. Constanţa Onose şi domnul prof. Liviu
Râmneanţu s-au pensionat, prilej cu care
doamna directoare le-a urat multă sănătate,
bucurii şi le-a mulţumit pentru activitatea
deosebită desfăşurată în şcoala chişozeană.
„Urez tuturor elevilor multă sănătate, multe
bucurii şi rezultate cât mai bune la învăţă-
tură, mai ales că sunt îndrumaţi de cadre di-
dactice cu o bogată experienţă, care îi ajută
să îmbine bunătatea cu exigenţa”, a mai spus
doamna directoare, care a adresat un îndemn
la colaborare şi părinţilor elevilor de la
Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”. 

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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La eveniment au participat autorităţile
locale, în frunte cu primarul şi viceprimarul
comunei, dr. Iosif-Ionel Toma, respectiv ing.
Ilie Gâlcă, consilieri locali, elevi de la Liceul
Teoretic „David Voniga”, garda de onoare,
fanfara, numeroşi localnici, dar şi un invitat
special: Ion Dumitru, fiul unuia dintre eroii

din septembrie 1944. Preotul paroh Marius-
Iulian Şonea a oficiat un serviciu religios
pentru veşnica odihnă şi pomenire a eroilor.
După dezvelirea monumentului, la baza

acestuia au fost depuse coroane de flori din
partea celor prezenţi şi au fost rostite 
discursuri.

Primarul comunei Giroc a spus: „Nu este
un moment de bucurie. Este o comemorare a
ceea ce s-a întâmplat, în acest loc, cu 70 de
ani în urmă. La 70 de ani de la tragicul eveni-

ment am putut să facem acest monu-
ment. Este trist că aceşti eroi au murit
împuşcaţi din spate, mişeleşte. Războiul
nu a adus niciodată câştigători, a adus
doar victime. Aici avem 18 candele în
amintirea lor. Mai vedeţi 18 brazi, un
simbol al eternităţii, plantaţi aproxima-
tiv în locul în care aceştia au fost ucişi, cu
câte un glonţ tras în ceafă. Este o faptă
care nu a respectat regulile războiului.
Nu trebuie să uităm, ci să venim şi să
aprindem câte o lumânare aici. Ei au
murit pentru ca noi să fim astăzi liberi,
iar, acum, noi trebuie să le aducem re-
cunoştinţa noastră. Propun ca, în fiecare
an, să ne întâlnim şi să facem această
comemorare din două motive: ca să nu îi
uităm, dar şi pentru că ei au trăit puţin
din viaţa aceasta frumoasă primită de la
Dumnezeu. Au lăsat familii acasă şi pen-
tru aceste lucruri nu avem voie să uităm.
Facem acest legământ în faţa acelora

care, aici, şi-au dat ultima suflare. Au trăit
puţin, să îi facem nemuritori. Este o onoare
că aceşti soldaţi şi apărători ai patriei
străbune au luptat pe meleagurile noastre”. 

Cinstire eroilor care au apărat
Girocul și Chișoda (17 septembrie

1944 – 17 septembrie 2014)
La şapte decenii de la luptele din luna septembrie a anului 1944, desfăşurate în Giroc şi

Chişoda, Primăria şi Consiliul Local Giroc au dezvelit, în locul unde au fost ucişi 18 soldaţi eroi,
un monument ridicat în memoria celor care s-au jertf it pentru apărarea Timişoarei şi a loca -
lităţilor care alcătuiesc astăzi comuna noastră.

„Au trăit puţin, să-i facem nemuritori”
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CCiinnssttiirree  eerrooiilloorr  ccaarree  aauu  aappăărraatt
GGiirrooccuull  șșii  CChhiișșooddaa ((1177  sseepptteemmbbrriiee

11994444  ––  1177  sseepptteemmbbrriiee  22001144))
La şapte decenii de la luptele din luna septembrie a anului 1944, desfăşurate în Giroc şi

Chişoda, Primăria şi Consiliul Local Giroc au dezvelit, în locul unde au fost ucişi 18 soldaţi eroi,
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„„AAuu  ttrrăăiitt  ppuuţţiinn,,  ssăă--ii  ffaacceemm  nneemmuurriittoorrii””
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Profesorul Ion Murariu a rememorat
acele momente din însângeratul septembrie
1944, trăite pe viu, chiar dacă la o vârstă
fragedă: „Mă pot considera un protejat al
sorţii pentru că astăzi, după 70 de ani, pot să
aduc la cunoştinţă celor care nu ştiu cele pe-
trecute în toamna acelui an de război. În vara
lui 1944, mă pregăteam să intru în clasa
întâi, dar nu am mai apucat, pentru că norii
războiului s-au abătut asupra acestor locuri.
În toamnă, războiul a luat o altă turnură.
Oamenii simţeau că frontul se apropie şi 
s-au refugiat din Giroc fiecare pe unde cre-
dea că e mai în siguranţă. În dimineaţa zilei
de 17 septembrie, împreună cu unchiul
mamei şi cu mama, am ieşit tiptil
din sat cu gândul să ajungem la
Bucovăţ unde aveam o mătuşă.
Dar, nu am apucat să ieşim bine şi
în urma noastră au pornit îm-
puşcăturile. Fugeam şi am reuşit
să trecem dincolo de rambleul căii
ferate. Apoi, prin porumbişte şi pe
drumuri lăturalnice, cu avioane pe
deasupra noastră, după câtva
timp, am ajuns la Moşniţa Veche.
Acolo, un cunoscut de-al lui uica
Pătru, moş Ilie, nu ne-a mai lăsat
să plecăm spre Bucovăţ, pentru că
ostilităţile începuseră. Ne-am adă-
postit în casa sa, iar de pe ferea s tră
vedeam încleştarea de forţe pe acel
drum prăfuit. După câteva ore, se cam liniş-
tiseră lucrurile şi atunci am venit cu nişte
căruţe ale unor refugiaţi care, la fel ca şi noi,
se întorceau spre casă. Am ieşit din Moşniţa,
am trecut de Urseni, ne-am îndreptat spre
Giroc, în timp ce avioanele treceau pe dea-
supra noastră, iar noi fugeam cât puteam de
repede. Când am ajuns în sat, la primul colţ
am văzut că ardea o jireadă de grâu şi o ba-
toză lângă ea, căreia nemţii i-au dat foc, ca
să înfricoşeze locuitorii. Am mai făcut câţiva
metri până în locul în care ne aflăm acum şi
am dat cu ochii de primul soldat, pe care 
l-am văzut căzut la pământ. Puţin mai 
încolo erau alţi doi, iar dincolo, pe drum,
erau înşiraţi alţi câţiva. Am intrat cu frică
înăuntru şi am aflat ce s-a mai întâmplat
între timp aici, de la vecinul şi învăţătorul
nostru, Ioan Seiman, care a văzut cum au
fost executaţi aceşti eroi. Vă îndemn la
neuitare, pentru că noi trebuie să trans-
mitem generaţiilor viitoare faptele care s-au
petrecut aici”.

Ion Dumitru, fiul eroului cu acelaşi
nume, care şi-a găsit odihna de veci în cimi-
tirul din Giroc, povesteşte: „După ce i-au
prins, pentru că tata ştia puţin nemţeşte,
patru soldaţi germani l-au luat cu ei şi s-au
dus într-o margine de sat, să le ia de mâncare.
Au ajuns la a doua casă de lângă cimitir, la o
femeie, care l-a cunoscut. Au intrat în curte,
au dat bună seara, iar femeia aceea l-a între-
bat: «Măi, Ioane, ce-i cu tine?». «Sunt pri-
zonier la oamenii aştia şi te rog să le dai de
mâncare», a răspuns tata. Femeia le-a tăiat la
nemţi şi i-a tăiat şi lui o felie de pâine cu slă -
nină, pe care i le-a băgat în buzunar. Cu acea
felie de pâine în buzunar l-au găsit aici, mort.

Chiar povestea, acum zece ani când am fost
la cimitir, un profesor, că a văzut un militar
mort şi care avea o felie de pâine în buzunar.
Acela a fost tatăl meu. Tot tata a cerut la fe-
meia aceea să îi dea nişte apă să bea. Ea a avut
vaca mulsă şi a venit cu o cană cu lapte să îi
dea, dar nemţii nu l-au lăsat să bea. Atunci,
femeia i-a pus la gură borcanul cu lapte şi el 
l-a băut. Când a plecat de acolo a rugat-o să
îi spună unchiului meu că e luat prizonier. Că
el, unchiul, de Ziua Crucii, la ora 12, a fost la
biserică, unde era cântăreţ în strană. La bise -
rică a venit un ofiţer, care era cu trupele des-
făşurate aici în Giroc şi în Chişoda, iar
unchiul meu l-a invitat la masă. Ofiţerul a zis
că nu poate să vină, dar că îl trimite pe tata,
pe Dumitru. Au venit mai mulţi soldaţi, au
mâncat, iar unul dintre ostaşi, care avea 
binoclu, s-a ridicat pe jireada de paie, s-a
uitat, apoi a venit şi a zis că trebuie să plece,
că s-a slăbit frontul la Şag. Au plecat la ora
două, iar la ora patru i-au prins”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Înaintarea rapidă a germanilor a surprins o
parte a refugiaţilor giroceni şi chişozeni pe
drumul spre localităţile amintite. Aici nu au
mai putut intra deoarece germanii le ocupaseră.
Refugiaţii au fost întâmpinaţi cu focuri de mi-
tralieră şi au fost nevoiţi să se întoarcă acasă.
După o noapte petrecută sub cerul liber, refu-
giaţii au început să înainteze spre sat împreună
cu coloanele de soldaţi români şi sovietici care
afluiau spre Timişoara. Înaintarea s-a realizat
cu dificultate, deoarece aviaţia inamică mitralia
frecvent convoaiele. Martorii îşi amintesc cum
săreau din căruţe pentru a se adăposti prin
semănăturile de pe marginea drumului, sub 
copaci sau podeţe (1).

Presiunea exercitată de invadatori i-a obligat
pe apărătorii Girocului şi ai Chişodei să cedeze
teren, pe la ora 16,30 germanii pătrunzând în aceste
localităţi. În noua situaţie, locotenent-colonelul
Ion Enescu şi-a dat seama că era nevoie de o acţiune
îndrăzneaţă, în vederea eliberării celor două co-
mune. Comandantul Regimentului 13 Călăraşi a
dat ordinele necesare eliberării celor două aşezări.
Din păcate, un proiectil inamic îi răneşte grav atât
pe locotenent-colonelul Ion Enescu, cât şi pe ad-
jutantul său, locotenentul Ovidiu Balea. Cei doi
ofiţeri au fost evacuaţi la spital, unde au decedat în
seara respectivă (2). Comandamentul român a se-
sizat importanţa strategică a acestor localităţi, în
seara aceleiaşi zile (17 septembrie) având loc un
contraatac coordonat de maiorul Cărare Nădejde,
noul comandant al Regimentului 13 Călăraşi. Acţiu-
nea a fost purtată de escadronul 4 din Regimentul
13 Călăraşi dinspre vest şi compania a 3-a din Regi -
mentul 5 Vânători dinspre est. Până la asfinţit,
Girocul a fost eliberat (3). 

Chişoda a suportat ocupaţia germană încă o
noapte. În dimineaţa zilei de 18 septembrie,
trupele sovietice au intrat în această localitate
aducându-şi aportul prin tributul de sânge la
eliberarea acestui colţ de ţară. Din fericire,
apărătorii Girocului şi ai Chişodei şi-au în-
deplinit misiunea, după ora 14 ale datei de 18
septembrie semnalându-se mişcări de retragere

ale germanilor pe direcţia Timişoara - Şag (4).
În scurta perioadă de timp cât au ocupat

Girocul şi Chişoda, trupele germane s-au dedat
la acte de barbarie rar întâlnită. Profitând de fap-
tul că erau dotaţi cu motociclete BMW Zundapp,
germanii au pornit într-o febrilă căutare a sol-
daţilor români care se retrăgeau pe străzile
Girocului. Consăteanul Avrămuţ Petru îşi amin -
teşte cum un soldat român rănit, fără a mai avea
arma în dotare, încerca să fugă spre oraş abia
trăgându-şi piciorul. A fost ajuns de motociclişti,
care l-au dus la marginea satului, alături de alţi
prizonieri. Germanii au încălcat orice normă de
drept internaţional când au executat 18 prizonieri
(17 români şi un sovietic) cu câte două focuri trase
de la mică distanţă în ceafă (5). Majoritatea sol-
daţilor români capturaţi în localitatea Giroc
făcea parte din Detaşamentul de intervenţie
Dumbrăviţa, care a contribuit la apărarea lo-
calităţii. Aşa se explică faptul că un mare număr
din soldaţii capturaţi făceau parte din Regi-
mentul 7 Pionieri, care până în data de 16 sep-
tembrie nu a fost angrenat în apărarea
Girocului (6). 

Prezentăm, în continuare, numele eroilor
identificaţi de directorul şcolii, Ionescu Barbu:
sold. Stanciu Eftimie, Regimentul 7 Pionieri;
serg. Mogoşanu Vintilă, Regimentul 7 Pio-
nieri; sold. Motoşan Mihai, Regimentul 7 Pio -
nieri; sold. Zabliuc Ioan, Regimentul 7
Pionieri; serg. Măciucă Grigorem, Regimen-
tul 7 Pionieri; sold. Dăceanu Ioan, Regimen-
tul 7 Pionieri; sold. Doandă Vichentie,
Regimentul 7 Pionieri; sold. Daschievici 
Gheorghe, Regimentul 7 Pionieri; sold. Boată
Ion, Regimentul 7 Pionieri; sold. Dumitru
Ion, Regimentul 7 Pionieri; cap. Gegrea Ion,
Regi mentul 7 Pionieri; cap. Doanţă Aurel,
Regimentul 7 Pionieri; sold. Baicu Grigorie,
Regimentul 5 Vânători; sold. Sevestru Petru,
Regimentul 5 Vânători; sold. Cresciuc Petru,
com. Lipscani, jud. Hotin; Dobrici Moise,
gardian public în Timişoara; cap. Ivanovici
Ivan, militar rus; Bodinel Vasile, translator la
Universitatea din Odessa (7).

Restituiri: Girocul și Chișoda 
în timpul ofensivei germane 
din septembrie 1944 (2)
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Sesizăm printre cei capturaţi şi prezenţa
unui militar rus. El făcea parte dintr-un bata lion
sovietic care a fost aşezat în rezerva Regimen-
tului 13 Călăraşi încă din seara de 16 septem-
brie. Batalionul sovietic se afla la intrarea în
oraş, dinspre Giroc (în apropiere de Canalul de
apă), de unde a intervenit în ajutorul trupelor
române. Soldatul rus a fost executat alături de
soldaţii români la intersecţia străzii Mureş cu
strada Dunărea. Printre cei căzuţi sesizăm şi
prezenţa lui Bodinel Vasile, care era translator
la Universitatea din Odessa. Basarabeanul în-
lesnea comunicarea dintre trupele noastre şi cele
sovietice. Bodinel Vasile, un soldat român şi gar-
dianul public Dobrici Moise au fost ucişi la
Halta Semenic. Gardianul a venit în comună
pentru a-şi căuta familia. Într-o primă fază, sol-
daţii germani l-au lăsat să caute familia, dar în
urma unei discuţii cu Petru Schanen, aceştia 
l-au ridicat pe gardian pe motivul că nu era din
localitate şi l-au dus la Halta Semenic unde a
fost executat (8). 

Populaţia localităţii, în frunte cu primarul
Vichente Lazăr, a înmormântat eroii pe data de
18 septembrie (9). Aceşti bravi au intrat în pan-
teonul gloriei ostăşeşti, fiind exemplu pilduitor
de sacrificiu colectiv în slujba patriei şi a locali -
tăţii noastre. Deşi mulţi dintre ei sunt la origini
de pe alte meleaguri, prin jertfa lor au înmulţit
cu încă 18 nume marea coloană a tuturor celor
care au dat sacrificiul suprem pentru ca locali-
tatea noastră să fie liberă.

În paralel cu comiterea acestor crime, popu-
laţia localităţii a fost jefuită şi terorizată sistema -
tic de acţiunile ocupantului. Astfel, cetăţeanului
Rotariu Petru i s-a confiscat suma de 300.000 lei.
Comerciantului Vasii Vichentie i-a fost jefuită
prăvălia de bunuri în valoare de 95.780 lei. Ger-
manii au dat foc şirei de paie a cetăţeanului
Buzariu Vichentie, de la care s-au aprins şi casele
vecinilor Brânda Petru şi Trifu Lazăr, pricinuind
pagube de 750.000 lei. Lui Gherban Vasile i s-a
aprins o cantitate mare de grâu, iar lui Boca 
Andrei garnitura de treierat. Nici primăria Giroc
nu a scăpat de jaf: de aici s-a ridicat o maşină de
scris. O singură zi de ocupaţie a costat Girocul 18
crime odioase, numeroase gospodării au fost 
jefuite, iar pagubele au fost evaluate la suma de
3.265.780 lei (10).

Martorii acelor evenimente rememorează
jafurile sistematice. În primul rând, s-au ridicat
animale. A urmat jaful din cămări, de unde au
luat de la compoturi şi murături, până la untură,
făină şi alte alimente. Din case, în special în
Chişoda, s-au mai ridicat cearceafurile şi feţele
de masă, pentru a se folosi la pansatul răniţilor,
deoarece germanii au improvizat un spital de
campanie pe strada Oituz, ,,la Bulaica”. Cei care

au plecat în refugiu îşi amintesc că la întoarcere
nu au mai găsit mare lucru în cămări. Într-un ra-
port întocmit de către primarul Moise Aurel, în
localitatea Chişoda au fost jefuite de către ger-
mani peste 200 de locuinţe. Primăria comunei a
fost devastată complet, germanii căutând cu in-
sistenţă casa de valori şi au ridicat ,,tot materia -
lul A.P. (sanitar)”. La familiile fruntaşe,
indiferent dacă proprietarii au fost acasă sau nu,
jaful s-a realizat cu camioanele, fiind încărcat tot
ce era de valoare (11).

Lua final încă un episod din istoria locali -
tăţilor noastre. În bătălia Timişoarei, armata
română a pierdut 352 de ostaşi şi ofiţeri. Prin
eroicele lupte, militarii români şi sovietici, dar
şi cetăţenii Girocului şi ai Chişodei, au dat trib-
utul lor de sânge la apărarea gliei străbune şi
alungarea invadatorilor. Cei 18 eroi sunt
comemoraţi an de an de autorităţile locale,
dascălii şi elevii din Giroc, fiecare aducându-şi
prinosul pentru sacrificiul lor. Având în vedere
faptul că, în 2014, s-au împlinit 70 de ani de la
tragicele evenimente, Consiliul Local a aprobat
ridicarea unei plachete comemorative la locul
unde au fost executaţi aceşti bravi eroi.
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Cel mai prolific sportiv pe care l-a dat
judeţul Timiş, motociclistul Ionel Pascota,
a mai câştigat un trofeu – titlul de campion
naţional la motociclism viteză, clasa Super-
sport.

Ultima etapă a Campionatului Naţional
de Motociclism Viteză al României s-a des-
făşurat pe circuitul Slovakiaring, din Slova-
cia. Cursa a fost fără prea mari emoţii pentru
Ionel Pascota, reuşind să-şi treacă în 
palmares, la finalul ei, al 22-lea titlu de 
Campion Naţional.

Totodată, Ionel Pascota este sportivul cu
cele mai multe titluri din motociclismul
românesc, reuşind să-l depăşească pe Ernest
Mulner, un fost mare campion al României,
care avea un total are 29 de tituri, din care 18
individuale, 10 pe echipe şi unul balcanic.
Cu actuala performanţă, Pascota a ajuns la
31 de titluri individuale şi unul pe echipe, 

totalizând 32 de succese de final de an com-
petiţional, un record dacă nu imposibil, greu
de doborât.

Clasamentul piloţilor, la clasa Super-
sport, la finalul Campionatului Naţional din
2014 este următorul: locul 1, Ionel Pascota
(Pascota Racing Team), urmat de Adrian
Ciujdea (Steaua Bucureşti), în timp ce pe 
ultima treaptă a podiumului s-a situat un alt
sportiv de la Pascota Racing Team, Titus
Cun.

„Sunt foarte bucuros că am reuşit să mai
adaug un titlu de campion la palmaresul
meu. Este un rezultat foarte bun şi chiar
dacă sezonul competiţional s-a încheiat,
vreau să mai particip la o cursă, în această
toamnă. Sunt pregătit să merg la ultima
etapă a Romanian Superbike, care se ţine la
Adâncata, pe noul circuit”, a mărturisit
Ionel Pascota.

A. BORBELY

IIoonneell  PPaassccoottaa  ––  ddiinn  nnoouu  
ccaammppiioonn  nnaaţţiioonnaall
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În perioada 27 iulie-1 august 2014, Clubul
de Şah Giroc, în colaborare cu Primăria şi
Hotelul-Restaurant Trio din Comuna Giroc, au
organizat Trofeul Trio Giroc la Şah, ediţia a II-a.
S-a jucat în sala de festivităţi a Hotelului-
Restaurant Trio. 

Conform formulei de desfăşurare, au fost in-
vitate zece echipe de câte doi juniori „debutanţi”
(având vechime redusă în competiţiile şahiste sau
coeficient CIV / ELO sub 1200), fiecare echipă
fiind îndrumată pe parcursul competiţiei de către
un căpitan-nejucător dintre juniorii avansaţi,
având coeficienţi CIV / ELO peste 1300. 

Echipele cele mai bune urmau a fi
premiate împreună cu instructorii lor, al-
cătuind astfel câte un „Trio” Şahist, la
bine Şi la rău, împărţind deopotrivă suc-
cesul şi insuccesul. 

La Trofeul Trio Giroc au participat
echipe din comunele Giroc, Şag,
Dudeştii Noi, precum şi din oraşul Sân-
nicolau Mare. Instructorii au provenit
din Giroc, Dudeştii Noi şi Parţa.

Pe primul loc s-a clasat echipa Şag 1,
formată din Andrei Antal şi Daniel 
Dobridoreanu, echipă îndrumată de
către Claudiu Ungureanu de la Parţa. Pe
locul secund s-a clasat echipa Giroc 1,
formată din chişozenii Dorin şi Gabriel Dumi-
trache, echipă îndrumată de către Denis Alboni,
de la Chişo da. A treia clasată a fost echipa Şag 2,
formată din Mihaela Laurovici şi Lorena Kiss,
echipa fiind îndrumată de către Amalia Szavu,
de la Dudeştii Noi.

Abia pe locul 4 a „sosit” echipa Giroc 3, for-
mată din Andrei Mînzat şi Mihai Cureteu, având
ca instructor pe Robert Perţe, toţi trei fiind din
Chişoda. Este adevărat că echipele nu au fost
perfect echilibrate din punctul de vedere al
vârstei. Echipa Şag 1 a avut doi elevi care termi-
naseră clasa a IV-a, iar Şag 2 a avut o absolventă
a clasei a VII-a, în timp ce echipele din Giroc,
toate trei, au avut absolvenţi ai claselor I sau a
III-a. 

Pe de altă parte, clasamentele şahiste nu ţin
cont întotdeauna de vârstă, iar cel mai apropiat
exemplu este Olimpiada Şcolară de Şah 2014, fi-
nala judeţului Timiş, unde campioana judeţeană
la fete, clasele I-VIII, Alexandra Paraschiv, şi
campionul judeţean de la băieţi, clasele I-VIII,
Paul Paraschiv, erau abia în clasa a V-a, iar vice-
campionul judeţean de la băieţi, clasele I-VIII,

Alex Ungureanu, era elev abia în clasa a patra!
Cu alte cuvinte, la Trio Giroc 2014 girocenii

au fost dezavantajaţi ca vârstă, iar lupta a fost atât
de strânsă, încât ei nu au reuşit să surmonteze
decât parţial acest handicap. Pe termen lung însă,
faptul că încercăm să ridicăm şahişti din Giroc
cu vârste cât mai mici trebuie să aibă un impact
pozitiv asupra performanţelor.

Arbitrajul a fost asigurat de către arbitrul
girocean Vasile Paraschiv. Designul diplomelor
şi personalizarea trofeelor au fost realizate de
către instructorul de şah Camelia Moldovan. 

La reuşita acestei acţiuni au contribuit şi
familiile Paraschiv şi Alboni, care au cazat una
din echipele participante, respectiv un instruc-
tor, pe perioada turneului.

Şahistul Alex Pruteanu de la Şag a împlinit 7
ani pe parcursul turneului, cu care ocazie
doamna Mirela Paraschiv şi-a suflecat mânecile
şi a pregătit patiserie, făcând cinste la toţi partici -
panţii. Mulţumim! Un alt sponsor a fost Cinema
City Timişoara, care a oferit bilete la film pentru
toţi copiii din concurs. Mulţumim, Cinema City! 

Activităţile extra-concurs au fost completate
cu o vizită la podul de PET-uri de peste Bega, un
meci de fotbal pe terenul de la Giroc, ieşiri în Par-
cul Copiilor din Giroc şi la Complexul Flonta,
unde şahiştii au avut ocazia să admire lebedele şi
să profite de cadrul natural deosebit.

Mulţumim domnului primar al Girocului,
Iosif-Ionel Toma, şi domnului profesor Boris
Babici pentru sprijinul oferit în organizarea aces-
tui concurs. Mulţumiri speciale doamnei Ofelia
Marincu, manager al Hotelului-Restaurant Trio,
care a făcut posibilă această competiţie.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

Șah – Trofeul Trio Giroc 2014



Cel mai prolific sportiv pe care l-a dat
judeţul Timiş, motociclistul Ionel Pascota,
a mai câştigat un trofeu – titlul de campion
naţional la motociclism viteză, clasa Super-
sport.

Ultima etapă a Campionatului Naţional
de Motociclism Viteză al României s-a des-
făşurat pe circuitul Slovakiaring, din Slova-
cia. Cursa a fost fără prea mari emoţii pentru
Ionel Pascota, reuşind să-şi treacă în 
palmares, la finalul ei, al 22-lea titlu de 
Campion Naţional.

Totodată, Ionel Pascota este sportivul cu
cele mai multe titluri din motociclismul
românesc, reuşind să-l depăşească pe Ernest
Mulner, un fost mare campion al României,
care avea un total are 29 de tituri, din care 18
individuale, 10 pe echipe şi unul balcanic.
Cu actuala performanţă, Pascota a ajuns la
31 de titluri individuale şi unul pe echipe, 

totalizând 32 de succese de final de an com-
petiţional, un record dacă nu imposibil, greu
de doborât.

Clasamentul piloţilor, la clasa Super-
sport, la finalul Campionatului Naţional din
2014 este următorul: locul 1, Ionel Pascota
(Pascota Racing Team), urmat de Adrian
Ciujdea (Steaua Bucureşti), în timp ce pe 
ultima treaptă a podiumului s-a situat un alt
sportiv de la Pascota Racing Team, Titus
Cun.

„Sunt foarte bucuros că am reuşit să mai
adaug un titlu de campion la palmaresul
meu. Este un rezultat foarte bun şi chiar
dacă sezonul competiţional s-a încheiat,
vreau să mai particip la o cursă, în această
toamnă. Sunt pregătit să merg la ultima
etapă a Romanian Superbike, care se ţine la
Adâncata, pe noul circuit”, a mărturisit
Ionel Pascota.

A. BORBELY

Ionel  Pascota  –  din  nou  
campion  naţional
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În perioada 27 iulie-1 august 2014, Clubul
de Şah Giroc, în colaborare cu Primăria şi
Hotelul-Restaurant Trio din Comuna Giroc, au
organizat Trofeul Trio Giroc la Şah, ediţia a II-a.
S-a jucat în sala de festivităţi a Hotelului-
Restaurant Trio. 

Conform formulei de desfăşurare, au fost in-
vitate zece echipe de câte doi juniori „debutanţi”
(având vechime redusă în competiţiile şahiste sau
coeficient CIV / ELO sub 1200), fiecare echipă
fiind îndrumată pe parcursul competiţiei de către
un căpitan-nejucător dintre juniorii avansaţi,
având coeficienţi CIV / ELO peste 1300. 

Echipele cele mai bune urmau a fi
premiate împreună cu instructorii lor, al-
cătuind astfel câte un „Trio” Şahist, la
bine Şi la rău, împărţind deopotrivă suc-
cesul şi insuccesul. 

La Trofeul Trio Giroc au participat
echipe din comunele Giroc, Şag,
Dudeştii Noi, precum şi din oraşul Sân-
nicolau Mare. Instructorii au provenit
din Giroc, Dudeştii Noi şi Parţa.

Pe primul loc s-a clasat echipa Şag 1,
formată din Andrei Antal şi Daniel 
Dobridoreanu, echipă îndrumată de
către Claudiu Ungureanu de la Parţa. Pe
locul secund s-a clasat echipa Giroc 1,
formată din chişozenii Dorin şi Gabriel Dumi-
trache, echipă îndrumată de către Denis Alboni,
de la Chişo da. A treia clasată a fost echipa Şag 2,
formată din Mihaela Laurovici şi Lorena Kiss,
echipa fiind îndrumată de către Amalia Szavu,
de la Dudeştii Noi.

Abia pe locul 4 a „sosit” echipa Giroc 3, for-
mată din Andrei Mînzat şi Mihai Cureteu, având
ca instructor pe Robert Perţe, toţi trei fiind din
Chişoda. Este adevărat că echipele nu au fost
perfect echilibrate din punctul de vedere al
vârstei. Echipa Şag 1 a avut doi elevi care termi-
naseră clasa a IV-a, iar Şag 2 a avut o absolventă
a clasei a VII-a, în timp ce echipele din Giroc,
toate trei, au avut absolvenţi ai claselor I sau a
III-a. 

Pe de altă parte, clasamentele şahiste nu ţin
cont întotdeauna de vârstă, iar cel mai apropiat
exemplu este Olimpiada Şcolară de Şah 2014, fi-
nala judeţului Timiş, unde campioana judeţeană
la fete, clasele I-VIII, Alexandra Paraschiv, şi
campionul judeţean de la băieţi, clasele I-VIII,
Paul Paraschiv, erau abia în clasa a V-a, iar vice-
campionul judeţean de la băieţi, clasele I-VIII,

Alex Ungureanu, era elev abia în clasa a patra!
Cu alte cuvinte, la Trio Giroc 2014 girocenii

au fost dezavantajaţi ca vârstă, iar lupta a fost atât
de strânsă, încât ei nu au reuşit să surmonteze
decât parţial acest handicap. Pe termen lung însă,
faptul că încercăm să ridicăm şahişti din Giroc
cu vârste cât mai mici trebuie să aibă un impact
pozitiv asupra performanţelor.

Arbitrajul a fost asigurat de către arbitrul
girocean Vasile Paraschiv. Designul diplomelor
şi personalizarea trofeelor au fost realizate de
către instructorul de şah Camelia Moldovan. 

La reuşita acestei acţiuni au contribuit şi
familiile Paraschiv şi Alboni, care au cazat una
din echipele participante, respectiv un instruc-
tor, pe perioada turneului.

Şahistul Alex Pruteanu de la Şag a împlinit 7
ani pe parcursul turneului, cu care ocazie
doamna Mirela Paraschiv şi-a suflecat mânecile
şi a pregătit patiserie, făcând cinste la toţi partici -
panţii. Mulţumim! Un alt sponsor a fost Cinema
City Timişoara, care a oferit bilete la film pentru
toţi copiii din concurs. Mulţumim, Cinema City! 

Activităţile extra-concurs au fost completate
cu o vizită la podul de PET-uri de peste Bega, un
meci de fotbal pe terenul de la Giroc, ieşiri în Par-
cul Copiilor din Giroc şi la Complexul Flonta,
unde şahiştii au avut ocazia să admire lebedele şi
să profite de cadrul natural deosebit.

Mulţumim domnului primar al Girocului,
Iosif-Ionel Toma, şi domnului profesor Boris
Babici pentru sprijinul oferit în organizarea aces-
tui concurs. Mulţumiri speciale doamnei Ofelia
Marincu, manager al Hotelului-Restaurant Trio,
care a făcut posibilă această competiţie.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN
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Luna septembrie în date
1 septembrie - Ziua cunoştinţelor – „Primul sunet”

8 septembrie - Ziua Mondială a Ştiinţei de Carte

8 septembrie - Ziua Internaţională de Solidaritate a Jurnaliştilor

9 septembrie - Ziua Internaţională a Frumuseţii

16 septembrie - Ziua Mondială a Conservării Stratului de Ozon

18 septembrie - Ziua Mondială a Geologilor

19 septembrie - Ziua Internaţională a Păcii

22 septembrie - Ziua fără transport

23 septembrie - Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului
Femeilor şi Copiilor

23 septembrie - Ziua Mondială a Curăţeniei

25 septembrie - Ziua Internaţională a Mării

25 septembrie – În anul 1913 s-a născut Maria Tănase

26 septembrie - Ziua Limbilor Europene

26 septembrie - Ziua Mondială a Munţilor Curaţi

27 septembrie - Ziua Mondială a Turismului

29 septembrie - Ziua Internaţională a Inimii
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Horoscop

Fecioara
Dragoste şi cuplu

Neptun în zona parteneriatelor şi a relaţiilor de cuplu este excelent pentru romantism, dar vă
poate aduce uneori şi situaţii confuze, dezamăgitoare în care riscaţi să vă îndrăgostiţi de persoane
nepotrivite ori dubioase, cu precădere în lunile februarie/martie. Există însă un mare avantaj
venit dinspre Saturn din Scorpion şi Pluto din Capricorn, care au rolul de a înfrâna tendinţa de
a acţiona sub impulsul momentului, menţinându-vă trează vigilenţa şi simţul realităţii. Pe 27
iunie au loc două evenimente astrologice importante ce ar putea da naştere unor situaţii turbu-
lente în lanţ: întâi, intrarea lui Mercur în mişcare retrogradă şi a lui Jupiter în Rac, la care se ală-
tură ulterior şi Marte. Perioada poate fi una foarte pasională, incitantă, însă şi foarte gălăgioasă
şi obositoare. Reacţiile emoţionale pot atinge cote maxime, aşa încât ar fi de dorit să aveţi grijă la
ce spuneţi şi cum acţionaţi pentru a nu regreta mai târziu!

Bani şi carieră
Pe tot parcursul anului, Saturn va activa zona comunicării şi a educaţiei, motivându-vă astfel să

acordaţi o atenţie mai mare studiilor şi perfecţionării în domeniul în care profesaţi. Mintea va
funcţiona la randamentul maxim, deşi s-ar putea să aveţi tendinţa de a analiza în mod exagerat
anumite evenimente şi oportunităţi ce se ivesc. Puţină detaşare şi încredere în potenţialul vostru
v-ar fi de mare folos în această perioadă.

La sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie, popularitatea v-ar putea creşte aducându-vă şi
un impuls în carieră: o promovare sau un job nou. Există totuşi şi o latură negativă: aspectele pla-
netare din această perioadă atenţionează în direcţia prudenţei pe care ar trebui să o manifestaţi
în ce priveşte orientarea în carieră. Cântăriţi-vă opţiunile cu grijă şi evaluaţi riscurile compara-
tiv cu recompensele, pentru a nu regreta mai târziu alegerea făcută! Cât priveşte situaţia finan-
ciară, aceasta va sta sub semnul imprevizibilului. Se poate să câştigaţi bani frumoşi în primăvară,
dar şi să vă treziţi cu pierderi considerabile dacă riscaţi. De asemenea, poate să apară şi un con-
flict care implică o moştenire sau dificultăţi privind revendicarea unei asigurări. Pe cât de impo-
sibil pare, încercaţi să anticipaţi evoluţia evenimentelor şi să luaţi decizii după cum vă dictează
propria conştiinţa.

Sănătate
Contextul astral general din 2015 nu semnalează probleme deosebite sub aspectul sănătăţii.

Ea depinde însă de calitatea vieţii voastre şi de modul în care vă gestionaţi emoţiile şi relaţiile
personale. Unele vă pot alimenta cu energia de care aveţi nevoie, iar altele din contră, s-ar putea
să vă devitalizeze. În iunie şi iulie observaţi-vă mai atent obiceiurile alimentare şi încercaţi să
consumaţi cât mai multe alimente cu valoare mare nutriţională!

