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ZZiillee ddee ppoosstt şşii ppoossttuurrii ddee ppeessttee aann
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de

cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (marţi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

(luni, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (miercuri, 14 septem-

brie)
Postul Sfintelor Paşti

(luni, 14 martie - sâmbătă, 30
aprilie)

Postul Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel (luni, 27 iunie–
marţi, 28 iunie) 

Postul Adormirii Maicii
Domnului (luni, 1 august -
duminică, 14 august) 

Postul Naşterii Domnului
(marţi, 15 noiembrie - sâm-
bătă, 24 decembrie)

ZZiillee aalliittuurrggiiccee şşii zziillee
ccuu LLiittuurrgghhiiee ddiiffeerriittăă

Zile aliturgice (în care nu se
săvârşeşte nicio Sfântă Litur-
ghie): miercuri şi vineri, în
săptămâna Lăsatului sec de
brânză (9 şi 11 martie); luni şi
marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (14 -
15 martie); în Sfânta şi Marea
Vineri (29 aprilie); vineri în-
aintea Naşterii Domnului (23
decembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte
de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3,
10, 17, 28 şi 30 aprilie, 25 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sf inţite se săvâr-
şeşte în zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti
(luni - vineri), până în Sfânta şi Marea Miercuri
inclusiv, cu excepţia Praznicului Bunei Vestiri
(25 martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvâr-
şeşte în toate celelalte zile.

ZZiillee îînn ccaarree nnuu ssee ssăăvvâârrşşeesscc
ppaarraassttaassee

În toate duminicile de peste an; la Praznicele
Împărăteşti; în zilele de rând (luni-vineri) ale
Postului Mare; în zilele aliturgice; în perioada de
la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântu-
lui Apostol Toma (24 aprilie - 8 mai); în perioada
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie -
6 ianuarie).

ZZiillee şşii ddaattee iimmppoorrttaannttee
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare

naţională (duminică, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei

antinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (luni, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (marţi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 15 mai)

Duminica părinţilor şi copii-
lor (duminică, 5 iunie)

Duminica românilor mi-
granţi (duminică, 21 august)

Începutul anului bisericesc;
Ziua rugăciunii pentru mediu
(joi, 1 septembrie)

Ziua Bibliei (duminică, 13
noiembrie)

SSăărrbbăăttoorrii bbiisseerriicceeşşttii
nnaaţţiioonnaallee

Înălţarea Domnului – Ziua
Eroilor (joi, 9 iunie)

Sf. Apostol Andrei cel Întâi
chemat, Ocrotitorul României
(miercuri, 30 noiembrie)

ZZiillee şşii ssăărrbbăăttoorrii
lleeggaallee îînn ccaarree

nnuu ssee lluuccrreeaazzăă
Anul Nou (vineri, 1 şi sâm-

bătă, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a

muncii (duminică, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 1 şi luni, 2 mai) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 19 şi

luni, 20 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (luni, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul

României (miercuri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (joi, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (duminică, 25 şi

luni, 26 decembrie)

NNuu ssee ffaacc nnuunnţţii
În toate zilele de post şi în posturile de peste

an (enumerate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti

(1-2 februarie; 8-9 şi 18-20 iunie; 15 august; 13-
14 septembrie) 

De luni după lăsatul secului de carne pentru
Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apostol
Toma (7 martie-8 mai) 

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

Rânduieli bisericeşti în anul 2016
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Acest almanah își aduce partea sa de importanță la
cunoașterea și păstrarea evenimentelor locale.

Socotind că scrisul este un izvor fermecat ce nu se
sfârșește niciodată, tot așa și trăirile noastre trebuie să
dăinuie spre aducere aminte celor ce vor urma.

Ușor sau greu, plăcut sau neplăcut, împreună le-am fău-
rit pe toate, dând viață unei energii colective capabile să ne
propulseze spre o dezvoltare fără precedent.

Experiența acumulată, an de an, a jucat un rol impor-
tant în editarea Almanahului ,,Dialog cu Cetățenii”, care
este așteptat, cu nerăbdare, de mulți cititori.

Cu o viziune panoramică asupra comunității, sunt
descrise acțiuni care au avut loc pe perioada unui an.

Astfel, almanahul cuprinde aspecte din viața de zi cu zi
a Primăriei, Consiliului Local, instituțiilor de învățământ,
bisericilor, Ansamblului Cultural ,,Ghiocelul”, SC
Giroceana SRL și a locuitorilor.

De la începutul și până la 1nalul acestuia sunt prezen-
tate articole culese din Ziarul bilunar ,,Dialog cu
Cetățenii”, pastelate cu imagini ce dau un plus de
atractivitate lucrării.

Închei prin a vă transmite tuturor celor care îl lecturează
multă sănătate, fericire și bucurii în Noul An și să
rămâneți 1deli adevărului.

LLaa mmuullţţii aannii!!
Dr. Iosif-Ionel TOMA, 

primarul comunei Giroc

Cuvânt înainte
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Un studiu alDTZResearch realizat pe
tema livrărilor de locuinţe noi în anul
2014 plasează comuna Giroc pe locul
zece într-un top naţional. Cu 477 de

locuinţe noi livrate, Girocul se situează
înaintea unor municipii precum Aradul
şi Oradea, dar şi în faţa unor zone rezi-
denţiale cunoscute din jurul capitalei,
cum sunt Otopeniul şi Bragadiru.

Datorită disponibilităţii şi a preţurilor
accesbile ale terenurilor, localităţile din
vecinătatea marilor oraşe cunosc o dez-
voltare rezidenţială de amploare.

Patru comune (Şelimbăr, Floreşti,
Giroc şi Miroslava) şi trei oraşe din
judeţul Ilfov (Popeşti Leordeni,Otopeni
şi Bragadiru) sunt în topul la care facem
referire.

Comuna Giroc, în topul
naţional al numărului
de locuinţe construite
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Studiul realizat de DTZ Research
arată, totodată, că unităţi administrativ-
teritoriale precum Giroc şi Floreşti, din
apropierea oraşelor Timişoara şi Cluj
Napoca, se dezvoltă puternic, devenind

sateliţi importanţi ai celor două loca-
lităţi.

Preţurile mai mici ale terenurilor şi
dorinţamultor locuitori din oraşe de a se
muta de la bloc la casă sunt principalele
motive pentru care piaţa rezidenţială din
aceste localităţi este foarte activă.Un alt
factor important, fără de care aceste loca-

lităţi nu s-ar putea dezvolta, este infra-
structura care permite un acces uşor
către oraşele mari din apropiere.

Sectorul rezidenţial a intrat pe o nouă
curbă de creştere, ca urmare a stabilizării

preţurilor şi a îmbunătăţirii situaţiei eco-
nomice, dar această tendinţă se mani-
festă cu precădere în oraşele mari,
precum Bucureşti, Timişoara, Cluj
Napoca sau Iaşi.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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În comuna Giroc se va construi o nouă bise-
rică ortodoxă. Iniţiativa este o urmare a faptului
că actuala biserică, cu hramul Sfântul Mare
MucenicDimitrie, a devenit neîncăpătoare pen-
tru numărul de credincioşi.

Astfel, duminică, 22 noiembrie 2015,
ÎnaltpreasfinţiaSa IoanSelejan,MitropolitulBa-
natului, alături de oficialităţi locale şi judeţene,
între care domnulTituBojin, preşedinteleCon-
siliului Judeţean Timiş, şi domnul Iosif-Ionel
Toma, primarul comunei Giroc, a participat la
SfântaLiturghie,
după care a
sfinţit locul în
care se va înălţa
noua biserică.
La eveniment a
luat parte un
numeros sobor
de preoţi, con-
dus de părintele
Ionel Popescu,
vicar eparhial,
şi, de asemenea,
un număr mare
de credincioşi.

„Întrucâtbise-
rica actuală, construită în anul 1759, se arată
neîncăpătoare pentru credincioşii veniţi în
număr mare la sărbătorile de peste an, s-a simţit
nevoia construirii unui nou sfânt lăcaş, care să
deservească nevoile spirituale ale comunităţii
ortodoxe din Giroc, aflată în continuă creştere
datorită dezvoltării deosebite, din ultima vreme,
a localităţii din imediata apropiere aTimişoarei”,
afirmă reprezentanţii Mitropoliei Banatului.

După încheierea Sfintei Liturghii, ÎPS Ioan a
adresat un cuvânt de învăţătură, referitor la înţe-
lesurile duhovniceşti ale pericopei evanghelice
duminicale de la Luca, despre „Pilda bogatului
căruia i-a rodit ţarina”. „Să ne rugăm Bunului
Dumnezeu ca la sfârşitul vieţii noastre pămân-

teşti să auzim cuvitele dulci ale Mântuitorului
Hristos: «Vino slugă bună şi credincioasă de
moşteneşte Împărăţia Cerurilor». Iubiţi credin-
cioşi, avem doar două căi de ales în viaţa aceasta
pământească, nu sunt mai multe. O cărare a
pierzării, iar alta a mântuirii. Rămâne în seama
noastră să alegem pe care să mergem, ori cărarea
necumpătării şi a nebuniei, ori pe cărarea
lui Hristos, pe Cărarea Raiului”, a subliniat
Înaltpreasfinţia Sa.

În continuare, Mitropolitul Banatului a
binecuvântat te-
renul pe care se
va înălţa noua
biserică a credin-
cioşilor ortodocşi
din Giroc, care
va avea Hramul
Pogorârea Sfân-
tuluiDuh.„Doar
câţi suntem aici
prezenţi, abia,
abia dacă am în-
căpea şi în noua
biserică. Iată, pe
locul acest nu a
fost construit

nimic, este un loc curat şi chiar aici se va afla
sfântul altar al bisericii.

Pentru că sunt încă mulţi oameni în suferinţă,
în ţară şi în străinătate, eu aş vrea ca biserica
aceasta să fie o biserică a milosteniei, păcii şi
mângâierii, pentru că va avea hramul Pogorârea
Duhului Sfânt, care este mângâietor. Şi atunci,
haideţi, cei pe care ne-a învrednicit Dumnezeu
să fim la prima slujbă în biserica aceasta, să ros-
tim unTatălNostru pentru toţi aceia din spitale,
de la casele lor, care sunt în necazuri, ca Duhul
cel Sfânt, care va fi ocrotitorul acestei biserici,
să-i mângâie”, a rostit ÎPS Ioan Selejan.

Ioana NICOLESCU

La Giroc se construieşte
o nouă biserică, una
„a milosteniei, păcii

şi mângâierii”
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Creşa din Giroc a fost
inaugurată cu prilejul

începerii noului an şcolar
Comuna Giroc a cunoscut, în ultimii ani, o creştere

demograf ică fără precedent.
Dezvoltarea continuă a comunei a dus la oferirea unor

condiţii de viaţă identice cu cele de la oraş.
Una dintre priorităţile autorităţilor locale din Giroc, a

primarului comunei, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, este
tocmai aceea de a crea condiţii optime pentru dezvoltarea
tinerei generaţii.



Astfel, în comunaGiroc, au fost aduse la stan-
darde europene toate instituţiile de învăţământ
preşcolar şi şcolar, şi nu numai, iar o dată cu în-
ceperea noului an şcolar, 2015-2016, la Giroc s-a
inaugurat o creşă ce poate găzdui până la o sută
de copii. Evenimentul a precedat, practic, cere-
moniile de deschidere a anului şcolar de la Giroc
şi Chişoda. A fost o investiţie în valoare de
965.000 de lei. Spaţiul pe care s-a ridicat noua
creşă are o suprafaţă desfăşurată de 993,95 metri
patraţi, suprafaţa utilă fiind de 846,70 metri pa-
traţi.

Ca şi funcţiuni, creşa dispune de cinci dormi-
toare, trei săli de joacă, o bucătărie dotată cu
toate cele necesare preparării hranei celor mici,
şase grupuri sanitare, un cabinet pentru educa-
toare, spaţiu tehnic, vestiar, cabinet medical şi
izolator.

Panglica inaugurală a creşei a fost tăiată de
primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, domnul viceprimar, ing. Ilie Gâlcă,
doamna directoare a Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc, prof.Mihaela Pascu, domnul
directoradjunctal liceului,prof.NicolaePetchescu
şi doamna educator-coordonator,LenuţaTerteci.
Cu acest prilej, domnul primar Iosif-IonelToma a
precizat: „Acest edificiu este rezultatul unei nece-
sităţi care a devenit stringentă în comuna noastră,
privind numărul mare, şi în continuă creştere, al
copiilor.Aşa cum am mai spus, copiii şi tinerii sunt
bunul nostru celmai de preţ şi constituie, la nivelul
comunei Giroc, o prioritate.

Ne-am străduit ca această nouă unitate şcolară
să fie la celemai înalte standarde şi după celemai
noi cerinţe în domeniu, şi, am reuşit. Creşa şi
grădiniţa sunt ultra-moderne, construite după
ultimele canoane în domeniu şi răspund celor
mai exigente cereri”.

După tăierea panglicii inaugurale, copiii,
părinţii şi invitaţii au făcut o scurtă vizită prin
noul edificiu.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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Şcolarii din clasele ciclului primar de la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc au la dispo-
ziţie, începând din luna septembrie a anului tre-
cut, o nouă facilitate: programul „Şcoală după
şcoală” - Afterschool.Ca un cadou făcut de Ziua
Mondială a Edu-
caţiei, primarul
comunei Giroc,
domnul dr. Iosif-
IonelToma a tăiat
panglica inaugu-
rală a clădirii after
school, una mod-
ernă şi cu dotări
de ultimă gener-
aţie. Tot cu acest
prilej, preotul
paroh al Bisericii
Ortodoxe Româ-
ne dinGiroc,Ma-
rius Iulian Şonea,
alături de preoţii
Eugen Babescu şi
Florin Maxim,
foşti elevi ai şcolii
din Giroc, şi Alin
Scridon au sfinţit
noua clădire.

În discursul său
rostit la inaugu-
rarea clădirii Af-
terschool, domnul
primar a precizat: „Am reuşit sămă ţin de cuvânt
şi, ca în fiecare an, deschiderea anului şcolar am
făcut-o cu un şantier. Cu această clădire am
depăşit suprafaţa de 6.000 de metri patraţi con-
struiţi în incinta liceul nostru. Dacă ne gândim
ce înseamnă 6.000 demetri patraţi, putem spune
că este mai mult de un lanţ de pământ. Este
foarte greu să munceşti un lanţ de pământ.Dacă
vorbim însă de suprafaţa construită pentru şcoala

din Giroc pot spune că aici se vor aduna multe
roade, dacă munca va fi făcută aşa cum trebuie.
Aş dori ca bunul Dumnezeu să ne îngăduie să
adunăm şi de aici roade bogate, pentru că, aşa
cum am gândit de la început, această dezvoltare

este spre binele co-
piilor din comuna
Giroc.

Aş vrea să se
înţeleagă că nimic
din ceea ce am
făcut aici nu are
scop politic sau
electoral. Comuna
aceasta merita un
Afterschool,meri-
tă o grădiniţă aşa
cum are,merită un
liceu adevărat...

S-au investit
foarte mulţi bani
în Afterschool,
peste 180.000 de
euro, sumă care
provine din fon-
duri europene.

Investiţia face
parte dintr-un pro-
gram mai amplu,
care iată s-a fina-
lizat, şi este dată
spre folosinţă celor

care au nevoie de ea. Acest Afterschool a fost
necesar, chiar şi părinţii copiilor au solicitat re-
alizarea unui astfel de sistem.

Şi Afterschool-ul este doar o parte a investiţiei
pe care o derulăm la şcoala dinGiroc.Acum ţin-
tim spre o şcoală nouă şi spre o altă creşă, pentru
că cea actuală este mult prea mică pentru
numărul copiilor şi nu face faţă solicitărilor care
vin, în permanenţă, din partea părinţilor.

Cadou de Ziua Mondială a Educaţiei:

Inaugurarea Centrului
de Zi „Afterschool” Giroc
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Ar fi necesară o locaţie cu 150 de locuri la creşă
şi 500-600 de locuri la şcoală. În acest sens, vom
accesa un program european prin care vom reuşi
să facem o şcoală cu 12 săli de clasă, o sală de
spectacole, iar atunci vom separa ciclurile de
învăţământ, grădiniţa, şcoala gimnazială şi liceul
urmând să-şi desfăşoare activitatea în clădiri
distincte.

Chiar şi creşa se va muta într-o nouă locaţie.
În Giroc, s-au stabilit, în ultima perioadă, iar
această tendinţă continuă, foartemulte familii de
tineri,numărul copiilor este în continuă creştere,
iar noi trebuie să le oferim condiţii adecvate.Am
reuşit să realizăm, ca întindere şi forţă, unul
dintre cele mai mari şi mai moderne centre
şcolare din ţară”.

Noua locaţie a fost vizitată de cei prezenţi la
eveniment, impresionând atât prin curăţenie şi
ordine, dar mai ales prin modernitatea echipa-
mentelor de ultimă generaţie cu care au fost
dotate clasele, bucătăria şi grupurile sanitare.

În programul Afterschool sunt incluşi 24 de
elevi (din clasele pregătitoare, clasa I, clasa a II-a
şi clasa a III-a). După încheierea cursurilor,
copiii sunt supravegheaţi şi îndrumaţi de patru
cadredidactice,şi anume:CameliaPreda,Ştefania
Toma, Liliana Antal şi Andreea Sică.

Clădirea destinată programului after school a
fost construită printr-un proiect european acce-
sat de către Primăria Comunei Giroc, valoarea
investiţiei depăşind suma de 180.000 de euro.
Suprafaţa construită a noii clădiri este de 316
metri patraţi.

S-au realizat, pentru ca activitatea să se des-
făşoare în celemai bune condiţii, o sală de calcu-
latoare şi o sală de activităţi.

De asemenea, s-au amenajat o bucătărie
modernă, dotată şi utilată complet, o sală de
mese, spaţii pentru depozitare şi evacuare a
deşeurilor, vestiar, filtru sanitar, grupuri sanitare,
birou profesoral şi sală profesorală.

În ceea ce priveşte dotările, acestea sunt ultra-
moderne, printre cele mai importante amintind
aici: tabla smart, videoproiector, retroproiector,
tabla magnetică, microscop, imprimante, calcu-
latoare, televizoare performante, compact-dis-
curi, hărţi, calculatoare etc.

Cu ocazia inaugurării noului edificiu, pri-
marul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma a reiterat dorinţa domniei sale de a con-
tinua investiţiile în domeniul învăţământului şi
educaţiei, o axă prioritară a preocupărilor
administraţiei locale girocene.

Grija pentru educarea tinerei generaţii se con-
cretizează, laGiroc,prin realizarea unui adevărat
campus şcolar.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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IIAANNUUAARRIIEE –– GGEERRAARR
CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN

(31 zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)
1 V ((††)) TTăăiieerreeaa--îîmmpprreejjuurr cceeaa dduuppăă ttrruupp aa DDoommnnuulluuii; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, 

arhi episco pul Cezareei Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Harţi. Tedeum). 
2 S Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv.

Serafim de Sarov
3 D Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie

DDuummiinniiccaa ddiinnaaiinntteeaa BBootteezzuulluuii DDoommnnuulluuii; Ap. 2 Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8;
glas 6, voscr. 9

4 L Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. Apolinaria
5 M Sf. Mc. Teopempt şi Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului. Post)
6 M ((††)) BBootteezzuull DDoommnnuulluuii (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare. Harţi)
7 J †† SSoobboorruull SSff.. PPrroorroocc IIooaann BBootteezzăăttoorruull
8 V Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Domnica
9 S Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei 
10 D Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei; † SSff.. CCuuvv.. AAnnttiippaa ddee llaa CCaallaappooddeeşşttii;

Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei
DDuummiinniiccaa dduuppăă BBootteezzuull DDoommnnuulluuii; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul
propovăduirii Domnului); glas 7, voscr. 10 

11 L † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti de obşte din Palestina; 
Sf. Cuv. Vitalie

12 M Sf. Mc. Tatiana diaconiţa şi Eutasia 
13 M SSff.. MMcc.. EErrmmiill şşii SSttrraattoonniicc; Sf. Ier. Iacob, episcop de Nisibe
14 J Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait;

Sf. Nina. 
15 V Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 S Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17 D †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria

DDuummiinniiccaa aa 2299--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19 (a celor 10
leproşi); glas 8, voscr. 11                                                                                                                                                       

18 L † Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 M Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul 

Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20 M †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin şi Rim
21 J Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Mc. Neofit
22 V Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 S Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la 

Sinodul al VI-lea Ecumenic 
24 D Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Tedeum)

DDuummiinniiccaa aa 3311--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 (Vindecarea
orbului din Ierihon); glas 1, voscr. 1

25 L †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; † SSff.. IIeerr.. BBrreettaanniioonn,,
eeppiissccooppuull TToommiissuulluuii

26 M Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan 
27 M † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 J Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul 
29 V Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 S ††)) SSffiinnţţiiii TTrreeii IIeerraarrhhii:: VVaassiillee cceell MMaarree,, GGrriiggoorriiee TTeeoolloogguull şşii IIooaann GGuurrăă ddee AAuurr;

Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei
31 D Sf. Mc. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Chir şi Ioan

DDuummiinniiccaa aa 3322--aa dduuppăă RRuussaalliiii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10;
glas 2, voscr. 2
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Vasile celMare a iniţiat primele azile pen-
tru bătrâni, ospătării, case pentru reeduca-
rea fetelor scăpătate şi învăţarea unei
meserii. A înfiinţat spitale pentru leproşi,
unde zilnic vizita bolnavii, a organizat ospicii
(saloane pentru bolnavii psihic şi neurolo-
gic), cu cadre de specialitate dintre monahi
sau laici, şcoli tehnice şi manuale şcolare,
toate din averea sa şi a fraţilor lui.

După moartea sa, acestea au fost numite
„Vasiliade”, nume purtat până în vremea

noastră şi de la care s-a moştenit costumul
special (halatul alb şi însemnul cu crucea
roşie sau albastră) al medicului şi surorilor
de caritate.

Vasile celMare a fost unmare împăciutor,
a vrut ca Apusul şi Răsăritul să se împle-
tească din toate punctele de vedere, având
acelaşi fir viu al vieţii în Hristos, fiind un
ecumenist şi un tolerant, fără a se abate de la
moştenirea apostolică şi tezaurul evanghe-
lic.După această uriaşă muncă,multe reali-
zări şi tot atâtea satisfacţii, post, rugăciune,
neodihnă, o boală necruţătoare i-a măcinat
viaţa, trecând către Domnul în data de 1 ia-
nuarie 379, la vârsta de 49 de ani.Vestea pier-
derii Marelui Vasile a pătruns în toată
creştinătatea.Şiruri nesfârşite de pelerini au
venit laCezareeaCapadociei să cinstească şi
rămăşiţele pământeşti ale aceluia care, cu cu-
vântul şi cu fapta, a fost urmaşul Lui Hris-
tos. O impresionantă mulţime de slujitori,
monahi şi credincioşi au prohodit pe întâiul
între capadocieni.

Cuvântul de despărţire a fost rostit de cel
care i-a fost coleg, prieten şi împreună-
slujitor, Sfântul Grigorie de Nazianz.

Trupul neînsufleţit al lui Vasile a fost pus
în una dintre încăperile „Vasiliadei”,
mângâind şi pe cei ţintuiţi la pat de sufe-
rinţă, pe cei bătrâni, pe cei gârbovi, pe muţi,
orbi şi surzi.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Sfântul Vasile cel Mare

Omul desăvârşit este acela care primeşte
cu o egală stare a duhului şi cu mulţumire,
din mâinile Domnului, schimbările
vieţii sale, atât pe cele fericite, cât şi pe cele
nefericite.

Raţiunea porneşte de la cunoaştere,
pentru a ajunge la credinţă.

Omul nu poate fi cu desăvârşire liber de
patimi, dar le poate stăpâni.

Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în
suflete, pe când învăţăturile primite în suflet
cu plăcere şi cu bucurie, rămân de-a pururi.

Din învăţăturile Sfântului Vasile cel Mare
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Botezul Domnului a avut loc
la Ierusalim, când în timpul
domniei lui Ponţiu Pilat (26-37)
s-au petrecut cele mai copleşi-
toare fapte din istoria mântuirii
neamului omenesc, inclusivBo-
tezul Lui Iisus sau Epifania
(arătarea Sfintei Treimi). Pre-
zenţa reală a Mântuitorului, în
calitatea Sa de Fiu al lui Dum-
nezeu, trebuia să se facă cunos-
cută ca să poată face fericiţi pe
cei ce vor crede în El, împlinind
şi o veche şi înrădăcinată zicală
a înţelepciunii antice: „A cu-
noaşte este partea cea mai
importantă a fericirii” (Sofocle,
„Antigona”). Într-adevăr, cei ce primeau botezul
pocăinţei de la Ioan Botezătorul, plecau mulţu-
miţi.Ori, Iisus nu avea păcat, nici trebuinţa de a-
şi mărturisi păcatele, dar împlineşte această
ceremonie arătând lumii că este supus rânduielii
firii, că este un om nu o „arătare”, că este din
carne şi din oase şi nu o plăsmuire a minţii ome-
neşti. Aceasta Îl certifică cu adevărat că lucrează
în deplină armonie cu voia cea sfântă aLuiDum-
nezeu-Tatăl, iar prin botez s-a apropiat de toţi
aceeia care doreau desăvârşirea. El nu a venit pe
Pământ ca să înspăimânte lumea, sau să îngro-
zească pe cei din jur, ci cu blândeţe a atras-o la
Sine, asemenea ciobanului, care se îmbracă în
cojoc pentru a nu speria oile.

Botezul Domnului face începutul propovă-
duirii Evangheliei, ca restaurator al noii creaţii.
Iisus Hristos se înfăţişează drept „noul Adam”
(Romani 5, 14). Peste toate acestea, prin botez
Iisus deschide ochii noştri prin lumina harului:
„Fără har, omul nu este decât un subiect plin de
erori naturale de neşters” (Blaise Pascal). Înţele-
gem că harul este acţiunea Răscumpărătorului
(Romani 6, 3). În această calitate, Iisus se înfăţi-
şează la Botez, iar Ioan Botezătorul încredin-
ţează pe ucenicii săi că misiunea sa este
încununată cu supremul act:ArătareaMântuito-
rului lumii. Cel vestit de proorocul Isaia.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Botezul Domnului -
Boboteaza

A doua zi după Sfânta şi dumnezeiasca
Arătare, adică Botezul Domnului, Biserica a
rânduit, încă de la început, a se prăznui soborul
cinstitului şi slăvitului proroc Ioan, Înainte-
mergătorul şi Botezătorul Domnului, căci se
cădea a cinsti cu praznic pe cel ce a slujit la taina
Botezului dumnezeiesc, punând mâna sa pe
creştetul Stăpânului.

Aşadar, Botezătorul este cinstit de fiecare
credincios şi se slăveşte prin cântări, pentru că
prin sobor se înţelege adunarea poporului în bise-
rică, la cântarea şi slăvirea Lui Dumnezeu, întru
cinstea şi laudamarelui Ioan, Înaintemergătorul
şi Botezătorul Celui ce se prăznuieşte.

Un sobor ca acesta se săvârşeşte şi astăzi; însă,
se facemai alesmare prăznuire în bisericile zidite
în numele Botezătorului, precum în timpuri
străvechi în biserica lui de lângă Iordan, unde
L-a botezat pe Hristos, în Sevastia, unde Irod
i-a tăiat capul; în Antiohia, unde mâna lui cea
dreaptă a fost dusă de Sfântul Evanghelist Luca,
şi în Constantinopol, unde acea sfântă mână a
fost adusă din Antiohia, unde se face sfinţirea
apelor.

Se părea atunci că însuşi Botezătorul soseşte
nevăzut la sfinţirea apelor, făcând bucurie îm-
păraţilor şi la tot poporul, care cu multă
prăznuire săvârşea soborul lui.

Soborul Sfântului Proroc
Ioan Botezătorul
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Scriitori români născuţi
în luna ianuarie

Ion Budai Deleanu
S-a născut în

data de 6 ianua-
rie 1760, în loca-
litatea Cigmău
(judeţul Hune-
doara). A fost ju-
rist şi scriitor de
etnie romă şi na-
ţionalitate ro-
mână. A fost
unul dintre cori-
feii Şcolii Arde-
lene şi primul
dintre cei zece
copii ai preotului
de confesiune
greco-catolică,
Solomon Budai.

IonBudaiDeleanu şi-a desăvârşit studiile ele-
mentare la Cigmău, apoi a urmat seminarul
greco-catolic la Blaj (din anul 1772), dupa care a
absolvit Facultatea de Filologie dinViena (1777-
1779). Urmează Facultatea de Teologie (1780-
1783), în urma obţinerii unei burse a Colegiului
„Sf.Barbara”.A dobândit titlul de doctor în filo-
sofie. În timpul studiilor vieneze, a proiectat în-
tocmirea unui lexicon în 10 volume, pentru care
a cules material. La Viena i-a cunoscut pe Sa-
muelMicu, PetruMaior şi Gheorghe Şincai.

Tot laViena a îndeplinit pentru un timp slujba
de psalt la Biserica „Sf.Barbara” , după care a de-
venit profesor şi prefect de studii, pentru un scurt
timp, la seminarul de la Blaj (1787). A renunţat
la intenţia de a fi hirotonisit preot, după ce a in-
trat în conflict cu episcopul Ioan Bob. S-a stabi-
lit la Liov, unde a obţinut, prin concurs, postul
de secretar juridic al tribunalului provincial. În
1796, este avansat consilier (judecător) laCurtea
de Apel, funcţie pe care o deţine tot restul vieţii.

A elaborat numeroase lucrări, cele mai multe
rămase în manuscris, şi publicate - doar în parte
- mult după moartea sa.

IonBudaiDeleanu este autorul primei epopei
în limba română, „Ţiganiada” sau „Tabăra
ţiganilor” şi al poemului satiric „Trei viteji”,
rămas neterminat, poem satiric care valorifica
motive din opera literară „Don Quijote” de
M.Cervantes.

IonBudaiDeleanu a trecut întru eternitate în
data de 24 august 1820, în oraşul Liov (Ucraina).

IonMinulescu
S-a născut la 6

ianuarie 1881, în
Bucureşti. A fost
poet şi prozator
român, repre-
zentant al curen-
tului literar
simbolism. Ion
Minulescu a fost
numit în anul
1922 director ge-
neral al artelor.
Ion Minulescu a
urmat şcoala pri-
mară şi gimna-
ziul la Piteşti, şi a
obţinut bacalau-
reatul în anul
1899, la un pension particular din Bucureşti.

În revista „Povestea vorbei” i-au apărut pri-
mele producţii poetice, încă din anii şcolii de la
Piteşti (1897). În anul 1900, IonMinulescu a ple-
cat la Paris pentru a studia dreptul.Sub influenţa
poeţilor francezi, uită de ştiinţele juridice, fiind
captivat de scrierile lor.După 4 ani, revine în ţară
unde compune poezie şi proză. În anul 1905, va
publica poeme şi unele fragmente de proză din
„Jurnalul unui pribeag”, în revista „Viaţa nouă”
a lui Ovid Densuşianu, această revistă fiind cea
mai însemnată pentru mişcarea simbolistă.

În anul 1914 (luna aprilie), a avut loc celebra-
rea căsătoriei lui IonMinulescu cu ClaudiaMi-
lian, poetă simbolistă. În anii primului război
mondial, soţii Minulescu s-au refugiat la Iaşi.
După acest episod, IonMinulescu a publicat un
nou volum de proză: „Măşti de bronz şi lam-
pioane de porţelan” (1920). În anul 1921, Ion
Minulescu a debutat ca autor dramatic pe scena
Naţionalului jucându-se piesa „Pleacă berzele”
şi comedia într-un act „Lulu Popescu”. În anul
1924, Ion Minulescu a publicat romanul „Roşu,
galben şi albastru”, unul dintremarile succese li-
terare ale vremii. De-a lungul vieţii sale, Ion
Minulescu a fost director general al artelor în
Ministerul de Culte şi Arte. A condus publica-
ţiile simboliste „Revista celorlaţi” şi „Insula”. Ion
Minulescu s-a format sub influenţa succesivă a
lui Duiliu Zamfirescu, Alexandru Macedonski,
Stelian Petica şi a simboliştilor francezi.

IonMinulescu a trecut întru eternitate în data
de 11 aprilie 1944, în urma unui colaps cardiac.
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Laureaţi ai Premiului
Nobel pentru literatură
Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz (1846-
1916), romancier, nuvelist

şi unul dintre cei mai
mari prozatori polo-
nezi, s-a născut în
Wola Okrzejska, în
partea rusească a Po-
loniei. Tatăl său a
fost activ implicat în
luptele pentru obţi-
nerea independeţie

Poloniei, cultivând la
copiii săi tradiţiile pa-

triotice şi cavalereşti,
acest lucru fiind vizibil în

opera scriitorului. Sienkiewicz a studiat la Var-
şovia, însă nu a obţinut rezultate excepţionale.
În anul 1865 părăseşte şcoala, fără să-şi susţină
examenul de maturitate, pe care îl va susţine abia
un an mai târziu, când va începe studiile supe-
rioare. A studiat în cadrul facultăţilor de drept,
medicină şi filologie din Varşovia şi, totodată, a
publicat diverse articole de presă.

În anul 1876, a călătorit în California, Statele
Unite ale Americii, iar impresiile sale cu privire la
această experienţă au fost publicate în ziarele po-
loneze, fiind primite favorabil de către cititori.
Călătoriile pe care le-a întreprins au fost o bogată
sursă de informaţii pentru lucrările ulterioare.

După întoarcerea sa din America, s-a dedicat
studiilor istorice, în anul 1882 începând lucrul la
propria trilogie de romane istorice, „Prin foc şi
sabie”, „Potopul” şi „Pan Wołodyjowski”. Succe-
sul obţinut în urma publicării acestora a fost
imens, prima parte fiind, însă, aspru criticată
pentru interpretarea falsă a istoriei.Romanele is-
torice au fost urmate de lucrări cu subiecte con-
temporane precum„Fără ideal” (1891), un studiu
psihologic al unui om decadent şi sofisticat.

În anul 1895, Sienkiewicz publică „Quo
Vadis”,povestea persecuţiilor creştine din vremea
lui Nero, roman care a înregistrat un mare succes.

În lucrările sale târzii, Sienkiewicz revine la
subiectele istorice şi scrie „Pe ţărmul însorit”
(1897), „Cavalerii teutoni” (1900), „Pe câmpul de
glorie” (1906). Ultimele sale romane abordează,
din nou, subiecte contemporane: „Vârtejuri”
(1910) „Prin pustiu şi junglă” (1912).

Înanul1916 se stingedinviaţă laVevey,Elveţia.
Henrik Sienkiewicz a fost laureal al Premiu-

lui Nobel în anul 1905.
Motivaţia juriului fiind:„Pentru meritele sale

deosebite ca scriitor epic”.

Rudyard Kipling
Rudyard Kipling (1865-

1936), poet şi prozator
britanic, s-a născut în
Bombay,dar a fost edu-
cat în Anglia, la Uni-
ted Services College,
Westward Ho,
Bideford. Tatăl său a
fost John Lockwood
Kipling, profesor la
Şcoala de artă Jeejeeb-
hoy, iar mama sa Alice
Macdonald. Se spune că pă-
rinţii săi s-au cunoscut la Lacul Rudyard din
Staffordshire, în Anglia, aceasta fiind originea
prenumelui lui Kipling.

În anul 1882, Kipling se întoarce în India, la
Lahore, unde a lucrat pentru ziare anglo-in-
diene. Debutul său ca scriitor profesionist a avut
loc în anul 1883, când a făcut primele vânzări.

Rudyard şi soţia sa au locuit pentru o perioadă
de patru ani în Statele Unite ale Americii, pe-
rioadă în care scrisul şi l-a dedicat copiilor. Ast-
fel, a publicat operele care îl fac cunoscut până
azi, „Cartea junglei” şi urmarea „ A doua carte a
junglei”, în anii 1894 şi 1895.

În 1897 publică „Captains Courageous”, iar în
anul următor începe să călătorească în sudul
Africii, aproape în fiecare vacanţă de iarnă.Acolo
începe să adune material pentru o altă operă cla-
sică – „Povestiri pentru copiii mici”, publicată
în anul 1902. „Kim” – o altă operă memorabilă,
văzuse lumina tiparului în anul precedent.

Prima decadă a secolului al XX-lea este mar-
torul culmii popularităţii lui Kipling. În anul
1907, i se decernează Premiul Nobel pentru Li-
teratură; epilogul acestei realizări este publicarea
a două volume de poezie şi povestiri alese - “Puck
of Pook’s Hill” (1906) şi “Rewards and Fairies”
(1910).

Motivaţia juriului pentru acordarea premiu-
lui a fost:„ ...pentru puterea de observaţie, origi-
nalitatea imaginaţiei, virilitatea ideilor şi
remarcabilul talent narativ care caracterizează
creaţia acestui autor de reputaţie mondială”.

Rudyard Kipling a decedat în anul 1936 în
Londra, Regatul Unit al Marii Britanii.
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În ziua de 17 ianuarie 2015,
locuitorii comunei Giroc au benefi-
ciat de consultaţii oftalmologice gra-
tuite. Consultaţiile s-au adresat, în
special, persoanelor vârstnice, însă şi
cei mai tineri au putut apela la ser-
viciile specialiştilor.

Doamna Alexandra Talianu ne
spune că pacienţii cărora li se
adresează pot efectua aici şi alte con-
sultaţii, cum ar fi cea pentru verifi-

carea tensiunii arteriale.
În ceea ce priveşte latura oftalmo-

logică a activităţii, cei interesaţi pot
achiziţiona şi ochelari.

„Considerăm importantă prezenţa
noastră în mediul rural, pentru că aici
există foarte multe persoane care nu
se pot deplasa, iar astfel venim noi în
întâmpinarea nevoilor acestora”,
ne-a declarat doamna Alexandra
Talianu.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Consultaţii oftalmologice
gratuite pentru locuitorii

comunei Giroc
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DDooaammnnee,, 
ddaaccăă--mmii eeșșttii pprriieetteenn

Doamne, dacă-mi eşti prieten,
Cum te lauzi la toţi sfinţii,

Dă-i în scris poruncă morţii
Să-mi ia calul, nu părinţii.

Doamne, dacă-mi eşti prieten,
N-asculta de toţi zurliii,

Dă-i în scris poruncă morţii
Să-mi ia calul, nu copiii.  

Doamne, dacă-mi eşti prieten,
Nu-mi mai otrăvi ursita,

Dă-i în scris poruncă morţii
Să-mi ia calul, nu iubita.  

Doamne, dacă-mi eşti prieten,
Cum susţii în gura mare,

Moaie-ţi tocul în cerneală
Şi-nainte de culcare  

Dă-i în scris poruncă morţii,
Când şi-o ascuţi pumnalul,

Să-l înfigă-n mine, Doamne,
Şi să lase-n viaţă calul.

Spiridon POPESCU



 
  

Noul an începepentru fiecareomcu speranţe
noi, dorinţa de mai bine, sănătate, fericire.
Zăpada argintie aşternută peste lume parcă
aduce puritate acestor gânduri, pace în suflet
şi în inimă.

Dar la noi, românii, anul începe cu…
EMINESCU! Dumnezeu a vrut ca în acest
colţ de rai al planetei să se ivească, din dorul,
bucuria şi suferinţa unui popor, geniul poeziei,
ce ne luminează destinul şi cultura în lume,
făcându-ne mândri că suntem români. Cât va
existaMIHAIEMINESCU,mai există visare,
iubire de om şi de natură, POEZIE!

Joi, 15 ianuarie 2015, Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda l-a sărbătorit
pe poetul naţional,Mihai Eminescu.Coordo-
nat de doamna profesoară Luminiţa Ivan, un

grup de elevi a participat la unmoment poetic
desfăşurat la librăria „Mihai Eminescu” din
Timişoara.

Aici, ei s-au alăturat unui grup de copii de
la Şcoala Generală nr. 30 din Timişoara şi au
susţinut împreună un moment artistic. Cu
emoţie şi sensibilitate, elevii şcolii noastre au
recitat poezii eminesciene,presărate cu drama-
tizarea unei scrisori a poetului către Veronica
Micle,precum şi răspunsul acesteia.La finalul
activităţii, copiii au împărţit „fluturaşi” cu
chipul poetului şi câteva versuri. Reacţiile oa-
menilor au fost pozitive, elevii primind felici-
tări pentru că păstrează viu interesul pentru
cultură şi pentru că îl cinstesc cum se cuvine
pe cel care a dat nemurire numelui de român.

Dor de Eminescu
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Ziua de 15 ianuarie, aleasă caZi aCul-
turii Naţionale, reprezintă data naşterii
poetului naţional al românilor, Mihai
Eminescu (1850-1889).
În data de 16 noiembrie a anului 2010,

CameraDeputaţilor a adoptat un proiect
de lege prin care ziua de naştere a lui
Mihai Eminescu a devenit zi a Culturii
Naţionale, act normativ ce a întrunit 175
de voturi favorabile, unul împotrivă şi
două abţineri.
Proiectul a fost iniţiat de 50 de dep-

utaţi şi senatori PSD şi de liberalul
Mircea Diaconu, care a semnat această
iniţiativă. În expunerea de motive a in-
iţiatorilor se arăta: „Ziua Culturii
Naţionale va fi, în viziunea noastră, o zi
în care nu numai celebrăm un mare cre-
ator, dar şi o zi de reflecţie asupra culturii
române, în genere, şi a proiectelor cul-
turale de interes naţional”.
Decretul pentru promulgarea Legii

privind declararea zilei de 15 ianuarie –
ZiuaCulturii Naţionale a fost semnat în
data de 6 decembrie 2010, iar Legea nr.
238 din 7 decembrie 2010 a fost publicată
în Monitorul Oficial nr. 831, din 13 de-
cembrie 2010.
Există precedente pentru această săr-

bătoare şi în alte ţări europene.Astfel, în
Spania,ZiuaCulturii a fost aleasă în ziua
morţii lui Miguel de Cervantes, iar în
Portugalia, în ziua în care s-a născutLuis
deCamoes.Şi autorităţile dinRepublica
Moldova au hotărât ca ziua de naştere a
luiMihai Eminescu să devinăZiuaCul-
turii Naţionale.
De ce a fost aleasă ziua lui Eminescu

drept zi aCulturiiNaţionale? Poate pen-
tru că „El e cel care a spus că teiul e sfânt.

El e cel al cărui nume nu se cade să fie
luat în deşert. (...) El e cel care, oricâte
deznădejdi ne-ar încerca, ne dă temeiuri
ca, totuşi, să nu deznădăjduim” (Geo
Bogza). Poate pentru că reprezintă
„omul deplin al culturii româneşti”
(Constantin Noica). Poate că niciodată
nu e prea mult să-l recitim pe poetul,
prozatorul, dramaturgul, ziaristul şi gân-
ditorulMihai Eminescu.
„Pentru a fi oneşti şi autentici, când

vorbim despre Eminescu, trebuie mai
întâi să-l recitim. (...) Un student român
la Viena şi Berlin, care ştia germana şi
franceza, voia să absoarbă istoria religi-
ilor, astronomie, filosofie, fizică, etnop-
sihologie, geopolitică, să facă simultan
metafizică şi gazetărie angajată. Un su-
flet romantic dedat armoniei universale,
dar pe care malaxorul politicianismului
valah l-a spulberat întru nimicnicia firii
sale. Ce lecţie mai sublimă şi mai tristă,
totodată, de românitate se poate
închipui?”, spunea criticul literarDanC.
Mihăilescu, într-un portret inedit făcut
lui Eminescu.
Mihai Eminescu s-a născut la 15 ian-

uarie 1850, la Botoşani. A fost poet,
prozator, dramaturg şi jurnalist, socotit
de critica literară postumă drept cea mai
importantă voce poetică din literatura
română.Avea o bună educaţie filosofică,
opera sa poetică fiind influenţată de
marile sisteme filosofice ale epocii sale,
de filosofia antică, de laHeraclit, la Pla-
ton, de marile sisteme de gândire ale ro-
mantismului, de teoriile lui Arthur
Schopenhauer, Immanuel Kant şi de
teoriile lui Hegel.

Ziua Culturii Naţionale
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• Este prima ţară din lume cu producţie de
petrol înregistrată statistic (1857), cu exploatări
între văile râurilor Prahova şi Trotuş.

• Depresiunea Colinară a Transilvaniei este
cea mai mare din Europa.

• Cea mai nordică localitate este Horodiştea
(jud. Botoşani): 48°15’lat. N.

• Cea mai sudică localitate este Zimnicea (jud.
Teleorman): 43°37’lat. N.

• Cea mai vestică localitate este Beba Veche
(jud.Timiş): 20°15’long. E.

• Cea mai estică localitate este Sulina (jud.
Tulcea): 29°41’long. E.

• Cel mai înalt deal este Dealul Chiciora, din
Subcarpaţii Getici: 1.218m.

• Carpaţii Româneşti includ cel mai întins
lanţ vulcanic din Europa.

• Cea mai lungă peşteră este Peştera Vântului
situată în Munţii Pădurea Craiului, din Munţii
Apuseni: 31.338m peste 38 km.

• Peştera cu cea mai mare denivelare este
Izvorul Tăuşoarelor, din Munţii Rodnei: 415m.

• Valoarea record a temperaturii maxime
absolute a fost de 44,5 °C şi s-a înregistrat la 10
august 1951, la ferma Ion Sion, comuna
Râmnicelu, în Câmpia Brăilei.

• Recordul temperaturii minime absolute a
fost de -38,5 °C, înregistrat la 24 ianuarie 1942,
în cea mai geroasă lună a secolului XX, la Bod,
lângă Braşov.

• Cele mai calde ape termale (56°C) se găsesc
în împrejurimile oraşului Băile Herculane.

• Cel mai înalt pas din Carpaţii Româneşti
este Pasul Urdele, din Munţii Parâng: 2.141m.

• Polul ploii din România se află la Stâna de
Vale, pe versanţii vestici ai Munţilor Apuseni, la
circa 1.100 m altitudine, unde se înregistrează

anual 1.604 mm.
• Cea mai redusă cantitate de precipitaţii

căzute într-un an a fost de 132,7 mm şi s-a înre-
gistrat la Sulina, în 1920.

• Siretul este râul cu bazinul hidrografic cel
mai extins: 42.830 km2.

• Cel mai lung râu este Mureşul: 768 km.
• Oltul, cu lungime de 737 km, curge în între-

gime pe teritoriul ţării.
• Lacul cu cea mai mare suprafaţă este Razim:

41.500 ha.
• Cel mai adânc lac glaciar din Carpaţi este

Lacul Zănoaga, 29 m.
• Cel mai adânc lac de acumulare este Lacul

Vidraru 156 m.

• Unic în lume,Lacul Ursu de lângă Sovata are
o concentraţie de sare mai mică la suprafaţă şi din
ce în ce mai mare spre adâncime.Concentraţia de
sare determină specificul variaţiei temperaturii
pe verticală: 20°C la suprafaţă, 40°C la 1 m
adâncime şi 60°C la 1,5 m adâncime; adâncimea
maximă este de 19 m, iar suprafaţa de 45.000 m2.

• Cel mai adânc lac, dintre cele formate în
minele de sare părăsite, este Lacul Avram lancu,
de la Ocna Sibiului: 132,5 m.

• În Bucovina s-au înălţat mănăstirile Voro-
neţ,Suceviţa,Arbore,Humor ş.a., ultimele urme
ale culturii bizantine în Europa.

• Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori
este Bucureşti: 1.921.751milioane locuitori la
recensământul din 2002.

• Oraşul situat la cea mai mare altitudine este
Predeal (1.060 m), aflat pe Valea Prahovei.

• Oraşul situat la cea mai mică altitudine din
România este Sulina, din Delta Dunării: 4 m.

• Cea mai veche cale ferată este sectorul Ora-
viţa – Baziaş, construit în anul 1856.

Curiozităţi româneşti

Peştera vântului
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În dansul fulgilor ce cad,
Sclipind pe firele de ceaţă,
S-a rătăcit de dimineaţă

Un vânt de undeva, nomad.

A rupt o ramură de brad,
Pulverizând scântei de gheaţă

În dansul fulgilor ce cad,
Sclipind pe firele de ceaţă.

Cu fiecare puls îmi scad
Câte-o fărâmă de viaţă,

Dar nu disper şi nu decad
Ieşind mereu la suprafaţă,

În dansul fulgilor ce cad.

Petru CHIRA

ÎÎnn ddaannssuull 
ffuullggiilloorr ccee ccaadd
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România a cucerit pentru a cincea oară con-
secutiv titlul european la minifotbal, la turneul
organizat la Herceg Novi (Muntenegru). Trico-
lorii au disputat finala miniEURO 2014 în com-
pania Sloveniei, pe care au învins-o cu 1-0.

România a înscris golul victoriei în minutul
38, după care tabela de marcaj a rămas neschim-
bată, cu toate că au fost ratate ocazii importante
la ambele porţi. Golul a fost marcat de Cosmin
Crăciun, care a trimis superb, cu călcâiul, în plasa
porţii.

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei
Române de Fotbal şi preşedinte al Federaţiei
Europene de Minifotbal, i-a premiat pe compo-
nenţii celor trei echipe medaliate şi a înmânat tri-
colorilor trofeul de campioni europeni.

România a câştigat toate cele cinci ediţii ale
Campionatului European: Slovacia (2010),Tul-
cea (2011), Chişinău (2012), Grecia (2013) şi
Herceg Novi (2014). În Muntenegru, România a
învins în grupă Slovenia (2-1), Lituania (8-0) şi
Grecia (1-0), în optimi a dispus de Republica
Moldova (2-0), în sferturi a trecut de Scoţia (3-
2), în semifinale a învins Cehia cu 2-1, iar în fi-
nală s-a impus în faţa 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, scoţianul Joe
Andrew a fost golgheterul competiţiei, iar

muntenegreanul Dejan Milutic 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), 12.
Bogdan Rădulescu (AS Vispesti Ploieşti 2010);
jucători defensivi: 8. Nicolae Constândana
(MAV Sports Timişoara), 2. Mircea Popa ( Ju-
ventus Sibiu), 6.Gheorghe Bărăgan (AS Vispesti
2010 Ploieşti), 3. Gabriel Tănase (Marca Înreg-
istrată Sibiu); jucători ofensivi: 4. Răzvan Radu
(Design Construct Braşov), 5. Radu Burciu

(Design Construct Braşov), 10.Miroslav Nicolin
(MAV Sports Timişoara), 14. Emilian Chivu
(VoinţaDeepServFocşani),7.AdrianCălugăreanu
(AS WMT Giroc Timişoara), 13. Alin Iacob
(Consiliul Judeţean Buzău), 11.Cosmin Crăciun
(Bentel Sistem Cluj), 9. Ovidiu Vîlceanu (MAV
Sports Timişoara), 15. Ioan Ştirbeţ (Lis Affair
Iaşi). În ceea ce-i priveşte pe jucătorii noştri,
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.

AS WMT s-a reunit în 8 ianuarie 2015, pentru a
pregăti returul campionatului de minifotbal, sub co-
manda antrenorului Cristian Popa, proaspătul cam-
pion european.Competiţia judeţeană de minifotbal a
început în 31 ianuarie 2015, iar băieţii noştri declarau
că sunt motivaţi 100% pentru a câştiga campionatul.

A. BORBELY

WMT Giroc are doi campioni
europeni la minifotbal!
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Din înţelepciunea lumii



La Giroc s-au întâlnit cei mai renumiţi
crescători de păsări de curte, porumbei şi
animale mici din Banat şi din ţară. Întâlni-
rea-concurs a fost organizată de Asociaţia
Crescătorilor de Păsări de Curte şi Porum-
bei „Fauna Banatului”Timişoara, clubul de
porumbei şi păsări de curte. Competiţia s-a
desfăşurat sâmbătă, 17 ianuarie 2015, şi du-
minică, 18 ianuarie 2015, laTrio Events din
Giroc, o gazdă care a oferit condiţii exce-
lente celor care au fost prezenţi la întâlnire.

Expoziţia concurs s-a desfăşurat în sală,
unde a avut loc concursul propriu zis, şi
afară,unde au participat numeroşi crescători
de păsări şi animalemici din judeţ şi nu doar.

Cu acest prilej, au putut fi admirate cele
mai frumoase exemplare de porumbei şi
găini de rasă, dar şi iepuri, papagali, por-
cuşori de guineea şi hamsteri.

Expoziţia se organizează anual, iar în anul
2015 au fost prezenţi peste o sută de crescă-
tori, din mai multe judeţe ale României:
Timiş, Caraş Severin, Braşov, Olt, precum
şi din Bucureşti.

Expoziţia de porumbei
şi păsări de rasă

de la Giroc, un succes!
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Nicolae Ianoş, maestru al sportului
columbofil, afiliat laClubul Europa, crescă-
tor de Strasser germani, ne spune că au fost
aduşi pentru a fi expuşi în faţa spectatorilor
760 de porumbei, precum şi 100 de alte
păsări de rasă.
Exemplarele au fost jurizate de 20 de ar-

bitri. Printre cei care au expus s-au numărat
şi crescători dinGiroc şi Chişoda. „Am avut
porumbei din circa 60 de rase şi găini din 15
rase. Vedeta incontestabilă a fost «Jucătorul
de Timişoara», o rasă creată chiar aici”, ex-
plică Ioan Macsak, preşedintele Asociaţiei
„Fauna Banatului”.De asemenea, în spaţiul
exterior de laTrioEvents amai avut loc o ex-
poziţie, cu vânzare de această dată, în cadrul
căreia au putut fi admirate şi achiziţionate o
multitudine de rase de porumbei, papagali,
găini, dar şi porcuşori de guineea, iepuri sau
hamsteri. Vizitatorii au putut admira, în
standurile amenajate, din incinta Trio
Events, exemplare de zburătoare din rasele
King,Strasser,Lux polonez,Gulerat,Frizat,
Voltat, Călugăriţa germană, Toboşarul de
Buhara sau Voiajorul românesc, american
sau german. Nu au lipsit nici exemplare din
rasele Guşat englez sau Pomerania, Uriaşul
maghiar sau Rollerul oriental.
Evenimentul de laGiroc a fost unul care a

atras o mulţime de locuitori ai comunei,
crescători şi iubitori de animale mici din
Timişoara şi localităţile înconjurătoare.
Ceimai încântaţi au fost, cu siguranţă, cei

mici, pe care i-au atras, fără deosebire, toate
animalele.
La expoziţia de la Giroc, unul dintre cei

mai cunoscuţi crescători de porumbei din
comuna noastră, Viorel Boar, a reuşit să
obţină două titluri de campion, cu porumbei
din rasele Guşat Ceh şi Guşat Horseman.

Petru VasileTOMOIAGĂ



Sâmbătă, 24 ianuarie 2015, elevii liceu-
lui din localitatea noastră au sărbătorit
Unirea Principatelor Române. În prezenţa
domnului primar, dr. Iosif-Ionel Toma, a
mai multor părinţi, profesori şi elevi, la
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc
s-aumarcat 156 ani de la dubla alegere a lui
Alexandru IoanCuza ca domn alMoldovei
şi alŢării Româneşti.
Spectacolul dedicat Unirii Principatelor

a debutat la Giroc cu imnul naţional, după
care au urmat cântece patriotice interpre-
tate de Fanfara comuneiGiroc, avându-l ca
dirijor pe domnul Ionel Pascota senior.
Apoi,domnulprofesorNicolaePetchescu

a spus câteva cuvinte despre importanţa
evenimentului,după care elevii clasei aX-a,
DarianaDrăguţ,Mihai Sebastian şiDelian
Bosancu, au prezentat referate şi materiale
despre evenimentele de la Iaşi şi Bucureşti,
din ianuarie 1859.
Manifestarea a continuat cu o piesă pusă

în scenă, sub coordonarea domnului profe-
sor de istorie Nicolae Petchescu, de elevii
aceleiaşi clase, având ca personaje princi-
pale pe domnitorulCuza şiMoş IonRoată.

Unirea Principatelor Române,
sărbătorită la Liceul Teoretic

„David Voniga” din Giroc
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Preşcolarii din Grupa Mare „B” de la Gră-
diniţa cu ProgramPrelungit dinGiroc au sărbă-
torit Unirea Principatelor Române. Sub
îndrumarea şi atenta supraveghere a educa-
toarelor prof.SimonaLeontescu şi prof.Simona-
Lorena Blaj au descoperit povestea lui „Moş Ion
Roată şi Unirea”, au colorat, pictat şi con-
fecţionat diverse obiecte tradiţionale.

Cu steguleţe tricolore, pe care singuri le-au
confecţionat, şi cu feţele pline de bucurie,micuţii
au îmbrăcat cu mândrie costumul popular.

Activitatea s-a încheiat printr-o horă a prieteniei
pe fond muzical patriotic: „Noi suntem români”
şi „Hora Unirii”.

Obiectivul activităţii a fost acela de a promova
dragostea pentru ţară, mândria apartenenţei la
neamul românesc, dar şi formarea caracterului şi
a responsabilităţii sociale. De aceea, preşcolarii
grupei mari marchează cu mare bucurie fiecare
eveniment istoric şi cultural, implicându-i şi pe
părinţi în desfăşurarea activităţilor.

Prof. Simona-Lorena BLAJ

În final, domnul primar a ţinut
un discurs, marcând importanţa
evenimentului în istoria naţională şi
rolul decisiv al lui Alexandru Ioan
Cuza în procesul de modernizare a
ţării. În cuvântul său, domnul pri-
mar dr. Iosif-Ionel Toma, s-a
adresat celor prezenţi, spunând:
„Trebuie să vă mulţumesc tuturor
celor prezenţi pentru că, în această
zi de sâmbătă, aţi renunţat la bine-
meritata odihnă şi, chiar pe această
vreme, nu tocmai prielnică, aţi
hotărât să fiţi alături de noi, să săr-
bătorim împreună o filă de aur a is-
toriei a poporului român. Vreau să precizez că
este foarte important ca sărbătorile naţionale să
fie aniversate în chiar ziua lor şi nu cu o zi înainte,
ori după, aşa cumne-ar fi mai la îndemână nouă.
Prin aceasta ne arătăm respectul şi adeziunea la
momentul istoric pe care-l sărbătorim”.

Aşa cum se obişnuieşte de fiecare dată pe 24
ianuarie, cei prezenţi la momentul aniversar au
jucat Hora Unirii, alături de primarul comunei,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma, pe acordurile
fanfarei din Giroc.

Petru VasileTOMOIAGĂ

Unirea Principatelor Române,
sărbătorită şi de preşcolarii

din Grupa Mare „B” de la
Grădiniţa P.P. din Giroc
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NNooaappccee
NNooaappcceeaa îîśś ddăă îînn ssttoobboorrii

PPrrăăssttăă nnééaauuaa dd--oo ggoorrggooaańńee,,
SSaattuu –– zzuuiittaatt ddăă ccooccoorrii ––

MMuuţţăăşşccee ppâânnăă--nn ffuunnddooaańńee..
ŃŃiiśśii oo ssttee –– śśeerriiuu ppoosstteeşşccee,,

LLuunnaa îîşş ccaauuttăă ppăărreecchhee,,
ŹŹeerriiuu,, ttuurrbbaatt,, ssăă nnăăsspprreeşşccee,,
BBuuiiee ccaa mmuuśśccaatt ddăă ssttrreecchhee..

NNooaappccee îîii;; ńńiinnźźee şşîî ttaaśśee ––
ŃŃeeaauuaa--şş ddăă îînn şşttuuccăăttuurrăă,,

VVâânnttuu îînnśśeeppee ssăă źźooaaśśee
LLooppttaa pprrăăssttăă aarrăăttuurrăă..

PPaaśśee ooaabbllăă,, --nn ţţăăsstt îînncchhiissăă,,
SSaattuu ddooaarrmmee;; llăămmppee ssttîînnssăă,,
VViiaaţţăă mmooaarrttăă,, lluummee –– vviissăă
ŃŃiiśśii ttuu rriissăă,, ńńiiśśii ttuu ppllâânnssăă..

SSîînngguurr,, ccuu nnooaappcceeaa ddăă mmâânnăă
GGâânndduurriilloorr ppuunn ccăăllppaacc::

UUnnuu aarr ffuuźźii llaa zzâânnăă ––
SSăă îîll llaass?? SSăă nnuu?? SSăă ttaacc??......

NNooaappcceeaa--nnttrruunnaa mmăă şşppăăţţîîrrăă,,
MMăă ffrrăămmâânnttăă ccaa aalluuaattuu,,
ŃŃiinnźźee.. ŃŃeeaauuaa ssăă pprrăă66rrăă

PPáárriiccăă ssăă aassttuuppee ssaattuu..
IIaarrnnaa,, vveeńńiittăă ddăăvvrreemmee,,

SSăă aassccuunnggee dduuppăă şşooaappccee;;
ŚŚiińńeevvaa ţţîîńńee ssăă cceemmee

GGâânndduu mmeeuu îînn aallttăă nnooaappccee......