Indiferent că doriţi să ajungeţi la o condiţie fizică mai bună sau să îmbrăţişati o nouă direc-
ţie personală, dispuneţi de voinţa şi determinarea necesară. Aveţi tot ce vă trebuie ca să vă ocu-
paţi de activităţile care vă plac, vă inspiră şi care să vă menţină un tonus ridicat. Iunie, iulie şi
prima jumătate a lunii august sunt cele mai favorabile în această direcţie. Profitaţi de această 
perioadă din plin!

(23 august - 22 septembrie)
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La cules de cucuruze 
S-a făcut deodată toamnă, pică frunza de durere,

cucuruzu-i copt de-acuma, copţi şi pomii cei cu mere;
şi dovleci ca nişte bombe explodează pe tarlale,

de te nimereşte vreunul, vai de treburile tale!
Prunele brumate tare s-au făcut răchie bună,

care sună în butoaie şi, de-o bei, în cap îţi sună.
Mi-este poftă să dau iama lipăind prin cucuruze;

foşnetul acelor săbii proaspăt încă în auz e,
şi să duc coceni cu braţul, să-mi călesc muşchiulatura,

şi de-atâta oboseală să strig: ura! ura! ura!
iar când luna cade bleagă ca o mură în fântână,
să mă duc la primărie cu un cucuruz în mână.

Să zic: iată, domn primare, ce de boabe clasa-ntâia
are cucuruzul ăsta care-i galben ca lămâia,

dă-mi şi mie o parcelă s-o lucrez, să nu fiu trist,
în natura cea bogată, să mă bucur că exist.

- Fraţi ai mei din capitală, vă sfidez şi vă acuz,
dacă nu veniţi cu mine la cules de cucuruz!

Mircea MICU

Şade mama şi veghează
Pe un scaun, lângă foc.

Şi oftând, rememorează
Viaţa ei fără noroc.

Cum se mai scrumiră anii,
Zilele cum s-au mai dus,

Însoţind în golul zării
Zborul berzelor de sus.

Stele strălucesc departe
Tremurând pe bolta vastă.
Prins de grea singurătate
Bate vişinu-n fereastră.

Se ridică iute mama
Şi deschide uşa larg

Dar nu-i nimeni. În fântână
Pică stele şi se sparg.

Mircea MICU

Dar nu-i nimeni
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Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut
în Tracia, într-un sat numit Epivata, din
părinţi creştini, de neam bun şi bogat. Ei au
botezat-o şi au crescut-o pe Parascheva în
credinţa creşti nă. Evlavioasă fiind, mergea
mereu cu maica ei la Bise rica Preacuratei
Născătoare de Dumnezeu. Într-o zi, după ce
trecuse de vârsta de zece ani, mergând la 
bise rică, a auzit acest cu-
vânt al Evangheliei: „Cel ce
voieşte să vină după Mine,
să se lepe de de sine şi să
ridice Crucea sa şi să
urmeze Mie” (Luca 9, 23 ).
Auzind acestea, s-a aprins
inima ei, dorind să împlin-
ească pe dată cuvântul
Evangheliei şi, ieşind din
biserică şi întâlnind un
sărac, s-a ascuns de maica
sa şi, dezbrăcându-se de
hainele bogate pe care le
purta, le-a dat lui, iar ea a
îmbrăcat hainele săracului.
Când a venit acasă şi au
văzut-o părinţii într-un
astfel de chip, s-au îngrozit
şi au bătut-o, ca să nu mai
facă aşa ceva. Ea însă a făcut acestea de mai
multe ori, neluând în seamă ocările,
ameninţările şi bătaia pe care o lua de la
părinţi. Iar cele pe care le îndura acasă erau
ca nişte prevestiri ale roadelor duhovniceşti
de mai târziu, mai presus de firea omenească.
Sufletul ei ardea însă de dorinţa de a sluji lui
Dumnezeu, după cuvântul auzit. Drept care,

într-o bună zi a fugit de acasă fără ştirea
părinţilor, plecând la Constantinopol, unde
s-a închinat în bisericile lui Dumnezeu, la
moaştele Sfinţilor şi a ascultat povăţuirile
duhovniceşti ale sfinţilor de acolo. 

Întărindu-se cu rugăciunile lor, a plecat
din cetate, a trecut în Calcedon şi în cele din
urmă s-a aşezat în Heracleea Pontului,

mergând pe jos până
acolo. Şi nevoindu-se prin
foarte multe fapte bune,
ajungând la vârsta de 25 de
ani, a plecat la Iope. Şi
mergând de acolo pe o
corabie, a pornit către 
patria sa, ajungând acolo
după o călătorie plină de
primejdii pe mare. Apoi,
pururea pomenita a venit
iarăşi la Constantinopol,
şi după ce a cer ce tat dum-
nezeieştile locaşuri şi pe
sfinţii bărbaţi, a plecat şi s-
a aşezat într-un sat numit
Calicratia, în biserica
Sfinţilor Apostoli, neso-
cotind petrecerea părin -
ţilor săi de bun neam şi

batjocorind cu înţelepciune uneltirile vi-
cleanului înşelător.  Doi ani a petrecut acolo,
după care a adormit întru Domnul, încre -
din ţându-şi sfântul său suflet în mâinile în-
gereşti, spre sălăşluirea în locaşurile cele
veşnice şi dumnezeieşti; iar trupul său, în-
frumuseţat cu dumnezeieşti haruri, l-a as-
cuns în pământ. M. STURZA

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Cu cât invidiosul are parte de mai
mari binefaceri, cu atât mai tare fierbe
de ciudă, mai mult se supără şi se
mânie. 

Mulţumind pentru darurile primite
şi mai mult se cătrăneşte de purtarea

binefăcătorului. Ce fiară nu întrec ei
prin cruzimea lor? 

Câinii, cărora li se aruncă o coajă,
se domesticesc; leii, cărora li se poartă
de grijă, se îmblânzesc. (Sfântul Vasile
cel Mare)

Învăţături creștine
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1 J †)          Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; 
†) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani

2 V Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)
3 S Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 D Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena; 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 1, voscr. 7

5 L Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
6 M †        Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 M Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie (Post)
8 J Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 V Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
10 S Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11 D Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi

Filonila; Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I,
11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 2, voscr. 8

12 L Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13 M† 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

(Post)
15 J Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16 V Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin (Post)
17 S Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 D†  Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân; Duminica a XXI-a după Rusalii 

(a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20;
Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 9

19 L Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv.
Ioan de la Rila

20 M 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 (Post)
22 J Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23 V Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. 

Petroniu (Post)
24 S Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25 D Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita; Duminica a XXIII-a

după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10;
Ev. Luca VIII, 26-39; glas 4, voscr. 10

26 L†)    Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27 M†)   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. (Post)
29 J Sf.Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30 V Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31 S Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah

OOccttoommbbrriiee
ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore
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Sfântul Dimitrie a trăit la Tesalonic (Sa-
lonic, în Grecia de azi) în vremea împăraţilor
Diocleţian şi Maximian (284-305). Provenea
din una dintre cele mai nobile familii din
Macedonia, era admirat de toţi, nu doar pen-
tru nobleţea şi frumuseţea lui exterioară, ci
şi pentru virtuţile sale, pentru înţelepciunea
şi bunătatea sa.

Încă din tinereţe a devenit strateg şi spe-
cialist în arta militară, aşa încât, în ciuda
vârstei lui, a fost numit
gene ral al armatelor
Tesaliei şi proconsul al
Greciei, de către Max-
imian Galerius, Cezarul
Greciei şi al Mace-
doniei.

Toate aceste onoruri
nu l-au făcut pe Dimi -
trie să piardă din vedere
lucrurile cele mai im-
portante, şi anume cele
legate de mântuirea su-
fletului. Fiind dintru în-
ceput evlavios şi
învăţător al credinţei în
Iisus Hristos, îşi petre-
cea o bună parte a
fiecărei zile cu învăţarea
şi interpretarea învăţă-
turii lui Hristos, în pub-
lic şi fără să se ascundă, aşa încât mulţi
păgâni din Tesalonic şi din regiune s-au con-
vertit la creştinism, în ciuda persecuţiilor
pornite de împărat împotriva lor.

Biruitor în războiul contra sciţilor, în
drum spre Roma, Cezarul Galerius (care
tocmai fusese proclamat August pentru
partea răsăriteană a Imperiului Roman) s-a
oprit la Tesalonic pentru a fi aclamat de
popor şi a face sacrificii zeilor. Câţiva păgâni
invidioşi din oraş au profi tat de această
ocazie pentru a se plânge împăratului şi a-l
denunţa pe Dimitrie că este creştin. Mânia

împăratului a devenit repede furie, când a
aflat că Dimitrie nu doar era ucenic credin-
cios al lui Hristos, dar şi predica public cre -
dinţa creştină. 

Astfel, împăratul a poruncit ca sfântul să
fie prins şi pus într-o temniţă umedă din
subsolul unei băi publice.

Şi lăudându-se Galerius cu un om al lui
pe care îl chema Lie şi îndemnând pe oa-

menii cetăţii să iasă să se
lupte cu el – căci întrecea
acesta pe toţi cei de vârsta
lui la mărimea trupului şi
la putere –, un oarecare
tânăr creştin, pe nume
Nestor, mergând la Sfân-
tul Dimitrie în temniţă, îi
zise: „Robule al Lui
Dumnezeu, vreau să mă
lupt cu Lie. Roagă-te
pentru mine”. 

Iar sfântul, însem-
nându-l la frunte cu sem-
nul crucii, îi zise: „Şi pe
Lie vei birui şi pentru
Hristos vei mărturisi”.
Luând Nestor în-
drăzneală din cuvintele
acestea, merse de se lupta
cu Lie şi-l omorî. De acest

lucru împăratul s-a ruşinat, s-a mâhnit şi 
s-a mâniat.

Şi fiindcă s-a aflat că Sfântul Dimitrie a
îndemnat la aceasta pe Nestor, a trimis os-
taşi şi le-a poruncit să-l străpungă cu suliţele
pe sfântul în temniţă, pentru că a fost pricina
morţii lui Lie. 

Şi făcându-se aceasta, îndată marele
Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile Lui
Dumnezeu, făcând după moartea sa multe
minuni şi uimitoare tămăduiri. Apoi, din
porunca împăratului s-a tăiat capul sfântului
Nestor. (M.S.)

Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
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1 J †)          Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; 
†) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani

2 V Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)
3 S Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 D Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena; 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 1, voscr. 7

5 L Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
6 M †        Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 M Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie (Post)
8 J Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 V Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
10 S Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11 D Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi

Filonila; Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I,
11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 2, voscr. 8

12 L Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13 M† 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

(Post)
15 J Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16 V Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin (Post)
17 S Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 D†  Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân; Duminica a XXI-a după Rusalii 

(a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20;
Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 9

19 L Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv.
Ioan de la Rila

20 M 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 (Post)
22 J Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23 V Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. 

Petroniu (Post)
24 S Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25 D Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita; Duminica a XXIII-a

după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10;
Ev. Luca VIII, 26-39; glas 4, voscr. 10

26 L†)    Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27 M†)   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. (Post)
29 J Sf.Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30 V Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31 S Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah

Octombrie
ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore
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Sfântul Dimitrie a trăit la Tesalonic (Sa-
lonic, în Grecia de azi) în vremea împăraţilor
Diocleţian şi Maximian (284-305). Provenea
din una dintre cele mai nobile familii din
Macedonia, era admirat de toţi, nu doar pen-
tru nobleţea şi frumuseţea lui exterioară, ci
şi pentru virtuţile sale, pentru înţelepciunea
şi bunătatea sa.

Încă din tinereţe a devenit strateg şi spe-
cialist în arta militară, aşa încât, în ciuda
vârstei lui, a fost numit
gene ral al armatelor
Tesaliei şi proconsul al
Greciei, de către Max-
imian Galerius, Cezarul
Greciei şi al Mace-
doniei.

Toate aceste onoruri
nu l-au făcut pe Dimi -
trie să piardă din vedere
lucrurile cele mai im-
portante, şi anume cele
legate de mântuirea su-
fletului. Fiind dintru în-
ceput evlavios şi
învăţător al credinţei în
Iisus Hristos, îşi petre-
cea o bună parte a
fiecărei zile cu învăţarea
şi interpretarea învăţă-
turii lui Hristos, în pub-
lic şi fără să se ascundă, aşa încât mulţi
păgâni din Tesalonic şi din regiune s-au con-
vertit la creştinism, în ciuda persecuţiilor
pornite de împărat împotriva lor.

Biruitor în războiul contra sciţilor, în
drum spre Roma, Cezarul Galerius (care
tocmai fusese proclamat August pentru
partea răsăriteană a Imperiului Roman) s-a
oprit la Tesalonic pentru a fi aclamat de
popor şi a face sacrificii zeilor. Câţiva păgâni
invidioşi din oraş au profi tat de această
ocazie pentru a se plânge împăratului şi a-l
denunţa pe Dimitrie că este creştin. Mânia

împăratului a devenit repede furie, când a
aflat că Dimitrie nu doar era ucenic credin-
cios al lui Hristos, dar şi predica public cre -
dinţa creştină. 

Astfel, împăratul a poruncit ca sfântul să
fie prins şi pus într-o temniţă umedă din
subsolul unei băi publice.

Şi lăudându-se Galerius cu un om al lui
pe care îl chema Lie şi îndemnând pe oa-

menii cetăţii să iasă să se
lupte cu el – căci întrecea
acesta pe toţi cei de vârsta
lui la mărimea trupului şi
la putere –, un oarecare
tânăr creştin, pe nume
Nestor, mergând la Sfân-
tul Dimitrie în temniţă, îi
zise: „Robule al Lui
Dumnezeu, vreau să mă
lupt cu Lie. Roagă-te
pentru mine”. 

Iar sfântul, însem-
nându-l la frunte cu sem-
nul crucii, îi zise: „Şi pe
Lie vei birui şi pentru
Hristos vei mărturisi”.
Luând Nestor în-
drăzneală din cuvintele
acestea, merse de se lupta
cu Lie şi-l omorî. De acest

lucru împăratul s-a ruşinat, s-a mâhnit şi 
s-a mâniat.

Şi fiindcă s-a aflat că Sfântul Dimitrie a
îndemnat la aceasta pe Nestor, a trimis os-
taşi şi le-a poruncit să-l străpungă cu suliţele
pe sfântul în temniţă, pentru că a fost pricina
morţii lui Lie. 

Şi făcându-se aceasta, îndată marele
Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile Lui
Dumnezeu, făcând după moartea sa multe
minuni şi uimitoare tămăduiri. Apoi, din
porunca împăratului s-a tăiat capul sfântului
Nestor. (M.S.)

SSffâânnttuull  MMaarree  MMuucceenniicc  
DDiimmiittrriiee,,  IIzzvvoorrââttoorruull  ddee  MMiirr
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Asemenea fiecărui an, în data de 26 oc-
tombrie, Biserica Ortodoxă din Giroc l-a
prăznuit pe Sfântul Mare Mucenic Dimi trie,
ocrotitorul Bisericii noastre, care are hra-
mul în această dată.

Şi în anul 2014, evenimentele organi-
zate cu acest prilej au cuprins activităţi de-
osebite, care au evidenţiat acest mare
praznic  al tuturor credincioşilor parohiei
noastre. 

Astfel, am avut invitaţi veniţi tocmai
din judeţul Suceava, şi anume corul Corul
Ecclesia, al Parohiei Ortodoxe Dorna
Candrenilor, care în seara zilei de sâmbătă,
25 octombrie, la ora 18, după slujba Vecer -
niei cu Litie, a susţinut un concert de mu -
zică biser i cească, iar mai apoi, în ziua de
duminică, a oferit cântările din cadrul

Sfintei Liturghii.
Foarte mulţi dintre credincioşii paro-

hiei noastre au participat la slujbele prile-
juite de hramul Bisericii noastre, atât spre
cinstirea Sfântului Dimitrie, cât şi pentru
zidirea sufletească a fiecăruia, amintindu-ne
că acest mare sfânt s-a jertfit pentru 
cre din ţa creştină şi este pururi rugător în
cer pentru întreg neamul creştinesc drept-
slăvitor, aşa precum ne arată şi troparul
sfântului: „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

PPrrăăzznnuuiirreeaa  SSffâânnttuulluuii  MMaarree  MMuucceenniicc
DDiimmiittrriiee  IIzzvvoorrââttoorruull  ddee  MMiirr,,  HHrraammuull

BBiisseerriicciiii  OOrrttooddooxxee  RRoommâânnee  ddiinn  GGiirroocc
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Asociaţia Culturală „David Voniga”, în
colabo rare cu Institutul de Studii Banatice
„Titu Maiorescu” al Academiei Române, Fil-
iala Timişoara, Universitatea de Vest din
Timi şoara, Universitatea „Eftimie Murgu”
din Reşiţa, Universitatea „Petru Maior” din

Târgu-Mureş, Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria, Institutul Cultural
al Românilor din Voivodina şi Societatea En-
ciclopedică a Banatului a organizat, la Giroc,
în data de 24 octombrie 2014, cea de-a III-a
ediţie a Conferinţei Internaţionale „Banat –
Europa: istorie şi cultură”. Lucrările Confe -
rinţei s-au desfăşurat în cadrul a trei secţiuni:

istorie medievală, modernă, contemporană şi
ecleziastică; cultură, etnologie şi antropolo-
gie; etnografie şi folclor, turism, lingvistică.
Cei 38 de participanţi de anul acesta au
reprezentat următoarele instituţii: Universi-
tatea „Babes-Bolyai” – Cluj-Napoca; Uni-

versitatea „Eftimie Murgu” – Reşiţa;
Universitatea de Vest – Timişoara; Institutul
„Titu Maiorescu” al Academiei Române –
Timişoara; Institutul „George Bariţiu” al
Academiei Române – Cluj-Napoca. Vor par-
ticipa şi doi invitaţi din Ucraina – Vasile
Tărâţeanu (academician la Academia
Româno-Americană) şi Viorica Pridii.

CCoonnffeerriinnţţaa  IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă  „„BBaannaatt  ––
EEuurrooppaa::  iissttoorriiee  șșii  ccuullttuurrăă””,,  
eeddiiţţiiaa  aa  III--aa,,  GGiirroocc,,  22001144

În cadrul acestei secţiuni, au susţinut
prelegeri următorii invitaţi:

Octavian GRUIŢA – „Din cronica
nemţilor (şvabilor) din Giroc”; (1)

Florin GOLBAN – „Girocul şi Chişoda
în anii celui de-al doilea război mondial
(iunie 1940 - 23 august 1944)”; (1)

Mircea STURZA – „Contribuţia lui
Sabin Drăgoi la dezvoltarea muzicii

bănăţene”; (1)
Viorel Dorel CHERCIU – „Concediul

preoţesc – Studiu istoric”; (1)
Alin Cristian SCRIDON – „Materiale

şi manuale şcolare utilizate de profesorii de
la Institutele Teologice din Arad, Caranse-
beş şi Timişoara la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi începutul secolului al XX-lea. O
perspectivă noutestamentară”; (1)

SSeeccţţiiuunneeaa  iissttoorriiee
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Ioan HAŢEGAN – „Dicţionar istoric al
aşezărilor din Banat. Sec. XI-XX. Atestări
documentare și cartogrtafice”; (1)

Alexandru GYURIS – „Probleme de ge-
ografie istorică a Banatului medieval”; (1)

Alexandru KÓSA – „Câteva observaţii
privind comitatul medieval Timiş”; (1)

Tiberiu CIOBANU – „Pavel Chinezul -
mare personalitate a Banatului
medieval”; (1)

Adrian MAGINA – „Despre
accepţiunea temenului de voievod
în Banatul medieval”; (1)

Mihai PÂRVULESCU –
„Asociaţiile de învăţători bănăţene
din a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea”; (1)
Angela DUMITRESCU –

„Şcoala bănăţeană şi tranziţia de la
sistemul de învăţământ austro-
ungar la cel românesc după 
mo delul european - francez”; (1)

Ofelia-Liana MITRACHE -
„Autorităţi şcolare în judeţul

Mehedinţi între anii 1864-1918” (1);
Carmen ALBERT – „Concepţia politică

în gândirea lui Cornel Grofşorean (sec.
XIX-XX)”; (1)

Ioan MUNTEANU – „Componente ale
vieţii economice, sociale şi spirituale în plasa
Periam la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în-
ceputul secolului al XX-lea”; (1)

Mihaela BEDECEAN – „Memorialişti
bănăţeni pe frontul italian”; (1)

Ovidiu Emil IUDEAN - „Elita parla-
mentară din Banat înainte şi după Marele
Război”; (1)

Daniel ALIC – „Episcopia Caranse-

beşului în sprijinul comunităţilor bănăţene.
Aspecte din corespondenţa Marelui
Război”;

Ovidiu ROŞU – „Banatul Montan în
vâltoarea evenimentelor petrecute în anul
1944”; (1)

Ioan DRĂGUŢ   – „Reformele mone -
tare din cadrul sistemului bănesc al leului.

1867-1947”; (1)
Alexandru Constantin CHITU ŢĂ

– „Părintele David Voniga - vrednic
slujitor şi predicator de excepţie -
preocupări şi idei omiletice şi cate-
hetice în predicile sale”; 

SSeeccţţiiuunneeaa  ccuullttuurrăă
La această secţiune au confe -

renţiat:
Viorica PRIDII – „Arta popu-

lară românească din Bucovina de
Nord”;    

Livia MAGINA – „Diecii în Banat.
Contribuţii la cultura scrisului în Evul
Mediu”; (2)

Vasile TĂRÂŢEANU – „Cultura
română din nordul Bucovinei după 1940”;

Ioan DAVID – „Lucian Costin, cărturar
bănăţean pierdut în negura timpului”; (II)

Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU –
„Locuri şi locuire în lirica lui Moni Stănilă”;
(II)

Dana Nicoleta POPESCU – „Simona
Constantinovici - postmodernism și sim-
bolism”; (II)
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Constantin-Tufan STAN
– „Vocaţia plastică a lui Victor
VLAD DELAMARINA”; (2)

Ion TRAIA – „Monumen-
tul lui Aurel VLAICU de la
Giroc”; (2)

Adina MUNTEAN – „Im-
portanta bibliotecilor popo-
rale din Banat în promovarea
cunoştiinţelor agrare la sfârşi-
tul secolului al XIX-lea şi în-
ceputul secolului XX”; (2)

Tatiana OSTROVEANU
– „Tradiţii şi cultura în oraşul
Drobeta Turnu Severin”; (2)

Andreea DĂNCILĂ –
„Comitatul Timiş în ancheta
ASTREI privind Primul
Război Mondial”; (2)

Emanuil INEOAN –
„Aromânii si propaganda
sârbo-bulgară în Macedonia la
sfârşit de secol XIX-început de
secol XX”; (2)

Nicolae PETCHESCU –
„Evoluţia băilor imperiale aus-
triece din staţiunea Băile 
Herculane”; (2)

Secţiunea 
etnografie-folclor

La cea de-a treia secţiune a
Conferinţei internaţionale de
la Giroc au prezentat lucrări:

Ion MURARIU –
„Dascălul, ziaristul, scriitorul
Ion DUMITRU”; (3)

Miloranca GOLBAN –
„Floriile la Giroc”; (3)

Raluca Arianna VÎL-
CEANU – „Predicatul în situ-
aţia modurilor infinitiv şi
gerunziu”; (3)

Dorina MĂGĂRIN – „Sta-
diul actual al cercetării presei
romaneşti din Banat”; (3).

Vasile TOMOIAGĂ
sursa foto: www.giroc-

chisoda.com
Foto: Tibi SZASZ
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Constantin-Tufan STAN
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Drobeta Turnu Severin”; (2)

Andreea DĂNCILĂ –
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„Evoluţia băilor imperiale aus-
triece din staţiunea Băile 
Herculane”; (2)

SSeeccţţiiuunneeaa  
eettnnooggrraaffiiee--ffoollcclloorr
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În anul 1994 s-a celebrat prima Zi Mondi-
ală a Educatorilor, pentru a comemora semnarea,
în 1966, a recomandării făcute de UNESCO şi
Organizaţia Internaţională a Muncii privind
condiţiile de muncă ale personalului didactic.
Referindu-se la principiile noii educaţii, Bruno
Wurtz aminteşte, în anul 1992, principiul egal-
itarist, flexibilitatea şi integrarea vârstelor,
referindu-se la faptul că ritmurile înaintării în
materie pot f i diferite, datorită diversităţii in-
dividuale. Bernard Schwartz consemnează, în
anul 1976, faptul că egalizarea şanselor de
reuşită în învăţământ nu înseamnă promovarea
unui egalitarism, a unui „tratament identic pen-

tru toţi, în numele egalităţii”, ci din contră,
egalizarea înseamnă „a oferi f iecărui individ un
ritm şi forme de învăţământ care să i se
potrivească”. Comuna Giroc are o bogată tradiţie
în învăţământ. Pentru a reflecta activitatea
dascălilor de la Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc şi de la Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda, ne-am adresat celui
mai vârstnic dascăl, prof. Ioan Oprea, de la liceul
girocean, celui tânăr dascăl din comună, profe-
sorul pentru învăţământul primar Cristina 
Ursache, de la şcoala chişozeană, şi directorului
instituţiei de învăţământ din comuna Giroc,
prof. Marieta Deneş.

Ziua Mondială a Educaţiei,
marcată la Giroc și Chișoda

În contextul zilei educatorului, ca om
care a petrecut peste 40 de ani la catedră, pot
spune că a fi dascăl nu este o meserie, ci mai
mult o misiune, pe care fiecare dintre cei care
am ales această cale trebuie să ne-o în-
deplinim, să o ducem la bun sfârşit. Sărbă-
torirea învăţătorului, a
pro fe sorului, a educatorului în
general reprezintă prinosul pe
care societatea îl aduce acelora
care, zi de zi, an de an, se jertfesc
pe altarul cunoaşterii, pentru a
transmite mai departe învăţătura
celor mai fragede vlăstare ale
omenirii, copiii.

Încă din cele mai vechi tim-
puri, dascălii au fost aceia care au
strâns tinerii în jurul lor, au păs-
trat curată limba română şi au
ajutat decisiv la păstrarea fiinţei
naţionale a poporului român.
Astăzi, în prag de pensionare, îmi amintesc
cum am început cariera de tânăr profesor,
după ce am terminat Facultatea de Matem-
atică la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-
Napoca. Deşi aveam o medie destul de mare,
am ajuns dascăl la ţară, în Maramurş, în lo-
calitatea Strâmtura, pe Valea Izei. Trebuie să

spun că peste tot elevii sunt la fel, adică dor-
nici de a cunoaşte şi cu multă deschidere spre
tot ceea ce e nou. Depinde doar de dascăl
dacă ştie să îi aducă aproape de sufletul lui, să
se facă îndrăgit de elevi. Ca dascăl trebuie să
transmiţi cunoştinţele pe care le ai, dar, în

acelaşi timp, trebuie să faci şi o
educaţie temeinică elevilor, să le
insuflii dorinţa de a cunoaşte cât
mai mult şi de a fi cât mai buni,
atât ca pregătire la învăţătură, cât
şi ca oameni. Am predat în
Maramureş, la Sebiş, apoi la
Giroc, loc în care am activat
aproape un sfert de veac şi pot
spune că, pentru a fi dascăl, tre-
buie să ai har, să iubeşti şi să apre-
ciezi copilul la justa lui valoare,
dar şi să fii exigent atunci când
este cazul. Cel mai mult am
încercat în anii în care am fost

dascăl ca, pe lângă a transmite cunoştinţele,
să fiu drept, să apreciez elevul după cunoştin -
ţele pe care le are şi nu aleatoriu, după alte
criterii. Aceste lucruri cred că sunt esenţiale
în meseria de dascăl.

Prof. Ioan OPREA, Liceul Teoretic 
„David Voniga” din Giroc

Misiunea de a fi dascăl
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În anul 1994 s-a celebrat prima Zi Mondi-
ală a Educatorilor, pentru a comemora semnarea,
în 1966, a recomandării făcute de UNESCO şi
Organizaţia Internaţională a Muncii privind
condiţiile de muncă ale personalului didactic.
Referindu-se la principiile noii educaţii, Bruno
Wurtz aminteşte, în anul 1992, principiul egal-
itarist, flexibilitatea şi integrarea vârstelor,
referindu-se la faptul că ritmurile înaintării în
materie pot f i diferite, datorită diversităţii in-
dividuale. Bernard Schwartz consemnează, în
anul 1976, faptul că egalizarea şanselor de
reuşită în învăţământ nu înseamnă promovarea
unui egalitarism, a unui „tratament identic pen-

tru toţi, în numele egalităţii”, ci din contră,
egalizarea înseamnă „a oferi f iecărui individ un
ritm şi forme de învăţământ care să i se
potrivească”. Comuna Giroc are o bogată tradiţie
în învăţământ. Pentru a reflecta activitatea
dascălilor de la Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc şi de la Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda, ne-am adresat celui
mai vârstnic dascăl, prof. Ioan Oprea, de la liceul
girocean, celui tânăr dascăl din comună, profe-
sorul pentru învăţământul primar Cristina 
Ursache, de la şcoala chişozeană, şi directorului
instituţiei de învăţământ din comuna Giroc,
prof. Marieta Deneş.

ZZiiuuaa  MMoonnddiiaallăă  aa  EEdduuccaaţţiieeii,,
mmaarrccaattăă  llaa  GGiirroocc  șșii  CChhiișșooddaa

În contextul zilei educatorului, ca om
care a petrecut peste 40 de ani la catedră, pot
spune că a fi dascăl nu este o meserie, ci mai
mult o misiune, pe care fiecare dintre cei care
am ales această cale trebuie să ne-o în-
deplinim, să o ducem la bun sfârşit. Sărbă-
torirea învăţătorului, a
pro fe sorului, a educatorului în
general reprezintă prinosul pe
care societatea îl aduce acelora
care, zi de zi, an de an, se jertfesc
pe altarul cunoaşterii, pentru a
transmite mai departe învăţătura
celor mai fragede vlăstare ale
omenirii, copiii.

Încă din cele mai vechi tim-
puri, dascălii au fost aceia care au
strâns tinerii în jurul lor, au păs-
trat curată limba română şi au
ajutat decisiv la păstrarea fiinţei
naţionale a poporului român.
Astăzi, în prag de pensionare, îmi amintesc
cum am început cariera de tânăr profesor,
după ce am terminat Facultatea de Matem-
atică la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-
Napoca. Deşi aveam o medie destul de mare,
am ajuns dascăl la ţară, în Maramurş, în lo-
calitatea Strâmtura, pe Valea Izei. Trebuie să

spun că peste tot elevii sunt la fel, adică dor-
nici de a cunoaşte şi cu multă deschidere spre
tot ceea ce e nou. Depinde doar de dascăl
dacă ştie să îi aducă aproape de sufletul lui, să
se facă îndrăgit de elevi. Ca dascăl trebuie să
transmiţi cunoştinţele pe care le ai, dar, în

acelaşi timp, trebuie să faci şi o
educaţie temeinică elevilor, să le
insuflii dorinţa de a cunoaşte cât
mai mult şi de a fi cât mai buni,
atât ca pregătire la învăţătură, cât
şi ca oameni. Am predat în
Maramureş, la Sebiş, apoi la
Giroc, loc în care am activat
aproape un sfert de veac şi pot
spune că, pentru a fi dascăl, tre-
buie să ai har, să iubeşti şi să apre-
ciezi copilul la justa lui valoare,
dar şi să fii exigent atunci când
este cazul. Cel mai mult am
încercat în anii în care am fost

dascăl ca, pe lângă a transmite cunoştinţele,
să fiu drept, să apreciez elevul după cunoştin -
ţele pe care le are şi nu aleatoriu, după alte
criterii. Aceste lucruri cred că sunt esenţiale
în meseria de dascăl.

Prof. Ioan OPREA, Liceul Teoretic 
„David Voniga” din Giroc

MMiissiiuunneeaa  ddee  aa  ffii  ddaassccăăll
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Peste 200 de ţări de pe mapamond au
convenit ca ziua de 5 octombrie a fie  cărui an
să fie dedicată omagierii oa menilor de la 
catedră. Pe de altă parte, această zi devine şi
un bun prilej de reconştientizare a rolului pe
care educaţia în sine îl are pentru orice stat şi
pentru orice generaţie. Există un progres
continuu şi în procesul educativ, ca în ori-
care alt domeniu. Esenţa moder -
ni zării învăţământului nu constă
în acceptarea fără discernământ
a oricărei inovaţii. Şcoala nu ex-
perimentează cu obiecte, ci cu
oameni în devenire. 

Educatorii sunt răspunzători
de modul cum formează
cetăţeanul de mâine.

Educaţia este un factor im-
portant al formării noastre,
deoarece permite evoluţia armo-
nioasă a personalităţii umane din
punct de vedere spiritual, moral,
social, cultural şi economic, fiecare individ
educat adăugând un plus de valoare soci-
etăţii. 

Inevitabil, progresul în educaţie de-
pinde, în mare parte, de calificarea şi
dăruirea cadrelor didactice, de tehnicile pe -
dagogice ale profesorilor.

Educaţia se aseamănă cu arta. În anti-
chitate, educatorul era asemănat cu un
sculptor; când educatorul îl „modelează” pe
copil, el ţine cont de dispoziţiile native ale
acestuia, întocmai sculptorului, care ţine
seama de structura specifică a lemnului sau a
blocului de marmură, din care va rezulta sta-
tuia. Iată de ce profesorul are o responsabil-

itate imensă, căci succesul în
munca instructiv-educativă de-
pinde, în cea mai mare măsură,
de competenţa şi de dragostea lui
pentru profesiunea aleasă.

Alături de şcoală, familia,
mediul cultural, mediul social şi
chiar mediul natural concură la
pregătirea omului pentru viaţa
socială, precum şi la dezvoltarea
lui pe linia aspiraţiilor sale indi-
viduale.

Tuturor colegilor care se
dedică acestei nobile profesii, în

această zi deosebită, cu respect şi admiraţie
le mulţumim că, înainte de orice, pun suflet
în procesul de formare a omului pentru
viaţă. Copiilor, beneficiari ai educaţiei, le
adresez îndemnul: „Copile, cinsteşte-ţi
dascălii!”.

Director, prof. Marieta DENEŞ

MMooddeellaattoorruull  eedduuccaaţţiieeii  ccooppiiiilloorr

De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar
profesor nu e decât cel care te învaţă să în-
veţi. (Constantin Noica)

Dacă vrei să te înveţi - învaţă pe alţii!
(Cicero)

Învăţarea este descoperirea a ceea ce ştii
deja. (Richard Bach)

A învăţa pe altul înseamnă a şti ceva şi a
face şi pe altul să înveţe să ştie. (Comenius)

Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu
e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi făcut
mai întâi dornic de a învăţa. (Comenius)

Vrei să înveţi ştiinţele cu uşurinţă? În-
cepe prin a-ţi învăţa limba. (Condillac)

O parte a virtuţii constă în învăţătură,
alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi,
pe de alta să întăreşti prin practică ce ai în-
văţat. (Seneca)

A învăţa cum să înveţi este cea mai im-
portantă deprindere din viaţă. (Tony Buzan)

Învaţă la fel de mult când scrii, cum în-
veţi când citeşti. (Lord Acton)

Autodidacţii sunt singurii care au în-
văţat. Ceilalţi au fost învăţaţi. (Erno
Paasilinna)

AAffoorriissmmee  ddeesspprree  îînnvvăăţţăăttuurrăă
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În foarte multe ţări, Ziua Educatorului
(a cadrului didactic, în general) este desti-
nată a fi o zi spe cială, dedicată apre cierii
cadrelor didactice în ceea ce priveşte con-
tribuţiile lor deosebite, într-un anumit
domeniu sau pentru comunitate, în general.

Data la care se sărbătoreşte
Ziua Educatorului variază de la
o ţară la alta. Ziua oficială însă
este cea de 5 octombrie a fiecărui
an. Folosesc termenul „educa-
tori” în traducerea cuvântului
„teachers” – deoarece „educatori”
este cuprinzător, în timp ce cu-
vântul „profesor” ar exclude din
start o anumită parte a slujito-
rilor la catedră.

Mulţi văd în educator o sim-
plă meserie, ca toate celelalte.
Consider că a fi educator este
mai mult o misiune, o promisiune faţă de
tine însuţi de a nu răni cel mai delicat şi firav
lucru, sufletul unui copil.