SSeerrggiiuu BBOOIIAANN
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VVaassiillee: cel care în cultura teologică a lăsat
scrieri de mare valoare, cu un conţinut ales
şi cu rare calităţi de stil, care a atras şi a in-
fluenţat pe cititor. Avea un scris viu, elegant
ca formă, clar şi plin de miez în conţinut.
Fiind un orator îndemânatic şi plin de ta-
lent, îşi turna gândurile în forme de stil fru-
moase, cu conţinut bogat şi substanţial. A
explicat cu atâta claritate şi profunzime în-
văţătura despre Sfânta Treime, încât i s-a dat

numele de „uranofantor”, adică interpret al
Cerului. Era o fire nobilă, independentă şi
superioară. Cu o dârzenie de nedescris a
căutat să reformeze viaţa bisericească, lup-
tând împotriva abuzurilor şi a decăderii. De-
dicându-se monahismului, a organizat viaţa
călugărească şi i-a dat reguli şi canoane care
sunt de mare preţ până în ziua de azi.

GGrriiggoorriiee: a scris cuvântări despre viaţa
unor sfinţi (Ciprian şi Atanasie), cuvântări
funebre la moartea unor persoane iubite

(fratele său Chesarie, sora Gorgonia, tatăl
Grigore şi merele prieten Vasile cel Mare).
Este de neuitat cuvântarea a 38-a la Naşte-
rea Domnului (Crăciunul), cu acele fru-
moase cuvinte pe care Biserica le-a trecut în
slujba de Crăciun, cunoscutele Catavasii,
care se cântă până azi. 

De asemenea a rămas celebră cuvântarea
sa despre preoţie, rostită cu ocazia alegerii
sale ca episcop.

IIooaann GGuurrăă ddee AAuurr: ca om de cultură a fost
un adânc gânditor şi un vorbitor fără egal,
fără asemănare şi fără pereche între oratorii
lumii. Deja încă din tinereţe, din vremea stu-
diilor, îl şi întrecuse în arta vorbirii pe ma-
rele său profesor retorul Libanius. Când
vorbea, folosea o limbă aleasă, cu o rară pu-
tere de evocare; se adresa sufletului cu o vor-
bire caldă, ca să înmoaie inima şi să
îndulcească auzul, vorbea curgător şi ţinea
permanent încordată atenţia auditoriului.

Sfinţii Trei Ierarhi:
Vasile, Grigorie şi Ioan
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Pilde creştine

Într-o şcoală de la ţară, la ora de reli-
gie, un copil l-a întrebat pe preot, care le
vorbea despre milă, ca despre prima vir-
tute pe care trebuie să o avemneapărat ca
să ne mântuim:

- Părinte, dar eu, care sunt sărac şi nu
am ce dărui, cum să fac eu milostenie?
Dacă aş avea şi eu mai mulţi bani, aş da
cu dragă inimă, dar aşa...

- Fiule, nu asta înseamnă milă. Uite,
de exemplu, ieri dimineaţă, plecând cu
treburi, am văzut-o peste drumpemama
ta, ieşind din curte şi ajutând până acasă
o bătrână, ce se ostenea cu o legătură de
lemne. Mai târziu, am zărit-o iarăşi în-
drumând un călător ce se rătăcise şi,
chiar dacă nu l-a putut ospăta, un sfat

bun şi o cană cu apă rece s-au găsit şi
pentru el.

Când vecina de alături a plecat în târg
cu treburi, i-a lăsat în grijă copilul cel
mic. Spre seară, când doi săteni se certau
în drum, a ieşit şi, cu vorbe frumoase, i-a
împăcat. Vezi tu, acum, ce este mila?
Chiar dacă nu ai bani să dai şi celorlalţi,
nimic nu te împiedică să-i ajuţi cu atât
cât poţi. Nu trebuie să dai din buzunar,
ci din suflet.

„Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra cerul.
Nu f iindcă cerul ar f i atât de ieftin, ci
f iindcă Dumnezeu este atât de plin de
iubire. Dacă n-ai nici măcar acel bănuţ,
atunci dă un pahar cu apă rece!” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)

Într-omânăstire aflată la poalele unui
munte înalt, acoperit de păduri, trăia,
odată, un călugăr bătrân, căruia i se du-
sese vestea pentru înţelepciunea sa. Într-o
dimineaţă, a venit la el un tânăr şi l-a
întrebat:

- Sfinţia Ta, am auzit că, pentru a ne
mântui, trebuie să ne căim, să ne pară rău
de toate păcatele ce le-am săvârşit de-a
lungul vieţii.Dar,părinte, cât trebuie noi
să ne căim?

- Fiule, este de ajuns dacă te căieşti o
singură clipă, înaintea morţii.

- Atât de puţin, părinte?
- Da, fiul meu!

- Dar, de unde să ştiu eu când se apro-
pie ceasul acela?

- Moartea poate veni oricând, aşa că
aşteapt-o pregătit, în oricemoment să te
poată găsi cu smerenie şi căinţă în suflet.

Dumnezeu este bun şi iertător. Cine
regretă din suflet pentru greşelile sale şi
caută să nu mai păcătuiască, acela are
parte de o viaţă frumoasă şi de liniştea
sufletului. Dar, mai mult decât orice,
doar acela poate spera la mântuire, la
viaţa veşnică.

„Neştiind locul şi vremea în care ne aş-
teaptă moartea, o vom aştepta noi oriunde
şi oricând” (Fericitul Augustin)

Omul milostiv

Ceasul mântuirii
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FFEEBBRRUUAARRIIEE –– FFĂĂUURRAARR
CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN

(29 de zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)
1 L Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua şi 

Felicitas
2 M ((††)) ÎÎnnttââmmppiinnaarreeaa DDoommnnuulluuii
3 M Sf. şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociţă Ana
4 J Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
5 V Sf. Mc. Agata şi Teodula
6 S Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie, patriarhul Constantinopolului; 

Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
7 D Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada

DDuummiinniiccaa aa 1166--aa dduuppăă RRuussaalliiii (Pilda talanţilor); Ap. 2 Corinteni 6, 1-10; Ev. Matei
25, 14-30; glas 3, voscr. 3 

8 L Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia
9 M Odovania praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor
10 M †) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina
11 J Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa 
12 V Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei; Sf. Mc. Hristea
13 S Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. Acvila şi soţia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul

Alexandriei
14 D Sf. Cuv. Auxentie, Maron şi Avraam

DDuummiinniiccaa aa 1177--aa dduuppăă RRuussaalliiii (a Cananeencei); Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1; 
Ev. Matei 15, 21-28; glas 4, voscr. 4

15 L Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior
16 M Sf. Mc. Pamfil şi Valent; Sf. Ier. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului
17 M Sf. Mare Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. împăraţi Marcian şi Pulheria
18 J Sf. Ier. Leon, episcopul Romei, şi Agapit, episcopul Sinaului
19 V Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia
20 S Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei, şi Agaton, episcopul Romei; Sf. Cuv. Visarion 
21 D Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul Antiohiei 

DDuummiinniiccaa aa 3333--aa dduuppăă RRuussaalliiii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap. 2 Timotei 3, 10-15;
Ev. Luca 18, 10-14; glas 5, voscr. 5 (Începutul Triodului)

22 L Aflarea moaştelor Sfinţilor Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu
23 M Sf. Sfinţit Mc. Policarp, episcopul Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24 M † Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Harţi)
25 J Sf. Ier. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie
26 V Sf. Ier. Porfirie, episcopul Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Harţi)
27 S Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu
28 D Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei

DDuummiinniiccaa aa 3344--aa dduuppăă RRuussaalliiii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ap. 1 Corinteni 6, 12-20;
Ev. Luca 15, 11-32; glas 6, voscr. 6

29 L †) SSff.. CCuuvv.. IIooaann CCaassiiaann şşii GGhheerrmmaann,, ddiinn DDoobbrrooggeeaa
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Sunt 40 de zile de la sărbătoarea Naşterii
Domnului. Îndeplinind Legea lui Moise,
FecioaraMaria şi cu dreptul Iosif s-au dus în
Ierusalim la Templu să închine pe Pruncul
Iisus, precum prescrie în Lege şi să citească
Maicii Sale rugăciunile prescrise de Lege.
Aceea care a ascultat de glasul îngeruluiGa-
vriil când i s-a vestit că va naşte peMesia, as-
cultă şi de data aceasta de porunca Legii, cu
toate că în mintea ei cunoştea taina Naşterii
mai presus de fire a Fiului lui Dumnezeu.

Printre oamenii ce se aflau în Templu şi
care nu vedeau decât un lucru obişnuit, îm-
plinirea unei datini pe care o ţineau toţi şi a
cărei semnificaţie o înţelegeau numai în
haina ei formalistică, era şi un bătrân înain-
tat în vârstă, cu numele Simeon. Când a
văzut pe mamă şi pe Prunc intrând în
Templu, s-a desprins de la locul lui de rugă-
ciune, a venit spre Iisus, L-a primit în bra-
ţele sale şi binecuvântând pe Dumnezeu a
zis:„Acum slobozeşte pe robulTău,Stăpâne,

după cuvântulTău, în pace.Că ochiimei vă-
zură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înain-
tea feţei tuturor popoarelor. Lumină spre
descoperirea neamurilor şimărire poporului
Tău binecredincios” (Luca 2, 28 – 32). Mi-
nunată şi emoţionantă clipă! Bătrânul
Simeon, cu mâini tremurânde, ia în braţele
sale peDătătorul vieţii.Binecuvântată clipă,
să ai în braţe pe Fiul lui Dumnezeu! Ţinta
supremă a vieţii.Piscul celmai înalt în urma
căruia pot dispărea toate celelalte doriri. Să

ajungi să-L cunoşti pe Dumnezeu, să cu-
noşti mila Lui faţă de tine, să trăieşti în El,
precum spune Sf. Ap. Pavel: „Căci pentru
mine viaţa esteHristos şimoartea un câştig”
(Filipeni 1, 21).

Stând pe această culme a întâlnirii drep-
tului Simeon cu Iisus, ajungând la acest ideal
suprem, se luminează şi în inima noastră
dorinţa de a fi aproape de El, de a-l primi,
dacă nu în braţe ca dreptul Simeon, în inima
noastră!

Întâmpinarea Domnului
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Din înţelepciunea lumii



Hotel-RestaurantTrio a găzduit, după dat-
ină, o nouă ediţie, a şasea, a „Balului portului
popular”. Evenimentul artistic a avut loc în
ziua de 21 februarie 2015, începând cu ora 20.

Participanţii, ca în fiecare an, au venit îm-
brăcaţi în costume populare tradiţionale, atât
din Banat, cât şi din alte zone folclorice ale
ţării.

Organizatorii au oferit, şi în acest an, un
bogat program artistic, la care au participat
Mihaela Petrovici,Alina Stancu, Ionela Iova,
Luminiţa Safta, Marinică Trocea, formaţia
Restaurantului Trio, precum şi invitata spe-
cială,Nina Predescu.

VasileTOMOIAGĂ

„Balul portului popular”,
ediţia a VI-a, 2015
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Nume de referinţă pentru folclorul
bănăţean, şi ne referim aici la Banatul în-
treg, în graniţele lui tradiţionale (Banatul
românesc şi cel sârbesc), Aurelia Ardeleanu
a ajuns la acea maturitate artistică ce îi dă
impulsul de a transmite mai departe,
generaţiilor viitoare, dragostea pentru cân-
tecul popular bănăţean.
Astăzi, artista locuieşte în localitatea

cărăşeană Ilidia (loc în care s-a născut un
altmare interpret stabilit laGiroc –Traian
Jurchela), unde pregăteşte un grup de patru
copii, f iecare având vârsta de 12 ani.
Primul spectacol al copiilor din grupul vocal
„Maria” (cum a fost el intitulat) s-a con-
semnat la Nedeea de la Răcăjdia. „Cu acest
grup cântăm doar folclor tradiţional, pe
care copiii şi l-au ales, bineînţeles, din vas-
tul şi vechiul repertoriu bănăţean: «Dragu’
mi-i unde-am venit», «Mărie, poale
şiurace», «Asta-i nana dă la Brebu»”. În ace-
laşi timp, Aurelia Ardeleanu continuă să
meargă la f ilmări, pentru a imprima şi
video cântecele noastre tradiţionale.
Pentru Aurelia Ardeleanu, luna martie

este una specială, pentru că atât ea, cât şi
f iul său,Mircea Petre, îşi serbează zilele de
naştere.

Dragostea pentru
folclor

Despre omul Aurelia Ardeleanu se poate
spune că a îndrăgit şi apreciat întotdeauna fol-
clorul – portul, cântecul şi dansul popular din
Banatul istoric, Banat în care s-a născut, a

copilărit, a înregistrat primele succese şi a trăit
prima dragoste.De o parte şi de alta a graniţei de
vest, fie că a fost la Giroc – în Banatul nostru –
fie că a fost la Novi-Sad – în Banatul sârbesc –
Aurelia Ardeleanu a fost mesagerul folclorului
autentic, al cântecului popular curat, căruia i-a
dat noi valenţe. Solista se simte un om împlinit,
realizat din toate punctele de vedere: este un in-
terpret de muzică populară îndrăgit atât la noi,
cât şi în ţara vecină, Serbia, are o familie fru-
moasă, soţul fiind nu mai puţin cunoscutul in-
strumentist la ţambal Mircea Ardeleanu, şi un
fiu, pe Mircea Petre Ardeleanu, care a urmat
dragostea părinţilor, muzica populară şi este, la
rândul lui,un cunoscut instrumentist la ţambal şi
contrabas. Are numeroase şi valoroase înreg-
istrări atât la noi, cât şi în ţara vecină.

Unul dintre regretele domniei sale este faptul
că, la un moment dat, în tinereţe, a trebuit să
aleagă între a fi interpretă de muzică de operă şi
muzică populară… Până la urmă a învins fol-
clorul, iar regretul s-a transformat în satisfacţie.

Dar din dar, artă din artă
Aurelia Ardeleanu

împărtăşeşte copiilor
dulcele cânt bănăţean
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Reperele unei cariere
remarcabile

AureliaArdeleanu s-anăscut la 12martie 1959,
la ŞemlacuMare (comuna, pe atunci,Gătaia). În
anul 1965, împreună cu familia, s-a mutat la
Giroc, unde a şi urmat clasele primare. „Încă de
când eram la şcoala din Giroc, spune artista, am
început cu dansurile. În clasa I am fost la Clubul
CFR cu un spectacol şi era sala arhiplină. Am
dansat pânăprin clasa aVII-a,aVIII-a. În clasele
maimici s-a făcut o preselecţie pentru o secţie ex-
ternă de canto care aparţinea Şcolii Populare de
Artă dinTimişoara,unde amavut-o caprofesoară
peMaria Birouaş, care venea laGiroc de două ori
pe săptămână şi cu care făceamvocalize şi cântam.
Datorită ei,pentru faptul că a avut încredere
în talentulmeu,dar şi prinmultămuncă,am
început să frecventez şi Şcoala Populară de
Artă dinTimişoara,amparticipat la specta-
cole şi serbări.Mai trebuie să precizez că, în
acea vreme, la Giroc exista un grup al satu-
lui, de circa 10-15 fete, de care s-a ocupat
primăria de atunci,AnaHaneş.Eraungrup
folcloric cudansuri, solişti,brigadă artistică
de agitaţie şi obiceiuri tradiţionale.Dădeam
spectacole la fiecare sărbătoare mai mare:
Crăciun,Paşte,Rugă. Jocul începea cu câte
un spectacol pe care îl susţineam noi. Mă
bucur sincer că în ultima vreme s-a reluat,
oarecum, vechea tradiţie. Talentul pentru
folclor, pentru muzica populară, l-am
moştenit de la tatăl meu, Aurel Becican,
care a cântat la taragot şi a fost component al
formaţiei de amatori a Clubului 1 Mai din
Timişoara, condus de profesorul IonOdrobot”.

Studiile medii le-a făcut la LiceulTextilTimi-
şoara. A urmat Şcoala Populară de Artă, clasa
canto, îndrumată deAnaPacatiuş,doamnadoinei
bănăţene. În anul 1978 s-a angajat la Ansamblul
BanatulTimişoara, cu care a efectuat numeroase
turnee în ţară şi străinătate. Rampa de lansare,
consideră Aurelia Ardeleanu, a constituit-o ac-
tivitatea sa la radio-televiziunea din Novi Sad,
acolo unde, între 1985 şi 1992, a cântat alături de
soţul său,MirceaArdeleanu.„M-am căsătorit cu
Mircea în anul 1983 şi alături de el şi de orchestra
de la RTVNovi-Sad am avut multe spectacole şi
colaborări în Banatul sârbesc, spune solista.
Locuind acolo,am început să vorbesc sârbeşte, iar
mai apoi am şi cântat în limba sârbă. A fost una
dintre celemai prolifice şimai frumoase perioade
din viaţamea.Amnumai cuvinte de laudă pentru
producătorul PetruPopa,de laNovi Sad,căruia îi
datoreaz foartemult în ceea ce priveşte cooptarea
în echipa de acolo şi meseria în sine. Promovarea
era cu adevărat ceea ce trebuie să fie pentru un in-
terpret, pentru că la fiecare spectacol în deplasare

televiziunea era prezentă şi transmitea în direct.
Astfel, pretenţiile erau foarte mari. Spectacolele
erau cu lansări de carte sauprezentări de ziare, era
ceva deosebit de fiecare dată. Pe de altă parte,
pentru că toţi bănăţenii de la noi urmăreau pro-
gramele televiziunii sârbeşti, eramvăzută şi acasă,
şi în Banatul sârbesc. În ceea ce priveşte înregis-
trările, toate imprimările care se făceau erau
foarte bine plătite, indiferent că era vorba despre
solişti vocali sau instrumentişti”, rememorează
Aurelia Ardelean.

În urma activităţii din Serbia a familiei
Ardelean, aceasta a înregistrat o carte de vizită
impresionantă, ce va rămâne pentru posteritate,
pentru că materialele rămân atât în arhivele din
Banatul sârbesc, cât şi de la noi.Ceamai recentă
realizare a solisteiAureliaArdeleanu este înregis-
trarea unui albumdemuzică populară dinBanat,

realizat la Novi Sad, împreună cu solista Elena
Jurjescu şi Doru Sârbu. Albumul cuprinde
melodii tradiţionale interpretate de trei instru-
mentişti carenumai suntprintrenoi laoraactuală:
EftaBotoca -MoisăBelmustaţă la vioară şi Pavel
Roşu la taragot. Printre proiectele de viitor
solista aminteşte despre un album de cântece
populare româneşti pe care intenţionează să-l în-
registreze împreună cu tânăra interpretă Alina
Susan, din Firiteaz, pe care o cunoaşte de mai
multă vreme şi de care se ocupă pentru realizarea
acestui proiect.

Ca o concluzie a prodigioasei sale activităţi de
până acum,Aurelia Ardelean se destăinuie: „Am
încercat sămă realizez câtmai bine pe drumul pe
care am pornit. Şi sunt mulţumită. Mă simt un
om împlinit pentru tot ceea ce am făcut şi mai
ales pentru fiul meu, Mircea Petre, care este
astăzi şi el un artist cunoscut, a luat multe pre-
mii, a câştigat mai multe concursuri în ţară şi
străinătate. Este apreciat şi de specialişti şi sunt
foarte mândră de el. Multe nici nu-mi mai
doresc: sămă ţinăDumnezeu sănătoasă să pot să
mai cânt şi, mai ales, să aduc noi melodii iubito-
rilor de folclor”.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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În anul 2015, în prima săptămână a postului
prepascal, la parohia Chişoda s-a organizat Săp-
tămâna duhovnicească, ce s-a păstrat ca o tradiţie
în sânul comunităţii noastre.O săptămână încăr-
cată spiritual, prin rugăciunile săvârşite în fiecare
dimineaţă şi seară. Dincolo de rugăciunea ce a
însoţit credincioşii veniţi la biserică, aceştia s-au
putut bucura şi de învăţăturile primite de la
părinţii veniţi din parohiile vecine pentru a
spune un cuvânt plin de înţelepciune. În fiecare
seară a acestei săptămâni, fiecare dintre părinţii
invitaţi a adus un plus de cunoştinţe, darmai ales
de hrană duhovnicească celor veniţi să îşi
pregătească sufletul pentru marea întâlnire cu

Hristos, prin împărtăşanie. Ca urmare, temele
dezbătute au fost în acord cu tematica Bisericii
OrtodoxeRomâne din anul acesta, care a fost de-
numit „Anul omagial al misiunii parohiei şi
mănăstirii azi” şi „Anul comemorativ al Sfântului
Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete
din eparhii”. În felul acesta, credincioşilor
prezenţi, şi prin ei tuturor celor din comunitate,
li s-a reamintit faptul că fiecare dintre ei sunt
copărtaşi preotului în activitatea de propovă-
duire a Evangheliei lui Iisus Hristos.De aseme-
nea, au putut primimulte pilde ziditoare, atât din
viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur, cât şi a altor
Sfinţi Părinţi ai Bisericii. Putem spune că prin

această primă săptămână de în-
tărire spirituală, de rugăciunemai
intensă şi de luminare prin cuvânt,
am putut oferi credincioşilor
parohiei noastre avântul necesar
începerii unui post de dăruire su-
fletească şi pregătire pentrumarea
bucurie a Învierii.

Pe această cale, mulţumim
părinţilor Daniel Mateia, Ioan
Novac, Ioan Mezinca şi Adrian
Covan, care fiecare în felul său au
mai aşezat câte o piatră duhov-
nicească la temelia sufletului cre-
dincioşilor din parohia Chişoda.

PreoţiiTraian şi
Dragoş DEBUCEAN

Săptămâna
duhovnicească,

la Parohia Chişoda
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În Dictţonarul Explicativ al Limbii
Române, Editura Academiei R.S.R., 1975,
la pagina 303, epitaful este definit ca fiind „o
inscripţie funerară în proză sau în versuri,
cuprinzând elogiul defunctului sau o
sentinţă morală”. Şi în cimitirul Girocului,
obiceiul de a omagia pe cel mort – obicei
străvechi, întâlnit la toate popoarele antice –
este bine reprezentat, mai ales începând de

la sfârşitul secolului al XlX-lea, când piatra
şi marmura, pe care se pot grava cu uşurinţă
inscripţii durabile, au început să devină tot
mai mult materia primă pentru con-
fecţionarea monumentelor funerare, în-
locuind crucile de lemn.

O cercetare a epitafurilor din cimitirul
satului nostru oferă date deosebit de intere-
sante privind concepţia despre viaţă şi
moarte a înaintaşilor noştri, despre eveni-
mente sociale şi politice cu care aceştia au
fost contemporani, despre starea economică
din acele vremuri, ocupaţiile locuitorilor, ca
şi despre aspecte demografice.Din epitafuri
se poate observa, deseori, gustul pentru ex-
primarea aleasă, frumoasă, pe alocuri artis-
tică, prin care se evocă figura celui dispărut.

Concepţia populară despre rosturile vieţii
şi sensul morţii, ca şi concepţia creştină, du-
alistă, despre alcătuirea omului din trup şi
suflet răzbat din numeroase inscripţii.
Potrivit acesteia, prinmoarte trupul şi sufle-
tul se despart: „Sufletul meu a plecat la
Domnul sfânt,/ Iar trupul rece în acest
pământ/”, stă scris pemormântul luiRoman
Vasii. În multe epitafuri se întâlneşte cred-

inţa că viaţa şi moartea sunt date de destin,
de soartă sau de Divinitate, iar omul este
supus, nu li se poate sustrage.

Aşa aflăm din versurile de pe crucea lui
Rotariu Gheorghe: „O, tu moarte-nfrico-
şată/Ce dispui de a noastră soartă”.Moartea
e văzută ca o lege, ca o datorie a fiecărui om,
iar plecare dintre cei vii nu trebuie să-i în-
tristeze pe cei rămaşi, aşa cum i se adresează
Ana Stoia mamei sale: „Azi... plec cu Dum-
nezeu/ Iar la mormânt când vii/ Să nu mă
plângi, ci cu mândrie/ Să-ţi aminteşti de
fiica ta/ Care drept a păşit spre datorie”. Al-
teori, cel decedat se revolta împotriva sorţii,
mort prin ţară străină:„Oare cerul cel de sus/
N-a avut nimic de spus?”.

Epitafurile din cimitirul
Girocului (1)
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Dimpotrivă, din epitaful Cristinei Voica,
ca şi din altele, reiese că lumea de dincolo
este un liman al liniştii unde de rele este scu-
tită şi unde odihneşte fără durere.Aceasta cu
atât mai mult cu cât suferinţele dinaintea
morţii sunt mari. „Fără de veste tirana
moarte a venit/Cinci săptămâni am suferit”,
pentru că „Moartea cu dormarem-a lovit în
cap”, se menţionează în epitaful Elenei
Neda, răposată prematur, epitaf compus de
tatăl ei, ţăran autodidact, autor al multor
versuri de pe pietrele funerare din cimitir.
(Paradoxal, pe crucea lui nu e dăltuit nici un
epitaf!).
În spiritul religiei creştine, se exprimă în

multe versuri credinţa în judecata de apoi, de
la care nu se poate sustrage nimeni:„Am fost
chemată/ Sus la dreapta judecată/ Unde n-
am fost niciodată” (Momir Ana), după care
ar urma aşezarea în raiul ceresc cu toţi ai săi
(RujaMârza).
Plecarea din această lume, despărţirea de

cei dragi, de familie, rude, prieteni, este mai
întotdeauna dureroasă, atât pentru cel dis-
părut, cât şi pentru cei rămaşi în viaţă. Iată
câteva exemplificări: „Dragi surorile mele,/
V-am lăsat cu mare jele/ Am murit cu mare
dor/ Dorul de-al meu frăţior” (Ion Văcan)
sau „Mare jele am lăsat/ Un copil ca şi o
floare/ Şi casa plină de jale/
Ş-am lăsat soţul iubit...” (Ana Bosa). Re-

gretul ca părăsesc această lume, în care n-au
putut să se împlinească şi să se bucure pe
deplin, se întâlneşte pe monumentele celor
tineri: „Floare fui, floare trecui / Parte de
lumen-avui” (SolomieLoica);„N-avui parte
nici dulceaţă / Noroc bun de a mea viaţă
(Urşica Petrică); „Câte flori şi viorele/Toate
plâng de a mea jele, / Căci prea tânăr pu-
trezesc” (Băbuţ Viorel); „Tare lumea mi-o
fost dragă, / Numai soarta mi-o fost slabă”
(Maria Babescu).
Numai puţin impresionantă este durerea

celor rămaşi în viaţă, a familiei, la de-
spărţirea de cel drag răposat: „M-ai lăsat
singură-n lume! / Fără nici un ajutor”, se
tânguie îndurerata soţie a lui Nicolae
Buibaş, celui care i-a fost fericirea vieţii.
Familia îl plânge întristată pe Adrian

Seiman: „Ne-ai fost comoara cea mai sfântă
/ Şi ca pe-un înger te-am iubit”.
O litanie mioritică întâlnim în epitaful

Cristinei Surdu: „Lacrimile-mi curg / Unde
să mă duc / Nu pot să te-aduc”.
În celemaimulte epitafuri sunt exprimate

dorinţele defunctului adresate celor rămaşi
în urma lui. Sfârşindu-se din viaţă şi
părăsind această lume trecătoare, cei de-
cedaţi sunt preocupaţi de cealaltă existenţă,
de viaţa veşnică, în care ar vrea să stea alături
de sfinţi. Astfel se adresează părinţilor
Maria Rotariu: „Ah, scumpii mei părinţi /
Rugaţi pe Dumnezeu / Ca sus, în ceruri,
între sfinţi / Să-mi facă locul meu”. Aceeaşi
rugă îndurerată este exprimată de părinţii
Mariei Cincu: „Sus, în cerul său prea sfânt /
Domnul să-ţi sălăşluiască / Sufletul tău bun
şi blând / Şi să ţi-l ocroteasc”. Nu de puţine
ori, dorinţa celui dispărut este ca aceia pe
care a fost nevoit să-i părăsească să nu-l uite,
ci să vină lamormânt, pentru că prezenţa lor
acolo îi astâmpără dorul, după cum aflam
din epitafulMariei Branda:„O,dragi părinţi
iubiţi / Lângămormântulmeu /Voi să veniţi
mereu / Iar pe copilul meu / Să-l puneţi
lângă cruce / Să-i aud glasul dulce, / Să-mi
stâmpăr dorul meu”. În pragul despărţirii,
cei ce pleacă nu-i uită pe cei din familie,
copleşiţi de durere, îşi adresează deseori o
rugă testamentară unuia dintre cei mai
apropiaţi îndreptăţit să i-o îndeplinească.
Aşa citim în epitaful lui Petru Petcu: „Te

rog pe tine,Călina (soţia lui - n.aut.) / Adu la
toţi mângâiere / În astă mare durere. /
Mângâie pe mama mea / Care-abia poate
umbla... / Pe săracul tatăl meu / Ce-a pier-
dut sprijinul său”. Când cel sfârşit din viaţă
lăsa în urmă-i copii, în epitaf este exprimată
grija faţă de aceştia.Citez din versurile de pe
crucea de la căpătâiul tinereimameCucAna
Elena: „Voi cei dragi şi cei iubiţi / Cât pe
lumemai trăiţi / De copii să îngrijiţi”.
De multe ori întâlnim în aceste inscripţii

funerare referiri la ocupaţii, preocupări, ac-
tivităţi sau evenimente istorice care aumar-
cat existenţa celui înmormântat. Despre o
vreme în care strângerea averii, a bogăţiei,
reprezenta pentru mulţi soluţia smulgerii
dintr-o condiţie socială şi morală precară,
obiectiv nu uşor de realizat, aflăm din epita-
ful PersideiMutu:„La străini tu ai lucrat / Şi
avere ne-ai lăsat”, ca şi din cel al lui IlieMar-
incu, care „A trăit zile bune /Totmuncind şi
chinuind / Avere-n lume-agonisind”.
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Plugăritul, cândva ocupaţia de bază lamai
mulţi dintre sătenii noştri, practicat cu hăr-
nicie, e amintit în câteva referiri. Din ver-
surile dăltuite în marmură şi alcătuite de
Ana Peia la moartea prematură a fratelui ei,
Pavel Peia, aflăm că tânărul a fost harnic fe-
cior, deoarece „Când tatăl lor a murit/ El
plugul i l-a pornit”, neîntrerupând lucrarea
pământului.DespreViorel Băbuţ,decedat şi
el prea devreme, la doar 15 ani, aflăm că
„Plugul de coarne-a luat / Coşia a încărcat /
Voios toate le-a lucrat”.
Există în cimitirul Girocului câteva cruci

şi monumente care eternizează memoria
unor fii ai satului, eroi căzuţi în cele două
războaie mondiale. Printre aceştia se află
George Berlovan, pe a cărui cruce se poate
citi că „A răposat la 26 iulie 1917 înGrazi, în
spital, puşcat în fo(a)le”. Interesantă este
menţiunea de pe crucea luiTraianCojocariu
răposat (...) jelind pe fratele său, Ioan Cojo-
cariu, învăţător, mort ca erou în Rusia la 20
noiembrie 1942 (înmormântat, probabil, în
loc necunoscut), însemnare făcută pentru ca
numele celui pierit să dăinuiască. Pe lângă
acestea, se disting în cimitirul nostru trei
monumente identice, ridicate de familiile a
trei eroi înfrăţiţi prin destin; au căzut pe
frontul din răsărit tot în anul 1942. Ei sunt:
Ionel Constantin Marincu, Trifu Ţuţu
Buibaş şi PetruŢuţuBosa.Epitafurile de pe
monumentele lor,neobişnuit de lungi, au un
conţinut aproape identic, într-o aceeaşi ex-
primare, ceea ce adevereşte că au fost com-
puse de acelaşi autor (creatorul ţăran, Ioan
Nicu Neda, potrivit mărturiei fiului aces-
tuia, Iulian Neda). Astfel, după numele
fiecăruia şi după anulmorţii semenţionează
că a(u) căzut eroic în Războiul sfânt pentru
întregirea hotarelor României şi slava sfin-
tei noastre biserici străbune. Apoi sunt am-
intite aspecte ale vieţii de familie,
împrejurările morţii fiecăruia, iar în final,
omagierea celui dispărut şi îndemnul la
neuitare: „Prea slăvită să-i fie jertfa şi
binecuvântată amintirea”.
Cercetând epitafurile din cimitirul nos-

tru, se poate constata că uneori sunt
menţionate împrejurările (dacă sunt neobiş-
nuite, ieşite din comun) în care s-a produs
decesul. Asemenea situaţii interesează, de-
opotrivă, atât pe cei din familia defunctului,
cât şi pe autorii de epitafuri, pentru a impre-

siona pe cititor şi pentru a păstramai bine în
amintire memoria celui dispărut.
Din epitaful Elenei Cincu (1878-1920)

aflăm că a decedat în urma unui accident
care i-a provocat moartea groaznică arzând
în foc.Nu se specifică alte amănunte privind
circumstanţele întâmplării.
De cele mai multe ori, moartea tragică

este cauzată de un accident. Iată relatarea
sumară a evenimentului, consemnat pe
crucea sub care se odihneste Bosa Vasile
Roman (1920-1971):„Reamoarte tu ai avut,
/ Din cireş tu ai căzut. / Cine acolo te-o fi
dus / Ştie numaiCel de Sus. / La omare săr-
bătoare / A doua zi de Rusale /Ţi s-au stins
zilele tale”.
Un accident asemănător a pus capăt vieţii

lui Rotariu Petru Iulian (1938-1983):Soarta
crud-o fost să fie /M-a răpit tăind la vie, /de
pe scaun m-am răsturnat / Nimeni nu m-a
mai salvat”.
Împrejurărilemorţii devinmai dramatice

atunci când relatarea „o face” defunctul, la
persoana întâi.
Astfel este redată întâmplarea care a răpit

viaţa unui copil de 7 ani,Bogdan IlieOvidiu
(1982-1989): „V-am lăsat în zori / La 7
anişori / Mare-aş fi crescut / Dar firul s-a
rupt... / Rău mi-a fost ursit / Moarte din
cuţit, / Să nu-l văd defel / Şi să intru-n el.
Impresionante şi dramatice sunt mo-

mentele în care au căzut câţiva dintre eroii
Girocului în Războiul sfânt pentru între-
girea hotarelor şi slava sfintei noastre bis-
erici. Din epitaful de pe monumentul lui
Constantin Marincu (1912-1942) aflăm:
„Era o zi de duminică când ordin s-a dat /Cu
toţii să fim pregătiţi pentru atac. / Duş-
manul cu un glonte m-a împuşcat, / Viaţa şi
zilelemele dragi s-au scurtat. /Moarteami-
a fost atât de îngrozitoare, / Atât am putut
spune: unde şi ce mă doare. / Am strigat ca-
marazii şi pe-almeu verişor / Să vină cu toţii,
să nu mă lase să mor”.Moartea dramatică a
altui erou,PetruŢuţuBosa (1915-1942), este
relatată (probabil de către acelaşi autor de
epitafuri, Ioan Neda) în versuri la fel de
emoţionante: „Într-o zi, primind ordinul de
înaintat, / Noi cu toţii pe cai am încălecat, /
Mergând cu toţii pe drum călare. / Dar trei
gloanţe de puşcă tare / Pieptulmeu cel viteaz
l-au secerat, /Mort de pe cal jos am picat”.

Prof. IonMURARIU
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Atunşi când iarna bate-n şolocaturi
Şî ninjie-nşet cu fluturi argintii,

Când fulgii albi să tot adună-n straturi
Străbat şî io cărărili pustâni.

Sloeţî stau la străşâni spânzuraţ
Măi ascuţâţ ca lămilii la săbii,

Iar sus pră grinda roasă la târnaţ
Stau şiufulice tri ori patru vrăbii.

Afară-o nins. Îi jier şî lunecuş
Şî o buragă ochii mi-i furnică
Iar mânili ascunsă în mănuş

La fel ca gându-mi tremură dă frică.

Eşci oare acas’ ori poace vândruieşci
Ca să-ţ topieşci gheţarii tei dân gânduri?

Adună vântu neaua în fereşci
Fulg lângă fulg în nu şciu câce rânduri.

Mi-s paşî grei dă ghiaţă şî omăt
Şî inima în pieptu-mi tresaltă,

Măi greu îmi pare drumul îndărăt,
Iar fruncea bolţî-i neagră şî înaltă.

Las urmie adânşi prăstă socacu nins,
Iar sub bocanşi amarnic cântă niaua

O, dacă ai şcii câce speranţă-am strâns
Ca prîntră nori să-mi caut în umbră staua.

Pricină, să vină primăvara
M-am săturat dă iarnă şî prăpăd,

Vreau să-nfloară-n parcuri lăcrămioare
Şî lumea neagră-n verge să o văd.

Dă ziua tea îmbracăce în stăle
Ş-arunc-al iernii mantăl dă arjint,

Că viaţa-ţ estă sângura avere,
Iar restu-s umbre care pier şî mint!

Petru CHIRA

FFeebbrruuaarriiee
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Scriitori români născuţi
în luna februarie

Nicolae Breban
S-a născut la 1

februarie 1934, la
BaiaMare, ca fiu al
lui Vasile Breban,
preot român unit
(greco-catolic) în
comuna Recea,
Maramureş.

În 1951 a fost ex-
matriculat din
penultima clasă a
Liceului „Coriolan
Brediceanu” din
Lugoj din cauza
originii sale sociale.

Absolvă în 1952, la cursuri fără frecvenţă,
Liceul „Oltea Doamna” din Oradea, după ce se
angajase ca funcţionar în acest oraş. In-
tenţionează să se înscrie la Politehnică, fiind
nevoit să intre, mai întâi, ca ucenic la fostele
Uzine „23 August” din Bucureşti, unde lucrează
la sudură şi strungărie, calificându-se apoi în
meseria de strungar în fier. În 1953 se înscrie la
Facultatea de Filosofie, măsluind actele, după
cummărturiseşte înConfesiuni violente, fiind dat
însă afară după şase luni.

Îşi face debutul literar în revista Viaţa stu-
denţească (nr. 5, dinmai 1957), cu schiţaDoamna
din vis. În 1965, după ce îşi retrăsese, în anii an-
teriori, un volumde proză scurtă, cu care ar fi tre-
buit să debuteze în colecţia „Luceafărul”,
scriitorul îşi face debutul editorial cu romanul
Francisca. Romanul este distins cu Premiul „Ion
Creangă” al Academiei Române, fiind primit
elogios de critică.

Între 1986-1989, fără să se exileze propriu-zis,
locuieştemaimult timp în reşedinţa sa parisiană,
alături de soţia sa,Cristina, psiholog şi expert în
cartea de artă. Încercările sale de a organiza, îm-
preună cu Dumitru Ţepeneag, formarea unei
Uniuni a Scriitorilor Români din exil eşuează,
fiind privite cu suspiciune.

În 15 martie 1990 revine în ţară, de la Paris.
Inaugurează, începând cu data de 20 aprilie, în
calitate de director, noua serie a revisteiContem-
poranul. Ideea europeană, propunându-şi pro-
movarea „criteriilor valorii după o jumătate de
secol de ură contra valorii”, cum afirma în arti-
colul-program al primului număr. În nr. 6, din 25
mai, al revistei publică piesaCuloarul cu şoareci.

GrigoreVieru
S-a născut pe 14

februarie 1935, în
satul Pererîta, în fa-
milia lui Pavel şi
Eudochia Vieru,
născută Didic. A
absolvit şcoala de 7
clasedin satul natal,
în anul 1950, după
care urmează şcoala
medie din oraşul
Lipcani, pe care o
termină în 1953.

În anul 1957 de-
butează editorial
(fiind student) cu o plachetă de versuri pentru
copii,Alarma, apreciată de critica literară. În 1958
a absolvit Institutul Pedagogic „IonCreangă”din
Chişinău, facultateaFilologie şi Istorie.Se anga-
jează ca redactor la redacţia numită revista pen-
tru copii „ScînteiaLeninistă”, actualmente„Noi”,
şi ziarul “Tînărul leninist”, actualmente “Florile
Dalbe” . Între anii 1960–1963 este redactor la
editura „Cartea Moldovenească”. A fost un
oaspete des al „Căsuţei Poeziei” din satul Cociu-
lia, raionul Cantemir.Tot aici scrie celebra carte
pentru preşcolari „Albinuţa”. Anul 1968 aduce o
cotitură în destinul poetului, consemnată de
volumul de versuri liriceNumele tău, cu o prefaţă
de IonDruţă.Cartea este apreciată de critica lite-
rară drept ceamai originală apariţie poetică.

La sfârşitul anilor ‘80, Grigore Vieru se
găseşte în prima linie a Mişcării de Eliberare
Naţională din Basarabia, textele sale (inclusiv
cântecele pe versurile sale) având un mare rol în
deşteptarea conştiinţei naţionale a românilor din
Basarabia. Vieru este unul dintre fondatorii
Frontului Popular dinMoldova şi se află printre
organizatorii şi conducătorii Marii Adunări
Naţionale din 27 august 1989. Participă activ la
dezbaterile sesiunii aXIII-a a Sovietului Suprem
din RSSM în care se votează limba română ca
limbă oficială şi trecerea la grafia latină.

Pe 16 ianuarie 2009Vieru a suferit un grav ac-
cident de circulaţie şi a fost internat la Spitalul de
Urgenţă din Chişinău. Grigore Vieru s-a aflat
într-o stare critică cu politraumatism, trauma-
tism cranio-cerebral închis, contuzie cerebrală,
traumatism toracic închis, contuzia cordului şi a
plămânilor şi contuzia organelor abdominale. A
trecut întru eternitate pe 18 ianuarie 2009.
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Rabindranath Tagore
Rabindranath Tagore
(1861-1941), renumit

filosof şi scriitor
indian, supranu-
mit „Sufletul
Bengalului” şi
„Profetul Indiei
moderne”, s-a
născut în Cal-
cutta, India. Cel
mai tânăr fiu al

lui Debendranâth
Thâkur, unul din

fondatorii mişcării
„Brahmo Samaj“, Ta-

gore a crescut într-o famile
de artişti şi reformatori sociali şi religioşi, opuşi
sistemului castelor şi favorabili unei ameliorări a
condiţiei femeii indiene.Tagore a studiat la Cal-
cutta şi în Anglia, unde a studiat dreptul.

În anul 1906, după divizarea Bengalului, Ta-
gore aderă la mişcarea naţionalistă indiană. El
este cunoscut atât ca poet, cât şi ca filosof, însă
aceste două calităţi sunt greu de separat în cul-
tura indiană, în mod implicit filosofia este per-
manent prezentă în poezia sa. A început să scrie
poezii de la vârsta de 17 ani, în dialectul bengalez,
pe care le-a tradus mai apoi în limba engleză.
Opera sa literară cea mai faimoasă este culegerea
de poezii „Grădinarul“ sau „Ofranda li-
rică“ (1913). Alte opere mai cunoscute sunt ro-
manul „Căminul şi lumea“ (1910),
drama „Oficiul poştal“ (1912). Scrierile sunt pă-
trunse de o adâncă religiozitate şi reflectă admi-
raţia pentru natură şi pentru patria sa, India.

Tagore a fost primul scriitor din Asia laureat
cu Premiul Nobel, în anul 1913.Motivaţia juriu-
lui a fost:„în temeiul versurilor sale profund sen-
sibile, proaspete şi frumoase, prin care, cu un
meşteşug desăvârşit, a izbutit să facă din gândirea
sa poetică, rostită în propriile-i cuvinte engle-
zeşti, o parte integrantă a literaturii occidentale“.

Scriitorul s-a stins din viaţă în anul 1941, în
Calcutta.

George Bernard Shaw
George Bernard Shaw

(1856-1950) a fost un renu-
mit scriitor irlandez, din
cei mai importanţi dra-
maturgi de limbă en-
gleză de la William
Shakespeare. Shaw s-a
făcut cunoscut atât ca
autor de piese de tea-
tru, cât şi în calitate de
critic de artă şi publicist
politic. George Bernard
Shaw s-a născut la Du-
blin în Irlanda, în familia
unui mic funcţionar.Din cauza
situaţiei financiare nu a putut urma
studii superioare, lucru pe care scriitorul nu l-a re-
gretat prea mult. În 1876 el s-a mutat la Londra,
unde a profesat şi în domeniul gazetăresc. Primul
roman, „Lipsă de maturitate” (Immaturity), i-a
fost respins de editura „Chapman and Hall”.
Shaw este atras de mişcarea socialistă şi devine,
în 1884, unul dintre fondatorii „Societăţii fabie-
nilor” (Fabian Society), din care s-a format mai
târziu partidul laburist englez. Scrie un mare
număr de articole şi pamflete pe teme sociale şi
politice, remarcându-se ca publicist cu un stil
caustic şi combativ.Totodată, el nu renunţă la ac-
tivitatea literară şi reuşeşte să publice primele ro-
mane: „Un socialist individualist” (An Unsocial
Socialist, 1884), „Profesiunea lui Cashel Byron”
(Cashel Byron’s Profession, 1885), „Dragoste
printre artişti” (Love Among Artists, 1887). In-
teresat de teatrul realist al scriitorului norve-
gian Henrik Ibsen, Shaw scrie eseul
„Chintesenţa Ibsenismului” (The Quintessence
of Ibsenism, 1891), devine admirator al muzicii
lui Richard Wagner, pe care îl apără împotriva
publicului englez refractar în cartea „Wagneria-
nul perfect” (The Perfect Wagnerite, 1898). Po-
pularitatea lui a continuat să crescă, iar la
sfârşitul secolului Shaw era deja cunoscut ca cel
mai de seamă dramaturg al timpului. A fost lau-
reat al Premiului Nobel în anul 1925, motivaţia
juriului fiind: „Pentru opera sa care este marcată
de idealism şi umanitate, pentru satira sa stimu-
latoare plină de multe ori de o singulară frumu-
seţe poetică”. Devenit celebru, a continuat până
la sfârşitul vieţii să participe la viaţa social-poli-
tică.Opera completă a lui George Bernard Shaw
a apărut în 36 de volume, între anii şi 1950, anul
morţii sale.El a murit la vârsta de 94 de ani în re-
şedinţa sa din Ayot Saint Lawrence.

Laureaţi ai Premiului
Nobel pentru literatură
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Întâiul campion
Ioan-Ilie Pascota s-a născut într-un miez

geros de iarnă, la 15 decembrie 1915, în comuna
Uliuc,din judeţulTimiş.Părinţii au fost agricul-
tori şi au cultivat pământul, dar aumai crescut şi
animale.De la vârsta de doi ani, Ilie a fost luat de
o rudă bogată din Giroc, care nu avea copii, şi a
crescut în familia Ioan şi Iuliana Văcan, având
parte de grija şi dragostea acestora.

Primele amintiri ale lui Ilie sunt legate de
Giroc, de locurile şi oamenii de aici. Ilie a făcut
şcoala primară la Giroc şi a învăţat multe de la
tatăl adoptiv, IoanVăcan, care a fost primar al co-
munei, dar şi dirijor al fanfarei şi al corului care

activau pe lângă biserica din localitate. Ioan
Văcan cânta la flaut şi l-a deprins şi pe Ilie, încă
de mic, să cânte la instrumente de suflat. Pe vre-
mea aceea, fanfara avea câteva zeci de instru-
mentişti şi era mare fală să fii membru al acestui
colectiv.Văcan a fost dirijor al fanfarei dinGiroc
din anul 1928 şi până în anul 1933. Din 1933 şi
până în 1936 dirijor al fanfarei a fostMiţiga de la
Pădureni, iar din 1936 până în 18 iunie 1955 diri-
jorul fanfarei a fost Ilie Pascota.

Tânărul Pascota s-a căsătorit cu Maria
Marincu şi, la 30 de ani, a devenit şi el primar al

comunei Giroc. Ilie a făcut armata şi războiul,
dar de prin 1936 avea deja o motocicletă DCV,
lucru mare la vremea aceea.

Cu aceamotocicletă, care se află şi astăzi la loc
de cinste în garajele „Ranch”-ului Pascota din
Giroc, Ilie a participat şi a câştigat la primele
concursuri. Şi pentru că tot ieşea câştigător, au
început să nu-l mai primească la concursuri,
găseau fel de fel de motive ori se făceau că uită
să-l înscrie la competiţii.

Ilie a făcut frontul,mai întâi spreRăsărit, apoi
spre Apus. Uneori le povestea copiilor cum în
timpul războiului, fiind şofer, au fost atacaţi şi
curgeau gloanţele de peste tot, iar maşina chiar
atunci s-a stricat. Voia şi el să se ascundă de
gloanţele vrăjmaşilor, dar generalul cu care era

i-a pus pistolul la cap şi i-a spus că dacă numerge
să repare maşina, îl împuşcă. Şi a ieşit, a reparat
maşina şi a scăpat cu viaţă. O altă întâmplare de
pe front de care îşi aduc aminte copiii lui Ilie Pas-
cota a fost aceea când, venind un raid de bom-
bardiere, toţi au fugit de maşina lui, crezând că
acolo vor bombarda. Şi curgeau bombele ca
ploaia şi toţi cei care au fugit de lângă maşină au
murit şi doar autovehicolul a rămas întreg şi Ilie
nevătămat. După război, Ilie s-a reîntors acasă,
lângă soţie şi lângă cei doi băieţi: Ionel şi Petru,
care şi-au urmat tatăl în dragostea pentru cântat
şi pentru motoare.

„Patru generaţii
pe două roţi”

O carte despre giroceni celebri



47

Astfel, Ilie Pascota a fost unul dintre puţinii
dinRomâniacareprinanii ’50mergea la concursu-
rile de motociclism însoţit de cei doi fii, par-
ticipând la trei categorii diferite. Despre Ilie a
vorbit tot Girocul când, luându-l pe tatăl preo-
tului Gaiţă din oraş, a vrut să-l ducă acasă, la
Giroc, dar când a trecut calea ferată acesta din
urmă a fost aruncat din şa, iar Ilie amersmai de-
parte, fără să ştie că-l pierduse de pemotocicletă.

Prin anii ’48-’50 pentru motociclişti se orga-
nizau concursuri locale, zonale şi pe ţară. Apoi,
mai era şi Balcaniada. Cu timpul, Ilie s-a anga-
jat la oraş, dar se ocupa de repararea motoci-
cletelor şi era scos din producţie. Concura sub
culorile clubului „Locomotiva CFR”, la care au
activat o bună perioadă şi Ioan Pascota, şi Petru
Pascota. A luat multe cupe şi medalii, în anul
1948 fiind vicecampion balcanic.

Dintre cupele luate, amintim Cupa „Walter
Agaton”, laArad, în anul 1949.Apoi,Cupa„SSM
Locomotiva UDR” – Moto Clubul Reşiţa, la
concursul de îndemânare, la care s-a clasat pe
locul II. Amai câştigat şi la Concursul Naţional

de Coastă şi Cupa „SimoGeza”, în 1951.
În anul 1951 îl găsim concurând pentru Cupa

„7 noiembrie”, iar în 1952, la faza finală pe ţară a
Campionatului RPR de viteză pe circuit. Ilie
concura aici pe un NSU de 350 cmc, dar în caie-
tul-program apare şi Ionel Pascota, fiulmaimare
concurând la clasa 100 cmc pe o motocicletă
DKW. La Cupa „9 mai” din 1953 găsim familia
Pascota concurând sub tripleta: Ilie, la 350 cmc,
pe o NSU; Ionel, la 125 cmc, pe o Puch şi Petru,
mezinul familiei, la 100 cmc, pe oMatra.

Ilie şi-a petrecut scurta şi tumultoasa viaţă între
dragostea pentru motor şi dragostea pentru mu-
zică, atribute pe care urma să le lase moştenire
copiilor lui. Încă nu împlinise 40 de ani când s-a
stins, în urma unui accident rutier petrecut la
Timişoara, fiind cu „motorul” atât de drag inimii
lui.

Ilie Pascota, la vârsta de 39 de ani, avea să fie
primul din această faimoasă familie care avea să
plătească cu preţul sângelui şi al vieţii dragostea
fără margini pentru motocicletă.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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În perioada 30 ianuarie – 8 februarie 2015, la
Căciulata, s-a desfăşurat Concursul Naţional
Şcolar „Elisabeta Polihroniade”, ediţia 2015,
contând ca şi fază de calificare la Campionatul
Mondial Şcolar 2015, care se va desfăşura între
6-15 mai, în Thailanda. Comuna Giroc a fost
reprezentată la faza naţională de patru elevi –
Denis Alboni, Alexandra Paraschiv, Paul
Paraschiv şiMihai Iucu.Delegaţia giroceană s-a
întors de la C.N. Şcolar 2015 cu patru medalii
(dintre care trei de aur şi una de argint).

Paul Paraschiv a ocupat locul 1 la şah-fulger,
categoria B13, între 24 de concurenţi, realizând
un scor extraordinar, opt victorii şi o sin-
gură remiză. Giroceanul s-a distanţat spec-
taculos – ocupantul locului 2 având abia 6
puncte.

Ziua competiţiei de şah-fulger a fost una
încărcată. Dimineaţa s-a desfăşurat una
dintre rundele competiţiei de şah clasic. În
condiţiile regulamentului, fiecare dintre
adversari putea utiliza peste două ore timp
de gândire, astfel că o partidă în care se uti-
liza integral timpul de bază (pe lângă care
jucătorii primeau câte 30 de secunde pen-
tru fiecare mutare executată) putea să
dureze peste patru ore!

Am făcut precizarea de mai sus pentru a
da cititorilor o idee despre efortul la care
este supus un şahist de performanţă în pe-
rioada unei competiţii. Runda despre care
vorbesc era a patra consecutivă fără pauză,
în sensul că s-a jucat duminică după-
amiază, luni dimineaţa şi luni după-amia-
ză, iar marţi dimineaţă încă o dată, în
aceeaşi zi, de la ora 17, fiind programat şi
concursul de şah-fulger (nouă runde).

Competiţia de şah-fulger putea fi con-
siderată un maraton, având nouă runde
care se jucau una după alta, în condiţii de
presiune extremă, timpul de gândire total
pentru toată partida fiind de treiminute pe
jucător, cu doar două secunde increment
(adăugate la fiecare mutare executată). Iar acest
maraton venea după un alt „maraton”, constând
în patru runde de şah clasic jucate într-un inter-
val de 48 de ore.

La mijlocul acelei zile, între runda de şah cla-
sic şi competiţia de blitz, am făcut cu grupul giro-
cean câteva partide de încălzire, exact în
condiţiile în care urmau să joace cevamai târziu:
treiminute timpde gândire de bază (pentru toată
partida) şi doar două secunde adăugate per mu-
tare. Cu această ocazie, am constatat că Paul

Paraschiv devine, din ce în ce mai evident, un
fenomen în ceea ce priveşte capacitatea de a lua
numeroase decizii complexe, una după alta, în
timp extrem de scurt.

Mai precis, chiar dacă am câştigat (şi nu uşor)
ambele partide împotriva lui, am constatat (şi
chiar el a ţinut să-mi atragă atenţia) că Paul
reuşea să termine partida cumaimult timp rămas
pe ceas decât la început! Adică, el reuşea să
menţină un ritmmediu de omutare la mai puţin
de două secunde!

Ce trebuia să faci în cele două secunde?!...Nu
mare lucru... Să iei act de mutarea adversarului

(eventual să o anticipezi în secundele sau fracţiu-
nile de secundă în care acesta ia decizia şi o
execută), să evaluezi noua situaţie de pe tablă, să
faci planuri, estimări, calcule concrete sau eval-
uări intuitive, apoi să duci mâna la tablă, să îţi
execuţi propria mutare, uneori fiind nevoit să
capturezi o piesă adversă, ceea ce din punct de
vedere practic, în condiţii de viteză, poate fi ceva
mai complicat, apoi să duci aceeaşi mână cu care
ai mutat spre ceasul de control şi să apeşi
butonul.

C.N. Şcolar „Elisabeta
Polihroniade” 2015



La antrenamentul din acea zi, Paul
Paraschiv mi-a demonstrat că reuşeşte să facă
toate aceste lucruri în mai puţin de două se-
cunde,nu doar ca excepţie, ci ca ritmmediu per
mutare, indiferent de problemele concrete de
care se lovea pe parcursul confruntării. Vreau
să subliniez că, indiferent de experienţă, este
foarte uşor să te laşi „furat de peisaj”, acaparat
de dificultatea unor decizii şi să te opreşti, să
consumi chiar zeci de secunde pentru o mu-
tare, fie şi într-o partidă-fulger.

Am fost impresionat de performanţa lui
Paul, încă de la antrenament, şi i-am prezis o
evoluţie bună la concursul care urma să
înceapă ceva mai târziu. Dar, cred eu, nimeni
nu s-a aşteptat la o evoluţie ATÂT de bună!
Singura remiză pe care a lăsat-o Paul a fost în
faţa surorii sale, Alexandra, în runda a opta,
remiză care însă îi asigura giroceanului un

avans insurmontabil înaintea ultimei runde –
un punct şi jumătate (avans pe care l-amărit în
final la 2,5 puncte).

Isprava lui Paul seamănă cu aceea a unui
samurai care, în opt confruntări consecutive,
fără pauză, împotriva unor spadasini de elită,
dobândeşte de 8 ori victoria,mânuind sabia cu
mişcări sigure, iuţi, înşelătoare. Într-un fel, ar
fi trebuit să mă aştept la o astfel de perfor-
manţă, dacă-mi amintesc de spectaculoasa
confruntare de la faza judeţeană aOlimpiadei
Şcolare de Şah din anul 2014, în care Paul
Paraschiv a învins în faţa redutabilului tacti-
cian Andrei Hâncu, după un prelung schimb
de replici (mutări puternice) extrem de rapide
şi tăioase, derulat pe parcursul câtorva se-
cunde, la capătul căruia Hâncu s-a trezit,
brusc, în mat imparabil.

Regret şi acum că n-am avut prezenţa de
spirit să anticipez şi să filmez acea
scenă.

Revelaţia C.N. Şcolar 2015 a fost,
însă, dintre şahiştii giroceni, Alexan-
dra Paraschiv, care a obţinut trei
medalii la categoria ei – F13 – şi
anume aur la dezlegări, argint la şah-
fulger şi aur la şah clasic,ultima dintre
aceste medalii calificând-o pe şahista
noastră laMondialul Şcolar 2015, din
Thailanda.

A.C.S. „Elisabeta Polihroniade”
oferă ca premiu, în fiecare an, campi-
onilor naţionali de la fiecare categorie
de vârstă, contravaloarea cazării şi
mesei la faza finală a Campionatului
Mondial Şcolar de Şah. Chiar şi aşa,
transportul, taxele şi cheltuielile
legate de însoţire rămân neacoperite.

Din păcate, costul acestei par-
ticipări este prohibitiv, în sensul că ar
trebui să strângem câteva mii de euro
în mai puţin de trei săptămâni, ca să
facem înscrierea la timp. Alexandra
Paraschiv a întrecut-o la această finală
peMălina Aciu, campioană naţională
la junioare F12 în 2014, jucătoare care
a reprezentat anul trecut România la
Campionatul Mondial de Şah pentru
Juniori din Africa de Sud.

ZamfirMOLDOVAN,
antrenor maestru

C.N. Şcolar „Elisabeta
Polihroniade” 2015
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Originile şahului se pierd undeva, de-
parte, în negura vremurilor, de acolo
ajungând în zilele noastre doar legendele.
Invenţie orientală, având ca patrie prezum-
tivă India, şahul a cucerit cu repeziciune
toate lumile: antică, medievală, modernă…
Prima legendă, cea mai cunoscută, scrisă în
limba persană, datează din perioada
Sasanizilor şi ne povesteste despre un
înţelept indian care hotarâse să dea o lecţie
prinţului său,prea orgolios.A folosit pentru
aceasta un joc nou, încă necunoscut, care
prefigura personaje simoravuri ale curţii re-
gale. Piesa cea mai neajutorată, regele, era
înconjurat în permanenţă de slujitorii săi
modeşti, fără de care nu s-ar fi putut des-
curca.

Când tânărul şi orgoliosul prinţ, entuzi-
asmat de frumuseţea jocului învăţat, l-a în-
trebat pe înţelept în ce chip doreşte să fie
recompensat, acesta i-a întins cumodestie o
nouă şi subtilă cursă: „Mă mulţumesc cu
grîul care s-ar putea obţine punând un bob

pe primul pătrat al tablei de şah, două pe al
doilea, patru pe al treilea, opt pe al patrulea
şi aşa mai departe, dublând necontenit
numărul boabelor din pătrat în pătrat, până
la ultimul pătrat…”.