Aşa cum tâmplarul ciopleşte în lemn şi
după o muncă asiduă reuşeşte să realizeze un
lucru minu nat, poate chiar o capodoperă, tot
aşa şi educatorul „ciopleşte” ceva mult mai
gingaş, sufletul copilului, urmând să-l trans-
forme şi să-l modeleze pentru a ajunge OM.

Ca şi cadru didactic tânăr, consider că
educaţia a evoluat, educatorii au evoluat (sau
cel puţin doresc să cred acest lucru) nu atât
prin metodele moderne folosite, atât de
cunoscute astăzi, ci mai ales prin deschi -
derea la ceea ce este nou şi adaptarea la situ-

a ţiile neprăvăzute. Şi, cu toate
acestea, aş dori parcă să mă în-
torc în timp, pe vremea „domnu-
lui Trandafir”.

Ce-mi doresc de ziua „edu-
catorilor”? Îmi doresc ca edu-
caţia să fie pusă în drepturile sale
fireşti, ca educatorilor să li se dea
cinstea şi locul ce li se cuvine şi,
nu în ultimul rând, materia -
lizarea convingerii că o societate
a cunoaşterii nu se poate realiza
decât prin educaţie.

Excelenţa Sa Dascălul se
aseamănă cu sfinţii. De ce? Pentru că ei au
dăruit, el se dăruieşte. Cel de Sus i-a hărăzit
loc înalt în Izvorul Luminii, de unde să
poată priveghea şi de dincolo pruncii sufle-
tului său.

Cristina URSACHE, 
profesor învăţământ primar, Şcoala 

Gimnazială „Iosif Ciorogariu” 
din Chişoda

DDeesspprree  ccaaddrruull  ddiiddaaccttiicc......

Banii nu aduc învăţătură, dar învăţătura
aduce bani. (Proverb românesc)

Deştepţii sunt deştepţi nu pentru că s-au
născut aşa, ci pentru că au învăţat să înveţe.
(Tudor Octavian)

Omul trebuie să înveţe logica nu pentru
a învăţa să judece corect, ci pentru a învăţa
mai repede să judece corect. (Grigore Moisil)

Învăţat este omul care se învaţă necon-
tenit pe dânsul şi învaţă necontenit pe alţii.
(Nicolae Iorga)

Învăţăm învăţând pe alţii. (Proverb 
latinesc)

Învăţarea nu epuizează niciodată
mintea. (Leonardo da Vinci)

Păşeşte prin viaţă ca şi cum ai avea mereu
ceva nou de învăţat şi vei reuşi astfel să în-
veţi mereu. (Vernon Howard)

Plăcerea pe care o obţinem din a gândi şi
a învăţa ne va face să gândim şi să învăţăm
tot mai mult. (Aristotel)

Îmbătrânesc şi tot învăţ. (Eschil)

A învăţa să înveţi este a şti ce să ignori,
dar în acelaşi timp să nu respingi inovarea şi
cercetarea. (Raymond Queneau)

AAffoorriissmmee  ddeesspprree  îînnvvăăţţăăttuurrăă
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Învăţătorul Moise Bota
La mijlocul secolului al XIX-lea, în Giroc

funcţionează învăţătorul Moise Bota (1789-
1873), născut la Arad sau la Gyula, absolvent al
Preparandiei din Arad în anul 1814. A funcţionat
ca învăţător în mai multe localităţi bănăţene,
printre care Socodor, Lipova şi Giroc. Este adept
al ideilor lui Moise Nicoară, cu care poartă şi
corespondenţă. Probabil la îndemnul lui Petru
Maior, în 1820, tipăreşte un mic Abecedar cu
litere latine, recomandat pentru şcolile poporale,
„fiind cel dintâi product de acest fel din literatura
română” (N. Bocşan, Contribuţii la istoria ilu-
minismului românesc, Timişoara, 1986, Editura
Facla, p. 185). Pentru această carte a fost alungat
de pe teritoriul Banatului, aflat atunci în compo-
nenţa Ungariei, refugiindu-se la Sibiu. Autorul
este unul dintre reprezentanţii noului spirit, pro-
movat la Arad de primii profesori ai
Preparandiei, Constantin Diaconovici Loga,
Dimitrie Ţichindeal, Ion Mihuţ.

Moise Bota publică la Buda, în 1823, versuri
în text chirilic şi latin (Remus Jurca, Cărţi de ieri,
cărţi de azi, în Lumina satului, nr. 34/2001,
Giroc) şi un manual intitulat „Modul de a învăţa
românul limba patriei ungurească”. Acest
abecedar este bilingv, româno-maghiar.

La vârsta de 46 de ani, în 1836, a fost numit
învăţător la Şcoala confesională ortodoxă din
cartierul Elisabetin, numit pe atunci Maierele
Vechi, al oraşului Timişoara, dar a fost respins de
cetăţenii ortodocşi ai parohiei pe motiv că face
propagandă în favoarea religiei greco-catolice,
iar pe post s-a numit un suplinitor necalificat. Şi
în anul şcolar următor candidează pentru acelaşi
post, dar este din nou respins (Florin Medeleţ,
Adaos la istoria şcolii din Giroc, Lumina satului,
nr. 32/2000, Giroc).

Probabil în această perioadă, nereuşind să se
încadreze în Timişoara, Moise Bota
funcţionează ca învăţător confesional la şcoala
din Giroc. Din păcate, nici arhivele şcolare, nici
tradiţia nu amintesc nimic despre trecerea sa pe
la şcoala noastră.

Acuzaţia că ar face propagandă religiei
greco-catolice nu a fost confirmată în perioada
cât a funcţionat aici, dovadă lipsa credincioşilor
aparţinând acestui cult.

Moise Bota a fost unul dintre luptătorii 
pentru introducerea limbii române în şcoala şi
biserica Banatului. Operele sale, chiar dacă au
avut o valoare discutabilă, ilustrează acest efort.
El scrie împotriva stăpânirii străine, salută insta-
larea primului episcop român la Arad, fiind pre-
ocupat de educaţia populaţiei de la sate (pentru

care editează mai multe calendare) şi de culti-
varea dragostei de învăţătură la tineri.

În 1854 publică poezii în almanahul
„Muguri”.

Este membru al Academiei Române şi depu-
tat în Parlamentul de la Pesta. În anul 1873, la
vârsta de 84 de ani, moare. (Maria Berényi, Cul-
tura românească de la Budapesta în sec. al XIX-lea,
Gyula, 2000, p. 301)

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
sunt amintiţi şi învăţătorii Bosioc Miu (1860-
1895), Nicolae Popoviciu (1874-1876) şi Aurel
Craiovan, şcoala confesională românească 
fiinţând pe lângă biserică, preotul fiind şi direc-
torul şcolii.

Activitatea învăţătorilor Bosioc Miu şi Nico-
lae Popovici avea să fie apreciată pentru „dili-
genţa (adică sârguinţa) şi sporul lor” (Florin
Medeleţ, Lumina satului, nr. 21 / 1997, Giroc) în
munca cu elevii, de către un important cărturar
bănăţean, care, în acei ani, era inspectorul şcol-
ilor confesionale ortodoxe din Banat, funcţie pe
care acceptase după pensionare. Acesta era
medicul Pavel Vasici Ungurianu, născut la Tim-
işoara în anul 1806 şi care obţinuse, în anul 1835,
la Budapesta, două titluri de doctor: în medicină
şi în chirurgie. Pavel Vasici a publicat mai multe
cărţi de popularizare a medicinei în popor şi, da-
torită activităţii sale, a fost ales membru al Aca -
demiei Române cu puţină vreme înainte de
moartea sa, în anul 1880. 

Cele constatate de cărturarul şi patriotul
timişorean în primăvara anului 1875 la Giroc au
fost pe deplin confirmate şi cu prilejul vizitei din
acelaşi an la parohia ortodoxă a satului şi la şcoala
confesională a episcopului Ion Meţianu, un alt
cărturar şi patriot de seamă al românilor. (Florin
Medeleţ, Lumina satului, nr. 33 / 2000)

Tot la Giroc, în timpul învăţătorului Bosioc
Miu, avea să circule „Ortografia” lui Constantin
Diaconovici Loga: „Fost-au această Ortografie a
înţeleptului învăţător Simion Gruici (din Med-
veş-Urseni) şi acum este a lui Bosioc Miu, pr.
(preot) docente la Giroc la (...) 1861 (...)”.
Aceasta este una dintre cărţile de seamă ale lim-
bii române, fără de care sunt greu de înţeles pref-
acerile acesteia în veacul al XIX-lea, când de fapt
s-a modelat limba română contemporană. (In-
formaţie – Florin Medeleţ)

Faptele menţionate mai sus, legate de istoria
şcolii din Giroc, trebuie să constituie un îndemn
la respectarea şi continuarea unor tradiţii în-
delungate şi demne de toată lauda.

Tot de la sfârşitul secolului al XIX-lea dis-
punem de date despre doi dascăli cu îndelungată
activitate şi în secolul următor, personalităţi put-
ernice ale vieţii spirituale şi sociale din comună.

Figuri de dascăli din Giroc
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În foarte multe ţări, Ziua Educatorului
(a cadrului didactic, în general) este desti-
nată a fi o zi spe cială, dedicată apre cierii
cadrelor didactice în ceea ce priveşte con-
tribuţiile lor deosebite, într-un anumit
domeniu sau pentru comunitate, în general.

Data la care se sărbătoreşte
Ziua Educatorului variază de la
o ţară la alta. Ziua oficială însă
este cea de 5 octombrie a fiecărui
an. Folosesc termenul „educa-
tori” în traducerea cuvântului
„teachers” – deoarece „educatori”
este cuprinzător, în timp ce cu-
vântul „profesor” ar exclude din
start o anumită parte a slujito-
rilor la catedră.

Mulţi văd în educator o sim-
plă meserie, ca toate celelalte.
Consider că a fi educator este
mai mult o misiune, o promisiune faţă de
tine însuţi de a nu răni cel mai delicat şi firav
lucru, sufletul unui copil.

Aşa cum tâmplarul ciopleşte în lemn şi
după o muncă asiduă reuşeşte să realizeze un
lucru minu nat, poate chiar o capodoperă, tot
aşa şi educatorul „ciopleşte” ceva mult mai
gingaş, sufletul copilului, urmând să-l trans-
forme şi să-l modeleze pentru a ajunge OM.

Ca şi cadru didactic tânăr, consider că
educaţia a evoluat, educatorii au evoluat (sau
cel puţin doresc să cred acest lucru) nu atât
prin metodele moderne folosite, atât de
cunoscute astăzi, ci mai ales prin deschi -
derea la ceea ce este nou şi adaptarea la situ-

a ţiile neprăvăzute. Şi, cu toate
acestea, aş dori parcă să mă în-
torc în timp, pe vremea „domnu-
lui Trandafir”.

Ce-mi doresc de ziua „edu-
catorilor”? Îmi doresc ca edu-
caţia să fie pusă în drepturile sale
fireşti, ca educatorilor să li se dea
cinstea şi locul ce li se cuvine şi,
nu în ultimul rând, materia -
lizarea convingerii că o societate
a cunoaşterii nu se poate realiza
decât prin educaţie.

Excelenţa Sa Dascălul se
aseamănă cu sfinţii. De ce? Pentru că ei au
dăruit, el se dăruieşte. Cel de Sus i-a hărăzit
loc înalt în Izvorul Luminii, de unde să
poată priveghea şi de dincolo pruncii sufle-
tului său.

Cristina URSACHE, 
profesor învăţământ primar, Şcoala 

Gimnazială „Iosif Ciorogariu” 
din Chişoda

Despre  cadrul  didactic...

Banii nu aduc învăţătură, dar învăţătura
aduce bani. (Proverb românesc)

Deştepţii sunt deştepţi nu pentru că s-au
născut aşa, ci pentru că au învăţat să înveţe.
(Tudor Octavian)

Omul trebuie să înveţe logica nu pentru
a învăţa să judece corect, ci pentru a învăţa
mai repede să judece corect. (Grigore Moisil)

Învăţat este omul care se învaţă necon-
tenit pe dânsul şi învaţă necontenit pe alţii.
(Nicolae Iorga)

Învăţăm învăţând pe alţii. (Proverb 
latinesc)

Învăţarea nu epuizează niciodată
mintea. (Leonardo da Vinci)

Păşeşte prin viaţă ca şi cum ai avea mereu
ceva nou de învăţat şi vei reuşi astfel să în-
veţi mereu. (Vernon Howard)

Plăcerea pe care o obţinem din a gândi şi
a învăţa ne va face să gândim şi să învăţăm
tot mai mult. (Aristotel)

Îmbătrânesc şi tot învăţ. (Eschil)

A învăţa să înveţi este a şti ce să ignori,
dar în acelaşi timp să nu respingi inovarea şi
cercetarea. (Raymond Queneau)

Aforisme  despre  învăţătură
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ÎÎnnvvăăţţăăttoorruull  MMooiissee  BBoottaa
La mijlocul secolului al XIX-lea, în Giroc

funcţionează învăţătorul Moise Bota (1789-
1873), născut la Arad sau la Gyula, absolvent al
Preparandiei din Arad în anul 1814. A funcţionat
ca învăţător în mai multe localităţi bănăţene,
printre care Socodor, Lipova şi Giroc. Este adept
al ideilor lui Moise Nicoară, cu care poartă şi
corespondenţă. Probabil la îndemnul lui Petru
Maior, în 1820, tipăreşte un mic Abecedar cu
litere latine, recomandat pentru şcolile poporale,
„fiind cel dintâi product de acest fel din literatura
română” (N. Bocşan, Contribuţii la istoria ilu-
minismului românesc, Timişoara, 1986, Editura
Facla, p. 185). Pentru această carte a fost alungat
de pe teritoriul Banatului, aflat atunci în compo-
nenţa Ungariei, refugiindu-se la Sibiu. Autorul
este unul dintre reprezentanţii noului spirit, pro-
movat la Arad de primii profesori ai
Preparandiei, Constantin Diaconovici Loga,
Dimitrie Ţichindeal, Ion Mihuţ.

Moise Bota publică la Buda, în 1823, versuri
în text chirilic şi latin (Remus Jurca, Cărţi de ieri,
cărţi de azi, în Lumina satului, nr. 34/2001,
Giroc) şi un manual intitulat „Modul de a învăţa
românul limba patriei ungurească”. Acest
abecedar este bilingv, româno-maghiar.

La vârsta de 46 de ani, în 1836, a fost numit
învăţător la Şcoala confesională ortodoxă din
cartierul Elisabetin, numit pe atunci Maierele
Vechi, al oraşului Timişoara, dar a fost respins de
cetăţenii ortodocşi ai parohiei pe motiv că face
propagandă în favoarea religiei greco-catolice,
iar pe post s-a numit un suplinitor necalificat. Şi
în anul şcolar următor candidează pentru acelaşi
post, dar este din nou respins (Florin Medeleţ,
Adaos la istoria şcolii din Giroc, Lumina satului,
nr. 32/2000, Giroc).

Probabil în această perioadă, nereuşind să se
încadreze în Timişoara, Moise Bota
funcţionează ca învăţător confesional la şcoala
din Giroc. Din păcate, nici arhivele şcolare, nici
tradiţia nu amintesc nimic despre trecerea sa pe
la şcoala noastră.

Acuzaţia că ar face propagandă religiei
greco-catolice nu a fost confirmată în perioada
cât a funcţionat aici, dovadă lipsa credincioşilor
aparţinând acestui cult.

Moise Bota a fost unul dintre luptătorii 
pentru introducerea limbii române în şcoala şi
biserica Banatului. Operele sale, chiar dacă au
avut o valoare discutabilă, ilustrează acest efort.
El scrie împotriva stăpânirii străine, salută insta-
larea primului episcop român la Arad, fiind pre-
ocupat de educaţia populaţiei de la sate (pentru

care editează mai multe calendare) şi de culti-
varea dragostei de învăţătură la tineri.

În 1854 publică poezii în almanahul
„Muguri”.

Este membru al Academiei Române şi depu-
tat în Parlamentul de la Pesta. În anul 1873, la
vârsta de 84 de ani, moare. (Maria Berényi, Cul-
tura românească de la Budapesta în sec. al XIX-lea,
Gyula, 2000, p. 301)

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
sunt amintiţi şi învăţătorii Bosioc Miu (1860-
1895), Nicolae Popoviciu (1874-1876) şi Aurel
Craiovan, şcoala confesională românească 
fiinţând pe lângă biserică, preotul fiind şi direc-
torul şcolii.

Activitatea învăţătorilor Bosioc Miu şi Nico-
lae Popovici avea să fie apreciată pentru „dili-
genţa (adică sârguinţa) şi sporul lor” (Florin
Medeleţ, Lumina satului, nr. 21 / 1997, Giroc) în
munca cu elevii, de către un important cărturar
bănăţean, care, în acei ani, era inspectorul şcol-
ilor confesionale ortodoxe din Banat, funcţie pe
care acceptase după pensionare. Acesta era
medicul Pavel Vasici Ungurianu, născut la Tim-
işoara în anul 1806 şi care obţinuse, în anul 1835,
la Budapesta, două titluri de doctor: în medicină
şi în chirurgie. Pavel Vasici a publicat mai multe
cărţi de popularizare a medicinei în popor şi, da-
torită activităţii sale, a fost ales membru al Aca -
demiei Române cu puţină vreme înainte de
moartea sa, în anul 1880. 

Cele constatate de cărturarul şi patriotul
timişorean în primăvara anului 1875 la Giroc au
fost pe deplin confirmate şi cu prilejul vizitei din
acelaşi an la parohia ortodoxă a satului şi la şcoala
confesională a episcopului Ion Meţianu, un alt
cărturar şi patriot de seamă al românilor. (Florin
Medeleţ, Lumina satului, nr. 33 / 2000)

Tot la Giroc, în timpul învăţătorului Bosioc
Miu, avea să circule „Ortografia” lui Constantin
Diaconovici Loga: „Fost-au această Ortografie a
înţeleptului învăţător Simion Gruici (din Med-
veş-Urseni) şi acum este a lui Bosioc Miu, pr.
(preot) docente la Giroc la (...) 1861 (...)”.
Aceasta este una dintre cărţile de seamă ale lim-
bii române, fără de care sunt greu de înţeles pref-
acerile acesteia în veacul al XIX-lea, când de fapt
s-a modelat limba română contemporană. (In-
formaţie – Florin Medeleţ)

Faptele menţionate mai sus, legate de istoria
şcolii din Giroc, trebuie să constituie un îndemn
la respectarea şi continuarea unor tradiţii în-
delungate şi demne de toată lauda.

Tot de la sfârşitul secolului al XIX-lea dis-
punem de date despre doi dascăli cu îndelungată
activitate şi în secolul următor, personalităţi put-
ernice ale vieţii spirituale şi sociale din comună.

FFiigguurrii  ddee  ddaassccăăllii  ddiinn  GGiirroocc
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Învăţătorul Atanasie Baicu
(Ioan Crişianu, Câteva schiţe biografice, Arad,

1937, p. 18-21)
Fiul Mariei şi al lui Petru Baicu (preot ortodox

român), s-a născut la 16 ianuarie 1873, în comuna
Câmpanii de Sus, judeţul Bihor. A urmat şcoala pri-
mară confesională ortodoxă română din Beiuş, iar apoi
şcoala primariă confesională germană din Băiţal,
judeţul Bihor. La terminarea cursului primar, urmează
liceul greco-catolic român din Beiuş, terminând cele
patru clase liceale în anul 1889. În toamna aceluiaşi an,
reuşeşte la Preparandia din Arad, pe care o absolvă în
anul 1892. Devenind învăţător, este repartizat ca su-
plinitor în comuna Micherechiu (azi, în Ungaria), unde
funcţionează timp de trei ani. În anul 1895 devine în-
văţător-director la şcoala confesională ortodoxă din
Giroc, unde predă la clasele mari. Aici funcţionează
până la 31 august 1912, când, pentru atitudinea sa
românească intransigentă, este constrâns de 
autorităţile austro-ungare să se retragă temporar din
învăţământ, revenind în fruntea şcolii ca învăţător-
director la 1 octombrie 1918, unde funcţionează fără
întrerupere până la 1 ianuarie 1932, când se pen-
sionează. La venirea lui Atanasie Baicu, în Giroc a
funcţionat o şcoală confesională ortodoxă, iar mai
târziu se înfiinţează şi cea de-a doua şcoală confesio -
nală ortodoxă.

La începutul Primului Război Mondial, în anul
1914, este înrolat în armată şi trimis la Regimentul 18
din Sopron, cu ordin secret de a fi supravegheat, la fel
ca şi colegul său din Chişoda, Iosif Ciorogariu. A par-
ticipat la război pe fronturile rusesc, românesc şi ita lian,
iar în septembrie 1916 este trimis la şcoala de ofiţeri de
la Budapesta până în 1917, după absolvire – la coman-
damentul gării din Vârciorova, iar mai apoi la Turnu
Severin. La sfârşitul războiului avea gradul de sublo-
cotenent.

Amintind despre situaţia şcolii după război, în-
văţătorul Atanasie Baicu îşi arată nemulţumirea că „cei
mai mulţi învăţători nu mai fac apostolat, ca vechii în-
văţători confesionali, care au fost apostoli şi martiri ai
neamului”.

Pe plan socio-economic, el desfăşoară o intensă
activitate. Astfel, în 1897 înfiinţează „Banca poporală”,
care funcţionează până în perioada interbelică,
donează un clopot pentru biserică, ajută copiii săraci
pentru frecventarea şcolii, donându-le câte 10.000 de
lei anual, contribuie la construirea Casei Naţionale, a
monumentului eroilor căzuţi în Primul Război Mon-
dial şi a monumentului din marmură albă din cimitir.

La pensionare şi retragere din învăţământ pune
bazele „Fundaţiei Atanasie Baicu şi Maria Baicu năs-
cută Cocoţan”, cu un capital de 85.000 de lei (sumă
acumulată de-a lungul anilor din diurnele ce le-a
primit ca membru al diferitelor „corporaţiuni unde a
activat”), din venitul căreia se dădeau premii elevilor şi
se ajutau copiii săraci, dar buni la învăţătură.

Din documentele şcolare dispunem de date
privind salariul anual. Astfel, în anul şcolar 1905-1906
avea un beneficiu de 973 coroane şi 82 fileri, proveniţi
după cum urmează (Arhiva şcolii Giroc, Anuarul şco-
lilor poporale elementare cu clasele greco-ortodoxe

române, 1904): bani – 373 coroane şi 82 fileri; pământ,
produse, lemne – 600 coroane; total – 973 coroane şi 82
fileri.

Pentru ca în anul şcolar 1908-1909 să aibă un bene-
ficiu de 1.424 coroane: bani – 924 coroane; pământ,
produse, lemne – 500 coroane; total – 1.424 coroane.

Învăţătorul Traian Telescu
Născut la 14 noiembrie 1877 în comuna Cenadul

Sârbesc, a absolvit Preparandia din Arad în anul 1897.
A mai funcţionat în satul Boroş-Ineu, iar din anul 1898
este numit la şcoala din Giroc, unde funcţionează până
în anul 1918. Dispunem şi la el de date privind venitul
anual. Astfel, în anul şcolar 1901-1902 avea un benefi-
ciu de 750 coroane: bani – 300 coroane; pămân, pro-
duse, lemne – 450 coroane.

În anii următori, beneficiul evoluează după cum
urmează: 1905-1906, 900 coroane, iar în 1913-1914,
2.200 coroane, repartizate astfel: bani – 1.800 coroane;
produse, pământ, lemne – 400 coroane. Ambii învăţă-
tori, cu toate că nu au fost din ţinuturile timişene, s-au
încadrat în viaţa satului. Au slujit cu credinţă şcoala
unde au lucrat o perioadă îndelungată de timp, ur-
mărind instruirea şi educarea copiilor de ţărani în spi -
ri tul dragostei de neam şi de limba română, în
condiţiile în care politica de maghiarizare dusă de 
autorităţi devenise tot mai accentuată, mai ales după
publicarea legii lui Appony în anul 1907. Studierea
documentelor şcolare de după anul 1908 scoate în 
evidenţă brutala politică de maghiarizare dusă de au-
torităţi, căreia învăţătorii români trebuia să-i facă faţă.
Toate numele elevilor sunt maghiarizate, apoi e schim-
bat şi numele localităţii, din Gyroc în Gyiireg. Formu-
laristica proprie cataloagelor, dacă până în anul
1907-1908 era bilingvă (maghiară şi română), începând
din anul şcolar 1910-1911 toate imprimatele şcolare
sunt în limba maghiară. Schimbări se produc şi în
creşterea ponderii disciplinelor de învăţământ ce slu-
jeau politicii de maghiarizare. Învăţătorii Atanasie
Baicu şi Traian Telescu au fost preocupaţi şi de dotarea
şcolii cu primele materiale didactice şi cu mobilierul
necesar. Astfel, în anul şcolar 1904-1905 şcoala dis-
punea de: o tablă; cinci hărţi (comitatul, Ungaria, Eu-
ropa, continentele, globul); o bibliotecă cu nouă cărţi;
o masă; 24 de scaune; cinci cuiere; o maşină de com-
parat; două lămpi. (Arhiva şcolii Giroc, Anuarul şco li -
lor poporale elementare cu clasele greco-ortodoxe
române, 1904)

Modestă era şcoala şi dotarea ei, dar măreţe au fost
idealurile pentru care au luptat şi în spiritul cărora au
educat copiii satului aceşti doi învăţători, care trebuia
să înfrunte ordinele venite din partea unor oficialităţi
ostile.

În această perioadă, deşi obligatoriu, învăţămân-
tul nu era gratuit, părinţii fiind nevoiţi să contribuie la
întreţinerea şcolii şi a învăţătorului, motiv pentru care
un mare număr de elevi încep şcoala şi frecventează
doar clasele I-IV, pentru a abandona în clasele termi-
nale, la care se adăuga lipsa interesului pentru şcoală şi
reţinerea copiilor mai mari la muncile câmpului.

Material preluat din monografia „Giroc, 
arc peste timp”, de prof. Octavian Gruiţa, 

prof. Ion Murariu şi Marius Matei
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ÎÎnnvvăăţţăăttoorruull  AAttaannaassiiee  BBaaiiccuu
(Ioan Crişianu, Câteva schiţe biografice, Arad,

1937, p. 18-21)
Fiul Mariei şi al lui Petru Baicu (preot ortodox

român), s-a născut la 16 ianuarie 1873, în comuna
Câmpanii de Sus, judeţul Bihor. A urmat şcoala pri-
mară confesională ortodoxă română din Beiuş, iar apoi
şcoala primariă confesională germană din Băiţal,
judeţul Bihor. La terminarea cursului primar, urmează
liceul greco-catolic român din Beiuş, terminând cele
patru clase liceale în anul 1889. În toamna aceluiaşi an,
reuşeşte la Preparandia din Arad, pe care o absolvă în
anul 1892. Devenind învăţător, este repartizat ca su-
plinitor în comuna Micherechiu (azi, în Ungaria), unde
funcţionează timp de trei ani. În anul 1895 devine în-
văţător-director la şcoala confesională ortodoxă din
Giroc, unde predă la clasele mari. Aici funcţionează
până la 31 august 1912, când, pentru atitudinea sa
românească intransigentă, este constrâns de 
autorităţile austro-ungare să se retragă temporar din
învăţământ, revenind în fruntea şcolii ca învăţător-
director la 1 octombrie 1918, unde funcţionează fără
întrerupere până la 1 ianuarie 1932, când se pen-
sionează. La venirea lui Atanasie Baicu, în Giroc a
funcţionat o şcoală confesională ortodoxă, iar mai
târziu se înfiinţează şi cea de-a doua şcoală confesio -
nală ortodoxă.

La începutul Primului Război Mondial, în anul
1914, este înrolat în armată şi trimis la Regimentul 18
din Sopron, cu ordin secret de a fi supravegheat, la fel
ca şi colegul său din Chişoda, Iosif Ciorogariu. A par-
ticipat la război pe fronturile rusesc, românesc şi ita lian,
iar în septembrie 1916 este trimis la şcoala de ofiţeri de
la Budapesta până în 1917, după absolvire – la coman-
damentul gării din Vârciorova, iar mai apoi la Turnu
Severin. La sfârşitul războiului avea gradul de sublo-
cotenent.

Amintind despre situaţia şcolii după război, în-
văţătorul Atanasie Baicu îşi arată nemulţumirea că „cei
mai mulţi învăţători nu mai fac apostolat, ca vechii în-
văţători confesionali, care au fost apostoli şi martiri ai
neamului”.

Pe plan socio-economic, el desfăşoară o intensă
activitate. Astfel, în 1897 înfiinţează „Banca poporală”,
care funcţionează până în perioada interbelică,
donează un clopot pentru biserică, ajută copiii săraci
pentru frecventarea şcolii, donându-le câte 10.000 de
lei anual, contribuie la construirea Casei Naţionale, a
monumentului eroilor căzuţi în Primul Război Mon-
dial şi a monumentului din marmură albă din cimitir.

La pensionare şi retragere din învăţământ pune
bazele „Fundaţiei Atanasie Baicu şi Maria Baicu năs-
cută Cocoţan”, cu un capital de 85.000 de lei (sumă
acumulată de-a lungul anilor din diurnele ce le-a
primit ca membru al diferitelor „corporaţiuni unde a
activat”), din venitul căreia se dădeau premii elevilor şi
se ajutau copiii săraci, dar buni la învăţătură.

Din documentele şcolare dispunem de date
privind salariul anual. Astfel, în anul şcolar 1905-1906
avea un beneficiu de 973 coroane şi 82 fileri, proveniţi
după cum urmează (Arhiva şcolii Giroc, Anuarul şco-
lilor poporale elementare cu clasele greco-ortodoxe

române, 1904): bani – 373 coroane şi 82 fileri; pământ,
produse, lemne – 600 coroane; total – 973 coroane şi 82
fileri.

Pentru ca în anul şcolar 1908-1909 să aibă un bene-
ficiu de 1.424 coroane: bani – 924 coroane; pământ,
produse, lemne – 500 coroane; total – 1.424 coroane.

ÎÎnnvvăăţţăăttoorruull  TTrraaiiaann  TTeelleessccuu
Născut la 14 noiembrie 1877 în comuna Cenadul

Sârbesc, a absolvit Preparandia din Arad în anul 1897.
A mai funcţionat în satul Boroş-Ineu, iar din anul 1898
este numit la şcoala din Giroc, unde funcţionează până
în anul 1918. Dispunem şi la el de date privind venitul
anual. Astfel, în anul şcolar 1901-1902 avea un benefi-
ciu de 750 coroane: bani – 300 coroane; pămân, pro-
duse, lemne – 450 coroane.

În anii următori, beneficiul evoluează după cum
urmează: 1905-1906, 900 coroane, iar în 1913-1914,
2.200 coroane, repartizate astfel: bani – 1.800 coroane;
produse, pământ, lemne – 400 coroane. Ambii învăţă-
tori, cu toate că nu au fost din ţinuturile timişene, s-au
încadrat în viaţa satului. Au slujit cu credinţă şcoala
unde au lucrat o perioadă îndelungată de timp, ur-
mărind instruirea şi educarea copiilor de ţărani în spi -
ri tul dragostei de neam şi de limba română, în
condiţiile în care politica de maghiarizare dusă de 
autorităţi devenise tot mai accentuată, mai ales după
publicarea legii lui Appony în anul 1907. Studierea
documentelor şcolare de după anul 1908 scoate în 
evidenţă brutala politică de maghiarizare dusă de au-
torităţi, căreia învăţătorii români trebuia să-i facă faţă.
Toate numele elevilor sunt maghiarizate, apoi e schim-
bat şi numele localităţii, din Gyroc în Gyiireg. Formu-
laristica proprie cataloagelor, dacă până în anul
1907-1908 era bilingvă (maghiară şi română), începând
din anul şcolar 1910-1911 toate imprimatele şcolare
sunt în limba maghiară. Schimbări se produc şi în
creşterea ponderii disciplinelor de învăţământ ce slu-
jeau politicii de maghiarizare. Învăţătorii Atanasie
Baicu şi Traian Telescu au fost preocupaţi şi de dotarea
şcolii cu primele materiale didactice şi cu mobilierul
necesar. Astfel, în anul şcolar 1904-1905 şcoala dis-
punea de: o tablă; cinci hărţi (comitatul, Ungaria, Eu-
ropa, continentele, globul); o bibliotecă cu nouă cărţi;
o masă; 24 de scaune; cinci cuiere; o maşină de com-
parat; două lămpi. (Arhiva şcolii Giroc, Anuarul şco li -
lor poporale elementare cu clasele greco-ortodoxe
române, 1904)

Modestă era şcoala şi dotarea ei, dar măreţe au fost
idealurile pentru care au luptat şi în spiritul cărora au
educat copiii satului aceşti doi învăţători, care trebuia
să înfrunte ordinele venite din partea unor oficialităţi
ostile.

În această perioadă, deşi obligatoriu, învăţămân-
tul nu era gratuit, părinţii fiind nevoiţi să contribuie la
întreţinerea şcolii şi a învăţătorului, motiv pentru care
un mare număr de elevi încep şcoala şi frecventează
doar clasele I-IV, pentru a abandona în clasele termi-
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În perioada 4-7 septembrie 2014, în
cadrul unui parteneriat bazat pe reciproci-
tate, Clubul de Şah Giroc şi C.S. Unirea
Sânnicolau Mare au organizat un turneu în-
chis de şah clasic, sub forma unui meci pe
echipe de juniori, şase contra şase, fiecare cu

fiecare (sistem Scheveningen). Parteneriatul
a fost posibil ca urmare a organizării Tro-
feului Trio Giroc la şah, din iulie 2014, în
cadrul căruia Clubul de Şah Giroc a benefi-
ciat de sprijinul Hotelului-Restaurant Trio.

Pe parcursul meciului, oraşul Sânnico-
lau Mare a asigurat găzduirea celor şase
jucători de la Giroc, precum şi a îndrumăto-
rilor celor două echipe, a arbitrului şi a di-
rectorului de turneu. Cele două echipe care
s-au confruntat au fost formate din juniori
debutanţi (majoritatea având un an sau doi
experienţă şi coeficienţi valorici sub 1.200).

Componenţa echipei din Giroc: Ştefan Ju-
ravle, Dorin Dumitrache, Gabriel Dumitra-
che, Mihai Iucu, Andrei Juravle şi Andrei
Popescu.  

Căpitanul nejucător al echipei din Giroc
a fost juniorul dudeştean Raul Matei, în
vârstă de 17 ani, care la Trio Giroc şi-a
demonstrat din plin talentul de instructor şi
calităţile de lider. Andra Cîmpean, candidat
de maestru, elevă de liceu ca şi Raul, a asig-
urat îndrumarea echipei din Sânnicolau.
Asistenţa tehnică a fost asigurată de către
Rudolf Dombi, arbitru internaţional. 

Șah – Meci Giroc 
vs. Sânnicolau Mare



214

În perioada 4-7 septembrie 2014, în
cadrul unui parteneriat bazat pe reciproci-
tate, Clubul de Şah Giroc şi C.S. Unirea
Sânnicolau Mare au organizat un turneu în-
chis de şah clasic, sub forma unui meci pe
echipe de juniori, şase contra şase, fiecare cu

fiecare (sistem Scheveningen). Parteneriatul
a fost posibil ca urmare a organizării Tro-
feului Trio Giroc la şah, din iulie 2014, în
cadrul căruia Clubul de Şah Giroc a benefi-
ciat de sprijinul Hotelului-Restaurant Trio.

Pe parcursul meciului, oraşul Sânnico-
lau Mare a asigurat găzduirea celor şase
jucători de la Giroc, precum şi a îndrumăto-
rilor celor două echipe, a arbitrului şi a di-
rectorului de turneu. Cele două echipe care
s-au confruntat au fost formate din juniori
debutanţi (majoritatea având un an sau doi
experienţă şi coeficienţi valorici sub 1.200).

Componenţa echipei din Giroc: Ştefan Ju-
ravle, Dorin Dumitrache, Gabriel Dumitra-
che, Mihai Iucu, Andrei Juravle şi Andrei
Popescu.  

Căpitanul nejucător al echipei din Giroc
a fost juniorul dudeştean Raul Matei, în
vârstă de 17 ani, care la Trio Giroc şi-a
demonstrat din plin talentul de instructor şi
calităţile de lider. Andra Cîmpean, candidat
de maestru, elevă de liceu ca şi Raul, a asig-
urat îndrumarea echipei din Sânnicolau.
Asistenţa tehnică a fost asigurată de către
Rudolf Dombi, arbitru internaţional. 

ȘȘaahh  ––  MMeeccii  GGiirroocc  
vvss..  SSâânnnniiccoollaauu  MMaarree



215

Balanţa valorică a celor
echipe trebuia să fie asigurată
de faptul că, în timp ce, în
medie, jucătorii giroceni
aveau cam un an în plus expe-
rienţă şahistă faţă de jucătorii
din Sânnicolau, cei din oraşul
de pe Aranca aveau, în medie,
vârsta mai mare cu peste un an
decât girocenii.

Se pare, însă, că experienţa
şahistă a prevalat în faţa
vârstei, aşa încât la finalul în-
trecerii victoria a revenit
echipei din Giroc, cu scorul
general de 21 la 15. Rezul-
tatele separate ale celor şase
meciuri din care s-a compus
întrecerea s-au concretizat
pentru giroceni în trei victorii,
două meciuri egale şi un sin-
gur meci pierdut. Primul meci
a fost câştigat de către micuţii
şahişti giroceni cu scorul de 5-1,
după care echipa din Sânnico-
lau a făcut eforturi teribile
pentru a echilibra forţele, ast-
fel încât să smulgă două
egaluri şi o victorie de orgoliu
în ultimul meci.     

Meciul a făcut parte dintr-o
campanie menită să revigoreze
linia a doua a Clubului de Şah
Giroc. Campania a început în
2013, adăugând la eforturile
subsemnatului activităţile di-
dactice ale instructorilor Iulia
Istrati şi Camelia Moldovan,
iar în 2014 a fost accentuată
prin participarea la o serie de
competiţii, precum Raliul
Şahist Giroc în martie-aprilie,
openul de şah rapid de la
Lipova şi campionatul jude -
ţean pe echipe şcolare în luna
mai, Trofeul Trio Giroc în
iulie, meciul pe echipe cu C.S.
Unirea Sânnicolau Mare şi
Trofeul Dudeştii Noi în sep-
tembrie. 

În afară de experienţa şi de premiile
câştigate, rezultatele au fost concretizate
prin scoaterea unor juniori de sub statutul de
jucători neclasificaţi - cu coeficient valoric
minim (1.001). Categoria a III-a a fost

obţinută de către Ştefan Juravle (Giroc –
1.120) şi Mihai Iucu (Giroc – 1.113), în timp
ce  Dorin Dumitrache (Chişoda – 1.075),
Andrei Juravle (Giroc – 1.070), Mihai Cure-
teu (Chişoda – 1.046) şi Gabriel Dumitrache
(Chişoda – 1.021) au realizat categoria a IV-a.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor
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Motociclistul Ionel Pascota a
participat şi la ultimele două curse
ale Romanian Superbike. Desfăşu-
rate pe circuitul de la Adâncata, am-
bele etape i-au revenit lui Pascota,
care a reuşit să se impună tocmai în
faţa adversarului său direct din
Cam pio natul European de Est, bul-
garul Boiko Bojinov.

Circuitul Motor Park România
a fost pentru prima dată gazdă a unei
competiţii moto de anvergură, iar
motociclistul girocean şi-a dovedit
din nou măiestria, chiar dacă se afla
pe un circuit nou.

Pascota s-a impus în aceste ul-
time două curse de RoSBK, la clasa
la care concurează, 600 cmc Super-
sport, în timp ce locul secund a fost
ocupat de colegul său de club, Titus
Cun. Ocupantul locului trei în
penultima cursă a fost bulgarul
Boiko Bojinov, în timp ce podiumul
ultimei curse a fost încheiat de is-
raelianul Dan Segev.

Aceasta a fost ultima apariţie
oficială a lui Ionel Pascota în acest
sezon, urmând o scurtă vacanţă,
după care pregătirea sezonului vi-
itor, care debutează în primăvara an-
ului 2015.

„Vreau să mulţumesc Primăriei
Timişoara şi Consiliului Judeţean
Timiş, pentru că fără aportul finan-
ciar primit din partea autorităţilor
nu aş fi putut obţine aceste rezultate
şi în acest sezon, dar şi sponsorilor
mei. Fanilor mei le doresc tot binele
din lume şi să ne revedem sănătoşi în
sezonul viitor!”, a declarat multiplul
campion girocean.

A. BORBELY

VViiccttoorriiii  ppee  lliinniiee  ppeennttrruu  IIoonneell
PPaassccoottaa  îînn  uullttiimmeellee  aappaarriiţţiiii  

aallee  sseezzoonnuulluuii  22001144
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Cea de-a treia etapă a Campionatului
Regional de Motocross a avut loc pe cir-
cuitul de la Ianova. 

Mezinul familiei Pascota, Patrick, a
reuşit să obţină cel mai bun timp şi clasarea
pe prima poziţie a podiu mului, la clasa 50
cmc.

Campionatul Regional de Moto cross
este organizat sub egida Fede raţiei
Române de Motociclism.

Patrick Pascota, în vârstă de numai
şapte ani, a câştigat după o luptă spectacu-
loasă prima treaptă a po diumului.

Fiul lui Ionel Pascota, legitimat la Pas-
cota Racing Team, a fost urmat în clasa-
ment de Darius Niculescu, de la MotoBike
Timişoara, în timp ce locul trei a fost ad-
judecat de Mark Ioviţa, de la Moto Extrem
Lugoj.

Anton BORBELY

Patrick Pascota a câștigat 
o etapă a „regionalului” 

de motocross de la Ianova
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Victorii  pe  linie  pentru  Ionel
Pascota  în  ultimele  apariţii  

ale  sezonului  2014
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Luna octombrie în date
1 octombrie - Ziua Internaţională a Bătrânilor

3 octombrie - Ziua Unităţii Germane

4 octombrie - Lansarea primului satelit artificial al Pământului (în anul 1957)

4 octombrie - Ziua Mondială a Animalelor

5 octombrie - Ziua Internaţională a cadrelor didactice, „Ziua Profesorului”

8 octombrie - Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale

9 octombrie - Ziua Internaţională a Poştei

10 octombrie - Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale

14 octombrie - Ziua Mondială a Standardelor

15 octombrie - Ziua Mondială a Mersului pe Jos

16 octombrie - Ziua Internaţională a Alimentaţiei

17 octombrie - Ziua Mondială pentru Eradicarea Sărăciei

20 octombrie - Ziua Internaţională a Osteoporozei

24 octombrie - Ziua Naţiunilor Unite

26 octombrie - S-a născut Dimitrie Cantemir (1673)

31 octombrie – Sărbătoarea de Halloween

31 octombrie - Ziua Internaţională a Mării Negre
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Horoscop

Balanţă
Dragoste şi cuplu

Uranus îşi continuă călătoria prin casa parteneriatelor şi în acest an. Un prieten sau o rela-
ţie sentimentală ar putea apărea pe neaşteptate şi dispărea la fel de brusc, după ce a îndeplinit un
scop anume. De aceea, nu plănuiţi ca o relaţie nouă să fie şi ultima, mai ales în chestiunile de
inimă. Bucuraţi-vă pur şi simplu de momentele pe care le trăiţi. Perioada vizată este februarie-
aprilie 2015. Anumite schimbări vor fi simţite şi în cuplu, dacă sunteţi implicaţi într-o relaţie
fermă. Însă, cu sentimente reale de iubire faţă de partener puteţi face astfel încât aspectele as-
trale mai dinamice să vă revitalizeze relaţia. Mai şi iunie 2015 sunt ocazii deosebite să vă extin-
deţi orizonturile prin călătorii şi educaţie. Fiţi conştienţi de oportunităţile de a învăţa despre alte
culturi şi credinţe, iar în felul acesta vă veţi bucura de o perspectivă mai înţeleaptă asupra vieţii
şi şansa să întâlniţi oameni cu preocupări similare.

Bani şi carieră
Cu Saturn în Scorpion şi în zona finanţelor personale, vă puteţi aştepta la o mai mare sta-

bilitate şi securitate financiară, timp de aproape doi ani de aici înainte. Totul se rezumă la a vă
gestiona banii cu mai multă responsabilitate. Aceasta este latura pragmatică a lui Saturn care
cuprinde totul: de la întocmirea bugetului, la economii, minimizarea datoriilor şi cheltuirea în
limita posibilităţilor. Însă, dincolo de bani, poate cea mai importantă resursă sunteţi chiar voi,
cu talentele, aptitudinile şi atitudinea faţă de bani. Mai ales din a doua parte a anului, când Ju-
piter va intra în Rac, sunteţi provocaţi să examinaţi mai îndeaproape aceste atitudini şi să între-
prindeţi modificările necesare. Neptun din Peşti va influenţa activitatea voastră profesională
pentru încă multă vreme. Veţi avea perioade de inspiraţie, dar şi de confuzie şi, poate, dezamă-
gire. Dificultatea va consta în menţinerea unei anumite distanţe profesionale faţă de colegii de
muncă, atunci când aveţi de lucrat la ceva pe cont propriu, fără a vă încărca cu sarcinile de lucru
ale celorlalţi. Este vorba, în principal, de lunile martie şi iulie, când Mercur retrogradează în
semnele de apă: Peşti, respectiv Rac. Perioadele favorizează însă gândirea creativă, în sensul că vă
poate ajuta să vedeţi lucrurile dintr-o perspectivă cu totul nouă şi diferită la care alţii nici nu 
s-ar fi gândit.

Sănătate
În general, aspectele planetare din acest an îndeamnă către o cunoaştere profundă a forţe-

lor interioare, de autovindecare şi îngrijire. Pentru asta este nevoie să daţi ascultare semnalelor
pe care vi le dă corpul, să vedeţi dacă anumite sensibilităţi pe care le acuzaţi nu le-aţi moştenit
cumva de la părinţii sau străbunii voştri. În prima parte a anului sunteţi încurajaţi de Jupiter să
priviţi spre viitor cu optimism şi să vă consolidaţi încrederea în talentele şi capacităţile proprii.
În felul acesta veţi putea trece mai uşor peste micile neplăceri ale vieţii şi nici sănătatea voastră
nu ar avea de suferit. Din a doua parte a anului, când Jupiter va intra în Rac, s-ar putea ca stre-
sul să vă dea târcoale în mod repetat. Încercaţi să vă ţineţi departe de dependenţe, mâncaţi să-
nătos şi faceţi mult sport! E cel mai sigur mod în care puteţi rămâne la distanţă de doctori şi de
medicamente.

(24 septembrie - 23 octombrie)
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((2244 sseepptteemmbbrriiee --  2233 ooccttoommbbrriiee))
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TTooaammnnăă
Cad frunzele, cad de departe, parcă

S-ar veşteji în ceruri
grădini îndepărtate...
Cu gesturi de negare

cad mereu;
Şi cade-n nopţi, pământul greu,
De lângă stele – în singurătate.

Noi toţi cădem:
mâna de colo cade
Şi altele, şi toate,

rând pe rând...
Dar este Unul care

ţine-n mână
Căderea asta-nesfârşit de blând!

ÎÎnnggeerruull
Respinge cu-o-nclinare a frunţii sale
tot ce-l constrânge şi ce-l mărgineşte;

căci uriaş în inima-i trăieşte
eternul viitor, rotit spirale.

Profunde bolţi, cu chipuri, l-înconjoară,
să-l cheme: vino, vezi - oricine poate.

Nu da să ţină mâna lui uşoară.
din sarcinile tale. Căci la noapte

ea s-ar ivi spre a te încerca
şi-ar trece-n casă - ură ce-nfioară -

şi te-ar lua, ca şi cum te-ar crea
şi te-ar goni din trupul tău afară.

PPooeettuull
Oră, mă laşi, te duci în larg.
Şi mă răneşte-aripa-ţi grea.

Singur: cu gura-mi ce să fac?
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Şi orice lucruri cărora mă dau,
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ZZii  ddee  ttooaammnnăă
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şi prin alei mereu va rătăci,
neliniştit, când frunzele s-alungă.
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În fiecare an, pe data
de 8 noiembrie, Biserica
cinsteşte Soborul Sfin -
ţilor Mihail şi Gavriil şi
al tuturor Puterilor
cereşti celor fără de
trupuri. Lumea în-
gerească a fost creată de
Dumnezeu din nimic,
nu din ceva preexistent
şi nici din fiinţa Sa.
Referatul biblic despre
creaţie nu vorbeşte în
mod precis despre
crearea îngerilor. Sfinţii
Părinţi afirmă că la
creaţie nu se vorbeşte ex-
plicit despre îngeri din
două motive: evreii, în-
clinaţi spre idolatrie, ar
fi căzut uşor în rătăcirea
idolatră a popoarelor vecine şi că în cartea
Facerii se urmăreşte numai înfăţişarea în-
ceputului lumii văzute.

În ceea ce priveşte ierarhia îngerească,
Dionisie Areopagitul vede cetele îngereşti în
număr de nouă, aşezate în câte trei grupuri
suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune;
Domnii, Puteri, Stăpânii; Începătorii,
Arhangheli, Îngeri. 

Sărbătoarea de faţă a fost la origine o
simplă aniversare anuală a sfinţirii unei bise-
rici a Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată
la termele lui Arcadius din Constantinopol.
Astfel, ea apare în cele mai vechi sinaxare ca
fiind o sărbătoare numai a Arhanghelului
Mihail. Mai târziu ea a devenit o sărbătoare
comună a tuturor Sfinţilor Îngeri.

Sfântul Arhanghel Mihail
În limba ebraică, numele său înseamnă

„Cine este ca Dumnezeu?”. El este cel care
„striga”: „Să luăm aminte, noi, care suntem
făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu
noi: cel ce era lumina, acum întuneric s-a
făcut. Cine este ca Dumnezeu?”, şi aşa s-a
întocmit soborul, adică adunarea şi unirea
tuturor îngerilor. Pe seama sa se pune şi

călăuzirea lui Lot şi a
familiei acestuia la
ieşirea din Sodoma, pre-
cum 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 în-
chisoare pe Sfântul
Apostol Petru. Conform
Scripturii, toţi morţii
vor ieşi din morminte la
glasul trâmbiţei Sfântu-
lui Arhanghel Mihail.

Sfântul
Arhanghel Gavriil

În limba ebraică Gavriil înseamnă „băr-
bat-Dumnezeu”. Numele său conţine con-
centrat vestea că Dumnezeu Se va face
bărbat, că va asuma firea omenească.
Vesteşte Sfinţilor Părinţilor Ioachim şi Ana
naşterea Maicii Domnului, îi descoperă lui
Zaharia naşterea Înaintemergătorului. Păs-
torilor le arată că li S-a născut Prunc, pe
Iosif, logodnicul Mariei, îl întăreşte ca să nu
se îndoiască de nimic, călăuzeşte Sfânta
Familie în Egipt şi aduce femeilor
mironosiţe vestea Învierii Domnului.

În credinţa populară, Arhanghelul Mi-
hail este un personaj mai venerat decât
Arhanghelul Gavriil. El poartă cheile raiu-
lui, veghează la capul bolnavilor – dacă aces-
tora le este sortit să moară sau la picioarele
lor – dacă le este hărăzit să mai trăiască.

În trecut, în societatea tradiţională,
Arhanghelii erau cinstiţi pentru că „ei sunt
păzitorii oamenilor de la naştere şi până la
moarte, rugându-se Lui Dumnezeu pentru
sănătatea acestora”. Arhanghelii, în viziunea
populară, asistă şi la Judecata de Apoi, sunt
patroni ai casei, ard păcatele acumulate de
patimile omeneşti fireşti şi purifică, prin
post, conştiinţele. (M.S.)

Soborul Sfinţilor Mihail și Gavriil
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1 D Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia; Duminica a XXII-a după Rusalii 
(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 5, voscr. 11

2 L Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist
3 M 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. (Post)
5 J Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
6 V Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
7 S Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison (Pomenirea morţilor -

Moşii de toamnă)
8 D†)      Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri; Duminica a

XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Evrei II, 2-10; Efeseni II, 14-22; Ev. Luca X,
16-21; Luca VIII, 41-56; glas 6, voscr. 1

9 L Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; 
Sf. Ier. Nectarie din Eghina

10 M 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

(Post)
12 J†)     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

13 V†)    Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin
(Post)

14 S†       Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pen-
tru Postul Crăciunului)

15 D†)    Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Pos-
tului Crăciunului) (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarinean-
ului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 7, voscr. 2

16 L†      Sf. Ap. şi Ev. Matei (Post)
17 M Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantino -

po lu lui; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin)
18 M      Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Post)
19 J Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)
20 V Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie 

Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Post)
21 S(†)   Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
22 D Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte); Duminica a XXVI-a

după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21;
glas 8, voscr. 3

23 L†)    Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, 
ep. Acragandelor (Post)

24 M Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei şi vin)
25 M†)  Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în 

Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
26 J Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei şi vin)
27 V Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Post)
28 S Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la peşte)
29 D Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la peşte); Duminica a XXX-a

după Rusalii (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII,
18-27; glas 1, voscr. 4

30 L†)     Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, 
mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)

Noiembrie
ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore
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Intrarea Maicii Domnului în Biserică
este prăznuită pe 21 noiembrie. Această săr-
bătoare este cunoscută în popor sub denu-
mirea de Vovidenia sau Ovedenia.

Părinţii Maicii Domnului sunt Sfinţii
Ioachim şi Ana. Lipsiţi de copii, dar cu cre -
dinţă, L-au rugat pe Dumnezeu să le
dăruiască cinstea de a fi părinţi, făgăduind
că, dacă vor avea un copil, îl vor duce la tem-
plu 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 promi-
siu nea făcută 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 de -
vină „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.

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 „Evanghe-
lia după Iacov” sau „Protoevanghelia”, o
scriere apocrifă din secolul al II-lea.

Dintre sărbătorile închinate Maicii
Domnului, numai „Bunavestirea” are la bază
un eveniment istoric consemnat în Sfânta
Scriptură (Luca I, 26-38). Despre celelalte
sărbători, evangheliile canonice nu ne dau
mărturii, informaţiile provenind din Sfânta
Tradiţie şi din evangheliile necanonice
(apocrife).

În Apus, sărbătoarea a fost adoptată de
papa Grigorie XI-lea, care a cinstit-o pentru
prima dată în anul 1374, la Avignon.

Nu este de ajuns să ştim că Fecioara
Maria a fost dusă la Templu şi a stat
până la vârsta de 15 ani. Important
este să pătrundem în înţelesul profund
al evenimentului istoric şi să 
descoperim că prezenţa ei în Sfânta
Sfintelor e roditoare: face ca Fiul Lui
Dumnezeu să Se nască din ea. Deci,
Hristos Se va naşte, va muri şi va învia
tainic cu tot omul care vieţuieşte în
Biserică.

În această zi, copiii pun crengi de
măr în vase cu apă. Acestea, ţinute în
lumină şi căldură, înmuguresc şi înflo-
resc, şi sunt folosite în noaptea de
Anul Nou drept sorcove. Să nu uităm

că în colindele româneşti se cântă, în plină
iarnă, despre florile dalbe, flori de măr, sau
despre măruţ, mărgăritar. Dacă am fi cu
luare aminte la colinde, nu am avea cum să
nu ne întrebăm ce măr ar putea face în de-
cembrie flori dalbe? Şi de ce măr? Pentru că
strămoşii noştri ştiau de la bătrânii lor că
acea nuieluşă a Sfântului Nicolae trebuie să
fie una de măr, iar dacă aceea înflorea până
de Naşterea Domnului, înseamnă că sfântul
a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a
dăruit crenguţa, flori dalbe.

Pentru ca bucuria sărbătorii Intrarea
Maicii Domnului în Biserică să nu fie
umbrită de post, Biserica a rânduit ca pe 21
noiembrie să fie dezlegare la peşte. (M.S.)

Intrarea Maicii Domnului 
în Biserică
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Sfântul Andrei, deşi era iudeu de neam, a
propovăduit într-o parte a pământului româ-
nesc, la strămoşii noştri geto-daci, şi anume în
teritoriile situate pe ţărmul apusean al Mării
Negre (Pontul Euxin).

Sfântul Andrei, „cel întâi chemat” la apos-
tolie era frate al lui Simon Petru, care s-a
numărat, de asemenea, printre cei 12 apostoli
ai Domnului, fiind amândoi fiii pescarului
Iona. Erau originari din Betsaida, localitate
situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret (Marea
Galileii), din provincia Galileea, în nordul
Ţării Sfinte. Amândoi au
fost pescari, alături de tatăl
lor. Amândoi s-au numărat
printre „ucenicii” Sfântului
Ioan Botezătorul, ascultând
timp îndelungat predicile
acestuia în pustiul Iordanu-
lui, cu îndemnuri la pocăinţă
şi cu proorocia despre
venirea lui Mesia. De la
acesta a auzit Andrei cuvin-
tele „Iată Mielul lui Dum-
nezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii” (Ioan 1,29). A fost şi el
martor, alături de alţi
ucenici, la botezul Domnului
şi la cunoscuta convorbire
dintre Iisus şi Ioan, în-
tărindu-se în convingerea că
Acesta era Mesia cel prezis
de prooroci. A doua zi după
botezul Domnului în Iordan, Ioan Boteză-
torul stătea pe ţărmul acestui râu cu doi dintre
ucenicii lui, Andrei şi Ioan (viitorul apostol şi
evanghelist), cărora le spune din nou: „Iată
Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1,36). Auzind
această mărturisire, cei doi ucenici au pornit
după Iisus, în dorinţa de a-L cunoaşte. Iisus 
i-a observat şi i-a întrebat: „Ce căutaţi?”. La
care ei au zis: „învăţătorule, unde locuieşti?”.
El le-a zis:  „Veniţi şi veţi vedea”. Au mers deci
şi au văzut unde locuia şi au rămas la El în ziua
aceea (Ioan 1, 37-39). Andrei a anunţat apoi şi
pe fratele său Simon Petru că „a găsit pe
Mesia” (Ioan 1,41).

Chemarea lui Andrei la apostolie s-a pe-
trecut ceva mai târziu. Este relatată de Sfântul
Apostol şi Evanghelist Matei prin cuvintele:
„Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea
Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon ce se nu-

meşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care arun-
cau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a
zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de
oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers
după El” (Matei 4, 18-20 si Marcu 1, 16-18).

Sfintele Evanghelii mai pomenesc pe
Sfântul Andrei doar de două ori: la înmulţirea
pâinilor, dincolo de Marea Galileii, când el a
înştiinţat pe Mântuitorul că acolo, în mulţime,
era un băiat care avea cinci pâini de orz şi doi
peşti (Ioan 6, 8-9), iar a doua oară, după în-
vierea lui Lazăr când, împreună cu Filip, au

înştiinţat pe Domnul că
niste elini (greci), veniţi în
Ierusalim cu prilejul sărbă-
toririi Paştelui iudaic, voiau
să-L vadă (Ioan 12, 20-22).

Alături de ceilalţi uce -
nici, a fost trimis şi Andrei de
către Mântuitorul la pro -
povăduire (Matei 10 şi urm).
L-a însoţit pe Mântuitorul
pe drumurile Ţării Sfinte, a
fost martor la minunile pe
care le-a săvârşit, a ascultat
cuvintele Sale de învăţătură
şi parabolele pe care le-a ros-
tit în faţa mulţimilor, a
suferit alături de ceilalţi
apostoli, atunci când Dom-
nul a fost prins, judecat, chi-
nuit şi apoi răstignit pe
cruce; s-a bucurat alături de

ei când a aflat de minunea învierii din morţi şi
L-a văzut pe Domnul înviat în prima zi, şi
după opt zile, apoi la arătarea din Galileea,
când au primit porunca predicării Evangheliei
la toate neamurile (Matei 28, 19).

În urma poruncii Domnului, de a vesti
Evanghelia la toate neamurile, după pogorârea
Duhului Sfânt şi întemeierea Bisericii creştine
la Ierusalim, în ziua Cincizecimii din anul 30,
Sfinţii Apostoli şi apoi ucenicii lor, au început
să predice noua învăţătură adusă în lume de
Mântuitorul Iisus Hristos. Potrivit tradiţiei şi
celor scrise de unii istorici şi teologi din
primele veacuri creştine, Sfântul Apostol  An-
drei a fost primul propovăduitor al Evanghe-
liei la geto-daci, în teritoriul dintre Dunăre şi
Marea Neagră – cunoscut pe atunci sub nu-
mele de Scythia (Scitia), dar şi în teritoriile de
dincolo de Prut, în nordul Mării Negre. (M.S.)

Sfântul Andrei, ocrotitorul României
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Cadrele didactice de la Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit Giroc au participat în data
de 7.11.2014 la simpozionul care s-a des-
făşurat în două locaţii: Grădiniţa P.P. din
Giroc şi Grădiniţa P.P. 23 din Timişoara. 

Participanţii au fost cadrele didactice din
grădiniţele din Serbia (Kikinda) şi România
(Giroc, Timişoara).

Cadrele didactice din Kikinda au sosit în
dimineaţa zilei de 7.11.2014, la Grădiniţa
P.P. nr. 23 din Timişoara,
unde au fost prezentate ma-
terialele celor două instituţii,
apoi s-au deplasat la Gră-
diniţa cu P.P. din Giroc,
unde au fost aşteptate şi
primite de preşcolari în cos-
tume populare, cu pâine şi
sare, conform tradiţiei.

Proiectele de cooperare
dintre grădiniţe a început
din dorinţa echipelor de a-şi
îmbunătăţi practicile educa-
tive, promovând respectul şi
interesul faţă de tradiţiile
culturale în rândul preşco-
larilor, urmărind cunoaş te -
rea zonei geografice şi a
tradiţiilor specifice zonei noastre.

Scopul acestei activităţi a fost îm-
părtăşirea experienţei copiilor din Banatul
românesc şi cel sârbesc cu privire la istoria şi
geografia locurilor natale, la tradiţiile şi obi-
ceiurile străbunilor.

La simpozion au participat 11 cadre di-
dactice din Kikinda şi 15 cadre didactice de
la Grădiniţa P.P. 23 Timişoara.

În materialul prezentat de grădiniţa

noastră au fost cuprinse activităţile la care au
participat preşcolarii, purtând cu mândrie
costumele populare: Festivalul concurs
„Lada cu zestre”, Festivalul „În glas de
toacă”, Sărbătoarea hramului Bisericii „Sf.
Dimitrie” din Giroc, Festivalul-concurs
„Gugulan cu car cu mere”, Festivalul Inter-
naţional de Folclor al Preşcolarilor „Floare
giroceană”, colindele de Crăciun, Festi valul
„Mugur de joc arădean”. Întregul material a

fost prezentat în limba
sârbă de colega noastră
Sofia Uţică.

Activitatea a contin-
uat printr-o vizită în 
grădiniţă, împărtăşind
oas peţilor aspecte din ac-
tivitatea noastră.

Precizez că alături de
colectivul de cadre didac-
tice de la Grădiniţa P.P.
nr. 23 din Timişoara a fost
prezentă şi doamna direc-
tor prof. Cornelia Miuţel,
iar din partea Liceului
Teoretic „David Voniga”
din Giroc au participat
doamna director prof.

Marieta Deneş şi doamna director adjunct
prof. Leli-Mioara Lal.

În urma acestei reuşite întâlniri, am sta-
bilit o continuare a activităţii pentru viitor
pe această temă, urmând să participăm îm-
preună cu copiii la activităţile propuse în
fiecare dintre cele trei grădiniţe, cu scopul
realizării obiectivelor propuse.

Cadru didactic coordonator, 
Lenuţa TERTECI

SSiimmppoozziioonn  IInntteerrnnaaţţiioonnaall::  „„MMeettooddee  
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În ziua de 20 noiembrie, în comuna
noastră, pe Calea Timişoarei, la numărul 66,
apartamentul 3, a fost inaugurat noul sediu
al Consula tului Onorific al Italiei. Eveni-
mentul s-a desfăşurat în prezenţa Excelenţei
Sale Diego Brasoli, ambasadorul Republicii
Italia la Bucureşti, a prefectului de Timiş,
Eugen Dogariu, a primarului comunei
Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, a consulului
onorific al Italiei la Timişoara, Silviu Lugo-
jan, precum şi a numeroşi invitaţi. 

Deschiderea Consulatului Italiei este o
măsură normală, având în vedere ponderea
oamenilor de afaceri italieni din partea de
vest a ţării. Ambasadorul Italiei la Bucureşti,
Excelenţa Sa Diego Brasoli, a arătat că:
„Timişoara reprezintă o zonă de importanţă
strategică, datorită numărului mare de
cetăţeni italieni care au pornit afaceri aici. De
asemenea, este vitală prezenţa unui Consulat
Italian, pentru întărirea relaţiilor cu admi -
nistraţia publică locală şi pentru gestionarea
cores punzătoare a cooperării cu comunitatea
italiană”. 

Silviu Lugojan, consulul onorific al 
Italiei, a precizat: „A fost un drum mai greu
până am reuşit să deschidem această
reprezentanţă consulară. Sper să fie de bun
augur, pentru a putea să îndeplinesc ce am
promis, şi anume să dau un sprijin societăţii
italiene prezente aici şi să aduc un plus în re-
laţia dintre cele două naţiona lităţi, atât de
asemănătoare şi atât de apropiate din toate
punctele de vedere”.

Prefectul de Timiş, Eugen Dogariu, a
spus că reprezentanţa consulară va fi un me-
diator între comunitatea italiană şi au-
torităţi, pentru că „este nevoie de cineva care
să transmită problemele comunităţii italiene
către autorităţi şi, mai departe, autorităţile
să transmită către comunitatea ita liană
diferite mesaje. Existenţa unui consul
onorific va îmbunătăţi această comunicare şi
va veni atât în sprijinul comunităţii italiene
cât şi a autorităţilor locale”, a mai arătat pre-
fectul de Timiş.

A. BORBELY

Consulatul Onorific al Italiei 
s-a deschis la Giroc
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A. BORBELY
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Bogăţiile toamnei au înveselit grădiniţa
noastră. În încercarea de a-i ajuta pe copii să
înţeleagă frumuseţea şi minunăţiile acestui
anotimp, am realizat cu preşcolarii grupei
mijlocii „A”  proiectul tematic „Toamna”, în

cadrul căruia s-au desfăşurat o multitudine
de activităţi specifice acestui anotimp: ob-
servări în natură, colaje realizate din frunze,
castane, picturi şi desene de toamnă.

Şi, deoarece prin joc (principala activi-
tate a preşcolarului) copiii adoră să imite ac-
tivităţile adulţilor, m-am gandit ca
finalitatea acestui proiect să conste într-o ac-
tivitate practic-gospodărească, în care copiii
să pună murături. 

Dar noi nu doar am imitat, ci chiar ne-
am echipat cu sorţuleţe şi bonete, ca nişte
adevăraţi masterchefi şi am realizat cele mai
gustoase murături din castraveţi, conopidă,
gogonele, varză, oţet, apă, sare, zahăr şi con-
servanţi.

Dragi părinţi, dacă timpul nu v-a permis
să dotaţi cămara cu murăturile pentru iarnă,
nu trebuie să vă îngrijoraţi: copiii dumnea -
voastră s-au ocupat de montarea unui bor-
cănel cu legume specifice, în care au mai
adăugat multă îndemânare, dragoste şi dibă-
cie! Grupa mij locie „A” vă doreşte: Poftă
bună!

Prof. înv. preşcolar, Janina TERTECI

Acum e toamnă, da!!!

Vineri, 31 octombrie 2014, elevii Şcolii
Gimnaziale „Iosif Ciorogariu”din Chi şo  da
au sărbătorit  Halloween-ul. 

Entuziaşti şi creativi, elevii claselor a IV-a
şi a V-a, coordonaţi de doamnele profesoare
Lavinia Petculescu şi Luminiţa Ivan, au par-
ticipat la concursurile „Cel mai reu şit cos-
tum” şi „Cel mai haios dovleac”. 

Stafii, vrăjitoare, piraţi, Cat Woman,
Heidi, „Omul cu coasa” ori „Scheletul din
Oz” s-au plimbat prin faţa juriului, prezen-
tându-şi costumele. 

La sfârşitul acti vităţii, elevii au fost 
recompensaţi cu diplome şi premii „dulci”.

Vasile TOMOIAGĂ

Halloween-ul, sărbătorit 
la Chișoda
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Sub sloganul „A sosit toamna şi acum se
numără… bobocii!”, elevii clasei a X-a, din
cadrul Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, sub îndrumarea domnului diriginte
prof. Alexandru Kósa, au organizat a doua
ediţie a Balului Bobocilor.

Acesta s-a desfăşurat în data de 7 noiem-
brie, cu începere de la ora 17, în incinta
Căminului Cultural din comuna Giroc.

La concursurile organi-
zate cu acest prilej, au parti -
ci pat patru perechi de elevi
din clasa a IX-a, formate din:
Giulia Iablanovsky şi Dacian
Manoliu; Denisa Vulpe şi
Gheorghe Ştirbu; Andreea
Ezsias şi Marian Manoliu;
Alexan dra Florescu şi
Valentin Lazi.

Concurenţii au trecut
prin mai multe probe „de
foc”, în cadrul cărora au tre-
buit să dovedească numero-
sului public prezent talentele
şi abilităţile de care dispun.
Aceştia au trebuit să-şi facă
intrarea pe scenă, să se prezinte, să răspundă
la o serie de întrebări, iar mai apoi a urmat
proba de dans, ultima probă reprezentând-
o cea de aptitudini.

Între probe, spectacolul a fost asigurat de
dansatorii Ansamblului Folcloric „Ghio-
celul” din Giroc şi cei ai Clubului Sportiv
„Magnum” din Timişoara. Solista Lore da na
Sur, din localitate, a susţinut un micro re cital
de patru piese, două de muzică uşoară şi
două de muzică populară.

După microrecital, juriul format din
doamna directoare Marieta Deneş, doamna
directoare adjunct Leli-Mioara Lal, domnul
prof. Doru Dramnesc, Melisa Marc – elevă

în clasa a X-a şi Laurenţiu Iftimie – elev în
clasa a X-a, a prezentat topul câştigătorilor.

Clasamentul a fost următorul: locul I:
Andreea Ezsias şi Marian Manoliu; locul II:
Alexandra Florescu şi Valentin Lazi; locul
III: Giulia Iablanovsky şi Dacian Manoliu;
locul IV: Denisa Vulpe şi Gheorghe Ştirbu.

Organizatorii aduc un cuvânt de mulţu-
mire sponsorilor, fără de care Balul

Bobocilor nu s-ar fi putut realiza: Primăriei
şi Consiliului Local Giroc; Doru Oşan;
Cofetăriei „Mimo za” din Giroc; familiilor
Vîlcea nu şi Pistrui; familiei Murgu; familiei
Tudose; familiei Spinean; istoricului Ioan
Haţegan, cercetător gr. I în cadrul Institutu-
lui de Studii Banatice „Titu Maiorescu” din
cadrul Academiei Române, filiala Tim-
işoara; Clubului Sportiv „TM Archery”
Timişoara şi Salonului de înfrumuseţare
„Ibiza Style”.

Mulţumim tuturor celor ce au fost ală-
turi de noi şi îi aşteptăm şi la ediţiile viitoare.

Prof. Alexandru KÓSA
Foto: Tibi SZASZ

Balul Bobocilor la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, 

ediţia 2014-2015
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Întodeauna frumosul, noul sau inova-
tivul au stat în cumpănă cu tradiţionalul.
De aproape un veac am pierdut noţiunile
simbolurilor, schimbându-le cu stilizarea
acestora. Frumosul este creat prin prisma
scopului funcţionabilităţii obiectului şi este
perceput diferit de la individ la individ,

creând astfel estetici diferite, lansând noi
„mode” sau tendinţe în comunitate sau
chiar în comunităţile învecinate.  

Din multitudinea de probleme cercetate
în cadrul studiului civilizaţiei tradiţionale,
cele privind estetica artei populare au atras
interesul filosofilor, istoricilor, criticilor de
artă, etnologilor. Au fost abordate în timp
aspecte referitoare la reprezentarea şi sem-

nificaţiile motivelor, modalităţile lor de
structurare în ansamblul ornamenticii pop-
ulare şi însăşi ornamentica românească în
contextul ornamenticii tradiţionale univer-
sale (1).