Când rezervele de grâu ale Indiei s-au ter-
minat, nu se acoperise nici jumătate din
suprafaţa tablei de şah. Înţeleptul indian
ceruse o cantitate de grâu imensă, pentru
strângerea căreia ar fi fost necesare câteva
recolte ale întregului glob.

Legenda şahului o găsim însă într-o
formă sau alta în romanul persan „Karma-
nak”, apărut în jurul anului 600 e.n., în po-
emul indian al lui Bana (600-650), care ne
povesteşte că în regatul Kanaui, în timpul
domniei rajahului Harsa (606-648), „n-a
avut loc vreo altă luptă decât între albinele
strângătoare de miere, nu s-au tăiat alte pi-
cioare decât cele ale versurilor şi n-au fost
întreţinute alte armate decât cele de pe tabla
cu 64 de pătrăţele”.

Legenda şahului
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Epigrame
de Păstorel Teodoreanu

UUnnuull bbeeaa ccăă--ii bbăăuuttoorr
Unul bea că-i băutor, 
Altul bea că-i bestie,

Numai eu, că am umor,
Beau aşa, de chestie.

UUnnuuii aannttiiaallccoooolliicc
Oare nu-ţi mai aminteşti,
Vorba din bătrâni lăsată?

Din beţie te trezeşti,
Din prostie niciodată.

PPeennttrruu ssuubbttiilluull......
Pentru subtilul amator

Care-şi respectă al său gât,
E bună apa de izvor,

Dar ca uzaj extern. Atât!

NNuu ccoonnttrraazziiccee
Nu contrazice voia sorţii

Şi nu sfida stihiile!
Aşa fu scris: cei morţi cu morţii,

Iară cei vii cu... viile!

CCâânndd mmăă dduucc
Când mă duc la şef,

Îl găsesc cu chef;
Când mă duc la chef,

Îl găsesc pe şef.

VVooiinniicciiii
De voinici cu mâna lungă,

Ţara-i arhisăturată
Sânt voinici când dau la pungă,

Dar betegi la judecată.
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• După apariţia desenelor animate Popeye
marinarul, consumul de spanac a crescut cu 33%
în Statele Unite.

• Urechile luiMickeyMouse sunt poziţionate
întotdeuna în faţă, indiferent de direcţia capului
său.

• În 1938, Joe Shuster şi Jerry Siegel au vândut
drepturile de autor pentru caracterul Superman
pentru doar 130 de dolari.

• Cel mai lung film produs vreodată a fost
făcut de către Andy Warhol şi dura douăzeci şi
patru de ore. Normal, s-a dovedit a fi un mare
eşec.A fost retras de pe piaţă, refăcut şi redifuzat
într-un nou format de nouăzeci de minute, sub
numele deThe Loves of Ondine.

• Prima lucrare de ficţiune binecu-
vântată de Papă a fost best sellerul
„Ben-Hur”, scris de LewWallace.

• Povestea originală a lui
Aladdin începea cu „Aladdin
era unmic băiat chinez”.

• Ultimul cuvânt din Biblie
este Amin.

• Fraza „regula degetului”
derivă de la o veche lege
englezească care spunea că nu
îţi poţi bate soţia cu ceva mai
gros decât degetul.

• Nu se spune dintotdeauna „alo”
atunci când se răspunde la telefon.
Când a apărut primul serviciu telefonic,
în 1878, oamenii spuneau „ahoy”.

• Mărul este mult mai eficient decât cofeina
pentru a te trezi dimineaţa.

• Mărul proaspăt pluteşte deoarece mai mult
de 25% din volumul lui este aer.

• Avocado are cele mai multe calorii dintre
toate fructele.

• Lămâile conţinmaimult zahăr decât căpşunile.

• ÎnTurcia, în secolele 16 şi 17, cine era prins
că bea cafea era condamnat la moarte.

• Sarea este singura piatră pe care oamenii o
potmânca.Doar 5%din sarea produsă ajunge pe

mesele oamenilor. Restul e folosită în con-
strucţii, la producţia sticlei, a săpunului.

• Sarea este unul dintre condimentele care are
doar gust, fără miros.

• Sarea demasă este unul dintre singurele pro-
duse care nu s-a ridicat dramatic la preţ în ultimii
150 de ani.

• Compania producătoare de pastă de dinţi
Colgate a avut unmare obstacol demarketing în
ţările vorbitoare de limba spaniolă, deoarece
Colgate în traducere înseamnă „du-te şi te
spânzură”.

• În 1981,un oma avut un atac de cord
după ce a jucat jocul Berserk; acest

incident a fost singura fatalitate
produsă de jocurile video.

•Unii eschimoşi folosesc
frigiderul pentru a-şi
păstramâncarea să nu…
îngheţe.

• Cele mai multe
spargeri de locuinţe au
loc iarna.

• În secolul 17, na-
tivii mexicani mergeau
la război cu săbii de
lemn, pentru a nu-şi
omorî duşmanii.

• Egiptenii antici îşi rădeau
sprâncenele pentru a jelimoartea

pisicilor.

• Un aparat de ras de aur scos din mormântul
regelui Tutankamon era încă destul de ascuţit
pentru a fi folosit.

• Când se afla la putere, în anii 400 î.Hr.,
oraşul grecesc Sparta avea 25.000 de rezidenţi şi
500.000 de sclavi.

• Trivia este zeiţa romană a vrăjitoriei, a
câinilor de vânătoare şi a răscrucilor de drumuri.

• Sclavii ce se aflau sub ultima domnie a îm-
păratului Chinei purtau codiţă doar pentru a ieşi
în evidenţă şi a putea fi aleşi mai repede.

Ştiaţi că?
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Pilde creştine

Într-o seară de iarnă, o tânără familie
stătea în jurul mesei. Tatăl era trist şi
apăsat de griji, iar mama plângea,
ţinându-şi faţa în palme. Fetiţa lor cea
mică,mirată de această situaţie, se apro-
pie încet şi întrebă:

-Mamă, de ce plângi?
- Fata mea, sunt zile grele, nu mai

avem bani şi pentru a putea trăi am vân-
dut şi casa aceasta frumoasă. Mâine va
trebui să ne mutăm într-o casă mult mai
mică. De aceea plâng, fiindcă ne este
greu să plecăm din aceast loc minunat,
unde am trăit în linişte atâţia ani, şi să ne
mutăm într-o casă sărăcăcioasă şi ca vai
de ea ...

- Dar,mamă, nu locuieşte Dumnezeu

şi în casa aceea săracă în care ne vom
muta?

Miraţi de credinţa copilei şi de adevă-
rul spus de aceasta, părinţii au înteles că,
în viaţă, greutăţile şi necazurile de orice
fel încolţesc sufletul omului,dar credinţa
şi speranţa nu trebuie niciodată uitate, fi-
indcă doar cu ele în suflet drumul spinos
al vieţii e stăbătut mai uşor.
„Precum meşterul aruncă aurul în topito-
rie şi-l lasă a se cerne şi a se curăţi prin foc
până ce vede că străluceşte, tot aşa şi Dum-
nezeu lasă sufletele omeneşti să f ie cercetate
de necazuri, până ce se curăţă şi se lămuresc.
De aceea, o astfel de cercetare a lui Dumne-
zeu este o mare binefacere pentru suflet”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Într-o zi, un om simplu, cunoscut
pentru viaţa sa curată, a fost întrebat de
un vecin:

- Cum faci tu de eşti totdeauna atât de
mulţumit ?Niciodată nu te-amvăzut su-
părat.

- Foarte simplu - a răspuns celălalt. În
fiecare dimineaţă, când mă trezesc, pri-
vesc întâi cerul. Aşa mi-aduc aminte de
Dumnezeu, demilă şi de bunătate.Apoi
privesc pământul.

Astfel îmi amintesc demoarte şi de Ju-
decata deApoi. În cele din urmă,privesc
în jurul meu, lumea întreagă ce se tre-
zeşte în fiecare dimineaţă la viaţă.

Aşa mi-aduc aminte de semenii mei,
de cei care suferă de boli sau neputinţe,
de cei ce au o viaţă mai grea decât a mea
şi pe care i-aş putea ajuta. În felul acesta
mă bucur pentru ceea ce sunt şi pentru
ceea ce pot face.

Bunătatea izvorâtă din dragoste aduce
totdeauna linişte şi mulţumire, atât în
sufletul celui care primeşte cu recunoş-
tinţă, cât şi în sufletul celui care dăru-
ieşte cu drag.

„Cine este bun mai bun să se facă şi cine a
biruit ispita să se roage pentru cel care e
încă în ispite” (părintele Paisie Olaru)

Casa Domnului

Cerul, pământul şi lumea
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MMAARRTTIIEE –– MMĂĂRRŢŢIIŞŞOORR
CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN

(31 de zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)
1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina
2 M Sf. Sfinţit Mc. Teodot, episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie 
3 J Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc
4 V Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi sora sa, Iuliana
5 S Sf. Mc. Conon din Isauria şi Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Sâmbăta 

morţilor - Moşii de iarnă)
6 D Sf. 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci

DDuummiinniiccaa ÎÎnnffrriiccooşşăăttooaarreeii JJuuddeeccăăţţii (a lăsatului sec de carne); Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 
9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 7, voscr. 7

7 L Sf. Sfinţiţi MMcc.. EEffrreemm,, eeppiissccooppuull TToommiissuulluuii, Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, 
Agatodor şi Elpidie, episcopii din Cherson

8 M Sf. Ier. Mărturisitori Teofilact, episcopul Nicomidiei, şi Pavel, episcopul Plusiadei
9 M † Sf. 40 de Mucenici din Sevastia (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)
10 J Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei
11 V Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfinţit Mc. Pionie, preotul din Smirna

(Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)
12 S Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei; 

Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog
13 D Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina

din Persia (Lăsatul secului pentru Postul Sf intelor Paşti)
DDuummiinniiccaa IIzzggoonniirriiii lluuii AAddaamm ddiinn RRaaii (a lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-14; 14,
1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 8, voscr. 8

14 L Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru preotul (Începutul Postului 
Sf intelor Paşti. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

15 M Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Timolau (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)
16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Canonul cel Mare)
17 J Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Canonul cel Mare)
18 V Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim 
19 S Sf. Mc. Hrisant şi Daria, Claudiu şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Sâmbăta Sfântului

Teodor – Pomenirea morţilor)
20 D Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul,

episcopul Apoloniadei
DDuummiinniiccaa îînnttââii ddiinn PPoosstt (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas
1, voscr. 9

21 L Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Cuv. Serapion 
22 M Sf. Sfinţit Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian
23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui
24 J Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei; Sf. Cuv. Zaharia
25 V ((††)) BBuunnaa VVeessttiirree (Dezlegare la peşte)
26 S Odovania praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; SSff.. MMcc.. MMoonnttaannuuss

pprreeoottuull şşii ssooţţiiaa ssaa,, MMaaxxiimmaa;; SSffiinnţţiiii 2266 ddee MMuucceenniiccii ddiinn GGooţţiiaa (Pomenirea morţilor)
27 D Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit şi Lidia, soţia sa, cu cei 4 fii ai lor

DDuummiinniiccaa aa 22--aa ddiinn PPoosstt (a Sf. Ier. Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; 
al Ierarhului: Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din 
Capernaum); a Ierarhului: Ioan 10, 9-16; glas 2, voscr. 10

28 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, şi Ştefan, făcătorul de minuni
29 M Sf. Sfinţiţi Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, şi Chiril diaconul; Sf. Mc. Iona şi Varahisie
30 M Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon 
31 J Sf. Sfinţit Mc. Ipatie, episcopul Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diaconul
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„Dumnezeu a arătat lucrarea Sa prin
Sfinţii Săi de aici de pe pământ” (Psalm 15,
3). Această sfinţenie a celor de pe pământ
este una dintre dovezile dumnezeirii creşti-
nismului. Prin sfinţenie,Dumnezeu se des-
coperă pe deplin celor ce cred şi celor care
formează din credinţa lor sprijin în toate ac-
ţiunile morale: binele, dreptatea, jertfa pen-
tru adevăr, sacrificiul pentru aproapele.
Acţiunile şi faptele creştinului sunt valorifi-

cate aici pe pământ; nu există o împărăţie a
Cerurilor care se poate câştiga prin imagi-
naţie, prin halucinaţie, prin tot felul de pă-
reri sau învăţături personale, prin speculaţii
departe de realităţile umane.Sfinţii,martirii
sau mărturisitorii, propovăduitorii Evan-
gheliei, pe lângă cunoaşterea profundă şi
trăirea intensă a învăţăturii lui Hristos, au
iubit pe omaşa cumeste, în fericirea şi în ne-
cazurile lui. Viaţa de dincolo este urmarea
vieţii pământeşti consumată cu sfinţenie, în
dragoste pentru întreaga creatură.Aşa stând

lucrurile, înţelegem de ce sfinţii sunt teme-
lia Bisericii,mărturisitorii, apărătorii adevă-
ratei învăţături şi martirii, exemple de
credinţă în acţiune. Ei au ridicat scara vieţii
unind Cerul cu pământul şi ne sunt cheză-
şie mântuirii în Hristos.
Moaştele din grupul celor 40 demucenici

se găsesc şi în ţara noastră, mai ales la
Mănăstirea Antim – Bucureşti şi Neamţ.
Sfinţii 40 deMucenici sunt ceamai străluci-

toare cunună martirică de la începutul epo-
cii de aur a Bisericii. Ei se bucură în lumea
creştină de o aleasă cinstire, deoarece prin
viaţa lor demnă şi cinstită au slujit oamenilor
şi prin efortul lor pentru credinţă au fost
exemple vii, demne de urmat (Matei 7, 7 – 8),
pentru că împărăţia Cerurilor este a acelora
care fac voia luiDumnezeu (Matei 7, 21) aşa
cum au procedat şi cei 40 de mucenici.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

EdituraMirton, 2001)

Sfinţii 40 de Mucenici
din Sevastia



Postul Paştilor, Paresimilor sau Patruze-
cimea, adică postul dinaintea Învierii
Domnului, este cel mai lung şi mai aspru
dintre cele patru posturi de durată ale Bise-
riciiOrtodoxe;de aceea, în popor e numit, în
general, Postul Mare. El a fost rânduit de
Biserică pentru cuviincioasa pregătire a
catehumenilor de odinioară, care urmau să
primească botezul la Paşti, şi ca unmijloc de
pregătire sufletească a credincioşilor pentru
întâmpinarea cu vrednicie a comemorării
anuale a Patimilor şi Învierii Domnului; to-
todată, ne aduce aminte de postul de
patruzeci de zile ţinut deMântuitor înainte
de începerea activităţii Salemesianice (Luca
IV, 1-2), de unde i s-a dat şi denumirea de
Paresimi.

Pentru a trezi sufletele credincioşilor şi a
le îndemna la căinţă şi smerenie, Biserica a
hotărât, prin canoanele 49 Laodiceea şi 52
trulan, ca în timpul Paresimilor să nu se
săvârşească liturghie decât sâmbăta,

duminica şi sărbătoarea Buneivestiri, iar în
celelalte zile ale săptămânii (de luni până
vineri inclusiv) să se săvârşească numai
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

Sunt oprite, de asemenea, nunţile şi ser-
barea zilelor onomastice în Paresimi.
Odinioară, chiar şi legile statului bizantin
asigurau respectul cuvenit postului Paresi-
milor, interzicând toate petrecerile, jocurile
şi spectacolele din acest timp.

Postul propriu-zis al Paresimilor este pre-
cedat de cele trei săptămâni introductive de
la începutul perioadeiTriodului (începând cu
Duminica Vameşului şi a Fariseului), care
pregătesc treptat şi prevestesc postul mai
aspru, care începe de la lăsata secului.Toate
serviciile divine din timpul Paresimilor sunt
mai sobre decât cele din restul anului şi în-
deamnă la smerenie, întristare şi căinţă.Este
timpul în care se spovedesc cei mai mulţi
credincioşi, în vederea împărtăşirii din ziua
Paştilor, conformporuncii a patra aBisericii.

Postul Paştilor
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ŞŞii ddaaccăă aarr ffii îînn
ffiieeccaarree lluunnăă oo zzii aa

ffeemmeeiiii,, ttoott nnuu aarr aajjuunnggee
ssăă llee mmuullţţuummiimm ppeennttrruu

ddăărruuiirreeaa,, hhăărrnniicciiaa şşii iiuubbiirreeaa lloorr.. 
ÎÎnn ffaammiilliiee ssaauu îînn ssoocciieettaattee,, ffeemmeeiillee 

ddaauu ffrruummuusseeţţee vviieeţţiiii ddee zzii ccuu zzii,, ggăăsseesscc
ssoolluuţţiiii llaa oorriiccee pprroobblleemmăă,, lluuppttâânndd  

aallăăttuurrii ddee bbăărrbbaaţţii,, hhoottăărrââttee 
şşii îînnccrreezzăăttooaarree îînn DDuummnneezzeeuu..

ÎÎnn aacceeaassttăă zzii ssppeecciiaallăă,, aaşş ddoorrii ssăă ppoott oopprrii
ttiimmppuull îînn lloocc şşii ssăă vvăă ssppuunn ttuuttuurroorr:: 

„„LLaa mmuullţţii aannii!!””
SSăă aavveeţţii oo pprriimmăăvvaarrăă ffrruummooaassăă!!

CCuu ddeeoosseebbiitt rreessppeecctt,,
DDrr.. IIoossiiff--IIoonneell TToommaa
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La mulţi ani, femeilor
din Giroc şi Chişoda!

Acum, în prag de primăvară,
începutul lunii martie este o
perioadă deosebit de impor-
tantă pentru toate femeile:
mame, soţii, bunici. Cu ocazia
acestei zile, mă pregătesc şi
acasă dar, mai ales, la grădi-
niţă. Alături de cei 25 de copii
din grupa pe care o coordonez,
am dori să urăm „La mulţi ani”
mămicilor.
Cu ocazia zilei de 8 Martie,
mi-aş dori sănătate, care con-
sider că este cea mai impor-
tantă, şi la fel le doresc tuturor
femeilor, cunoştinţelor, ma-
melor. În plus, îmi mai doresc
linişte pe toate planurile. Le
urez tuturor femeilor din co-
munitate „La mulţi ani”, o pri-
măvară frumoasă, multă
sănătate, putere de muncă, iar
bunul Dumnezeu să ne dea în-
ţelepciune.

LLeennuuţţaa TTEERRTTEECCII,, 
ccoonnssiilliieerr llooccaall

În calitate de mamă,
soţie şi consilier local,
vă doresc o primăvară
senină în inimi şi în
fapte.
Gândurile mele bune
să se reverse asupra
familiilor dumnea-
voastră, asemeni
scânteierii unui cur-
cubeu ce apare în
urma lăcrimării sin-
cere în ochii unui cer
de primăvară.
La mulţi ani!

NNiiccoolleettaa ŞŞIIPPOOŞŞ,,
ccoonnssiilliieerr llooccaall

Cu ocazia zilelor de 1-8 Martie
le doresc doamnelor multă sănă-
tate, bucurii, un an cât mai bun,
cu spor în familie şi nenumărate
realizări pe toate planurile. Eu
sărbătoresc Ziua Femeii îm-
preună cu familia mea, alături de
cei dragi mie, pentru că aşa mă
simt cel mai împlinită. Îmi place
să primesc, dar şi să ofer cadouri
cu această ocazie. Personal, con-
sider că cel mai frumos şi repre-
zentativ dar de 8 martie sunt
florile, pentru că le iubesc cel
mai mult. De la acest 8 Martie
îmi doresc numai sănătate, iar în
continuare am încredere că voi
reuşi să împlinesc tot ceea ce îmi
propun. Consătenilor mei le
urez multă sănătate, să fie mai
harnici, mai productivi şi le în-
drept toate gândurile mele bune!
Tot ceea ce îmi doresc mie, le
urez şi lor.

MMiilluuţţaa CCOONNŢŢEESSCCUU,, 
ccoonnssiilliieerr llooccaall
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Primăvara vine ca o bucurie a vieţii: cu vremea
frumoasă, cu muguri care vor izbucni în floare, cu
multitudinea de culori... Revenirea la viaţă a natu-
rii nu poate să fie independentă de sufletul nostru,
care o primeşte de fiecare dată deschis, ca pe un dar
mult aşteptat. Reverberaţia naturii se îmbină în noi
cu ecouri nebănuite, într-o reverie aproape per-
fectă, o simbioză om-natură care se perpetuează de
mii de ani. Cu toţii aşteptăm acest mirific anotimp
al renaşterii. Îmi doresc, şi vă doresc tuturor femei-
lor din lume, dar în special celor din comuna Giroc,
multă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorin-
ţelor şi un an cât mai bun. Pacea şi liniştea să dăi-
nuiască nu doar în jurul nostru, ci şi înlăuntrul
nostru şi să avem timp, iar dacă nu avem, să ne
găsim, pentru a ne bucura de reînvierea naturii din
acest an.

La mulţi ani!
DDrr.. VViiaannaa AACCIIMMOOVV--TTOOMMAA

Dumnezeu a creat mai întâi băr-
batul. Apoi, a vrut să creeze ceva mai
bun, aşa că a creat femeia.

Femeia face lumea. Ea e suverana
– nimic nu se face decât prin ea şi
pentru ea.

Femeia e un trandafir ceresc în
viaţa pământeană.

La mulţi ani pentru toate femeile din
lume!

DDrr.. CCoossmmiinnaa--MMaarriieevvaa MMUUNNTTEEAANN

Ziua de 8 Martie este una dintre cele
mai frumoase, fiind şi Ziua Mamei. 

Mama este cel mai scump cuvânt din
lume şi doresc, cu acest prilej, tuturor
mamelor şi femeilor din comuna Giroc
o primăvară frumoasă şi realizarea tu-
turor dorinţelor.

De asemenea, aş dori pentru toată
lumea un an mai bun, pentru femei cât
mai multe flori şi pace pe pământ. 

Aceasta pentru că sănătatea şi pacea
sunt cele mai importante lucruri.

La mulţi ani tuturor femeilor!
DDrr.. LLuucciiaa BBAARRBBOONNII

Când vrei să vorbeşti despre primăvară este uşor, dintr-un anu-
mit punct de vedere, dar şi greu, în acelaşi timp. Uşor poate fi
din punctul de vedere al bucuriei noastre sufleteşti, a entuzias-
mului cu care întâmpinăm acest anotimp cu totul special... Mai
greu îţi vine când vezi că recuzita de cuvinte pe care le ai la în-
demână să vorbeşti despre primăvară este destul de limitată: lu-
mină, căldură, muguri, flori, bucurie, păsări... poate mărţişor!
Cert este că primăvara este în primul rând o revenire. O revenire
la viaţă, la căldură şi lumină, o revenire a păsărilor călătoare, o re-
venire a noastră într-o „aceeaşi veşnică şi neschimbată primă-
vară”,dar cu un an mai mult... Însă nu avem voie să vorbim despre
ani, mai ales noi, femeile, cu atât mai mult cu cât rămânem tinere
în sufletele noastre, rămânem tinere în ochii celor care ne iubesc
şi vom reîntineri cu fiecare primăvară. Astfel,am mai descoperit
un cuvânt din recuzita primăverii, iar el se numeşte tinereţe...

La mulţi ani!
DDrr.. CCooddrruuţţaa OOLLAARRIIUU
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Venirea primăverii se identifică, în
primul rând, cu viaţa. Nu poţi să vor-
beşti despre primăvară fără să vorbeşti
despre soare, femeie şi flori – lumină,
gingăşie şi culoare, adică despre tot ce
e mai frumos pe pământ.

Atât primăvara, cât şi femeia se
identifică cu viaţa, iar aceste două
anotimpuri – anotimpul primăvară şi
anotimpul femeie – sunt cântecele de
triumf ale vieţii asupra împietritei
ierni, când vorbim de primăvară şi
asupra inertului, când vorbim despre
femeie. Şi, mai ales, cele două ano-
timpuri se îmbracă în lumină, culoare
şi flori. Multe şi multicolore flori, ca
semn al fragilităţii şi gingăşiei, dar şi
al frumosului şi culorii.

Primăvara şi femeia mai sunt ano-
timpurile dragostei, care îmbracă
viaţa în lumină şi căldură.

AAuurreelliiaa AARRDDEELLEEAANNUU

1 martie, după cum ştim cu toţii, reprezintă
prima zi de primăvară, începerea unui anotimp mai
blând, dar şi sărbătoarea renaşterii naturii. Înce-
pând cu această dată, oamenii sunt cuprinşi de far-
mecul dragostei, de bucuria copilăriei, de spiritul
tineresc şi de tot ce e frumos şi nou în jurul lor. Iar
8 martie consider că este o zi foarte importantă, în
care rolul femeii este primordial, mai ales că în
această dată sărbătorim ziua celor ce ne-au dat
viaţă, a mamelor noastre. Domnilor le transmit că,
dacă nu întotdeauna, măcar în această zi specială,
dedicată sexului frumos, femeia trebuie să fie săr-
bătorită şi preţuită. Iar doamnelor le urez ca întot-
deauna să aibă primăvara în suflet, să treacă peste
toate încercările vieţii, să fie iubite şi respectate.

DDeessaannccaa LLAALLIICCII

E greu să-ţi găseşti cuvintele pentru acest anotimp. Pri-
măvara e reîntoarcerea la viaţă: lumină, flori, culoare, căl-
dură, dar mai ales căldură sufletească. Să fii mamă e un
lucru minunat. E dragoste pentru viaţă. Bucurie! Flori! Şi
gânduri bune. Mă bucur cu fiecare primăvară alături de co-
piii şi familia mea. Iubesc copiii. Şi cred că nimic nu e mai
frumos decât să auzi un copil spunând „Bună dimineaţa”.
Pentru că ei ne împlinesc viaţa. Sunt trăirea noastră în vii-
tor. Iar primăvara e „bună dimineaţa” vieţii. Pentru acest
început de primăvară, pentru aceste zile deosebite, nu mi-
am propus nimic special. Poate sănătate, pe care o doresc
tuturor mamelor şi femeilor din lume. Mă simt înconju-
rată de dragostea familiei şi îmi e de-ajuns. Şi dacă tot tre-
buie să primesc un dar, ajunge o floare... Nici nu ştiţi cât
poate să cântărească, să însemne o floare. Doresc tuturor
femeilor din lume sănătate şi să aibă mulţumire sufle-
tească, un martie cu multe flori şi îmbrăţişări, o primăvară
aşa cum îşi doresc ele pentru a fi fericite.

ZZoorriiccaa SSAAVVUU

Orice pe lumea asta începe şi se ter-
mină cu iubire... De aceea, vă urez pen-
tru acest început de primăvară să aveţi
înţelepciunea să iubiţi omul potrivit,
şansa să-l faceţi fericit şi puterea să-i
arătaţi iubirea pe care sunteţi capabil
să o dăruiţi. Vă doresc ca sănătatea să
vă înroşească obrajii, fericirea să în-
colţească în su:etele dumneavoastră
şi, asemeni soarelui, să luminaţi zilele
celor dragi!

DDiinn ssuu::eett ddee bbăănnăăţţeeaannccăă,, ccuu ddrraagg,, 
DDoorriiaannaa TTAALLPPEEŞŞ
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Ce bine că eşti
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.

Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte
lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce despart

fluviul rece în delta fierbinte,
ziua de noapte, bazaltul de bazalt.

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.

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 infrigurata, neasemuita luptă

a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.

Cântec fără răspuns
De ce te-oi fi iubind, femeie visătoare,

care mi te-ncolăceşti ca un fum, ca o viţă-de-vie
în jurul pieptului, în jurul tâmplelor,
mereu fragedă, mereu unduitoare?

De ce te-oi fi iubind, femeie gingaşă
ca firul de iarbă ce taie în două

luna văratecă, azvârlind-o în ape,
despărţită de ea însăşi

ca doi îndrăgostiţi după îmbrăţişare?...

De ce te-oi fi iubind, ochi melancolic,
soare căprui răsărindu-mi peste umăr,

trăgând după el un cer de miresme
cu nouri subţiri fără umbră?

De ce te-oi fi iubind, oră de neuitat,
care-n loc de sunete

goneşte-n jurul inimii mele
o herghelie de mânji cu coame rebele?

De ce te-oi fi iubind atâta, iubire,
vârtej de-anotimpuri colorând un cer
(totdeauna altul, totdeauna aproape)

ca o frunză căzând. Ca o răsuflare-aburită de ger.
Nichita STĂNESCU
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Mama este raiul ce ades suspină,
Lacrima-i curată e prosop de vină,
Mama este cerul cu steluţe dalbe,
Înger de lumină gândurilor toate.

Mama este chipul zorilor albaştri,
Ce la cap veghează visul printre aştri,

Mama e culoarea cerului senin,
Miere-n supărare - veacuri de pelin.

Mama este viaţa fremătând în palme,
Dorul şi iubirea-n lumile de cazne,
Mama este setea ce tăcut se-adapă,
Liniştii de prunc - nesfârşită apă.

Mama este soare, chipul de lumină
Ce ne intră-n suflet şi nu are vină,

Mama este câmpul plin de verde iarbă,
Mama este neaua serilor de iarnă.

Mama este vatra focului ce arde,
Basmul ce se-aşterne la copil în palme,

Mama e pământul care coace roade,
Toamna ce bogată, poame în cascade.

Mama-i mac în floare ce îmbie câmpul,
Dulcea lui privire ce-o sărută vântul,

Mama e lumina sufletului veghe,
Mama e credinţa - graiul nepereche.

Gheorghe A. STROIA

Tu tot mai trăieşti, bătrână mamă?
Ţie cu supunere mă-nchin!

Mica-ţi casă, seara de aramă,
Lumineze-o paşnic şi senin.

Mi se scrie că eşti tulburată,
Că ţi-i dor de mine ne-ncetat,
Că ades baţi drumul, supărată,
În paltonul vechi şi demodat.

În albastre seri ţi se năzare -
Gând pustiu, ce lacrimei dă val -

Că la crîşmă, într-o-ncăierare,
Mi s-a-nfipt în inimă-un pumnal.

Mamă, nu-i nimic! Delirul fură
Gândul tău, ducându-l spre prăpăd;

Nu-s beţiv chiar în aşa măsură,
Ca pierind, să nu te mai revăd.

Ca-n trecut mi-i inima duioasă,
Am un vis, un vis pe care-l storc:

Să mă smulg din dorul ce m-apasă
Şi la noi acasă să mă-ntorc.

Eu voi reveni pe când răsfaţă,
Pomii-n floare, satul meu tăcut.
Dar să nu mă scoli de dimineaţă,

Cum opt ani în urmă ai făcut.

Nu trezi deşertăciunea crudă,
Nici regretul că mă risipesc.

Prea devreme, pierdere şi trudă,
Mi-a fost dat trăind să pătimesc.

Să mă rog tu nu-mi mai da poveţe!
Nu-i nevoie! Duse-s câte-au fost.

Numai tu-mi eşti reazem la tristeţe,
Numai tu dai vieţii mele rost.

Fie-ţi deci neliniştea uitată,
Nu-mi mai duce dorul ne-ncetat,

Nu mai bate drumul, supărată,
În paltonul vechi şi demodat.

Serghei ESENIN

SSccrriissooaarree mmaammeeiiMulţumesc,
iubită
mamă!

Prima lună a primăverii ne-a trecut
pragul, motiv pentru care noi, preşcolarii
Grupei Mici „B” din cadrul Grădiniţei cu
Program Prelungit din Giroc, ne pregă-
tim să o sărbătorim pe fiinţa cea mai
dragă din viaţa noastră – mama. 

Pentru a le arăta mămicilor cât de mult
le iubim şi cât reprezintă pentru noi, vom
confecţiona felicitări, vom învăţa o poezie
şi un cântec despre ziua mamei şi le vom
pregăti şi alte surprize.

Educatoare: Lenuţa TERTECI, 
Alina-Elena NENICIOIU

MMaammaa eessttee
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Oare câte generaţii n-au regăsit prin propria
experienţă proverbul „Ai carte, ai parte”? În
primii ani ai „urcuşului” pe scara valorilor prin
intermediul lecturii, micile victorii se savurează
în familie sau în cercul apropiaţilor, apoi şcoala
intermediază înfruntări mai „acerbe”.

E şi cazul provocării numite „Incredibilii
mâncători de poveşti”. În prietenoasa organizare
a unor sufletişti încrezători în „puterea cuvântu-
lui scris”, îi numesc aici pe Ina Bulzan, de la
clubul de storytelling „Punguţa cu poveşti”,

Asociaţia Bastionul ArtLitTim şi librăria „Căr-
tureşti” din Julius Mall, s-a desfăşutat o com-
petiţie-provocare, al cărei start s-a dat la
începutul lunii octombrie 2014, având ca finali-
tate sfârşitul lunii ianuarie 2015. Elevilor parti-
cipanţi din clasele a III-a şi a IV-a, majoritatea
de la şcoli prestigioase timişorene, li s-au adaugat
cu încredere şi determinare 13 copii din clasa a
III-a B a Liceului Teoretic „David Voniga”, a
căror învăţătoare cumândrie sunt. Sarcina a fost
provocatoare: lectura a cinci cărţi indicate de or-
ganizatori, cu un grad ridicat de dificultate şi un
volum apreciabil, într-un timp de trei luni, la o
medie de 30 de pagini pe zi. În data de 19 februa-
rie, organizatorii au distribuit formulare cu în-
trebări legate de conţinutul lecturilor.

Bucuria pe care am încercat-o ca dascăl la
aflarea rezultatului, 5 premii numai din clasa
mea, din cele 12 oferite, nu e uşor de transpus în
vorbe. Sentimentul satisfacţiei ca am trezit in
micii învăţăcei pofta pentru citit, convingerea că
în cărţi e sămburele înţelepciunii, informaţia
benefică şi formatoare de caracter şi personali-
tate e un deziderat al oricărui dascal. Azi, mai
mult ca niciodata, când imaginea ca modalitate
supraevoluată ca informaţie, o doresc unii a fi
model şi devine un vector ieftin si spectaculos,

dar vai! sărac in sensuri şi adevăr.
Captarea tinerei generaţii doar
prin aspect şi standarde imagis-
tice, datorate şi tehnologiei, îi
pun pe tineri în acceptarea unui
singur canal (de)formator ce îi va
determina să intre inmareamasă
uniformă a consumatorilor.Sunt
utile facilităţile aferente ale
tehnologiei, atâta timp cât nu
constituie determinantul unui
comportament automatizat, sau
mai rău duce la dependenţe, ob-
sesii, limbaj strict prin emoti-
coane, selfie ş.a.

Opina sănătoasă, discernă-
mântul,manifestarea pură a sen-
timentelor sau estomparea
părerilor negative, sunt aspiraţii
umane fireşti, care se potmodela
de mic prin citit. Experienţa au-
torilor, viziunea unor persoane

înzestrate asupra vieţii, nasc in fiecare dintre noi
ecouri, iar acestea devin in timp bagaj cultural.

Cinste lor, elevilor mei:Oana David,Alexan-
dru Ilie,Alexandra Ivaşcu,DavidLupuţi,Karina
Ştefan care au fost premiati, dar şi celorlalţi 8
elevi care au dus la capăt această provocare. O
apreciere deosebită părinţilor acestora. Trebuie
să recunosc, ca de fiecare dată, că munca mea la
clasă e desăvârşită numai cu implicarea de nee-
galat a părinţilor.Ei îşî pun amprenta pe viitorul
copiilor, dascălul crează premizele.

Şi, în final, încă un motiv de mândrie: copiii
de la şcoala unei comunităţi mici au concurat
meritoriu cu elevii unei urbe, precumTimişoara,
tocmai pentru că şi acum triada dascăl-copil-
părinte a funcţionat la superlativ.

Prof.înv.primar Daniela SIMIONESE

Şcolarii giroceni,
merituoşi laureaţi ai

unui concurs de lectură
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Din înţelepciunea lumii



Ediţia a VIII-a a concursului „Ba, al meu e mai
frumos!”, iniţiat de ziarul „Dialog cu cetăţenii”,
şi-a consumat sâmbătă, 14 martie 2015, ultima
etapă. La ora 11, Căminul Cultural din Giroc –
locul de desfăşurare a premierii – a devenit
neîncăpător. Mulţimea de copii, cărora li s-au
adăugat părinţi, bunici, rude sau prieteni, a aştep-
tat cuminte deschiderea festivităţii. Aceasta a fost
făcută, ca în fiecare an, de primarul comunei
Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma. După
tradiţionala urare de bun-venit, domnul primar a
făcut introducerea în atmosfera ce avea să carac-
terizeze şi această ediţie a festivităţii de premiere a
concursului ziarului nostru. Au fost câteva ore de
bună dispoziţie, iar Căminul Cultural din Giroc a
răsunat de râsetele sincere ale copiilor, care au
mulţumit, astfel, gazdelor şi organizatorilor pen-
tru momentele de neuitat pe care le-au oferit. Şi
pentru că aminteamde organizatori, să spunem că
şi în acest an Primăria şi Consiliul Local ale co-
muneiGiroc au fost alături de participanţii la con-
curs, alocând suma necesară achiziţionării
cadourilor participanţilor.

Şi tot ca în fiecare an, nu au existat clasificări,
fiecare copil fiind deja câştigător, pentru că, aşa
cum spune mereu domnul primar, „copiii din
Giroc şi Chişoda sunt cei mai frumoşi din lume”.

Pentru că sărbătoarea a fost una în special pen-
tru copiii, acestora nu le-a lipsit nimic: au fost
trataţi cu dulciuri şi răcoritoare, au primit diplome
şi cadouri, s-au jucat alături de membrii Clubului
Educaţional „Cerino”. Nu au fost uitate nici
mamele care i-au însoţit pe copii la acest adevărat
spectacol cu ei şi pentru ei: fiind în luna în care este
sărbătorită femeia, acestea au primit câte o floare.

Petru VasileTOMOIAGĂ

Copiii din Giroc
şi Chişoda au

„Zâmbet de îngeraş”
Premierea participanţilor la ediţia a VIII-a
a concursului „Ba, al meu e mai frumos!”
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Câştigătorii concursului
„Ba, al meu e mai frumos!”,
ediţia a VIII-a, martie 2015

Rareş Hanciu Matei Proca Mihai Proca Robert Kovacs

Sanda-Iozef ina
Moncea

Alexia-Victoria
Moncea

Sara Hambaraş Dalia-Cristina
Prisecaru

Luca-Lucian
Maxim

Alina Florea Fabian
Cărbunariu

Olivera-Elena
Băltăreţu

Alexandru Matei Angelo Arsenie Eleni Magkoutas Naomi Codreş
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Câştigătorii concursului
„Ba, al meu e mai frumos!”,
ediţia a VIII-a, martie 2015

Radu-Mihai
Albu

Remus Şaran Melissa-Roberta
Militaru

Andrei-Sebastian
Rada

Bianca Stoianovici Bogdan
Oprişoreanu

Mircea Ştirban Victor Ştirban

David Ţimbalaru Vanessa-Amelia
Ghizdăveschu

Raul-Sebastian
Risti

Carmina-Remina-
Ioana Risti

Lucas-Gabriel
Popescu

Anne-Raisa
Gherga

Cristian Seiman Paul Seiman
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Câştigătorii concursului
„Ba, al meu e mai frumos!”,
ediţia a VIII-a, martie 2015

Alexia-Andrada
Luca

David-Maximilan
Luca

Andrei Bălan Anisia Pătăşanu

Evelin-Sara
Heimerl

Vlad Fodor David-Eduard
Curescu

Victor-Vasile Popescu

Angelina-Nicole
Coman

Aila-Mari
Jenariu

Raisa-Maria-
Mirabela Mihalache

Selena-Maria
Didovici

Alexandra-Ester
Pasăre

Florentina
Coşteanţu

George Scobercia Sabrina-
Eleonora Miloş
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Câştigătorii concursului
„Ba, al meu e mai frumos!”,
ediţia a VIII-a, martie 2015

So$a-Georgia
Bulboacă

Tudor-Petru
Bulboacă

Teodora-Mihaela
Stângaciu

Andrei Stângaciu

Daria Vasilescu Sara Vasilescu Tyana-Andreea
Bălănescu

Deyan-Andreas
Bălănescu

Teodor-Florian
Fonea

David-Ştefan
Gîrd

Matei Albu Mara Petruş

Fabian Chirca Carla Farcău Dariana Dancu Petru Petcu
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Câştigătorii concursului
„Ba, al meu e mai frumos!”,
ediţia a VIII-a, martie 2015

Alexandra-
Dariana Fecioru

Alexandru
Procopciuc

Gabriel
Bârjovanu

Patricia Chiş

Raul Bucurescu Sebastian
Cristaţiu

Sof ia-Elena
Harman

Andrei-Sorin
Iancovici

Alessia Bordea Alexandru
Cristea

Alin-Raul Zăgan Andrada
Paraschiv-Corici

Brigitte Olah Casian-Adrian
Veleşcu

Maya Iancu David-Gabriel
Moiş
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Câştigătorii concursului
„Ba, al meu e mai frumos!”,
ediţia a VIII-a, martie 2015

David-Mihai
Ilie

Denis Reitmaier Eveline-Emily
Pfeil

EvelynTătar Darius Vereş

Copiii trebuie crescuţi pentru ei, nu
pentru părinţi. (Nicolae Iorga)

Când nu mai suntem copii, înseamnă
că ammurit demult. (ConstantinBrancuşi)

Viaţa este o flacără ce se stinge întot-
deauna, dar recapătă scânteie de câte ori
se naşte un copil. (George Bernard Shaw)

Cânddevii părintenu trebuie să te gân-
deşti la ce ai renunţat pentru a avea un
copil, ci să te bucuri la toate câte ai câşti-
gat după naşterea lui. (Autor necunoscut)

Poţi învăţa multe lucruri de la copii.
Spre exemplu, poţi vedea cât de multă
răbdare poţi să ai. (Franklin P. Jones)

Copiii nu sunt singurii care cresc. Şi
părinţii cresc.Tot aşa cum noi ne privim
copiii, să vedem ce fac cu vieţile lor, tot
aşa ne privesc şi ei pe noi, să vadă ce
facem cu ale noastre. (JoyceMaynard)

Copiii au mai mare nevoie de modele,
decât de critici. (Carolyn Coats)

Ai o viaţă întreagă sa munceşti, dar
copiii nu sunt mici decât o singură dată.
(Proverb polonez)

Copiii găsesc totul în nimic, oamenii
nugăsescnimic în tot. (GiacomoLeopardi)



72

Elena Farago

A debutat în 1898 cu un reportaj, pe care îl
semnează Fatma. În 1902 publică prima poezie
în ziarulRomânia muncitoare.

În anul 1906,ElenaFarago publică primul său
volumde poezii,Versuri, la îndemnul luiNicolae
Iorga. Din 1907 se stabileşte la Craiova, unde o
vor găsi evenimentele sângeroase ale acestui an,
iar din cauza afilierii ei la mişcarea ţărănească a
fost arestată şi eliberată numai la intervenţiile lui
Iorga. În această perioadă l-a adoptat pe fiul său,
Mihnea. În 1913 se va naşte fiica Elenei,Cocuţa.

Elena Farago este laureată de către Academia
Română cu Premiul „Adamachi” pentru vol-
umele Şoapte din umbră (1908) şiTraduceri libere
(1908), iar apoi pentru volumele Şoaptele amur-
gului, Din traista lui Moş Crăciun, apărute în
1920.

În 1921 este numită director al Fundaţiei
„Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, fun-
daţie pe care o va conduce timp de 30 de ani.
Elena Farago a avut contribuţii deosebite în ceea
ce priveşte regulamentul de organizare şi de
funcţionare al bibliotecii, fişarea cărţilor şi
ţinerea unei evidenţe corecte de aranjare a publi-
caţiilor în rafturile bibliotecii, de completare a
colecţiilor prin achiziţii şi donaţii. În 1922
fondează la Craiova, împreună cu Ion B.
Georgescu, C. Gerota, Ion Dongorozi, C.D.
Fortunescu, revista literară Năzuinţa, la care au
colaborat: Simion Mehedinţi, Ion Barbu, Per-
pessicius, Victor Eftimiu, Camil Petrescu, Mi-
hail Dragomirescu. De asemenea a patronat şi
revista educativă pentru copii şi tineretPrietenul
Copiilor (1943-1946).

Elena Farago a trecut la cele veşnice în 1954 la
Craiova, după o lungă suferinţă.

Mircea Eliade
S-a născut în Bucureşti, la 13 martie 1907, a

fost fiul lui Gheorghe Eliade şi al Jeanei. A avut
o soră, Corina, mama semioticianului Sorin
Alexandrescu.Mircea Eliade a fost istoric al re-
ligiilor, scriitor de ficţiune, filosof şi profesor
român.Filosof şi istoric al religiilor,Eliade a fost
profesor la Universitatea din Chicago din 1957,
titular al catedrei de istoria religiilor Sewell L.
Avery din 1962,naturalizat cetăţean american în
1966, onorat cu titlul de Distinguished Service
Professor. Autor a 30 de volume ştiinţifice, opere
literare şi eseuri filozofice traduse în 18 limbi şi a
circa 1200 de articole şi recenzii cu o tematică ex-
trem de variată, foarte bine documentate.Opera
completă a luiMirceaEliade ar ocupa peste 80 de
volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime
şi manuscrisele inedite. Este membru post-
mortem al Academiei Române (din 1990).

Prima sa operă a fost publicată în 1921 Inam-
icul viermelui de mătase urmată de Cum am găsit
piatra f ilosofală. Patru ani mai târziu, Eliade
încheie munca la volumul său de debut, volum
autobiografic,Romanul AdolescentuluiMiop.

De la mijlocul anilor ‘30, Eliade, aparţinând
de grupa din jurul lui Nae Ionescu a îmbrăţişat
ideologia Mişcării Legionare, în cadrul căreia
devine un activist cunoscut.Acest lucru s-aman-
ifestat înmaimulte articole pe care le-a scris pen-
tru diferite publicaţii, printre care şi ziarul oficial
alMişcării, „Buna Vestire”, dar şi prin campania
electorală pentru alegerile din decembrie 1937.

Începând din 1957,MirceaEliade se stabileşte
laChicago, ca profesor de istorie comparată a re-
ligiilor la Universitatea „Loyola“. Devine mem-
bru în instituţii ilustre şi primeşte mai multe
doctorate honoris causa.

Opera sa literară stă mărturie convingerilor
sale de viaţă, frescă a problemelor existenţiale în
epoca pe care a trăit-o. Întoarcerea din rai (1934)
şiHuliganii (1935) sunt romane semifantastice în
care Eliade acceptă existenţa unei realităţi ex-
trasenzoriale.Această filozofie personală este ex-
primată de Mircea Eliade atât în nuvele
memorabile, cum ar fi La ţigănci (1959), cât şi în
romanulNoaptea de Sânziene

În ultimii ani de viaţă, în ciuda serioaselor
probleme de sănătate, Eliade a continuat să lu-
creze editând cele 18 volume de enciclopedia re-
ligiilor.

Mircea Eliade a trecut întru eternitate, pe 22
aprilie 1986, laChicago, fiind incinerat a doua zi.

Scriitori români născuţi
în luna martie



HC Giroc s-a impus pe teren propriu în
turneul amical internaţional reunind în sala
de sport din localitate vizitatori din Serbia şi
Ungaria. În schimb, distincţiile individuale
au revenit unor reprezentanţi ai celorlalte
formaţii implicate. Astfel, cel mai tehnic

jucător a fost desemnat SebastianBoanchiş,
de la echipa de juniori II a LPS Banatul, în-
locuitoare în ultima clipă a grupării United
Cluj, golgheter a devenitmaghiarul Papp,de
la finalista Mako KC, iar titlul de cel mai
bun portar a fost adjudecat de Branko

Jovanovic, de la cei
din Alibunar.

United Cluj, pe
terenul căreia HC
Giroc disputa două
jocuri amicale la
finele toamnei, a
anunţat înainte de
turneu că nu mai face
deplasarea la Giroc,
locul fiind preluat de
o garnitură juvenilă
din handbalul timi-
şorean, LPS Banatul
participând prin
grupa antrenată de
Adrian Panait, fost
jucător al Politehnicii.

HC Giroc, gazdă şi
câştigătoare a patrulaterului

internaţional amical
organizat în comuna noastră
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Competiţia a constat în patru jocuri: două
semifinale de calificare şi finalele mică
respectiv mare.
Echipele participante au primit, din

partea organizatorilor, câte o cupă.
Ca rezultate,gruparea gazdă,dinCampio-

natul Judeţean Timiş de handbal masculin,
HC Giroc, a trecut la limită în finală de
maghiarii de laMako KC, cu 34-33 (20-18).
Marcatori ai finalei au fost Sebastian

Petrişor, cu 8 goluri, Alin Trifa 7, Emil
Stolojan 5, Andrei Botoş 5, Ovidiu Dul-
gheru 4, Mark Bodola 3 şi Ovidiu Durnea,
cu două goluri. Pentru oaspeţi, care au
revenit puternic pe final, de la 32-28, au în-
scris Papp, de 11 ori,Vekeb 9,Arokzalvasi 5,
Sarosi 5,Vikor 1, Csaba Soti 1 şi Szilagyi 1.
Gazdele s-au calificat în finală dispunând

de juniorii timişoreni:HCGiroc – LPS Ba-
natul 39-24 (19-9). Au înscris Sebastian

Petrişor – 10 goluri, Dan Bereznicu 7,
Ovidiu Dulgheru 5, Ovidiu Durnea 4, An-
drei Botoş şi Mircea Anghel – câte 3, Mark
Bolola şi Alin Trifa – câte două, Albert
Borzaşi,Emil Stolojan şiRaduNedeie – câte
un gol. De la învinşi au punctat Sebastian
Boanchiş 7, Dejan Savulov 4, Laurenţiu
Vuia, Răzvan Trif şi David Bădineanţu –
câte 3, Sebastian Măruşcă, Viorel Milescu,
Robert Laxan şi LucaMândra – câte un gol.
Ulterior,LPSBanatul a jucat curajos în fi-

nala mică, pierzând de puţin în faţa sârbilor
de la Buducnost Alibunar, cu 27-30 (15-16).
Marcatori au fost, pentru români,
Bădineanţu, cu 9 goluri,Vuia 7, Boanchiş 4,
Savulov 3, Sava, Trif, Bologa şi Mihăilă –
câte un gol, respectiv,de la vizitatori, Jivanov
şi Tubic – câte 6, Stevic şi Sadesku – câte 4,
Roşu şi Bilak – câte 3, Petrovic, Bitevic,
Siven,Dikic – câte un gol. (A.B.)
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Cătălin Şeşureac, tânărul boxer din
Chişoda, amai reuşit o performanţă notabilă
pe tărâmul pugilatului, reuşind să se întoarcă
de la finala Campionatului Naţional de Ju-
niori II cu medalia de bronz. La categoria
+80 de kilograme, în cadrul căreia participă
Cătălin, s-au calificat 14 sportivi. Cătălin a
ajuns în semifinale, unde a pierdut în faţa
unui sportiv din Oneşti. Boxerul care luptă
pentru şcoala la care învaţă, Liceul cu Pro-
gram Sportiv Banatul Timişoara, şi-a luat
revanşa în „finala mică”, pe care a câştigat-o,
clasându-se astfel pe treapta a treia a podiu-
mului de premiere.Competiţia s-a desafăşu-
rat, la începutul luniimartie 2015, la Buzău.

Să amintim că, la finele anului 2014,
Cătălin Şeşureac a obţinut un la fel demeri-
tuos loc IV la finala Cupei României, la
aceeaşi categorie de greutate.

A. BORBELY

Medalie de bronz pentru
boxerul Cătălin

Şeşureac în finala
Campionatului Naţional

de Juniori II
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În data de 21martie 2015, la sediulC.S.S.
nr. 1 din Timişoara, s-a desfăşurat faza
judeţeană aCampionatuluiNaţional de Şah
pe Echipe Şcolare. Ediţia 2015 se distinge

prin aceea că, pentru prima oară, ciclul pri-
mar a avut secţiune separată faţă de elevii de
la gimnaziu.
Liceul „David Voniga” din Giroc a parti-

cipat cu trei echipe, una la gimnaziu şi două
la ciclul primar. Echipa de gimnaziu, for-
mată din Paul Paraschiv, Denis Alboni,
Alexandra Paraschiv, Mihai Iucu şi Ltefan
Juravle, a devenit campioană judeţeană pen-
tru a treia oară consecutiv (2013, 2014,
2015), după ce a învins toate celelalte şapte

echipe participante, cu scor maxim: 4-0! Cu
alte cuvinte, din cele 28 de partide jucate în
total la acest concurs, membrii echipei
girocene au realizat un scor perfect: 28

de victorii, nici o
remiză,nici o înfrân-
gere...
La secţiunea dedi-

cată claselor I-IV, pe
primul loc s-a clasat
echipa formată din
chişozenii Dorin
Dumitrache, Mihai
Cureteu, Gabriel
Dumitrache şi Ioana
Paşca, cu cinci meci-
uri câştigate şi un
egal.Echipa formată
din Andrei Juravle,
Andrei Popescu,An-
drei Mînzat şi Beat-
rice David (giroceni
şi chişozeni împre-
ună) a ocupat locul 3.
Pentru comparaţie,
singura echipă din
Timişoara care a
participat la această
secţiune s-a clasat pe

locul 7.
Cu această ocazie, a fost demonstrat

potenţialul noii generaţii de şahişti care se
ridică la Giroc. Elevii de la ciclul primar nu
numai că au completat cu doi jucători lotul
celor de la gimnaziu (Mihai Iucu,clasa a II-a,
patru victorii, şi Ştefan Juravle, clasa a IV-a,
trei victorii), dar au aliniat şi două echipe la
propria lor secţiune, unde au ocupat locuri
fruntaşe (1 şi 3).
ZamfirMOLDOVAN, antrenor maestru

Şah: victorie zdrobitoare
a Girocului în C.N.

pe Echipe Şcolare –
faza judeţeană
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Marea şi tainica desfăşurare aEvangheliei
începe de la Nazaret. Aici a fost adusă Buna
Vestire a Naşterii Lui Iisus Hristos. După
cum îi arată numele,Nazaretul trebuia să fie
punctul de plecare almarii lucrări de sfinţire
şi demântuire a neamului omenesc.Nazaret
în limba ebraică înseamnă „Sfinţenie”.Dacă
mai luăm în seamă şi faptul că vestitorul
marii înnoiri a fost Arhanghelul Gavriil, al

cărui nume înseamnă„Om-Dumnezeu”, în-
ţelegem căPruncul ce trebuia să se nască din
FecioaraMaria, în urmamesajului de laNa-
zaret, avea să fie Dumnezeu desăvârşit şi
Omdesăvârşit. Într-o atmosferă de linişte şi
de Sfinţenie, prin sufletul deschis cu smere-
nie şi cuviinţă al unei preacurate Fecioare,
un vestitor ceresc aduce pământului şi vea-
curilor vestea marilor înnoiri, Buna Vestire
a dumnezeieştilor împliniri, adicăEvanghe-
lia lui Isus Hristos.
Buna Vestire este un fapt istoric şi s-a

petrecut la Nzaret, între Arhanghelul Ga-
vriil şi FecioaraMaria care, smerită a primit
vizita îngerului binefăcător, în cutremurarea
spaimei şi a nedumeririi ei, aflând cum va fi
cu putinţă minunea ce trebuia să se întâm-
ple cu dânsa. Îngerul i-a zis:„Duhul Sfânt se
va pogorî peste tine şi puterea Celui de Sus
te va umbri... De aceea şi Sfântul care se va
naşte se va numi Fiul lui Dumnezeu” (Luca

1,35).Nu trebuie să iscodimmaimult chipul
tainei, ca să nune tulburăm inima.Duhul cel
Sfânt, cel bun, Duhul cel conducător, izvo-
rul cugetător al înţelepciunii, comoara daru-
rilor, Duhul care inspiră pe profeţi, care
desăvârşeşte pe învăţători, acela va intra în
pântecele sfânt al Fecioarei şi printr-o lu-
crare minunată va zămisli trupul prea curat
al Cuvântului:Dumnezeu –Om.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

EdituraMirton, 2001)

Buna Vestire
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AAPPRRIILLIIEE –– PPRRIIEERR
CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN

(30 de zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)
1 V Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie
2 S Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Pomenirea morţilor)
3 D Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie 

DDuummiinniiccaa aa 33--aa ddiinn PPoosstt (a Sf intei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1;
glas 3, voscr. 11

4 L Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon şi Zosima
5 M Sf. Mc. Teodul şi Agatopod; Sf. Mc. Victorin şi cei împreună cu el
6 M SSff.. SSffiinnţţiitt MMcc.. IIrriinneeuu,, eeppiissccoopp ddee SSiirrmmiiuumm; Sf. Ier. Eutihie, patriarhul Constantinopolului; 

Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida 
7 J Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Mitilenei
8 V Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei
9 S Sf. Mc. Eupsihie; Sf. Cuv. Vadim (Pomenirea morţilor)
10 D Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim şi Dima

DDuummiinniiccaa aa 44--aa ddiinn PPoosstt (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni
5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea f iului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 
(Predica de pe munte – Fericirile); glas 4, voscr. 1

11 L †) SSff.. IIeerr.. CCaalliinniicc ddee llaa CCeerrnniiccaa,, eeppiissccooppuull RRââmmnniiccuulluuii; Sf. Sfinţit Mc. Antipa, episcopul
Pergamului

12 M † SSff.. MMcc.. SSaavvaa ddee llaa BBuuzzăăuu;; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion
13 M Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia Canonului Mare)
14 J † SSff.. IIeerr.. PPaahhoommiiee ddee llaa GGlleeddiinn,, eeppiissccooppuull RRoommaannuulluuii; Sf. Ier. Martin Mărturisitorul, episco-

pul Romei; Sf. Mc. Tomaida
15 V Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Denia Acatistului Bunei Vestiri)
16 S Sf. Mc. fecioare: Agapia, Irina şi Hionia (Pomenirea morţilor)
17 D Sf. Sfinţit Mc. Simeon, episcopul Persiei; Sf. Ier. Acachie, episcopul Melitinei

DDuummiinniiccaa aa 55--aa ddiinn PPoosstt (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: 
Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 5, voscr. 2

18 L Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma Mărturisitorul, episcopul
Calcedonului; Sf. Mc. Ioan din Ioanina

19 M Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie
20 M † SSff.. IIeerr.. TTeeoottiimm,, eeppiissccooppuull TToommiissuulluuii; Sf. Cuv. Teodor Trihina
21 J Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie, episcop de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra 

împărăteasa
22 V Sf. Ier. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei
23 S ††)) SSff.. MMaarree MMcc.. GGhheeoorrgghhee,, ppuurrttăăttoorruull ddee bbiirruuiinnţţăă;; Sf. Mc. Valerie (Sâmbăta lui Lazăr – 

Pomenirea morţilor)
24 D ((††)) IInnttrraarreeaa DDoommnnuulluuii îînn IIeerruussaalliimm (Dezlegare la peşte)

† SSff.. IIeerraarrhhii IIlliiee IIoorreesstt,, SSiimmiioonn ŞŞtteeffaann şşii SSaavvaa BBrraannccoovviiccii,, mmiittrrooppoolliiţţiiii TTrraannssiillvvaanniieeii;; SSff.. IIeerr..
IIoossiiff MMăărrttuurriissiittoorruull ddiinn MMaarraammuurreeşş; SSff.. MMcc.. PPaassiiccrraatt şşii VVaalleennttiinn; Sf. Cuv. Elisabeta
DDuummiinniiccaa aa 66--aa ddiinn PPoosstt (a Floriilor). Toate ale praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12,
1-18 (Denie)

25 L SSffâânnttaa şşii MMaarreeaa LLuunnii (Denie); Sf. Ap. şi Evanghelist Marcu; † SSff.. CCuuvv.. VVaassiillee ddee llaa PPooiiaannaa 
MMăărruulluuii

26 M SSffâânnttaa şşii MMaarreeaa MMaarrţţii (Denie); Sf. Sfinţit Mc. Vasilevs, episcopul Amasiei; Sf. Glafira; 
SSff.. MMcc.. CChhiirriill,, CChhiinnddeeuu şşii TTaassiiee ddiinn AAxxiiooppoolliiss ((CCeerrnnaavvooddăă))

27 M SSffâânnttaa şşii MMaarreeaa MMiieerrccuurrii (Denie); Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului, episcopul 
Ierusalimului; Sf. Ap. Marcu şi Zinon

28 J SSffâânnttaa şşii MMaarreeaa JJooii (Denia celor 12 Evanghelii); Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; SSff.. MMcc.. MMaaxxiimm,,
CCvviinnttiilliiaann şşii DDaaddaass ddiinn OOzzoovviiaa

29 V SSffâânnttaa şşii MMaarreeaa VViinneerrii (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului); Sf. 9 Mucenici din Cizic;
Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni

30 S SSffâânnttaa şşii MMaarreeaa SSââmmbbăăttăă; Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei
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Pelerinaj în Ţara Sfântă,
alături de preotul

paroh Marius Şonea
Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Române a Timişoarei a

organizat, în perioada 29 aprilie – 6 mai 2015, un pelerinaj în
Israel, prilej cu care s-au vizitat principalele obiective de închinare
ale creştinătăţii.

Iată doar câteva din obiectivele vizitate: frumoasele Grădini
Persane de laHaifa şiCentrulBahai;CanaGalileii, locul unde Iisus
a făcut prima Minune – a transformat apa în vin; Nazareth, locul
unde au trăit Iosif şi Maria, iar Iisus şi-a petrecut copilăria;
MunteleTabor, locul unde a avut loc Schimbarea la Faţă aLui Iisus;
Biserica Sfântului Mormânt.

Grupul a fost însoţit de către preotul Marius Şonea, preotul
paroh al BisericiiOrtodoxeRomâne „SfântulDimitrie” dinGiroc.
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A apărut harta
comunei Giroc

Reuşita reformei administraţiei publice locale a produs profunde schimbări în viaţa
comunităţii girocene.

Bazându-ne pe previziune, organizare, coordonare, administrare eficientă şi motivare,
am reuşit să atingem cei mai buni parametrii din această zonă, răspunzând aşteptărilor
mereu crescânde ale cetăţenilor.

Explozia construirii de locuinţe a dus la înfiinţarea unor străzi noi pe vetrele vechi ale
celor două sate,Giroc şiChişoda, iar prin PlanurileUrbanisticeZonale s-au creat adevărate
cartiere.

Toate acestea au generat un suport teoretic, dar şi practic, pentru orientare, şi anume:
PRIMA HARTĂ A COMUNEI GIROC.

Fără a avea pretenţia unei noi pagini în istoria comunităţii, ţin să fac precizarea că această
hartă este rodul evoluţiei spre o administraţie modernă şi performantă.

Primar, dr. Iosif-IonelTOMA
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Colectivul de copii şi părinţi din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit din
Giroc au încercat să aducă o rază din strălucirea primăverii şi persoanelor din
Căminul pentru persoane vârstniceTimişoara.Acţiunea a fost planificată în cadrul
proiectului de voluntariat „Din inimi,pentru inimi”.Copiii au confecţionat felicitări
pentru persoanele din centru, iar părinţii au pregătit pachete. Dincolo de bucuria
că există persoane care îşi mai îndreaptă gândul şi atenţia şi asupra lor, emoţia din
privirea şi din glasul bătrânilor a valorat mai mult decât toate mulţumirile şi
zâmbetele.

Alina-Elena NENICIOIU
LenuţaTERTECI

Din inimi, pentru inimi!
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În Săptămâna Mare, săptămâna patimilor
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la Giroc a
răsunat, din nou, toaca, aşa cum se întâmplă de
opt ani încoace.Ediţia din acest an a Festivalului
cultural-spiritual „În glas de toacă” a fost una
specială, pentru că girocenii l-au avut drept
oaspete pe Înalt Prea S6nţia Sa Ioan, Arhiepis-

copul Timişoarei şi Mitropolit al Banatului.
Emoţia întâlnirii cu primul păstor al creştinilor
din Banat a fost mare, iar girocenii s-au pregătit
cum se cuvine pentru a 6 gazde bune. ÎPS Ioan a
fost întâmpinat, la sosirea în comună,de domnul
primar dr. Iosif-IonelToma, domnul viceprimar
ing. Ilie Gâlcă, preoţii Marius-Iulian Şonea
şi DanielMateia, precum şi de numeroşi credin-

cioşi. Impresionat de primirea de care a avut
parte, Mitropolitul Banatului, după ce a dat
binecuvântarea şi a transmis salutul său gazde-
lor, s-a adresat celor prezenţi: „După 250 de ani,
să ne ajuteDumnezeu ca în glas şi sunet de toacă
să găsim aici, împreună cu domnul primar, dom-
nul viceprimar şi cu consilierii, încă un loc de bise-

rică în comunitatea aceasta, pentru că numărul
credincioşilor din parohie este cel puţin de zece
orimaimare decât în 1756, când s-a făcut această
biserică. Să ne ajuteDumnezeu ca şi acum, chiar
dacă este Săptămâna Patimilor, cum Hristos a
zidit Biserica pe cruce în săptămâna aceasta, să
putem şi noi zidi pe acest binecuvântat pământ
al Banatului altare de slujire Lui Dumnezeu”.

Festivalul „În glas de
toacă”, ediţia a VIII-a, sub
semnul Binecuvântării Înalt

Prea Sfinţiei Sale Ioan,
Arhiepiscop al Timişoarei
şi Mitropolit al Banatului
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Apoi, împreună cu o4cialităţile locale, ÎPSS
Ioan s-a îndreptat spre Biserica Ortodoxă
Română dinGiroc, în faţa căreia ÎnaltulOaspete
a fost întâmpinat cuun colac şi sare din careMitro-
politul Banatului a rupt şi a dat cu generozitate
celor din jur.La vechea biserică dinGiroc cu hra-
mul „Sfântul Dimitrie Izvoditorul de Mir” s-a
ţinut Slujba Deniei, la care a luat parte şi Înalt
Prea S4nţia Sa.Alături i-au stat, la o4cierea ser-
viciului religios, preoţii giroceni Marius-Iulian
Şonea şi Daniel Mateia, precum şi părintele
Zaharia Pereş, consilierul cultural al Arhiepis-
copiei Timişoara. Lăcaşul de cult din Giroc a
fost plin demulţimea enoriaşilor care au ţinut să
4e de faţă la sfânta slujbă şi să asculte predica
Înalt Prea S4nţiei Sale Ioan, Arhiepiscop al
Timişoarei şiMitropolit al Banatului.Predicilor

ţinute le-a răspuns corul bisericii prin imnuri
liturgice. La 4nalul slujbei, înaltul oaspete, ală-
turi de gazde, s-a oprit în curtea Bisericii Orto-
doxe Române din Giroc, acolo unde au avut loc
ample lucrări de reamenajare. Acestea i-au plă-
cut foarte mult Mitropolitului Banatului, care a
s4nţit locul, pe care l-a numit „o adevărată gură
de rai”, aducând mulţumiri autorităţilor locale
pentru strădanie. PreotulMarius-Iulian Şonea,
parohul Parohiei Ortodoxe Giroc, a spus: „În
curtea bisericii noastre s-au realizat nişte lucrări
minunate care ridică cinstea acestei biserici la
măsura cuvenită”. Domnul primar Iosif-Ionel
Toma a precizat, în legătură cu noua amenajare a
curţii lăcaşului de cult dinGiroc:„În urmă câteva
săptămâni aici a fost o ogradă simplă, cu câţiva
copaci şi câţiva brazi care şi-au trăit vremea şi au
trebuit să 4e tăiaţi. Acum trei săptămâni am luat
o hotărâre împreună cu consiliul parohiei să
schimbăm faţa ogrăzii, pentru că la aşa o

frumuseţe de biserică, mai ales că este şi monu-
ment istoric, a trebuit să facem o schimbare,mai
ales că se apropie Învierea Mântuitorului Iisus
Hristos. Desigur, prezenţa dumneavoastră aici
este o binecuvântare pentru noi toţi şi am văzut
câte lacrimi în ochi aţi avut în timpul predicii şi la
cuvântul de învăţătură, la care 4ecare dintre noi
ne-am simţit copii, muritori şi slabi”. Înalt Prea
S4nţia Sa Ioan, Arhiepiscop al Timişoarei şi
Mitropolit al Banatului s-a adresat şi el audien-
ţei: „Şi primarii vor muri şi preoţii vor trece din
viaţa aceasta într-un mormânt. Îngerul Lui
Dumnezeu când va suna, va suna pentru toţi, şi
pentru credincioşi, şi pentru primar. Şi el îşi va
lăsa mormântul gol aşa cum l-a lăsat Mântui-
torul, însă ar 4 bine ca în urmanoastră să rămână,
iată cum aţi făcut dumneavoastră, domnule pri-

mar, cu consiliul
local, acest lucru
frumos. Domnule
primar, părinţilor
parohi de aici, să
ştiţi că locul acesta
acum atât de fru-
mos pregătit, nu s-a
făcut pentru alt-
cineva decât pentru
Hristos. Cât se va
bucura Hristos în
noaptea Învierii
când va veni să vă
aducă şi frăţiilor
voastre lumină aici
şi va vedea locul
acesta care seamană
acum, cu un colţ de
Rai... Să deaDum-
nezeu ca într-o zi să
găsiţi în cer o bise-
rică ca şi aceasta,

unde se roagă şi părinţii, strămoşii şi înaintaşii
dumneavoastră. Domnule primar, domnule vi-
ceprimar şi toţi cei care au contribuit la această
lucrare atât de frumoasă, rog peDumnezeu să vă
aştearnă undeva în Rai un câmp atât de verde şi
frumos cum este acesta şi cu toţi girocenii să vă
întâlniţi într-o zi acolo, în Raiul bucuriei Lui
Dumnezeu. Şi de mă veţi vedea şi pe mine
rătăcind prinRai, sămă chemaţi la biserica dum-
neavostră. Dumnezeu să vă ajute şi să vă dea
multă sănătate vouă şi familiilor dumneavoastră.
Şi vă îndemn:nu cumva să ciocniţi un ou roşu de
Paşte dacă lângă dumneavoatră este o familie
care nu are nimic pemasă.Faceţi-i şi pe cei săraci,
şi pe cei bolnavi, şi pe cei necăjiţi părtaşi bucuriei
Învierii Lui Hristos. Părinţilor să pregătiţi aici
Paşti din belşug şi daţi fraţilor care vor 4 la
biserică să le ducă şi celor care sunt ţintuiţi de
boli şi de necazuri grele la casele lor, în semn al
bucuriei Învierii Lui Hristos”.
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După ceremonia de s3nţire a curţii Bisericii
Ortodoxe Române din Giroc, oaspeţi, gazde şi
enoriaşi s-au îndreptat spre Grădina de vară a
Căminului Cultural din Giroc, acolo unde erau
pregătite cele 33 de toace (reprezentând anii pe
care Iisus Hristos i-a trăit pe pământ). Drumul
le-a fost străjuit de tineri îmbrăcaţi în costume
populare, purtând înmână făclii. În deschiderea

festivalului, prof. Ciprian Cipu a adresat cuvân-
tul de deschidere al manifestării a4ată la cea
de-a opta ediţie: „Preacucernici Părinţi, stimate
domnule primar, domnule viceprimar, stimaţi
domni consilieri, este o onoare deosebită pentru
noi ca în zilele festivalului de toacă, la cea de-a
VIII-a ediţie, să vă avem ca oaspeţi printre aceşti
tineri, care zi de zi se pregătesc şi pătrund în

tainele toacei. Pentru ei, toaca nu mai este o
scândură, ci este o rugăciune, un sentiment spir-
itual de înălţare la Cer.

Cu aceste cuvinte, încă o dată ne bucurăm că
în preajma sărbătorilor S3ntelor Paşte, în această
săptămână a patimilor, Înalt Prea S3nţiaVoastră
aţi găsit timpul necesar să 3ţi prezent aici la
Giroc, unde cu atâta dragoste, enoriaşii şi

întreaga comunitate locală v-au aşteptat. Vă
mulţumim încă o dată!

Dacă odinioară Hristos a fost răstignit pe
cruce, să facem acum să se audă bătaia de toacă
de aici şi până în cer. Să dea Dumnezeu ca, din
când în când, să auziţi toaca în cer, când îi
cheamă pe s3nţi la rugăciune şi ştim că printre
s3nţi sunt şi părinţii noştri”.
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Avenit apoi rândul domnului primar dr. Iosif-
IonelToma să prefaţeze ediţia din acest an a Fes-
tivalului „În glas de toacă”: „Înaltpreas8nţia
Voastră, este a opta ediţie a acestui festival şi,
probabil, vor mai 8 multe altele, pentru că tot
ceea ce am creat aici, am creat ca să aducem la
cunoştinţa oamenilor că Mântuitorul nostru
IisusHristos va învia.Bătaia ciocanului pe toacă
a plecat de la ciocanele care l-au ţintuit pe Mân-
tuitor pe cruce.Vrem să păstrăm vie amintirea că
Mântuitorul nostru a fost o 8inţă fără de păcat,
iar acei oameni l-au răstignit pe cruce.Vremprin
acest festival să ducemmesajul tuturor creştinilor
din toată lumea că Învierea se apropie, că suntem
într-o perioadă de meditaţie, de post şi rugăci-
une. În această comunitate aşteptăm un Mitro-
polit de peste 55 de ani. Astăzi, după atâta
aşteptare, Înalt Prea S8nţia Voastră sunteţi aici,
alături de noi. Vă mulţumim şi vă dorim multă
sănătate!”.

După ce ÎPS Ioan a dat binecuvântarea sa
manifestării şi a fost primul care a bătut toaca la
Giroc, domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma i-a
oferit o Diplomă de Excelenţă. Arhiepiscopul
Timişoarei şi Mitropolitul Banatului a lăudat
iniţiativa comunităţii girocene de a organiza de
atâtea ediţii acest festival, dând-o drept pildă
demnă de urmat: „Iată, deşi suntem la marginea
marii cetăţi a Timişoarei, aici se păstrează încă
bătaia de toacă, care este o tradiţie foarte veche
în biserica noastră, pentru că înainte de clopot a
fost toaca. Ea a fost la îndemâna pustnicilor, a
călugărilor în pustie, care băteau în toacă şi se
adunau toţi călugării care erau prin peşteri sau
prin deşert. Şi aşa se apropiau, era un semn să se
apropie de biserică pentru începerea slujbelor de
obşte. Această conotaţie a toacei a intrat în rân-
duiala noastră bisericească. Astăzi, se păstrează
mai mult la mănăstire, dar sunt foarte multe
biserici la care duminică dimineaţa sau la sărbă-
tori, peste sat, se aude întâi o bătaie de toacă şi
apoi se aud clopotele cu glasul lor. Este lăudabil
că, aici, s-a implicat şi comunitatea, primăria şi
organizează în al optulea an acest festival, această
manifestare care se duce peste sate, pentru că
sunt reprezentanţi şi din alte comunităţi”.

Consilierul cultural al Arhiepiscopiei
Timişoarei, preotul Zaharia Pereş, un oaspete
preţios la 8ecare ediţie a festivalului, a adresat şi
el câteva cuvinte participanţilor: „Înalt Prea
S8nţia Voastră, Preacucernici părinţi, iubiţi
credincioşi şi credincioase, a rânduit Dumnezeu
ca şi în acest an să 8m prezenţi la o nouă ediţie a
festivalului de toacă, am putea zice a festivalului
de toacă din Banat, care are şi un titlu sugestiv şi
care a debutat în urmă cu 8 ani.Această bună co-

laborare existentă întreArhiepiscopiaTimişoarei
şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
a dat naştere acestui frumos festival care, iată,
s-a deplasat dintr-un loc într-altul până a ajuns
în Giroc. Ajuns la Giroc nu a mai plecat nicăieri
pentru că aici Primăria comunei Giroc, prin
bunăvoinţa şi amabilitatea domnului primar, a
reuşit să 8e nu doar un partener, aşa cum a fost la
început, ci să 8e şi un pion de sprijin su8cient de
important ca acest festival să rămână în Giroc.
De aceea, dacă în urmă cu câţiva ani mergeam
împreună cu Centrul de Cultură şi Artă al
JudeţuluiTimiş, acumpartenerul celmai impor-
tant este Primăria Giroc, pentru că iată, aici, îl
avempe fostul director alCentrului deCultură şi
Artă, domnul profesor Ciprian Cipu, care a
rămas consilier pe probleme de cultură la
primăria din Giroc. Sunetul de toacă nu este un
sunet obişnuit, nu este un sunet de clopot, este
un sunet trist care ne aduce aminte de cuiele bă-
tute în mâinile şi picioarele Mântuitorului. De
câte ori se bate toaca în incinta unei mănăstiri,
timpul se rupe, se fragmentează în timp de rugă-
ciune. Fiecare timp al toacei reprezintă o
chemare spre rugăciune, cu gândul la ceea ce s-a
petrecut, cu mult timp în urmă, la Ierusalim.
Acest sunet ne cheamă şi pe noi aici, la festivalul
de toacă, şi nu doar pentru a ne reaminti şi a
retrăi acele momente emoţionante, dureroase,
triste, dar şi pentru a învăţa pe cei care sunt acum
împreună cu noi să bată toaca, să ducă mai de-
parte această frumoasă tradiţie şi să arate tuturor
celor care vor veni după noi că tradiţia noastră
este una profund creştină, încărcată de credinţă,
durere şi, în acelaşi timp, încărcată de bucurie,
pentru că după sunetul de toacă urmează În-
vierea. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute pe
toţi să 8m părtaşi an de an la acest festival şi să îi
învăţăm pe cei care nu ştiu să bată toaca, iar cei
care ştiu să înveţe cât mai multe tehnici de bătut
toaca”. Preotul Daniel Mateia s-a referit, în cu-
vântul său, atât la semni8caţiei toacei în credinţa
creştină, cât şi la ceea ce s-a petrecut recent în
viaţa religioasă a comunei Giroc: „Iubiţi credin-
cioşi, este un semn bun că toaca a coborât din
turnul bisericii în inimile tinerilor care sunt în
această comunitate şi nu numai.De aceea, se aud
peste toate satele noastre româneşti ortodoxe, în
aceste vremuri, nu numai în mănăstiri, ci şi la
sate, bătăile de toacă, care sunt chemări s8nte la
rugăciune.Să îimulţumim luiDumnezeu şi să le
mulţumim celor care prin strădania lor au ame-
najat un loc atât de frumos în jurul bisericii din
localiate, pentru că aşa se cade.Când începemun
lucru, să îl chemăm pe Dumnezeu în ajutor, iar
când îl terminăm, să-I mulţumim”.
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Toaca face parte din categoria instrumentelor
muzicale, încadrată în subgrupa ideofonelor,
acţionate prin percuţie, grupa plăcilor lovite.Un
grup de cercetători muzicologi japonezi de la
Colegiul Kunitachi dinTokyo sub conducerea lui
Gunji Sumi, încadrează toaca în categoria
tublafoanelor. Primele atestări documentare ale
practicii de chemare la serviciul divin din mănă-
stiri prin bătaia toacei există deja de prin secolul
al IV-lea.

Sfântul Ioan Casian (+432), originar din Cas-
sia, spune că în Galia sudică, unde a stabilit rân-
duiala vieţii monahale, era obiceiul de a chema
monahii la rugăciunea de obşte sau la ascultări
prin baterea cu ciocanul în uşa chiliilor.

La fel afirmă şi episcpul Paladie (364-425), al
Ehenopolisului din Bitinia, că obiceiul deştep-
tării monahilor pentru slujba de noapte prin
ciocănirea în uşile chiliilor era frecvent.

În actele celui de-al doilea sinod niceean (anul
787), al celui de-al doilea sinod ecumenic, se
menţionează obiceiul de chemare la Biserică,
prin lovirea cu cicanul într-o scândură de lemn,
numită „Sfintele lemne sunătoare”.

Obiceiul chemării la rugăciune prin baterea
toacei se „păstrează cu multă evlavie, mai ales în
România, unde se bate toaca ritmic şi cu multe
întorsături”, consemnează Badea Cireşanu în lu-
crarea „Tezaur liturgic al Sfintei Biserici Creş-
tine Ortodoxe de Răsărit”, Bucureşti 1910, pag.
155-162.

Obiceiul românilor de a bate toaca pentru
chemare la serviciul divin este consemnat în sec-
olul al XVI-lea de mitropolitul Varlaan, în
„Cazania”de la 1643:„Se sculă patriarhul de tocă
şi strânsă toţi creştinii”.

Există toacă de lemn şi toacă de metal.Cele de
metel, unele, sunt obiecte de artă,precum cea din
amvonul mănăstirii Tismana, care este în formă
de vultur bicefal cu coarne, pe ambele capete,
surmontate de cruci şi scriere chirilică.

În timpul persecuţiei primilor creştini, ei se
adunau în catacombe şi semnalul lor la începutul
rugăciunii era o blăniţă în care băteau diferite rit-
muri cunoscute numai de ei. Iar când s-a dat
libertatea pe timpul lui Constantin cel Mare, a
rămas toaca în biserici, mai precis după răstig-
nirea Mântuitorului.

Toaca s-a permanentizat în biserici odată cu
începuturile vieţii monahale. Toaca, biserica,
rugăciunea, sunt laolaltă. Asta numai în orto-
doxie.

În timp, toaca a mai dobândit şi semnificaţie
spirituală: alungarea spiritelor rele.

Bătutul toacei la începutul serviciului divin a
generat unele expresii folclorice precum expresia
„la toacă”.

Practica de a toca este, de altfel,menţionată în
unele legende, balade, descântece, colinde:

„D-auzi gazdă ori n-auzi
Toaca-n cer şi slujba-n rai,
Toaca-n cer cum se bătea,
Slujba-n rai cum se făcea,
Dumnezeu cum cuvânta,
Maica sfântă se ruga
Îngerii ţinând stâlpări,
Cântau sfintele cântări”
Din cele prezentate, reiese clar că toaca este:

rugăciune, parte integrantă a crucii, dar şi
coloană a cerului şi treaptă a scării raiului.

Scriind despre toacă, Ioasaf Ganea afirmă:
„Limbajul acesta, cu multe sensibilizări, dă su-
fletului nostru împliniri de virtuţi şi armonie in-
terioară, în care se dezvoltă omul nostru
duhovnicesc”.

Toaca se leagă lăuntric şi de bătăile inimii, ca
puls spiritual interior. În momentul în care toaca
se ridică mai presus de lucrurile lumeşti,
evadează din microcosmosul în care trăieşte, se
transpune.

Rugăciunea simte, nu o spune. Este medi-
taţie, care la călugărul din mănăstire bate spre
rugăciune.

Bătutul în toacă este o „chemare” ce desem-
nează funcţia liturgică a acesteia. Ritmurile toa-
cei şi ale cântării de strană îndeplinesc o funcţie
reglatoare şi echilibrantă la nivel psihosematic.

El se leagă şi de bătăile inimii, ca puls spiritual
interior. Nu întâmplător, Sfântul Atanasie,
referindu-se la cântarea bisericească, spunea că
în ea trebuie să existe armonie în text, melodie şi
ritmul inimii. Bătaia de toacă merge în acelaşi
ritm cu rugăciunea.

Relaţia toacei cu rugăciunea prin gestică
rezultă din: practica monahală de încadrare a
semnalelor de toacă între închinăciuni, semnul
crucii pe care îl formează tocaşul şi toaca în tim-
pul chemării liturgice, semnele realizate în tim-
pul semnalizării prin tehnica instrumentală.
Toaca este şi o rugă a mâinilor, este acel stih de
psalm.

Rugăciunea este, după fiinţa ei, apropierea şi
unirea omului cu Dumnezeu, ea nu este nimic
altceva decât înstrăinarea de lumea văzută şi
nevăzută. Bătaia de toacă are şi un aspect de
mistică şi asceză, fiind legată de aşa-zisa crucifi-
care lăuntrică prin rugăciune.

Prin rugăciunea pe care o conţine şi ce rea-
lizează şi prin întreaga sa simbolistică, toaca este
treaptă şi simbol al scării raiului, „stâlp de foc
unind cerul cu pământul”.

În toacă regăsim marea familie divină: Tatăl,
Fiul şi Sfântul Duh.

Prof. Ciprian CIPU

Chemarea la toacă
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Binecuvântat să fie Dumnezeu că ne-a ajutat şi
anul acesta să fim alături de suferinţele Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos. Săptămâna aceasta o mai
numim „Săptămâna Mare”, „Săptămâna Patimilor”,
aducându-ne aminte, acum,dupămai bine de 2.000 de
ani,de cele ce a pătimitMântuitorul nostru IisusHris-
tos pentru noi.A venit pe pământ în linişte, în pace, în
miez de noapte, slăvit de îngeri şi de păstori, şi a plecat

din lume ca unul din cei trei tâlhari, ca unul dintre tâl-
harii care au fost răstigniţi cu El pe crucea Golgotei.
Aceasta a fost, iubiţi credincioşi, recunoştinţa noastră
pentru că pe cei ce eram orbi, acelora ne-a dat vedere,
pe cei care eram bolnavi, orbi, şchiopi şi uscaţi ne-a
vindecat, pemamele care îşi plângeau fii sau fratele, pe
fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain sau pe fratele
celor două surori, Marta şi Maria din Betania, i-a în-
viat. Oare aceasta merita Fiul lui Dumnezeu? Să fie
scos din cetate împreună cu tâlharii după ce a făcut atât
de mult bine pământenilor? L-am aşezat între doi tâl-
hari pe Muntele Golgota. Iată, iubiţii mei, care a fost
recunoştinţa omului şi cred că, din nefericire, dacă ar
veni iarăşi Hristos astăzi pe Pământ, mi-e teamă că
într-o zi ca astăzi l-ar mai scoate cineva din cetate,
afară din localitate.Binecuvântat să fieDumnezeu, că
frăţiile voastre care sunteţi acum aici aţi luat chip de
mironosiţă, aţi luat chip demilostivul Iosif şiNicodim,

care şi-a dat mormântul şi l-au coborât de pe cruce.
Frăţiile voastre îi reprezentaţi pe ei astăzi. Ei erau
puţini, frăţiile voastre mai mulţi. Iată ce a reuşit sân-
gele vărsat pe crucea Golgotei: ne-a înrudit pe noi!
Binecuvântat să fie Dumnezeu că sângele curs pe
cruce, un strop, a ajuns şi în inima mea, şi în inima
frăţiilor voastre, şi astăzi suntemmai aproape de cruce
ca oricând. Iubiţi credincioşi, în localitatea dumneav-

oastră, în momentul acesta, este pace şi este linişte.
Toţi munciţi şi vă creşteţi pruncii în frica Lui

Dumnezeu, în credinţa noastră în preabunul
Dumnezeu şi în învăţăturile Evangheliei Mântui-
torului nostru Iisus Hristos.

Care oare era atmosfera de la Ierusalim în urmă cu
aproape 2.000 de ani? În urmă cu aproape 2.000 de ani
era anul 66 î.Hr., romanii ocupă Egiptul, apoi o iau pe
coasta Mării Mediterane şi ocupă şi Ţara Sfântă, ţara
binecuvântată de Dumnezeu, ţara lui Israel. În acea
vreme, în Ierusalim era o activitate religioasă de-
osebită. Erau un arhiereu, erau preoţi, iar la templul
din Ierusalim, unicul templu al poporului Israel, în
această vreme erau Paştele şi evreii răspândiţi în toate
ţările de pe malurile Mării Mediterane, şi nu numai,
s-au îndreptat către Ierusalim, camăcar o dată în viaţa
lor să ajungă şi ei să aducă jertfă un miel, pentru ei şi
pentru familiile lor, la templul unic din Ierusalim.

Predica Înalt Prea Sfinţiei
Sale Ioan, Arhiepiscop

al Timişoarei şi Mitropolit
al Banatului, rostită
în Biserica „Sfântul
Dimitrie” din Giroc
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Erau mii de oameni, din toate colţurile lumii, să
serbeze Paştele şi aşa cum oamenii veniţi de departe
erau interesaţi ce mai este nou la Ierusalim, ca să le
spună celor de acasă dacă nu amai apărut vreun profet,
dacă nu s-a mai făcut vreo minune, dacă vreun profet
n-a adus o veste poporului, unmesaj de Sus şi iată, iu-
biţii mei, că a mers vestea printre miile de oameni
veniţi din depărtări că Iisus din Nazaret l-a înviat, de
curând,peLazăr dinBetania.Şi, atunci s-au îndreptat
spre Betania să-l vadă cu ochii lor, ca să le poate spune
celor din depărtări că, într-adevăr, nu numai au auzit,
dar l-au şi văzut pe cel ce a statmort patru zile înmor-
mânt, pe Lazăr, fratele celor două surori, Marta şi
Maria. De asemenea, la Ierusalim în acea perioadă a
Paştelor era o mulţime mare de ostaşi romani, care
supravegheau toate manifestările religioase din
această perioadă, la care erau adunaţi mii de oameni.
Romanilor le era teamă ca nu cumva această mulţime
să se răzvrăteacă şi să răstoarne putereaRomei. În con-
textul acesta, cărturarii iudei îl duşmăneau peHristos
pentru că ultima înviere pe care o săvârşise, a lui Lazăr,
îl făcuse să fie foarte cunoscut în Iudea şi mulţi
părăseauTemplul şi îl urmau peHristos.Deci, pe de-
o parte exista interesul cărturarilor de a-l condamna la
moarte pe Hristos, pe de altă parte, autorităţile ro-
mane nu erau ineresate să aibă mişcări, tulburări de
populaţie la Ierusalim. Şi iată, iubiţi credincioşi, şi
de-o parte, şi de altă parte, aşa se face căMântuitorul
a fost vândut cu 30 de arginţi, prins joi seara în grădina
Ghetsimani, dat spre judecată, spre răstignire şi apoi
înmormântat la poalele Golgotei. Iubiţi credincioşi,
zilele acestea premergătoarePaştelor, la Ierusalim erau
înjunghiaţimii şimii demiei care erau aduşi laTemplu
şi jertfiţi pe altarul Templului. Altarul Templului din
Ierusalim era zidit din 12 pietre, peste el se puneau
lemne şi peste lemnele acestea era pusmielul, iar preo-
tul dădea foc lemnelor şi mielul jertfit ardea de tot.
Iată, un preot aduce ardere de tot pe Altarul Templu-
lui din Ierusalim un miel şi iată că vom vedea zilele
acestea cum romanii îl aşează, îl bat în cuie pe un alt
altar peHristos, pe Sfânta Cruce. Iată mielul jertfit la
Templu şi iatămielul LuiDumnezeu:Hristos, fiul Lui
Dumnezeu, jertfit pe altarul crucii, însă de data
aceasta ostaşul roman nu dă foc crucii să ardă trupul
lui Hristos, ci îl împunge cu suliţa de unde a curs apă
şi sânge.Aşa se face, iubiţi credincioşi, că jertfaMielu-
lui, aMântuitorului nostru IisusHristos,n-a fost arsă
pe cruce, pentru căHristos şi-a lăsat trupul Său şi sân-
gele Său acolo,pe cruceaGolgotei, ca dinEl sămăhră-
nesc eu şi frăţiile voastre de fiecare dată la Sfânta
Liturghie. Iată diferenţa dintre jertfa de la Templu şi
jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea,
vă îndemn în acestemomente să spuneţi fraţilor, suro-
rilor, vecinilor dumneavoastă să vină să se măr-
turisească şi spuneţi-le că încăHristos semai dă şimie,
şi ţie, şi oricăruia doreşte să se hrănească cu această
pâine cerească, ca să nu mai moară niciodată, pentru
că Hristos este Pâinea cea de Sus, este Pâinea vieţii
noastre. Cine se va hrăni din trupul şi sângele Lui
Hristos va avea viaţă veşnică întru bucuria Tatălui, a
Fiului şi a Duhului Sfânt. Iubiţi credincioşi, după
cruce,Mântuitorul a fost aşezat într-unmormânt nou,
sigilat şi păzit, într-un mormânt de piatră. Oare

seamănă cineva vreun bob de grâu în loc stâncos, în pi-
atră? Nimeni nu seamănă în stâncă, pentru că stânca
este rece şi o stâncă, în loc să plângă,mai bine crapă.Şi
aşa se face că cei ce l-au semănat pe Hristos L-au
aşezat în mormânt, cei ce L-au omorât pe Hristos au
crezut că prin aşezarea sa, fiind în stâncă, va fimort pe
veci. Însă s-au înşelat, căci, din stânca Golgotei, acest
bob de grâu curat,Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, a în-
viat, a rodit din nou şi aşa se face că stânca Golgotei
l-a îmbrăţişat pe Hristos şi ni l-a dat nouă şi Tatălui
spre Sfânta Lui Înviere. Iubiţi credincioşi, ştiu că vă
duceţi demulte ori în cimitir, lamormintele părinţilor
dumneavoastră.Lucru binecuvântat faceţi,mergeţi la
mormintele părinţilor, aprindeţi-le o lumânare, faceţi-
vă o sfântă cruce, rugând ca Dumnezeu să-i odih-
nească în pace, sărutaţi-le crucea, dar numai plângeţi
la mormântul lor şi nu îi mai căutaţi acolo în ţărână,
că mama ta, tatăl tău, fiul tău, sora ta nu mai sunt
acolo, ci sunt laDumnezeu.Când săruţi cruceamamei
tale din cimitir, se aseamănă şi pare a fi ca şi cum ţi-ai
săruta mama. Sărutaţi-vă maicile care v-au crescut,
sărutaţi-vă taţii care cumâinile lor au brăzdat pămân-
tul acesta al Banatului şi v-au adus o bucată de pâine să
creşteţi.Daţi-le acum la Înviere şi lor o dulce sărutare,
dar priviţi dincolo de orizontul acestei lumi, că ei sunt
înCerul cel Binecuvântat al LuiDumnezeu.Au plâns
şi femeilemironosiţe, a plâns şiMaica LuiDumnezeu
când a văzutmormântul gol, aşa va fi, iubită soră şi iu-
bite frate, aşa va fi într-o zi şi mormântul tău: gol. Va
rămâne acolo doar giulgiul cu care ai fost învelit de
către ai tăi când ai plecat dintre ei.Niciunul dintre noi,
la sunetul din trâmbiţa îngerului Lui Dumnezeu, nu
va ieşi din mormânt cu giulgiul acesta. Tot ce este
pământesc va rămâne în pământ şi tot ce este suflet şi
trup se va înălţa către Ceruri. Aşa a vrut Hristos să ne
arate cum au găsit femeile mironosiţe, şi Apostolii, şi
Maica Domnului mormântul gol, aşa, iubite frate şi
soră, vei vedea în ziua marii întâlniri cu Dumnezeu,
de-a stânga ta, de-a dreapta ta, vei vedea doar
morminte goale.Dacă, iubiţi credincioşi, n-ar fi venit
Mântuitorul nostru IisusHristos, astăzi planeta noas-
tră ar fi fost un imens cimitir în Univers. Dar
Dumnezeu n-a făcut pământul ca să fie cimitir, ci l-a
făcut ca loc de unde noi să plecăm spre împărăţia bu-
curiei Sale, în Raiul cel tainic al Lui Dumnezeu.
Dumnezeu care l-a primit la tronul Său, de-a dreapta
Sa, pe Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos,
lăsând mormântul gol, să ne învrednicească Dum-
nezeu şi pe noi să ne lăsăm într-o zi mormintele goale
şi să trecempe braţulMântuitorului nostru IisusHris-
tos. Mă bucur că frăţiile voastre vă pregătiţi de acum
pentru această Întâlnire Sfântă cu Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos. Pe braţele Maicii Domnului este
Pruncul Iisus. Încă pe braţul Maicii Domnului mai
este loc şi pentru mine, şi pentru tine. Cum îşi ţine
Maica Domnului pruncul pe braţe, aşa doreşte şi mă
aşteaptă şi pe mine, şi pe tine. Mă bucur că aţi plecat
spreMaicaDomnului, spre braţele ei. Să vă primească
Maica Domnului pe toţi după această viaţă, nu de
multe ori cu multe patimi, cu multe încercări.

Petru VasileTOMOIAGĂ şi
CristinaMORCAN

Foto:Constantin DUMA
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După 55 de
ani, Girocul
este vizitat,
din nou, de
Mitropolitul
Banatului
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Scriitori români născuţi
în luna aprilie

Octavian Goga
S-a născut în data

de 1 aprilie 1881, în lo-
calitatea Răşinari. A
fost un poet român,
ardelean, politician,
p r i m - m i n i s t r u l
României de la 28 de-
cembrie 1937 până la
11 februarie 1938 (Gu-
vernul Goga-Cuza) şi
Membru al Academiei
Române din anul 1920.

Octavian Goga este
fiul preotului ortodox

Iosif Goga şi al învăţătoarei Aurelia. Între anii
1886-1890 Goga a urmat şcoala primară din satul
natal, avându-l învăţător pe Moise Frăţilă, int-
electual patriot, personajul posibil din poezia
Dascălul, aşa cum sora sa,Victoria, stinsă din viaţă
de timpuriu, a fost personajul dinDăscăliţa.

În 1890 poetul s-a înscris la liceul de stat din
Sibiu (astăzi LiceulGheorghe Lazăr), ale cărui cur-
suri le-a urmat până în 1899, când s-a transferat la
liceul românesc dinBraşov.La absolvirea liceului,
în 1900, s-a înscris la Facultatea de Litere şi
Filosofie a Universităţii din Budapesta, contin-
uându-şi apoi studiile la Berlin şi încheindu-le în
1904.

Pe 14 octombrie 1906 se căsătoreşte cuHorten-
sia Cosma, fiica cea mică a politicianului şi
bancherului Partenie Cosma, directorul Băncii
„Albina” din Sibiu, unul dintre cei mai înstăriţi
români din Transilvania. Ceremonia are loc la
Catedrala mitropolitană din Sibiu, naşi fiind
Alexandrina şi Alexandru Vlahuţă.

În numărul din 12-24 decembrie (nr. 275,
p. 1098) ziarul Tribuna (Sibiu) i-a publicat prima
poezie, Atunci şi acum, semnată „Tavi”. Urmă-
toarele poezii pe care le-a publicat în Revista Fa-
milia a lui Iosif Vulcan şi în ziarele Tribuna şi
Luceafărul au fost semnate, cu precădere, tot „Oc-
tavian” şi apoi „Nic.Otavă”.Abia la 15 septembrie
1903 a semnat, înLuceafărul, prima poezie (Sfârşit
de septembrie), cu numele „Octavian Goga”.

La 1 iulie 1902 a apărut la Budapesta revista
Luceafărul, publicaţie pentru cultura naţională şi
unitatea politică a românilor din Transilvania,
unde Goga şi-a publicat majoritatea poeziilor.

Octavian Goga a trecut la cele veşnice în data
de 7mai 1938, laCiucea, fiind înmormântat la Bu-
cureşti, în Cimitirul Bellu. În anul 1939 trupul
neînsufleţit al poetului a fost reînhumat laCiucea.

Fănuş Neagu
S-a născut la 5

aprilie 1932, în oraşul
Grădiştea-de-Sus, azi
în judeţul Brăila, într-
o familie de ţărani. A
fost povestitor,memo-
rialist, nuvelist, ro-
mancier şi dramaturg
român. A colaborat
adeseori în cine-
matografie ca scenarist
sau creator de dia-
loguri. A îndeplinit
funcţia de director al
Teatrului Naţional din Bucureşti (1993-1996); a
fost ales membru corespondent al Academiei
Române în 1993 şi membru titular în anul 2001.

A studiat primii cinci ani de şcoală primară în
satul natal. Îşi continuă studiile între 1944 şi 1948
la Liceul Militar din Iaşi (trei ani îi urmează la
LiceulMilitar din Câmpulung-Muscel).

Urmează apoi Şcoala Pedagogică nr. 2 din Bu-
cureşti, iar în 1951 devine cursant al şcolii de liter-
atură „Mihai Eminescu” până în anul 1952, fiind
coleg de generaţie cuNicolae Labiş,RaduCosaşu
etc.

Între 1954 şi 1957 învaţă la Facultatea de
Filologie dinBucureşti, dar nu îşi încheie studiile.

În anul 1954 debutează cu povestirea „Duşman
cu lumea”, în revista „Tânărul scriitor”.

În anul 1960 are loc debutul editorial cu volu-
mul de povestiri „Ningea în Bărăgan”, volum
retipărit în 1964 sub titlul „Cantonul părăsit”.

În anul 1960 publică „Somn de la amiază”, iar
în 1962 „Dincolo de nisipuri”. În anul 1967 pub-
lică „Vara buimacă”, piesa „Scoica de lemn”, care
peste ani se va juca la Teatrul Nottara din Bu-
cureşti. În anul 1979 „Cartea cu prieteni”.

În anul 1981 „Insomnii de mătase”. În anul
1985 „A doua carte cu prieteni”. În anul 1985 i se
joacă piesele „Echipa de zgomote” laTeatrul Ma-
jestic şi „Olelie” laTeatrulNaţional dinBucureşti.
În anul 1987 „Întâmplări aiurea şi călătorii oranj”,
volum de publicistică.

În anul 1988 „Scaunul singurătăţii”, roman. În
anul 1993 i se joacă la Teatrul Naţional din Bu-
cureşti şi la Teatrul Naţional din Timişoara piesa
„Casa de la Miezul Nopţii sau Paiaţa soseşte la
timp”. În anul 1994 republică „Dincolo de
nisipuri”, nuvele, la Editura Porto-Franco,Galaţi.

Fănuş Neagu a trecut la cele veşnice la data de
24 mai 2011, în Bucureşti.
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ThomasMann
Thomas Mann (1875-
1955) a fost un roman-
cier german, eseist,
unul dintre ma-
rii scriitori ai seco-
lului XX.

El s-a născut la
Lübeck, în Ger-
mania.
A fost fratele

maimic al roman-
cierului şi drama-
turgului Heinrich
Mann, fiu al lui
Thomas Heinrich

Mann, bogat negustor
de grâne şi senator şi al

Juliei Mann, descendenta
unui german şi a unei braziliene.

A studiat la München, unde a trăit şi a scris
pentru o lungă perioadă, între anii 1891 şi 1933.
Mann debutează în anul 1898 cu volumul de nu-
vele „Micul domn Friedmann”.

În anul 1901, publică romanul „Budden-
brooks” şi obţine un imens succes.

În anul 1919 este ales „Doctor Honoris
Causa” al Universităţii din Bonn iar în 1926 de-
vinemembru al Academiei prusace de literatură.

În anul 1929 este laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură,motivaţia juriului fiind: „... în
principal pentru marele roman «Casa Budden-
brook», care de-a lungul anilor a fost întâmpinat
cu o constant sporită apreciere ca o operă clasică
a literaturii contemporane”.

După instaurarea hitlerismului, în primăvara
anului 1933, naziştii aflaţi la putere declanşează
o campanie violentă împotriva lui, i se retrag tit-
lurile şi i se confiscă bunurile.

Întreanii1934şi1938locuieşteînElveţia,laKüs-
nacht, unde publică revista „Măsură şi valoare” în
caremilitează „pentru culturagermană liberă”.

În anul 1938 emigrează cu toată familia
în SUA, primind în 1944 cetăţenia americană.
Revine în Germania în anul 1949 pentru o con-
ferinţă despre Goethe la Frankfurt am Main şi
la Weimar, dar se stabileşte, în anul 1952, în El-
veţia, lângă Zürich.

Marele scriitor se stinge din viaţă în 12 august
1955, la Zürich, în Elveţia.

Luigi Pirandello
Luigi Pirandello (1867-

1936), a fost un renumit
dramaturg, romancier,
poet şi eseist italian.
S-a născut în Gir-
genti,Sicilia, într-o
familia înstărită şi
cu toate că tatăl
său şi-ar fi dorit ca
el Luigi să intre în
afaceri, el este
atras de literatură.
După absolvirea
cursului liceal îşi în-
cepe studiile univer-
sitare la Facultatea de
litere a Universităţii
din Palermo, de unde se
transferă la Universitatea
din Roma (1888) pentru ca din anul 1889 să-şi
continue studiile în Germania, la Bonn, susţi-
nându-şi în limba germană teza de licenţă cu un
subiect de dialectologie italiană (1891). În anul
1889 publică la Palermo, prima culegere de ver-
suri,Mal giocondo (Veselul întristat). ÎnGerma-
nia traduce în italiană „Elegiile romane” ale
luiGoethe şi compune „Elegiile renane”

În 1892 se întoarce în Italia şi din 1893 se stabi-
leşte la Roma, an în care scrie primul roman,
„L’esclusa” (Exclusa), ce va fi tipărit abia în anul
1908. În anul 1894 publică primul volum de nu-
vele „Amori senza amore” (Iubiri fără iubire). Co-
laboreazălanumeroasepublicaţii italienecuarticole
critice, nuvele. Lucrează din 1897 ca profesor.
Înanul1898fondeazărevista literară„Ariel”,undepu-
blică prima sa piesă de teatru, „L’epilogo” (Epilogul).
În anul 1908 este profesor definitiv cu activitate di-
dactică până în anul 1922, când se retrage. Roma-
nul „Răposatul Mattia Pascal” (1904) îi aduce un
oarecare succes, publică eseuri („Artă şi şti-
intă”, „Umorismul”),iarpieselescrise începsă-l facă
cunoscut. Anii ‘20 sunt anii veritabilei lui afirmări
internaţionale. În anul 1923 fondează „Teatro
d’ArtediRoma”,e invitat înAmerica,undeTeatrul
„Fulton” din New York se va numi vreme de trei
luni „Pirandello’s Theatre”, face turnee
în Anglia, Franţa şi Germania, apoi, în anul 1927,
ajunge în Argentina şi Brazilia.După cărţile lui se
fac filme– între care „Aşacummăvrei tu”,cuGreta
Garbo. În anul 1934 primeşte PremiulNobel pen-
tru literatură. Motivaţia exprimată de juriu este:
„Pentru îndrăzneaţa şi ingenioasa renaştere a artei
dramatice şi scenice”.Moare în anul 1936 laRoma,
în Italia.

Laureaţi ai Premiului
Nobel pentru literatură
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•• AAmmeerriiccaannuull AAnnddyy HHuuppeell, în vârstă de 26
de ani, a jucat neîntrerupt 81 ore de ppiinngg--ppoonngg,
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 schimbat 28 de
parteneri.

•• ÎÎnn aannuull 11887744,, aattuunnccii ccâânndd îînn AAnngglliiaa a fost
creată eecchhiippaa ddee ffoottbbaall Aston Villa, jucătorii
nu aveau nici un adversar pentru primul meci
al primului sezon fotbalistic. 

În aceste condiţii, meciul a fost disputat îm-
potriva echipei locale de rugby. Pentru ca jocul
să fie echitabil, prima repriză a fost jucată după
regulile rugby-ului și cea de-a doua – după reg-
ulile fotbalului.

•• SSppoorrttuull îînnttăărreeşşttee ssăănnăăttaatteeaa! Asta dacă nu
loveşti prea multe mingi cu capul! Şocurile de
acest fel pot cauza traume cerebrale și pot re-
duce eficacitatea creierului! Iată o scuză foarte
potri vită atunci când te joci prea mult și nu ai
note prea bune la școală! 

•• ÎÎnn ttiimmppuull uunneeii ccoommppeettiiţţiiii desfăşurate în
anul 1936, aattlleettuull JJeessssee OOwweennss a reuşit să
alerge pe distanţa de 100 m mai repede decât…

un cal de curse, deşi calul luase un oarecare
avans.

•• ÎÎnn aannuull 22000022, într-o cursă de fond desfăşu-
rată în plin deşert, un aattlleett a parcurs distanţa
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! 

• În timpul Jocurilor Olimpice din anul
1912 de la Stockholm, un alergător japonez
din proba de maraton a hotărât să facă o scurtă
pauză, după ce parcursese deja 30 km.
Sportivul s-a aşezat pe un şezlong și a adormit
instantaneu. După încheierea cursei, poliţia a
pornit în căutarea dispărutului, care, în cele
din urmă, a fost găsit dormind. Bărbatul s-a
simţit atât de stânjenit încât a jurat că, într-o
zi, va duce maratonul respectiv până la capăt.
În 1967, fostul  sportiv a revenit la Stockholm
cu ocazia unui congres și a alergat ultimii 12
km ai maratonului. Durata totală a acestei
curse a fost astfel de 34 de ani, 8 luni, 6 zile, 3
ore, 2 minute şi 20 de secunde!

Curiozităţi din lumea
sportului
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La începutul veacului al patrulea, când
Biserica trecea prin vremuri cumplite, a trăit
şi tânărul ostaş Gheorghe. După ştirile pe

care la avem, el era originar dinCapadochia,
o provincie a Imperiului roman, din Asia
Mică, deci pe teritoriul Turciei de azi, năs-
cut în familia unor creştini, bucurându-se
astfel de o educaţie aleasă. După ce a rămas
orfan de tată, se spune că ar fi plecat cu
mama sa în Ţara Sfântă, unde ar fi avut
multe bunurimateriale.La vremea cuvenită,

a îmbrăţişat cariera militară, ajungând con-
ducător de oaste chiar în garda împăratului
Diocleţian, marele prigonitor al credincio-

şilor. În anul 303, însuşi împă-
ratul a convocat o seamă de
demnitari de stat şi ofiţeri su-
periori la o consfătuire în ora-
şul Nicomidia, tot din Asia
Mică, pentru ca să discutemă-
surile ce vor fi luate împotriva
creştinilor din imperiu. Între
cei convocaţi la acea întrunire
se număra şi ofiţerul Gheor-
ghe din garda imperială, care a
avut curajul să ia atitudine îm-
potriva planurilor împăratului
şi sfetnicilor săi păgâni de a ex-
termina pe creştini, declarând
în faţa tuturor că el însuşi este
creştin, deci un ostaş al împă-
ratului Hristos. Uimit de ati-
tudinea lui, împăratul a
încercat, mai întâi printr-un
demnitar al său, apoi el însuşi,
să îndepărteze pe ofiţerul său
de credinţa creştină şi să-l de-
termine să jertfească zeilor.
DarGheorghe a rămas neclin-
tit în convingerile sale
creştine, refuzând toate pro-
punerile şi promisiunile împă-
ratului.Drept urmare, acesta a
poruncit să fie întemniţat şi
supus la chinuri. La urmă, i
s-a tăiat capul, în ziua de 23
aprilie 303, primind cununa

muceniciei. SfântulMucenicGheorghe tre-
buie să fie, în primul rând, un model pentru
ostaşii ţării noastre. Ei sunt primii chemaţi
să se jertfească pentru neam şi ţară, cum au
făcut atâţia eroi ai neamului nostru.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe
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Acest eveniment măreţ şi covârşitor: in-
trarea triumfală aLui Iisus înCetatea Sfântă
a Ierusalimului, ca împărat al păcii. Biserica
îl comemorează în cântări de laudă. Cobo-
rând din Betania în valea lui Iosafat, Iisus
intră în cetatea lui David prin poarta leilor,
urcă panta Chedronului şi se apropie de
poarta Oilor, unde întâlneşte „mielul pas-
cal”, mielul pregătit pentru jertfa acelui

Paşte. Întâlnirea este simbolică, fiindcă Iisus
va luaEl însuşi locul aceluimiel pascal, adu-
cându-Se pe Sine jertfă, în Vinerea Mare,
pentru oameni şi pentru mântuirea lor.
Praznicul de azi al Floriilor ne aduce o

mare bucurie în suflete prin măreţia cu care
s-a desfăşurat extraordinarul eveniment pe
care îl sărbătorim.Marea însufleţire a celor
ce-L însoţeau pe Iisus, purtând în mâini
stâlpări de finic şi aşternându-I în cale veş-
mintele lor, ne-o lămureşte Sf. Ev. Ioan. El
zice: „Au luat ramuri de finic şi ieşind în
întâmpinarea Lui strigau: Osana, bine este

cuvântat Cel ce vine în numele Domnului”
(Ioan 12, 13). Toate acestea, cum spune în-
suşi Iisus, trebuiau să se întâmple, să se îm-
plinească. În veacurile de demult, proorocul
Zaharia spusese: „Nu se teme fiica Sionului,
că iată împăratul tău vine la tine călare pe
mânzul unei asine” (Zaharia 9, 9). Şi mai
înainte cu alte veacuri, Isaia proorocul
grăise: „El vine la tine ca împărat al păcii”

(Isaia 9, 5 – 6). Acest lucru îl confirmă şi Sf.
Ev.Matei, bazat tot prooroci:„El vine la tine
ca împărat al păcii, blând şi smerit” (Matei,
21,5).Nu vine ca un războinic, care să se im-
pună prin spaimă şi prin sabie, ci vine ca un
învingător care a biruit prin cuvânt, prin bi-
nele făcut şi prin prinosul de dragoste care a
covârşit toată mintea. El vine în duhul sme-
reniei , ridicat în slăvi de strigătele de bucu-
rie ale mulţimii care dorea să-L vadă.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

EdituraMirton, 2001)

Floriile - intrarea
Domnului în Ierusalim
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Campionul en-titre al României lamoto-
ciclism viteză, clasa SuperSport, Ionel Pas-
cota, a participat la două competiţii
importante în motociclismul mondial,
bifând ambele prezenţe pe durata unei sin-
gure săptămâni. Prima cursă la care a fost

prezent este cea de la Dubai (Emiratele
ArabeUnite), fiind invitat deMihai Popescu,
managerul român al echipei Saudi Falcons.

În perioada 19-20 martie 2015 a avut loc
o etapă de Campionat Naţional din Dubai,
acolo unde giroceanul a debutat pe un circuit
nou.

„Nu am mai participat la nici o cursă în

acel campionat sau pe acel circuit.A fost ex-
trem de greu.Erau 35 de grade în aer, iar noi
resimţeam 45 de grade. În afară de asta, am
participat cu o motocicletă nouă, necunos-
cută, închiriată”,mărturiseşte Ionel Pascota.

Sportivul a obţinut locul trei în calificări,

iar în timpul cursei a reuşit să urce până pe
poziţia fruntaşă.La finalul acesteia,Pascota
a terminat cursa pe locul 2, în faţa campio-
nului de anul trecut,MahmudTamir,primul
loc fiind adjudecat de Abdul Aziz Binladin
– sportiv al clubului Saudi Falcons,manage-
riat de românul care l-a invitat pe campionul
nostru în Emirate.

Campionul Ionel Pascota
a lăsat o impresie

plăcută în ţările arabe
A concurat pe acelaşi circuit cu Rossi şi Marquez



„Ionel s-a dovedit a fi foarte puternic şi ex-
perienţa lui pe circuite s-a dovedit din
primele ture, deşi nu amaimers pe acele cir-
cuite.Timpul a fost foarte scurt în ce priveşte
pregătirea motocicletei şi totuşi el s-a adap-
tat şi a reuşit să lase uimiţi şi plăcut impre-
sionaţimulţi dintre participanţi. Ionel a făcut
o treabă excelentă şi sper ca în viitor să îl pot
aduce din nou pentru că am un deosebit res-
pect pentru el şi ca pilot, şi ca om.Familia lui
a investit mulţi bani şi multă energie, el a
continuat şi nu puţine au fost momentele în
care imnulRomâniei s-a auzit când el a urcat
pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Mă
bucur că am reuşit să fac posibilă această ex-
perienţă şi sunt sigur că a fost un câştig pen-
tru ambele tabere”, a declaratMihaiPopescu,
manager Saudi FalconsTeam.

După doar câteva zile, mai exact pe 26 şi
27martie, Ionel Pascota a participat la o altă
etapă de campionat,de această dată înQatar,
acolounde a„alergat”odată cumarii campio-
ni din MotoGP, pe acelaşi circuit cu
Valentino Rossi sau Marc Marquez. Etapa
de campionat din Quatar a avut loc în ace-
leaşi zile cu etapa deMotoGP, iar Pascota a
profitat de acest lucru pentru a se întâlni
chiar cu cei doi super-campioni amintiţi.
Din nefericire pentru sportivul timişorean,
chiar dacă se afla pe locul trei al acestei curse,
Pascota a fost nevoit să abandoneze dinmo-
tive tehnice. În etapa din Qatar, Pascota a
participat sub culorile clubului Pascotă
RacingTeamTimişoara, promovând oraşul
de pe Bega.

A. BORBELY
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În lunamartie a anului 2015, laTimişoara
s-a desfăşurat concursul interjudeţean open
de şah clasic Cupa Mediator, dedicat
copiilor şi juniorilor cu vârste între 6 şi 18
ani. S-au aliniat la start 127 de jucători, din
judeţeleTimiş, Arad şi Caraş-Severin.

Paul Paraschiv,de laClubul de ŞahGiroc,
a ocupat locul 1 general în secţiunea dedicată
juniorilor între 11 şi 18 ani. Alexandra

Paraschiv s-a clasat pe locul 2 general, dar
prima în clasamentul feminin. Conform
structurii turneului, ea a fost premiată pen-
tru locul 1 la fete 13-14 ani. Denis Alboni a
ocupat locul 2 la categoria B14. Mihai Iucu
s-a clasat al treilea la băieţi, în concursul
dedicat copiilor de 9-10 ani.

Zamfir MOLDOVAN,
antrenor maestru

Şah - Trofeul
Mediator 2015
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În ploaie-ntr-una parc-ar fi pălop
Nu pot să samăn şeapa nişi grinţai,
Mi-am puţulit găitanili la clop
Şi am pornit aiurea în tramvai.

Am luat cu mine părăzolu’ lat,
Bătrân ca mine, rupt şî el dă ani,
Păpuşi-n şpiţ, căputu’-al dăbălat,
Iar dân fioc, ca omu’, şeva bani.

O dzî întragă-am stat închis în cliet
Să nu smincesc în dzua dă măgari,
Iar înspră sară am păşât înşiet

Ca să mă văd şe scrie-n călindari.

Îi dai april!? Cum,Doamnie,m-am zuitat?
Că-i dzâua me, câţ ani, eu cred că îs dăstui,

Dar îs ai mei şî dzâc că nu-i păcat
Ca să-i ascund dă frica orişâcui.

Îmi cem la mine precinii dân bloc
Şî-ncing o masă-n blocu-ngust,
Nu fac părăgii-nconcu dânGiroc
Că nu-i afară soarie dă august.

Pă Pătru, Lia, ca pră alţ veşini
Îi cem la mine pră a doua dzî,

Să închinăm ca nişce buni români
Dân bogăţâia bravelor beţâi.

Sătul dă ploaie vreu să mă petrec,
Pân-o cânta cocoşu’ dă tri ori,
Să mă zăuit că anii vin şî trec

Şî pier pră rând ca visâlii în zbor.

Petru CHIRA

AApprriill
((ppaarrooddiiee dduuppăă IIoonn MMuurraarriiuu))
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Pilde creştine

Există o poveste veche, care spune că, de fapt,
au fost patru magi care doreau să se închine
Mântuitorului, la naşterea Sa.Cel de-al patrulea
şi-a vândut tot ce avea şi, cu banii obţinuţi, a luat
trei pietre scumpe: un safir, un rubin şi o perlă,
pe care să le ducă în dar Mântuitorului.
Grăbindu-se să ajungă înBabilon,unde îl aştep-
tau cei treimagi, acesta a întâlnit pe drumun om
rănit, pe care nimeni nu îl ajuta.L-a dus pe bietul
om la un doctor căruia i-a dat safirul pentru a-l
îngriji pe bolnav până ce se va însănătoşi com-
plet.Toate acestea l-au întârziat.Când a ajuns la
locul întâlnirii, magii plecaseră deja fără el, însă
nu s-a descurajat, ci şi-a continuat drumul sin-
gur, călăuzit de steaua ce-l ducea spre Bethleem.
Ajuns aici, a aflat că magii L-au găsit deja pe
prunc, că soldaţii lui Irod omoară toţi copiii nou-
născuţi şi că Sfânta Familie a plecat spre Egipt,
pentru a se feri demânia regelui.Chiar în faţa sa,
un soldat încerca să-i smulgă unei tinere femei
copilul pentru a-l omorî.Femeia îşi apăra cu dis-
perare pruncul. Magul i-a arătat soldatului
necruţător rubinul şi i-a spus:

- Lasă copilul să trăiască şi îţi voi da această pi-
atră scumpă.Nimeni nu va afla de târgul nostru.

Ademenit de nestemată, soldatul a luat piatra,
îndepărtându-se grăbit. Tânăra femeie i-a
mulţumit străinului cu lacrimi de bucurie şi re-
cunoştinţă.

Acesta s-a hotărât să-L caute mai departe pe
Mântuitor. Acum,mai avea un singur dar, perla.
A plecat şi el spre Egipt, unde, ani de zile, L-a
căutat pe Iisus, însă fără nici un rezultat. După
30 de ani, a aflat că undeva, înPalestina,Mântui-

torul propovăduieşte Evanghelia.Bucuros că, în
sfârşit, ştie unde Îl poate găsi, s-a grăbit spre
Iudeea. Ajuns la Ierusalim, spre seară, a aflat că
Iisus Hristos este răstignit pe Dealul Căpăţânii.
S-a grăbit magul spre locul acela cu dorinţa să-L
vadă în viaţă pe Mântuitor, să-I ducă darul său
pe care îl păstrase de atâta timp. Însă, prin faţa
lui au trecut doi soldaţi romani ce duceau în
sclavie o tânără evreică. Oprindu-i, magul le-a
spus:

-Dacă îi daţi drumul fetei, vă dăruiesc această
perlă.Oputeţi vinde şi împărţi banii.Veţi câştiga
mult mai mult lăsând fata liberă.