În confruntarea cu noul, arta populară
a suferit mutaţii mai lente sau mai rapide în
raport cu procentul de tehnicitate al noului,
cu capacitatea creatorului, dar şi a colecti -
vităţii de a-l recepta şi de a-l asimila în mo-
mentul apariţiei şi mai apoi al difuziunii
sale (2). Caracteristica de bază a artei po pu -
lare româneşti este puternica ei unitate,
transferându-se în sferele tuturor domeni-
ilor şi manifestărilor creaţiei populare cum
este: arhitectura, portul, ceramica, etc. Îm-
prejurările istorice şi stadiile de dezvoltare
ale societăţii în diferitele ordini sociale sunt
incluse în varietatea de forme regionale
fiind condiţionate de evoluţia specifică di-
verselor regiuni. 

Conceputul de artizanat şi raportul său
cu arta populară diferă mult pe tot globul,
îndeosebi în funcţie de locul şi rolul pe care
îl are arta populară, cât şi de stadiul de dez-
voltare al zonei respective. Accepţiunea
care i se dă variază şi după concepţia exis-
tent (3).

Există o serie de manifestări artistice ca
artizanatul, industrial-design-ul, arta
naivă, arta decorativă şi aplicată profesio -
nistă al căror domeniu se interferează şi un-
eori se şi confundă cu acela al artei
populare. Definiţiile ce li se dau, termenii
de comparaţie folosiţi sunt uneori impre-
cişi, labili, de multe ori de suprafaţă sau
chiar formal etimologici, fără a lua în con-
siderare caracterele specifice şi realităţile is-
torico-etnice ale culturilor luate în discuţie,
în speţă a culturii populare româneşti (4).

Replierea artistică - între artizanat
și arta populară
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Adesori, cele mai noi şi îndrăzneţe
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii pot fi res-
cunoscute prin unele idei sau principii ele-
mentare, ivite în trecutul mai îndepărtat pe
baza practicii. Omenirea îşi recunoaşte ast-
fel istoria, în munca şi uneltele sale, cu difer-
enţieri caracteristice pentru fiecare popor,
diferenţieri marcate atât prin unelte, cât şi
prin obiectele care constituie nu rareori,
adevărate opere de artă (5)

Pentru făurirea unor noi creaţii plastice
contemporane (populare sau artizanale), tre-

buie descifrate temeinic vechi funcţii şi sim-
boluri ale obiectelor de artă populară, spre a
le valorifica sau a le conferi valenţe noi, core-
spunzătoare exigenţelor de ordinul moder-
nităţii prin asocierea organică a autenticului
cu funcţionalul şi cu esteticul (6)

A valorifica nu înseamnă a copia, ci a
prelua creator. Orice fel de atitudine este
sortită eşecului. Nu se pot reînvia forme care
au dispărut. Înţelegerea superficială a prob-
lemei eşuează în folosirea întâmplătoare a
citatului folcloric care, transpus neinterpre-
tat face ca obiectul respectiv să fie anacronic,
neatractiv sau lipsit de orice valoare (7).
Dezvoltarea producţiei de mărfuri a dus la

apariţia industriilor de artă care au copleşit
cu produse ieftine creaţia populară. Acestă
artă a maselor populare a supravieţuit doar
în gospodăria ţărănească şi în micile centre
meşteşugăreşti.

Pentru salvarea ultimelor vestistigii din
arta populară tradiţională, ar trebui să ne
aplecăm privirea mai atent, nu numai asupra
esteticii obiectelor ci şi a valorii patrimoniale
a acestora. Aceste creaţii ale străbunilor fac
parte din istoria civilizaţiei tradiţionale şi au
însemnătăţi aparte, atât pentru a regăsi in-

dentitatea cât şi moşteniriile semnelor şi
modurile de a transpune, în felul lor, frumo-
sul. Acest patrimoniu al artei populare şi
tradiţiile meşteşugăreşti ar mai putea fi sal-
vate prin acţiuni iniţiate de căre unii creatori
populari, organizaţii specializate, şcoli de
arte sau alte instituţii de stat, care să acorde
mult mai multă atenţie reproducerii tehnici-
ilor de odinioară, pentru că se poate afirma
că, astăzi, arta populară tradiţională din
spaţiul bănăţean a dispărut. Puţini sunt cei
care încearcă să reînvie meşteşuguri
tradiţionale, dar fără succes, datorită difi-
cultăţiilor întâmpinate în executarea tehni-
cilor.  
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Prin urmare, nimeni nu va pretinde să ne
îmbrăcăm în şube şi să urcăm în prepeleac,
cum se procedează în gospodăria ţărănească
cu oalele de ceramică, vasele moderne de
fierbere sub presiune, dar piesele costumu-
lui popular pot constitui inepuizabile surse
de inspiraţie pentru designerii vestimentari
moderni, după cum textilele decorative
tradiţionale, ţesături şi cusături, pot consti-
tui de asemenea, tot atâtea exemple pentru
creaţii moderne cât şi pentru organizarea

decoraţiei de interior a unor locuinţe sau 
edificii publice (8).

Aşadar, luând în considerare complexi-
tatea procesului evolutiv şi caracterul său
permanent, trebuie sa acordăm atenţie în
primul rând modalităţii în care introducem
şi adoptăm noutatea şi apoi ideilor şi con-
duitelor care apar odată cu problema
evoluţiei. Caracteristica esenţială a raportu-
lui dintre evoluţie şi permanenţă este aceea a
mutaţiilor funcţionale. Ele dau mobilitate
artei populare şi au loc la nivelul grupurilor
sociale, fiind determinate de condiţiile
socio-economice şi de schimbările care au
loc la nivelul grupului. Principalele ele-
mente care constituie costumul popular
tradiţional au un rol decisiv în realizarea

ansamblurilor vestimentare actuale dar, în
ciuda faptului ca s-au păstrat într-o oarecare
măsură, şi-au pierdut aproape în totalitate
semnificaţia. Singurul lucru remediabil ar fi
sa întelegem că, deşi arta populară tradiţion-
ală este atât de deosebită, ea nu poate stagna
pentru că omul simte constant nevoia de
schimbare, datorită forţei lui creatoare şi o
dată cu aceasta evoluţie, inevitabil se pierd
valorile tradiţionale, făcând loc noului.

Marius MATEI

Note: 
1 Steluţa Pârâu, Interdepndenţe în arta pop-

ulară românească, Editura Meridiane, Bucureşti,
1989, p. 5

2 Ibidem, p. 38
3 Tancred Bănăţeanu, Prolegomene la o

teorie a esteticii artei populare, Editura Minerva,
Bucureşti, 1985, p. 54

4 Ibidem, p. 51-52
5 Paul Petrescu, Cornel Irimie, Meşteşuguri

artistice în România, Editura Meridiane, Bu-
cureşti, 1967, p. 7

6 Nicolae Dunăre, Broderia populară
românească, Editura Meridiane, Bucureţti, 1985,
p. 113

7 Georgeta Stoica, Olga Horţia, Meşte -
şuguri artistice tradiţionale, Editura Enciclope-
dică, Bucureşti, 2001, p. 186 

8 Ibidem, p. 186

233

Casa Naţională din Chişoda, aşezată în faţa bis-
ericii, în drumul ce duce spre Giroc, s-a construit în
anul 1928, sub păstorirea preotului Victor Aga şi a di-
rectorului de şcoală Iosif Ciorogariu. Ea este o clădire
importantă, zidită din cărămidă arsă, costând
1.200.000 lei (Dimitrie Băloni, preot „Cronica Paro-
hiei Chişoda, 1950, p. 15). Fiind un edificiu public, a
fost sfinţită cu mare fast în anul 1936, ocazie cu care
„mult onoratul domn” Iosif Ciorogariu a ţinut urmă-
torul discurs în faţa mulţimii: „Casa Naţională sau
Culturală este un aşezământ care pe lângă sfânta bise -
rică şi şcoală, împlineşte un rol de căpetenie în viaţa
unui popor. Şcoala pune temeliile de învăţătură, aşează
pietrile de bază venindu-i în ajutor, de fundament, cu
multă răbdare şi migăleală sfânta maică biserică carea
cu învăţăturile ei sfinte şi blânde, leagă şi cimentează
aceste petrii din temelia învăţăturii. Şcoala ca începă-
toare îşi face pe deplin datoria, dar ea nu poate ocroti
toate vârstele. După anii statoriţi şcolarii părăsesc băn-
cile ei, şi acum urmează mai departe. Casa Naţională
să conducă, să ridice cultura şi luminarea poporului.
Rolul ei este deci foarte mare. În anumite zile şi seri,
aci se adună toată lumea, în clipele cele mai bune să se
bucure, în cele grele să se mângâie. Prin cetiri, sfătuiri,
conferinţe, cântări, teatre ş.a. se deschid aici mai largi
orizonturi de învăţătură, carii contribuesc în mare mă-
sură la uşurarea şi înlesnirea traiului vieţii: la dragostea
de muncă, de lucru, la iubirea de Ţeară de Neam. La
toate acestea ne-am gândit, când cu mulţi ani în urmă,
am hotărât zidirea şi ridicarea ei. Ideia zidirei Casei
Naţionale s-a format odată cu înfiinţarea corului vocal
bisericesc prin modesta mea persoană cu 35 de ani în
urmă, încurajat în aceste începuturi de dl. Petru Toma,
deputat dietal şi de fruntaşii comunei: Aurel Moise,
Iosif Eli, Ilie Miloş, Ion şi Vichentie Tămaş, Petru
Ciorogariu, Ion Târziu, Nicolaie Olariu, George
Degan ş.a. Basa «Fondului Zidirei» s-a pus în 1908,
când din banii venitului curat al concertelor date, s-a
arendat pământul bisericii – de cătră corul bisericesc –
şi din a cărui rod vândut an de an s-a adunat frumoasa
sumă de 480.000 lei, putându-se astfel, cu această
sumă, începe măreaţă zidire, la 1928, şi carea acum ter-
minată, a costat, împreună cu intervilanul pe carea e
zidită, peste un milion de lei. Primul ajutor ne-a fost
dat de cătră dl. Ion Oprea, fost prefect al judeţului
Timiş, carele ne-a esoperat, pe un preţ bucatele cu
pământ clădirilor de pe moşia fondului preoţesc din
Arad, din carii clădiri am folosit ţiglele şi lemnele de
construcţie. Al doilea ajutor ni l-a dat dl. Dr. Lucian
Georgievici, fost primar al Municipiului Timişoara,
primind 60.000 lei cărămizi, dela fabrica oraşului pe un
preţ foarte redus. Al treilea ajutor în sumă de 100.000
lei ni l-a dat dl. Dr. Iuliu Coste, fost prefect al judeţu-
lui Timiş, din fondurile culturale ale judeţului. Al pa-
trălea ajutor în sumă de 70.000 lei, l-am primit dela
Banca noastră din loc prin mijlocirea dlui deputat şi
preşedinte Petru Toma, primind încă un ajutor de
75.000 lei, fără nici o dobână. Al cincilea ajutor, de

70.000 lei, l-am primit din partea dlui Dr. Coriolan
Băranu, fost prefect al judeţului din fondurile culturale
ale judeţului. Al şaselea ajutor în sumă de 60.000 lei ni
l-a dat actualul prefect al judeţului Timiş-Torontal, dl
Dr. Nistor Dimitrie din fondurile judeţului. Al şapte-
lea ajutor în sumă de 5.000 lei, ni l-a esoperat dl. Petru
Savii, deputat dietal din fondurile ministriale. Al op-
tălea ajutor, în sumă de 22.000 lei, l-am primit de la
fraţii noştri români din America, colectaţi de cătră dnii
Ion Vasii şi Petru Fani. Al noulea ajutor în sumă de
116.000 lei ni l-a dat Primăria noastră din loc. Al zece-
lea ajutor, în sumă de 1.000 lei l-am primit dela dl. Ilie
Toma, deputat de Cluj. Sfânta noastră biserică ne-a
împrumutat iarăşi cu 85.000 lei fără nici o dobândă. Dl.
director şcolar Firu Nicolae din Oradea Mare, a aran-
jat cu renumitul d-sale cor, mai multe concerte în fa-
vorul zidirei Casei Culturale.

Venerabilul şi harnicul nostru preot Victor Aga,
celebru publicist şi scrietor dela începutul lucrării şi
până în prezent, în fruntea poporului, la toate ocasiile
ne-a dat sprijinul. Dl. inginer Adrian Suciu, dela Ser-
viciul Tehnic al Municipiului, ne-a făcut în mod abso-
lut gratuit planul zidirei. Dl. arhitect Franz Keller, ne-a
zidit-o pe un preţ foarte convenabil, aşa că din toate
părţile am fost ajutaţi şi sprijiniţi, şi pentru care sprijin
şi ajutor în numele Casei Naţionale, în numele co-
munei Chişoda, ce prăznuieşte azi o mare serbare
naţională, le mulţămesc frumos. Şi mai mulţămesc fru-
mos On. domni şi oaspeţi, carii au binevoit a lua parte
la această sfinţire a Casei Naţionale. Ca încheiere, mai
amintesc că, corul bisericesc a fost condus de modesta
persoană până la anul 1925, condus apoi un an 1926 de
colegul învăţător Ion Băcala, actualmente în Voiteni,
iar de atunci şi până acum, de harnicul şi vrednicul di-
riginte, dl. subnotar Ion Vasii, din loc., sub a cărui con-
ducere, corul înaintează cu paşi repezi spre glorie şi
mărire. În faţa D-Voastre, încredinţez cheia Casei
Naţionale domnului epitrop Aurel Moisă, rugându-l
să grijească de ea ca de a două biserică”. (Iosif Cioro ga-
riu „Fragment”, în „Vasiova”, Anul VIII, nr. 15-17,
1936, pp. 7-8). (...)
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Prin urmare, nimeni nu va pretinde să ne
îmbrăcăm în şube şi să urcăm în prepeleac,
cum se procedează în gospodăria ţărănească
cu oalele de ceramică, vasele moderne de
fierbere sub presiune, dar piesele costumu-
lui popular pot constitui inepuizabile surse
de inspiraţie pentru designerii vestimentari
moderni, după cum textilele decorative
tradiţionale, ţesături şi cusături, pot consti-
tui de asemenea, tot atâtea exemple pentru
creaţii moderne cât şi pentru organizarea

decoraţiei de interior a unor locuinţe sau 
edificii publice (8).

Aşadar, luând în considerare complexi-
tatea procesului evolutiv şi caracterul său
permanent, trebuie sa acordăm atenţie în
primul rând modalităţii în care introducem
şi adoptăm noutatea şi apoi ideilor şi con-
duitelor care apar odată cu problema
evoluţiei. Caracteristica esenţială a raportu-
lui dintre evoluţie şi permanenţă este aceea a
mutaţiilor funcţionale. Ele dau mobilitate
artei populare şi au loc la nivelul grupurilor
sociale, fiind determinate de condiţiile
socio-economice şi de schimbările care au
loc la nivelul grupului. Principalele ele-
mente care constituie costumul popular
tradiţional au un rol decisiv în realizarea

ansamblurilor vestimentare actuale dar, în
ciuda faptului ca s-au păstrat într-o oarecare
măsură, şi-au pierdut aproape în totalitate
semnificaţia. Singurul lucru remediabil ar fi
sa întelegem că, deşi arta populară tradiţion-
ală este atât de deosebită, ea nu poate stagna
pentru că omul simte constant nevoia de
schimbare, datorită forţei lui creatoare şi o
dată cu aceasta evoluţie, inevitabil se pierd
valorile tradiţionale, făcând loc noului.

Marius MATEI

Note: 
1 Steluţa Pârâu, Interdepndenţe în arta pop-

ulară românească, Editura Meridiane, Bucureşti,
1989, p. 5

2 Ibidem, p. 38
3 Tancred Bănăţeanu, Prolegomene la o

teorie a esteticii artei populare, Editura Minerva,
Bucureşti, 1985, p. 54

4 Ibidem, p. 51-52
5 Paul Petrescu, Cornel Irimie, Meşteşuguri

artistice în România, Editura Meridiane, Bu-
cureşti, 1967, p. 7

6 Nicolae Dunăre, Broderia populară
românească, Editura Meridiane, Bucureţti, 1985,
p. 113

7 Georgeta Stoica, Olga Horţia, Meşte -
şuguri artistice tradiţionale, Editura Enciclope-
dică, Bucureşti, 2001, p. 186 

8 Ibidem, p. 186
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anul 1928, sub păstorirea preotului Victor Aga şi a di-
rectorului de şcoală Iosif Ciorogariu. Ea este o clădire
importantă, zidită din cărămidă arsă, costând
1.200.000 lei (Dimitrie Băloni, preot „Cronica Paro-
hiei Chişoda, 1950, p. 15). Fiind un edificiu public, a
fost sfinţită cu mare fast în anul 1936, ocazie cu care
„mult onoratul domn” Iosif Ciorogariu a ţinut urmă-
torul discurs în faţa mulţimii: „Casa Naţională sau
Culturală este un aşezământ care pe lângă sfânta bise -
rică şi şcoală, împlineşte un rol de căpetenie în viaţa
unui popor. Şcoala pune temeliile de învăţătură, aşează
pietrile de bază venindu-i în ajutor, de fundament, cu
multă răbdare şi migăleală sfânta maică biserică carea
cu învăţăturile ei sfinte şi blânde, leagă şi cimentează
aceste petrii din temelia învăţăturii. Şcoala ca începă-
toare îşi face pe deplin datoria, dar ea nu poate ocroti
toate vârstele. După anii statoriţi şcolarii părăsesc băn-
cile ei, şi acum urmează mai departe. Casa Naţională
să conducă, să ridice cultura şi luminarea poporului.
Rolul ei este deci foarte mare. În anumite zile şi seri,
aci se adună toată lumea, în clipele cele mai bune să se
bucure, în cele grele să se mângâie. Prin cetiri, sfătuiri,
conferinţe, cântări, teatre ş.a. se deschid aici mai largi
orizonturi de învăţătură, carii contribuesc în mare mă-
sură la uşurarea şi înlesnirea traiului vieţii: la dragostea
de muncă, de lucru, la iubirea de Ţeară de Neam. La
toate acestea ne-am gândit, când cu mulţi ani în urmă,
am hotărât zidirea şi ridicarea ei. Ideia zidirei Casei
Naţionale s-a format odată cu înfiinţarea corului vocal
bisericesc prin modesta mea persoană cu 35 de ani în
urmă, încurajat în aceste începuturi de dl. Petru Toma,
deputat dietal şi de fruntaşii comunei: Aurel Moise,
Iosif Eli, Ilie Miloş, Ion şi Vichentie Tămaş, Petru
Ciorogariu, Ion Târziu, Nicolaie Olariu, George
Degan ş.a. Basa «Fondului Zidirei» s-a pus în 1908,
când din banii venitului curat al concertelor date, s-a
arendat pământul bisericii – de cătră corul bisericesc –
şi din a cărui rod vândut an de an s-a adunat frumoasa
sumă de 480.000 lei, putându-se astfel, cu această
sumă, începe măreaţă zidire, la 1928, şi carea acum ter-
minată, a costat, împreună cu intervilanul pe carea e
zidită, peste un milion de lei. Primul ajutor ne-a fost
dat de cătră dl. Ion Oprea, fost prefect al judeţului
Timiş, carele ne-a esoperat, pe un preţ bucatele cu
pământ clădirilor de pe moşia fondului preoţesc din
Arad, din carii clădiri am folosit ţiglele şi lemnele de
construcţie. Al doilea ajutor ni l-a dat dl. Dr. Lucian
Georgievici, fost primar al Municipiului Timişoara,
primind 60.000 lei cărămizi, dela fabrica oraşului pe un
preţ foarte redus. Al treilea ajutor în sumă de 100.000
lei ni l-a dat dl. Dr. Iuliu Coste, fost prefect al judeţu-
lui Timiş, din fondurile culturale ale judeţului. Al pa-
trălea ajutor în sumă de 70.000 lei, l-am primit dela
Banca noastră din loc prin mijlocirea dlui deputat şi
preşedinte Petru Toma, primind încă un ajutor de
75.000 lei, fără nici o dobână. Al cincilea ajutor, de

70.000 lei, l-am primit din partea dlui Dr. Coriolan
Băranu, fost prefect al judeţului din fondurile culturale
ale judeţului. Al şaselea ajutor în sumă de 60.000 lei ni
l-a dat actualul prefect al judeţului Timiş-Torontal, dl
Dr. Nistor Dimitrie din fondurile judeţului. Al şapte-
lea ajutor în sumă de 5.000 lei, ni l-a esoperat dl. Petru
Savii, deputat dietal din fondurile ministriale. Al op-
tălea ajutor, în sumă de 22.000 lei, l-am primit de la
fraţii noştri români din America, colectaţi de cătră dnii
Ion Vasii şi Petru Fani. Al noulea ajutor în sumă de
116.000 lei ni l-a dat Primăria noastră din loc. Al zece-
lea ajutor, în sumă de 1.000 lei l-am primit dela dl. Ilie
Toma, deputat de Cluj. Sfânta noastră biserică ne-a
împrumutat iarăşi cu 85.000 lei fără nici o dobândă. Dl.
director şcolar Firu Nicolae din Oradea Mare, a aran-
jat cu renumitul d-sale cor, mai multe concerte în fa-
vorul zidirei Casei Culturale.

Venerabilul şi harnicul nostru preot Victor Aga,
celebru publicist şi scrietor dela începutul lucrării şi
până în prezent, în fruntea poporului, la toate ocasiile
ne-a dat sprijinul. Dl. inginer Adrian Suciu, dela Ser-
viciul Tehnic al Municipiului, ne-a făcut în mod abso-
lut gratuit planul zidirei. Dl. arhitect Franz Keller, ne-a
zidit-o pe un preţ foarte convenabil, aşa că din toate
părţile am fost ajutaţi şi sprijiniţi, şi pentru care sprijin
şi ajutor în numele Casei Naţionale, în numele co-
munei Chişoda, ce prăznuieşte azi o mare serbare
naţională, le mulţămesc frumos. Şi mai mulţămesc fru-
mos On. domni şi oaspeţi, carii au binevoit a lua parte
la această sfinţire a Casei Naţionale. Ca încheiere, mai
amintesc că, corul bisericesc a fost condus de modesta
persoană până la anul 1925, condus apoi un an 1926 de
colegul învăţător Ion Băcala, actualmente în Voiteni,
iar de atunci şi până acum, de harnicul şi vrednicul di-
riginte, dl. subnotar Ion Vasii, din loc., sub a cărui con-
ducere, corul înaintează cu paşi repezi spre glorie şi
mărire. În faţa D-Voastre, încredinţez cheia Casei
Naţionale domnului epitrop Aurel Moisă, rugându-l
să grijească de ea ca de a două biserică”. (Iosif Cioro ga-
riu „Fragment”, în „Vasiova”, Anul VIII, nr. 15-17,
1936, pp. 7-8). (...)
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Mișcarea corală
În Banat, ca de altfel în toate provinciile

româneşti aflate sub dominaţia Austro-Un-
gariei, mişcarea corală a avut menirea să
menţină trează conştiinţa naţională şi să
pregătească pe plan spiritual Marea Unire ce
avea să se înfăptuiască la 1 decembrie 1918.
În cadrul activităţilor culturale organizate
de dascăli şi preoţi pe lângă şcoala confesio-
nală, până la construirea Casei Naţionale
(Căminul Cultural), mişcarea culturală, încă
de la sfârşitul secolului XIX, s-a aflat în
prim-planul luptei pentru emancipare na-
ţională, constituind, prin repertoriul său, şi
un mijloc de educare a tineretului în spiritul
dragostei de neam şi de limba română.

Încă înainte de anul 1900, documentele
amintesc că la Giroc, în cadrul manifestări-
lor culturale, se recita poezia „La România”,
ceea ce arată simţămintele naţionale şi pa-
triotice ale înaintaşilor noştri.

În organizarea întregii activităţi cultu-
rale şi, în special, a mişcării corale, un rol im-
portant l-au avut, atât cât au activat la Giroc,
învăţătorii confesionali Atansie Baicu (între
1885-1925), Traian Telescu (între 1898-
1918) şi Mihai Bocşa (între1913-1933), pre-
cum şi preoţii Pavel Frişcanu (între
1863-1899), Trifu Petcu (între 1888-1912),
David Voniga (între 1900-1933) şi Horea Vi-
şoiu.

În anul 1886, corul bisericii ortodoxe din
Giroc, condus de preotul Pavel Frişcanu, a
debutat într-un „concert vocal”, interpre-
tând următoarele piese: „Serenadă”, de
Tudor Flondor, „Cântec de primăvară” şi
„Marş românesc”, de Ciprian Porumbescu,
„Bobocele şi inele”, de Ion Vidu, „Motto” şi
„La mulţi ani”.

În anul 1890, într-o altă serbare, corul
era format din 15 corişti, fiind condus de
Axente Giuchin, din Chizătău.

Corul din Giroc, care era în primul rând
un cor bisericesc, conform unei situaţii în-
tocmite de notarul A. Gavrilescu în anul
1939, a luat fiinţă în anul 1886, dar după o
medalie jubiliară editată în anul 1939, ca an
al înfiinţării este dat anul 1889. Primii diri-
jori au fost V. Titus Miu şi Busuioc Miu,
corul fiind mixt şi format din 50-60 de per-
soane.

Printre primii corişti, ale căror nume
sunt dăltuite pe crucea ridicată în curtea bi-
sericii, în anul 1901, când probabil s-au ani-
versat 15 ani de la înfiinţarea corului, dacă se
ia în considerare anul 1886, ca an al înfiinţă-
rii, au fost: N. Aga, S. Văcan, V. Avrămuţ, T.
Andraş, V. Seiman, V. Lazăr, V. Nincu, P.
Ruja, C. Dragomir, V. Bosa. F. Ruja, N. Sei-
man, 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. Marincu. Pe aceeaşi cruce
mai este scris: „Această sfântă cruce s-a ridi-
cat la stăruinţa conducătorului V. Titus Miu
prin zelul şi spesele corului vocal bisericesc
din Giroc în anul 1901”.

Din anul 1913 şi până la sfârşitul vieţii,
în anul 1933, corul este condus cu pricepere,
pasiune şi multă dragoste de învăţătorul
Mihai Bocşa, iar din anul 1933, până în anul
1940, de preotul Horea Vişoiu.

În 28 septembrie 1926, duminică după-
amiaza, la Timişoara, corul din Giroc, ce
aparţinea „Asociaţiei corurilor şi fanfarelor
româneşti din Banat”, a cântat, în cadrul
unui spectacol, piesa „Dorul ardeleanului”,
de A. Popovici. 

Activitatea culturală în comuna
Giroc – File de istorie



234

MMiișșccaarreeaa  ccoorraallăă
În Banat, ca de altfel în toate provinciile

româneşti aflate sub dominaţia Austro-Un-
gariei, mişcarea corală a avut menirea să
menţină trează conştiinţa naţională şi să
pregătească pe plan spiritual Marea Unire ce
avea să se înfăptuiască la 1 decembrie 1918.
În cadrul activităţilor culturale organizate
de dascăli şi preoţi pe lângă şcoala confesio-
nală, până la construirea Casei Naţionale
(Căminul Cultural), mişcarea culturală, încă
de la sfârşitul secolului XIX, s-a aflat în
prim-planul luptei pentru emancipare na-
ţională, constituind, prin repertoriul său, şi
un mijloc de educare a tineretului în spiritul
dragostei de neam şi de limba română.

Încă înainte de anul 1900, documentele
amintesc că la Giroc, în cadrul manifestări-
lor culturale, se recita poezia „La România”,
ceea ce arată simţămintele naţionale şi pa-
triotice ale înaintaşilor noştri.

În organizarea întregii activităţi cultu-
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AAccttiivviittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  îînn  ccoommuunnaa
GGiirroocc  ––  FFiillee  ddee  iissttoorriiee
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Conform datelor apărute în Calendarul
Girocului din anul 1936, preşedinte de
onoare al corului era Atanasie Baicu, iar co-
mitetul de conducere era format din: preot
Horea Vişoiu – preşedinte; Iosif Maghiar –
vicepreşedinte; Dimitrie Rotariu – secretar;
Ilie Bosa – casier; Petru Peia – bibliotecar;
Ion Cincu – controlor; Petru Ruja – ajutor
dirijor; membri: Iosif Dragomir, Constantin
Groza, Gheorghe Urşica, Victor Marcu,
Pavel Rotariu, Petru Dragomir, Petru Rota-
riu, Ion Avrămuţ, Ion Buzăescu. Nicolae
Tinca, Petru Marincu, Ion Gudă, Vasile
Jucu.

Membri activi ai corului au fost: Tenor
I: Ilie Bosa, Gheorghe Urşica, Iosif Drago-
mir, Iosif Babescu, Constantin Groza, Vasile
Jucu, Petru Rotariu, Nicolae Gherban, Ni-
colae Drăguţ, Iosif Maghiar; Tenor II: Petru
Ruja, Victor Marcu, Petru Peia, Pavel Rota-
riu, Iosif Ţenche, Iosif Aga, Iosif Maghiar,
Petru Petcu, Nicolae Ieli, Petru Dragomir;
Bariton: Ion Buzăescu, Ion Avrămuţ, Trifu
Buibaş, Petru Rotariu, Iosif Cerbu, Ion
Lazăr, Niţă Gaiţă, Lazăr Seiman, Petru
Vasii, Lazăr Gherban; Bas: Ion Cincu, Petru
Marincu, Ion Gudă, Iosif Cincu, Vichentie
Gruiţa, Ilie Avrămuţ, Ion Ruja, Petru Co-
jeia, Petru Urşica, Petru Bocea.

„Stâlpi” ai corului au fost consideraţi:
Nicolae Tinca, Vichentie Seiman, Nicolae
Văcan, Pavel Babescu şi Petru Ruja.

Corul poseda un frumos drapel naţional,
sfinţit la Ruga din 1935, în cadrul unor mari
manifestări, de către P.S. Părintele dr. Patri-
chie Ţiurca, protopopul Timişoarei, asistat
de preoţii Albu şi Vişoiu, naş al drapelului
fiind dr. Dimitrie Nistor, prefectul judeţu-
lui. Acest drapel se păstrează şi în prezent în
biserica din Giroc, iar pe partea sa metalică
aflată în vârful lancei sunt inscripţionate ur-
mătoarele date: „Acest drapel s-a sfinţit în
ziua a doua a Sfintelor Paşti 1935 din iniţia-
tiva părintelui Horea Vişoiu şi prin concur-
sul iubiţilor săi corişti. Atanasie Baicu,
preşedinte de onoare.

Coriştii: preot Horea Vişoiu, preşedinte
şi dirigent (dirijor), Ilie Bosa, Iosif Drago-
mir, Iosif Babescu, Petru Ruja, Constantin
Groza, Vasile Incu, Nicolae Gherban, Petru

Peia, Petru Rotariu, Nicolae Drăguţ, Victor
Marcu, Petru Ruja, Iosif Maghiar, Pavel Ro-
tariu, Iosif Ţenche, Iosif Aga, Nicolae Eli,
Petru Petcu, Dimitrie Rotariu (secretar),
Ioan Buzăescu, Ioan Avrămuţ, Ioan Gruiţa,
Petru Rotariu, Iosif Cerbu, Petru Vasii, Trifu
Buibaş, Lazăr Gherban, Nicolae Gorun,
Ioan Cincu, Petru Marincu, Ioan Gudă, Vi-
chente Seiman, Nicolae Văcan, Iosif Gruiţa,
Iosif Cincu, Ioan Ruja, Ioan Neda, Ilie
Avrămuţ”.

Pe o faţă a drapelului era brodat următo-
rul text: „Corul Bisericesc Ortodox Român
Giroc” 1890-1935, iar pe cealaltă, textul:
„Veseli-ne-vom şi vom sălta de bucurie întru
Tine, Doamne, cânta-vom Prea Înalte nu-
mele Tău” Ps 9 v 3.

În acelaşi calendar se menţionează acti-
vitatea corului la biserica din Giroc şi în or-
ganizarea unor serbări cultural-religioase,
corul fiind în plină ascensiune „datorită
membrilor săi disciplinaţi şi conducătorilor
pricepuţi”.

Corul constituia pentru tinerii şi vâr-
stnicii satului un minunat loc şi prilej de
educaţie patriotică şi cetăţenească, un loc de
destindere şi de educaţie a dragostei pentru
acest gen de muzică, atât de răspândită în sa-
tele bănăţene. Ca o răsplată a calităţilor in-
terpretative, la concursul coral din 8 iunie
1935, corului i se acordă premiul I, iar la con-
cursul judeţean al corurilor din Banat, des-
făşurat la Buziaş, în august 1935, este distins
cu diploma de onoare categoria I.

În anul 1939 se organizează jubileul a 50
de ani de existenţă a corului (luându-se în
considerare ca an al înfiinţării anul 1889),
ocazie cu care fiecare dintre cei 50 de corişti
primeşte medalia comemorativă cu urmă-
toarea inscripţie: „Corul Bisericesc Ortodox
Român Giroc, 1889-1939, Dirijor preot
Horea Vişoiu”.

Articol preluat din Monografia „Giroc,
arc peste timp”, de prof. Octavian Gruiţa,

prof. Ion Murariu şi Marius Matei
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România a cucerit pentru a cincea oară
consecutiv titlul european la minifotbal, la
turneul organizat la Herceg Novi
(Muntenegru). Tricolorii au disputat finala
miniEURO 2014 în compania Sloveniei, pe
care au învins-o cu 1-0.

România a înscris golul victoriei în min-
utul 38, după care tabela de marcaj a rămas
neschimbată, cu toate că au fost ratate ocazii
importante la ambele porți. Golul a fost

marcat de Cosmin Crăciun, care a trimis su-
perb în plasa porții cu călcâiul.

Răzvan Burleanu, președintele Fede -
rației Române de Fotbal și președinte al Fe -
de rației Europene de Minifotbal, i-a premiat
pe componenții celor trei echipe medaliate
și a înmânat tricolorilor trofeul de campioni
europeni, conform Agerpres.

România a câștigat toate cele cinci ediții
ale Campionatului European: Slovacia
(2010), Tulcea (2011), Chișinău (2012), Gre-
cia (2013) și Herceg Novi (2014). În
Muntenegru, România a învins în grupă
Slovenia (2-1), Lituania (8-0) și Grecia 

(1-0), în optimi a dispus de Republica
Moldova (2-0), în sferturi a trecut de Scoția
(3-2), în semifinale a învins Cehia cu 2-1, iar
în finală s-a impus în fața Sloveniei cu 1-0.

Medaliile de bronz au revenit Cehiei,
care a dispus de Germania cu 2-1 în finala
mică. Slovenul Mitja Flisar a fost desemnat
cel mai bun jucător de la miniEURO 2014,
scoțianul Joe Andrew a fost golgheterul
competiției, iar muntenegreanul Dejan Mi-

lutic a fost cel mai bun portar.
Lotul României la miniEURO

2014, antrenat de Tiberiu Lajos,
a fost alcătuit din: Portari: 1.
Cristian Popa (AS WMT Giroc
Timișoara), 12. Bogdan Rădu -
lescu (AS Vispesti Ploiești 2010);
jucători defensivi: 8. Nicolae
Constândana (MAV Sports
Timișoara), 2. Mircea Popa ( Ju-
ventus Sibiu), 6. Gheor ghe Bără-
gan (AS Vispesti 2010 Ploiești),
3. Gabriel Tănase (Marca Înre -
gistrată Sibiu);

Jucători ofensivi: 4. Răzvan
Radu (Design Construct Bra -
șov), 5. Radu Burciu (Design
Construct Brașov), 10. Miroslav

Nicolin (MAV Sports Timișoara), 14. Emi lian
Chivu (Voința Deep Serv Focșani), 7.
Adrian Călugăreanu (AS WMT Giroc Ti mi -
șoara), 13. Alin Iacob (Consiliul Județean
Buzău), 11. Cosmin Crăciun (Bentel Sistem
Cluj), 9. Ovidiu Vîlceanu (MAV Sports
Timișoara), 15. Ioan Știrbeț (Lis Affair Iași).