Lacomi, soldaţii au luat perla, eliberând-o pe
tânără, care, plângând de fericire,nu ştia cum să-i
mulţumească străinului. Dar magul, rugându-se
cerului să-L vadă măcar o clipă peMântuitor, se
grăbea spreGolgota.Acum,numai avea nimic. Îi
era ruşine să se închine Împăratului împăraţilor
fără nici un dar. Însă, când a ajuns lângă Cruce,
Mântuitorul S-a uitat drept spre el şi i-a spus:

- În sfârşit, ai venit. Tu mi-ai adus cele mai
frumoase daruri...

- Bine, dar nu mai am nimic, ce Ţi-am adus
eu?, a întrebat mirat magul.

-Tot ce duceai cu tine ai dat celor neajutoraţi.
Dându-le lor,MieMi-ai dat.Darul tău a ajuns la
Mine şi, îţi spun, că el este celmai însemnat, căci,
acela care Îl iubeşte pe Dumnezeu, îi iubeşte pe
oameni.

Cine nu caută nevoile celorlalţi spre a f i de folos
cu ce poate, nu va găsi mulţumire şi bucurie, nu va
afla adevărata viaţă. Cu cât te apropii mai mult de
oameni, cu atât eşti mai aproape de Dumnezeu.

Pe un drumdemunte, s-au întâlnit doi ţărani.
Unul dintre ei, mai răutăcios, l-a întrebat pe ce-
lălalt:

- Am auzit că mergi des la Biserică şi că te rogi
mult.Dardeunde ştii tu că existăDumnezeu?

Ca şi când nu l-ar fi auzit, celălalt ţăran l-a în-
trebat la rândul său:

- Spune-mi, crezi că vitele noastre au fost as-
tăzi la păşune?

- Da, cu siguranţă, priveşte pământul moale,
este plin de urmele lor!

- E, acumpriveşte şi tu soarele ce tocmai a ră-
sărit peste dealuri, priveşte pădurea înverzită din

faţa noastră, priveşte-te pe tine şi pe oamenii din
jurul tău!

Toate acestea sunt urmelemâinilor LuiDum-
nezeu Atotputernicul şi Atotţiitorul. Cum să fi
fost făcute toate acestea, dacă nu din iubirea Lui
Dumnezeu, şi pentru ce să le fi făcut El aşa cum
sunt dacă nu tot pentru iubire? Mai încape
îndoială?

„Unicul adevăr este iubirea. Iubirea este aceea
care dă viaţă şi căldură, care inspiră şi călăuzeşte.
Iubirea este sigiliul pus creaţiei, semnătura Creato-
rului. Iubirea explică lucrul mâinilor Sale” (părin-
tele Theoklitos)

Al patruleamag

Facerea lumii
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MMAAII –– FFLLOORRAARR
CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN

(31de zile; ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)
1 D ((††)) ÎÎnnvviieerreeaa DDoommnnuulluuii (Sf intele Paşti)

Toate ale praznicului: Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17
2 L ((††)) SSffiinntteellee PPaaşşttii; Aducerea moaştelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare; † SSff.. IIeerr.. AAttaannaassiiee aall

IIIIII--lleeaa ((PPaatteellaarriiee)),,  ppaattrriiaarrhhuull CCoonnssttaannttiinnooppoolluulluuii
3 M ((††)) SSffiinntteellee PPaaşşttii; † SSff.. CCuuvv.. IIrrooddiioonn ddee llaa LLaaiinniiccii; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa, Mavra;

Sf. Mc. Diodor
4 M Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fericitului Augustin (Harţi)
5 J Sf. Mare Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou
6 V ††)) IIzzvvoorruull TTăămmăădduuiirriiii; Sf. şi Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Harţi)
7 S Arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8 D †) Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare

DDuummiinniiccaa aa 22--aa dduuppăă PPaaşşttii (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31;
glas l, voscr. 1

9 L Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaştelor Sf. Ier. Nicolae
10 M Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Mc. Alfeu, Filadelf şi Ciprian
11 M Sf. Mc. Mochie, Arghir şi Dioscor; Sf. Ier. Metodie şi Sf. Cuv. Chiril, luminătorii 

slavilor (Dezlegare la peşte)
12 J †) SSff.. MMcc.. IIooaann VVaallaahhuull; Sf. Ier. Epifanie, arhiepiscopul Ciprului, şi Gherman, 

patriarhul Constantinopolului
13 V Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărturisitorul (Dezlegare la peşte)
14 S Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfinţit Mc. Terapont, episcopul Ciprului
15 D Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Ahile, episcopul Larisei

DDuummiinniiccaa aa 33--aa dduuppăă PPaaşşttii (a Mironosiţelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 
16, 1-8; glas 2, voscr. 4

16 L Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Nicolae din Meţovo
17 M Sf. Ap. Andronic şi soţia sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan
18 M Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Paulin (Dezlegare la peşte)
19 J Sf. Sfinţit Mc. Patrichie, episcopul Prusei; Sf. Cuv. Memnon 
20 V Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la peşte)
21 S ††)) SSffiinnţţiiii MMaarrii ÎÎmmppăărraaţţii şşii îînnttooccmmaaii ccuu AAppoossttoolliiii,, CCoonnssttaannttiinn şşii mmaammaa ssaa,, EElleennaa
22 D Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic

DDuummiinniiccaa aa 44--aa dduuppăă PPaaşşttii (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42;
Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5

23 L Sf. Ier. Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; Sf. Mironosiţă Maria lui Cleopa
24 M Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat
25 M Înjumătăţirea praznicului; † A treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul

(Dezlegare la peşte)
26 J Sf. Ap. Carp şi Alfeu; Sf. Mc. Averchie şi Elena
27 V SSff.. MMcc.. IIuulliiuu VVeetteerraannuull; Sf. Sfinţiţi Mc. Eladie şi Terapont, episcopul Sardei; 

Sf. Mărturisitor Ioan Rusul (Dezlegare la peşte)
28 S Sf. Sfinţit Mc. Eutihie, episcopul Melitinei; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul, episcopul

Calcedonului
29 D Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfinţit Mc. Olivian; Sf. Ier. Alexandru, arhiepiscopul

Alexandriei
DDuummiinniiccaa aa 55--aa dduuppăă PPaaşşttii (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42;
glas 4, voscr. 7

30 L Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam
31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu şi Haralambie
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Şi în acest an, mii de giroceni au luat parte la
Slujba de Înviere de la Biserica Ortodoxă
„Sfântul Dimitrie” din Giroc, oficiată de preoţii
Marius Şonea şiDanielMateia, slujitori ai sfân-
tului locaş. Potrivit tradiţiei, slujba a debutat cu
tradiţionala înconjurare a Bisericii, apoi a unei
străzi întregi, cu lumânări şi făclii aprinse pe
marginea drumului, exprimând prin aceasta bu-
curia Învierii, subliniată şi de frumoasa cântare
intonată pe tot acest parcurs: Învierea Ta
Hristoase Mântuitorule, Îngerii o laudă în ce-
ruri, şi pe noi pe pământ ne învredniceşte cu
inimă curată să te mărim!

În încheierea pelerinajului, din faţa sfântului
locaş s-a început oficierea slujbei de Înviere, prin
citirea Evangeliei, intonarea imnului pascal
„Hristos a înviat” şi deschiderea uşilor bisericii.

Şi în acest an, prin purtarea de grijă a Preafe-
ricitului Părinte Patriarh Daniel, mai multe
eparhii din ţară, printre care şi Arhiepiscopia
Timişoarei, s-a împărtăşit de Lumina Sfântă, de
la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim,
adusă de o delegaţie a Patriarhiei Române.

În cadrul Utreniei Învierii, potrivit obiceiului

îndătinat,preoţii slujitori au sfinţit „Paştile”,pâi-
nea şi vinul, din care credincioşii au luat în fie-
care zi din Săptămâna Luminată, pe nemâncate,
rostind troparul Învierii Domnului.

Din cuvintele de învăţătură rostite de preoţii
slujitori, precum şi din cântările şi rugăciunile
slujbei Învierii, ne rămâne în minte şi în suflet
faptul că Învierea Domnului este cea mai mare
sărbătoare a creştinătăţii, un eveniment copleşi-
tor pentru orice om, o realitate care se transmite
din generaţie în generaţie, de la un secol la altul,
ca un izvor de apă vie. Întruparea şi Învierea Fiu-
lui Lui Dumnezeu sunt fundamentale pentru

viaţa oricărui om, deoarece reprezintă începutul
şi temeiul mântuirii noastre, prin care a fost dis-
trusă moartea. Suntem neputincioşi să cuprin-
dem în cuvinte şi cu raţiunea minunea în sine,
fiindcă depăşeşte posibilităţile noastre de înţele-
gere.

Exemplul cel mai grăitor al tainei praznicului
sunt valurile numeroşilor creştini care au luat
parte la această sărbătoare a bucuriei, a împăcării
şi luminii, lumină care, potrivit tradiţiei, trebuie
dusă şi în case.

Slujba de Înviere a Domnului
nostru Iisus Hristos

Girocenii au întâmpinat cea mai mare
sărbătoare a creştinătăţii
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Paştele nu este un simplu ritual liturgic, nu
este un mit, o viziune, o poveste sau un specta-
col, ci realitatea revelată de IisusHristos, ce a fost
mărturisită, văzută şi constatată de mulţi mar-
tori. Învierea Domnului a fost descoperită încă
din vremea patriarhilor, prorocilor şi drepţilor
din Legea Veche, iar în timpul activităţii Sale pe
pământMântuitorul le-a vestit ucenicilor despre
patimile, moartea şi Învierea Sa după trei zile
(Marcu 8, 31).

Hristos este numit Paştile nostru care s-a jert-
fit pentru noi, iar de Învierea Sa ţine mântuirea
noastră, prin care ne-a trecut de la moarte la
viaţă.DacăHristos n-ar fi murit şi nu ar fi înviat
pentru noi, zadarnică ar fi credinţa, nădejdea şi
viaţa noastră, căci fără moartea şi Înviere Sa, pă-
catul nu poate fi biruit. Prin Învierea lui Hristos
şi prin lucrarea harului Duhului Sfânt, în lume
consecinţele căderii în păcat sunt depăşite din
punct de vedere obiectiv, însământuirea generală
devine lucrătoare înmomentul în care fiecare om
încearcă să-şi însuşească în mod subiectiv aceste
roade.

Omul, dar şi întreaga creaţie a Lui Dumne-
zeu, se împărtăşeşte de darurile ÎnvieriiMântui-
torului nostru IisusHristos, fiindcă prin lucrarea
harului în lume trupul nu mai este întunecat,
opac, ci este copleşit de spirit, fiind treapta cul-
minantă a sfinţeniei care anticipează starea tru-
purilor la învierea de obşte.

Toate aceste aspecte biblice şi teologice au fost
expuse şi se reflectă cu prisosinţă în frumuseţea şi
bogăţia slujbelor pascale săvârşite şi în biserica
Ortodoxă din Giroc.

Cuvintele „Hristos a înviat!”, pe care un creş-
tin le adresează altui creştin, pe o perioadă de pa-
truzeci de zile, de la Înviere până la Înălţarea
Domnului, nu sunt doar un salut ori simple
vorbe fără conţinut, ci sunt o mărturisire de cre-
dinţă, speranţa şi nădejdea noastră că învierea
există. Lumina Învierii Lui Hristos ni se dă în
mod gratuit, dar trebuie să ne străduim să ne-o
însuşim, fiindcă ne încredinţează că sensul vieţii
noastre, garanţia vieţii viitoare se află în Învierea
Mântuitorului şi în lucrareaDuhului Sfânt, care
transformă trupurile noastre opace în trupuri
transparente, trupuri spirituale, luminoase, tru-
puri pline de Duh Sfânt.

Prof. drd.Mircea STURZA
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În anul 2015, ca şi în anii precedenţi,
la Biserica din Chişoda un număr mare
de credincioşi din localitate, dar şi din
împrejurimi, au venit să sărbătorească
marele praznic al bucuriei, sărbătoarea
Învierii Domnului nostru IisusHristos.
Ca şi sărbătoare a speranţei şi a bucuriei
nemărginite, lumina Învierii a strălucit,

din nou, în sufletele şi în inimile celor
care au venit să se roage înmarea noapte
a luminii infinite.
Este firească împărtăşirea cu cei

apropiaţi a acestei bucurii, pentru că, în
fiecare an, sărbătoareaNaşterii Lui Iisus
şi a Învierii Lui sunt momente care im-
pulsionează sufletele, pentru a parcurge
încă o etapă în urcuşul duhovnicesc.
Putem vedea cum întrezărirea luminii,
care iasă din mormântul Mântuitorului
încă de la începutul postului pascal, face

ca oamenii să încerce să fiemai buni unii
cu alţii,maimilostivi,mai rugători către
Dumnezeu şi mai blânzi. Probabil că
dacă am păstra cu adevărat această lu-
mină a învierii în sufletul nostru pentru
întregul an care urmează, am fimai buni
nudoar şase săptămâni – cât ţine postul –
ci un an întreg.

În fapt, aceasta este marea încercare a
omului. Nu doar să prindă din zbor o
rază de lumină dumnezeiască, ce se va ri-
sipi a doua zi după Paşti, ci să o păstreze
în suflet o viaţă întreagă. Să o păstreze şi
să o hrănească aşa cum îşi hrăneşte tru-
pul. Aceasta este marea încercare a îm-
părtăşirii de ÎnviereaLui Iisus.Vedem în
fiecare an cum, în noaptea Învierii, şi cei
care aud mai greu chemarea Lui Dum-
nezeu, îşi fac curaj pentru a se apropia de
pridvorul Bisericii.

Slujba de Înviere a Domnului
nostru Iisus Hristos

Încă o dată ne bucurăm de Învierea Lui Iisus
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Prezenţa oamenilor într-un număr
atât de mare ne face să credem că moar-
tea şi învierea lui Iisus îi cheamă atât de
tare pe toţi, încât acest moment devine
unul irezistibil pentru suflet.
Ca urmare, nu mai putem fi opriţi ca

în această noapte să nu ne îndreptăm
către lumina Lui.
Este un moment unic în an, când

Dumnezeu cheamă sufletul lamântuire,
iar sufletul îi răspunde Lui Dumnezeu,
chiar şi fără voia trupului.
Marele praznic al Învierii Mântuito-

rului nostru Iisus Hristos este un mo-
ment al mărturisirii.
Şi acummărturisim că ne închinăm şi

slujim luiHristos şi,mai ales, că noi cre-
dem în învierea lui, spunând împreună
cu femeile mironosiţe şi cu Apostolii, că
întra-devărat

HRISTOSA ÎNVIAT!
preot Dragoş DEBUCEAN



Tradiţie respectată
la Giroc:

Ruga Giroceană,
un spectacol

de înaltă ţinută

Prima şi a doua zi de Paşti au fost, din
nou, prilej de sărbătoare pentru
locuitorii Girocului şi pentru oaspeţii
lor. După tradiţie, a fost organizată
Ruga Giroceană, un eveniment care
depăşeşte graniţele unei simple sărbă-
tori, devenind, cu f iecare an care trece,
o manifestare de înaltă ţinută artistică.

După ce au celebrat ÎnviereaMântui-

torului Iisus Hristos, girocenii s-au
pregătit pentru a participa la mani-
festările de Rugă, ţinute în grădina de
vară a Căminului Cultural Giroc.

La fel ca şi în anii trecuţi,Primăria şi
Consiliul Local au sprijinit organizarea
evenimentului, astfel ca locuitorii şi in-
vitaţii acestora să se simtă cât mai bine
în cele două zile ale Rugii.
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Locuitorii comunei au aşteptat cu nerăb-
dare evenimentele din această perioadă,
respectiv Învierea Domnului şi Ruga Giro-
ceană, o manifestare ce duce mai departe
tradiţiile populare.

La eforturile autorităţilor locale s-a adău-
gat în acest an şi bunăvoinţa cerească, fiind o
vreme bună de Rugă, soarele primăverii îm-
biind oamenii să meargă în Grădina de vară
aCăminului Cultural dinGiroc, pentru a se
bucura de spectacolul pregătit cu acest prilej.

Pentru că Ruga are, în primul rând, o
semnificaţie religioasă, girocenii s-au în-
dreptat, în prima zi de Rugă, mai întâi spre
Biserica Ortodoxă Română, pentru a parti-
cipa la slujba religioasă.

După slujbă, aşa cum cere tradiţia, preoţii
şi reprezentanţii administraţiei locale, îm-
preună cu numeroşi locuitori, s-au îndreptat
spre Căminul Cultural, unde s-a pregătit
programul de Rugă, început cu câteva
marşuri intonate de către Fanfara Giro-
ceana, condusă de dirijorul Ionel Pascota
senior.

În cuvântul său, domnul primar dr. Iosif-
Ionel Toma a făcut referire la faptul că
girocenii înţeleg să vină laRugă îmbrăcaţi în
costume populare.„Purtăm cu toţii costume
moştenite de la moşii şi strămoşii noştri, un
semn că la Giroc tradiţiile şi obiceiurile
noastre seculare sunt la loc de cinste. Ne
facem noi, cei de astăzi, o datorie de onoare
faţă de înaintaşii noştri, aceea de a transmite
mai departe, copiilor şi nepoţilor noştri,
această moştenire de suflet”.
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Edilul comuneiGiroc le-a urat tuturor pe-
trecere plăcută şi, alături demembriiAnsam-
blului Folcloric „Ghiocelul” din Giroc şi
numeroşi cetăţeni, s-a prins în Hora Rugii.

Copii şi tineri, maturi şi vârstnici, femei
şi bărbaţi, urmând exemplul primarului lo-
calităţii şi al soţiei acestuia, au venit la Rugă
îmbrăcaţi în costume tradiţionale populare.
Sărbătoarea a primit, în acest fel, un aer
arhaic, readucând în memoria localnicilor
rugile de altădată.

Şi anul acesta, ca şi în anii precedenţi, aşa
cum aminteam, Ruga de la Giroc nu a fost
un simplu eveniment menit a marca această
sărbătoare, ci un adevărat act artistic, oman-
ifestare culturală avându-l ca „maestru
de ceremonii” pe binecunoscutul şi omni-
prezentul Ciprian Cipu, iar ca şi coregraf de
excepţie pe prof. Victor Jicheran.

Demn de luat în seamă este faptul că, la
Giroc, viaţa culturală cunoaşte un reviri-
ment fără precedent, la jocul rugii fiind
antrenaţi peste 150 de tineri.

Au putut fi admiraţi, împreună ori pe
rând, dansatori din grupele mici, juniorii şi
seniorii echipelor de dansuri, care au încân-
tat, unii după alţii, asistenţa. Şi pentru acest
merit nu putem să nu-l amintim şi pe dom-
nii Ionel Şipoş şi Alexandru Galuşkă, care
au meritul de a strânge, cu dragoste şi pri-
cepere, tinerele generaţii în jurul lăcaşului de
cultură. Mai trebuie să amintim că la „Dan-
sul de fete” de la Giroc în faţa spectatorilor
s-au prezentat 60 de tinere, care au smuls
aplauzele celor prezenţi.
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Astfel că, în ceea ce priveşte „pepiniera”
culturală a acestei localităţi, putem spune că
este una bogată şi de viitor. După cum s-a
încetăţenit în ultima perioadă, pe scena din
Grădina de Vară a Căminului Cultural din
Giroc, au urcat cu prilejul Rugii artişti de
marcă ai Banatului, unii aflaţi la vârsta
deplinei consacrări, alţii în plină afirmare.

Şi anul acesta, capul de afiş al programu-
lui artistic a fost celebra solistă
de muzică populară bănăţeană
Andreea Voica. Solista, acompa-
niată de orchestra condusă de
prof. dr. Deian Galetin, a fost
primită cu braţele deschise de
spectatori, care s-au prins în
brâuri şi hore.Tot în acompania-
mentul asigurat de orchestra
condusă de Deian Galentin a
cântat şi Ion Dragomir. Au
încântat asistenţa, cu diferite
melodii, Robert Târnăveanu şi
Iasmina Iova, care au fost acom-
paniaţi de orchestra „Ghiocelul”,
condusă de domnul prof. Adrian
Safta. Tot cu acest prilej, pe scena rugii a
urcat şi tânăra solistă demuzică populară din
Giroc, Loredana Sur. Petrecerea din prima
zi de Rugă a continuat până noaptea târziu
şi a fost una pe placul tuturor. Copiii şi
tinerii s-au putut distra la diferitele jocuri
amplasate în centrul comunei ori lamaşinu-
ţele electrice, adulţii au putut savura
preparate la grătar ori gusta unpahar debere,
totul într-o atmosferă calmă şi destinsă.

RugaGiroceană a devenit, cu
fiecare an, o manifestare de o
înaltă ţinută culturală. Este şi
acesta un semn că, acolo unde
există dorinţă şi respect pentru
păstrarea şi valorificarea tradiţi-
ilor noastre naţionale, reuşita
este asigurată. Şi ce poate fimai
important, în aceste vremuri în
care modernitatea a pătruns în
toate aspectele vieţii noastre co-
tidiene, decât să ducem mai de-
parte ceea ce ne-au lăsat spre
păstrare părinţii, bunicii şi
străbunicii noştri?

Girocul este un exemplu, iar primarul co-
munei, domnul dr. Iosif-IonelToma, celmai
bun exponent, că aici, la marginea Timi-
şoarei, există o adevărată oază de cultură
naţională. Şi nu doar la Rugă se manifestă
această impresie, ci în tot ceea ce ţine de viaţa
culturală din comunaGiroc, care gravitează
tocmai în jurul ansamblului folcloric, ca
păstrător şi transmiţător al acestor tradiţii
multiseculare bănăţene şi româneşti.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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HHrriissttooss aa ÎÎnnvviiaatt!!
În satu-n care m-am născut
Miroase a flori şi primăvară,

Iar iarna pleacă în trecut
Şi nu mai ştiu a câta oară.

Se scurge vremea cadenţat
Ca şi o apă curgătoare.

Şi peste câmpul îngheţat
Se-adună razele de soare.

Privighetorile se-aud
Cu trilul lor de primăvară,
Iar printre crengile de nuc
Agale vântul se strecoară.

Când cârdurile de cocori
Se-ntorc din ţări îndepărtate

Inundă primăvara-n flori
Şi inima în piept se zbate.

Iar satul meu ca-n alte dăţi
Şi-aruncă straiele de gheaţă
Şi se îmbracă-n frumuseţi

Din mugurii ce prind viaţă.

Şi toaca bate ne-ncetat
În reveria primăverii,

Vestind acelora din sat
De ziua sfânt-a Învierii.

Acelui care-a pătimit,
Ducând calvarul greu în spate,

Pe lemnul crucii răstignit
Pentru-ale noastre vechi păcate.

Deci veseliţi-vă, creştini,
De măreţia Lui divină.

Şi-n ziua sfintelor lumini
Luaţi lumină din lumină!

Ca trecători de vremuri nins,
În lumea noastră păcătoasă,

Învingător, dar şi învins,
Supusul vremii ce m-apasă.

Când primăvara bate-n porţi,
Cu mâna ei ce ne răsfaţă,

Hristos a înviat din morţi,
Ca să ne bucurăm de viaţă!

Petru CHIRA



„Să ştii maimulte, să fii mai bun”
reprezintă un program bine venit şi
necesar, atât cadrelor didactice, cât
mai ales preşcolarilor. În contexte
nonformale, preşcolarii si cadrele
didactice sunt mai relaxaţi, mai
deschişi,mai receptivi.Timpul liber
este folosit într-un mod mai efi-
cient, de aceea am propus pentru
săptămâna „Să ştii mai multe, să fii
mai bun!” activităţi cu teme în-
drăgite şi dorite de preşcolarii din
GrupaMare C, de la Grădiniţa P.P.
din Giroc.
În urma unei analize de nevoi, am

hotărâtsădesfăşurămdiverseactivităţi
din diverse categorii (culturale, ac-
tivităţi de educaţie pentru sănătate
şi stil sănătos de viaţă, educaţie eco-
logică), prin care să venim în în-
tâmpinarea dorinţelor preşcolarilor.
Activităţile desfăşurate au fost

următoarele: „La sera de flori” – vi-
zită; „La sera de legume” – vizită;
„Poftiţi la noi” – lecţie deschisă; „La
biserica din sat” – vizită;„La specta-
col” – teatru de păpuşi;„Cum se fab-
rică napolitanele?”– vizită la fabrica
Nestle dinTimişoara;poster „Să ştii
mai multe, să fii mai bun” – decu-
pare, lipire, lucrare colectivă.

Săptămâna a trecut.
Multe lucruri am făcut.

Scopul lor vi-l spun acum:
Să ştii multe, să fii bun!

Prof. înv. preşcolar
Claudia-Lidia BLIDĂRAN

Prof. înv. preşcolar
Ofelia-Rodica COMAN

Săptămâna „Să ştii mai
multe, să fii mai bun”,

la Grădiniţa P.P. din Giroc
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În această primăvară, la Parohia Chişoda, se
împlinesc cinci ani de când s-a început cate-
hizarea copiilor şi a tinerilor în cadrul progra-
mului naţional al Patriarhiei Române „Hristos
împărtăşit copiilor”. Sunt ani în care am con-
statat cât de necesară, dar şi cât de dorită şi cerută
este (re)catehizarea membrilor Bisericii noastre.
Am reuşit să avemun start peste aşteptările noas-
tre, pentru că la începutul acestui proiect ne-am
bucurat de sprijinul material al Primăriei Giroc,
de experienţa pedagogică a educatoarelor de la
Grădiniţa din Chişoda, care ne-au însoţit la în-
ceput, dar şi de sprijinul câtorva tineri voluntari
din parohia noastră, care au pus mult suflet şi
energie în ceea ce au făcut.

Am debutat cu catehizarea copiilor cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 9 ani. În primul an am avut o
medie de 40 de copii înscrişi în programul de
cateheză.De la an la an, numărul copiilor a cres-
cut, pentru ca în prezent la biserica din Chişoda
să fie înscrişi cu puţin peste 100 de copii şi tineri
împărţiţi în trei grupe. Programul primei grupe,
ce cuprinde copii cu vârsta între 3 şi 9 ani, se des-
făşoară pe parcursul a două ore şi cuprinde par-
ticiparea la Sfânta Liturghie şi împărtăşirea lor,
desene şi planşe de colorat corespunzătoare
temei de cateheză din ziua respectivă,
prezentarea catehezei prin proiecţie în power-
point şi filmuleţe tematice şi se încheie cu o

gustare. Celelalte două grupe cu copii şi tineri,
cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, îşi desfăşoară
activitatea în module alternative, de cateheză şi
atelier de creaţie. În acest atelier, copiii şi tinerii
pictează icoane pe sticlă şi lemn şi creează obiecte
liturgice din pastă ceramică, lemn şi sticlă.
Munca lor este valorificată pe de o parte prin fap-
tul că obiectele create ajung în casele lor, îm-
bogăţind colţul de rugăciune şi viaţa liturgică a
familiilor lor, iar pe de altă parte munca lor este
valorizată prin seria de expoziţii cu titlul „Pică-
tura de rai”, în care sunt expuse rezultatele
muncii lor. Această expoziţie sperăm să rămână
o tradiţie a Bisericii din Chişoda, întrucât în
acest an „Picătura de rai” a ajuns la a treia ediţie.

În prezent, în
toată această activi-
tate, suntem ajutaţi
la grupa celormici de
doamna Elena Potra
şi două tinere ale
parohiei noastre –
Denisa Jianu şi
Alexandra Cornea,
iar atelierul de
creaţie există datorită
muncii deosebite a
doamnei Cristina
Şchiop, artist plastic.
Pe această cale,
mulţumim acestor
persoane, care prin
munca lor şi dăruirea
sufletească de care
dau dovadă fac posi-

bilă catehizarea unui număr atât de mare de
copii.

Iată cum, numai prin ajutorul lui Dumnezeu
şi al oamenilor, reuşim să semănăm în sufletul
acestor copii cuvântul lui Dumnezeu. Seminţe
care cu siguranţă vor încolţi cândva şi care îi vor
purta pe calea vieţi cătreHristos.Aceşti copiimi-
nunaţi vor să să Îl primească pe Iisus în sufletele
lor pure şi, ca urmare, Hristos se lasă împărtăşit
lor.Motto-ul nostru încă de la prima întâlnire de
cateheză a fost ales din cuvintele lui Iisus, care a
spus: „Lăsaţi copiii să vină la mine”. Datoria
noastră a fost să îi chemăm, iar ei au venit.

Preot Dragoş DEBUCEAN

Copiii se împărtăşesc
de Hristos

la Parohia Chişoda
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Aşa cum deja este obiceiul la Biserica din
Chişoda, marile praznice din timpul primăverii
sunt marcate şi de expoziţii cu lucrări plastice pe
teme religioase, ale copiilor din satul nostru.
Însă, spre deosebire de alţi ani, anul acesta, de
marele praznic al Paştilor, a fost rândul copiilor
de la grădiniţă să bucure sufletele tuturor cu
creaţiile mânuţelor lor.

În acest an, în cadrul parteneriatului edu-
caţional „Micul creştin”, realizat între Grupa
mare A, de la Grădiniţa p.p. din Chişoda, coor-

donată de prof. înv. preşc. Simona Cheie şi prof.
înv. preşc. Oana Simion, şi Biserica Ortodoxă
Română din Chişoda, a fost realizată a III-a
ediţie a expoziţiei de obiecte religioase intitulată
„Picătura de Rai”.

După putinţa lor, dar şi ajutaţi de doamnele
educatoare, precum şi de colegii lormaimari din
clasa a VII-a, coordonaţi de doamna diriginte
Georgina Ianculescu,micuţii din grupa mare au
pictat pe sticlă scene biblice, au desenat şi au
pregătit decoraţiuni de Paşti.

Este de admirat munca neostenită a educa-
toarelor, care prin ceea ce fac conduc minţile şi
mânuţele celor mici către scopuri mari, dar şi
dăruirea de care dau dovadă copiii. Este de apre-
ciat faptul că în spatele a două zile de expoziţie –
prima şi a doua zi de Paşti – staumulte zile şi zeci
de ore de muncă şi de creaţie. Dar cea mai
preţioasă parte a expoziţiei „Picătura deRai” este
faptul că prin ceea ce crează aceşti mici copii ei
ne lasă să privim în sufletele lor.

Şi, dacă reuşim să privim cu atenţia cuvenită,

putem vedea cum arată Raiul. Şi pentru că cei
mai curaţi oameni – copiii noştri – lasă să iasă
afară din sufletele lor un strop de rai, ca prin
creaţiile lor să ne facă pe noi să gustăm puţin din
fericire, de aceea şi noi am lăsat ca nume pentru
această înşiruire de expoziţii „Picătura de Rai”.

Aceşti copii au fost lăsaţi de Hristos ca model
pentru mântuirea noastră. Probabil că dacă noi
vom gusta mai des din raiul lor vom reuşi să
găsim şi raiul din sufletul nostru.

preot Dragoş DEBUCEAN

„Picătura de Rai” –
expoziţie de tablouri

religioase şi decoraţiuni
de Paşti la Biserica

din Chişoda
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Numele sărbătorii de azi, scris în calen-
dare, este „IzvorulTămăduirii”, iar în cărţile
de slujbă i se mai zice „Izvor purtător de
viaţă”. I s-a zis aşa pentru că odinioară Fe-
cioara Maria a dat unui izvor din apropierea
Constantinopolului puterea de a vindeca
orice fel de boală şi puterea de a revărsa peste
oameni tării de viaţă şi mângâiere. I s-a dat
puterea miraculoasă a tămăduirilor. Acest
izvor a lucrat cu tărie într-o oarecare vreme
şi poate că azi, prin prefacerea vremurilor, el

nici nu mai există. Dar harul şi puterea care
au lucrat acolo, nefiind mărginite nici în
timp, nici de loc, au lucrat pururea şi lu-
crează şi azi în lume, în multe feluri şi în
multe chipuri.Căci unde este credinţa vie în
Fiul lui Dumnezeu şi unde este dragostea
fierbinte cătreMaicaDomnului, acolo se re-
varsă râurile vii ale harului dumnezeiesc şi
acolo lucrează izvorul minunat al tămădui-
rilor. De aceea, din această pricină, se prăz-
nuieşte până azi şi cât va dăinui credinţa,
Izvorul tămăduirilor, prin darul sfânt al
Maicii Domnului.

Trebuie să ştim cum folosim mai cu vred-
nicie harul şi darul ce vine din izvorul dătă-
tor de viaţă al Maicii Domnului. Să luăm un
exemplu. Sunt în lume, şi la noi în ţară,
multe izvoare cu ape tămăduitoare pentru
bolile trupului. Cei care merg să le folo-
sească, ţin cu stricteţe o regulă în timpul cât
le folosesc. Merg mai întâi la medic şi află
despre boala de care suferă. Apoi cer sfat
cum să întrebuinţeze apa tămăduitoare. În
timpul tratamentului sau când îşi fac cura de

ape, ei se înfrânează de la mâncăruri şi bău-
turi care le-ar putea vătăma organismul. Ei
se abţin de la orice frământări sufleteşti: cei
mânioşi se fac mai blânzi, cei mândri devin
mai smeriţi, mai omenoşi, cei zgârciţi încep
să fie darnici. Şi ţin această dietă mult timp,
chiar după ce şi-au terminat cura şi s-au în-
tors acasă, şi fac în aşa fel ca să nu piardă
nimic din efectul apei şi să nu lase loc ca
boala să se întoarcă.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Izvorul Tămăduirii
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Scriitori români născuţi
în luna mai

Lucian Blaga
S-a născut

la data de 9 mai
1895, în locali-
tatea Lancrăm,
azi,judeţulSibiu.
A fost filosof,
poet,dramaturg,
traducător, jur-
nalist, profesor
universitar, aca-
demician şi di-
plomat român.
Personalitate
impunătoare şi
polivalentă a
culturii interbe-

lice,LucianBlaga amarcat perioada respec-
tivă prin elemente de originalitate
compatibile cu înscrierea sa în universali-
tate. Lucian Blaga a fost al nouălea copil al
unei familii de preoţi, fiul lui Isidor Blaga şi
al Anei (născutăMoga).A debutat în ziarele
arădene Tribuna, cu poezia Pe ţărm (1910),
şi înRomânul, cu studiulReflecţii asupra in-
tuiţiei lui Bergson (1914). După moartea
tatălui, familia se mută la Sebeş în 1909. În
anul 1911 călătoreşte în Italia, unde îşi pe-
trece timpul în librării, căutând cărţi de
filosofie, şi vizitând vestigiile istorice ale
acestei ţări.
A urmat cursurile Facultăţii de Teologie

din Sibiu şi Oradea în perioada 1914–1916,
pe care le-a finalizat cu licenţă în 1917. A
studiat filosofia şi biologia la Universitatea
din Viena între anii 1916 şi 1920, obţinând
titlul de doctor în filosofie. Aici a cunoscut-o
peCornelia Brediceanu, cea care îi va deveni
soţie.A revenit în ţară în ajunulMarii Uniri.
În anul 1916, în timpul verii,Blaga vizitează
Viena, unde descoperă Expresionismul. În
anul 1926 a intrat în diplomaţie, ocupând
succesiv posturi de ataşat cultural la legaţiile
României din Varşovia, Praga, Lisabona,
Berna şi Viena.
A fost ataşat şi consilier de presă

la Varşovia, Praga, Berna (1926–1936)
şi Viena (1936-1937),subsecretar de stat la
Ministerul de Externe (1937–1938) şi
ministru plenipotenţiar al României în Por-
tugalia (1938–1939). Lucian Blaga a trecut
întru eternitate la data de 6 mai 1961, în lo-
calitatea Cluj-Napoca.

Tudor Arghezi
(pseudonimul lui

Ion NaeTheodorescu)
S-a născut la

data de 21 mai
1880, în mu-
nicipiul Bucu-
reşti.
A fost scriitor

român cunoscut
pentru contri-
buţia sa la dez-
voltarea liricii
româneşti sub
influenţa baudelairianismului.
Opera sa poetică, de o originalitate exem-

plară, reprezintă o altă vârstămarcantă a lit-
eraturii române.
A scris, între altele, teatru,proză (notabile

fiind romaneleCimitirul BunaVestire şiOchii
Maicii Domnului), pamflete, precum şi lite-
ratură pentru copii.
A fost printre autorii cei mai contestaţi

din întreaga literatură română.Pseudonimul
Arghezi provine, explică însuşi scriitorul,
din Argesis - vechiul nume al Argeşului.
Ovid S. Crohmălniceanu propunea în

studiul consacrat operei poetului din Istoria
literaturii române între cele două războaie
mondiale o altă explicaţie, pseudonimul ar
proveni din unirea numelor a doi celebri
eretici, Arie şi Geza.
Arghezi este unul dintre autorii canonici

din literatura română.
Tudor Arghezi a trecut la cele veşnice la

data de 14 iulie 1967.
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Gabriela Mistral
Gabriela Mistral (1889-
1957) este pseudonimul
lui Lucila de María del
Perpetuo Socorro Go-
doy Alcayaga, o renu-
mită poetă din Chile.
S-a născut în anul 1889
la Vicuña, în Chile,
creaţia sa fiind pro-
fund feminină,medita-
tivă, de înaltă emoţie
lirică şi tonalitate post-
romantică şi uneori sim-

bolistă, în care
transfigurează natura aspră a

ţinutului natal, valorile naţio-
nale, copilăria ca vârstă a fragilităţii, exube-
ranţa tinereţii şi iubirii, durerea solitară,
meditaţia asupramorţii. Lucila se naşte într-o fa-
milie foarte săracă în orăşelul Vicuña, petrecându-
şi copilăria la ţară (tatăl ei şi-a abandonat familia
când ea avea vârsta de trei ani) şi absolvind tot aici
şcoala normală, după care, la vârsta de 15 ani, func-
ţionează ca învăţătoare rurală. Până în 1919 lu-
crează ca profesoară în diferite şcoli elementare şi
licee din Chile. Se afirmă ca poetă în 1914, când
câştigămarele premiu la jocurile florale din San-
tiago deChile, iar poeziile sale sunt remarcate de
personalităţile literaturii sud-americane ale ace-
lui moment: Rubén Darío, Amado Nervo, Leo-
poldo Lugones.

Pseudonimul ei este inspirat de la numele
scriitorului francez FrédéricMistral.Marcată de
sinuciderea iubitului ei, Romelio Ureta, îşi inti-
tulează primul volum de versuri, „Sonetele mor-
ţii”. În anul 1921 devine directoare a liceului de
fete din Santiago de Chile, urmând ca în 1922 să
fie invitată de guvernul mexican să sprijine re-
forma învăţământului dinMexic, iniţiată de José
Vasconcelos. În Mexic scrie un ciclu de poeme
pentru copii, care ajung curând celebre în întreaga
Americă Latină. În acelaşi an călătoreşte în Sta-
tele Unite ale Americii, unde publică primul
volum de poezii („Dezolare”, New York, 1922),
care-i deschide drumul spre recunoaştere uni-
versală. Dupăanul1926ocupădiferite funcţii care
o ţin departe de patrie. În anul 1945 a fost laureată
aPremiuluiNobelpentruLiteratură,motivaţia ju-
riului fiind: „Pentru poezia ei, care, inspirată de
emoţii puternice, i-a transformat numele într-un
simbol al celor mai pure aspiraţii ale întregii lumi
latino-americane”.

Bolnavă de cancer şi celibatară,GabrielaMis-
tral moare la 67 de ani, în 1957, în Statele Unite
ale Americii.Trupul neînsufleţit i-a fost adus în
ţară, unde i s-au organizat funeralii naţionale. În
memoria ei a fost creat Premiul „Gabriela Mis-
tral”, în anul 1979.

Thomas Stearns Eliot
Thomas Stearns Eliot

(1888-1965) a fost un
poet anglo-american,
dramaturg şi teoreti-
cian literar. Prin arta
sa remarcabilă, T.S.
Eliot a revoluţionat
întreaga poezie mo-
dernă engleză. T.S.
Eliot s-a născut în St.
Louis, Missouri şi a fost
mezinul răsfăţat al unei fa-
milii cu şapte copii. Mama sa,
profesoară şi poetă aspirantă, este cea care îi face
cunoştinţă cu poezia.

În 1910, Eliot îşi încheie studiile de filozofie
la Harvard, deşi frecventează cursurile numai se-
lectiv.Petrece un an la Paris unde scrie „Cântecul
lui Alfred Prufrock”, poemul care îi aduce consa-
crarea.

Aici va frecventa cursurile Universităţii
din Sorbona, iar în Anglia va studia şi la Oxford.
În1914, pleacă în Anglia cu o bursă de studii.
Dupămoartea tatălui său, în 1919, suferă o cădere
nervoasă. În timpul recuperării, scrie poe-
mul „Ţara pustie”, devenit simbolul generaţiei
postbelice, generaţie deziluzionată şi debusolată,
şi totodată piatră de temelie a poeziei moderne.

În 1930 scrie „Miercurea păresimilor” (Ash
Wednesday) şi ultimul ciclu, „Patru cvar-
tete” (Four quartets), apare în 1940.

Volumul său „Old Possum’s Book of Practical
Cats”,pe care l-a scris pentrunepoţii săi, s-a trans-
format în libretul musicalului „Cats” şi a rămas
pentru câteva decenii consecutiv un mare hit pe
Broadway.

În1948 i-a fost decernatPremiulNobel pentru
Literatură, motivaţia juriului fiind: „Pentru con-
tribuţia sa remarcabilă, de pionierat, la poezia zi-
lelor noastre”.

T. S. Eliot a decedat în anul 1965 în Londra,
Marea Britanie.

Laureaţi ai Premiului
Nobel pentru literatură
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De dragostea şi exemplul sfinţilor împă-
raţi şi întocmai cu apostolii, Constantin şi
mama sa, Elena, în cinste şi demnitate, sunt
legate cele mai sincere amintiri ale contem-
poranilor lor. Convertirea lor la Evanghelia
lui Hristos, înţelepciunea lor pentru a da li-
bertate credincioşilor creştini, vor rămâne
exemple de urmat pentru toţi stăpânitorii
popoarelor până la a doua venire a Împăra-

tului tuturor.LuiHristos şi-au dăruit elanul,
credinţa, sfinţenia; de aceea, credincioşii,
imediat după moartea lor, le-au păstrat vie
cucernicia şi evlavia, trecându-i în rândul
celor ce s-au nevoit în predicarea Evanghe-
liei nemuririi. Ei nu sunt sărbătoriţi ca eroi
ai creştinismului şi nici regi sau suverani, ci
ca pilde de smerenie şi viaţă cu adevărat
vrednică de urmat.Nu au făcut parte din ie-
rarhie şi nici din treptele monahale, ci apos-
tolatul lor a fost opera înţeleaptă prin
oferirea libertăţii Bisericii creştine şi recu-
noaşterea ei ca instituţie spirituală în viaţa

lumii de atunci.
Pentru noi, importanţa prăznuirii lor se

măreşte, pentru că sfinţii împăraţi Constan-
tin şi Elena îşi au originea în pământul sfânt
al strămoşilor noştri. Şi este fericitul prilej
să subliniem acest fapt, originea noastră bi-
milenară şi statornicia noastră în vatra ar-
zândă a spiritualităţii creştine.SfântaElena,
mama împăratului Constantin, se naşte în

jurul anului 250 şi se trăgea din spiţa
neamului traco-dac sau daco-roman, iar
Constanţiu Clor, soţul ei, era de origine ro-
mană, din familie împărătească.Constanţiu
Clor era conducătorul legiunilor romane din
Britania, de pe Dunăre şi de pe Rin şi era
asociat la domnie al împăratuluiDiocleţian.
Constanţiu Clor moare de tânăr (306), iar
fiul său, Constantin este ales în locul său.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

EdituraMirton, 2001)

Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena
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Să źoacă luna prîntră stele
Şî noapcea ńe aşceaptă iar...

D-ai fi, şî gândurili mele
Nu s-ar măi naşe în zădar!

P primăvară-atât-avem:
O noapce, o lună, un gând

Şî doru, dă care mă cem
Să nu să peardă aşceptând...

O noapce prinsă la hotar
Şî primăvara ispitoare,

Ce-ar plămăgi acuma iar
În gândul meu, rătăśitoare...

Cu primăvara dorm
Cu primăvara dorm, în vis

Adun mirosu gimińeţî
Când soarili, daru trimis,

S-opreşce la uşa poieţî.

PPrriimmăăvvaarrăă

Sergiu BOIAN
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Medalii pentru karatiştii
giroceni la Cupa Dojokan
Sâmbătă, 18 aprilie 2015, la Aiud, a avut loc a XVIII-a ediţie a CupeiDojokan, competiţie la care

au fost înscrişi 411 sportivi, reprezentând 32 de cluburi din ţară.
CS Karate Club Giroc a fost reprezentat de nouă sportivi, şase dintre ei reuşind să ajungă pe

podium:Darius Petrenci – locul III kata individualmasculine (categoria 7 ani);Chelsy Bona – locul
III kata individual feminin (categoria 7-8 ani); Luca Preda – a locul I kata individual masculin (ca-
tegoria 9-10 ani) şi locul I kumite individual masculin (categoria 9-10 ani);Tudor Lungu – locul II
kata individualmasculin (categoria 9-10 ani);GabrielOrăşanu,Luca Preda,SlavcoGiurgiev,Tudor
Lungu – locul I kumite masculin echipe (categoria 9-10 ani). (O.I.)
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Campionul laMotociclismViteză, Ionel Pas-
cota, a debutat excelent în Campionatul Euro-
pean de Est. Prima etapă a avut loc sâmbătă, 18
aprilie 2015, pe circuitul de la Serres (Grecia), în
timp ce antrenamentele s-au desfăşurat cu o zi în
urmă.

După ce vineri a obţinut cel mai bun timp al
sesiunii de antrenamente, Pascota a plecat în
prima cursă oficială a acestui sezon com-
petiţional, reuşind să obţină, la capătul celor 12
tururi de circuit, prima poziţie. Cel mai titrat
sportivmotocilist la viteză s-a impus la clasa Su-
persport, devansându-i pe bulgarii Svetlin
Ivanov şi Boian Bonchev.

„A fost o cursă frumoasă cumulte depăşiri.Cu
toate că am avut probleme cu suspensia faţă a
motocicletei, până la urmă am reuşit să o setăm şi
să câştig cursa. Campionatul European de Est
este lung şi această victorie nu poate decât să ne
bucure”, a declarat Ionel Pascota.

Familia Pascota începe în forţă
sezonul de motociclism

Ionel Pascota, debut
furtunos în Campionatul

European de Est
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Campionatul Național deMotocross a debu-
tat pe circuitul de la Zărneşti. Cu 11 sportivi
aliniaţi la grila de start, clasa 50 cmc a juniorilor
se anunţa un spectacol total, şi aşa a şi fost!
Puştiul Patrick Pascota, la numai 7 ani, aflat în
pole-position, a „ţinut”plutonul în spate, după o
luptă deosebită. Ritmul ridicat al cursei, dar şi
parcurgerea fără greşealăa circuitului, l-au făcut
câştigător detaşat al competiţiei pe „puiul” de
campion Ionel Pascota, care s-a declarat extrem
de fericit, când şi-a văzut fiul pe prima treaptă a
podiumului.

„Patrick a fost foarte hotărât să câştige,
deoarece, pe drum spreZărneşti, repeta într-una
că vrea să câştige cursa. Am avut un sentiment
deosebit de frumos când l-am văzut pe locul 1,
dar şi în timpul cursei, văzând că are un avans
foarte mare. Mă uitam într-una pe tabela cu
numărul de ture rămase până la final”, a declarat
Ionel Pascota. tatăl lui Patrick.

În spatele lui Patrick, care a reprezentat clubul
PascotaRacingTeam, la clasa 50 cmc a sositRăz-
van Teodorescu, de la Dementor KTM, în timp
ce ultimul loc de pe podium a fost ocupat de Ioan
Chiujdea, de la Jitsu Zărneşti.

A. BORBELY

Patrick Pascota, locul 1
la prima etapă

a Campionatului
Naţional de Motocross
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Ansamblul Folcloric „Ghiocelul” din Giroc a participat, în calitate de invitat, la ediţia a
III-a a Festivalului „Laleaua pestriţă”. Manifestarea a fost găzduită, în anul 2015, de co-
muna Tormac şi a fost organizată de Consiliul Local, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Timiş şi al Centrului de Cultură şi Artă al judeţuluiTimiş.

În festival au participat reprezentanţi ai comunelor SacoşuTurcesc,Tormac,Niţchidorf,
Vermeş, Zorlenţu Mare, Fârliug şi Brebu, iar invitaţi au fost, pe lângă dansatorii giroceni,
Ansamblul „Pusta Banatului” şi Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale al judeţului Caraş-Severin. Invitat special a fost Ansamblul Profesionist
„Banatul” şi soliştii Carmen Popovici Dumbravă, Ciprian Pop şi Zorica Savu. (V.T.)

Ansamblul „Ghiocelul”,
invitat la Festivalul
„Laleaua pestriţă”
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IIUUNNIIEE –– CCIIRREEŞŞAARR
CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN

(30 de zile; ziua are 15 ore, noaptea 9 ore )
1 M Odovania Înjumătățirii praznicului; Sf. Iustin Martirul şi Filosoful şi cei împreună cu

el (Dezlegare la peşte)
2 J †) SSff.. MMaarree MMcc.. IIooaann cceell NNoouu ddee llaa SSuucceeaavvaa; Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul

Constantinopolului
3 V Sf. Mc. Luchilian, Ipatie şi Paula fecioara (Dezlegare la peşte)
4 S † SSff.. MMcc.. ZZoottiicc,, AAttaall,, CCaammaassiiee şşii FFiilliipp ddee llaa NNiiccuulliiţţeell; Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul

Constantinopolului; Sf. Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr
5 D Sf. Sfinţit Mc. Dorotei, episcopul Tirului; Sf. Mc. Apolo şi Leonid

DDuummiinniiccaa aa 66--aa dduuppăă PPaaşşttii (Vindecarea orbului din naştere); Ap. Fapte 16, 16-34; 
Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

6 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaţilor
7 M Sf. Sfinţit Mc. Teodot din Ancira; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana
8 M Odovania praznicului Învierii Domnului; SSff.. MMcc.. NNiiccaannddrruu şşii MMaarrcciiaann; Aducerea

moaştelor Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat (Dezlegare la peşte)
9 J ((††)) ÎÎnnăăllţţaarreeaa DDoommnnuulluuii (Ziua Eroilor)
10 V Sf. Mc. Alexandru şi Antonina; Sf. Sfinţit Mc. Timotei, episcopul Prusei (Dezlegare

la peşte)
11 S Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiepiscopul Crimeei
12 D Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul

DDuummiinniiccaa aa 77--aa dduuppăă PPaaşşttii (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18;
28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

13 L Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, episcopul Lefcosiei din Cipru
14 M Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
15 M Sf. Proroc Amos; SSff.. MMcc.. IIssiihhiiee; Fericiţii Augustin şi Ieronim (Dezlegare la peşte)
16 J Sf. Ier. Tihon, episcopul Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu, episcopul Apoloniadei
17 V Odovania praznicului Înălţării Domnului; Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie

şi Felix (Dezlegare la peşte)
18 S Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Sâmbăta morţilor - Moşii de vară)
19 D ((††)) PPooggoorrâârreeaa SSffâânnttuulluuii DDuuhh (Cincizecimea sau Rusaliile)

DDuummiinniiccaa aa 88--aa dduuppăă PPaaşşttii. Toate ale praznicului: Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 
37-53; 8, 12

20 L ((††)) SSffâânnttaa TTrreeiimmee
21 M Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie
22 M †) SSff.. IIeerr.. GGrriiggoorriiee DDaassccăălluull,, mmiittrrooppoolliittuull ŢŢăărriiii RRoommâânneeşşttii; Sf. Sfinţit Mc. Eusebiu,

episcopul Samosatei; Sf. Mc. Zenon şi Zina (Harți)
23 J Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfinţit Mc. Aristocle preotul
24 V ((††)) NNaaşştteerreeaa SSff.. PPrroorroocc IIooaann BBootteezzăăttoorruull ((SSâânnzziieenneellee ssaauu DDrrăăggaaiiccaa));; †† AAdduucceerreeaa mmooaaşş--

tteelloorr SSff.. MMaarree MMcc.. IIooaann cceell NNoouu ddee llaa SSuucceeaavvaa; †† SSff.. IIeerr.. NNiicceettaa ddee RReemmeessiiaannaa (Harți)
25 S Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Oren-

tie şi fraţii săi; Sf. Mc. Livia
26 D Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, episcopul Goţiei

DDuummiinniiccaa îînnttââii dduuppăă RRuussaalliiii (a Tuturor Sf inţilor); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; 
Ev. Matei 10, 32-33; 37-38 şi 19, 27-30; glas 8, voscr. 1 (Lăsatul secului pentru Postul
Sf inţilor Apostoli Petru şi Pavel)

27 L Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiţă Ioana (Începutul Postului 
Sf inţilor Apostoli Petru şi Pavel)

28 M Aducerea moaştelor Sf. Mc. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Chir şi Ioan;
Sf. Mc. Papias

29 M ((††)) SSff.. AApp.. PPeettrruu şşii PPaavveell (Dezlegare la peşte)
30 J †† Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; ††)) SSff.. IIeerr.. GGhheellaassiiee ddee llaa RRââmmeeţţ
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Festivalul „Floare Giroceană”,
ediţia a IV-a

Vineri, 15 mai 2015, în Sala de sport a Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc s-a
desfăşurat cea de a IV-a ediţii a Festivalului de folclor destinat preşcolarilor, intitulat „Floare
Giroceană”. În organizarea Primăriei comunei Giroc şi a LiceuluiTeoretic „DavidVoniga”
din Giroc, spectacolul a adunat copii de la grădiniţe din întreg Banatul.

Micii artişti au reuşit prin prestaţia lor să smulgă o mulţime de aplauze meritate de la
numerosul public prezent la eveniment.

O. IGNEA
Foto:T. SZASZ



„Hai să-ncingem hora mare”
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Valorile culturii tradiţionale ro-
mâneşti pot fi promovate încă de la
primul nivel al preşcolarităţii. Astfel, în
ziua de 16 mai 2015, preşcolarii Grupei
Mici „B” şi-au făcut debutul pe scena
Casei de Cultură a Studenţilor din
ÂTimişoara, la cea de-a patra ediţie a
Festivalului de Folclor Euroregional al
Preşcolarilor din Timişoara, „Hai
să-ncingem hora mare”. Îmbrăcaţi în
costume populare, ei le-au prezentat
spectatorilor dansul popular Alunelul.

Dansul a fost apreciat de publicul
româno-sârb şi răsplătit cu aplauze, iar
organizatorii le-au oferit micilor artişti

diplome. Precizăm că dansatorii noştri
au fost cei mai mici artişti prezenţi la
festival.

Apreciem implicarea părinţilor în des-
făşurarea acestei acţiuni, ei participând
în număr mare, în calitate de spectatori
şi de susţinători, dar şi interesul pentru
a-i îmbrăca pe copii în costume cât mai
autentice.

După încheierea spectacolului, a
urmat parada portului popular, de la
ColegiulTehnic „Emanuil Ungureanu”,
până în centrul oraşuluiTimişoara.

Alina-Elena SURUGIU
LenuţaTERTECI
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Un echipaj format din
elevi ai clasei a IV-a de la
Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc a obţinut
premiul I la un concurs
naţional. Este vorba despre
Bogdan Cîmpeanu, Denis
Filimon, Cristiana Petcu şi
Timeea Racz, care, îndru-
maţi de prof. Camelia Preda,
au obţinut 92,5 puncte la
Concursul Naţional din
cadrul Proiectului „Evalu-
area interdisciplinară prin
intermediul orientării turis-
tico-ecologice”, înscris în
C.A.E.N. al M.E.C.Ş., faza
naţională. Organizatori ai
concursului au fost: Minis-
terul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Vrancea, Inspectoratul

Şcolar Judeţean Vaslui şi Şcoala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu”Vaslui. (A.B.)

Elevi giroceni premiaţi
la un concurs naţional

Într-o societate modernă, educaţia are un rol
primordial, iar educaţia primită în şcoală rămâne
fundaţia pe care elevul îşi va clădi, în timp, cu
răbdare,ambiţieşidăruire,oviitoarecarieră într-un
mediu social concurenţial. Cultura generală,
abilităţile de comunicare, abilităţile practice şi de
lucru în echipă, dezvoltarea competenţelor fun-
damentale necesare acestui secol sunt ele-
mentele definitorii care conduc către succes.
Atunci când participarea la o competiţie se
încheie cu rezultate bune, copilul învaţă să aibe
încredere în sine şi descoperă că şi-a depăşit
limitele. Toate acestea contribuie la creşterea
stimei de sine.

Pregătirea intensă pe care au fãcut-o elevii
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc a
condus la încununarea efortului suplimentar al
acestora, prin rezultatele obţinute la etapa
judeţeană a Concursului de biologie „Emil
Palade”. Concursul de biologie se adresează
elevilor din clasele a V-a şi a VI-a.

Din parteaLiceuluiTeoretic „DavidVoniga”–
ŞcoalaGimnazială „Iosif Ciorogariu”– structură
Chişoda au fost premiaţi următorii elevi,
pregătiţi de doamna profesoară Georgina Ian-
culescu:AndreeaTcaciuc, clasa aV-a –Premiul al
II-lea;OanaGherman, clasa a V-a –Menţiune.

Din partea LiceuluiTeoretic „David Voniga”
din Giroc au fost premiaţi următorii elevi,
pregătiţi de doamna profesoară Florica Ilcău:
Cornelia Dumitrache, clasa a V-a – Menţiune;
Andrei Neamţu, clasa a V-a –Menţiune.

Concursul a fost un exerciţiu de punere în
valoare a posibilităţilor elevilor, în perspectiva
obţinerii performanţei dorite. A fost proiectat
pentru creşterea spirituală a participanţilor, prin
crearea sentimentului de împlinire şi bucurie a
reuşitei.

Felicitări!
Prof.Georgina IANCULESCU

Prof. Florica ILCĂU

Învăţământ de calitate –
educaţie de calitate
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În data de 9 iunie 2015,
copiii Grupei Mijlocii A, de
laGrădiniţa P.P.dinGiroc, s-
au costumat în prinţi şi
prinţese şi au intrat în lumea
de vis a poveştilor.

La carnavalul prinţilor şi al
prinţeselor au participat
Harap-Alb, Ileana Cosân-
zeana, Făt Frumos, Bell, Au-
rora, Cenuşăreasa, Alba ca
Zăpada şi multe alte perso-
naje minunate. Invitaţi de
seamă au fost părinţii acestor
copii frumoşi, care i-au încu-
rajat cu aplauzele lor.

Final de an şcolar
la Grădiniţa P.P. din Giroc

Joi, 11 iunie 2015, micuţii de la
Grădiniţa cu ProgramPrelungit din
Giroc,GrupaMijlocie A, însoţiţi de
doamnele educatoare, au poposit la
Muzeul Satului Bănăţean dinTimi-
şoara,unde au desfăşurat o activitate
la atelierul de creativitate, activitate
inclusă în proiectul educaţional fi-
nanţat de Consiliul Judeţean Timiş
şi intitulat „Ziua copilului în
Muzeul Satului Bănăţean”.

În cadrul acestui parteneriat, am
realizat multe lucruri interesante,
am văzut aspecteminunate legate de
trecutul nostru, cum ar fi olăritul.
Atelierul de creativitate inclus într-o
vizită tematică este un proiect al
muzeului, prin care instituţia oferă
publicului tânăr-preşcolar o altfel de
educaţie, dar complementară celei
realizate în şcoli şi grădiniţe. Prin activităţi
ludico-educative, copiii dobândesc cunoştinţe
despre sat, ţăran şi obiceiuri.Activitatea practică
„Să învăţămmeşteşugul olăritului” s-a desfăşurat
sub atenta îndrumare a doamnei Melania
Călărăşanu, împreună cu care am realizat un vas
de lut.Vizita noastră a inclus şi prezentarea unei
case a olarului, cu tindă-atelier şi cameră de
locuit. Cuptorul pentru ars oale şi roata olarului
se aflau în curtea gospodăriei. În camera de locuit

atrag atenţia pătuţul bebeluşului, textilele de in-
terior specificezonei,iar în tindă–obiecteledin lut.

Ieşirea noastră a continuat cu o vizită la Zoo,
unde copiii au fost încântaţi de animale şi locul de
joacă amenajat special pentru ei.