Adrian Călugăreanu a marcat un gol în
partida cu Slovenia, în timp ce Cristian
Popa, căpitanul echipei naţionale, a avut
evoluţii excelente în poarta tricolorilor.

A. BORBELY

DDooii  ffoottbbaalliișșttii  ddee  llaa  WWMMTT
GGiirroocc,,  ccaammppiioonnii  eeuurrooppeennii  llaa  

mmiinniiffoottbbaall  ccuu  nnaaţţiioonnaallaa  RRoommâânniieeii
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Sâmbătă, 1 noiembrie 2014, la Salonta, a
avut loc competiţia sportivă internaţională
Kuranai Karate Open Cup 2014 la care au
participat 240 de sportivi reprezentând 35 de
cluburi din România şi Ungaria.

Karate Club Giroc a fost reprezentat de
cinci spor tivi, toţi întorcându-se cu medalii.
Rezultatele au fost următoarele: Aisha Pera
– locul I kata individual feminin; Daria
Georgiu – locul II kata individual feminin;
Chelsy Bona – locul I kata individual femi-
nin; Shaira Pera – locul II kata individual
feminin; Darius Georgiu – locul III kata in-
divi dual masculin. Felicitări tuturor
sportivilor!

A. BORBELY

Noi medalii pentru karatiștii giroceni
la o competiţie internaţională

Curiozităţi din lumea sportului
Americanul Andy Hupel, în vârstă de 26

de ani, a jucat neîntrerupt 81 ore de ping-
pong, luând doar o pauză de 5 minute la
fiecare oră! În acest timp, a folosit 80 de
mingi, a rupt o pereche de pantofi și a schim-
bat 28 de parteneri.

În timpul unui meci de fotbal organizat
în Republica Populară Congo, toţi cei 11
jucători ai uneia dintre echipe au fost ucişi
de un trăsnet. Jucătorii celeilalte echipe au
ieşit teferi și nevătămaţi de pe teren, dar au
fost acuzaţi ulterior de… vrăjitorie!

În 1874, atunci când în Anglia a fost cre-
ată echipa de fotbal Aston Villa, jucătorii nu
aveau nici un adversar pentru primul meci al
primului sezon fotbalistic. În aceste condiţii,
meciul a fost disputat împotriva echipei lo-
cale de rugby. Pentru ca  jocul să fie echitabil,
prima repriză a fost jucată după regulile
rugby-ului și cea de-a doua – după regulile
fotbalului.

În timpul unei competiţii desfăşurate în
1936, atleta Jesse Owens a reuşit să alerge pe
distanţa de 100 m mai repede decât… un cal
de curse, deşi calul luase un oarecare avans.

În anul 2002, într-o cursă de fond des-
făşurată în plin deşert, un atlet a parcurs dis-
tanţa de 80 km mai repede decât un cal
pur-sânge arab. În plus, conform legii
privind protecţia animalelor, calul a avut
dreptul la 2 pauze a câte 40 de minute, în
timp ce alergătorul nu a făcut nici o pauză!

Participarea sportivului Isaac Menyoli la
Jocurile Olimpice de Iarnă din anul 2002 a
fost cu totul inedită. Acest concurent în
proba de schi de fond nu se antrenase pe ză-
padă, de altfel inexistentă în ţara sa de orig-
ine (Camerun), ci pe… nisipurile deşertice!
Principalul său obiectiv nu a fost însă acela
de a câştiga, ci de a atrage atenţia asupra
luptei împotriva SIDA.
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Luna noiembrie în date
1 noiembrie - Ziua Mondială a Vegetarienilor

8 noiembrie - Ziua Mondială a Zonelor Urbane

9 noiembrie - Ziua Internaţională de Rugăciune pentru Bisericile Persecutate

9 noiembrie - Ziua Internaţională Împotriva Fascismului şi Antisemitismului

9 noiembrie - Ziua Mondială a Calităţii

10 noiembrie - Ziua Internaţională a Tineretului

13 noiembrie - Ziua Internaţională a nevăzătorilor

16 noiembrie - Ziua Mondială a Toleranţei

17 noiembrie - Ziua Internaţională a Studenţilor

21 noiembrie - Ziua Televiziunii

22 noiembrie - Ziua asasinării preşedintelui SUA John Fitzgerald Kennedy (1963)

24 noiembrie - Ziua Recunoştinţei

25 noiembrie - Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femei lor.

30 noiembrie - Ziua românilor de pretutindeni

30 noiembrie - Ziua Mondială Împotriva Pedepsei cu Moartea



238

LLuunnaa  nnooiieemmbbrriiee  îînn  ddaattee
1 noiembrie - Ziua Mondială a Vegetarienilor

8 noiembrie - Ziua Mondială a Zonelor Urbane

9 noiembrie - Ziua Internaţională de Rugăciune pentru Bisericile Persecutate

9 noiembrie - Ziua Internaţională Împotriva Fascismului şi Antisemitismului

9 noiembrie - Ziua Mondială a Calităţii

10 noiembrie - Ziua Internaţională a Tineretului

13 noiembrie - Ziua Internaţională a nevăzătorilor

16 noiembrie - Ziua Mondială a Toleranţei

17 noiembrie - Ziua Internaţională a Studenţilor

21 noiembrie - Ziua Televiziunii

22 noiembrie - Ziua asasinării preşedintelui SUA John Fitzgerald Kennedy (1963)

24 noiembrie - Ziua Recunoştinţei

25 noiembrie - Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femei lor.

30 noiembrie - Ziua românilor de pretutindeni

30 noiembrie - Ziua Mondială Împotriva Pedepsei cu Moartea
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Horoscop

Scorpion
Dragoste şi cuplu

Neptun, aflat într-un tranzit de lungă durată în semnul Peşti, vă dăruieşte multă ins piraţie,
compasiune, dar vă poate aduce şi multă confuzie şi deziluzii în dragoste. Romantismul şi idea-
lismul s-ar părea că vă acaparează cu totul, mai ales în primăvară şi toamnă, când aţi putea fi
tentaţi să confundaţi dragostea adevarată cu nevoia de a fi îndrăgostit. Puţină prudenţă n-ar
strica, inclusiv pentru aceia dintre voi care sunteţi deja angajaţi într-o relaţie fermă, întrucât
riscaţi fel de fel de încurcături amoroase cu persoane având intenţii îndoielnice. Însă, odată cu
intrarea lui Jupiter în Rac, pe 27 iunie, va creşte nevoia de stabilitate şi siguranţă în cuplu, iar
emoţiile vor fi mai profunde şi mai intense. Persoanele din preajma voastră probabil că vor re-
marca o transformare vizibilă şi surprinzătoare în această direcţie. Desigur că şi pentru persoa-
nele care nu şi-au găsit încă un partener de viaţă conjunctura astrală este una extrem de favorabilă
din a doua jumătate a anului. Piramida de apă ce se formează între Saturn, Neptun şi Jupiter va
amplifica intuiţia, receptivitatea şi puterea de convingere, astfel încât să puteţi atrage parteneri
stabili şi protectori într-o relaţie pe termen lung.

Bani şi carieră
Pentru voi se anunţă şanse mari pentru câştiguri financiare în prima jumătate a anului, care

ar putea veni fie din munca proprie, fie din alte surse: investiţii, colaborări etc. Profitaţi cât mai
mult de pe urma tranzitului lui Jupiter în Gemeni în această perioadă, cu o anumită recoman-
dare totuşi: gândiţi pe termen lung şi nu riscaţi să luaţi decizii pripite! Va fi mai greu să fiţi com-
plet obiectiv, mai ales în lunile de vară! Odată cu intrarea lui Jupiter în Rac, din iulie încolo, veţi
fi mai atenţi la modul în care vă ges tionaţi banii şi mai înclinaţi către economisire. Din primăvară
pot apărea modificări majore ale condiţiilor de muncă, situaţie ce vă poate afecta activitatea pro-
fesională, iar voi să fiţi tentaţi să menţineţi status-quo-ul. Unele schimbări însă ar putea fi opor-
tunităţi incitante care să vă propulseze către o poziţie socială importantă pe care poate v-aţi
dorit-o de multă vreme. Saturn tranzitează semnul vostru natal şi vă îndeamnă să vă concentraţi
asupra unor ţeluri realiste şi să nu lăsaţi nimic la voia întâmplării. Feriţi-vă să intraţi în polemici
cu colegii voştri de muncă şi şefii, mai ales în toamnă! Pe de altă parte, Pluto aflat în zona co-
municării şi a mentalului concret vă poate ajuta în procesul de învăţare şi perfecţionare a abili-
tăţilor de comunicare şi negociere în relaţiile profesionale.

Sănătate
Cu Saturn în prima voastră casă, s-ar putea să vedeţi viaţa cu prea multă seriozitate şi lipsă

de încredere. Poate că simţiţi încă presiunea unor evenimente din anii trecuţi, când eraţi foarte
preocupaţi de modul în care sunteţi percepuţi de cei din jur. Anul acesta veţi trece printr-o etapă
de conştientizare a resursele interioare şi autoapreciere realistă, de care ar fi bine să profitaţi.
Unele excese ori neglijenţe în planul sănătăţii v-ar putea determina să vă schimbaţi radical sti-
lul de viaţă. Tot în Saturn veţi găsi determinarea necesară ca să puneţi capăt obiceiurilor nocive
şi să vă schimbaţi dieta. În iulie şi august sunteţi predispuşi la afecţiuni digestive şi o scădere ac-
centuată a vitalităţii, pe fondul nemulţumirilor acumulate în timp şi a tensiunii nervoase. Doar
practicând în mod consecvent un sport relaxant (cum ar fi jogging-ul), meditaţia ori dansul aţi
putea scăpa de aceste efecte nedorite.

(24 octombrie - 22 noiembrie)
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HHoorroossccoopp

SSccoorrppiioonn
Dragoste şi cuplu

Neptun, aflat într-un tranzit de lungă durată în semnul Peşti, vă dăruieşte multă ins piraţie,
compasiune, dar vă poate aduce şi multă confuzie şi deziluzii în dragoste. Romantismul şi idea-
lismul s-ar părea că vă acaparează cu totul, mai ales în primăvară şi toamnă, când aţi putea fi
tentaţi să confundaţi dragostea adevarată cu nevoia de a fi îndrăgostit. Puţină prudenţă n-ar
strica, inclusiv pentru aceia dintre voi care sunteţi deja angajaţi într-o relaţie fermă, întrucât
riscaţi fel de fel de încurcături amoroase cu persoane având intenţii îndoielnice. Însă, odată cu
intrarea lui Jupiter în Rac, pe 27 iunie, va creşte nevoia de stabilitate şi siguranţă în cuplu, iar
emoţiile vor fi mai profunde şi mai intense. Persoanele din preajma voastră probabil că vor re-
marca o transformare vizibilă şi surprinzătoare în această direcţie. Desigur că şi pentru persoa-
nele care nu şi-au găsit încă un partener de viaţă conjunctura astrală este una extrem de favorabilă
din a doua jumătate a anului. Piramida de apă ce se formează între Saturn, Neptun şi Jupiter va
amplifica intuiţia, receptivitatea şi puterea de convingere, astfel încât să puteţi atrage parteneri
stabili şi protectori într-o relaţie pe termen lung.

Bani şi carieră
Pentru voi se anunţă şanse mari pentru câştiguri financiare în prima jumătate a anului, care

ar putea veni fie din munca proprie, fie din alte surse: investiţii, colaborări etc. Profitaţi cât mai
mult de pe urma tranzitului lui Jupiter în Gemeni în această perioadă, cu o anumită recoman-
dare totuşi: gândiţi pe termen lung şi nu riscaţi să luaţi decizii pripite! Va fi mai greu să fiţi com-
plet obiectiv, mai ales în lunile de vară! Odată cu intrarea lui Jupiter în Rac, din iulie încolo, veţi
fi mai atenţi la modul în care vă ges tionaţi banii şi mai înclinaţi către economisire. Din primăvară
pot apărea modificări majore ale condiţiilor de muncă, situaţie ce vă poate afecta activitatea pro-
fesională, iar voi să fiţi tentaţi să menţineţi status-quo-ul. Unele schimbări însă ar putea fi opor-
tunităţi incitante care să vă propulseze către o poziţie socială importantă pe care poate v-aţi
dorit-o de multă vreme. Saturn tranzitează semnul vostru natal şi vă îndeamnă să vă concentraţi
asupra unor ţeluri realiste şi să nu lăsaţi nimic la voia întâmplării. Feriţi-vă să intraţi în polemici
cu colegii voştri de muncă şi şefii, mai ales în toamnă! Pe de altă parte, Pluto aflat în zona co-
municării şi a mentalului concret vă poate ajuta în procesul de învăţare şi perfecţionare a abili-
tăţilor de comunicare şi negociere în relaţiile profesionale.

Sănătate
Cu Saturn în prima voastră casă, s-ar putea să vedeţi viaţa cu prea multă seriozitate şi lipsă

de încredere. Poate că simţiţi încă presiunea unor evenimente din anii trecuţi, când eraţi foarte
preocupaţi de modul în care sunteţi percepuţi de cei din jur. Anul acesta veţi trece printr-o etapă
de conştientizare a resursele interioare şi autoapreciere realistă, de care ar fi bine să profitaţi.
Unele excese ori neglijenţe în planul sănătăţii v-ar putea determina să vă schimbaţi radical sti-
lul de viaţă. Tot în Saturn veţi găsi determinarea necesară ca să puneţi capăt obiceiurilor nocive
şi să vă schimbaţi dieta. În iulie şi august sunteţi predispuşi la afecţiuni digestive şi o scădere ac-
centuată a vitalităţii, pe fondul nemulţumirilor acumulate în timp şi a tensiunii nervoase. Doar
practicând în mod consecvent un sport relaxant (cum ar fi jogging-ul), meditaţia ori dansul aţi
putea scăpa de aceste efecte nedorite.

((2244 ooccttoommbbrriiee -- 2222 nnooiieemmbbrriiee))
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Învaţă de la toate
Învaţă de la apă să ai statornic drum,

Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum.
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,

Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi.

Învaţă de la soare cum trebuie s-apui.
Învaţă de la pietre cât trebuie să spui,
Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci,

Cum trebuie prin lume de liniştit să treci.

Învaţă de la toate, că toate-ţi sunt surori,
Să treci frumos prin viaţă, cum poţi frumos să mori.

Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat,
Învaţă de la nufăr să fii mereu curat.

Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi,
Învaţă de la apă să nu dai înapoi.

Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea,
Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea.

Învaţă de la soare ca vremea s-o cunoşti,
Învaţă de la stele că ceru-i numai oşti.

Învaţă de la greier când singur eşti să cânţi,
Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi.

Învaţă de la vultur când umerii ţi-s grei,
Şi du-te la furnică să vezi povara ei.
Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea,
Învaţă de la oaie să ai blândeţea sa.

Învaţă de la păsări să fii mai mult în zbor,
Învaţă de la toate, că totu-i trecător.

Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci,
Să-nveţi din tot ce piere cum să trăieşti în veci!

Din lirica norvegiană
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ÎÎnnvvaaţţăă  ddee  llaa  ttooaattee
Învaţă de la apă să ai statornic drum,

Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum.
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,

Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi.

Învaţă de la soare cum trebuie s-apui.
Învaţă de la pietre cât trebuie să spui,
Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci,

Cum trebuie prin lume de liniştit să treci.

Învaţă de la toate, că toate-ţi sunt surori,
Să treci frumos prin viaţă, cum poţi frumos să mori.

Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat,
Învaţă de la nufăr să fii mereu curat.

Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi,
Învaţă de la apă să nu dai înapoi.

Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea,
Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea.

Învaţă de la soare ca vremea s-o cunoşti,
Învaţă de la stele că ceru-i numai oşti.

Învaţă de la greier când singur eşti să cânţi,
Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi.

Învaţă de la vultur când umerii ţi-s grei,
Şi du-te la furnică să vezi povara ei.
Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea,
Învaţă de la oaie să ai blândeţea sa.

Învaţă de la păsări să fii mai mult în zbor,
Învaţă de la toate, că totu-i trecător.

Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci,
Să-nveţi din tot ce piere cum să trăieşti în veci!

Din lirica norvegiană
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SSffâânnttuull  IIeerraarrhh  NNiiccoollaaee
Sfântul Ierarh Nicolae s-a

născut în localitatea Patara,
din Asia Mică, în a doua
jumătate a secolului al III-lea.
Participă, în calitate de epis-
cop, la primul sinod ecu-
menic, ţinut la Niceea, în
anul 325. Sinodul a con-
damnat erezia lui Arie, con-
form căreia Iisus Hristos nu
este Fiului Lui Dumnezeu,
ci doar un om cu puteri
supranaturale. La acest sinod
este recunoscut drept un
mare apărător al ortodoxiei.
Atât de puternic a argumen-
tat Nicolae şi atât de
încăpăţânat a fost Arie, încât, îngrijorat de
ruptura care se putea face în Biserică, vi-
itorul 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 trebuie să fie una
de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va în-
flori până la Naşterea Domnului, însemna
că sfântul a mijlocit pentru iertarea celui

căruia i-a dat crenguţa
cu 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 apăsă-
toare. A dăruit mult
săracilor, a liniştit pe în-
tristaţi, a vindecat cu put-
ere de la Dumnezeu pe
bolnavi, arătând lumii
slava Tatălui ceresc. A
rămas în seama ierarhu-
lui Nicolae o poveste

adevărată, dureroasă şi mişcătoare. Zic cei
vechi că, într-o zi, a aflat Sfântul Nicolae
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 îngrijorat
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.

Curăția este păzită de smerenie, înfrâ-
nare, rugăciune necontenită și meditație
duhovnicească. (Cuviosul Teognost)

Pentru tine Dumnezeu S-a smerit pe
Sine, iar tu nici pentru tine nu te smerești, ci
te înalți și te înfumurezi. (Sf. Macarie cel Mare)

Mustrarea este o doctorie a iubirii dumne-
zeiești față de oameni. (Sf. Clement Alexandrinul)

Cuvântul lui Dumnezeu este pâine cu
care se hrănesc sufletele flămânde de 
Dumnezeu. (Sf. Grigorie Teologul)

Sufletul primește cunoștință celor
dumnezeiești pe măsura curăției minții.
(Sf. Talasie Libianul)

Fiecare păcătuiește din cauză că, în vremea
năvălirii gândurilor rele, nu le respinge îndată.
(Avva Serin)

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii  ccrreeșșttiinnee
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Sfântul  Ierarh  Nicolae
Sfântul Ierarh Nicolae s-a

născut în localitatea Patara,
din Asia Mică, în a doua
jumătate a secolului al III-lea.
Participă, în calitate de epis-
cop, la primul sinod ecu-
menic, ţinut la Niceea, în
anul 325. Sinodul a con-
damnat erezia lui Arie, con-
form căreia Iisus Hristos nu
este Fiului Lui Dumnezeu,
ci doar un om cu puteri
supranaturale. La acest sinod
este recunoscut drept un
mare apărător al ortodoxiei.
Atât de puternic a argumen-
tat Nicolae şi atât de
încăpăţânat a fost Arie, încât, îngrijorat de
ruptura care se putea face în Biserică, vi-
itorul 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 trebuie să fie una
de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va în-
flori până la Naşterea Domnului, însemna
că sfântul a mijlocit pentru iertarea celui

căruia i-a dat crenguţa
cu 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 apăsă-
toare. A dăruit mult
săracilor, a liniştit pe în-
tristaţi, a vindecat cu put-
ere de la Dumnezeu pe
bolnavi, arătând lumii
slava Tatălui ceresc. A
rămas în seama ierarhu-
lui Nicolae o poveste

adevărată, dureroasă şi mişcătoare. Zic cei
vechi că, într-o zi, a aflat Sfântul Nicolae
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 îngrijorat
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.

Curăția este păzită de smerenie, înfrâ-
nare, rugăciune necontenită și meditație
duhovnicească. (Cuviosul Teognost)

Pentru tine Dumnezeu S-a smerit pe
Sine, iar tu nici pentru tine nu te smerești, ci
te înalți și te înfumurezi. (Sf. Macarie cel Mare)

Mustrarea este o doctorie a iubirii dumne-
zeiești față de oameni. (Sf. Clement Alexandrinul)

Cuvântul lui Dumnezeu este pâine cu
care se hrănesc sufletele flămânde de 
Dumnezeu. (Sf. Grigorie Teologul)

Sufletul primește cunoștință celor
dumnezeiești pe măsura curăției minții.
(Sf. Talasie Libianul)

Fiecare păcătuiește din cauză că, în vremea
năvălirii gândurilor rele, nu le respinge îndată.
(Avva Serin)

Învăţături  creștine
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1 M Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (De-
zlegare la ulei şi vin)

2 M Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
3 J†)       Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc.

Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4 V†         Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
5 S†)         Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la

peşte)
6 D†)       Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte); Duminica a XXVII-

a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Evrei XIII, 17-21; Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca
VI, 17-23; Luca XIII, 10-17; glas 2, voscr. 5

7 L†)       Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la
peşte)

8 M Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor 
(Dezlegare la ulei şi vin)

9 M Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama
Proorocului Samuel (Dezlegare la ulei şi vin)

10 J Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11 V Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)
12 S†)    Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului

(Dezlegare la peşte)
13 D†)   Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghe-

nie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peşte); Duminica 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 3, voscr. 6

14 L Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Post)
15 M†    Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la ulei şi vin)
16 M Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17 J Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)
18 V†)  Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul 

Ierusalimului (Dezlegare la ulei şi vin)
19 S Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia 

(Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la peşte)
20 D Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei 

(Dezlegare la ulei şi vin); Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai 
Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 4, voscr. 7

21 L Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Post)
22 M†)  Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi

Teodota (Dezlegare la ulei şi vin)
23 M Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post)
24 J Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu

miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25 V(†)   Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi)
26 S A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la

Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
27 D A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Mar-

turisitorul; Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Fapte VI, 8-15; VII, 1-5; 47-
60; Galateni I, 11-19; Ev. Matei XXI, 33-44; Matei II, 13-23; glas 5, voscr. 8

28 L Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul
29 M 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 (Harţi)
31 J Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

DDeecceemmbbrriiee
ziua are 9 ore, noaptea are 15 ore
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1 M Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (De-
zlegare la ulei şi vin)

2 M Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
3 J†)       Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc.

Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4 V†         Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
5 S†)         Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la

peşte)
6 D†)       Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte); Duminica a XXVII-

a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Evrei XIII, 17-21; Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca
VI, 17-23; Luca XIII, 10-17; glas 2, voscr. 5

7 L†)       Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la
peşte)

8 M Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor 
(Dezlegare la ulei şi vin)

9 M Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama
Proorocului Samuel (Dezlegare la ulei şi vin)

10 J Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11 V Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)
12 S†)    Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului

(Dezlegare la peşte)
13 D†)   Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghe-

nie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peşte); Duminica 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 3, voscr. 6

14 L Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Post)
15 M†    Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la ulei şi vin)
16 M Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17 J Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)
18 V†)  Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul 

Ierusalimului (Dezlegare la ulei şi vin)
19 S Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia 

(Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la peşte)
20 D Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei 

(Dezlegare la ulei şi vin); Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai 
Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 4, voscr. 7

21 L Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Post)
22 M†)  Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi

Teodota (Dezlegare la ulei şi vin)
23 M Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post)
24 J Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu

miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25 V(†)   Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi)
26 S A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la

Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
27 D A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Mar-

turisitorul; Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Fapte VI, 8-15; VII, 1-5; 47-
60; Galateni I, 11-19; Ev. Matei XXI, 33-44; Matei II, 13-23; glas 5, voscr. 8

28 L Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul
29 M 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 (Harţi)
31 J Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

Decembrie
ziua are 9 ore, noaptea are 15 ore
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SSffâânnttuull  AAppoossttooll    ȘȘtteeffaann
În această lună, în

ziua a douăzeci şi şaptea,
se face pomenirea Sfân-
tului Apostol, întâiul
mucenic şi arhidiacon
Ştefan, unul din cei
şapte diaconi. S-a făcut
odată întrebarea între
iudei, saduchei, farisei şi
elini despre Domnul
nostru Iisus Hristos.
Unii spuneau că este
prooroc, alţii că este
înşelător, iar alţii că e
Fiul lui Dumnezeu.
Atunci Ştefan a stat pe
loc înalt şi a binevestit tu-
turor pe Domnul nostru
Iisus Hristos, zicând:
„Bărbaţi fraţi, pentru ce s-au înmulţit
răutăţile voastre şi s-a tulburat tot Ierusal-
imul? Fericit este omul care nu s-a îndoit în
Hristos. El este Cel ce a plecat cerurile şi 
S-a pogorât pentru păcatele noastre şi S-a
născut din Sfânta şi curata Fecioara, cea
aleasă înainte de întemeierea lumii. El a
luat neputinţele noastre şi a purtat slăbici-
unile noastre. Pe orbi i-a luminat, pe lep-
roşi i-a curăţit, pe demoni i-a izgonit”. 

Când l-au auzit grăind aşa, l-au dus în
sinedriu la arhierei, că nu puteau să stea îm-

potriva înţelepciunii şi
duhului cu care grăia.
Intrând înăuntru au
adus nişte bărbaţi care
au zis: „L-am auzit că a
grăit cuvinte de hulă îm-
potriva locului celui
sfânt şi a Legii” şi alte
cuvinte, aşa precum se
scrie în Faptele Aposto-
lilor. Şi când s-au uitat
la el au văzut faţa lui ca
faţa de înger. 

N-au mai putut răbda
ruşinea biruinţei; l-au
lovit cu pietre şi l-au
omorât. Iar sfântul se
ruga pentru ei zicând:
„Doamne, nu le socoti

lor păcatul acesta!”. Dumnezeiescul şi în-
tâiul mucenic Ştefan, prin aşa socotita lui
cădere, a doborât pe împotrivă-luptătorul
diavol şi s-a odihnit cu somnul cel dulce,
arătând minunate moaştele sale.  Nişte băr-
baţi evlavioşi au luat acele sfinte moaşte, le-
au pus într-o raclă făcută din lemn de
Persia, l-au acoperit şi l-au aşezat alături de
templu. Gamaliel, învăţătorul de Lege, şi
Avelvus, fiul lui, crezând în Hristos, au fost
botezaţi de apostoli.

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii  ccrreeșșttiinnee
Să nu te bizui numai pe faptul că ai can-

delă; păstreaz-o aprinsă! Să strălucească lu-
mina ta înaintea oamenilor, ca să nu fie
hulit Hristos din pricina ta. (Sf. Chiril al 
Ierusalimului)

Mintea devine oarbă prin trei patimi:
iubirea de argint, slava deșartă și iubirea de
plăceri. (Sf. Marcu Ascetul)

Viața necurată împiedică înțelegerea
adevărurilor înalte. (Sf. Ioan Hrisostom)

Mănâncă pâine cu cântarul și bea apă
cu măsură și duhul desfrânării va fugi de la
tine. (Avva Evagrie Ponticul)

Toate virtuțile sunt legate între ele.
Sunt un lanț duhovnicesc, una atârnă de
cealaltă. (Sf. Macarie cel Mare)

Slava deșartă, iubirea de argint și plăce-
rea nu lasă facerea de bine nepătată, dacă nu
s-au topit mai înainte prin frica de 
Dumnezeu. (Sf. Marcu Ascetul)
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Sfântul  Apostol    Ștefan
În această lună, în

ziua a douăzeci şi şaptea,
se face pomenirea Sfân-
tului Apostol, întâiul
mucenic şi arhidiacon
Ştefan, unul din cei
şapte diaconi. S-a făcut
odată întrebarea între
iudei, saduchei, farisei şi
elini despre Domnul
nostru Iisus Hristos.
Unii spuneau că este
prooroc, alţii că este
înşelător, iar alţii că e
Fiul lui Dumnezeu.
Atunci Ştefan a stat pe
loc înalt şi a binevestit tu-
turor pe Domnul nostru
Iisus Hristos, zicând:
„Bărbaţi fraţi, pentru ce s-au înmulţit
răutăţile voastre şi s-a tulburat tot Ierusal-
imul? Fericit este omul care nu s-a îndoit în
Hristos. El este Cel ce a plecat cerurile şi 
S-a pogorât pentru păcatele noastre şi S-a
născut din Sfânta şi curata Fecioara, cea
aleasă înainte de întemeierea lumii. El a
luat neputinţele noastre şi a purtat slăbici-
unile noastre. Pe orbi i-a luminat, pe lep-
roşi i-a curăţit, pe demoni i-a izgonit”. 

Când l-au auzit grăind aşa, l-au dus în
sinedriu la arhierei, că nu puteau să stea îm-

potriva înţelepciunii şi
duhului cu care grăia.
Intrând înăuntru au
adus nişte bărbaţi care
au zis: „L-am auzit că a
grăit cuvinte de hulă îm-
potriva locului celui
sfânt şi a Legii” şi alte
cuvinte, aşa precum se
scrie în Faptele Aposto-
lilor. Şi când s-au uitat
la el au văzut faţa lui ca
faţa de înger. 

N-au mai putut răbda
ruşinea biruinţei; l-au
lovit cu pietre şi l-au
omorât. Iar sfântul se
ruga pentru ei zicând:
„Doamne, nu le socoti

lor păcatul acesta!”. Dumnezeiescul şi în-
tâiul mucenic Ştefan, prin aşa socotita lui
cădere, a doborât pe împotrivă-luptătorul
diavol şi s-a odihnit cu somnul cel dulce,
arătând minunate moaştele sale.  Nişte băr-
baţi evlavioşi au luat acele sfinte moaşte, le-
au pus într-o raclă făcută din lemn de
Persia, l-au acoperit şi l-au aşezat alături de
templu. Gamaliel, învăţătorul de Lege, şi
Avelvus, fiul lui, crezând în Hristos, au fost
botezaţi de apostoli.

Învăţături  creștine
Să nu te bizui numai pe faptul că ai can-

delă; păstreaz-o aprinsă! Să strălucească lu-
mina ta înaintea oamenilor, ca să nu fie
hulit Hristos din pricina ta. (Sf. Chiril al 
Ierusalimului)

Mintea devine oarbă prin trei patimi:
iubirea de argint, slava deșartă și iubirea de
plăceri. (Sf. Marcu Ascetul)

Viața necurată împiedică înțelegerea
adevărurilor înalte. (Sf. Ioan Hrisostom)

Mănâncă pâine cu cântarul și bea apă
cu măsură și duhul desfrânării va fugi de la
tine. (Avva Evagrie Ponticul)

Toate virtuțile sunt legate între ele.
Sunt un lanț duhovnicesc, una atârnă de
cealaltă. (Sf. Macarie cel Mare)

Slava deșartă, iubirea de argint și plăce-
rea nu lasă facerea de bine nepătată, dacă nu
s-au topit mai înainte prin frica de 
Dumnezeu. (Sf. Marcu Ascetul)
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LA MULŢI ANI ROMÂNIA, 
LA MULŢI ANI ROMÂNI!

Ziua Naţională a României constituie,
pentru fiecare dintre noi, un prilej de evo-
care a măreţelor fapte întreprinse de înain-
taşii noştri, a însufleţirii cu care au militat
pentru unitatea naţională, dar şi a bucuriei
pe care actul din 1 decembrie 1918, de la
Alba Iulia, a adus-o în-
tregului po por român.

Lupta românilor
transilvăneni şi bă nă -
ţeni se încheia prin
consfinţirea alăturării
la ţara-mamă a pro vin -
ciilor de dincoace de
Carpaţi.

Girocul şi Chişoda
au fost, în anii pre-
mergători Marii Uniri,
două localităţi în care
s-a simţit româneşte.
Şi nu doar acest lucru
merită amintit, ci şi
lupta pe care fruntaşii
comunei, avându-i aproape şi pe ceilalţi
locuitori, au dus-o pentru înfăptuirea actu-
lui de la 1 decembrie 1918. Girocul şi
Chişoda au fost reprezentate pe Câmpul lui
Horea, de la Alba Iulia, în momentul când 
s-a dat citire actului Unirii. Au fost delegate
personalităţi marcante ale localităţilor noas-
tre, care au primit din partea locuitorilor de
atunci girul de a transmite dorinţa de unire
cu România. Din Giroc au participat preotul
David Voniga, învăţătorul Atanasie Baicu,
Ioan Ruja şi Ioan Văcan, de la Chişoda - în-

văţătorul Iosif Ciorogariu, Nicolae 
Dumitru, Iosif Olariu, Petru Toma şi Iosif
Vlaicu.

Bucuria unirii cu ţara a fost amânată cu o
jumătate de an, până în iulie 1919, din 
pricina ocupaţiei sârbeşti asupra Banatului.

Nimic nu mai putea, însă, să stea în calea în-
făptuirii şi de facto a actului de la Alba Iulia.
Iar Girocul şi întreg Banatul au revenit la
patria-mamă, într-o explozie de bucurie şi ca
o încununare a dorinţei românilor de a trăi
într-un singur şi mare stat românesc. 

Astfel, lua sfârşit efortul de veacuri al tu-
turor românilor, început de Mihai Viteazul
în anul 1600 şi continuat în anul 1859, cu
Mica Unire, şi anume, acela de a face parte
cu toţii din acelaşi spaţiu de simţire naţională.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

11  DDeecceemmbbrriiee  --  ZZiiuuaa  NNaaţţiioonnaallăă
aa  RRoommâânniieeii
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Una dintre cele mai importante festi -
vităţi ale Crăciunului românesc o reprezintă
colindul. În unele sate din Timiş, tradiţiile
vechi de secole se mai păstrează şi astăzi, aşa
că la colindat, din casă în casă, merg atât
copiii, cât şi cetele de tineri, numiţi „piţărăi”.
În prima zi de Crăciun, colindătorii merg cu
„Steaua”, amintind de astrul pe care l-au
urmat Cei Trei Magi pentru a ajunge la locul
unde s-a născut Pruncul Iisus. Un alt obicei
este cel al „Viflaimului” sau „Irozii”,
reprezentând o scenetă prin care copiii refac,
în casa sau în curtea gazdei, povestea naşterii
Lui Isus. Tradiţia spune că cel care primeşte
colindul va fi binecuvântat şi va avea numai
noroc în anul care vine, un semn de

bunăstare fiind şi dacă prima persoană care
intră în casă de Crăciun este un bărbat.

În unele sate se păstrează şi un alt obicei:
cel mai în vârstă membru al familiei trebuie
să arunce în faţa colindătorilor boabe de
grâu şi de porumb. Bătrânii spun că, dacă
boabele peste care au trecut colindătorii vor
fi amestecate cu sămânţa pe care o vor pune
în brazdă, vor avea o recoltă foarte bună în
anul următor.

Tot în Banat, există şi obiceiul ca sub faţa
de masă pe care se vor aşeza bucatele sărbă-
toreşti, să se pună fire de fân şi seminţe de
grâu, porumb sau floarea-soarelui, care se
dau apoi la vite, ca să aibă casa linişte şi
bogăţie.

Crăciunul în Banat
Sărbătoarea Naşterii Domnului este celebrată de creştinii din întreaga lume, f iecare

ţară având însă propriile datini şi obiceiuri. Semnif icaţia sau originea multora dintre
ele s-au pierdut în negura vremilor, dar frumuseţea lor dau un plus de mister Sărbătorilor
de iarnă.

Spaţiu prin excelenţă multicultural, Banatul ne surprinde prin multitudinea de
tradiţii şi obiceiuri înrădăcinate în zonă. Excepţie nu face nici Sărbătoarea Crăciunului,
de care sunt legate credinţe populare vechi specif ice f iecărei etnii ce coabitează aici.

Colindatul, obicei străvechi
pentru români
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Dansatoarele Ansamblului „Ghiocelul”
din Giroc au participat, alături de alte nouă
ansambluri folclorice din judeţ, de 300 de
militari, 200 de jandarmi, 100 de pompieri,
zeci de poliţişti de frontieră, zeci de politişti
locali la manifestările organizate la Tim-
işoara, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Mândre să reprezinte comuna noastră
într-un moment atât de însemnat pentru în-
tregul popor român,
tinerele girocence au
prezentat o suită de
dansuri de fete. Spec-
tacolul a fost apreciat
de oficialităţile locale
prezente în faţa Pre-
fecturii Judeţului
Timiş, dar şi de
sutele de timişoreni
care au ţinut să par-
ticipe la parada de 1
Decembrie. Momen-
tul folcloric introdus
în programul Zilei
Naţiona le a fost co-

ordonat de Centrul pentru Cultură şi Artă
al Judeţului Timiş, condus de managerul
Liliana Laichici.