Noi, educatoarele grupei, Janina Terteci şi
Adelina Jianu, le urăm tuturor prichindeilor o
vacanţă plăcută şi îi aşteptăm anul şcolar viitor
cu multe surprize şi provocări.

JaninaTERTECI
Adelina JIANU

Carnavalul prinţilor şi al prinţeselor

Ziua copilului în Muzeul Satului Bănăţean
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Înălţarea la Cer a lui Hristos este în pri-
mul rând un fapt minunat, care se explică
prin puterea dumnezeiască a Sa, care a mai
făcut cu propria Sa persoană multe şi mari
fapte minunate, cum au fost Schimbarea la
Faţă şi Învierea din morţi. Înălţarea la cer
este o lucrareminunată, care copleşeştemin-
tea şi tulbură conştiinţa. Prin această uimi-
toare minune Hristos a vrut să se descopere

Apostolilor şi lumii ca Dumnezeu adevărat
şi să-şi arate puterea Sa divină de Stăpânitor
alCerului şi al pământului, care poate să stea
de-a dreaptaTatălui, între cele cereşti.Acest
fapt minunat arată totodată slava Tatălui,
care primeşte pe Iisus – Fiul cel Înviat - şi
înălţat la Cer cu trupul Său omenesc, înfăţi-
şând triumful cel mai strălucit al vieţii îm-
potriva morţii.

Înălţarea laCer a luiHristos este şi un fapt
istoric, întâmplat în timp,avându-i camartori
pe Apostoli şi pe Maica Domnului. Faptul

s-a petrecut în Betania, pe Muntele Măslini-
lor sauEleonului, puţin afară de Ierusalim, la
40 de zile după Înviere (Luca 24, 50 – 51).
Multe fapte din viaţa lui Hristos s-au întâm-
plat pe acest munte. De aici, când trebuia să
meargă la Ierusalim, în Intrarea Sa triumfală
caRege şi Împărat,a coborât spre cetateblând
şi smerit, călare pe un mânz de asină (Matei
21,5–10).Deaici,privindIerusalimul înainte

de a coborî, a plâns pentru el în acea clipă
unică; ştia că cetatea necredincioasă îl va
osândi, îl va chinui şi-L va da morţii, dar mai
ştia că cetatea va pieri (Luca 19, 41 – 42). De
aici a datHristos ştire despre sfârşitul lumii şi
despre a doua venire a Sa, convorbind cu
Apostolii şi arătându-le semnele acestei veniri
şi necazurile mari ce se vor abate peste faţa
pământului (Matei cap. 24).

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Înălţarea Domnului
la Cer



Data de 9Mai nu este o zi oarecare, ci este ziua
în care liderii europeni audecis să stabilească 9Mai
1950 drept Ziua Naţională a Europei. Chiar dacă
au trecut 65de ani de la aceea zi, şi acumsărbătorim
cu aceeaşi bucurie Ziua Europei.Unii dintre elevii
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc şi ai
Şcolii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din Chişoda
nu au trecut cu vederea această importantă zi,
participând la o activitate şcolară desfăşurată în
comuna RemeteaMare.

Copiii au prezentat câteva ţări care ale Uniunii
Europene: Italia, Portugalia Germania, Franţa,
Grecia sau Spania. Cu siguranţă, participanţii la
această activitate îşi vor aminti cu drag de 9 Mai,
Ziua Europei.

Prof.Camelia DINU

Ziua Europei – 9 Mai

Ziua Eroilor este o
sărbătoare naţională
pentru comemorarea
bărbaţilor şi femeilor
care au murit în timp
ce serveau în forţele
armate. În România,
prinDecretul-lege nr.
1693/4 mai 1920, s-a
stabilit ca aceasta să
fie sărbătorită în
fiecare an cu prilejul
zilei Înălţării Dom-
nului, iar România a
devenit prima ţară
care îi comemorează
în aceeaşi zi pe eroii
străini şi pe cei
români. Această dată
a fost stabilită ca ur-
mare a Tratatul de la
Versailles unde ţările beligerante s-au obligat
prin semnarea tratatului la întreţinerea
mormintelor ostaşilor îngropaţi pe teritoriile
statelor respective, precum şi a monumentelor

comemorative de răz-
boi dedicate acestora.
În timpul comunismu-
lui prin Decretul nr.
71/1948 data a fost
schimbată la 9mai, dar
după s-a revenit la data
iniţială.

În această zi, în
toate bisericile din ţară
şi străinătate se face
pomenirea tuturor
eroilor români căzuţi
de-a lungul veacurilor
pe toate câmpurile de
luptă pentru credinţă,
libertate, dreptate şi
pentru apărarea ţării şi
întregirea neamului.

Oficiul Naţional
pentru Cultul Eroilor

împreună cu alte instituţii abilitate, elaborează
programul manifestărilor prilejuite de Ziua
Eroilor, care este, potrivit legii, sărbătoare
naţională.

Ziua Eroilor
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Acești platani, cu denumirea latină Platanus
hybrid brot, au fost plantați după încheierea
PrimuluiRăzboiMondial, de către urmașii celor
82 eroi căzuți pe câmpul de luptă.

Perechea de copaci simbolizează trecerea în
neființă a cinci perechi de frați și a unei perechi
formată din tată și fiu.

Curtea Căminului Cultural din Giroc a fost
aleasă strategic pentru plantare, astfel camiile de
oameni, care vor trece, în timp, pragul acestuia,
să vadă străjuirea făcută de acești doi platani și să

le aducă aminte de marile pierderi și de jertfele
pe care le-a dat comunitatea noastră pentru
apărarea patriei.

Puieții au fost aduși, la o vârstă de câțiva ani,
din aceeași pepinieră din care s-au luat și platanii
sădiți,mai târziu, în parcul de pe lângăCatedrala
dinTimișoara.Acești arbori tineri au fost aleși și
transportați de către un localnic pe numele de
Matei Thurn, fratele mai mic al eroilor Carol și
ȘtefanThurn.

Acum, acești platani au depășit vârsta de 100
de ani.

După sădirea copacilor, preotulDavidVoniga
a făcut o slujbă de binecuvântare a acestora și a
lucrării în sine, la care au participat urmașii
eroilor căzuți, corul bisericesc, oficialități și sute
de enoriași.

S-a aflat dintr-o sursă locală și anume de la
domnul Lazăr Seiman (1913-2013), că sub
fiecare copac a fost îngropată câte o sticlă în care
s-au pus înscrisuri cu referire la importanța
evenimentului, durerea familiilor exprimată în
cuvinte, compasiunea și elogierea eroilor căzuți
venită din partea autorităților din acea vreme.

Aceeași sursă consemnează faptul că, în re-
spectivul înscris, au fost adăugate cuvinte de
blestem împotriva celor care vor încerca să van-
dalizeze sau să taie acești doi copaci.

Conform înscrisurilor de la autorul acestei

informații, în timpul instaurării regimului co-
munist, au existat mai multe tentative de înlătu-
rare a copacilor, aceștia scăpând ca prin minune
de furia și ignoranța oamenilor, care în ultima
clipă și-au adus aminte de respectivul blestem.

Un rol important în păstrarea platanilor noștri
l-a avut preotul Iosif Gaiță, care cunoștea foarte
bine însemnătatea acestora.

Până la cel de al Doilea Război Mondial,
preoții care au slujit în Biserica ,,Sf. Dimitrie”
din Giroc, au făcut, în fiecare an, o slujbă de
pomenire pentru eroi, în acest loc. Slujbele erau
precedate de cântece de fanfară și de slavă ale
corului bisericesc.

La toate manifestările au fost prezenți
numeroși enoriași și copii.

Sursa: domnul Lazăr Sever, din Giroc

Platanii – un simbol
al Girocului
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Vă vomprezenta,pe scurt,demersurile iniţiate
de către Compartimentul Protecţia Mediului,
din cadrul Primăriei, precum şi de Consiliul
Local Giroc.

*** Pentru determinarea vârstei Platanului –
Platanus hybrida brot, situat în curtea Căminu-
lui Cultural din Giroc, au fost extrase un număr
total de trei carote de creştere, după cum
urmează:

- două carote cu lungimile de 54 cm respectiv,
52 cm, în data de 04.02.2015,

- o singură carotă cu lungimea de 51 cm, în

primăvara anului 2014.
Acestea au fost prelevate pentru a se vedea

numărul inelelor de creştere ale copacului, ur-
mând a se determina vârsta acestuia.

Probele au fost extrase folosind burghiul
PRESSLER, prin procedura standard la 1,30 m
înălţime pe trunchi deasupra solului.Carotele au
fost transportate la Staţiunea ICAS,Laboratorul
de ecologie, unde au fost prelucrate folosind
mijloace optice specializate.

Din păcate, la cel de-al doilea arbore instru-
mentul de prelevare a probelor s-a deteriorat,
acţiunea fiind amânată pentru o data ulterioară.

Arborele analizat a prezentat o stare de
vegetaţie şi vitalitate foarte bună, confirmate şi

de starea vizibilă a acestuia – caracteristicile
trunchiului şi a ramurilor principale. Coroana
arborelui este largă, bine poziţionată şi cu creş-
teri active. Nu au fost identificate rupturi în
coroană sau scorburi ori zone cu putregai, nici pe
trunchi, nici pe ramurile principale.

În urma analizelor de laborator efectuate de către
Staţiunea ICAS Timişoara - Laboratorul de ecolo-
gie, a rezultat vârsta ca f iind de cel puţin 100 de ani.

Având la bază documentaţia ştiinţif ică în-
tocmită de Institutul de Cercetări şi Amenajări Sil-
vice Bucureşti – Staţiunea CDEP Timişoara, s-a

înaintat către Academia
Română, Filiala Timi-
şoara - Subcomisia pentru
Ocrotirea Monumentelor
Naturii,o solicitare învede-
rea obţinerii avizului fa-
vorabil pentru punerea
sub protecţie a platanului
din curteaCăminului Cul-
tural Giroc şi de numire de
arbore de importanţă is-
torică şi interes local.

*** În conformitate cu
adresele primite de către
Primăria comunei Giroc,
din partea instituţiilor
enumerate mai sus, s-a
adoptat, în data de
31.03.2015, Hotărârea
Consiliului Local privind
instituirea regimului de
protecţie şi conservare a
exemplarului de platan

având o valoare deosebită şi trecerea lui în patri-
moniul comunei Giroc.

Ca o urmare f irească a evenimentelor şi a rezul-
tatelor ştiinţif ice, precum și a H.C.L. Giroc, s-a so-
licitat Consiliului Parohial aprobarea ca acest
arbore, aflat pe domeniul Parohiei, să f ie încre-
dinţat, spre îngrijire şi protecţie,Primăriei comunei
Giroc.

Răspunsul a fost favorabil, Compartimentul de
specialitate din cadrul UAT Giroc, făcând
demesurile necesare şi legale în acest sens.

În numărul viitor vom prezenta câteva opinii
venite din partea specialiştilor în domeniu, a cetăţe-
nilor comunităţii noastre, dar şi din alte localităţi
din ţară şi străinătate.

Demersuri făcute de autorităţile
locale pentru a păstra platanii

din Giroc
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Final de an şcolar la
Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc şi

Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda

Luna iunie a însemnat, pentru elevii şi dascălii de la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc şi Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda, încheierea
unui an şcolar.

Festivităţile care au marcat acest moment au fost emoţionante, cei mai buni
dintre elevi f iind premiaţi pentru munca lor din acest an.

De asemenea, cei mai mari dintre elevii de gimnaziu,absolvenţii claselor a VIII-a,
şi-au luat rămas bun de la colegii lor, pregătindu-se pentru viaţa de liceean.



La cele două
unităţi de învă-
ţământ din Giroc şi
Chişoda au partici-
pat la festivităţile de
f inal de an şcolar
bunicii, părinţii,
rudele sau prietenii
elevilor, alături de
cadrele didactice
care le îndrumă
paşii pe calea edu-
caţiei şi a devenirii
lor ca oameni.

GrupaMică „B” de laGrădiniţa cu Pro-
gram Prelungit Giroc, condusă de doam-
nele educatoare Alina Surugiu şi Lenuţa
Terteci, a participat la Festivalul „Mândră
floare ciacoveană”, cu dansul „Alunelu’”.

Copiii au fost îmbrăcaţi în costumepopu-
lare specifice zonei de şes a Banatului şi au
fost mândri să îmbrace straie populare.

Având ca obiectiv păstrarea tradiţiei
populare şi dezvoltarea dragostei pentru
costumul popular, copiii au fost „făloşi” şi
au dansat frumos.

Muzica a fost asigurată de Ciprian
Betui.

Precizăm că părinţii au fost alături de
copii şi s-au implicat în desfăşurarea acestei
activităţi.

Grădiniţa cu Program Prelungit
din Giroc, prezentă la

Festivalul zonal de folclor
al preşcolarilor

„Mândră floare ciacoveană”
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Rusaliile este ziua în care a luat ființă Bi-
serica, adică acea botezare „cu Duh Sfânt și
cu foc” a Apostolilor, foc pe care Mântuito-
rul l-a dat lumii, împlinind făgăduința tri-
miterii Sfântului Duh. Și astfel, în suflarea
vijelioasă și avântată,Duhul Sfânt și-a făcut
intrarea Lui sărbătorească în marea funcție
de sfințitor al neamului omenesc, prin sfin-
țireaBisericii celei noi, universale și veșnice,
în careEl,Sfințitorul, a și început să lucreze:

El a făcut pe pescari „prea înțelepți”, ca să
poată vâna prin ei lumea.Fără venirea Sfân-
tului Duh, lucrarea mântuirii neamului
omenesc ar fi rămas nedesăvârșită,Apostolii
n-ar fi avut puterea să propovăduiască în
lume pe Mântuitorul, iar lumea nu s-ar fi
putut împărtăși din marea și universala
operă amântuirii.De atunciDuhul Sfânt se
află și în noi, chezășie a îndreptării noastre,
povățuitor și călăuză spre viața veșnică.

Sfânta Scriptură, inspirată de Duhul

Sfânt, este cartea care stă deschisă oricui și
cine caută află aici toate însușirile divine ale
acestei ființe dumnezeiești și descoperă că
toată grija lucrării creștine în lume este în-
credințată SfântuluiDuh,Mâgâietorul și in-
spiratorul adevăratei vieți creștine. Duhul
Sfânt știe toate (I Corinteni 2, 10), este pre-
tutindeni (I Corinteni 3, 16 – 17), este atot-
puternic (I Corinteni 12, 13), luminează
mintea și ușurează puterea de înțelegere

(Catavasii, peasna I), arde păcatul și spală
inima cu roua Duhului, cea insuflată de
Dumnezeu (Catavasii, peasna V), dezleagă
legăturile și umple inima de duh (Catavasiile
Praznicului), face câte voiește, sfințește,
împarte daruri (Sinaxar), toate le dăruiește
și alcătuiește toată rânduiala (Slujba Prazni-
cului).

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Pogorârea Sfântului Duh
Rusaliile
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Scriitori români născuţi
în luna iunie

Ion Creangă
S-a născut la

data de 10 iunie
1839, în localitatea
Humuleşti. Re-
cunoscut datorită
măiestriei basme-
lor, poveştilor şi
povestirilor sale,
Ion Creangă este
considerat a fi unul
dintre clasicii liter-
aturii române mai
ales datorită operei
sale autobiografice
Amintiridincopilărie.

Tinereţea lui Creangă este bine cunoscută
publicului larg prin prisma operei sale capitale
Amintiri din copilărie. În anul 1847 începe şcoala
de pe lângă biserica din satul natal. Fiu de ţăran,
este pregătit mai întâi de dascălul din sat, după
care mama sa îl încredinţează bunicului matern
(“tatal mamei, bunicu-meu David Creangă din
Pipirig”), David Creangă, care-l duce pe valea
Bistriţei, la Broşteni, unde continuă şcoala. În
anul 1853, este înscris la Şcoala Domnească de la
Târgu Neamţ sub numele Ştefănescu Ion, unde
îl are ca profesor pe părintele Isaia Teodorescu
(PopaDuhu). După dorinţa mamei, care voia să-l
facă preot, este înscris la Şcoala catihetică din
Fălticeni (“fabrica de popi”). Aici apare sub nu-
mele de Ion Creangă, nume pe care l-a păstrat tot
restul vieţii. După desfiinţarea şcolii din
Fălticeni, este silit să plece la Iaşi, absolvind
cursul inferior al Seminarului teologic
„Veniamin Costachi” de la Socola.

Dinanul1855până înanul1859urmeazăcursu-
rile seminarului, iar apoi, luându-şi atestatul,
revine în satul natal. Se însoară mai târziu la Iaşi
cu Ileana, fiica preotului Ioan Grigoriu de la
Biserica Patruzeci de sf inţi din Iaşi, devenind
diacon al acesteia (26 decembrie 1859).

În anul 1875, îl cunoaşte pe Mihai Eminescu,
atunci revizor şcolar la Iaşi şi Vaslui, cu care se
împrieteneşte.Între anii 1875 şi 1883, la îndemnul
poetului, scrie cele mai importante opere ale sale.

Între anii 1883 şi 1889 a fost bolnav de epilep-
sie şi a suferit foarte mult la aflarea bolii şi, apoi,
a decesului lui Eminescu şi al Veronicăi Micle.

Ion Creangă a trecut întru eternitate la data
de 31 decembrie 1889, în Municipiul Iaşi.

Vasile Alecsandri
S-a născut la

data de 21 iulie
1821, undeva în
ţinutul Bacăului,
Moldova. A fost
poet, dramaturg,
folclorist,ompolitic,
ministru, diplomat,
membru fondator
al Academiei Ro-
mâne, creator al
teatrului românesc
şi al literaturii dra-
matice în România,
personalitate mar-
cantă a Moldovei şi apoi a României de-a lungul
întregului secol al XIX-lea.

Vasile Alecsandri a fost unul dintre fruntaşii
revoluţiei de la 1848.Mişcarea revoluţionară din
Moldova a avut un caracter paşnic (fiind denu-
mită în epocă „revolta poeţilor”).

Urmare a înfrângerii mişcării paşoptiste,
Vasile Alecsandri este exilat.După ce călătoreşte
prin Austria şi Germania se stabileşte la Paris,
unde se întâlneşte cu alţi militanţi paşoptişti
munteni; din perioada exilului datează poeziile
AdioMoldovei şi Sentinela română.

În anul 1855 s-a îndrăgostit de Paulina Lu-
casievici, cu care a avut o fiică, Maria, în noiem-
brie 1857. S-au căsătorit nouăsprezece ani mai
târziu,pe 3 octombrie 1876.Din anul 1860 se sta-
bileşte la Mirceşti, unde rămâne până la sfârşitul
vieţii, chiar dacă lungi perioade de timp a fost
plecat din ţară în misiuni diplomatice.

Înanul1863 ianaştere laIaşi societatea Junimea,
al cărui membru onorific a fost până la sfârşitul
vieţii. În anul 1867 este ales membru al Societăţii
literare române, devenită Academia Română.

În anul 1881, cu prilejul încoronării regelui
Carol I, poetul Vasile Alecsandri a scris textul
„Imnului regal român”, imnul naţional al
României. Imnul s-a cântat în mod oficial pentru
prima dată în România, în anul 1881, la în-
coronarea regelui Carol I.

A fost unul dintre fruntaşii mişcării revo-
luţionare din Moldova, redactând, împreună cu
Kogălniceanu şi C. Negri, „Dorinţele partidei
naţionale din Moldova”, principalul manifest al
revoluţionarilor moldoveni.

Vasile Alecsandri a trecut întru eternitate la
data de 22 august 1890, în localitatea Mirceşti.
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Orhan Pamuk
Orhan Pamuk este unul
din cei mai renumiți
scriitori turci 50 de
limbi și publicate în
peste 100 de țări. S-a
născut în anul 1952,
în Istambul, Turcia.
Bunicul său a fost
inginer de succesc și
un om de afaceri,
reușind să facă avere
din construcția de căi
ferate și fabrici. Tatăl
său a urmat același

drum, însă fără rezultate
satisfăcătoare.
Pamuk a fost educat în ca-

drul unor școli private din Istambul, iar după ce
a studiat timp de trei ani arhitectura, a renunțat
și a început să studieze jurnalismul, stabilindu-
și drept scop să devină scriitor.La vârsta de 22 de
ani a început să scrie primul său roman.Cu toate
că a câștigat un premiu național pentru lucrări
nepublicate, scriitorul a întâmpinatmari dificul-
tăți în publicarea acestuia. Printre cele mai re-
numite lucrări ale sale amintim: „Mă numesc
Roșu ”, „Istambul”, „Fortăreața albă”, „Cartea
neagră”,„Viața cea nouă”,„Zăpada”,„Muzeul in-
ocenței”.

Un partid naționalist turc a inițiat în
anul 2005 un proces penal împotriva sa, pentru
motivul că scriitorul a admis existența genocidu-
lui împotriva armenilor și kurzilor în timpul Im-
periuluiOtoman.Această afirmație ar fi lezat, în
opinia reclamanților, demnitatea națiunii turce.
Primul termen de judecată a avut loc pe 16 de-
cembrie . În urma protestelor internaționale,mi-
nisterul justiției din Turcia a anunțat pe 22
ianuarie 2006 că nu acordă aviz favorabil judecă-
rii scriitorului.Din cauza unei probleme de pro-
cedură, procesul a fost abandonat, înmod oficial
la începutul anului 2006. Revista americană
„Time” l-a inclus în anul 2006 pe lista celor mai
influenți 100 de oameni din lume. A primit mai
multe premii naționale și internaționale, printre
care premiul Orhan Kemal în 1983 în Turcia,
premiu IMPAC în 2003 și cel al Librarilor Ger-
mani în 2005. Pe 12 octombrie 2006, a
primit Premiul Nobel pentru Literatură, pen-
tru „descrierea sufletului melancolic al orașului
lui natal și a simbolurilor de contrast și sinteză
culturală pe care acest oraș le înmănunchează”,
potrivit paginii de internet a Fundației Nobeli
prestigios premiu. ÎnTurcia, reacția autorităților
a fost ambiguă –Ahmet Sezer, președintele țării,
a omis să-l felicite pentru această distincție, însă
a fost felicitat oficial de către premierul Recep
Tayyip Erdogan.

Gao Xingjian
Gao Xingjian este

un scriitor, dramaturg și
critic francez de origine
chineză, laureat al
Premiului Nobel
pentru Literatură în
anul 2000. S-a năs-
cut în 1940, în par-
tea estică a Chinei,
însă, în țara sa natală
avangardismul operei
sale și libertatea sa de
gândire și exprimare i-
au atras animozitatea Par-
tidului Comunist Chinez, el
petrecând aproape 6 ani în taberele de reeducare
în perioada Revoluției Culturale. Constrâns
la exil, Gao Xingjian se stabilește în Franța
în 1988 unde obține azilul politic, în 1997 obți-
nând cetățenia franceză.

GaoXingjian este autorul unor cărţi conside-
rate remarcabile, capabile, în opinia multor cri-
tici, să schimbe însăşi maniera de a concepe arta
narativă şi de a scrie proză în epoca prezentă.
Printre renumitele sale romane amintim „Mun-
tele Sufletului”, publicat în franceză sub tit-
lul „L’ame de la Montagne și „Cartea omului
singur” .Totodată,mai putem aminti eseurile lui
publicate în China, în perioada cunoscută sub
numele de “dezgheţul anilor ‘80”.

El alege, chiar şi după ce se va afla departe de
ţară, în exilul din Franţa, să rămână credincios
ideilor şi idealurilor proprii, pe care le afirmă
mereu, cu o extremă simplitate. La scurtă vreme
după ce i se decernase Premiul Nobel pentru Li-
teratură, Xingjian a afrimat: “Am avut întot-
deauna această obsesie a scrisului.E ceea cemi-a
adus, înChina, numai suferinţă şi nefericire, dar
n-am de gând să mă opresc.”

Motivația juriului a fost:„... pentru o operă de
valabilitate universală, perspective amare și in-
geniozitate lingvistică, care a deschis noi căi pen-
tru romanul chinez și dramă”.

Laureaţi ai premiului
Nobel pentru literatură
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Pentru că elevii clasei a III-a de la LiceulTeo-
retic „David Voniga” din Giroc, îndrumaţi de
inimoasa profesoară Daniela Simionese, au par-
ticipat la concursul naţional „Făuritorii de
poveşti”, şi pentru că o bună parte dintre ei au
fost şi premiaţi la acest concurs, dăscăliţa cu
dragoste pentru copii, dar şi pentru literatură,
s-a gândit – şi bine a făcut – să adune poveştile
scrise de micii elevi într-un volum, o carte care
să strângă în mănunchi strădania „micilor scrii-
tori”, care au dat dovadă de multă imaginaţie,

inspiraţie şi transpiraţie. Astfel, s-a născut un
volum cu douăzeci de poveşti şi cu tot atâţia au-
tori, carte care a fost lansată într-un cadru festiv
la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc, în
prezenţa părinţilor şi a bunicilor, a mai multor
dascăli, a primarului comuneiGiroc, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma, a scriitorului Robert Şerban,
a doamnei profesor dr. în ştiinţele educaţieiOana
Dău-Gaşpar şi a numeroşi alţi invitaţi.

Au fost citite lecturi din noua carte, de către
autori, sub atenta observaţie a actriţei Ana
Munteanu, de la Teatrul Naţional „Mihai Emi-
nescu”Timişoara,moderatorul întâlnirii fiind şi
„vinovatul” pentru această întâmplare de suflet

şi literatură, Daniela Simionese. Pentru mo-
mentele lirice a fost invitat Cvartetul deCameră
al Operei din Timişoara, „Incanto Quartetto”,
dar a susţinut recitaluri şi grupul vocal-instru-
mental „GMT” al Liceului Teoretic „David
Voniga” dinGiroc, condus de Sergiu Simionese.

Vorbind despre micii creatori, despre carte şi
despre profesoara Daniela Simionese, domnul
primar Iosif-Ionel Toma a precizat: „ Este pen-
tru prima dată, când în şcoala noastră, în comuna
noastră, participăm la un astfel de eveniment.El

este de excepţie şi merită toate laudele.
Ar fi bine ca el să fie repetat şi de alţi elevi şi

de alţi profesori.
Ar fi bine să avem mai mulţi profesori ca

doamnaDaniela Simionese,profesori care se im-
plică, sunt alături de copii şi de şcoală şi, în aceste
condiţii, nici rezultatele bune nu se lasă mult
aşteptate. Elevii unei clase, vorbim de elevii cla-
sei a III-a B a LiceuluiTeoretic «David Voniga»
dinGiroc, au scris fiecare câte o poveste, aşa cum
a simţit-o şi a înţeles-o el. Poveştile, unele din-
tre ele premiate la un concurs naţional, au fost
adunate în volumul de faţă, la a cărui lansare ne
aflăm.

Micii creatori de poveşti
de la Liceul Teoretic

„David Voniga” din Giroc
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Este important ca într-un timp ca al nostru
să-i apropii pe cei mai mici dintre elevi de carte,
să le insufli dragostea de a citi şi de a scrie, cu atât
mai mult cu cât trăim vremuri în care interesul
pentru scris şi citit a scăzut drastic în favoarea in-
ternetului şi televiziunii. Trebuie să citim şi să
scriem cât mai mult şi cât mai corect, pentru a
cunoaşte şi stăpâni cât mai bine limba română.
Personal şi împreună cu Consiliul Local Giroc,
am încercat să asigurăm elevilor comunei noas-
tre, dascălilor de aici, celemai bune condiţii pen-
tru a-şi desfăşura activitatea, pentru un
învăţământ modern şi adecvat vremurilor noas-
tre. Îndrăznesc să spun că am reuşit din acest
punct de vedere, de vreme ce şcoala noastră s-a
transformat în liceu, de vreme ce şcolii i-au fost
adăugate noi corpuri de clădire, cu numeroase
clase, de vreme ce sălile de clase sunt dotate ul-
tramodern şi dispunem de laboratoare perfor-
mante. Dacă dispunem de aceste dotări, este de
datoria profesorilor să atragă elevii spre

dragostea de învăţătură şi să-i ducă spre perfor-
manţă, cum se întâmplă astăzi, aici.Ţin să vă fe-
licit şi să vă urez în continuare rezultate cât mai
bune”.

Vorbind despre acest eveniment, scriitorul
Robert Şerban a spus: „Ce dinamism trebuie să
aibă un astfel de om ca să poată să o ia de la capăt
în fiecare zi. Din păcate, trebuie să recunoaştem
că astfel de dascăli sunt destul de rari, iar atunci
când sunt identificabili, ei trebuie cumva puşi în
ramă.De când am predat la facultate, ştiu cât de
important e să fii continuu disponibil, să încerci
să îi înveţi. Toţi spunem poveşti. Când nu vor
mai exista, lumea vamuri.Dar nu se va întâmpla
asta, deoarece apar noi oameni, noi poveşti. Am
citit cartea, una complexă, care are şi desene.
Dacă aş fi în locul dumneavoastră, i-aş încuraja
continuu, pentru că jocurile de cuvinte te ajută
să îţi dezvolţi inteligenţa, să faci conexiuni şi să
vezi lumea altfel. A citi este cel mai complicat

exerciţiu intelectual. E uşor să asculţi muzică, să
mergi la operă, să vezi un film. Cititul necesită
un efort interior profund, o atenţie distributivă
şi o urmărire a textului.Te rupi cumva de lumea
înconjurătoare şi fugi altundeva. Cei care citesc
suntmai altfel decât ceilalţi, din punct de vedere
sufletesc şi intelectual.Trebuie să citiţi continuu,
este o minune să te bucuri de cărţi şi să constaţi,
la o vârstă mai mare, ce efect au avut. Scriitorii
sunt fiinţe cu totul speciale, pline de umor şi care,
întotdeauna, pot improviza despre orice, chiar
dacă nu au habar despre un subiect. Îmi doresc ca
voi toţi să ajungeţi scriitori.Lumea are nevoie de
povestitori, de oameni care să consemneze viaţa
din jurul nostru şi să o depună ca mărturie.
Aceste poveşti sunt mărturiile ascunse ale unei
vieţi pe care voi o trăiţi.

Lucrările de artă vizuală sunt foarte frumoase.
Aproape că nu ştiu ce să aleg: povestea sau de-
senul. Îţimulţumesc,Daniela Simionese, pentru
că m-ai invitat aici. Cărţile rămân”.

Despre micii autori şi cartea de poveşti a mai
vorbit şi prof.dr. în ştiinţele educaţieiOanaDău-
Gaşpar: „Povestea reuşeşte să ofere o nouă sem-
nificaţie. Povestitorul ştie să aleagă sau să
construiască o poveste în aşa fel încât să-i ofere
un nou sens. Daniela Simionese, prin viziunea
sa, a reuşit să transforme o clasă de elevi de a III-a
într-o echipă de terapeuţi de primă clasă. Mă
închin în faţa unui asemenea om.Vă sfătuiesc să
citiţi cartea şi, dacă şi dumneavoastră aţi reuşit să
descoperiţi acelaşi sens, e un nou pas.

Nu pot să îmi doresc decât ca fiul meu să aibă
un povestitor de poveşti, în loc de învăţător.

Seara „cu poveşti” s-a încheiat cumulţumirile
adresate celor prezenţi, de către doamnaDaniela
Simionese, în ritmurile alerte ale „Imnului co-
munei Giroc”, imn scris text şi muzică de dom-
nul Sergiu Simionese şi interpretat de toţi cei
prezenţi.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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Adoua zi dupăDuminica Pogorârii Sfân-
tului Duh, adică în Lunea Rusaliilor, Bise-
rica Ortodoxă prăznuieşte pe Sfântul Duh,
a treia persoana a SfinteiTreimi, precum in-
dică Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din
Lunea Cincizecimii: „Întru această zi,
prăznuim pe însuşi Preasfantul şi de viaţă
făcătorul şi întru tot puterniculDuh,Carele

este unul dinTreimeDumnezeu...”.
În calendarele româneşti, această zi este

trecută ca fiind sărbătoarea Sfintei Treimi.
Denumirea aceasta, de dată mai nouă,
reprezintă probabil o influenţă catolică (la
catolici SfântaTreime e sărbătorită în prima
Duminică dupăRusalii). În secolul XII,nici
înApus nu era încă generalizată o asemenea
sărbătoare, ci era privită în unele mănăstiri
ca o inovaţie; ea a fost stabilită definitiv în
Apus abia în anul 1334. În calendarele celor-
lalte BisericiOrtodoxe, însă,Lunea de după
Rusalii este numită încă Lunea Sfântului
Duh, ca în Penticostar.
Ca să nu se supere Rusaliile – nişte fiinţe

fantastice care, potrivit credinţelor populare
precreştine, umblă prin văzduh şi îi pocnesc
pe cei ce nu le respectă ziua –, credincioşii

duc la biserică ramuri verzi de nuc sau de tei,
plante despre care se crede că alungă
spiritele rele.Păstrate peste vară, rămurelele
apără ogorul şi gospodăria de furtunile şi
grindina ce s-ar putea abate asupra lor. În
lunea Rusaliilor, a doua zi după Duminica
Pogorârii SfântuluiDuh,BisericaOrtodoxă
prăznuiește a treia persoană a a Sfintei

Treimi, Sfântul Duh, precum indică Penti-
costarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea
Cincizecimii. Însă, în calendarele românești
această zi este trecută ca sărbătoare a Sfintei
Treimi. Se pare că această denumire a fost
dată sub influenţă catolică. La catolici,
Sfântă Treime e sărbătorită în prima
Duminică după Rusalii.
Şi la porţi, şi la intrarea în casă se arbore-

ază ramuri verzi de nuc sau de tei, pentru a
le păzi de rele.
În unele locuri, femeile stau în răspântii,

cu ştergare şi vase mari cu apă, în care pun
frunze de nuc şi spală picioarele trecătorilor.
Din Duminica Mare, sau a Rusaliilor,

poate începe culesul plantelor de leac; până
la această dată, se consideră că plantele sunt
contaminate de către Rusalii.

A doua zi de Rusalii –
Sfânta Treime
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În perioada 21 februarie – 1 martie 2015 s-a
desfăşurat, la C.S.S. nr. 1 Timişoara, faza
judeţeană a Campionatului Naţional Individual
de Şah, copii şi juniori. De la Clubul de Şah
Giroc s-au remarcat: Paul Paraschiv, care a ocu-
pat locul 1 la categoria B14, şi Alexandra
Paraschiv, cu locul 2 la categoria F14.
În zilele de 7 şi 8 martie 2015, la Timişoara,

s-a desfăşurat concursul internaţional de şah
Trofeul „Mediator”, pentru copii şi juniori între
6 şi 18 ani.S-au aliniat la start numeroşi jucători,
din judeţele Timiş, Arad şi Caraş-Severin. Paul
Paraschiv, de la Clubul de Şah Giroc, a ocupat
locul 1 general în secţiunea dedicată juniorilor
între 11 şi 18 ani. Alexandra Paraschiv s-a clasat
pe locul 2 general, dar prima în clasamentul femi-
nin. Denis Alboni a ocupat locul 2 la categoria
B14. Mihai Iucu s-a clasat al treilea la băieţi, în
concursul dedicat copiilor de 9-10 ani.

Tot la 7martie, laDumbrăviţa, a avut loc con-
cursul de şah „Ghiocelul”, pentru copii între 5 şi
7 ani.ComunaGiroc a fost reprezentată de 5 fete
şi 4 băieţi. Cel mai bun rezultat girocean a fost
obţinut aici de către Andreea Nedelcu, născută
pe 7 octombrie 2009, care la secţiunea de fete a
ocupat locul I general, cu 4 victorii şi o remiză
din 5 partide.Alte rezultate girocene: locul 4 din
15 jucătoare, Izabela Ştiubea; la secţiunea băieţi,
locul 7 din 28 de jucători, Luca Iucu.
În data de 18 aprilie 2015, la Lipova, a avut loc

a treia ediţie aMemorialului „Victor Butunoi” la
şah rapid, un concurs open care s-a bucurat de
participare internaţională (jucători dinRomânia
şi Ungaria). Chişozeanul Denis Alboni a scris
numele Girocului în „Cartea de Onoare” a

acestei întreceri internaţionale, fiind premiat
pentru locul I la categoria B14 (băieţi 13-14 ani).
Cu 6 victorii din 9 partide, jucătorulClubului de
Şah Giroc a ocupat locul 26 din 178 de partici-
panţi, depăşind în clasamentul general un
maestru F.I.D.E., doi maeştri naţionali şi câţiva
posesori ai titlului de candidat de maestru.
În perioada 1-3 mai 2015, la Drobeta Turnu-

Severin, a avut loc Festivalul Internaţional de
Şah „ValurileDunării”, cu participanţi seniori şi
juniori din România,Bulgaria, Serbia,Macedo-
nia şi Franţa. Juniorii giroceni au fost prezenţi la
vârf în această competiţie, prin splendidele rezul-
tate ale lui Denis Alboni, cu locul 2 din 32 de
jucători la secţiunea ELO 1800, şi Paul
Paraschiv, cu locul 4 în aceeaşi secţiune. Privind
adversarii cu care au jucat şi rezultatele cu aceş-
tia, lucru exprimat şi prin performanţa rating,
consider că Paul Paraschiv a avut misiunea cea

mai grea. El a jucat doar cu ad-
versari având minim categoria I
şi a înregistrat splendidul scor de
două victorii şi o remiză în faţa
celor trei oponenţi candidat de
maestru. Dar, indiferent de
modul în care tragerea la sorţi a
criteriilor de departajare a dis-
tribuit premiile, important este
că ambii giroceni au fost prezenţi
în faţă, unde era lupta cea mai
grea, înfruntând fără complexe
seniorii şi câştigând respect pen-
tru Clubul de Şah Giroc, într-o
competiţie internaţională.
În zilele de 15 şi 16 mai 2015,

la Giurgiu, s-a desfăşurat finala
Olimpiadei Naţionale de Şah
pentru clasele I-VIII. Judeţul
Timiş a fost reprezentat de către
Paul Paraschiv la băieţi (al treilea
an consecutiv), iar la fete de către

Alexandra Paraschiv. După un start promiţător,
cu două victorii şi două remize în prima zi, Paul
Paraschiv a ratat finişul. Alexandra, în schimb, a
progresat cu un loc în clasamentul naţional femi-
nin al gimnaziilor, ocupând locul 7, faţă de locul
8 în 2014. Totuşi, ea regretă că a ratat în ultima
rundă o victorie ca şi făcută, care i-ar fi adus o
medalie. Paul şi Alexandra sunt abia în clasa a
şasea.
Mulţumim domnului primar dr. Iosif-Ionel

Toma şiConsiliului LocalGiroc pentru sprijinul
oferit mişcării şahiste şi pentru premiul de exce-
lenţă acordat Alexandrei Paraschiv în urma
rezultatelor de excepţie din anul 2014 (şapte
medalii în cinci finale pe ţară).

ZamfirMOLDOVAN, antrenor maestru

ŞAH – succese girocene
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În perioada 15-18 iunie 2015, la Olăneşti, a
avut loc finalaCampionatuluiNaţional Şcolar pe
Echipe Mixte „Elisabeta Polihroniade”. Com-
petiţia s-a jucat pe trei secţiuni separate: ciclul
primar (pentru prima dată, elevii din clasele I-IV
au avut şi ei concursul lor), ciclul gimnazial şi
liceele.

După primele două ediţii, în 2013 şi 2014,
ediţii care, de altfel, s-au bucurat de o participare
bună (la gimnaziu aproape toate judeţele au
trimis reprezentanţi în anii precedenţi), impor-
tanţa campionatului de şah pe echipe ale şcolilor
a crescut, astfel încât pentru ediţia a treia a fost
încheiat un protocol, în vederea unei bune orga-

nizări, între Ministerul Educaţiei Naţionale,
Ministerul Tineretului şi Sportului, Clubul de
ŞahElisabeta Polihroniade şi FederaţiaRomână
de Şah.

Şcoala dinGiroc a fost prezentă la fiecare din
primele două ediţii, cu echipa de şah a claselor
I-VIII, obţinând de fiecare dată frumoase rezul-
tate: locul 5 general, în 2013, din 39 de echipe
participante şi titlul de campioană naţională a
comunelor; din nou locul 5 general, în 2014, din
38 de echipe şi vicecampioană naţională în clasa-
mentul rural, după o departajare cu ghinion, în
care au fost amestecate şi echipele oraşelor, deşi
am avut victoria directă la echipa care şi-a ad-
judecat locul I la comune.

Am ţinut să menţionez acest episod, întrucât

a reprezentat, cred eu, un factor important în
succesul zdrobitor al girocenilor la ediţia 2015.
Şahiştii noştri au rămas cu o frustrare teribilă
după ediţia 2014: doar o jumătate de punct în
plus ne-ar fi adus pe locul 3,plus titlul naţional la
comune; doar un punct în plus ar fi adus echipei
noastre locul 2 general în 2014.Ca să numai vor-
bimdemeciurile încinse din ediţiile 2013 şi 2014
cudubla campioanănaţionalădinPloieşti,meciu-
ri în care am simţit de fiecare dată că am trecut
razant pe lângă victorie, că se putea mai mult.
Amărăciunea noastră de la finalul ediţiei 2014 era
sporită de faptul că pierdeam un jucător, pentru
ediţia următoare, pe Robert Perţe, care trecea în

clasa a noua şi se impunea, aşadar, sarcina dificilă
de a-l înlocui cu cineva bine pregătit, în interval
de numai un an.

Au trecut trei sferturi de an de la acelmoment
şi echipa girocenilor, refăcută, a fost supusă unui
prim test major, la faza judeţeană a ediţiei 2015.
Testul a fost trecut cu brio:Paul Paraschiv,Denis
Alboni, Alexandra Paraschiv şi bobocii Mihai
Iucu (clasa a II-a) şi Ştefan Juravle (clasa a IV-a),
ultimii doi jucând cu schimbul pe postul lăsat
liber de Robert Perţe, literalmente au masacrat
concurenţa, câştigând toate cele 7meciuri cu scor
maxim: patru la zero! Un rezultat care ne dădea
îndreptăţite speranţe pentru faza finală, dar fără
a slăbi vigilenţa. Speranţe care, iată, aveau să se
împlinească.

ŞAH – Comuna Giroc,
campioană naţională!
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La Olăneşti, în iunie 2015, echipa de şah a
claselor V-VIII de la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc s-a clasat în finala ţării pe
locul I general, cu 7 meciuri câştigate din 7
posibile! După 6 runde eram deja CAMPIONI
NAŢIONALI, nu mai puteam fi depăşiţi, dar
şahiştii noştri nu au lăsat garda jos şi au câşti-
gat şi ultimulmeci, cel cu SatuMare, cu scorul
de 3-1 (două partide câştigate şi două remize).
Era un meci festiv, dacă mă pot exprima aşa.
Ne sărbătoream victoria în campionatul
naţional pe echipe şcolare, jucând în ultima
rundă cu reprezentanta unui centru şahist
foarte vechi şi de mare prestigiu.

Performanţa girocenilor a produs o situaţie
inedită la premiere: ei au fost premiaţi de două
ori, o dată pentru titlul de campioni naţionali
şi a doua oară pentru locul I în clasamentul
rural. De asemenea, girocenii şi-au mai ad-
judecat douămedalii de aur în clasamentele in-
dividuale: Denis Alboni, campion pe masa 2,
cu 7 partide câştigate din 7, şi Alexandra
Paraschiv, pe masa 4 (fete), cu 6 victorii şi o
remiză.

Echipa de şah a ciclului primar de la Giroc,
reprezentând judeţulTimiş (girocenii au câşti-
gat la 21 martie 2015 faza judeţeană la echipe
şcolare atât la ciclul primar, cât şi la ciclul gim-
nazial) a ocupat locul 2 în clasamentul rural, în
urma formaţiei din Comuna Jucu (judeţul
Cluj).Echipa ciclului primar a fost slăbită prin
promovarea jucătorilor Ştefan Juravle şiMihai
Iucu la ciclul gimnazial dar, chiar şi aşa, ei s-
au întors acasă ca vicecampioni naționali ai co-
munelor! Vedeta bobocilor a fost Andreea
Nedelcu, în vârstă de numai 5 ani. S-a mai re-
marcat Mihai Cureteu, cu cel mai mare punc-
taj din echipa ciclului primar.Ceilalţi membri
ai echipei au fost:Dorin Dumitrache,Gabriel
Dumitrache, Ioana Pașca.

Şcoala Gimnazială Giroc, devenită între
timpLiceulTeoretic „DavidVoniga”, a parcurs
un traseu spectaculos de şase ani şi jumătate,
de la debutul cursurilor de şah în octombrie
2008, până la titlul de campioană naţională a
comunelor în 2013 şi campioană naţională la
şah, echipe mixte, gimnaziu, în 2015.

Mulţumesc celor care au crezut în mişcarea
şahistă giroceană şi care ne-au susţinut de-a
lungul timpului, domnului primar Iosif-Ionel
Toma, Consiliului Local Giroc, sponsorilor,
părinţilor şi mai ales elevilor care au muncit şi
ne-au dăruit această performanţă ce încu-
nunează un lung şir de succese.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru
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Formaţia de minifotbal ASWMT Giroc a
câştigat Campionatul de minifotbal Alborz,
impunându-se la finalul competiţiei în faţa
celor de la AEM Timişoara. Lupta s-a dus
până în ultima etapă, girocenii conduşi de
preşedintele Levente Borşoş reuşind să adune
cu două punctemaimult decât adversarii prin-
cipali.

Dacă AEM a reuşit doar în egal în ultimul
joc al campionatului, în faţa echipei de pe locul
şapte, în schimbASWMTs-a impus cu scorul
de 3-0 în faţa celor de la Intesa.WMTGiroc îl
are antrenor pe portarul naţionalei de mini-
fotbal, Cristian Popa, căpitan fiind Cristian
Puiu, golgheter – Claudiu Dumitru, iar jucă-
tor exponenţial, internaţionalul campion eu-
ropean Adrian Călugăreanu.

Primele două clasate vor juca spre finele
săptămânii pentru unul dintre cele 4 locuri de
calificare în turneul final naţional, ASWMT
Giroc şi AEMTimişoara regăsindu-se aşadar

din partea Timişului între cele 16 echipe din
şapte judeţe care vor concura în perioada 12-
14 iunie la Deva în Campionatul Regional –
Zona de sud-vest, structurat sub formă de
grupe preliminare şi faze eliminatorii, în care
semifinalistele vor juca apoi cu biletele de
turneu final în buzunar.Ulterior, turneul final
al Campionatului Naţional de minifotbal va

avea loc tot în această parte de ţară,mai precis
la Arad, pe 3-5 iulie. Până atunci, în perioada
25-28 iunie, are loc şi turneulCupeiRomâniei
la minifotbal, la Piatra Neamţ, Paşcani şi
Roman, localitate ce va găzdui şi finalele, pen-
tru această competiţie cele două reprezentante
aleTimişului urmând a fi decise în urma întâl-
nirilor judeţene din 20-21 iunie.

Bucuros de acest rezultat, preşedintele AS
WMT, Levente Borşoş, a declarat că el şi în-
treaga echipă sunt mândri să reprezinte
Girocul la cel mai înalt nivel al minifotbalului
românesc. (A.B.)

Mândri că reprezintă
Girocul: AS WMT a câştigat

campionatul judeţean
de minifotbal!
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Manifestările din Anul Domnului 2015 de la
Caransebeş sunt prilejuite de sărbătorirea festivă a
hramului noii catedrale „Învierea Domnului” din
oraşul de reşedinţă episcopală, cu ocazia împlinirii a
150 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe
Române a Caransebeşului şi de proclamarea anului
2015 drept „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănă-
stirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură
de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”.

Începutul manifestărilor a avut loc în Duminica
Tomii, cu procesiunea ierarhilor şi credincioşilor, de la
sediul Episcopiei Caransebeşului, la Catedrala
„Învierea Domnului” (ora 9), Sfânta Liturghie
Arhierească şi evocarea împlinirii celor 150 de ani de la
întemeierea Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului
(ora 9:30), spectacolul de promovare a folclorului
tradiţional bănăţean, la care au participat formaţii de
dansatori din Banat (în centrul civic al oraşului, ora
12:30), spectacol folcloric în Sala Casei de Cultură
„George Suru” din Caransebeş (ora 18:30).

Luni, 20 aprilie, s-a deschis, la ora 9:30, în Sala de
festivităţi „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului
Eparhial Caransebeş,Simpozionul Internaţional „Mi-
siune şi Propovăduire. 150 de ani de la întemeierea
Episcopiei Caransebeşului”,printr-un recital omagial,
susţinut de Corul Episcopiei Caransebeşului, apoi,
„cuvântul de întâmpinare” adresat participanţilor de
către P. S. Lucian, mesajul Patriarhului Daniel şi „cu-
vântarea”domnului ministru Victor Opaschi, secretar
de stat pentru culte. Cuvinte de binecuvântare au
adresat Î.P.S. Irineu, Mitropolitul Olteniei, Î.P.S.
Ioan, Mitropolitul Banatului, Î.P.S. Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, Î.P.S. Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, P.S. Andrei, Episcopul Covasnei şi
Harghitei,P.S.Gurie,Episcopul Devei şi Hunedoarei.

În plen, au prezentat comunicări următorii ierarhi:
P.S. Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei:

„Discernământul sau dreapta socoteală la Părinţii filo-
calici”; P.S.Visarion,EpiscopulTulcii: „Hrană pentru
suflet: cartea de rugăciuni a episcopuluiVeniamin Nis-
tor – 1942”; P.S.Macarie,Episcopul român al Europei
de Nord, Stockholm – Suedia: „Începuturile aposto-
latului creştin în Islanda”; P.S. Emilian Lovişteanul,
Episcop – Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului: „Paro-
hia, între misiune şi înveşnicire”; P.S. Lucian, Epis-
copul Caransebeşului: „1865 – anul întemeierii
Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului”.

După aceste comunicări a avut loc lansarea vol-
umelor: Vasile Petrica,„AcademiaTeologică Ortodoxă
Română Caransebeş”, Editura David Press Print,
Timişoara, 2014; Petru Bona, „Lespezi şi cruci de pi-
atră din parohiile Eparhiei Caransebeşului”, Editura
Episcopiei Caransebeşului,Caransebeş, 2015;Mircea-
Gheorghe Abrudan,„Ortodoxie şi luteranism înTran-
silvania între Revoluţia paşoptistă şi Marea Unire.
Evoluţie istorică şi relaţii confesionale”, Presa

Universitară Clujeană, Cluj, 2014.
Înainte de servirea mesei de prânz, participanţii la

eveniment au vizionat Expoziţia foto-documentară
„Episcopia Caransebeşului la 150 de ani de existenţă”.

Începând cu ora 16, înscrişii la simpozion au
susţinut comunicările în cele două secţiuni ale Teolo-
giei:Teologie I (17 participanţi) şiTeologie II (12 par-
ticipanţi).

Marţi, 21 aprilie, s-au derulat comunicările ştiinţi-
fice la celelalte secţiuni: Secţiunea „Episcopia
Caransebeşului” şi Secţiunea „Istorie Bisericească” (19
participanţi + 25 participanţi).

La Secţiunea „Istorie Bisericească”, Viorel-Dorel
Cherciu, preşedintele Asociaţiei Culturale „David
Voniga”din Giroc, a prezentat lucrarea „Parohia Orto-
doxă Glimboca – Administraţie şi Comuniune” (sin-
gura comunicare care a fost aplaudată de auditoriu).

Miercuri, 22 aprilie, s-a desfăşurat Festivalul Coral
de Muzică Religioasă, în Catedrala „Învierea Dom-
nului” (ora 17), evoluând în scenă zece coruri
bisericeşti din Caransebeş, Reşiţa, Oţelu Roşu, Bocşa
Română, Glimboca, Orăştie.

Vineri, 24 aprilie, în Sala de Spectacole a Casei de
Cultură „George Suru” din Caransebeş, s-a „ţinut”
Festivalul Corurilor de Copii şi Tineret „Timotei
Popovici”, la care au participat zece coruri: Reşiţa,
Oţelu Roşu, Orăştie, Caransebeş, Făget, Arad şi
Lugoj. Corul Liceului Teoretic „Traian Lalescu” din
Făget a fost dirijat de profesorul doctorand Mircea
Sturza (dirijorul coralei „Giroceana”), interpretând
şase piese: „Veniţi să ne închinăm”,Timotei Popovici,
„O Doamne”, Fr. Silcher, „Cât de mărit”, Dimitrie
Bortneanski, „Mama”, Ioan D.Chirescu,„Eu mă duc,
codrul rămâne”, Timotei Popovici, „O, lume, ce fru-
moasă eşti”, Ludwig van Beethoven.

Sâmbătă, 25 aprilie, a avut loc Festivalul de Poezie
în grai bănăţean „Credinţă şi Lumină”, ediţia a VI-a,
deoarece Episcopia Caransebeşului sprijină astfel de
acţiuni, ţinând seamă că fenomenul literar al poeziei
dialectale este unul specific Banatului şi are peste 200
de ani de existenţă. Manifestarea aceasta

s-a organizat în colaborare cu Asociaţia Scriitorilor
în Grai Bănăţean şi Parohia Ortodoxă Ohaba Mâtnic.

Zilele Culturii şi Credinţei în Episcopia Caranse-
beşului s-au încheiat duminică, 26 aprilie, la Oraviţa,
unde, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, s-a
săvârşit, de la ora 9:30, Sfânta Liturghie Arhierească,
iar după-amiază, de la ora 16, în foaierul Teatrului
„Mihai Eminescu”, s-a vernisat expoziţia de docu-
mente bisericeşti cu privire la importanţa oraşului
Oraviţa în istoria Episcopiei Caransebeşului, iar elevii
SeminaruluiTeologic „Ioan Popasu” au jucat piesa de
teatru „Mironosiţele”, de Victor Ioan Popa.

Preţ de o săptămână, Caransebeşul a devenit „Se-
menicul” Credinţei şi Culturii Româneşti.

Viorel-Dorel CHERCIU

Girocul la Zilele Credinţei şi Culturii
în Episcopia Caransebeşului, ediţia

a IX-a, 19-26 aprilie 2015
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IIUULLIIEE –– CCUUPPTTOORR
CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN

(31 de zile; ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)
1 V ††)) SSff.. IIeerr.. LLeeoonnttiiee ddee llaa RRăăddăăuuţţii; Sf. Mc. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Cosma

şi Damian, cei din Roma
2 S Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; ††)) SSff.. VVooiieevvoodd

ŞŞtteeffaann cceell MMaarree; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3 D Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului

DDuummiinniiccaa aa 22--aa dduuppăă RRuussaalliiii (a Sf inţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sfinţilor 
Români: 2 Corinteni 5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei  4, 18-23  (Chemarea 
primilor Apostoli); a Sfinţilor Români: Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1, voscr. 2

4 L Sf. Ier. Andrei, arhiepiscopul Cretei; Sf. Cuv. Marta 
5 M †† Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie 
6 M Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din  Roma
7 J Sf. Mare Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel
8 V Sf. Mare Mc. Procopie şi mama sa, Sf. Mc. Teodosia; †† SSff.. MMcc.. EEppiicctteett pprreeoottuull şşii AAssttiioonn mmoonnaahhuull
9 S Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie, episcopul Tavromeniei, şi Chiril, episcopul Gortinei
10 D Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei 

DDuummiinniiccaa aa 33--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile 
vieţii); glas 2, voscr. 3

11 L Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Rusiei
12 M ††)) CCiinnssttiirreeaa SSffiinntteeii IIccooaannee aa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii PPrrooddrroommiiţţaa ddee llaa MMuunntteellee AAtthhooss; Sf. Mc.

Proclu şi Ilarie; Sf. Cuv. Mihail Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul
13 M Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. Sara
14 J Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 V Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei
16 S Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai lui; Sf. Mc. Iulia
17 D Sf. Mare Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, episcopul Ionopolei

DDuummiinniiccaa aa 44--aa dduuppăă RRuussaalliiii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 6,
18-23; al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); a Sf. 
Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 3, voscr. 4

18 L †† SSff.. MMcc.. EEmmiilliiaann ddee llaa DDuurroossttoorruumm; Sf. Cuv. Pamvo
19 M Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov 
20 M ††)) SSffâânnttuull şşii ssllăăvviittuull PPrroorroocc IIlliiee TTeessvviitteeaannuull
21 J Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; †† SSff.. CCuuvv.. RRaaffaaeell şşii PPaarrtteenniiee,, ddee

llaa AAggaappiiaa VVeecchhee
22 V Sf. Mironosiţă şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 S Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Sfinţit Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; 

Sf. Mc. Vitalie şi Valeria
24 D Sf. Mare Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen 

DDuummiinniiccaa aa 55--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea
celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5

25 L Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinţi de la 
Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia

26 M Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; †† SSff.. CCuuvv.. IIooaanniicchhiiee cceell NNoouu ddee llaa
MMuusscceell

27 M † Sf. Mare Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28 J Sf. Ap. şi Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
29 V Sf. Mc. Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi 
30 S Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul Umbriei
31 D Înainte-prăznuirea scoaterii Sf intei Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. şi Dreptul Iosif din

Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
DDuummiinniiccaa aa 66--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului
din Capernaum); glas 5, voscr. 6



 

În perioada 8-12 iulie 2015, la Timişoara,
s-a desfăşurat ediţia a XXVI-a a Festivalului
Inimilor. Şi-au dat întâlnire pe scena din Par-
cul Rozelor artişti din 14 ţări, în total par-
ticipând 37 de ansambluri folclorice.

Printre reprezentanţii României s-au nu-
mărat şi membrii Ansamblului „Ghiocelul”
din Giroc, cei care, practic, au deschis mani-
festarea artistică. Artiştii din comuna noastră
au încântat numerosul public prezent la eveni-
ment cu un dans tradiţional din zona Făgetu-
lui. Cea mai mare scenă în aer liber a fost
neîncăpătoare pentru cele 20 de perechi
girocene, formate atât din dansatori de la
grupa de seniori, cât şi de la grupa demijlocie.
Coregrafiamomentului artistic a fost semnată
de maestrul Victor Jicheran, iar grupul a fost
condus de domnul Ionel-Lucian Şipoş.

A fost o nouă participare remarcabilă a
comunei noastre la unul dintre cele mai
importante festivaluri de folclor, prezenţă ce a
confirmat, încă o dată, faptul că la Giroc
tradiţiile populare sunt pe mâini bune.

Ansamblul „Ghiocelul”,
pe scena Festivalului Inimilor
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Festivalul de folclor de la „GrinduPetri” are o
tradiţie de peste trei decenii şi a fost iniţiat de
minerii din zonă ca o serbare câmpenească în-
drăgită de oamenii locului şi intrând fără greu-
tate în tradiţia de aici.Timp de 30 de ani, această
sărbătoare nu a lipsit din calendarul eveni-
mentelor culturale din conzbaDarova.An de an
pe scena de la „Grindu Petri” au urcat alte for-
maţii de folclor şi au cântat pentru mai multe
generaţii de iubitori ai cântecului şi dansului
popular. Din acest an, conducerea primăriei
Darova a hotărât ca pe vechea sărbătoare câmpe-
nească tradiţională să pună bazele unui nou fes-
tival de folclor: „Festivalul de folclor zonal de
coregrafie”.Deşi ar fi vrut să aibămaimulte for-
maţii, până la urmă la „startul” primei ediţii s-au
prezentat şase formaţii de prestigiu: ansamblul
„Ghiocelul”, din Giroc, ansamblul „Boldure-
anca”, din Boldur, ansamblul „Vermeşana”, din
Vermeş, ansamblul „Moşniţeana”, din Moşniţa
Nouă, ansamblul „Hora Belinţului”, din Belinţ,
ansamblul „Bujoreana”, din Traian Vuia, şi

ansamblul organizatorilor, „Daroveana”, din
Darova. Au mai participat soliştii vocali Denisa
Lupulescu,Lavinia Lucian,Andreea Irimescu şi
Ramona Ilieşi-Drăgan. De asemenea, au mai
participat şi solişti instrumentişti.

„Ghioceii” giroceni au răspuns invitaţiei fă-
cute de Primăria Darova şi au participat cu o
parte din dansatorii cunoscutului şi numerosu-
lui ansamblu de renume în Banat. Junii şi junele
girocene au înfruntat cu stoicism canicula din
acest început de august şi după o călătorie fără
peripeţii notabile, poate cel mult fotografiile fă-
cute în autocar, au ajuns pe dealul ceva mai ră-
coros de la „GrinduPetri”.Prestaţia lor a fost una
mai mult decât onorabilă, cele 17 perechi în fru-
moasele costume girocene „inundând” scena fes-
tivalului. Conduşi de binecunoscutul coregraf
Victor Jicherean, „Ghioceii” giroceni au smuls
ropote de aplauze de la numerosul public prezent
la festival. Cupa şi diploma oferite de organiza-
tori cu acet prilej au fost înmânate coregrafului
Victor Jicheran.