La parada de la Timişoara au asistat, cu
entuziasm, timişoreni de toate vârstele, alini-
aţi pe traseul pe care s-a ţinut demonstraţia, cu
toţii ţinând să-şi spună „La mulţi ani” de
ziua României.

Vasile TOMOIAGĂ

AAnnssaammbblluull  „„GGhhiioocceelluull””,,  
ddee  ZZiiuuaa  NNaaţţiioonnaallăă,,  llaa  TTiimmiișșooaarraa
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Una dintre cele mai importante festi -
vităţi ale Crăciunului românesc o reprezintă
colindul. În unele sate din Timiş, tradiţiile
vechi de secole se mai păstrează şi astăzi, aşa
că la colindat, din casă în casă, merg atât
copiii, cât şi cetele de tineri, numiţi „piţărăi”.
În prima zi de Crăciun, colindătorii merg cu
„Steaua”, amintind de astrul pe care l-au
urmat Cei Trei Magi pentru a ajunge la locul
unde s-a născut Pruncul Iisus. Un alt obicei
este cel al „Viflaimului” sau „Irozii”,
reprezentând o scenetă prin care copiii refac,
în casa sau în curtea gazdei, povestea naşterii
Lui Isus. Tradiţia spune că cel care primeşte
colindul va fi binecuvântat şi va avea numai
noroc în anul care vine, un semn de

bunăstare fiind şi dacă prima persoană care
intră în casă de Crăciun este un bărbat.

În unele sate se păstrează şi un alt obicei:
cel mai în vârstă membru al familiei trebuie
să arunce în faţa colindătorilor boabe de
grâu şi de porumb. Bătrânii spun că, dacă
boabele peste care au trecut colindătorii vor
fi amestecate cu sămânţa pe care o vor pune
în brazdă, vor avea o recoltă foarte bună în
anul următor.

Tot în Banat, există şi obiceiul ca sub faţa
de masă pe care se vor aşeza bucatele sărbă-
toreşti, să se pună fire de fân şi seminţe de
grâu, porumb sau floarea-soarelui, care se
dau apoi la vite, ca să aibă casa linişte şi
bogăţie.

CCrrăăcciiuunnuull  îînn  BBaannaatt
Sărbătoarea Naşterii Domnului este celebrată de creştinii din întreaga lume, f iecare

ţară având însă propriile datini şi obiceiuri. Semnif icaţia sau originea multora dintre
ele s-au pierdut în negura vremilor, dar frumuseţea lor dau un plus de mister Sărbătorilor
de iarnă.

Spaţiu prin excelenţă multicultural, Banatul ne surprinde prin multitudinea de
tradiţii şi obiceiuri înrădăcinate în zonă. Excepţie nu face nici Sărbătoarea Crăciunului,
de care sunt legate credinţe populare vechi specif ice f iecărei etnii ce coabitează aici.

CCoolliinnddaattuull,,  oobbiicceeii  ssttrrăăvveecchhii
ppeennttrruu  rroommâânnii
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Dansatoarele Ansamblului „Ghiocelul”
din Giroc au participat, alături de alte nouă
ansambluri folclorice din judeţ, de 300 de
militari, 200 de jandarmi, 100 de pompieri,
zeci de poliţişti de frontieră, zeci de politişti
locali la manifestările organizate la Tim-
işoara, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Mândre să reprezinte comuna noastră
într-un moment atât de însemnat pentru în-
tregul popor român,
tinerele girocence au
prezentat o suită de
dansuri de fete. Spec-
tacolul a fost apreciat
de oficialităţile locale
prezente în faţa Pre-
fecturii Judeţului
Timiş, dar şi de
sutele de timişoreni
care au ţinut să par-
ticipe la parada de 1
Decembrie. Momen-
tul folcloric introdus
în programul Zilei
Naţiona le a fost co-

ordonat de Centrul pentru Cultură şi Artă
al Judeţului Timiş, condus de managerul
Liliana Laichici.

La parada de la Timişoara au asistat, cu
entuziasm, timişoreni de toate vârstele, alini-
aţi pe traseul pe care s-a ţinut demonstraţia, cu
toţii ţinând să-şi spună „La mulţi ani” de
ziua României.

Vasile TOMOIAGĂ

Ansamblul  „Ghiocelul”,  
de  Ziua  Naţională,  la  Timișoara
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SStteeaauuaa  ssuuss  rrăăssaarree
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare,

Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte:
Că astăzi curata,
Prea Nevinovata,
Fecioara Maria,
Naşte pe Mesia,

Magii cum zăriră
steaua, şi porniră,

Mergând după rază
Pe Cristos să-l vază.

Şi dacă porniră,
Îndată-l găsiră,

La Dânsul intrară,
Şi se închinară.

Cu daruri gătite,
Lui Cristos menite,

Având fiecare
Bucurie mare.
Care bucurie
Şi aici să fie

De la tinereţe,
Pân’la bătrâneţe.
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Crăciunul este o sărbătoare foarte impor-
tantă pentru creştini: este sărbătoarea Naşterii
Domnului, timp al bucuriilor, păcii şi liniştii
sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi
dăruim multă iubire şi căldură sufletească.
Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul cu care
se fac pregătirile pentru această sărbătoare.

• În ajun de Crăciun, oamenii îşi iau de
la vecini tot ce-au dat cu împrumut, spre a
avea toată avuţia în gospodărie.

• Femeile pun un ban de metal şi o nucă
în apa de spălat, spre a fi în anul ce vine mai
frumoase şi bogate.

• Gospodarii, în ajunul Cră-
ciunului, pun mâna pe toate 
uneltele din curte, ca să le poată
folosi cu spor în anul următor.

• Cu o zi înainte de Crăciun
se pune o potcoavă într-o căl-
dare cu apă. Stăpânul casei bea
primul, apoi o dă vitelor, ca să
fie tari ca fierul.

• Păstorii pun sub pragul
casei un drob de sare învelit,
lăsându-l până la „alesul oilor”,
în luna aprilie, când drobul este
scos, măcinat şi amestecat cu
tărâţe şi dat ca hrană turmei, să
sporească.

• În ajun de Crăciun se curăţă hornul, iar
funinginea e pusă la rădăcina pomilor pen-
tru rod bogat.

• Masa pusă în ajun rămâne întinsă toată
noaptea, timp în care focul trebuie să ardă în
sobă.

• La Crăciun pâinea se aşează pe masă, să
vină belşugul, şi tot în acelaşi scop, sub faţa
de masă se pune pleavă de grâu.

• În ajun se pregătesc 12 feluri de mân-
care în amintirea „Cinei cea de taină” - Iisus
şi 12 apostoli.

• Gospodarii stau la masă cu picioarele
pe topor, ca să fie tari ca fierul în anul care
vine.

• Când primul om intrat în casă de Cră-
ciun este bărbat înseamnă bunăstare în anul
viitor.

• În ajun de Crăciun sunt puse în tuspa-
tru colţurile de mese căţei de usturoi şi sem-

inţe de mere, ce apără de deochi şi farmece.
• Din ajunul Crăciunului până la

Bobotează, casa e măturată de la prag spre
răsărit şi nu din fundul locuinţei spre prag,
ca să vină peţitori la fata de măritat. Fetele
mari nu trebuie să dea gunoiul afară din casă.

• Ca să-şi viseze ursitul, fata va posti
toată ziua de ajun, iar prima îmbucătură de
seară s-o pună la brâu; când se culcă, întinde
brâul pe jos şi face trei mătănii peste el. Aşa
îşi va afla ursitul.

• În Ardeal, sărbătorile de Crăciun înce-

peau de la Sf. Nicolae (6 decembrie), când
fetele se adunau în grup, încă din seara de 5
decembrie, şi frământau plăcintele care vor
fi unse cu ou, pentru a doua zi. Doar la ora
21, nici un minut mai devreme sau mai
târziu, năvăleau flăcăii şi se încingea petre-
cerea, cu glume şi lapte parfumat. O credinţă
ciudată a colectivităţii de saşi este aceea
practicată de Sfânta Lucia (12 decembrie),
când capul familiei umblă cu o tavă pe care
este aşezată, pe jar, o crenguţă cu care afumă
şi cele mai ascunse cotloane ale casei, şurii,
beciului, podului.

• Tot în Transilvania se obişnuieşte ca în
noaptea de Crăciun, la un semn al diacului,
mirenii să arunce cu boabe de porumb
strigând: „Rod în cucuruzi!”. Se pare că acest
obicei este o transformare interesantă a unui
obicei din Polonia, unde mirenii aruncă în
preot cu boabe de ovăz, în amintirea lapidării
Sf. Ştefan.

DDaattiinnii  ddee  CCrrăăcciiuunn  
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„Îmi sunt dragi, eu sunt legat sufleteşte de ei
şi, indiferent dacă sunt sau nu în concurs, eu nu
renunţ la porumbei” – acestea au fost cuvintele
domnului Florin Hanciu, unul dintre cei mai pa-
sionaţi columbofili din zona de vest a ţării. Dom-
nia sa face parte din Asociaţia Columbofilă
Timiş, cu sediul la Chişoda, localitate cunoscută
pentru tradiţia de a creşte porumbei. La întreba-
rea: „De unde dragostea pentru porumbei?”,
domnul Hanciu a răspuns simplu: „Pot să spun că
m-am născut cu ea. În clasa I am primit primii 4
porumbei voiajori, pe care mi i-a adus mama mea.
De atunci am rămas cu ei. Am avut într-un timp
voiajori, jucători de Timişoara.
Doar că la performanţă am
ajuns începând cu anul 2009”.
De atunci a trimis în fiecare an
câte o pasăre în expoziţia na-
ţională. După cinci ani, tocmai
se pregătea pentru premierile
pe ţară, de la Alba Iulia, unde
avea deja două locul 3, acestea
fiind unele dintre cele mai im-
portante premii. „Sunt foarte
puţini cei care ajung acolo. E
mare lucru să ajungi în top 10.
Bătălia e foarte strânsă, sunt
foarte multe păsări extraordi-
nare”. Deţine, în prezent,
aproximativ o sută de păsări şi
înscrie în concurs în jur de 40
de porumbei, în fiecare an.

Majoritatea porumbeilor
domnului Florin Hanciu sunt
achiziţionaţi de la campionii judeţului Timiş, iar
alţi câţiva sunt aduşi din Belgia şi Olanda. „Am
luat pui din porumbeii campionilor şi la mine în
crescătorie, maturizându-se, în urma împereche-
rilor, au rezultat nişte păsări care au ajuns în vâr-
ful ierarhiei pe ţară”. Columbofilul ne-a explicat
şi criteriile după care îşi de seama de aptitudinile
unui porumbel. În primul rând, în funcţie de coş,
după musculatură, care trebuie să fie foarte pu-
ternică, penajul foarte aerisit, ochiul foarte bine
încastrat în geană, dar, cel mai important, spune
el, porumbelul trebuie să aibă genetică, să vină
dintr-o familie de buni zburători.

Ca timp efectiv de îngrijire, păsările nu îi
ocupă foarte mult timp. Hrana şi produsele, însă,

sunt costisitoare, pentru că absolut toate le aduce
din Olanda şi Belgia. „Nu am încredere într-un
vaccin românesc. Concursurile sunt săptămânale,
dacă i-am scăpat de sub control o săptămână, m-am
compromis un an întreg”, mărturiseşte domnul
Hanciu. La finele anului trecut, îşi propusese ob-
ţinerea a două cupe naţionale, la două categorii
foarte grele. Una din ele, categoria „As crescător”,
presupune ca doi din cinci porumbei înscrişi în
concurs să se întoarcă acasă. „Am făcut acest lucru
trei ani la rând şi nu am dat greş niciodată. Astfel
se face palmares. Doar patru oameni au reuşit, din
toată România, să facă asta până în momentul de

faţă. Şi pentru mine chiar e o
mândrie”.

Într-un an sunt organizate
aproximativ 20 de concursuri
(cu tot cu pui). „„Sunt mai puţin
importante premiile pe bani,
când ai un hobby şi faci asta din
plăcere”. Domnul Hanciu
spune că e contactat de oameni
care vor să cumpere pui. Preţul
unui pui pleacă de la 200-300 de
euro şi poate ajunge până la
1.000-2.000 de euro. Columbo-
filul din Chişoda a povestit şi o
întâmplare nefericită. La ultima
etapă, de la Berlin, a pierdut un
porumbel de 5.000 de euro,
unul cu 10 din 10 maratoane,
maraton însemnând de la 100 la

1.000 kilometri. În marea majoritate a maratoa-
nelor a zburat în jur de 900 km.  A avut 10 anga-
jări şi 10 clasări. Nu a existat altă pasăre în
Romania cu trei maratoane şi să facă palmares de
„As maraton”. ,,Porumbelul ar fi intrat în cărţile
de istorie. În momentul de faţă, l-aş cunoaşte
dintr-o mie. Aveam de gând să scot 5- 6 pui din
el. Aveam un fiu din el pe care l-am înscris chiar în
concurs cu tatăl lui. La prima lui etapa de concurs,
de 1.000 de kilometri, a ajuns primul pe toată zona
de vest. Din 14.000 de porumbei, a luat locul 1.
Dacă era într-un concurs în Belgia sau Olanda,
acel porumbel pleca de la 7, 8, 10.000 mii de euro.
Aveam confirmarea că produşii porumbelului
pierdut sunt cel puţin la fel de buni ca el”.

PPoorruummbbeeiiii  lluuii  FFlloorriinn  HHaanncciiuu --
ccaammppiioonnii  nnaaţţiioonnaallii
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Domnul Florin Hanciu compară păsările cu
nişte sportivi. „Columbofilia este considerată în
România un sport şi, fiind un sport, trebuie tratat
ca atare. De fapt, porumbeii sunt nişte sportivi.
Exact ca un sportiv, trebuie antrenat, recuperat,
hrănit, odihnit – pentru a face performanţă.
Hrana este foarte importantă. Mă ocup personal
de ei. În timpul concursului, minimum trei ore pe
zi trebuie lucrat cu ei. Am în jur de 50 de zburători
cărora le ştiu seriile şi îi cunosc din aer”.

Din Asociaţia Columbofilă Timiş afiliată Fe-
deraţiei Crescătorilor de Porumbei din România
fac parte circa 120 membri. Ei vin din medii va-
riate: medici, profesori, poliţişti. În asociaţie există
o cotizaţie care trebuie plătită anual la Bucureşti,
în valoare de 150 lei. Dar se plătesc şi zborurile, la
final cheltuielile totale ajungând la suma de 200-
230 de euro. Domnul Hanciu ne
mărturiseşte: „Columbofilia este
un sport costisitor. Neavând bani,
nu poţi face performanţă. Progra-
mul de zbor, hrănire şi recuperare
l-am luat din Belgia, de la crescă-
tori care au mulţi ani de muncă şi
care au crescut campioni mondiali.
Nu toţi oamenii se ocupă cores-
punzător de păsări”. Porumbeii
care i-au oferit cele mai bune rezul-
tate până în momentul de faţă sunt
porumbeii de Vanderweghe, de
origine olandeză, şi porumbeii de
Jos Thone.

Columbofilul chişozean are şi
un mentor: Lucian Mermezan,
despre care spune că l-a ajutat foarte mult în pa-
siunea sa, dându-i păsări de o valoare foarte mare;
astăzi, 70% dintre păsări le are de la el. „Toate re-
zultatele le-am făcut cu porumbei de la el. O să îi
fiu recunoscător toată viaţa. În cinci ani am ajuns
să iau premii pe ţară, lângă oameni care sunt
maeştri ai columbofiliei. La mine, ascensiunea a
fost foarte rapidă, pentru că nu era un hobby nou.
Având porumbei de foarte mult timp, eu am tre-
cut de nişte etape, cum ar fi hrănirea, tratarea bo-
lilor şi an de an mi-a fost mult mai uşor”.

Domnul Hanciu ne-a explicat, pe scurt, şi
mecanismul unui concurs între porumbei: ei sunt
îmbarcaţi în lăzi, aproximativ 30-33 într-una.
Condiţiile de transport sunt impuse de federaţie,
existând o maşină specializată pentru transportul
păsărilor. Ajunşi la destinaţie, aşteaptă câteva ore
până se liniştesc porumbeii, apoi, la o oră stabilită
dinainte, lansează păsările. La fiecare lansare
există un lansator oficial din ţara respectivă, care
vine şi verifică sigiliile de pe maşini. Fiecare po-
rumbel are câte un cip electronic pe picior. Când

acesta ajunge acasă şi pune piciorul jos, cip-ul în-
registrează data, ora şi secunda. Proprietarii tri-
mit câte un mesaj cu datele înregistrate la
federaţie şi se realizează astfel clasamentul online.
„Satisfacţia cea mai mare e în momentul în care îl
vezi că vine şi apare primul în clasament. Anul
acesta am luat locul I pe toată zona de vest. Şi asta
e o performanţă”.

„Casa păsărilor” domnului Hanciu este îm-
părţită în patru compartimente: unul al femele-
lor zburătoare, altul al masculilor, al treilea al
femelelor de matcă şi ultimul, compartimentul
perechilor. De la fiecare pereche are patru pui. Pe
timpul iernii, femelele sunt separate de masculi.
Din experieţele anterioare, mărturiseşte că cele
mai bune rezultate au venit din partea masculilor
şi că, din punctul lui de vedere, un porumbel la

trei ani are toate atuu-rile şi dă randament maxim
într-un concurs.

Printre premiile deţinute de iubitorul de pă-
sări se numără: „As maraton”, loc 2 cu 02, „Po-
rumbelul anului”, locul 2 – cu argintiu mic,
„Maraton palmares”, doi ani locul 3 cu 02, „Ma-
raton palmares” trei ani loc 1 cu 011, „Record” loc
2 cu 527, „Maraton crescător” un an loc 1, „Mara-
ton crescător” doi ani loc 1, „Maraton crescător”
trei ani loc 1, „As crescător” doi ani loc 2, „As cres-
cător” trei ani loc 2, „Viteză crescător” trei ani loc
2, „General crescător” trei ani loc 3, loc 3 „Româ-
nia as crescător” trei ani loc 3 „România maraton”.

Iar anul 2014 s-a încheiat cum nu se poate mai
bine pentru Florin Hanciu, care a participat, la
Alba Iulia, la festivitatea de premiere a concursu-
rilor naţionale. Columbofilul din Chişoda a obţi-
nut două locuri trei, în cadrul galei care a reunit cei
mai buni crescători de porumbei din ţară, la cele
mai grele două categorii: „Maraton crescător” pal-
mares 2 ani şi „As crescător” palmares 3 ani.

Cristina MORCAN
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Echipa CS Unirea Giroc a încheiat
mulţumitor prima parte a campionatului
Diviziei D Timiş, la fotbal. La capătul turu-
lui competiţiei, CS Unirea se află în afara
pericolului retrogradării, situându-se pe
locul 13, cu 14 puncte. Echipa noastră a
reuşit să câştige patru din cele 17 partide dis-
putate, a încheiat două la egalitate şi a pier-
dut în alte 11 jocuri. Fotbaliştii giroceni au
înscris 25 de goluri şi au primit 53. 

Ceea ce rămâne de remarcat la capătul
celor 14 etape ale sezonului 2014-2015 este
spiritul de fair-play al fotbaliştilor giroceni,
aceştia arătând că au respect pentru sport în
general şi pentru fotbal, în special.

De asemenea, trebuie să spunem că
antrenorul Orlando Trandu, care încă mai
evoluează şi ca jucător, dând un exemplu de-
osebit colegilor săi, a reuşit să-l readucă pe
terenul de fotbal pe un al fost jucător expo-
nenţial al alb-violeţilor de la Poli Timişoara.
În acest tur de campionat, pe gazonul Arenei
„Unirea” din Giroc a putut fi văzut din nou la
„lucru” fostul internaţional Florin Bătrânu,
care, cu experienţa sa, a reuşit să pună 

umărul la câteva rezultate pozitive ale băieţi-
lor noştri.

Cu siguranţă, după reluarea campiona-
tului, CS Unirea Giroc va reuşi să se menţină
şi în acest an în Divizia D Timiş, obiectiv la
îndemână, însă suporterii giroceni speră ca
echipa lor să depăşească acest stadiu şi să
urce în clasament spre locurile superioare.

Până atunci, să rememorăm rezultatele
obţinute de CS Unirea Giroc în turul cam-

pionatului 2014-2015 al Di-
viziei D Timiş:

Etapa I: FC Ripensia –
Unirea Giroc 4-1

Etapa a II-a: Unirea
Giroc – Auto Timişoara 3-1

Etapa a III-a: AS Mu-
rani – Unirea Giroc 3-1

Etapa a IV-a: Unirea
Giroc – „Marcel Băban” Jim-
bolia 2-2

Etapa a V-a: CS Dum-
brăviţa – Unirea Giroc 6-0

Etapa a VI-a: Unirea
Giroc – CFR Timişoara 4-2

Etapa a VII-a: Timişul
Şag – Unirea Giroc 2-0

Etapa a VIII-a: Unirea Giroc – Progre-
sul Racoviţa 5-2

Etapa a IX-a: Pobeda Dudeştii Vechi –
Unirea Giroc 2-1

Etapa a X-a: Progresul Gătaia – Unirea
Giroc 5-2

Etapa a XI-a: Unirea Giroc – ASU Poli-
tehnica Timişoara 1-6

Etapa a XII-a: Unirea Sânnicolau Mare
– Unirea Giroc 5-0

Etapa a XIII-a: Unirea Giroc – Cocoşul
Orţişoara 1-6

Etapa a XIV-a: Voinţa Maşloc – Unirea
Giroc 2-0

Anton BORBELY

CCSS  UUnniirreeaa  GGiirroocc,,  llooccuull  1133  
llaa  ffiinnaalluull  pprriimmeeii  ppăărrţţii  aa  ccaammppiioonnaattuulluuii

DDiivviizziieeii  DD  TTiimmiișș
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Giroc – Auto Timişoara 3-1

Etapa a III-a: AS Mu-
rani – Unirea Giroc 3-1

Etapa a IV-a: Unirea
Giroc – „Marcel Băban” Jim-
bolia 2-2

Etapa a V-a: CS Dum-
brăviţa – Unirea Giroc 6-0

Etapa a VI-a: Unirea
Giroc – CFR Timişoara 4-2

Etapa a VII-a: Timişul
Şag – Unirea Giroc 2-0

Etapa a VIII-a: Unirea Giroc – Progre-
sul Racoviţa 5-2

Etapa a IX-a: Pobeda Dudeştii Vechi –
Unirea Giroc 2-1

Etapa a X-a: Progresul Gătaia – Unirea
Giroc 5-2

Etapa a XI-a: Unirea Giroc – ASU Poli-
tehnica Timişoara 1-6

Etapa a XII-a: Unirea Sânnicolau Mare
– Unirea Giroc 5-0

Etapa a XIII-a: Unirea Giroc – Cocoşul
Orţişoara 1-6

Etapa a XIV-a: Voinţa Maşloc – Unirea
Giroc 2-0

Anton BORBELY

CS  Unirea  Giroc,  locul  13  
la  finalul  primei  părţi  a  campionatului

Diviziei  D  Timiș
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La data de 18 ianuarie 2014, în Comuna
Dumbrăviţa, a avut loc a cincea ediţie a Me-
morialului Robert Fischer, concurs interju-
deţean de şah. Punctul de atracţie al
competiţiei îl reprezintă titlul de „noul Fis-
cher”, care se acordă câştigătorului secţiunii
de juniori, în fiecare an. Acest titlu a revenit
în 2014 lui Paul Paraschiv, care s-a clasat pe
locul 1 în turneul de juniori 9-12 ani, între 57
de jucători veniţi din 3 judeţe (Timiş, Arad şi
Hunedoara). Alte rezultate girocene la Me-
morialul Robert Fischer în 2014: Paraschiv
Alexandra, locul 1 la fete (cu locul 4 în clasa-
mentul general) şi Juravle Ştefan (menţiune). 

La 25 ianuarie 2014 în Timişoara, Paul şi
Alexandra Paraschiv (în vârstă de 11 ani)
ocupă locurile 5, respectiv 10 în clasamentul
general, la Cupa Unirii, între 41 de juniori cu
vârste până în 18 ani! Amândoi girocenii
ocupă însă locul 1 la categoriile lor de vârstă,
B12, respectiv F12.

La începutul lunii februarie 2014, la
Concursul Naţional Şcolar de Şah, indivi-
dual, faza pe ţară, Paul Paraschiv ocupă la ca-
tegoria B13 locul 4 la şah clasic, dar obţine
medalii de argint atât la proba de blitz, cât şi
la şah rapid. Alexandra Paraschiv îşi adjudecă
şi ea o medalie de argint, la şah rapid, catego-
ria F13.

Pe 28 februarie, la Timişoara, are loc şi
faza judeţeană a Olimpiadei Naţionale de
Şah, unde ambele titluri de campion judeţean
la clasele I-VIII, atât la fete, cât şi la băieţi,
sunt adjudecate de către Giroc, tot prin Paul
Paraschiv şi Alexandra Paraschiv - elevi în
clasa a V-a (!).

La faza judeţeană a Campionatului Na-
ţional de Şah pentru copii şi juniori, ediţia
2014, organizată de către Asociaţia Judeţeană
de Şah la Timişoara, în primele două wee-
kend-uri din martie, atât Paul Paraschiv, cât
şi Alexandra Paraschiv devin campioni jude-
ţeni la categoriile lor de vârstă, B12 – respec-
tiv F12, iar Denis Alboni se clasează al doilea
pe judeţ la categoria B14.

La 15 martie 2014, are loc în Timişoara
Trofeul Mediator. Alexandra şi Paul Paras-
chiv au ocupat, ca de obicei, locul 1 la catego-

riile lor de vârstă (F12 şi B12). Însă Paul avea
să se claseze şi pe locul 2 în clasamentul ge-
neral până la 20 de ani!

În 22 şi 23 martie la Odorheiu Secuiesc –
în judeţul Harghita – se desfăşoară faza pe
ţară a Olimpiadei Naţionale de Şah. Repre-
zentanţii judeţului Timiş la clasele I-VIII,
Alexandra şi Paul Paraschiv, fiind abia în
clasa a V-a, au de depăşit handicapul diferen-

ţei de vârstă, majoritatea campionilor jude-
ţeni prezenţi la finală fiind din clase mai
mari. Cu toate acestea, Alexandra Paraschiv
ocupă locul 8 între 41 de concurente, cu ju-
mătate de punct în faţa unei foste campioane
naţionale la junioare, Smaranda Azamfirei.

Cu ocazia Campionatelor Naţionale In-
dividuale de Şah pentru Copii şi Juniori, ver-
siunea F.I.D.E., care s-au desfăşurat între
5-16 aprilie 2014 la Călimăneşti, girocenii au
fost în mijlocul luptei pentru medalii. În
2014, un virus gripal i-a afectat Alexandrei
Paraschiv evoluţia în primele 4-5 zile ale
campionatului, ea terminând pe locul 8 din
36 de concurente la şah clasic, categoria F12.
Alexandra Paraschiv a adus însă Girocului 2
medalii de bronz în finala C.N. 2014, la pro-
bele de şah rapid şi de blitz (şah-fulger). 

RReettrroossppeeccttiivvaa  șșaahhiissttăă  ggiirroocceeaannăă
22001144
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Paul Paraschiv s-a clasat pe locul 5 din 78 de
concurenţi la şah clasic, categoria B12, după o
finală grea încheiată cu remiză, cu negrele, în
faţa lui David Gavrilescu, candidat de maestru,
fost vicecampion mondial la şcolari şi de trei ori
vicecampion european sau al Uniunii Europene.
La proba de şah rapid, Paul Paraschiv a ocupat
locul 4, la egalitate cu locurile 2 şi 3, între 52 de
concurenţi. Chişozeanul Denis Alboni, puter-
nic afectat de gripă, s-a clasat totuşi pe locul 23
din 61 de jucători la şah clasic şi pe locul 19 din
55 de concurenţi la şah fulger, categoria B14.

La 10 mai 2014, echipa claselor I-VIII de la
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc a câş-
tigat (pentru a doua oară consecutiv) faza jude-
ţeană a Campionatului Naţional pe Echipe ale
Claselor I-VIII.

La faza finală de la Olăneşti (12-15 iunie),
echipa şcolară a Girocului a ocupat, cu 4 victo-
rii, 2 meciuri egale şi o singură înfrângere, locul
5 în clasamentul general (cu oraşe cu tot), între
41 de echipe, şi locul 2 în clasamentul echipelor
din mediul rural.

La 17 mai 2014, oraşul Lipova a organizat
Memorialul „Victor Butunoi” la şah rapid, ediţia
I. Paul Paraschiv s-a clasat pe locul 34, cu 6
puncte din 9 posibile, în prima cincime a clasa-
mentului general, la egalitate cu maestra inter-
naţională Angela Dragomirescu şi la numai o
jumătate de punct distanţă de maestrul interna-
ţional Ovidiu Foişor, de maestrul FIDE Călin
Dragomirescu sau de maestrul Horia Prun-
deanu! Pe categorii, Paul Paraschiv a obţinut la
Lipova locul 2 la categoria B12, urcând pe po-
dium într-o întrecere în care mulţi jucători de
elită au asistat la premiere doar ca spectatori.
Alexandra Paraschiv s-a clasat pe locul 1 în cla-
samentul general la junioare. Cu locul 57 din 203
participanţi, Alexandra Paraschiv le-a depăşit pe
celelalte 28 de jucătoare aflate în concurs.

La 30 mai 2014, la Casa Tineretului din Ti-
mişoara, s-a desfăşurat Memorialul „Pius Brân-
zeu” la şah, pentru copii şi juniori până la 16 ani.
Clubul de Şah Giroc s-a impus din nou, prin
Paul şi Alexandra Paraschiv, care au ocupat lo-
curile 1 şi 2 în clasamentul general. Între pre-
mianţi s-au mai găsit girocenii: Alboni Denis
(locul 7 în clasamentul general – au fost premiaţi
primii 10 jucători), Cornelia Dumitrache, locul
3 la categoria F10, precum şi debutanta Andra
Pantiş, cu locul 1 la fete până la 6 ani.

În perioada 24 iunie-4 iulie 2014, la Eforie
Nord s-a desfăşurat festivalul internaţional de
şah Trofeul Litoralului, ediţia XXIV. În turneul
B, destinat juniorilor între 11 şi 14 ani, au luat
startul 68 de jucători, din România, Rusia şi

Republica Moldova. Clubul de Şah Giroc a fost
reprezentat de către Paul şi Alexandra Paraschiv
(ambii în vârstă de 12 ani). Paul Paraschiv a ocu-
pat locul 4 (din 68) în clasament, cu 6,5 puncte,
fiind primul la categoria B12.

În perioada 27 iulie-1 august 2014, Clubul
de Şah Giroc, în colaborare cu Primăria Giroc şi
Hotelul-Restaurant Trio din Comuna Giroc,
au organizat Trofeul Trio Giroc la şah, ediţia a
II-a. Au fost invitate 10 echipe din judeţul
Timiş, din mediul rural, având câte doi juniori
„debutanţi” (cu coeficient CIV / ELO sub
1200), elevi în clasele I-VIII, fiecare echipă
fiind îndrumată de către un căpitan-nejucător
dintre juniorii mai avansaţi. Girocul s-a clasat
abia pe locul secund cu echipa chişozenilor
Dorin şi Gabriel Dumitrache, asistaţi de Denis
Alboni.

În perioada 4-7 septembrie 2014, în cadrul
unui parteneriat bazat pe reciprocitate, Clubul
de Şah Giroc şi C.S. Unirea Sânnicolau Mare
au organizat un turneu închis de şah clasic, sub
forma unor meciuri pe echipe de juniori, 6 con-
tra 6, fiecare cu fiecare. Echipa din Giroc a fost
formată (în ordine) din: Dorin Dumitrache,
Ştefan Juravle, Gabriel Dumitrache, Mihai
Iucu, Andrei Juravle şi Andrei Popescu. Se pare
că experienţa şahistă a prevalat în faţa vârstei,
întrucât la finalul întrecerii victoria a revenit
echipei din Giroc, cu scorul general de 21 la 15.

În perioada 9-14 septembrie, avea loc Tro-
feul Dudeştii Noi la şah clasic, cu omologare
F.I.D.E., concurs împărţit în două secţiuni –
turneul principal şi boboci. În turneul princi-
pal, unde au fost 46 de participanţi, giroceanca
Alexandra Paraschiv s-a clasat pe locul 6 gene-
ral şi primul loc în clasamentul general feminin.
Paul Paraschiv a ocupat primul loc la categoria
B12. Chişozenii Denis Alboni şi Robert Perţe
au ocupat locul 1 la categoria B14, respectiv
locul 3 la categoria B16. La secţiunea pentru
boboci (maxim 8 ani), Mihai Iucu, de la Giroc,
a ocupat locul 2 în clasamentul general, între 19
concurenţi.

La data de 27 septembrie la Timişoara, în
organizarea Clubului de Şah Mediator, a avut
loc Cupa Prieteniei la şah rapid, pe echipe de
câte doi jucători cu vârsta maximă 18 ani.
Locul 1 în clasamentul general a fost adjudecat
de către echipa formată din... prietenii Denis
Alboni (13 ani, Chişoda) şi juniorul Raul
Matei (17 ani, Dudeştii Noi). Pe locul 4 în cla-
samentul general, dar premiaţi drept cea mai
bună echipă formată din fraţi, au încheiat 
Alexandra şi Paul Paraschiv (ambii în vârstă de
12 ani).
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La 18 octombrie, la Lipova, a avut loc
Memorialul „Victor Butunoi” la şah rapid,
ediţia a II-a, concurs care a aliniat la start
156 de jucători din mai multe judeţe. Şahi-
ştii giroceni şi-au făcut simţită prezenţa din
plin – revelaţia zilei fiind Paul Paraschiv,
care a ocupat locul 20 în clasamentul general
şi locul 1 la categoria B12, cu 6 puncte din 9
posibile, după un parcurs teribil: la capătul a
7 runde, el avea 6 puncte, singura înfrângere
fiind în faţa maestrului internaţional Dan
Bogdan. Cea mai de preţ dintre victoriile gi-
roceanului a fost la Angela Dragomirescu,
maestră internaţională. A fost nevoie de un
maestru internaţional – Mihai Grunberg, în
runda 8 – şi de maestrul F.I.D.E. Călin Dra-
gomirescu (care în ultima rundă a întors cu
greu rezultatul, după ce la
un moment dat Paraschiv
obţinuse avantaj), pentru
a frâna, la final, evoluţia
spectaculoasă a girocea-
nului. Alexandra Paras-
chiv a ocupat locul 36 din
156 în clasamentul gene-
ral, dar s-a clasat prima la
junioare (maxim 20 de
ani), fiind depăşită în cla-
samentul general feminin
doar de către maestra 
internaţională Angela
Dragomirescu.

La 1 noiembrie a.c., la
Timişoara, a avut loc faza pe regiune a con-
cursului naţional de şah „Vreau să fiu mare
maestru”, în cadrul proiectului european
„Pierre de Coubertin”. Comuna Giroc a dat
un campion regional, Paul Paraschiv, la ca-
tegoria B12 şi o vicecampioană regională, pe
Alexandra Paraschiv. Finala pe ţară a com-
petiţiei s-a desfăşurat la Călimăneşti între 9-
14 noiembrie. Ambii şahişti giroceni s-au
întors de la finala pe ţară cu medalia de ar-
gint, Paul Paraschiv la B12 şi Alexandra Pa-
raschiv la F12, devenind vicecampioni
naţionali.

Data de 22 noiembrie a adus simultan
trei competiţii de şah rapid, la care Girocul a
fost prezent. În Timişoara, la un concurs de
şah pentru liceeni şi studenţi, Robert Perţe
se clasează pe locul 8 din 36 de participanţi.
La Sânandrei, giroceanul Ştefan Juravle
ocupă primul loc la categoria B10, urmat de
chişozeanul Andrei Mânzat, locul 2. Corne-
lia Dumitrache s-a clasat pe locul 3 la F14.

Cea mai dificilă dintre cele trei competiţii a
avut loc însă la Arad – Cupa Vados la şah
rapid, concurs cu participare interjudeţeană,
aflat la a noua ediţie. Juniorii giroceni Paul
Paraschiv şi Denis Alboni pătrund în clasa-
mentul final până pe locurile 12 şi 13 din 73
de concurenţi. Dar în clasamentul pe cate-
gorii ei sunt printre cei mai buni: Paul Pa-
raschiv, locul 1 la categoria 11-12 ani, mixt;
Alexandra Paraschiv, locul 3 la aceeaşi cate-
gorie (nu s-au acordat premii separate la
fete). Denis Alboni, locul 1 la 13-14 ani mixt.

Ultima competiţie finalizată la data pre-
dării acestui material a fost Memorialul
„Pius Brânzeu”, la şah rapid, juniori, desfă-
şurat la Timişoara, 30 noiembrie, în organi-
zarea C.S. Studenţesc Medicina Timişoara.

Giroceanca Andra Pantiş a ocupat locul 2 la
categoria F6. Denis Alboni, de la Chişoda,
în vârstă de 13 ani, a terminat pe locul 2 în
clasamentul general până în 16 ani, fiind
premiat pentru primul loc la categoria B14. 

Dacă ar fi să fac o estimare grosieră a pal-
maresului şahiştilor din Comuna Giroc pe
ultimii cinci ani, cred că vitrina lor de trofee
ar putea aduna circa 200 de cupe şi peste 300
de medalii, câştigate în competiţii locale,
open, judeţene, interjudeţene, regionale sau
naţionale. Poate că vom reuşi să organizăm o
astfel de expoziţie. 

A fost un parcurs al cărui merit aparţine
în primul rând copiilor giroceni şi familiilor
care s-au implicat. Mişcarea şahistă a benefi-
ciat constant de susţinerea Consiliului Local
al Comunei Giroc şi a domnului primar Iosif-
Ionel Toma. Mulţumim sponsorilor: Hotel-
Restaurant Trio din Giroc şi Restaurant
Biofresh din Timişoara. La mulţi ani!

Zamfir MOLDOVAN, antrenor
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Paul Paraschiv s-a clasat pe locul 5 din 78 de
concurenţi la şah clasic, categoria B12, după o
finală grea încheiată cu remiză, cu negrele, în
faţa lui David Gavrilescu, candidat de maestru,
fost vicecampion mondial la şcolari şi de trei ori
vicecampion european sau al Uniunii Europene.
La proba de şah rapid, Paul Paraschiv a ocupat
locul 4, la egalitate cu locurile 2 şi 3, între 52 de
concurenţi. Chişozeanul Denis Alboni, puter-
nic afectat de gripă, s-a clasat totuşi pe locul 23
din 61 de jucători la şah clasic şi pe locul 19 din
55 de concurenţi la şah fulger, categoria B14.

La 10 mai 2014, echipa claselor I-VIII de la
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc a câş-
tigat (pentru a doua oară consecutiv) faza jude-
ţeană a Campionatului Naţional pe Echipe ale
Claselor I-VIII.

La faza finală de la Olăneşti (12-15 iunie),
echipa şcolară a Girocului a ocupat, cu 4 victo-
rii, 2 meciuri egale şi o singură înfrângere, locul
5 în clasamentul general (cu oraşe cu tot), între
41 de echipe, şi locul 2 în clasamentul echipelor
din mediul rural.

La 17 mai 2014, oraşul Lipova a organizat
Memorialul „Victor Butunoi” la şah rapid, ediţia
I. Paul Paraschiv s-a clasat pe locul 34, cu 6
puncte din 9 posibile, în prima cincime a clasa-
mentului general, la egalitate cu maestra inter-
naţională Angela Dragomirescu şi la numai o
jumătate de punct distanţă de maestrul interna-
ţional Ovidiu Foişor, de maestrul FIDE Călin
Dragomirescu sau de maestrul Horia Prun-
deanu! Pe categorii, Paul Paraschiv a obţinut la
Lipova locul 2 la categoria B12, urcând pe po-
dium într-o întrecere în care mulţi jucători de
elită au asistat la premiere doar ca spectatori.
Alexandra Paraschiv s-a clasat pe locul 1 în cla-
samentul general la junioare. Cu locul 57 din 203
participanţi, Alexandra Paraschiv le-a depăşit pe
celelalte 28 de jucătoare aflate în concurs.

La 30 mai 2014, la Casa Tineretului din Ti-
mişoara, s-a desfăşurat Memorialul „Pius Brân-
zeu” la şah, pentru copii şi juniori până la 16 ani.
Clubul de Şah Giroc s-a impus din nou, prin
Paul şi Alexandra Paraschiv, care au ocupat lo-
curile 1 şi 2 în clasamentul general. Între pre-
mianţi s-au mai găsit girocenii: Alboni Denis
(locul 7 în clasamentul general – au fost premiaţi
primii 10 jucători), Cornelia Dumitrache, locul
3 la categoria F10, precum şi debutanta Andra
Pantiş, cu locul 1 la fete până la 6 ani.

În perioada 24 iunie-4 iulie 2014, la Eforie
Nord s-a desfăşurat festivalul internaţional de
şah Trofeul Litoralului, ediţia XXIV. În turneul
B, destinat juniorilor între 11 şi 14 ani, au luat
startul 68 de jucători, din România, Rusia şi

Republica Moldova. Clubul de Şah Giroc a fost
reprezentat de către Paul şi Alexandra Paraschiv
(ambii în vârstă de 12 ani). Paul Paraschiv a ocu-
pat locul 4 (din 68) în clasament, cu 6,5 puncte,
fiind primul la categoria B12.

În perioada 27 iulie-1 august 2014, Clubul
de Şah Giroc, în colaborare cu Primăria Giroc şi
Hotelul-Restaurant Trio din Comuna Giroc,
au organizat Trofeul Trio Giroc la şah, ediţia a
II-a. Au fost invitate 10 echipe din judeţul
Timiş, din mediul rural, având câte doi juniori
„debutanţi” (cu coeficient CIV / ELO sub
1200), elevi în clasele I-VIII, fiecare echipă
fiind îndrumată de către un căpitan-nejucător
dintre juniorii mai avansaţi. Girocul s-a clasat
abia pe locul secund cu echipa chişozenilor
Dorin şi Gabriel Dumitrache, asistaţi de Denis
Alboni.

În perioada 4-7 septembrie 2014, în cadrul
unui parteneriat bazat pe reciprocitate, Clubul
de Şah Giroc şi C.S. Unirea Sânnicolau Mare
au organizat un turneu închis de şah clasic, sub
forma unor meciuri pe echipe de juniori, 6 con-
tra 6, fiecare cu fiecare. Echipa din Giroc a fost
formată (în ordine) din: Dorin Dumitrache,
Ştefan Juravle, Gabriel Dumitrache, Mihai
Iucu, Andrei Juravle şi Andrei Popescu. Se pare
că experienţa şahistă a prevalat în faţa vârstei,
întrucât la finalul întrecerii victoria a revenit
echipei din Giroc, cu scorul general de 21 la 15.

În perioada 9-14 septembrie, avea loc Tro-
feul Dudeştii Noi la şah clasic, cu omologare
F.I.D.E., concurs împărţit în două secţiuni –
turneul principal şi boboci. În turneul princi-
pal, unde au fost 46 de participanţi, giroceanca
Alexandra Paraschiv s-a clasat pe locul 6 gene-
ral şi primul loc în clasamentul general feminin.
Paul Paraschiv a ocupat primul loc la categoria
B12. Chişozenii Denis Alboni şi Robert Perţe
au ocupat locul 1 la categoria B14, respectiv
locul 3 la categoria B16. La secţiunea pentru
boboci (maxim 8 ani), Mihai Iucu, de la Giroc,
a ocupat locul 2 în clasamentul general, între 19
concurenţi.

La data de 27 septembrie la Timişoara, în
organizarea Clubului de Şah Mediator, a avut
loc Cupa Prieteniei la şah rapid, pe echipe de
câte doi jucători cu vârsta maximă 18 ani.
Locul 1 în clasamentul general a fost adjudecat
de către echipa formată din... prietenii Denis
Alboni (13 ani, Chişoda) şi juniorul Raul
Matei (17 ani, Dudeştii Noi). Pe locul 4 în cla-
samentul general, dar premiaţi drept cea mai
bună echipă formată din fraţi, au încheiat 
Alexandra şi Paul Paraschiv (ambii în vârstă de
12 ani).
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La 18 octombrie, la Lipova, a avut loc
Memorialul „Victor Butunoi” la şah rapid,
ediţia a II-a, concurs care a aliniat la start
156 de jucători din mai multe judeţe. Şahi-
ştii giroceni şi-au făcut simţită prezenţa din
plin – revelaţia zilei fiind Paul Paraschiv,
care a ocupat locul 20 în clasamentul general
şi locul 1 la categoria B12, cu 6 puncte din 9
posibile, după un parcurs teribil: la capătul a
7 runde, el avea 6 puncte, singura înfrângere
fiind în faţa maestrului internaţional Dan
Bogdan. Cea mai de preţ dintre victoriile gi-
roceanului a fost la Angela Dragomirescu,
maestră internaţională. A fost nevoie de un
maestru internaţional – Mihai Grunberg, în
runda 8 – şi de maestrul F.I.D.E. Călin Dra-
gomirescu (care în ultima rundă a întors cu
greu rezultatul, după ce la
un moment dat Paraschiv
obţinuse avantaj), pentru
a frâna, la final, evoluţia
spectaculoasă a girocea-
nului. Alexandra Paras-
chiv a ocupat locul 36 din
156 în clasamentul gene-
ral, dar s-a clasat prima la
junioare (maxim 20 de
ani), fiind depăşită în cla-
samentul general feminin
doar de către maestra 
internaţională Angela
Dragomirescu.

La 1 noiembrie a.c., la
Timişoara, a avut loc faza pe regiune a con-
cursului naţional de şah „Vreau să fiu mare
maestru”, în cadrul proiectului european
„Pierre de Coubertin”. Comuna Giroc a dat
un campion regional, Paul Paraschiv, la ca-
tegoria B12 şi o vicecampioană regională, pe
Alexandra Paraschiv. Finala pe ţară a com-
petiţiei s-a desfăşurat la Călimăneşti între 9-
14 noiembrie. Ambii şahişti giroceni s-au
întors de la finala pe ţară cu medalia de ar-
gint, Paul Paraschiv la B12 şi Alexandra Pa-
raschiv la F12, devenind vicecampioni
naţionali.

Data de 22 noiembrie a adus simultan
trei competiţii de şah rapid, la care Girocul a
fost prezent. În Timişoara, la un concurs de
şah pentru liceeni şi studenţi, Robert Perţe
se clasează pe locul 8 din 36 de participanţi.
La Sânandrei, giroceanul Ştefan Juravle
ocupă primul loc la categoria B10, urmat de
chişozeanul Andrei Mânzat, locul 2. Corne-
lia Dumitrache s-a clasat pe locul 3 la F14.

Cea mai dificilă dintre cele trei competiţii a
avut loc însă la Arad – Cupa Vados la şah
rapid, concurs cu participare interjudeţeană,
aflat la a noua ediţie. Juniorii giroceni Paul
Paraschiv şi Denis Alboni pătrund în clasa-
mentul final până pe locurile 12 şi 13 din 73
de concurenţi. Dar în clasamentul pe cate-
gorii ei sunt printre cei mai buni: Paul Pa-
raschiv, locul 1 la categoria 11-12 ani, mixt;
Alexandra Paraschiv, locul 3 la aceeaşi cate-
gorie (nu s-au acordat premii separate la
fete). Denis Alboni, locul 1 la 13-14 ani mixt.

Ultima competiţie finalizată la data pre-
dării acestui material a fost Memorialul
„Pius Brânzeu”, la şah rapid, juniori, desfă-
şurat la Timişoara, 30 noiembrie, în organi-
zarea C.S. Studenţesc Medicina Timişoara.

Giroceanca Andra Pantiş a ocupat locul 2 la
categoria F6. Denis Alboni, de la Chişoda,
în vârstă de 13 ani, a terminat pe locul 2 în
clasamentul general până în 16 ani, fiind
premiat pentru primul loc la categoria B14. 

Dacă ar fi să fac o estimare grosieră a pal-
maresului şahiştilor din Comuna Giroc pe
ultimii cinci ani, cred că vitrina lor de trofee
ar putea aduna circa 200 de cupe şi peste 300
de medalii, câştigate în competiţii locale,
open, judeţene, interjudeţene, regionale sau
naţionale. Poate că vom reuşi să organizăm o
astfel de expoziţie. 

A fost un parcurs al cărui merit aparţine
în primul rând copiilor giroceni şi familiilor
care s-au implicat. Mişcarea şahistă a benefi-
ciat constant de susţinerea Consiliului Local
al Comunei Giroc şi a domnului primar Iosif-
Ionel Toma. Mulţumim sponsorilor: Hotel-
Restaurant Trio din Giroc şi Restaurant
Biofresh din Timişoara. La mulţi ani!

Zamfir MOLDOVAN, antrenor
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Românii petrec la cumpăna dintre ani cu
veselie, păstrând o parte dintre practicile
păgâne – despre care spun că îi apără de rele
şi de îi ţin sănătoşi şi prosperi pentru un an
întreg –, dar şi cu obiceiuri noi, împrumu-
tate, sărbătoresc în prima zi din an pe sfântul
„păzitor de duhuri rele”. Un număr mare de
practici magice şi ritualuri se săvârşeau în
această zi, ce marchează începutul, nu doar
al unui nou an, dar şi, în mod simbolic, al
unui nou ciclu de viaţă. Sfântul Vasile, per-
ceput de unii drept primul petrecăreţ, nu-
mele lui fiind considerat de alţii drept
numele de botez al Lui Iisus Hristos, este
apărătorul creştinilor, „păzitor de duhurile

rele”, astfel că prima zi a anului a ajuns să fie
considerată un moment propice pentru des-
făşurarea practicilor magice.

Pe de o parte, 1 ianuarie reprezintă un
moment de cumpănă, care, în funcţie de
cunoaşterea tradiţiilor mitologice, poate fi
interpretată în sensul dorit de fiecare; pe de
altă parte, este o zi fastă prin excelenţă - este
prima zi a anului, a unui nou interval de
timp. Integrându-se în perioada mai largă a
sărbătorilor de iarnă, ce debutează în ziua de
Sfântul Nicolae, obiceiurile ce au drept scop
uratul revin la domeniul fundamental al
vieţii omului simplu de la ţară: muncile agri-
cole, fertilitatea câmpului, roadele bogate
etc. Astfel, „Semănatul”, „Pluguşorul”,
„Plugul cel Mare” şi „Vasilica” sunt cele mai

importante texte „magice” care se rostesc în
prima zi a anului şi au o valoare colectivă
puternică. De asemenea, în categoria mani-
festărilor colective bazate pe principiile
“magiei primei zile” se integrează şi textele
ce urează bunăstare fizică şi materială indi-
vidului: „Sorcova” sau colindele de Sfântul
Vasile (care le urează celor apropiaţi sănătate
şi putere de muncă).

De 1 ianuarie, există mai multe obiceiuri
pentru bunul mers al lucrurilor. Astfel,
rromii au obiceiul să colinde cu o căpăţână
de porc, împodobită cu panglici şi mărgele,
tradiţie denumită “Colindul cu Vasilica”
(Siva). După terminarea colindatului, ceata

se strânge la o cârciu -
mă pentru a chefui.
Apoi, se despart, dez -
gătind căpăţâna şi
luându-şi fiecare ce a
pus, iar din ea fac un
prânz, pentru ca obi-
ceiul să fie închis pen-
tru anul respectiv. În
Mehedinţi, în Ajunul
noului an, seara, vin
părinţii cu copiii la
moaşă, aducând plo-
con. Moaşa se
pregăteşte cu colaci
împodobiţi cu bănuţi.
Asistată de mamă,
moaşa trece prin colac

copiii de până la un an, de trei ori, apoi se
închină şi-i ridică la grinda casei urându-le:
“Bine-au venit nepoţii! Ca la ziua de azi, la
anul şi la mulţi ani! Să crească şi să trăiască,
cu norocul să se hrănească!”. Obiceiul poartă
numele de “Masa Moaşei”. Un obicei
săvârşit colectiv de grupuri mici sau de cete
de feciori, este cel al Dezlegării Anului. Ast-
fel, aceştia dezleagă anul şi rodul colindând
pe uliţe, iar vacarmul pe care-l fac cu bicele,
buciumele sau oalele are ca scop înlăturarea
forţelor malefice: seceta, tăciunele de grâu,
insectele şi animalele dăunătoare recoltei
etc. De asemenea, feciorii dezleagă şi cu-
nuniile, cu un descântec: “Slobozim câşlegi-
ile/ Să mărităm fetele/ Umblaţi, feciori,/ Să
fie peţitori”.

AAnnuull  NNoouu,,  ttrraaddiiţţiiii  rroommâânneeșșttii
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SSOORRCCOOVVAA
Este un obicei de Anul Nou practicat de

copii. Se fac în schimbul unor compensaţii
(mai ales bani), urări de mulţi ani cu sănă-
tate. În acelaşi timp, babele şi fetele nemări-
tate nu stau degeaba. În seara care precede
Anul Nou, sunt practicate o seamă de datini
şi credinţe cu referire la mersul vremii şi mai
ales la soarta tinerilor.

CCAALLEENNDDAARRUULL DDEE CCEEAAPPĂĂ
În seara din ajunul Anului Nou se ia o

ceapă şi se taie în 12 bucăţi reprezentând lu-
nile anului. În albiuţele desfăcute şi numite
pentru fiecare lună se pune sare. Care va
avea mai multă apa se crede că va fi luna cea
mai ploioasă. Dacă vreuna din albiuţe nu
lasă apă, marchează o lună secetoasă.

PPUUNNŢŢIILLEE
Când toca popa în ajunul Anului Nou,

fetele se duceau după crenguţe de măr dulce
să facă din ele punţi, în credinţa că vor visa
noapte ursită. Punţile prevesteau fetelor în
dimineaţa Anului Nou cum vor fii viitori lor
bărbaţi. Dacă puntea va fi cu chidă (brumă)
e semn că fata va lua om bogat, altfel va lua
om sărac. Unii flăcăi furau punţile fetelor,
aşa că pentru ele era semn, că în acel an vor
pierde rânduiala măritatului.

VVĂĂRRGGEELLAATTUULL
Se practică în ajunul Anului Nou. Pe

masă sub străchini sau ulcele erau puse anu-
mite obiecte, bani, grâu, oglindă, pieptene,
ac, pâine, etc. Fata sau băiatul ridică trei oale
( străchini ) şi dacă iese la iveală acul, pâinea
şi pieptenul, înseamnă că va lua om bogat,
dar jimbat. Se făcea haz dacă erau nimerite
obiecte ce semnificau defecte.

PPEERRIIII PPEE FFOOCC
Se pun pe vatra încinsă sau pe plita cup-

torului doi peri din spinarea porcului, unul
reprezentând o fată, celălalt un băiat. Dacă
perii arzând se depărtează, tinerii nu se iau.
Dacă se apropie răcindu-se e semn de îm-
preunare.

SSEEMMIINNŢŢEE DDEE CCÂÂNNEEPPĂĂ
Se pun pe plită sau în vatră pentru ai

casei. Dacă sămânţa plesnită va sări în foc
sau la uşă, e semn că omul va muri. Dacă va
sări la icoană, e semn bun. Se mai puneau
seminţe pentru vitele din curte şi chiar pen-
tru semănături. Seminţele plesnite erau
amestecate dimineaţa cu altele şi se dădeau
la lighioane urându-le: ,, Să trăiască, Să
crească, să se prăsească, ca frunza-n codru,
ca nisipul în mare”.

NNUUMMĂĂRRĂĂTTOOAARREEAA PPAARRIILLOORR
Se făcea în noaptea de Anul Nou, de la

10 la 1. Parul cu numărul 1 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, calităţile ursitului fiind cate-
gorisite în funcţie de parul însemnat.

SSCCUULLAARREEAA VVIITTEELLOORR
Era făcută în ajun de fata de măritat, care

mergea în grajdul vitelor şi dădea cu piciorul
într-un bou zicând: ,, Hai Bălan, ăst an ! Alt
an ! “ la a câta lovitură se scula boul, se marca
numeric anul în care se va mărita fata.

OOGGLLIINNZZIILLEE
Erau puse 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, va observa un coşciug.

CCEEAARRAA ÎÎNN AAPPĂĂ
Era obicei practicat tot în seara ajunului

de Anul Nou. Se puneau două picături de
ceară şi se agita vasul. Dacă picăturile de
ceară se apropiau, era semn că tinerii se vor
lua.

OObbiicceeiiuurrii  ddiinn  ssttrrăăbbuunnii
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Luna decembrie în date
1 decembrie - Ziua Internaţională de Combatere şi Profilaxie a Maladiei SIDA

1 decembrie – Ziua Naţională a României

3 decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap (Invalizilor)

5 decembrie - Ziua Internaţională a Voluntarilor

7 decembrie - Ziua Mondială a Aviaţiei Civile

10 decembrie - Ziua Mondială a Drepturilor Omului

11 decembrie - Ziua Internaţională a Munţilor

22 decembrie - Ziua Energeticianului

25 decembrie - Şi-a încheiat existenţa oficial URSS (anul 1991)

29 decembrie - Ziua Internaţională a Conservării Biodiversităţii



257

SORCOVA
Este un obicei de Anul Nou practicat de

copii. Se fac în schimbul unor compensaţii
(mai ales bani), urări de mulţi ani cu sănă-
tate. În acelaşi timp, babele şi fetele nemări-
tate nu stau degeaba. În seara care precede
Anul Nou, sunt practicate o seamă de datini
şi credinţe cu referire la mersul vremii şi mai
ales la soarta tinerilor.

CALENDARUL  DE  CEAPĂ
În seara din ajunul Anului Nou se ia o

ceapă şi se taie în 12 bucăţi reprezentând lu-
nile anului. În albiuţele desfăcute şi numite
pentru fiecare lună se pune sare. Care va
avea mai multă apa se crede că va fi luna cea
mai ploioasă. Dacă vreuna din albiuţe nu
lasă apă, marchează o lună secetoasă.

PUNŢILE
Când toca popa în ajunul Anului Nou,

fetele se duceau după crenguţe de măr dulce
să facă din ele punţi, în credinţa că vor visa
noapte ursită. Punţile prevesteau fetelor în
dimineaţa Anului Nou cum vor fii viitori lor
bărbaţi. Dacă puntea va fi cu chidă (brumă)
e semn că fata va lua om bogat, altfel va lua
om sărac. Unii flăcăi furau punţile fetelor,
aşa că pentru ele era semn, că în acel an vor
pierde rânduiala măritatului.

VĂRGELATUL
Se practică în ajunul Anului Nou. Pe

masă sub străchini sau ulcele erau puse anu-
mite obiecte, bani, grâu, oglindă, pieptene,
ac, pâine, etc. Fata sau băiatul ridică trei oale
( străchini ) şi dacă iese la iveală acul, pâinea
şi pieptenul, înseamnă că va lua om bogat,
dar jimbat. Se făcea haz dacă erau nimerite
obiecte ce semnificau defecte.

PERII  PE  FOC
Se pun pe vatra încinsă sau pe plita cup-

torului doi peri din spinarea porcului, unul
reprezentând o fată, celălalt un băiat. Dacă
perii arzând se depărtează, tinerii nu se iau.
Dacă se apropie răcindu-se e semn de îm-
preunare.

SEMINŢE  DE  CÂNEPĂ
Se pun pe plită sau în vatră pentru ai

casei. Dacă sămânţa plesnită va sări în foc
sau la uşă, e semn că omul va muri. Dacă va
sări la icoană, e semn bun. Se mai puneau
seminţe pentru vitele din curte şi chiar pen-
tru semănături. Seminţele plesnite erau
amestecate dimineaţa cu altele şi se dădeau
la lighioane urându-le: ,, Să trăiască, Să
crească, să se prăsească, ca frunza-n codru,
ca nisipul în mare”.

NUMĂRĂTOAREA  PARILOR
Se făcea în noaptea de Anul Nou, de la

10 la 1. Parul cu numărul 1 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, calităţile ursitului fiind cate-
gorisite în funcţie de parul însemnat.

SCULAREA  VITELOR
Era făcută în ajun de fata de măritat, care

mergea în grajdul vitelor şi dădea cu piciorul
într-un bou zicând: ,, Hai Bălan, ăst an ! Alt
an ! “ la a câta lovitură se scula boul, se marca
numeric anul în care se va mărita fata.

OGLINZILE
Erau puse 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, va observa un coşciug.

CEARA  ÎN  APĂ
Era obicei practicat tot în seara ajunului

de Anul Nou. Se puneau două picături de
ceară şi se agita vasul. Dacă picăturile de
ceară se apropiau, era semn că tinerii se vor
lua.

Obiceiuri  din  străbuni
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LLuunnaa  ddeecceemmbbrriiee  îînn  ddaattee
1 decembrie - Ziua Internaţională de Combatere şi Profilaxie a Maladiei SIDA

1 decembrie – Ziua Naţională a României

3 decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap (Invalizilor)

5 decembrie - Ziua Internaţională a Voluntarilor

7 decembrie - Ziua Mondială a Aviaţiei Civile

10 decembrie - Ziua Mondială a Drepturilor Omului

11 decembrie - Ziua Internaţională a Munţilor

22 decembrie - Ziua Energeticianului

25 decembrie - Şi-a încheiat existenţa oficial URSS (anul 1991)

29 decembrie - Ziua Internaţională a Conservării Biodiversităţii
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Horoscop

Săgetător
Dragoste şi cuplu

Anul 2015 se menţine favorabil sub aspectul parteneriatelor, cel puţin în prima jumătate
a anului, ca efect al tranzitului lui Jupiter în Gemeni. Cu toţii veţi avea parte de anumite
împrejurări norocoase, într-un fel sau altul, şi ar fi bine să profitaţi de ele, întrucât vă oferă
şansa să vă cunoaşteţi mai bine şi să dobândiţi o perspectivă nouă asupra relaţiilor. Dacă
sunteţi implicaţi într-o relaţie de cuplu, pregătiţi-vă pentru un an memorabil, plin de iubire
şi romantism. Însă, dacă cineva vă cucereşte inima, ar fi mai bine poate să aşteptaţi până în
vară, înainte de a vă lua un angajament ferm. Jupiter va intra în Rac începând cu 27 iunie şi
odată cu acest tranzit va creşte nevoia de securitate şi confort afectiv, iar emoţiile vor de-
veni mai profunde şi mai bogate. În mod cert, pentru mulţi dintre voi intimitatea va fi un de-
ziderat esenţial. Există două momente din an când s-ar putea să vă simţiţi mai vulnerabili
decât de obicei: mai şi noiembrie. S-ar putea ca unele gesturi ale partenerului vostru de viaţă
să vă descumpănească punându-vă la îndoială calităţile personale. 

Bani şi carieră
Astrele din acest an vă îndeamnă către o abordare mai conservatoare în ceea ce priveşte

finanţele. Dacă intenţionaţi să investiţi, fiţi prudenţi, mai cu seamă în iulie şi august! Cu
Uranus, care guvernează imprevizibilul, câştigurile pot sosi uşor, dar si pierderile pot fi în-
semnate. Cu Pluto în zona banilor este mai înţelept să nu vă asumaţi riscuri. Examinaţi-
vă îndeaproape obiceiurile finaciare şi operaţi schimbările care trebuie! În funcţie de caz,
economisiţi, investiţi pe termen lung şi aveţi grijă ca bunurile şi proprietăţile să fie complet
asigurate. În acelaşi timp, Pluto vă îmboldeşte să vă definiţi (sau redefiniţi) clar valorile,
atât din punct de vedere al eticii personale, cât şi în privinţa bunurilor materiale. Este un an
în care să vă puneţi întrebări profunde despre lucrurile cele mai importante din viaţa voas-
tră. Veţi avea poate surpriza să descoperiţi că lucrurile materiale nu sunt chiar atât de pre-
ţioase precum talentele, abilităţile şi relaţiile personale. Apoi, cu Saturn în Scorpion aţi
putea scoate la iveală calităţi care să vă fie de mare folos în plan profesional: ambiţia, perse-
verenţa şi perfecţionismul. 

Sănătate
Saturn a intrat în Scorpion şi în zona cea mai ascunsă şi secretă a vieţii voastre, încă din

toamna anului trecut. Acesta vă îndeamnă să priviţi în interiorul vostru şi să vă examinaţi
viaţa, stabilind ce aţi realizat şi ce speraţi să faceţi în viitor. Toate acestea constituie o pre-
gătire a momentului de peste doi ani când Saturn va intra în semnul vostru natal. Probabil
veţi fi copleşiţi de gânduri nu tocmai bune, cu unele regrete. Recunoaşteţi-le ca atare, fără
să insistaţi însă prea mult asupra lor şi treceţi mai departe apreciind poziţia în care vă aflaţi
în prezent! Acest tranzit o să vă ajute să înţelegeţi problemele pe care le-aţi avut cu anumiţi
oameni şi evenimente din trecut. În perioada februarie-iunie, stările de confuzie şi nemul-
ţumire vor fi probabil ceva mai acute. Unii dintre voi s-ar putea să tânjească după izolare şi
retragere din sfera preocupărilor specifice lumii exterioare. Perioada este însă ideală pentru
introspecţie şi preocupări din zona spirituală. De asemenea, examinaţi-vă visele care vă pot
oferi intuiţii extraordinare! În plus, v-aţi putea oferi voluntar timpul şi talentele pentru o
cauză nobilă, ce poate fi o excelentă experienţă de învăţare şi de bucurii intangibile.

(22 noiembrie - 20 decembrie)
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SSăăggeettăăttoorr
Dragoste şi cuplu

Anul 2015 se menţine favorabil sub aspectul parteneriatelor, cel puţin în prima jumătate
a anului, ca efect al tranzitului lui Jupiter în Gemeni. Cu toţii veţi avea parte de anumite
împrejurări norocoase, într-un fel sau altul, şi ar fi bine să profitaţi de ele, întrucât vă oferă
şansa să vă cunoaşteţi mai bine şi să dobândiţi o perspectivă nouă asupra relaţiilor. Dacă
sunteţi implicaţi într-o relaţie de cuplu, pregătiţi-vă pentru un an memorabil, plin de iubire
şi romantism. Însă, dacă cineva vă cucereşte inima, ar fi mai bine poate să aşteptaţi până în
vară, înainte de a vă lua un angajament ferm. Jupiter va intra în Rac începând cu 27 iunie şi
odată cu acest tranzit va creşte nevoia de securitate şi confort afectiv, iar emoţiile vor de-
veni mai profunde şi mai bogate. În mod cert, pentru mulţi dintre voi intimitatea va fi un de-
ziderat esenţial. Există două momente din an când s-ar putea să vă simţiţi mai vulnerabili
decât de obicei: mai şi noiembrie. S-ar putea ca unele gesturi ale partenerului vostru de viaţă
să vă descumpănească punându-vă la îndoială calităţile personale. 

Bani şi carieră
Astrele din acest an vă îndeamnă către o abordare mai conservatoare în ceea ce priveşte

finanţele. Dacă intenţionaţi să investiţi, fiţi prudenţi, mai cu seamă în iulie şi august! Cu
Uranus, care guvernează imprevizibilul, câştigurile pot sosi uşor, dar si pierderile pot fi în-
semnate. Cu Pluto în zona banilor este mai înţelept să nu vă asumaţi riscuri. Examinaţi-
vă îndeaproape obiceiurile finaciare şi operaţi schimbările care trebuie! În funcţie de caz,
economisiţi, investiţi pe termen lung şi aveţi grijă ca bunurile şi proprietăţile să fie complet
asigurate. În acelaşi timp, Pluto vă îmboldeşte să vă definiţi (sau redefiniţi) clar valorile,
atât din punct de vedere al eticii personale, cât şi în privinţa bunurilor materiale. Este un an
în care să vă puneţi întrebări profunde despre lucrurile cele mai importante din viaţa voas-
tră. Veţi avea poate surpriza să descoperiţi că lucrurile materiale nu sunt chiar atât de pre-
ţioase precum talentele, abilităţile şi relaţiile personale. Apoi, cu Saturn în Scorpion aţi
putea scoate la iveală calităţi care să vă fie de mare folos în plan profesional: ambiţia, perse-
verenţa şi perfecţionismul. 

Sănătate
Saturn a intrat în Scorpion şi în zona cea mai ascunsă şi secretă a vieţii voastre, încă din

toamna anului trecut. Acesta vă îndeamnă să priviţi în interiorul vostru şi să vă examinaţi
viaţa, stabilind ce aţi realizat şi ce speraţi să faceţi în viitor. Toate acestea constituie o pre-
gătire a momentului de peste doi ani când Saturn va intra în semnul vostru natal. Probabil
veţi fi copleşiţi de gânduri nu tocmai bune, cu unele regrete. Recunoaşteţi-le ca atare, fără
să insistaţi însă prea mult asupra lor şi treceţi mai departe apreciind poziţia în care vă aflaţi
în prezent! Acest tranzit o să vă ajute să înţelegeţi problemele pe care le-aţi avut cu anumiţi
oameni şi evenimente din trecut. În perioada februarie-iunie, stările de confuzie şi nemul-
ţumire vor fi probabil ceva mai acute. Unii dintre voi s-ar putea să tânjească după izolare şi
retragere din sfera preocupărilor specifice lumii exterioare. Perioada este însă ideală pentru
introspecţie şi preocupări din zona spirituală. De asemenea, examinaţi-vă visele care vă pot
oferi intuiţii extraordinare! În plus, v-aţi putea oferi voluntar timpul şi talentele pentru o
cauză nobilă, ce poate fi o excelentă experienţă de învăţare şi de bucurii intangibile.
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PPee--nnttââiiaa  zzăăppaaddăă……  
Pe-ntâia zăpadă păşesc în neştire,

Cu agere doruri şi-avânturi duium.
Şi seara albastră cu steaua subţire,

Încet luminează hoinarul meu drum.

Lumina sau umbra a prins să se cearnă?
Prin crânguri cocoşii sau vântul dă glas?

Nu ştiu, pretutindeni pe câmpuri e iarnă,
Sau stoluri de lebede mute-n popas?

Tu albă minune, tu limpede seară!
Fierbinţi mi-s obrajii de gerul din crâng.

Răchitele zvelte cu sânii afară,
Îmi vine deodată la piept să le strâng.

O, codrul ce-n pâclă cinchit piroteşte!
O, ninsele lanuri sub teafăr îndemn!
Îmi vine în braţe s-apuc voiniceşte,

Frumoasele sălcii cu şolduri de lemn.

Serghei ESENIN

Se-aşterne iar de-a lungul văii
Acelaşi purpuriu năvod

Şi-ncep să cânte zurgălăii
Senini de Nijni-Novgorod.

De sub basmaua creponată
Un chip angelic îmi arăţi,
Când coada roşie de fată
O laşi să fâlfâie-a răsfăţ.

Şi gânju-ţi pare, ca-ntr-o glumă,
Ce saltă şi coboară-n lat,

Subţirea mânecă de spumă
N-o să ţi-o sufle de pe braţ.

În visuri, cineva mă-mbie
Şi-nalţă-n sesul zmeuriu

Un foişor de taină, ţie,
Iar pentru mine-un schit pustiu.

Acolo ceru-o să-şi ridice
Mai limpezi aştrii şi mai puri.

Eu fi-voi fratele novice,
Tu, desfrânata din scripturi.

Şi ştiu că-n liniştea-ncordată,
Pierduţi vom lâncezi mereu:
Eu bâjbâind prin ceaţa mată,
Iar tu, oftând de dorul meu.

Dar n-au să rupă legământul
Nici dulci săruturi, nici cuvânt:

Privirea ce-a văzut pământul
E moartă după alt pământ.

Serghei ESENIN

SSee--aașștteerrnnee  iiaarr  ddee--aa  lluunngguull  vvăăiiii

VViissccoolluull
pprriinnddee  ccoollbbuull
ssăă--șșii  lleeppeeddee

Viscolul prinde colbul să-şi lepede,
Lunecă-o troică, lunecă repede.
Veselă-n troică, peste întindere,

O tinereţe fuge cu-aprindere.
Unde mi-s oare zilele proaspete?

Dar fericirea ce-am vrut-o oaspete?
Toate pieriră-n iarna sălbatică,
Precum această troică zănatică.

Serghei ESENIN