Petru VasileTOMOIAGĂ

Ansamblul „Ghiocelul”,
prezenţă pe scena festivalului

de la „Grindu Petri”
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Şi în acest an, iată-ne din nou împreună,
emoţionaţi şi bucuroşi, alături de părintele
Traian Debucean. Ne-am adunat pelerini de
toate vârstele şi profesiile, uniţi fiind de credinţa
şi dorinţa de a ne închina la locurile încărcate de
sfinţenie dinMaramureş şi Oltenia.

Fiind chemaţi de Dumnezeu, am răspuns
chemării prin acest pelerinaj, avându-l aproape
pe părinteleTraian, care întotdeauna a ştiut să ne
ofere sfaturile duhovniceşti necesare, ţinând cont
de nevoile fiecăruia dintre noi, totodată, unind

grupul ca într-o adevărată familie. Împinşi de un
imbold lăuntric,ca împreună să împărtăşimbucu-
ria comuniunii în credinţă, am pornit la drum.

Experienţele trăite în pelerinajul acesta au fost
de maximă intensitate spirituală,amintindu-ne
că suntem străini (pelerini) pe acest pământ.

Esenţa acestor pelerinaje nu constă numai în
frumuseţea locurilor vizitate, a peisajelor, a edi-
ficiilor construite, care reflectă îmbogăţirea cul-
turală, ci şi în cea spirituală, mai ales trăirile şi
emoţiile avute de întâlnirea cu sfinţii (sfintele

moaşte), care ne-au întâmpinat cu binecuvân-
tările lor. Memorabile au rămas şi momentele
trăite în timpul Sfintelor Liturghii.

Ne-am bucurat cu toţii, de asemenea, de isto-
ria locurilor, aerul răcoros, de lucruri mărunte
cum ar fi florile de peste tot, pictura din fiecare
lăcaş de cult, apa, cântecul măicuţelor şi al
călugărilor, liniştea, splendoarea peisajelor, toate
acestea daruri de preţ care rămân în suflet pen-
tru veşnicie.

Traseul urmat şi locurile de popas în care

ne-am încărcat sufletul şi ne-am odihnit trupul
au fost următoarele: Rohia, Topliţa, Izvorul
Mureşului, din ale căror comori aş dori să îm-
părtăşesc şi celor care nu au fost cu noi.

Mănăstirea Rohia, cu hramul Sf. Ana, din
Ţara Lăpuşului,Maramureş, un complex mona-
hal de excepţie cu un istoric bogat. Loc în care
s-a retras cunoscutul monahNicolae Steinhardt
autorul „Jurnalului Fericirii”.Rohia are ca obiect
foarte valoros o icoană a Maicii Domnului, pic-
tată de călugărul Nicanor, de laMuntele Athos.

Pelerinaj în Ţara Lăpuşului
şi a Olteniei, alături de

părintele paroh Traian Debucean
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Mănăstirea Sf. Proroc Ilie,
dinTopliţa, judeţulHarghita, îl
are drept ctitor pe Miron
Cristea, primul Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române.
Muzeul mănăstirii deţine o
colecţie impresionantă de
icoane, obiecte liturgice. Aici
vin mulţi credincioşi pentru a
afla tămăduire trupească şi su-
fletească închinându-se la
icoanele făcătoare de minuni.

Iată-ne ajunşi şi la Mănă-
stirea IzvorulMureşului, ctitor
şi arhitect fiind Înaltpreasfinţia
saMitropolitul nostru IoanSe-
lejan. Mănăstirea are hramul
„AdormireaMaiciiDomnului”
, având o impresionantă obşte
de maici. Această frumoasă
mănăstire se remarcă prin
măiestria arhitecturală care îm-
bină într-o sinteză originală
stilul tradiţional românesc al
domnitoruluiMatei Basarab şi
stilul brâncovenesc.De aseme-
nea, ochiul şi sufletul sunt
încântate de picturile murale,
catapeteasma bisericii fiind
sculptată din lemn de păr săl-
batic, în stilul epocii brân-
coveneşti. Sfânta Biserică
adăposteşte racla cu o părticică
din sfintele moaşte ale Sfântu-
lui Ierarh Nicolae.

Al doilea traseu al pelerina-
jului nostru a fost în zona
Olteniei, mănăstirile: Hurezi,
Bistriţa, Dintr-un Lemn,
Turnu,Govora,Ostrov,Cozia.

Mănăstirea Hurezi este cea
mai reprezentativă construcţie
în stil brâncovenesc din în-
treaga ţară. Singurătatea şi
liniştea locului este tulburată
doar de cântecele huhurezilor,
păsări de noapte care au dat de-
numirea locului.

Mănăstirea Bistriţa, ctitorie a boierilor
Craioveşti, are o vechime de 500 de ani. Aici
ne-am închinat la Moaştele Sfântului Grigorie
Decapolitul.

Mănăstirea Turnu este o mănăstire de
călugări, punctul de atracţie fiind chiliile săpate
în stânca muntelui, unde pustnicii se izolau de
lume, în post şi rugăciune.

Mănăstirea Govora este una dintre cele mai
vechi din ţară şi are o icoană unică nu doar în
România, ci şi în lume. Aceasta este situată dea-
supra uşilor de intrare ale bisericii şi o înfăţişează

peMaicaDomnului cu aripi şi cu Sfântul Acope-
rământ. Icoana a fost pictată de zugravii şcolii
brâncoveneşti de laHorezu între anii 1700-1711.

Mănăstirea Cozia, ctitorită de Mircea cel
Bătrân la îndemnul Sfântului Nicodim de la
Tismana, este închinată SfinteiTreimi.

Mulţumim pe această cale organizatorilor
acestor pelerinaje şi părintelui paroh Traian
Debucean,pentru atmosfera plină de pace şi căl-
dură pe care a întreţinut-o. În aceeaşi măsură,
mulţumim Consiliului Local al comunei Giroc,
care ne-a asigurat transportul.

Teodora ŞCHIOP (Parohia Chişoda)
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Cetăţenii comunei Giroc care au dorit să
facă voluntariat s-au putut înscrie pentru
„marea curăţenie”, în cadrul unei noi ediţii
„Let’s Do It, Romania”, care a avut loc în
anul 2015. Participanţii la acţiune s-au în-

tâlnit în parcarea Liceului Teoretic „David
Voniga”din localitateaGiroc şi în faţa Şcolii
Generale cu clasele I-VIII „Iosif Cioroga-
riu”dinChişoda.La ora 9:30, toţi voluntarii
erau deja pe teren şi au început marea
curăţenie.
Zonele alese pentru această acţiune au

fost:drumul de lângă calea ferată –Halta Se-
menic;CaleaTimişoarei; drumul de legătură

dintre localitatea Giroc şi localitatea
Chişoda; drumul de legătură dintre locali-
tatea Chişoda şi Calea Şagului (DN 59);
izlaz Chişoda; drumul către Poligonul
Chişoda.

La fel ca în anii precedenţi, organizatorii
au pus la dispoziţia voluntarilor mijloace de
transport pentru a se putea deplasa direct la
locaţiile unde au făcut curăţenie, saci şi
mănuşi.

Responsabili Mediu:
insp. Petronela FLOREA
şi insp. Adelina SÎRBU

Exemplu de civism:
locuitorii comunei
Giroc au participat

la campania
„Let’s Do It, Romania!” 2015
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Tinerii care doresc sădevină fermieri potbene-
ficia de un sprijin de 50.000 de euro neram-
bursabili, prin intermediul măsurii 112 –
„Instalarea tinerilor fermieri”, sub-măsura „Spri-
jin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Sumele acordate tinerilor fermieri sunt neram-
bursabile şi nu presupun vreun aport propriu la
proiect. Această măsură va fi accesată pe baza
unui plan de afaceri, întocmit de către tânărul
fermier ce solicită prima de instalare. În funcţie
de mărimea suprafeţei deţinute sau de numărul

de animale aflate în gospodăria sa, acesta se va în-
cadra pentru un ajutor financiar nerambursabil
cuprins între 15.000 de euro şi 50.000 de euro.

Pentru a primi prima de instalare, tinerii fer-
mieri trebuie să îndeplineasca o serie de condiţii:

– deţin o exploataţie agricolă cu dimensiunea
economică cuprinsă între 15.000 şi 50.000 euro
(valoare Producţie Standard);

– deţin sau dobândeşte competenţe sau cali-
ficări profesionale specifice până la finalizarea
proiectului;

– au domiciliul stabil în unitatea administra-
tiv-teritorială unde se află exploataţia;

– lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine
concomitent un alt loc de muncă în afara unităţii

teritorial-administrative în care este situată ex-
ploataţia sau a zonei limitrofe;

– demonstrează, înaintea celei de-a doua
tranşe de plată, îmbunătăţirea performanţelor
economice ale exploataţiei, prin producţia pro-
prie comercializată în procent de minimum 20%
din valoarea primei tranşe de plată.

Principalele documente solicitate la
depunerea unui proiect pentru instalarea ca tânăr
fermier sunt:

– documente de proprietate sau folosinţă

pentru exploataţia agricolă (de la caz la caz, aces-
tea pot fi pentru teren, clădiri, animale, păsări,
albine etc);

– copie a diplomei de studii;
– Carte de muncă sau adeverinţă de la locul de

muncă, pentru a dovedi timpul efectiv lucrat în
agricultură în ultimele 12 luni înainte de insta-
larea pe cont propriu. Acest document poate fi
înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere,
prin care solicitantul confirmă că este membru al
unei familii de fermieri

– certificate privind lipsa datoriilor fiscale sau
sociale, atât pentru sediul social, cât şi pentru
fiecare punct de lucru înregistrat.

Tinerii pot primi până
la 50.000 de euro

nerambursabili pentru
a deveni fermieri
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FILE DE ISTORIE GIROCEANA

Desfăşurarea Primului RăzboiMondial, între
1918-1918, are urmări grave şi asupra în-
văţământului din Banat şi, implicit, din Giroc.
Învăţătorii sunt trimişi pe front, şcolile îşi închid
temporar porţile sau îşi reduc activitatea. Învăţă-
torul Atanasie Baicu, din Giroc, şi colegul său
Iosif Ciorogariu, dinChişoda, sunt arestaţi pen-
tru activitatea lor naţională şi patriotică, depor-
taţi şi întemniţaţi în lagărul de la Sopron.

Unirea Banatului cuRomânia, la 1 decembrie
1918, deschide noi perspective învăţământului
din Banat şi, implicit, din Giroc. Nedreptăţile
trecutului sunt înlăturate prin hotărârile Consi-
liului Dirigent din anii 1919 şi 1920 şi prin apli-
carea legii din anul 1924.Şcoala dinGiroc devine
şcoală primară de stat cu 7 clase cu limba de
predare română, având în vedere preponderenţa
etnică a populaţiei.

În anul 1919 se dă în folosinţă un nou local de
şcoală, din cărămidă arsă, având următoarele di-
mensiuni: lungime,9,80metri, lăţime 6,80metri,
înălţime 3,75 metri, în valoare de 20.000 de
coroane.Cheltuielile construcţiei sunt suportate
de comuna politică. Este vorba despre partea
dinspre şosea a şcolii vechi.

Şcoala construită atunci se extinde în anii
1927-1928, pentru a face faţă numărului tot mai
mare de elevi cuprinşi în clasele I-VII, cheltu-
ielile construcţiei, care se ridicau la 50.000 de lei,
fiind suportate tot de comuna politică, iar restul
de 120.000 de lei fiind alocaţi de comitetul şco-
lar şi de către stat.

În anul 1929 a luat fiinţă şcoala de copii mici
(grădiniţa), cu o singură sală de învăţământ, ame-
najată în fosta şcoală confesională de lângă
biserică.

În primii ani de după război funcţionează în
localitate trei şcoli, două foste confesionale, cea
veche de pe locul actualului parc al căminului,
demolată în anii 1944-1945, cea de a doua şcoală
confesională, de lângă biserică, şi şcoala de stat,
partea dinspre şosea a corpului actual al şcolii

vechi, cu trei săli de clasă şi locuinţă pentru
director.

Cercetând arhivele şcolare, se constată, la fel
ca şi în anii anteriori, numărul mare de elevi în-
scrişi în clasele mici, număr ce contrastează cu
cel al puţinilor elevi care reuşesc să terminele
clasele aVI-a şi aVII-a, fapt cauzat de condiţiile
materiale ale celormaimulţi elevi, care nu-şi per-
miteau frecventarea şcolii, dar şi de mentalitatea
locală care face ca puţini tineri din Giroc, spre
deosebire de alte sate bănăţene, să urmeze
cursurile unor şcoli superioare în învăţământul
secundar sau superior.Chiar şi şcolile demeserii
sunt puţin frecventate de tinerii dinGiroc în pe-
rioada interbelică, iar studii superioare nu au
urmat decât fiii câtorva familii: Baicu, Bocşa,
Ieli, Buibaş,Dunea, Rudniac, Savi,Gaiţă.

În învăţământul rural, pe lângă activitatea in-
structiv-educativă, se urmărea şi pregătirea copi-
ilor pentru viaţă. În acest sens, se înfiinţează
loturi şcolare, ca mijloc de educare a copiilor în
deprinderea unor metode agrotehnice moderne,
cultivarea pământului, creşterea albinelor sau de-
prinderea tehnicilor de altoire.

Prin activităţile desfăşurate la clasă, dar şi pe
lângă casele naţionale (căminele culturale), se ur-
mărea dezvoltarea simţului artistic şi educaţia
patriotică, prin cuprinderea copiilor în echipe
artistice, cum sunt: corul bisericesc, fanfară, pro-
gramele cultural-artistice cu ocazia diferitelor
serbări, baluri sau ruga.Dacăli precum Atanasie
Baicu, Mihai Bocşa, Ioan Belengean, preoţii
David Voniga şi Horia Vişoiu, alături de unii
ţărani, precum Dimitrie Rotariu şi Vichente
Lazăr, au fost animatorii unei bogate vieţi cul-
turale în perioada interbelică.

Dintre învăţătorii cu o activitate remarcabilă
în perioada interbelică, alături de Atanasie
Baicu, care după război a fost repus în drepturi,
fiind directorul şcolii până la pensionare, mai
menţionăm pe Mihai Bocşa şi Ioan Belengean.

Organizarea învăţământului
şi cei mai reprezentativi

învăţători ai şcolii girocene
între anii 1918-1948
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Mihai Bocşa
S-a născut la 5 august 1889, în comuna Nădlac,

judeţul Arad, din părinţi ţărani modeşti, fiind cel mai
mic din cei şase copii ai familiei.

Şcoala o face în comuna natală. Fiind un elev sâr-
guincios, este îndrumat să meargă la gimnaziul din
Mako (Ungaria), pe care îl absolvă în anul 1906.

De aici trece la Institutul Pedagogic din Arad
(Preparandia), absolvindu-l în 1910,după care susţine
examenul de diplomă în faţa comisiei prezidate de
Vasile Goldiş, obţinând diploma de învăţător în data
de 21 iunie 1910. Este numit învăţător în comuna
Babşa-Belinţ, unde funcţionează până în luna oc-
tombrie a anului 1913, când este transferat în comuna
Giroc, unde activează până la sfârşitul vieţii.

Aici găseşte un minunat colaborator, în persoana
preotului David Voniga, cu care va desfăşura o muncă
temeinică de instruire şi educare a noilor generaţii.

Prima activitate o începe cu formarea unui cor de
copii pentru răspunsurile liturgice, apoi un cor băr-
bătesc şi, mai târziu, renumitul cor mixt, cu care par-
ticipă la diferitele manifestări culturale şi concursuri
în judeţ, obţinând mai multe premii şi fiind apreciat de
prof.Velceanu,preşedintele corurilor şi fanfarelor din
Banat. A fost printre iniţiatorii ridicării unui monu-
ment în amintirea lui Aurel Vlaicu, în anul 1914.

Desfăşoară şi o activitate publicistică, scriind arti-
cole ocazionale în diferite foi locale, iar după Unire
este corespondent al ziarului „Universul”din capitală.
Ultimele articole sunt un serial despre problemele
agriculturii noastre şi au apărut în vara anului 1932.

A fost preocupat de repararea capitală a bisericii, în
anul 1927,pictată de meşterul Lazăr.Se achiziţionează
încă trei clopote, pe care le armonizează la Fabrica
Nowotny din Timişoara. Urmează construcţia Casei
Naţionale, cu sprijinul locuitorilor, care contribuie la
demolarea şi recuperarea materialelor unei cazărmi
din Timişoara. Se înfiinţează fanfara şi se achizi-
ţionează instrumente muzicale.

Împreună cu învăţătorul Atanasie Baicu, con-
solidează banca populară „Giroceana”, care a jucat un
mare rol economic în dezvoltarea comunei, con-
tribuind la prosperitatea locuitorilor.A fost chemat să
organizeze corul tramvaiştilor, fiind ajutat în această
muncă de ing.Micloşi, directorul întreprinderii, şi ast-
fel îndrumă o serie de tineri spre meseria de vatman,
taxator şi controlor, aceştia devenind şi gospodari de
frunte ai comunei. Se pun bazele unei echipe de
căluşari, instruiţi de IonTeodorescu, care pune multă
pasiune în desfăşurarea acestei activităţi, creând, pe
lângă echipa şcolară, şi una de adulţi, cu care participă
la nenumărate serbări din oraş, ducând faima satului.

Pe lângă şcoală,mai înfiinţează şi o pepinieră pomi-
colă, unde elevii au învăţat să altoiască şi să în-
drăgească această meserie nobilă şi bănoasă.

În şcoală a selectat elementele capabile, în-
drumându-le să urmeze şcoli superioare. Amintesc
doar câteva nume: Ioan Dunea, devenit învăţător în
comuna Herneacova, Andrei Rudniac, devenit emi-
nent profesor la Liceul „C.D. Loga”, Gheorghe Savi,
ajuns profesor universitar la Institutul Politehnic, şi
alţii.

La toate marile sărbători organiza spectacole şi
baluri cu scop cultural, educativ şi distractiv.

Pentru folosirea timpului liber, a înfiinţat Asociaţia

Vânătorilor şi Pescarilor, un adevărat club de poveşti
şi distracţii, preşedinte fiind Ion Teodorescu.

A fost un exemplu unic de dăruire şi elan pentru
prosperitatea comunei şi a oamenilor. Şi astăzi gene-
raţiile mai vechi vorbesc cu respect de acest cărturar,
care a fost faima comunei.

Se stinge din viaţă prematur, în primăvara anului
1933, în aceeaşi zi cu colaboratorul său IonTeodorescu,
iar toamna se stinge şi prietenul său nedespărţit, preo-
tul David Voniga...

Ioan Belengeanu
Fiu de ţărani din Pădureni, învăţătorul Ioan

Belengeanu s-a stabilit în Giroc în anul 1943. Încă din
primii ani de dăscălie, s-a dedicat cu pasiune şi cu vo-
caţie profesiunii de educator şi luminător al copiilor,
cărora le-a fost apropiat, ca şi oamenilor satului.

Pe lângă activitatea la catedră, organizează şi
primele excursii, una dintre acestea fiind la Reşiţa,
unde copiii de ţărani din Giroc au putut vedea fur-
nalele bătrânului combinat siderurgic.

S-a implicat în viaţa culturală a comunei, preluând
tradiţia dirijorilor de cor. Formaţia corală pe care a
condus-o, în repertoriul căreia a introdus multe cân-
tece ale compozitorilor bănăţeni, s-a remarcat la nu-
meroase concursuri şi festivaluri.

Pentru câteva cântece patriotice interzise de put-
erea comunistă, după instaurarea acesteia, a fost so-
cotit reacţionar, arestat, judecat şi condamnat. A
petrecut cinci ani în închisori şi la Canal, aflându-se
la un pas de moarte.

Revine în activitatea didactică, dar nu la şcoala din
Giroc, ci, după multe căutări, reuşeşte să se încadreze
ca pedagog la şcoala specială de surdo-muţi din
Timişoara, de unde a ieşit la pensie.

Pe plan cultural, îşi reia activitatea de dirijor al
corului bisericesc, care, pentru o vreme, activează şi pe
lângă Căminul Cultural, activitate căreia i se dedică cu
toate puterile sale până la sfârşitul vieţii, în anul 1996.

Au mai activat, în diferite perioade, între anii 1918-
1948, următorii învăţători: Sabina Minişan, George
Gruin,Mărioara Crişan (Baicu),Nicolae Vădăstreanu,
ElenaTeglaşiu, Ioan Ciorogariu, Ioan Orădan, Aure-
lia Cardas (grădiniţă), Nina Mălaiu, Elena Păunesc,
Constanţa Bumbescu, Florica Luminosu, Ioan Sfer-
dean (director între anii 1932-1938), Ioan Stoicu (di-
rector între anii 1938-1942), Barbu Ionescu (director
între anii 1942-1950).

Din informaţiile primite de la învăţătorul pen-
sionar Iosif-Tiberiu Stelzner, din Germania, la sfârşi-
tul anilor ’30, dar mai ales după apropierea politică
dintre România şi Germania de la începutul anilor ’40,
pentru a-i învăţa pe copiii etnicilor germani din Giroc,
care frecventau şcoala românească, să scrie şi să
citească corect în limba germană, sunt aduşi dinTim-
işoara învăţători şi preoţi, care desfăşoară această ac-
tivitate mai ales în vacanţa de vară. Aceşti dascăli
germani, la sfârşitul activităţilor cu copiii, îi învăţau
pe aceştia şi dansuri populare germane,după care seara
erau invitaţi la masă în familii, unde şi înoptau. Acolo
se aduna o mare parte din comunitatea germană, care
învăţa cântece sau discuta probleme specifice nemţilor
din sat. Asemenea învăţători au fost: Frany Sturmer,
Kathe Roch şi Grete Knoph, ei fiind trimişi de la
şcoala superioară „Banatica” din Timişoara.
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O, rămâi
„O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate

Numai eu ştiu să le-ascult;

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

Cu ochi negri şi cuminţi;

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;

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

În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol

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

Clipe dulci se par ca veacuri”.

Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupră-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare

Ş-am ieşit în câmp râzând.

Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot…
Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

Mihai EMINESCU
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Scriitori români născuţi
în luna iulie

Octavian Paler
S-a născut în 2

iulie 1926, în loca-
litatea Lisa, jude-
ţul Făgăraş (actual
Braşov). A fost
scriitor, jurnalist,
editorialist şi om
politic.

După termina-
rea liceului, ur-
mează cursurile
facultăţii de Litere
şi Filosofie şi
simultan pe cele
ale Facultăţii de

Drept din Bucureşti.
Din 1949, a fost redactor de programe cultu-

rale la Radiodifuziunea Română, corespondent
Agerpres la Roma, devenind apoi, din 1965, vi-
cepreşedinte al Comitetului de Radiodifuziune
şi Televiziune, iar din 1970 redactor-şef al coti-
dianului România Liberă. A ocupat de asemena
funcţii politice şi a fost persecutat de Securitate
datorită viziunilor sale pro-occidentale şi de cri-
tică la adresa PCR.

După evenimentele din 1989, devine membru
fondator al Grupului de Dialog Social şi conti-
nuă activitatea publicistică, fiind un critic acerb
al clasei politice româneşti.

Scriitorul a debutat publicistic în anul 1958,
cu versuri în „Luceafărul”, iar editorial abia în
anul 1970, cu volumul de poezii „Umbra cuvin-
telor”. Urmează, pe linia jurnalelor de călătorie
sau pe cea a literaturii parabolice, volumele care
i-au dimensionat statura de important autor con-
temporan: „Drumuri prin memorie” (Egipt-
Grecia, 1972, Italia, 1974), „Mitologii subiective”
(1975), „Apărarea lui Galilei” (1978; Premiul
Academiei Române), „Scrisori imaginare”
(1979), „Caminante” (1980; Premiul Uniunii
Scriitorilor), „Viaţa pe un peron” (1981), „Pole-
mici cordiale” (1983), „Un om norocos” (1984),
„Un muzeu în labirint” (1986), „Viaţa ca o coridă”
(1987), „Don Quijote în Est” (1993), „Vremea în-
trebărilor” (1995), „Aventuri solitare” (1996),
„Deşertul pentru totdeauna” (2001), „Autopor-
tret într-o oglindă spartă” (2004), „Calomnii mi-
tologice” (2007). În 2005 a primit Premiul Opera
Omnia al Uniunii Scriitorilor.

Octavian Paler a încetat din viaţă pe 7 mai
2007, la Bucureşti.

Constantin Noica
S-a născut în 12

iulie 1909, în co-
muna Vităneşti,
judeţul Teleor-
man. A fost filosof,
poet, eseist, publi-
cist şi scriitor
româm, de origine
aromână.

După ce a absol-
vit Liceul „Spiru
Haret” din Bucu-
reşti, se înscrie la
Facultatea de Filo-
sofie şi Litere, pe
care o va absolvi în anul 1931 cu teza de licenţă
„Problema lucrului în sine la Kant”. În 1927,ca li-
ceean, debutează în revista liceului „Vlăstarul”,cu
eseuri care au fost publicate în anul 1934 în volu-
mul„Mathesis sau bucuriile simple”. În anul 1938
– 1939 studiază la Paris cu o bursă a statului fran-
cez, apoi în anul 1940 îşi susţine doctoratul în fi-
losofie, la Bucureşti, cu teza„Schiţă pentru istoria
lui «Cum este cu putinţă ceva nou?»”. În luna au-
gust a aceluiaşi an face primul gest gazetăresc de
rezonanţă legionară: scoate într-un singur număr
revista „Adsum” (adică „Sunt aici, sunt de faţă”),
pe care o scrie singur şi o publică din bani proprii.

În perioada 1949 - 1958 are domiciliu obliga-
toriu la Câmpulung-Muscel. Aici, Noica şi-a că-
pătat ideea filosofică şi totodată şi-a trasat
principalele coordonate ale filosofiei sale de mai
tîrziu. În 1958 Noica este arestat, anchetat şi con-
damnat la 25 de ani de muncă silnică cu confis-
carea întregii averi. Alături de el vor fi arestaţi
toţi participanţii la seminariile private organi-
zate de Noica la Câmpulung, iar lotul lor va purta
la proces numele de “grupul Noica”. Execută la
Jilava 6 din cei 25 de ani de închisoare, fiind eli-
berat în august 1964. Ultimii ani din viaţă înce-
pând cu anul 1975, Constantin Noica şi i-a
petrecut la Păltiniş, lângă Sibiu, locuinţa lui de-
venind loc de pelerinaj şi de dialog de tip socratic
pentru admiratorii şi discipolii săi (vezi „Jurnalul
de la Păltiniş” de Gabriel Liiceanu).

Se stinge din viaţă la 4 decembrie 1987. A fost
înmormîntat la Schitul Păltiniş, după dorinţa sa,
slujba fiind oficiată de un sobor de preoţi în
frunte cu ÎPS Mitropolit Antonie al Ardealului,
Crişanei şi Maramureşului. După 1989, Gabriel
Liiceanu s-a ocupat de reeditarea integrală a căr-
ţilor lui Noica.
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Laureaţi ai premiului
Nobel pentru literatură

Herta Müller
Herta Müller este
o scriitoare germană de

limbă germană și
română, originară
din România. S-a
născut înanul1953 la
Nițchidorf, fostaRe-
giune Timișoara, ac-
tualul județul Timiș.
Tatăl ei a fost un șvab

bănățean și, ca mulți
alți cetățeni români de

naționalitate germană, a
fost înrolat în Al Doilea Răz-

boi Mondial în Waffen-SS, iar după război își câ-
știga existența fiind șoferdecamion. Dupăvenirea
la putere a comunismului în România, a fost ex-
propriat de autoritățile statului comunist român.
Mamascriitoarei, camajoritatea populației de na-
ționalitate germană din România (cei între 17-45
de ani), după accederea comuniștilor la putere, a
fostdeportată în1945 înUniuneaSovietică.Acolo
a fost deținută timp de cinci ani într-un lagăr de
muncă forțată. Fostul lagăr de la Novo-Gor-
lovka se află pe teritoriul Ucrainei.
În romanul ei „Atemschaukel” (Leagănul respira-
ției), publicat la München în anul 2009, Herta
Müller a prelucrat aspecte privind deportarea ger-
manilor originari din România în Uniunea Sovie-
tică. Prietenia cu membrii Aktionsgruppe Banat
(Grupul de Acțiune Banat), format din studenți și
scriitori de etniegermanădinRomânia,care aveau
o atitudine protestatară, neacceptată de regimul
comunist, a adus-o în atenția Securității. Ca ur-
mare a refuzului ei de a colabora cu Securitatea,
Müller a fost concediată și expediată pentru ree-
ducare într-un„mediumuncitoresc sănătos”, la în-
treprinderea „Tehnometal”, unde a lucrat ca
traducătoare. Ulterior și-a câștigat traiul lucrând
în calitate de profesoară suplinitoare în diferite
școli, între altele în Liceul „Nikolaus Lenau” din
Timișoara și la câteva grădinițe, precum și acor-
dând ore particulare de germană. Biografia ei este
prezentată în volumul„Regele se înclină și ucide”.
Volumul de debut, „Niederungen” - „Ținuturile
joase”,a apărut în1982,dupăoputernică confrun-
tare cu cenzuracare i-a „defrișat” simțitor manus-
crisul, volumul fiind totodată premiat de Uniunea
TineretuluiComunist la secțiunea„lucrări în lim-
bile naționalităților conlocuitoare”. Peste doi ani
cartea a fost publicată și în Republica Federală

Germania, exact așa cum fusese scrisă de autoare.
Reacția autorităților din România a fost dură: i s-
a interzis să mai publice. Ca urmare a interdicției
deapublica,Müller a emigrat în1987 înRepublica
FederalăGermania, împreunăcusoțul eideatunci,
scriitorul Richard Wagner. De altfel, Wagner a
avuto influențăputernicăasupraprozei scriitoarei.

Printre cărțile publicate și trause în limba ro-
mână, amintim: „Încă de pe atunci vulpea era vâ-
nătorul”, „Animalul inimii”, „Regele se-nclină și
ucide”, „În coc locuiește o damă”, „Mereu aceeași
nea și mereu același neică”,„Leagănul respirației”,
„Ținuturile joase”,„Astăzi mai bine nu m-aș fi în-
tâlnit cu mine însămi”.

Herta Müller a primit nenumărate distincții, iar
în anul 2009 i-a fost acordat Premiul Nobel pentru
„densitatea poeziei și sinceritatea prozei cu care a
descris plastic universul dezrădăcinaților”.

Octavio Paz
Octavio Paz (1914-1998) a

fost un poet, eseist și di-
plomat mexican,una din
figurile literare de pri-
mă mărime ale Ameri-
cii Latine. Absolvent
al Universidad Nacio-
nal Autónoma de
México și al Univer-
sity of California at
Berkeley,Paz debu-
tează în 1933 cu volu-
mul de poeme „Luna
silvestre”. Pleacă in Spania,
unde se apropie până la identifi-
care de cauza republicană din Războiul civil.Re-
flexiile acestei experiențe apar în Spania, în 1937,
sub titlul „Bajo in clara sombra y otros poemas”,
anunțându-l pe marele poet de mai târziu. După
o ședere la Paris se întoarce în Mexic, unde va în-
ființa și edita mai multe reviste literare de re-
nume („Taller”, „El hijo prodigo”, „În anii
‘70”, „Plural”). Influențat pe rând de marxism,
suprarealism, existentialism, budism și hin-
duism, tema sa de predilecție este capacitatea de
a-și depăși singuratarea existentiala prin dra-
goste, erotism și creativitate artistică. Scriitoru-
lui i-a fost acordat Premiul Nobel pentru
Literatură în anul 1990, cu motivația: „Pentru a
onora scrierile pasionate de orizonturi largi, ca-
racterizate de inteligență senzuală și integritate
umanistă”.
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În comuna Giroc s-au colectat, şi în anul
2015, la puncte fixe şi prin preluare gratuită
de la domiciliu sau de la sediile firmelor
şi instituţiilor, deşeurile electrice şi
electronice.

În localitateaGiroc,punctele de colectare
au fost pe strada Semenic, la sediul SCGiro-
ceana SRL, şi pe strada Trandafirilor, la
LiceulTeoretic „DavidVoniga”.LaChişoda,
punctul de colectare a fost situat în preajma
Casei Naţională.
Au fost oferite patru cupoane valorice în

valoare de 10 lei, pentru combine, vitrine şi
lăzi frigorifice, frigidere, congelatoare în-
tregi şi complete, şi două cupoane valorice în
valoare de 10 lei, pentru maşini de spălat
rufe şi vase, uscător de haine sau aparate de
aer condiţionat întregi şi complete.

Cupoanele valorice se pot folosi pentru orice
tip de cumpărături, în magazinele afiliate
Ticket Cadou.
La tombola cu premii pentru orice alt

aparat electric predat, s-au câştigat, prin

tragere la sorţi, unul dintre următoarele pre-
mii: două maşini de găurit, două cafetiere,
două mixere.

Câştigătorii Campaniei
RoRec

CAFETIERĂTRISTAR: Bianca Câm-
peanu ; Ana Spânu; MIXER TRISTAR:
Ana Bleir; Eugen Babescu; MAŞINĂ DE
GĂURIT SKILL: Ionel Şipoş; Petronela
Florea.

Campania RoRec de
colectare a deşeurilor
electrice şi electronice
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În ziua de duminică 19 iulie 2015,Comu-
nitatea Monastică „Preasfânta Treime”
(Mănăstire Greco-Catolică situată în îm-
prejurimile comunei Giroc) a sărbătorit
Hramul Paraclisului „Sfântul Prooroc Ilie
Tesviteanul” – icoana vetero-testamentară a
monahilor.
Deşi ne pregăteampentru o zi toridă, con-

form prognozei meteo (+ 38° C), încă de la
vremeaUtreniei,printre harurile cu care ne-a

binecuvântat Sfântul Ilie au fost şi norii, un
pic de ploaie şi vreme răcoroasă. Ziua de
rugăciune a continuat cu Acatistul Sfântu-
lui şiDumnezeiascaLiturghie, acompaniate
de fulgere şi tunete – Proorocul dorind să ne
atenţioneze că mesajul său profetic este de
mare actualitate pentru zilele noastre.
Ni s-au alăturat credincioşi pelerini din

diferite localităţi din judeţ, dar şi din afara
Timişului (Caraş Severin,Arad). La sfântul
Altar au slujit împreună cu părinţii ieromo-
nahi ai Comunităţii Monastice: Pr. Vasile
Borda (din parohia „Naşterea Maicii Dom-
nului” din Fabric, Timişoara), Pr. Răzvan
Opriţa (parohia „Buna Vestire”,Timişoara)
şi Pr.CristianChisvaşi (parohia „Coborârea
Spiritului Sfânt” din Vărădia, judeţul Caraş
Severin).

În predica sa, părintele Stareţ Atanasie a
vorbit despre diferenţa dintre un profet fals
şi unul adevărat, cu totul absorbit de
„Dabar” (ebr.) – Cuvântul Lui Dumnezeu,
subliniindmisiunea dificilă a lui Ilie într-un
context religios, social şi politic de mare
decadenţă, datorat idolatriei şi lenevirii
spirituale a poporului Lui Dumnezeu.

Hramul Paraclisului „Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul”

la Comunitatea Monastică
„Preasfânta Treime”,

din Giroc
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Prezentând apoi succint particularităţile
marilor prooroci din Vechime, începând cu
Moise, Isaia şi până la Ioan Botezătorul,
părintele ne-a învăţat că misiunea profetică
nu s-a încheiat cu venirea Mântuitorului,
carisma aceasta fiind prezentă în Biserică
prin taina Botezului, oferită tuturor credin-
cioşilor (începând de la ierarhia eclezială, la
monahi şi mireni) spre edificarea Trupului
Lui Hristos, trăită în comunitate.
Biserica astăzi aremare nevoie de profeţi,

de oameni ai LuiDumnezeu, aleşi, cu o viaţă
sfântă, care să trezească poporul Lui Dum-
nezeu la pocăinţă, la descoperirea chipului
adevărat al Lui Dumnezeu, prin Isus Hris-
tos, la o trăire plină de râvnă, speranţă şi
bucurie, dândmărturie de dragostea infinită

a Tatălui pentru fiii săi, de victoria Patimii
Lui Hristos asupra răului, de promisiunea
bunătăţilor cereşti, a Împărăţiei ce vine şi
care deja este printre noi (Mt 4, 17).Desigur
că această misiune nu este uşoară şi cere
multe sacrificii.Numai o inimă aprinsă pen-
tru Domnul şi îndurerată de suferinţele
fraţilor şi surorilor primeşte harul de a purta
cu îndrăzneală mesajul profetic. Profetul
este, aşadar, cel care citeşte istoria cu inima
lui Dumnezeu, trecutul cu ochii lui Dum-
nezeu şi vede în viitor, aparţine unei comu-
nităţi, care îi recunoaşte carisma, suferă cu
Poporul Ales – Ekklesia, cheamă la
pocăinţă, predică milostivirea Domnului şi
oferă speranţă, încurajare şi alinare fraţilor
(Mt 11, 28-30).
După cum este obiceiul la mica noastră

mănăstire, ca familie a Lui Dumnezeu, am

trăit „Liturghia de după Liturghie” sau
agapa – moment de comuniune şi îm-
părtăşire între toţi cei prezenţi, organizată
cu ocaziaHramului de familiile dinGiroc şi
Timişoara.
De la ora 15, a urmat Citirea

Duhovnicească a Sfintei Scripturi (Lectio
Divina) cu pr. Valentin Danciu.Tema abor-
dată în acest an a fost „Absenţa lui Ilie”,
având ca text de pornire pericopa din 3 Regi
22, 1-29. Acest fel de rugăciune, de
rumegare a textului biblic la lumina Spiritu-
lui Sfânt şi în cadrul comunităţii, ne-a de-
schis ochii, ajutaţi şi îndemnaţi de pr.
Valentin, ca să citim „semnele timpului”
(Înţ. 8.8) nostru cu ochii Lui Dumnezeu,
care prin profeţii săi (de ieri şi de astăzi) ne

cheamă la convertire, la a căuta şi înţelege
care este voia Lui şi consecinţele deciziilor
noastre dacă îl refuzăm şi îl îndepărtăm pe
Tatăl luminilor (Iac 1,17).
Seara s-a încheiat cu slujba Vecerniei.
Mulţumim bunului Dumnezeu pentru

toate harurile care le-a revărsat asupra noas-
tră, tuturor celor care s-au unit cu noi în
rugăciune şi ne-au ajutat la pregătirea aces-
tui eveniment şi ne rugăm ca,prinmijlocirea
Sfântului Prooroc Ilie, să fim făcuţi vrednici
de a primi roadele Spiritului Sfânt: iubirea,
bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bună-
tatea, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea
(Gal 5.22 -23) pentru a trăi o viaţă autentic
creştină, mărturisind cu bucurie speranţa
noastră, pe Hristos Domnul (1 Pt 3, 15-17).
Amin
Consemnează, Anastasie – novice rasofor
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Au trecut aproape treimii de ani de când
în Samaria a trăit profetul dinTesba,proo-
rocul Ilie. Veacurile n-au putut umbri cu
nimic icoana marelui profet. Dimpotrivă,
cu cât trece vremea, cu atât mai luminoasă
apare ea, cu atât mai luminoasă e pilda
vieții lui.
Biblia ne descrie multe fapte minunate

ale proorocului Ilie, care, cu râvnă, l-au

însuflețit toată viața, râvnă înfocată pen-
tru dreapta credință și mântuirea oameni-
lor. Ceea ce trebuie să reținem este chipul
trecerii lui Ilie la celemai presus de lume și
veșnice. Acest „înger cu trup” și „om ce-
resc” a fost învrednicit să treacă cu tot cu
trup în viața de dincolo: „Un car cu cai de
foc a ridicat pe Ilie în vifor laCer” (IVRegi
2, II). Sufletele noastre se cutremură la o
descoperire ca aceasta și n-ar socotit-o po-
sibilă dacă n-ar fimărturisită de biblie.Nu
mai puțin uimiți rămânem când citim că la

Schimbarea la Față a lui Iisus de peMun-
teleTaborului, când Și-a arătat o parte din
slava Sa dumnezeiască, iar fața Sa strălu-
cea ca soarele și îmbrăcămintea Sa era albă
ca zăpada, acolo, în lumina cerească, doi
aleși ai Legii Vechi au fost văzuți în
preajma lui Iisus, doi prooroci vorbeau
despre izbăvirea care avea să se lucreze în
Ierusalim. Unul era Moise, prin care s-a

dat Legea Veche, altul era Ilie, proorocul
care a apărat-o cu prețul vieții lui.
Suntem îndatorați sădămslavă luiDum-

nezeu că a chemat în slujba Sa și a adevăru-
lui unastfel deprooroc.Precumse îngrijește
omamăde copilul ei,așa se îngrijește brațul
ocrotitor al luiDumnezeuasupra lui Ilie,pe
care l-a ferit de prigoane, foamete și neca-
zuri.La fel apărăDumnezeupe credincioși,
prin Biserică (Psalm 94, 7).

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

EdituraMirton, 2001)

Sfântul Mare Prooroc
Ilie Tesviteanul
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Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Univer-
sitatea„EftimieMurgu”dinReşiţa, în parteneriat
cu Societatea Română de Etnografie şi folclor
din Voivodina şi Institutul de Cultură al
Românilor din Voivodina, au organizat în zilele
de 26-28 iunie 2015 cea de-a XX-a ediţie a Con-
ferinţei Internaţionale „Banatul – Istorie şiMul-
ticulturalitate”, desfăşurată pe şase secţiuni –
Istorie; Alteritate etno-culturală şi confesională
(sec.XIX-XX);Minorităţi şi interferenţe lingvis-
tice;Misiunea creştină şi mănăstirile din Banat;
Pedagogie, etnografie şi folclor;Turism şi patri-
moniu cultural.

Vineri, 26 iunie, ora 17, la Universitatea
„Eftimie Murgu” din Reşiţa i s-a conferit titlul
de Doctor Honoris Causa Maestrului Sabin
Pautza.

Sabin Pautza s-a născut în 8 februarie 1943 în
Câlnic, lângăReşiţa.LaReşiţa,urmează în para-
lel Liceul de Matematică şi Liceul de Muzică,
după care parcurgemaimulte trepte de pregătire
academică: Universitatea Naţională de Muzică
din Bucureşti; Academia Muzicală „Chigiana”
din Siena – Italia; Doctor în Music – The Lon-
don Institute for Applied Research, Englad;
Doctor în Compoziţie al Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Predă la Universitatea de Arte „George
Enescu” din Iaşi, Universitatea „Emanuel” din
Oradea şi este profesor asociat la Atlan Institute
din New York, New York University, „St. Rose”
University-Albany – N.Y., Rutgers University –
New Jersey.

Vasta sa operă teoretică, concertistică şi com-
ponistică îi aducemulte premii:Premiul „George
Enescu” al Academiei Române;Premiul Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România;
Marele Premiu alTeleviziunii Române;Premiul
de compoziţie al Concursului Internaţional din
Salt Lake City, Utah; Premiul „Rudolf Nissim”
al Uniunii Compozitorilor Americani; Marele
Premiu „DoctorMartin Luther King Jr.”.

În semnde recunoştinţă, este cetăţean de onoare
al oraşului Plainfield din New Jersey şi al oraşului
Reşiţa, precum şi al judeţului Caraş-Severin.

Numele lui Sabin Pautza figurează în „Who’s
Who in Music” (1988-2003) şi în „2.000 de oa-
meni de seamă americani”, publicat de Institutul
Biografic American.

Compoziţiile sale au fost înregistrate de către
firma „SwiftMusic Group” din Statele Unite, în
seria „Opera Omnia”, pe 15 CD-uri. De aseme-
nea, editura muzicală „San Nicobian” din New

York i-a publicat în exclusivitate partiturile sale.
„Laudatio” a fost prezentat de prof. univ. dr.

Adrian Pop, de la Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

După această solemnă festivitate a avut loc la
Liceul de Artă „Sabin Pautza” un concert
susţinut de Filarmonica din Arad.

Sâmbătă, 27 iunie, ora 10, în Holul Univer-
sităţii „EftimieMurgu” din Reşiţa a avut loc de-
schiderea expoziţiei aniversare „Simpozionul
Internaţional «Banatul – Istorie şi Multicultur-
alitate» în imagini”, apoi lansări de carte.

La ora 11:30, în Aula Magna a Universităţii
„EftimieMurgu” a avut loc Deschiderea Festivă
a Conferinţei Internaţionale „Banatul – Istorie
şi Multiculturalitate” – mesaje, evocări, acor-
darea de distincţii.

La Secţiunea I – moderatori Nicolae Bocşan,
Costin Feneşan, Ileana Ursu Nenadić – au par-
ticipat 17 persoane (două din Serbia, una din
Croaţia, una din Muntenegru). Secţiunea II –
moderatori Carmen Albert, Dumitru Tomoni,
PetruTomici – a avut zece persoane (doi din Ser-
bia, una din Croaţia, una din Muntenegru).
Secţiunea III – moderatori Marcel Drăgan,
Mircea Măran, Atila Varga – s-a desfăşurat cu
şase persoane (trei din Serbia). Secţiunea IV –
moderatoriDaniel Alic, IonelaMengher,Drago
Njegovan – şapte persoane (cindi din Serbia).
Secţiunea V – moderatori Bratislava Idvorean,
LaviniaNiţulescu,Virginia Popovici – nouă per-
soane (cinci din Serbia). SecţiuneaVI –modera-
tori Daniela Barbulov Popov, Gheorghe
Popovici – 11 persoane (cinci din Serbia).

Din numărul total de 60 de participanţi, 26 au
fost din Serbia, Croaţia şi Muntenegru.

ViorelDorel Cherciu, preşedintele Asociaţiei
Culturale „DavidVoniga” dinGiroc, a prezentat
comunicarea „Românii şi Sârbii. Etnie versus
Ortodoxie”, în cadrul Secţiunii III, „Minorităţi
şi interferenţe lingvistice”, care s-a bucurat de
aprecierea celorlalţi participanţi.

Duminică, 28 iunie, participanţii au mers
într-o excursie tematică „Patrimoniul cultural –
istoric şi mănăstirile din Caraş-Severin”, pe
traseul Reşiţa –Oraviţa – SascaMontană –Cas-
cada Şuşara. S-au făcut trei popasuri: Clinica
Nera,Mănăstirea Nera şi Cascada Şuşara.

Conferinţa Internaţională „Banatul – Istorie
şiMulticulturalitate”,Ediţia a XX-a, s-a dovedit
şi de această dată a fi un eveniment cultural şi
ştiinţific de excepţie.

Prof. dr. Viorel-Dorel CHERCIU

Asociaţia Culturală
„David Voniga”

din Giroc, la Reşiţa



În perioada vacanţei mari, din luna iunie şi
până la începutul lunii septembrie, copiii din
Chişoda au şansa să deprindă tainele înotului, un
sport complet, care îi ajută să se dezvolte armo-
nios.

În fiecare marţi şi joi, la bazinul de înot din
curteaGrădiniţei dinChişoda, instructorii Cris-
tian Bereschi şi Bogdan Adam, de la Asociaţia
Sport-Record Timişoara, fac antrenamente cu
cele două grupe de copii pe care le-au creat.
„Avem o grupă mică, alcătuită din copii de la
Grădiniţă, cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, şi o

alta, formată din copii cu vârste între 6 şi 12 ani.
La fiecare grupă sunt câte 30 de copii, cu care lu-
crăm separat, cu cei mici de la ora 11 la 12, iar cu
cei mari, de la ora 12 la ora 13. În ceea ce-i
priveşte pe cei mici, lucrăm pentru a-i acomoda
cu apa, pentru a-şi depăşi teama de apă. Cu cei
mai mari e mai uşor de lucrat, din acest punct de
vedere”, ne spune Cristian Bereschi.

În ceea ce priveşte beneficiile acestui sport, in-
structorii spun că, prin înot, cei mici se dezvoltă
atât fizic, cât şi intelectual.

V.TOMOIAGĂ

Cursuri de înot pentru
copiii din Chişoda
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CCăălldduurrăă 
mmaarree

Dân Giroc până-n Chişoda,
Piatră vânătă îi şieru’

Ca-n căzan ce coşi la soarie,
Iar năsipu-i ca piperiu.

Işi şî colo dă cu sapa
Câce-un paore, cu foc,
Pră spinare-i curjie apa

Ca Cimişu’ la Giroc.
Prântr-ă sfecle-o vedză pră doda,

Îndoită dă mijloc,
Iară Ciony dân Chişoda

Bace pasu tăt pră loc.
Limba-n gură îi uscată,
Iar căldura îl îngroapă

Ar uda-o câceodată,
Da-n cârşeag îi numa apă.

Şî cum apa  nu-i prieşce
Nişi s-o sîmtă în opinşi,
Tătă dzâua primeneşce

Scărpinându-să la chişi.
Lângă el vro opt combine

Să pripesc cu jând la soarie,

Dă o lună şî măi binie
Îs beceje la motoare.
Iacă una să porneşce,

Prântră grâne dăşălată
Trăieră nu să glumeşce,
Dar şî samănă d-odată.

Boambili să pierd în paie
Prau suie cătră şier,

Dacă vine cumva ploaie,
Dup-o lună şî răsăr.

Giony Cuana să cănună
D-aşa tehnişi avansace,

Gur-ar vrea şeva să spună,
Dar îs budzîli crepace.
Mălăscât să tolăneşcie
Pă pământu ca o iască,

Tăt gângind că-i omeneşce
Sapa să să oginească.

Dân cârşeag cu apă cloacă
Traje-o gură boiereşce

Scuipe, suduie şi pleacă,
Să îneacă şî tuşeşce,

Iar când vege-n umbră satu
Prântră ghinţ o vorbă scapă:

- Doamne, iartă-m adz păcatu,
C-am ajuns să beau şî apă!

Petru CHIRA
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Beneficiind de sprijinul substanţial acor-
dat de domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma
şi Consiliul Local Giroc,Ansamblul „Ghio-
celul” a cunoscut o dezvoltare fără prece-
dent, atât din punct de vedere al membrilor
ansamblului, cât mai ales din punct de
vedere calitativ. Ca fost membru de bază al
ansamblului, domnul primar a înţeles că, in-
vestindîntinerişi înviaţaculturală a comunei,

investeşte, de fapt, în viitorul localităţilor
Giroc şi Chişoda.Tot în sensul păstrării fol-
clorului autentic al acestor meleaguri, dom-
nia sa a iniţiat, fapt unic în judeţul nostru,
poate şi la nivel de ţară, ca deschiderea săr-
bătorilor tradiţionale de rugă, atât la Giroc,
cât şi la Chişoda, să fie făcută de tinerii celor
două localităţi ale comunei, cât şi de mem-
brii aparatului de specialitate al primarului,
în port popular.

Acestei iniţiative i s-a adăugat şi foarte
mulţi localnici, astfel că, la deschiderea lor,
sărbătorile tradiţionale sunt marcate de fru-
museţea şi originalitatea costumelor popu-
lare, la fel ca acum 70-100 de ani în urmă.

După cum a precizat domnul primar Iosif-
Ionel Toma: „Atât timp cât recunoaştem şi
respectăm trecutul localităţilor noastre,avem
viitorul asigurat. Nu putem să mergem

înainte fără a ne baza pe rădăcini, fără a şti ce
au fost înaintaşii noştri, în muncă, în port, în
dans şi cântec, în obiceiuri şi sărbători.Când
privesc la cei peste 160 de membri ai Ansam-
blului «Ghiocelul», începând de la frageda
vârstră de 5-6 ani şi până la tinerii juni ai for-
maţiei, îmi dau seama că investiţia noastră nu
a fost în zadar şi că tradiţiile şi obiceiurile
locului vor fi duse mai departe, nu se vor
pierde în negura istoriei”.

Ansamblul „Ghiocelul”
din Giroc, pe noi coordonate
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Ceimici au susţinut unmini-spectacol pe
scena de la Muzeul Satului Bănăţean, în
primul rând în faţa propriilor părinţi, dar şi
a spectatorilor care se aflau la acea oră de
caniculă la răcoarea parcului. Sub bagheta
maestrului Ciprian Cipu, un desăvârşit
cunoscător al folclorului dinBanat, ajutat de
mai tinerii Ionel Şipoş, directorul Ansam-
blului „Ghiocelul” din Giroc, şi de tânărul
coregraf Alexandru Galuşka, câteva zeci de
tineri din localitateaChişoda au dat una din-
treprimele lor reprezentaţii,bucurându-se de
aprecierea celor prezenţi. Şi-au prezentat
repertoriul şi tânăra solistă de muzică
populară, în vârstă de doar 6 ani,Sorina Pet-
ric, ceva mai marea ei colegă, Bianca
Opăriuc, şi deja cunoscutaLoredana Sur.La
sfârşitul programului prezentat, cele 15
perechi de dansuri chişozene, cu vârstre
între 6 şi 18 ani, au invitat părinţii şi pe cei
prezenţi la o horă ca la Chişoda, făcând o
„mică” repetiţie pentru Rugă. Tot cu acest
prilej, micuţii ansamblului au primit prima
lor diplomă de participare la un spectacol
oferită cu generozitate demanagerul general
al Muzeului Satului Bănăţean, Dan
Radosav.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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Ziua Imnului Naţional
al României

Data de 29 iulie a fost proclamată, în confor-
mitate cu Legea nr. 99/1998, Ziua Imnului
Naţional al României – „Deşteaptă-te române!”,
simbol al unităţii Revoluţiei Române de la 1848.

La 29 iulie 1848,„Deşteaptă-te române!” a fost
cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din
Râmnicu Vâlcea. La originea Imnului Naţional
al României se află poemul patriotic „Un ră-
sunet”, de Andrei Mureşanu, publicat în
numărul iunie-iulie 1848 al suplimentului „Foaie
pentru minte, inimă şi literatură”, pe o melodie
culeasă de Anton Pann.

Conţinutul profund patriotic şi naţional al

poeziei a fost de natură să însufleţească nu-
meroasele adunări ale militanţilor paşoptişti
pentru drepturi naţionale, mai ales din Transil-
vania, Nicolae Bălcescu numind acest imn „o
adevărată Marsilieză românească”.

Interzis de regimurile totalitare, timp de
aproape o jumătate de secol, „Deşteaptă-te
române!” a fost ales, imediat după decembrie
1989, Imnul Naţional al României, fiind consa-
crat prin Constituţia din 1991.

Conform Constituţiei României, Imnul
Naţional este considerat simbol naţional, alături
de drapelul tricolor, stema ţării şi sigiliul statului.
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AAUUGGUUSSTT –– GGUUSSTTAARR
CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN

(31 de zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)
1 L Scoaterea Sfintei Cruci; Sf. 7 fraţi Mucenici Macabei (Începutul Postului Adormirii 

Maicii Domnului)
2 M Aducerea moaştelor Sf. întâi Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul

împărat Iustinian cel Mare                                                                                                               
3 M Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din 

Tesalonic
4 J Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil
5 V Înainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; ††)) SSff.. CCuuvv.. IIooaann IIaaccoobb ddee llaa NNeeaammţţ;

Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, episcopul
Romei

6 S ((††)) SScchhiimmbbaarreeaa llaa FFaaţţăă aa DDoommnnuulluuii (Dezlegare la peşte) 
7 D ††)) SSff.. CCuuvv.. TTeeooddoorraa ddee llaa SSiihhllaa; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, 

arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împărăteasa
DDuummiinniiccaa aa 77--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi
orbi şi a unui mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7

8 L Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, şi Miron, episcopul Cretei
9 M Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. care au pătimit pentru icoana lui Hristos
10 M Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul; Sf. Sfinţit Mc. Xist, episcopul Romei; Sf. Mc. Ipolit
11 J ††)) SSff.. IIeerr.. NNiiffoonn,, ppaattrriiaarrhhuull CCoonnssttaannttiinnooppoolluulluuii; Sf. Mc. Evplu arhidiaconul
12 V Sf. Mc. Fotie şi Anichit
13 S Odovania praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim

Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei
14 D Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia 

DDuummiinniiccaa aa 88--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. 1 Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulţirea
pâinilor); glas 7, voscr. 8

15 L ((††)) AAddoorrmmiirreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii
16 M Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; ††)) SSff.. MMaarrttiirrii

BBrrâânnccoovveennii:: CCoonnssttaannttiinn VVooiieevvoodd ccuu cceeii ppaattrruu ffiiii aaii ssăăii,, CCoonnssttaannttiinn,, ŞŞtteeffaann,, RRaadduu şşii
MMaatteeii,, şşii ssffeettnniiccuull IIaannaacchhee; †† SSff.. CCuuvv.. IIoossiiff ddee llaa VVăărraatteecc; Sf. Mc. Diomid

17 M Sf. Mc. Miron preotul, Straton şi Ciprian 
18 J Sf. Mc. Flor şi Lavru
19 V Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla 
20 S Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie
21 D Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; SSff.. MMcc.. DDoonnaatt ddiiaaccoonnuull,, RRoommuull pprreeoottuull,, SSiillvvaann

ddiiaaccoonnuull şşii VVeennuusstt
DDuummiinniiccaa aa 99--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. 1 Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34 (Umblarea pe
mare – Potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9

22 L Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu el
23 M Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; SSff.. MMcc.. LLuupp; Sf. Sfinţit Mc. Irineu,

episcopul de Lugdunum
24 M Sf. Sfinţiţi Mc. Eutihie şi Cosma Etolul
25 J Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 V Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa
27 S Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, episcopul Cordobei
28 D Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia

DDuummiinniiccaa aa 1100--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. 1 Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23; (Vindecarea
lunaticului); glas l, voscr. 10

29 L ((††)) TTăăiieerreeaa ccaappuulluuii SSff.. PPrroorroocc IIooaann BBootteezzăăttoorruull (Post)
30 M ††)) SSff.. IIeerraarrhhii VVaarrllaaaamm,, mmiittrrooppoolliittuull MMoollddoovveeii,, şşii IIooaann ddee llaa RRââşşccaa şşii SSeeccuu,, eeppiissccooppuull

RRoommaannuulluuii; Sf. Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului
31 M Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă
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Schimbarea la Față a Lui Iisus este una
din cele mai răpitoare priveliști din câte
poate vedea și gusta duhul și inima omului.
La această minune au fost aduși de pe pă-
mânt, ca martori, trei dintre Apostoli și
anume: Petru, Ioan și Iacob (Luca 9, 32). Pe
lângă ei au fost aduși alți doi martori, din
cealaltă lume, ca să vadă slava lui Iisus, să
vadă în trup pe Acela pe care toți drepții și

proorocii VechiuluiTestament au dorit să-L
vadă și nu L-au văzut.

Deci, s-au arătat pe Muntele Tabor:
Moise și Ilie, vorbind cu Iisus! De ce Moise
și de ce Ilie? Moise venea ca întemeietor al
Vechiului Testament, ca să se înfățișeze în-
cepătorului și întemeietorului Noului Tes-
tament, care era Hristos, iar Ilie, ca cel mai
însemnat dintre prooroci, venea înaintea
Aceluia în care se împlineau acum toate
proorociile.

Legea și proorocii erau acum de față! Era

o dreaptă răsplătire pentru legiuitorul din
Sinai și pentru pustnicul din Munții
Carmelului, răsplătire pe care Iisus o dădea
celor mai mari dintre înainte mergătorii și
prevestitorii Săi. Deci, pe Muntele Tabor
s-a împlinit dorința celor doimari bărbați de
a vedea pe Dumnezeu față către față, de a
vedea peAcela care este „strălucirea slavei și
chipul ipostazului lui” (Evrei 1, 3) și de a sta

de vorbă în direct cu El, într-o priveliște, de
care nu te-ai mai despărți și unde ai vrea să
rămâi deapururi.

Ce poate fimaimăreț,mai îmbietor,decât
să vezi pe Iisus rugându-se, cu chipul schim-
bat, cu îmbrăcămintea albă, strălucitoare.
Aceasta este o silință, un urcuș duhovnicesc
în muntele sfânt, în Taborul fericirii
creștine.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Schimbarea la Faţă
a Domnului
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Scriitori români născuţi
în luna august

Marin Preda
S-a născut în 5 au-

gust 1922, la Siliștea-
Gumești, județul
Teleorman. A fost un
scriitor român postbe-
lic și directorul editurii
„Cartea Româneacă”.

Urmează Școala pri-
mară din satul natal,
fiind printre elevii cei
mai buni din seria sa.
Între anii 1934-1937
urmează claseleV-VII,
avându-l ca învățător

pe Ion Georgescu din Balaci, un sat vecin, apoi
se înscrie la Școala Normală din Abrud, unde
reușește la examenul de bursă cu nota 10. În
toamna anului 1939 este transferat la Școala
Normală dinCristur-Odorhei, unde își continuă
studiile încă un an. În 1940, în urma Dictatului
de la Viena, elevul Preda Marin primește o re-
partiție pentru o școală similară din București.
În ianuarie 1941 asistă la tulburele evenimente
ale rebeliunii legionare și ale reprimării ei de
către IonAntonescu. Intră în contact cu refugia-
ții ardeleni și se întâlnește cu siliștenii lui stabi-
liți în București. Toate acestea vor fi evocate
peste trei decenii în „Delirul” și în „Viața ca o
pradă”. În aprilie 1942,debutează cu schița „Pâr-
litu’” în ziarul „Timpul”, la pagina literară „Po-
pasuri”, girată de Miron Radu Paraschivescu.
Debutul la 20 de ani îi dă încredere în scrisul său,
publicând, în continuare, schițele și povestirile:
„Strigoaica”, „Salcâmul”, „Calul”, „Noaptea”,
„La câmp”. Între anii 1943-1945 este luat în ar-
mată, experiență descrisă în operele de mai târ-
ziu. În anul 1945 devine corector la ziarul
„România liberă”.Apoi din 1952 devine redactor
la revista „Viața românească”. În 1956 primește
Premiul de Stat pentru romanul „Moromeții”.

În anul 1968 este ales vicepreședinte al Uni-
unii Scriitorilor, iar în anul 1970 devine director
al editurii „Cartea Românească”, pe care o va
conduce până lamoartea sa fulgerătoare din anul
1980. În anul 1974 este ales membru corespon-
dent al Academiei Române. Apare ediția a doua
a romanului „Marele singuratic” în anul 1976, iar
în anul 1977 publică „Viața ca o pradă”,un roman
autobiografic amplu care are drept temă princi-
pală cristalizarea conștiinței unui artist. În anul
1980, la editura pe care o conducea, publică ulti-
mul său roman: „Celmai iubit dintre pământeni”,

care este considerat o critică violentă a comunis-
mului.După câteva săptămâni pe piață, romanul
a fost retras din toate bibliotecile și librăriile pu-
blice și universitare.

În scurt timp, pe 16mai 1980, scriitorul a fost
găsit mort în camera sa din vila de creație a scrii-
torilor din Palatul Mogoșoaia. Familia sa este
convinsă că moartea sa fulgerătoare are legătură
cu publicarea romanului „Cel mai iubit dintre
pământeni” și a survenit în condiții oculte.

Teodor Mazilu
S-a născut în 11 au-

gust 1930, în București.
A fost un dramaturg
român,autordepiesede
teatru și scheciuri pen-
tru televiziune. După
terminarea şcolii pri-
mare, începe cursurile
Liceului comercial „N.
Bălcescu”,pe care însă le
neglijeazã din lipsă de
vocaţie sau, mai exact
spus, din vocaţie pentru
viaţa boemă. În anul
1946publică laoeditură improvizată („Marvan”)o
plachetă de versuri, „Univers înminiatură”. În pe-
rioadaanilor 1949-1956 lucrează în redacţia ziaru-
lui „Scânteia tineretului”, iar mai târziu, pentru
scurt timp,înaceeaa „Gazetei literare”, fără să reu-
şească să-şi formeze o psihologie de salariat con-
ştiincios. În 1956 se produce adevãratul său debut
editorial,cuvolumulde schiţe satirice „Insectarde
buzunar”.Mulţi ani trăieşte fără nici o slujbă, ex-
clusivdin scris.Ceeace îl caracterizeazăpeMazilu
este însă teatrul său, adesea asemănat cu cel al lui
Caragiale. În ciuda cenzurii severe din acea pe-
rioadăel reușește să-și câștigepublicul luând înze-
flemea absurdul caracteristic regimului despotic.
Piesa „Proștii sub clar de lună”, pusă în scenă de
Lucian Pintilie în anul 1963, laTeatrul Bulandra,
este scoasă de pe afiș pentru o vreme de autorități.
Dintre piesele de teatru scrise deMazilu amintim
„Somnoroasa aventură”, „Osărbătoareprinciară”,
„Don Juan moare ca toţi ceilalţi”, „Inundaţia”,
„Treziţi-vă în fiecare dimineaţă!”, „Aceşti nebuni
făţarnici”, „Frumos e în septembrie la Veneţia”,
„Împăia- ţi-vă iubiţii!”, „Mobilă şi durere”, iar din-
tre romane„Bariera”, „Aceste zile şi aceste nopţi”,
„O singură noapte eternă”, „Într-o casă străină”.
În anul 1972publica „Ipocrizia disperării”,eseu în
care își prezintă filozofia personală.

TeodorMazilu adecedat în 18octombrie 1980,
în București.
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Laureaţi ai premiului
Nobel pentru literatură

Imre Kertész
Imre Kertész este
un scriitor, roman-
cier, jurnalist,
traducător ma-
ghiar de reli-
gie iudaică,
laureat al Pre-
miului Nobel
pentru Lite-
ratură pe
anul 2002. La
a c o r d a r e a
prestigiosului
premiu, moti-
vația juriului a

fost: „...pentru că
a scris că susține ex-

periența fragilă a indi-
vidului împotriva arbitrariului barbar al
istoriei “

Imre Kertész s-a născut în anul 1929, la
Budapesta, iar în prezent trăiește la Berlin și
la Budapesta.
La vârsta de 14 ani a fost deportat în lagă-

rele de concentrare Auschwitz-
Birkenau și Buchenwald. A debutat ca
scriitor în 1975, fiind practic ignorat. Nu a
mai publicat până în anul 1988.După căde-
rea comunismului romanul său de debut a
fost tradus în limba germană și în alte limbi
europene, cartea suscitând interesul citito-
rilor occidentali.
În limba română au apărut până în acest

moment 4 lucrări ale autorului: „Fără des-
tin”, editura EST (2004), „Altcineva. Cro-
nica schimbărilor”, Editura Humanitas
(2004),„Drapelul englez”,EdituraHumani-
tas (2004),„Kadis pentru copilul nenăscut” ,
Editura EST (2005).
În anul 2005, romanul „Fără destin” a fost

ecranizat în regia lui Lajos Koltai. Kertész
consideră acest filmmai autobiografic decât
cartea ce i-a stat la bază.
Kertész scrie în mod obișnuit la ziarul

german „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Tomas Tranströmer
Tomas Tranströmer

(1931 – 2015) a fost
un poet, traducător
și psiholog sue-
dez. S-a născut
în anul 1931 la
Stockholm, în
Suedia și este
unul din cei
mai traduși
poeți suedezi,
opera sa fiind
tradusă în
aproximativ 50
de limbi. Tran-
strömer s-a năs-
cut la Stockholm.
După ce a stu-

diat psihologia a lucrat
la Institutul de Pshihologie al
Universității din Stockholm, iar în anii 1960-
1970 a fost psiholog de închisoare și angajat la
o școală de corecție din localitateaRoxtuna,de
lângă Linköping. Din anul 1980, a lucrat ca
psiholog la Arbetsmarknadsinstitutet (Insti-
tutul de Abilitate Ocupațională). Deja de la
debutul său cu colecția „17
dikter” (poezii) din 1954, Tranströmer a fost
considerat un tânăr geniu al poeziei, cu un lim-
baj caracteristic. La începutul anilor 1990
Tranströmer a suferit un infarct cerebral care
a dus la o paralizie a părții drepte a corpului.
Datorită faptului că este și un pianist talen-

tat, limbajul lui face uneori și referințe la mu-
zică, atât la cea clasică, cât și la jazz. Împreună
cuLars Forssell și cuÖstenSjöstrand, este con-
siderat ca fiind unul dintre membrii „cincizeci-
știlor”, precursorii modernismului târziu
din Suedia. Tomas Tranströmer a publicat
nenumărate lucrări care au fost apreciate și a
fost distins cu un mare număr de premii, cul-
mințnd în anul 2011 cu acordarea Premiului
Nobel pentruLiteratură cumotivarea „fiindcă
prin imaginile sale condensate, diafane, ne
oferă un acces proaspăt la realitate”.
Renumitul poet s-a stins din viață în 2015,

la Stockholm.
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Dezinsecţie la Giroc
şi Chişoda

Primăria comunei Giroc a continuat luni, 10 august 2015, acţiunea de stropire
împotriva muştelor şi ţânţarilor, cumijloace terestre şi aeriene. În ambele localităţi
ce alcătuiesc comuna, Giroc şi Chişoda, un elicopter şi mai multe autovehicule
echipate corespunzător au participat la acţiune. (V.T.)
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FILE DE ISTORIE GIROCEANA

Izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial
contribuie la stagnarea şcolii româneşti şi, implicit,
a celei din Giroc, provocând mari dificultăţi pro-
cesului de învăţământ.

Mulţi dascăli suntmobilizaţi şi trimişi pe front,
clasele sunt comasate, pentru ca învăţătorii rămaşi
în şcoală să poată cuprinde toţi elevii în procesul de
învăţământ.

După război, odată cu transformările politice şi
ideologice, pentru aproape jumătate de secol,
şcoala cunoaşte o evoluţie contradictorie,, cu rea-
lizări importante, dar şi cu numeroase renunţări,
compromisuri şi umilinţe suferite de corpul profe-
soral.

Reforma învăţământului din luna august a anu-
lui 1948 a urmărit distrugerea tradiţiilor democra-
tice şi naţionale ale şcolii româneşti şi integrarea în
planurile de sovietizare şi comunizare aRomâniei.
Se petrec schimbări în planul de învăţământ, limba
rusă se studiază începând cu clasa a IV-a, se re-
strânge predarea istoriei şi geografiei României în
favoarea istoriei şi geografiei URSS, educaţia reli-
gioasăeste interzisă,programeleanalitice suntorien-
tate în direcţia ideologiei comuniste şi sovietice.

Acum cadrele didactice sunt obligate să par-
ticipe la ample acţiuni de „lămurire a ţăranilor”
pentru intrarea în CAP. Cel mai mult aveau de
suferit copiii provenind din familiile de ţărani în-
stăriţi, aşa-zişii chiaburi, care sun persecutaţi, scoşi
în faţa şcolii fiindcă frecventau biserica, nu sunt
primiţi în organizaţia de pionieri, sunt scoşi de la
cursuri şi trimişi acasă pentru a-şi lămuri părinţii
să intre înCAP, împiedicaţi să se înscrie la licee sau
în învăţământul superior, pe motivul că nu au
„origine sănătoasă”.

În primii ani după război şi până în anul 1964,
la Şcoala dinGiroc funcţionează şcoala elementară
de şapte clase, după care se trece la învăţământul
obligatoriu de opt ani, şcolarizând în claseleV-VII
şimulţi elevi veniţi dinChişoda (până în 1960), din
Urseni (până în 1961) şi dinUliuc (până în 1967), în
aceste localităţi neexistând ciclu gimnazial.

În deceniul al şaselea, în şcoala noastăr se des-
făşoară ample acţiuni de şcolarizare şi alfabetizare,
în care au fost cuprinşi copiii sau tinerii care în pe-
rioada războiului nu au putut frecventa şcoala.

Dacă în anii ’50 era lamodă alfabetizarea, în anii
’70, la indicaţiile partidului comunist, se desfăşoară
o amplă acţiune de şcolarizare a persoanelor care
aveau doar patru clase, la început în acest program
fiind cuprinşi doar foştii membri de partid, după

care şcolarizarea se extinde la toţi cetăţenii cu
studii incomplete.Era o activitate formală, fiindcă
în cinci zile de examene în vacanţa de iarnă, cu
cărţile pe masă, se „lua” o clasă, pentru ca în va-
canţa de primăvară să mai „promoveze” încă una,
astfel că în patru vacanţe din doi ani „seraliştii” s-au
văzut absolvenţi a opt clase. Din această amplă
acţiune nu erau importante cunoştinţele acumu-
late, cu doar raportarea laCongresul PCRdin 1979
că toţi membrii de partid au cel puţin opt clase.
Probabil că în acelaşi fel, unii au făcut apoi şi liceul.

Unele dintre aceste neajunsuri, total contrare
şcolii tradiţionale româneşti, vor fi înlăturate prin
legile învăţământului din anii 1968 şi 1978.Se gene-
ralizează învăţământul de opt ani, se diversifică
reţeaua şcolară, punându-se accent pe orientarea
practică şi formativă, dar se adânceşte şi conţinutul
dogmatic, ideologizant şi ateist. Şcoala este trans-
formată într-un instrumentde îndoctrinaremarxistă
şi de inoculare, încă de la grădiniţă, a cultului per-
sonalităţii, activităţile educative şi culturale din
şcoală fiind subordonate acestor obiective.

Practica agricolă din toamnă se întinde pe trei-
patru săptămâni pentru elevii claselor V-VIII, cu
urmări negative în pregătirea acestora, la care se
adaugă perturbarea procesului de învăţământ.
Această practică nu avea nici un rol educativ şi for-
mativ în deprinderea acestormeserii legate de agri-
cultură, spre deosebire de practica agricolă
organizată în perioada interbelică, atunci când
copiii învăţau tehnica altoiului, albinăritul, cusu-
tul costumelor populare, noutăţi privind creşterea
animalelor sau cultura unor plante, precum şi îm-
pletitul coşurilor din nuiele, din care mulţi
locuitori ai Girocului aveau să-şi câştige existenţa,
prin vânzarea acestora pe piaţă.

O altă activitate impusă şcolilor era creşterea
viermilor demătase, când în trei-patru săli de clasă
nu se mai făceau cursuri, ci se amenajau rafturi
pentru creşterea acestora, iar elevii scoşi de la ore
trebuia să adune frunze de dud. Pentru asigurarea
frunzelor necesare, în loturile şcolare s-au plantat
duzi pitici, dar până ca aceştia să ajungă la deplină
maturitate şi să asigure frunzele necesare, elevii,
însoţiţi de cadrele didactice, au străbătut lungi dis-
tanţe pe Calea Şagului sau prin împrejurimi, de
unde au adunat frunzele necesare.

Material preluat din monografia „Giroc – arc
peste timp”, realizată de prof.Octavian Gruiţa,

prof. IonMurariu şi prof.MariusMatei

Şcoala din Giroc
între anii 1948-1990
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Trecând peste aspectele negative, activităţile
practice, care demulte ori depăşeau posibilităţile
copiilor de 10-14 ani, prinmodul în care erau or-
ganizate, au lezat personalitatea copilului şi a ca-
drului didactic. Oamenii şcolii deveneau
executanţii ordinelor venite din partea unor acti-
vişti de partid, care nu se pricepeau nici la şcoală,
dar nici la agricultură.

În afara acestor activităţi, la începutul anilor
’80, şcoala era obligată să producă răsaduri, acti-
vitate desfăşurată la orele de agricultură, în ca-
drul cărora, profitând de pasiunea şi priceperea
profesorilor Silvestru Ştevin şi Titina Şaur, co-
piii au avut multe de învăţat pentru viaţă.

Alte activităţi desfăşurate de elevi au fost
strânsul spicelor după secerat în primele zile din
vacanţa de vară, colectareamaterialelor refolosi-
bile: sticle, borcane,hârtie, textile, fier vechi, cio-
buri de sticlă etc.

Aspectul pozitiv al acestor acţiuni, dacă acesta
a existat, constă în faptul că din puţinii bani adu-
naţi se organizau excursii pentru elevi sau, pen-
tru şcoală, se cumpăra material didactic, după ce
o altă parte din venituri erau virate organizaţiei
judeţene de pionieri.

Printre cele mai umilitoare şi jenante activi-
tăţi ale cadrelor didactice amintim: „munca de
culturalizare a maselor”, care, printre altele, cu-
prindea: cititul presei în faţa ţăranilor în timpul
pauzelor de prânz, în perioada de seceriş şi treie-
rat, ţinerea unor conferinţe la căminele culturale,
includerea în echipele care „lămureau” ţăranii
pentru intrarea în CAP, mobilizarea copiilor şi
locuitorilor pentru participarea la demonstraţiile
de 1 mai şi 23 august, serviciul telefonic la pri-
mărie. Sunt doar o parte dintr-o multitudine de
activităţi care, de-a lungul unei aproape jumătăţi
de secol, au degradat calitatea de dascăl, l-au în-
josit şi au făcut ca prestigiul lui în faţa părinţilor
şi a comunităţii în care trăia să scadă. De aceea,
după 1990, când toate aceste obligaţii au dispă-
rut, cadrele didactice au fost printre cei care au
simţit în cea mai mare măsură „binefacerile” şi
înnoirile democratice, fiind printre cei care do-
reau ca aceste transformări să fie ireversibile şi
cât mai profunde, chiar dacă situaţia lor mate-
rială nu s-a schimbat radical în bine.A fost o uşu-
rare psihică şi morală când ne-am recâştigat
demnitatea călcată în picioare de-a lungul anilor,
de persoane din afara sistemului de învăţământ.

În privinţa bazei materiale a şcolii, până în
anul 1963, procesul de învăţământ se desfăşura
în patru săli de clasă din clădirea şcolii vechi şi o
sală de clasă în clădirea fostei grădiniţe (în pre-
zent, clădirea Poştei).Din anul şcolar 1964-1965
se extinde şcoala veche cu încă patru săli de clasă,
creându-se condiţii optime pentru numărul de
elevi existent în acea etapă. Necesitatea mutării
grădiniţei în două săli de clasă din aripa nou
construită, care devin trei clase în anul 1972, şi
perspectiva creşterii numărului de elevi deter-
mină trecerea la construirea unei noi şcoli, în pe-
rioada 1970-1973, cu o largă participare a
cetăţenilor din comună şi a cadrelor didactice,
astfel încât un local cu parter şi etaj, ce cuprinde
şase săli de clasă, un birou şi o sală de materiale,
nu va costa decât 328.000 de lei. La realizarea
celor două construcţii, un rol important şi l-au
adus cei doi directori din acea perioadă, Ovidiu
Tocmacov şi Silvestru Ştevin,precum şi primarii
Gheorghe Haneş şi Ana Haneş.

Trecând peste conţinutul ideologic, cu nefaste
influenţe politice, şi ale cultului personalităţii,
învăţământul românesc de până în 1989,prin dă-
ruirea cadrelor didactice, contribuie la pregătirea
tineretului în spiritul muncii şi al respectului
pentru cultura română şi universală.

În acea perioadă,de la Şcoala dinGiroc se for-
mează zeci de intelectuali în cele mai diverse do-
menii de activitate, pregătiţi la instituţiile de
învăţământ superior din Timişoara, Cluj-
Napoca sau Bucureşti, precum şi muncitori sau
tehnicieni, pregătiţi în şcolile tehnice sau deme-
serii, cu o înaltă calificare, care prin aportul lor
contribuie la continuarea tradiţiilor învăţămân-
tului profesional sau tehnic.

Mai ales după 1960, se constată o schimbare
în mentalitatea locuitorilor şi a tinerilor din
Giroc, care în număr totmaimare vor urma şcoli
medii sau superioare dinTimişoara.

Directorii şcolii în această perioadă au fost:
Simion Hodoneanţu – între anii 1950-1960;
OvidiuTocmacov – între anii 1960-1973;Silves-
tru Ştevin – între anii 1973-1981; Octavian
Gruiţa – între anii 1981-2009.

Material preluat din monografia „Giroc – arc
peste timp”, realizată de prof.Octavian Gruiţa,

prof. Ion Murariu şi prof.Marius Matei

Şcoala din Giroc
din 1948 încoace

FILE DE ISTORIE GIROCEANA
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După Înălțarea la Cer a Mântuitorului,
Fecioara Maria a mai viețuit 11 ani în satul
Ghetsimani, în apropierea cetății sfinte, care
ne aduce aminte de grădina în care Iisus,
înainte de patimile Sale, a vărsat lacrimi de
sânge, transfigurat în rugăciune sfântă. Po-
trivit tradiției, înainte de adormirea Maicii
Domnului, Apostolii erau răspândiți în

toată lumea, împărtășind omenirii noua în-
vățătură creștină. La moartea ei s-a adunat,
în satul Ghetsimani, ceata ucenicilor, cu
preaslăvire, de la marginile lumii, să în-
groape cu cinste trupul cel nestricat al prea-
curatei Fecioare. Au fost de față Iacob,
fratele Domnului și întâiul ierarh și Petru,
căpetenia cea mai cinstită și vârful cuvântă-
torilor de Dumnezeu și toată dumnezeiasca
adunare a Apostolilor, cum ne spune cânta-
rea bisericescă. Apostolii mergeau înainte
cu făclii, cântând și petrecând spremormânt
trupul cel primitor de Dumnezeu.

În ziua Adormirii Maicii Domnului au
fost de față îngeri, patriarhi și profeți, apos-
toli și sfinți părinți, aduși ca într-un nor de
lamarginile lumii la Ierusalim și i-au cântat
ei, izvorul trupului celui viu al Domnului,
imne. Precum laNaștereaDomnului trupul
ei a rămas feciorelnic, tot așa nici în moarte
n-a fost supus stricăciunii.

Precum se întunecă soarele numai pentru
scurtă vreme de către lumină, fără să-și
piardă lumina, așa a fost șimoartea ei,numai
o trecătoare întunecare. Îngerii și arhanghe-
lii au trecut-o dincolo.

Prin trecerea ei aerul s-a binecuvântat și
eterul s-a sfințit. Nu s-a suit spre Cer ca și
Ilie, nici n-a fost transpusă ca și Pavel în al
treilea Cer, ci a fost condusă până la tronul
Fiului ei.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Adormirea Maicii
Domnului
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Noi ce din mila Sfântului
Facem umbră pământului,
Rugămu-ne’ndurărilor,
Luceafărului mărilor.

Ascultă-a nostre plângeri,
Regină peste îngeri;

Din neguri te arată,
Lumină dulce, clară,
O,Maică Preacurată
Şi pururea Fecioară,

Marie!

Crăiasă alegându-te,
Îngenunchem rugându-te
Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie.

Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire.
Privirea-ţi adorată
Asupră-ne coboară,
O,Maică Preacurată
Şi pururea fecioară,

Marie!
Mihai EMINESCU

Orice creştin ştie cămoartea, pentru cel drept,
este o trecere înspre o eternă fericire alături de
Dumnezeu.Moartea nu este un sfârşit, nu este o
trecere înspre nefiinţă, ci este o nouă naştere spre
adevărata viaţă. Prin moarte, omul nu face
altceva decât să se îndrepte spre premiul pentru
care a „muncit o viaţă întreagă”, adică înspre ne-
murire. Astfel, această viaţă trecătoare doar ne

arată ca prin vis ce poate însemna adevărata viaţă
la care putem ajunge cu toţii, prin împărtăşirea
cu Hristos. De aceea, creştinii nu serbează
naşterea unui sfânt, cimoartea acestuia, căci prin
moarte dobândim viaţa veşnică.

În data de 15 august, creştinii sărbătoresc
adormirea (moartea) Maicii Domnului, cea care
L-a născut pe Cel care dă viaţă întregii lumii.
Maica Domnului, după ce a născut pe Izvorul

Vieţii, la moartea sa, a plecat spre a se împărtăşi
de Acesta pe Care L-a născut, rămânând alături
de Fiul său în fericirea veşnică. De această bu-
curie a Maicii Domnului doresc a se împărtăşi
toţi oamenii când prăznuiesc adormirea Născă-
toarei de Dumnezeu.

Şi în anul 2015, aproape toţi credincioşii
Chişodei s-au adunat împreună spre a se ruga

MaiciiDomnului, care a fost aleasă să ocrotească
Biserica din Chişoda şi credincioşii acestui sat.

Ne-am rugat cu toţii împreunăDumnezeului
întreit şiMaicii Domnului, pentru ca tot împre-
ună, mai târziu, să ne bucurăm prin cânt şi voie
bună.Nimic nu estemai frumos decât a şti să îm-
bini bucuria sufletească cu cea trupească, fără a
pierde drumul de mijloc, care duce la mântuire.

Preot Dragoş DEBUCEAN

Hramul Bisericii Ortodoxe
Române din Chişoda

RRuuggăăcciiuunnee 



După tradiţie, chişozenii au sărbătorit,
aşa cum se cuvine, Hramul Bisericii Orto-
doxe Române din localitate. Ziua de 15 au-
gust, când creştinii celebrează Adormirea
Maicii Domnului, a început, conform
tradiţiei, la Sfânta Biserică. Enoriaşii,mulţi
dintre ei îmbrăcaţi în straie populare
bănăţene,au asistat la slujba oficiată de preo-
ţiiTraian şiDragoşDebucean.Printre aceş-
tia s-au aflat domnul primar Iosif-Ionel
Toma şi domnul viceprimar Ilie Gâlcă, şi ei
purtând frumoase straie populare dinBanat.
Apoi, chişozenii au mers în Grădina de

Vară aCaseiNaţionale, unde urma să se des-
făşoare partea laică a manifestării. Aici,
domnul primar le-a adresat chişozenilor şi
oaspeţilor un călduros bun-venit:„Mă bucur
că ne-am întâlnit într-un număr aşa demare
cu acest fericit prilej, Ruga de la Chişoda.
Alături demine se află şi domnul IlieGâlcă,
viceprimarul comunei Giroc, care este de la
dumneavoastră din localitate şi cu care cola-
borez în condiţii foarte bune, de mai mulţi
ani.De asemenea, sunt alături de noi preoţii
de la Biserica Ortodoxă Română din
Chişoda, Traian şi Dragoş Debucean, şi un
număr important de consilieri locali. Vreau

să mulţumesc pe această cale Consiliului
Local Giroc, care, prin consilierii săi, a alo-
cat şi în acest an, ca de altfel în fiecare an, o
sumă importantă pentru ca Ruga de la
Chişoda să se poată desfăşura în cele mai
bune condiţii. Mai vreau să mulţumesc co-
laboratorilor noştri, coregrafului Victor
Jicherean, domnului Ciprian Cipu, lui
Alexandru Galuşkă şi lui Ionel Şipoş, cei
patru artizani care au făcut din Ansamblul
«Ghiocelul» nu doar omândrie aGirocului,
ci o formaţie cu peste 200 de tineri care duc
faima comunei noastre în judeţ, pe me-
leagurile ţării şi mai departe, peste hotare.
Alături de noi se mai află, ca la toate

evenimentele importante ale comunei noas-
tre, şi deputatul circumscripţiei noastre,
domnul Cătălin Tiuch. Nu vreau să închei
până nu mulţumesc tuturor celor care au
venit astăzi aici în frumoase costume popu-
lare moştenite de la strămoşii noştri şi, în
special, părinţilor care şi-au sacrificat din
timpul lor pentru a-şi lăsa copiii la repetiţii
şi pentru a reuşi să avem la Chişoda o ade-
vărată pepinieră de folclor, care a venit şi a
întărit şi mai mult Ansamblul «Ghiocelul».
Vă doresc tuturor distracţie plăcută!”.

RUGA CHIŞOZEANĂ
2015
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După cuvintele de început, a urmat Hora
Rugii, în care, alături de membrii Ansam-
blului „Ghiocelul”, s-au prins şi domnul pri-
mar, domnul viceprimar, domnul deputat,
precum şi mulţi dintre chişozenii prezenţi.

Programul artistic, care a fost, şi de
această dată, la celemai înalte cote, a început
cu dansuri bănăţene prezentate de membrii
ceimici ai Ansamblului „Ghiocelul”, urmaţi
de formaţia mijlocie, în final evoluând „se-
niorii” ansamblului.Toate cele trei formaţii
au primit ropote de aplauze de la cei
prezenţi. După programul artistic pe scena
din Grădina de vară a Casei Naţionale au
fost: Zorica Savu şi Simion Moise, Robert
Târnăveanu şi Iasmina Iova, dar şi Ioan
Dragomir (Papu).

Petru VasileTOMOIAGĂ
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În intervalul 15-16 august 2015, Secţia de
Paramotor aUniversităţii deVest dinTimişoara,
în parteneriat cu SALVOTimişoara şi Primăria
comunei Giroc, a organizat o acţiune aeronau-
tică, împărţită pe mai multe secţiuni.
Pe data de 15 august a fost organizată, la

Giroc, pe albia râului Timiş, o competiţie aero-
nautică la clasa paramotor, cu probele de piloni
şi precizia aterizării, atât la paramotor spate, cât
şi la triciclu.Câştigătorii probelor au fost Florin
Zorilă şi Bogdan Lupulescu.
După competiţie,piloţii timişoreni de aerona-

ve ultrauşoare şi motodelta au oferit un specta-
col deosebit atât spectatorilor competiţiei de
paramotor, cât şi participanţilor la Hramul
Bisericii Ortodoxe din localitatea Chişoda.
Totodată, SALVOTimişoara şi C.S. Univer-

sitatea de Vest din Timişoara au organizat un
curs de prim-ajutor, destinat atât piloţilor par-
ticipanţi, cât şi altor doritori.
Pe data de 16 august evenimentul a continuat

cu simulare a unei acţiuni de căutare/salvare
în cazul situaţiilor de urgenţă. Aceasta s-a des-
făşurat pe albia râului Timiş, cu plecare din

localitatea Giroc. Au participat efective din
cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Timiş, Inspectoratului pentru Situaţii de Ur-
genţăBanat al JudeţuluiTimiş, Inspectoratul de
Jandarmi, Garnizoana Timişoara, SVSU Giroc,
Apele Române, Primăria Sânmihai, Poliţia Lo-
calăGiroc,S FORCETimişoara,C.S.Universi-
tatea de Vest din Timişoara – Secţia
Motoparapantă, Formaţiunea de Intervenţie
Rapidă pe bază de voluntariat SALVO, Aero-
portulTimişoara şi proprietari privaţi de drone.
Exerciţiul a fost un succes, paramotorul de-

scoperind parte din copiii dispăruţi, marcând
locul prin lansarea de fumigene. Astfel, s-a re-
confirmat utilitatea paramotorului în cazul ope-
raţiunilor aeriene de căutare-salvare. A fost
vizată simularea dispariţiei unui grup de copii,
având ca scop evaluarea reacţiei cetăţenilor în
cazul declanşării unei alerte de acest gen, viteza
de reacţie a partenerilor publici şi privaţi sem-
natari ai acestei convenţii, aflaţi pe raza judeţului
Timiş, cât şi cea a voluntarilor care doresc să
ajute în astfel de situaţii.

V.TOMOIAGĂ

Timişoara Paramotor
Open 2015, acţiune
aeronautică la Giroc
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Din înţelepciunea lumii
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Biserica Ortodoxă Română „Sfântul Ier-
arh Nicolae” din Bocşa Română, judeţul
Caraş-Severin, a sărbătorit, printr-o mani-
festare de excepţie, 140 de ani de activitate a
Corului Bisericesc.
Ziua mult aşteptată de către credincioşii

ortodocşi din Bocşa Română a debutat cu o
slujbă de Te Deum, oficiată de către Preas-
finţitul Părinte Lucian,EpiscopulCaranse-
beşului, înconjurat de un sobor de preoţi şi
diaconi, ierarhul sfinţind de asemenea şi
noul steag al Corului „Armonia”. Imediat s-
a săvârşit şi un parastas la care s-au pomenit
toţi slujitorii bisericii şi membrii Corului
Bisericesc „trecuţi la Domnul”.

În acest cadru festiv a fost lansată cartea
„Corul Bisericesc din Bocşa Română.
Monografie 1875-2015”, Reşiţa, Editura
Tim,2015, având ca autori pe SilviuFerciug,
Liana Ferciug şi Viorel-Dorel Cherciu.
Volumul de 351 pagini a fost prezentat în cu-
vinte elogioase de către istoricul Nicolae
Bocşan, muzicologul Constantin Tufan
Stan, criticul literar şi editorul Gheorghe
Jurma.
Consumându-se acest moment emoţio-

nant, invitaţii şi membrii Corului au primit
din partea chiriarhului diplome şi medalii
aniversare.

La manifestarea jubiliară a participat ca
invitat special doamna Lucreţia Petkovici
din Viena – ataşat cultural în capitala Aus-
triei – care a rostit un cuvânt vibrant la
adresa Corului Bisericesc din Bocşa
Română şi, totodată, a citit şi mesajul scris
al Domnului Franz Schuller, organizatorul
cunoscutului Spectacol InternationalesAd-
ventsingen, dinaintea Crăciunului. Nu
omitem să amintim şi cuvântul de suflet
trimis din Elveţia de către Părintele Ioan
Sauca, „fiu al Bocşei”, directorul Institutu-
lui Ecumenic de la Bossey din cadrul Uni-
versităţii din Geneva şi secretarul general
asociat alConsiliuluiMondial al Bisericilor.

Participanţii au viz-
itat şi o expoziţie –
aranjată profesionist în
demisolul din cărămidă
de la casa parohială – cu
mai multe secţiuni:
documente de arhivă,
fotografii, trofee,mate-
riale audio-video, di-
plome, ziare şi reviste
în care s-a scris despre
Cor şi partituri muzi-
cale.
Pentru a marca acest

eveniment de omagiere
a Corului Bisericesc
„Armonia” din Bocşa
Română, au fost invi-
tate şi corurile înfrăţite

din judeţeleTimiş şi Caraş-Severin: Corala
„Giroceana” din Giroc, Corul Catedralei
„Sfântul Gheorghe” din Caransebeş, Corul
„Grănicerii Bistrei” dinVoislova şi Corul de
Copii din Bocşa.
Întrucât între coriştii din Bocşa Română

şi cei dinGiroc s-a înfiripat o frumoasă legă-
tură sufletească, preotul Silviu Ferciug a
acordat o Diplomă de Merit şi primarului
comunei Giroc, domnul Iosif-Ionel Toma,
care în toate ocaziile şi-a manifestat
dragostea pentruCorulBisericesc dinBocşa
Română.

Viorel-Dorel CHERCIU

Corala „Giroceana”,
la Bocşa Română
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Sparg cosaşî răsăritu
Lopătând prîn vâlvătaie,
Pipălaşi cu somnu-n pene
Dau bineţă dîn trifoaie.

Roaua-n măşi străluminată
Fură radzîli dă soare

Şî apringe-n mure coapce
Năstămace dă răcoare.
În tăt spicu îi o laută,
În tăt paiu, un arcuş;

Cântă grânili supt coasă
Ca un cor dă greoruş.
Fecili să-mbracă-n aor,

Snopi pră cap şî snopi supt braţ,
Sândzîiene-n coroniţă –

Credz că-s fece dă-mpăraţ!...

MariusMUNTEANU

SSăăşşeerriişş



Războiul a făcut victime şi după ce a tre-
cut peste noi, nu numai în timpul ostili-
tăţilor, pe front. Un asemenea caz l-a
constituitmoartea violentă a lui Constantin
Buzăiescu (1927-1945). Împrejurarea este
specificată pe monumentul său funerar:
„Optsprezece ani când am împlinit
/Moartea îngrozitoare mi-a venit, / Cu un
glonte de brand m-a înşelat / Şi eu singur
m-am împuşcat”.

Dintr-o joacă a fost şi sfârşitul lui Ioan
Stoia (1962-1976), la numai 14 ani, eveni-
ment relatat astfel: „Mergeam cu grabă spre
casă, / Mama m-aştepta voioasă:/ -Măi
Petrică, ce e oare? / -Maică, / am o grabă
mare. / Când vorba am terminat, / Pistolul
l-am şi luat. / El era o jucărie/ [...] / Un poc-
net s-a auzit [...] /Degrabă veni salvarea / Să
mă ducă-n Timişoara./ [...] / Un doctor
striga-ngrozit: / Cu Petrică s-a sfârşit!”.
Dramatismul situaţiei este accentuat prin
intercalarea dialogului în relatarea la per-
soana I.

Unul din celemai impresionante epitafuri
poate fi citit pe unmonument uitat, năpădit
de vegetaţia prin care abia pătrunzi. Din
slovele dăltuite în marmură, aproape şterse
de vreme şi acoperite de licheni, se poate de-
scifra povestea vieţii şi situaţia care a cauzat
moartea lui Petru Gherban (1907-1929), a
cărui poreclă, „Becherus”, doar bătrânii
satului o mai ştiu.

Reproducem în întregime acest epitaf:
„Tare lumea mi-o fost dragă,
Numai soarta mi-o fost slabă.

Mic de tată am rămas
Ş-am crescut cu mult necaz.

Când fusei ca un bujor
Şi mamei de ajutor,

Duşmanii m-or urmărit
Până când m-or dobângit.
Plecam seara-n sat cântând

Cu prietenii petrecând.
Când acas m-am napoiat,
Duşmanii m-or aşteptat
În grădină dup-un gard.
Când la poartă am ajuns,

Înaintea mea or curs
Şi atâta mi-o răspuns:

- Măi, tu nu eşti Becheruş?
Şi prietenii m-or lăsat,

Iar duşmanii m-or puşcat.
Iar când puştile-or pocnit,

Eu durere am simţit.
Maica când o auzit,

Afară că o ieşit,
În braţe m-o sprijonit,
În sobă ea m-o băgat

Şi pe mine m-o strigat.
Eu cu ochii m-am uitat,
Sănătate mi-am luat
Şi de-aicea am plecat.

Neamuri şi prieteni iubiţi,
Când pe la mormânt veniţi,

Patima să m-o citiţi”.

Epitafurile din cimitirul
Girocului (2)
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Accidentele de circulaţie au facut victime
şi la noi,dar nu întotdeauna suntmenţionate
în epitafuri.O excepţie o constituie epitaful
lui Petru Petcu (1943-1983) în care ni se
spune:„Povesteamea e-grozitoare / [...] Ve-
neam spre casă-n graba mare / Într-un as-
finţit de soare. / Maşina de un copac s-a
izbit, / Inima în două mi-a plesnit”.
Deşi au mai existat momente dramatice

care au provocat decese, acestea nu sunt am-
intite întotdeauna în epitafurile de pe mon-
umente. Aşa este cazul lui Ion Ilie Pascota
(1916-1955), campion moto, accidentat
mortal de un camion, al lui Barani Silviu
Dănuţ (1958-1979), electrocutat, al tinerei
OfeliaMarincu,decedată prin asfixiere şi al-
tele. De altfel, se pare că, în ultimul timp,
epitafurile sunt mai rare şi conţinutul aces-
tora este mai redus.
Menţionam la începutul

acestor consideraţii că, nu de
puţine ori, creatorii acestor
epitafuri dau dovadă de un
simţ artistic în exprimare,
specific creatorilor, în gen-
eral. Aşa se face că cele mai
multe epitafuri îmbracă
haina poeziei populare, nu
lipsită de valori artistice
demne de luat în seamă. Cel
mai des întâlnit, din figurile
de stil, este epitetul, cu o
deosebită forţă de evocare a
fiinţelor apropiate defunc-
tului, a unor momente, situ-
aţii, împrejurări ale vieţii
acestuia, de care se desparte cu durere în
pragul morţii. Aşa sunt: mamă duioasă,
mamă dulce, soţie nemângâiată, frate iubit,
lacrimi calde, jalnică soartă, inima cernită,
tirana de boală, casă întristată, mormânt
rece.
Comparaţiile scot în evidenţă frumuseţea

tinerilor decedaţi ori a copiilor rămaşi or-
fani: „Cumare jale am lăsat / Un copil ca şi o
floare / Când fusei ca un bujor / Mi-a venit
vremea să mor”. „Am plecat azi tânără ca o
floare”, „Ca pe un înger te-am iubit”. Imag-
inea florii care substituie figura celor tineri
dispăruţi devine deosebit de expresivă în
metafore:„Floare fui, floare trecui / Parte de
lume n-avui!”; „Într-o vreme de mai, când
câmpu-i plin de flori. / O floare-n casa
mamei eu m-am născut în zori”.
Deseori sunt întâlnite în epitafuri para-

lelisme între momentul trecerii din viaţă şi
frumuseţea naturii din acel anotimp, mai
ales primăvara şi vara, toate fiind menite să
accentueze tristeţea:„Într-o zi de primăvară
/ Cine oare ar vrea să moară?”; „Nici o
moarte nu-i amară / Ca moartea de primă-
vară”; „Era mândră şi frumoasă zi de vară”;
„Florile de pe vâlcele /Toate plâng de amea
jele”.
Versificaţia celor mai multe dintre epita-

furi este specifică poeziei populare, în gen-
eral. Versurile nu sunt dispuse în strofe,
măsura acestora, de cele mai multe ori, este
constantă: 7-8 silabe, ritmul trohaic şi rima
împerecheată, împletită uneori cu
monorima.
Ceea ce ar mai fi de remarcat este faptul

că, în unele situaţii,mai ales când defunctul
provine dintr-o familie de intelectuali, ur-

maşii găsesc potrivit să reproducă drept
epitaf câteva versuri adecvate momentului
aparţinând unor poeţi clasici binecunoscuţi:
Vasile Alecsandri,Mihai Eminescu,George
Coşbuc,OctavianGoga.Uneori, frânturi de
versuri clasice apar intercalate în creaţia au-
torului anonim. Alteori pot fi întâlnite pe
monumentele funerare sentinţe maxime de
circulaţie universală, unele provenind din
antichitate, cum sunt:„Călătorule, stai, odi-
hneşte-te o clipă şi află că aici, sub această
lespede, odihneşte...” sau „Călător cu pasul
rece /Te opreşte şi citeşte / Ieri am fost şi eu
ca tine /Mâine vei fi tu ca mine”.
Iată de ce cercetarea epitafelor devine o

„plăcută zăbavă”, cum ar spune cronicarul,
care scoate la lumină, pentru cei interesaţi,
o bogăţie de informaţii.

Prof. IonMURARIU
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Înainte de a fi închis, atunci când i se spu-
sese că Iisus face mai mulți ucenici prin
botez decât el și că toți se duc la Iisus, Ioan a
vorbit despre bucuria sa în legătură cu acest
lucru, ca o împlinire a tot ceea ce a făcut el
pentru Mesia, adăugând că: „Lui I se cuvine
să crească, iar mie să mă micșorez” (Ioan 3,
30). În închisoarea lui Irod el vedea bine că

„s-amicșorat”, iar lucrareaLui Iisus devenea
mai „adâncă” decât micșorarea sa și ea era de
fapt o arătare a adâncului dumnezeiesc din
chipul lui Dumnezeu în Hristos (Psalm 35,
6). Atunci Iisus a trimis să i se arate lui Ioan
în închisoare „faptele Sale, ca omărturiemai
mare” (Ioan 5, 36), astfel că în fața „făcliei”
lui Ioan s-a putut vedea mai bine „Lumina
vieții” în Hristos.

Dacă prin pedagogia dumnezeiască a Lui
Hristos, Ioan s-a liniștit fără nici o sminteală
în nedumerirea sa, iar Iisus a avut prilejul să
scoată în evidență credința profundă a lui

Ioan, neclătinată de vânturile învățăturilor
omenești și netulburată de valurile patimi-
lor (Matei 11, 7 – 14), Iisus l-a numit pe Ioan
conformproorociei:„îngerul luiDumnezeu”
(Matei 3, 1). Prin credința părinților săi,
Zaharia și Elisabeta, el „s-a umplut de
Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale”,
ceea ce va însemna că „vin și sicheră nu va

bea”. Dacă pentru slujitorii la Templu era
dată lui Aaron această poruncă (Levitic 10,
9 – 10), IoanBotezătorul a fost toată viața sa
un Templu al Duhului Sfânt și nu avea ne-
voie de botezul pocăinței. Ioan avea „duhul
și puterea lui Ilie” și Irodiada nu l-a putut
abate de la mărturisirea credinței mântui-
toare și de aceea a poruncit să fie omorât, ca
și oarecând Izabela, soția lui Ahab, pe proo-
rocul Ilie.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul
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Ioan Botezătorul ne este îndeobşte cunoscut
pentru marea sfinţenie a vieţii sale. I se spune
înger în trup sau om îngeresc, de cât de aspră i-a
fost viaţa în pustie şi de cât de intransigentă as-
ceza. Ştim că drept îmbrăcăminte avea o haină
din păr de cămilă şi că împrejurul mijlocului
purta o cingătoare de curea.De hrănit se hrănea
numai cu lăcuste şi miere salbatică.

Acestea ne sunt cunoscute, aşa încât so-
cotesc că mai de folos ne este a evoca
alte însuşiri ale unui sfânt căruia
râvna poporului luiDumnezeu
nu a şovăit să-i atribuie aripi
de înger, iar iconarii, la
rândul lor, n-au pregetat
să-l înfăţişeze astfel în
multe icoane şi picturi
bisericeşti.

Însuşirile la care
doresc să mă refer
sunt: absoluta smere-
nie, capacitatea de a
iubi pe un altul nu
numai ca pe sine ci şi
mai mult decât pe
sine, capacitatea de a
recunoaşte superiori-
tatea altuia, capaci-
tatea de a şterge şi anula
sinea proprie înlocuind-
o cu a altuia.

Viaţa Sfântului Ioan
Botezătorul ne este cunos-
cută în toată simplicitatea şi
rigoarea ei. Moartea lui, timpurie,
constituie o dovadă a ceea ce istoricilor
contemporani şi ilustrului nostru compatriot
Mircea Eliade, în special, le place a numi absur-
ditate a istoriei.

Regele Irod – nu Irod cel Mare, omorâtorul
pruncilor nevinovaţi, ci fiul său, Irod Agrippa –
îşi luase drept soţie pe femeia fratelui său Filip.
Căsătoria aceasta era de fapt un concubinaj os-
ândit de Ioan Botezătorul cu acele vorbe fără
suliman şi acel ton aprig care îi erau proprii.

Aşa-zisa nevasta a lui Irod, Irodiada, femeie
frumoasă şi inteligentă, însă crudă, ambiţioasă şi
neruşinată, îl duşmănea de aceea pe Ioan şi-i tot
cerea regelui să-l stârpească. În cele din urmă, a
izbutit să obţină întemniţarea celui vrăjmăşit de
ea: Ioan a fost închis în beciurile palatului.

Acolo se afla când i se ivi Irodiadei prilejul de
a se descotorosi de acel a cărui viaţă îi era ca un
ghimpe în ochi. Fiind ziua de naştere a lui Irod

şi sărbătorindu-i-se aniversarea, s-a făcut praznic
bogat după cuviinţă; poftiţi au fost toţi dregătorii
ţării.

Acolo, la praznic, fiica din prima căsătorie a
Irodiadei, Salomeea pe nume, a dansat; dansul
tinerei frumoase fete într-atât i-a plăcut şi l-a tul-
burat pe rege încât, ameţit de băutură şi aprins de
poftă, i-a spus: „Cere-mi ce vrei, până la jumătate

din regatul meu, şi-ţi voi da”. Şi şi-a întărit
vorba cu jurământ.

Salomeea, neştiind ce să ceară,
s-a sfătuit cu maica sa. Irodi-

ada nu a stat pe gânduri:
„Cere capul lui Ioan
Botezătorul, i-a grăit,
acum, aici; să
ţi-l aducă pe o tipsie”.
Regele Irod atunci s-a
cutremurat. Nu era
deloc dispus să-l
omoare pe Ioan des-
pre care ştia că noro-
dul îl socoteşte
prooroc; şi-apoi nici
lui omul nu-i era cu
totul antipatic; în
felul lui îl respecta şi
consimţise la arestarea

lui numai ca să scape de
gura muierii.
Nerodului, ameţit cum

era, i-a fost însă ruşine să-şi
calce nesăbuitul jurământ.Ar fi

putut prea bine să-i explice fetei:
„Ţi-am făgăduit până la jumătatea re-

gatului meu, dar omul acesta preţuieşte mai
mult decât jumătate din regatulmeu, astfel încât
nu ţi-l pot da; cere-mi altceva”.Dar nu l-a purtat
mintea către acest raspuns drept, ci, ca netotul, a
împlinit sălbatica sfuntată cerere: lui Ioan i s-a
tăiat capul în chiar beciurile palatului şi cinstitul
cap i-a fost adus Salomeei pe tipsie, precum
dorise ticăloasa de Irodiada.

Smerenia absolută a Botezătorului reiese cu
prisosinţă din textul celor patru Evanghelii care
folosesc aproape aceleaşi cuvinte centrate în jurul
a cinci idei: Iisus emai puternic decât Ioan, Ioan
nu este vrednic să-I dezlege cureaua încăl-
ţămintei, Ioan nu poate boteza decât cu apă, pe
când Iisus va boteza cuDuhSfânt şi cu foc, Iisus
este anterior lui Ioan, Iisus esteCel ce va să vină.

Părintele Nicolae STEINHARDT

Pilda vieţii Sfântului
Ioan Botezătorul
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În data de 29 august, de Tăierea Capului
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, nu-
meroşi credincioşi din întreg Banatul şi-au
îndreptat paşii spre Mănăstirea Timişeni,
care aparţine de comunaGiroc, pentru a lua
parte la slujba de hram. Programul religios
închinat ocrotitorului aşezământuluimona-
hal a debutat în ajunul praznicului, cu

slujba Vecerniei cu Litie, urmată de Taina
Sfântului Maslu, Acatistul Sfântului Ioan
Botezătorul şi Utrenia.

Hramul sfintei Mănăstirii Timişeni
reprezintă pentru credincioşii bănăţeni, în
fiecare an, un adevărat prilej de întărire
sufletească, de comuniune liturgică şi eu-
haristică frăţească, aceştia participând ală-
turi de obştea monahală la sfintele slujbe, la
priveghere şi rugăciune către Dumnezeu şi
sfinţii Săi.

Din punct de vedere istoric, această
mănăstire a fost ctitorită de mitropolitul

Vasile Lăzărescu, în anul 1944. Apoi, prin
grija exarhului mănăstirilor din Banat din
acel timp, Justinian Dalea, a fost înzestrată
cuunminimnecesar desfășurării vieţiimona-
hale, inclusiv cu o ţesătoriemecanică.La în-
ceput, mănăstirea a funcţionat ca metoc al
Mănăstirii Partoş, iar serviciile religioase se
oficiau într-o capelă care a fost amenajată în

interiorul imobilului. În anul 1959, prin
Decretul 410, mănăstirea a fost desfiinţată,
fiind preluată de ocolul silvic şi destinată
spre locuire muncitorilor. Prin stăruinţa
Înalt Preasfinţitului dr. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului, mănăstirea a fost
reînfiinţată în anul 1968. De atunci şi până
în prezent, mii de credincioşi din întreaga
ţară vin aici pentru a găsi alinare sufletească
şi trupească prin post şi rugăciune alături de
vieţuitorii acestei mănăstiri, trăind expe-
rienţa împărtăşirii din binecuvântarea şi
harul Lui Dumnezeu.

Hramul Mănăstirii
Timişeni
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CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN
SSEEPPTTEEMMBBRRIIEE –– RRĂĂPPCCIIUUNNEE

( 30 de zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)
1 J † ÎÎnncceeppuuttuull aannuulluuii bbiisseerriicceesscc;; †† SSff.. CCuuvv.. DDiioonniissiiee EExxiigguuuull ((cceell SSmmeerriitt)); Sf. Cuv.

Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Tedeum)
2 V Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului 
3 S Sf. Sfinţit Mc. Antim, episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4 D Sf. Sfinţit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu

DDuummiinniiccaa aa 1111--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. 1 Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35; (Pilda
datornicului nemilostiv); glas 2, voscr. 11

5 L Sf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul
6 M Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie
7 M Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †† SSff.. CCuuvv.. SSiimmeeoonn şşii

AAmmffiilloohhiiee ddee llaa PPâânnggăărraaţţii
8 J ((††)) NNaaşştteerreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii
9 V Sf. şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; †† SSff.. CCuuvv.. CChhiirriiaacc ddee llaa TTaazzllăăuu;; 

†† SSff.. CCuuvv.. OOnnuuffrriiee ddee llaa VVoorroonnaa;;  Sf. Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic
10 S Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora
11 D Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul

DDuummiinniiccaa ddiinnaaiinntteeaa ÎÎnnăăllţţăărriiii SSffiinntteeii CCrruuccii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17
(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 3, voscr. 1

12 L Odovania praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi 
Teodul 

13 M Înainte-prăznuirea Înălţării Sf intei Cruci; †† Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim;
Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul şi Ciprian, episcopul Cartaginei; †† SSff.. CCuuvv.. IIooaann ddee
llaa PPrriisslloopp; SSff.. MMcc.. ddiinn DDoobbrrooggeeaa:: MMaaccrroobbiiee,, GGoorrddiiaann,, IIlliiee,, ZZoottiicc,, LLuucciiaann şşii VVaalleerriiaann

14 M ((††)) ÎÎnnăăllţţaarreeaa SSffiinntteeii CCrruuccii (Post)
15 J ††) SSff.. IIeerr.. IIoossiiff cceell NNoouu ddee llaa PPaarrttooşş, mmiittrrooppoolliittuull BBaannaattuulluuii; †† SSff.. MMaarree MMcc.. NNiicchhiittaa;

†† Sf. Ier. Visarion, arhiepiscopul Larisei
16 V Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila 
17 S Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18 D Sf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. Mc. Ariadna

DDuummiinniiccaa dduuppăă ÎÎnnăăllţţaarreeaa SSffiinntteeii CCrruuccii; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38 şi
9, 1 (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 4, voscr. 2

19 L Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont
20 M Sf. Mari Mc. Eustatie şi soţia sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie şi Teopist 
21 M Odovania praznicului Înălţării Sf intei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona 
22 J †† SSff.. IIeerraarrhh MMcc.. TTeeooddoossiiee ddee llaa MMăănnăăssttiirreeaa BBrraazzii,, mmiittrrooppoolliittuull MMoollddoovveeii; Sf. Sfinţit

Mc. Foca, episcop de Sinope
23 V Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24 S Sf. întâia Muceniţă şi întocmai cu Apostolii Tecla; Sf. Cuv. Siluan Atonitul
25 D Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej 

DDuummiinniiccaa aa 1188--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea
minunată); glas 5, voscr. 3

26 L ††) Mutarea Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan; †† SSff.. VVooiieevvoodd NNeeaaggooee BBaassaarraabb; Dreptul 
Ghedeon

27 M ††) SSff.. IIeerr.. MMaarrttiirr AAnnttiimm IIvviirreeaannuull,, mmiittrrooppoolliittuull ŢŢăărriiii RRoommâânneeşşttii; Sf. Mc. Calistrat şi
Epiharia

28 M †† Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc Baruh 
29 J Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia
30 V Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani
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Venind de la Ierusalim pentru a oferi da-
ruri la Templu, Ioachim, tatăl Fecioarei
Maria, a fost înfruntat de arhiereul Isahar,
spunându-i-se că se află subblestemși l-a pe-
depsit să stea la ușa curții, împreună cu bol-
navii și cerșetorii, pentru că nu avea
moștenitori. Ioachims-a arătat ca unpărinte,
mângâind pe toți și oferindu-le daruri. Ana,

soția sa, apoi mama Fecioarei Maria, de ase-
menea a fost certată și nu i s-a primit jertfa.
Ca doi bătrâni prinși în ursite rele, soții au
plecat cu sufletul tulburat spre casa lor din
Nazaret, împărțind turmele și hainele,
dându-le familiilor tinere sau celor cu copii
mulți, spunând ca oarecând Iov: „Domnul a
dat,Domnul a luat, în veci fie binecuvântat”
(Iov 1,21) și au postit 40 de zile implorândpe
Dumnezeu să asculte rugăciunea lor, fiindcă
și Adam și Eva au avut copii (Facere 4, 1; 5, 1
– 5), deși călcaseră porunca Lui Dumnezeu
(Facere 3, 23);Avraam și Sarra au avut prunc

(Facere 18, 11 – 13). În cugetul nepătat al
Anei nu și-a făcut loc îndoială deDumnezeu,
ci totdeauna a crezut în voiaSa;n-a blestemat
și nu a învățat la rău la nimeni, cum făcuse
soția lui Iov (Iov 2, 9 – 10); nu s-a revoltat și
nici nu s-a îndoit de puterea LuiDumnezeu,
cumfăcuse femeia luiLot (Facere19,26).Ana
dovedea adâncă smerenie,mărturisind în fața

slujnicei sale Iudit pentru neamul ei că este
nelegiuită cumspuneape vremuri, strămoșul
ei, profetul-împărat,David.

La naștere, părinții ei, Ioachim și Ana
s-au hotărât ca numele pruncei lor să fie
Miriam, adică în românește Maria, fiindcă
este darul Lui Dumnezeu, liniște sufle-
tească, mângâierea duhului, plinirea rugă-
ciunilor, a credinței și nădejdii, ridicarea
blestemului, sfârșitul durerii, este fericire.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Naşterea Fecioarei
Maria
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Clinchet de clopoţel
2015-2016,

în comuna Giroc
A sunat primul clopoţel al anului şco-

lar 2015-2016, pentru elevii din Giroc şi
Chişoda.

Ziua de 14 septembrie a fost una
încărcată de emoţii atât pentru elevi şi
dascăli, cât şi pentru părinţii şi bunicii
celor care urmau să revină în bănci ori
păşeau pentru prima dată pragul şcolilor
din comuna noastră.

Instituţiile de învăţământ i-au aştep-
tat, aşa cum se cuvine, pe elevii mai mari
sau mai mici, grija autorităţilor locale
pentru actul de educaţie simţindu-se din
plin: atât Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc, Şcoala Gimnazială „Iosif

Ciorogariu” din Chişoda, cât şi gră-
diniţele şi creşele sunt astăzi la cele mai
înalte standarde în domeniu, oferind
condiţiile cele mai bune pentru copii de
a învăţa şi de a se educa, iar pentru
dascăli, de a-şi desfăşura activitatea.

Festivităţile de deschidere ale anului
şcolar la Giroc şi Chişoda au fost ono-
rate, şi în acest an, de domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma, de cel care a fost
mereu aproape de şcoală şi a sprijinit-o
pentru a ajunge unde este astăzi, de
domnul viceprimar ing. Ilie Gâlcă, de
consilieri locali, dascăli şi părinţi.
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La Giroc, festivitatea de deschidere a noului an
şcolar a fost deschisă de doamna prof. Mihaela
Pascu, directoarea Liceului Teoretic „David
Voniga”. După intonarea Imnului de Naţional al
României, începerea unui nou an şcolar a fost
sfinţită de preotul paroh al Bisericii Ortodoxe
Române din Giroc, Marius-Iulian Şonea. În cu-
vântul său,domnulprimar,Iosif-IonelTomaaarătat
importanţa actului educaţional în viaţa copiilor şi a
tinerilor:„Suntem în faţa unui nou an şcolar, a unui
nou act de instruire şi educare a copiilor şi tinerilor
noştri. Trebuie să facem din aceasta o prioritate,
atât noi, ca administraţie locală, cât şi educatorii,
învăţătorii şi profesorii, dar şi dumneavoastră,
părinţii şi bunicii lor. Actul de educaţie este unul

esenţial şi el nu poate să aibă rezultatele dorite decât
dacă este făcut de noi, toţi, într-un efort comun.
După cum am mai spus, administraţia locală s-a
ocupat îndeaproape de acest lucru şi, astăzi, putem
spune că, atât laGiroc, cât şi la Chişoda, dispunem
de şcoli noi şi moderne, ultra-dotate şi capabile să
corespundă celor mai noi şi exigente cerinţe. Anul
acesta am inaugurat o nouă creşă şi grădiniţă la
Giroc, iar în viitor intenţionăm să mai construim
un corp de clădire în locul şcolii vechi din Giroc,
prin care elevii giroceni să mai beneficieze de încă
opt săli de clasă.Vompune, în continuare, la dispo-
ziţia copiilor şi elevilor din Giroc şi Chişoda în-
treaga bază materială de care va fi nevoie, dar, în
acelaşi timp, cadrele didactice şi părinţii vor trebui
să depună eforturi cel puţin egale cu cele ale noas-
tre, pentru ca, în final, rezultatele să fie cele dorite”.

Tot cu prilejul deschiderii noului an şcolar, în
discursul său, doamna directoare a Liceului „David
Voniga” din Giroc, prof. Mihaela Pascu, a spus:
„Privesc cu emoţie pe cei care azi păşesc prima dată
pragul şcolii şi al grădiniţei şi găsesc în privirea lor
bucuria unui nou început.

Cu aceeaşi emoţie mă adresez şi elevilor din
claselemaimari şi din clasele de liceu cu dorinţa de
a considera această şcoală drept a doua voastră casă
şi, ca urmare, vă rog să-i respectaţi pe oamenii ei, fie
profesori, fie personal administrativ, să o îngrijiţi şi
să o trataţi ca pe un drept, nu ca pe o obligaţie. Să
aveţi convingerea că şcoala vă pregăteşte pentru
viaţă, punând în valoare întregul vostru potenţial
intelectual şi afectiv.

Dragi elevi, doresc să vă subliniez că «natura ne
aseamănă şi educaţianedeosebeşte» şi doarprin edu-
caţie bazată pe toleranţă, respect, responsabilitate
şi bun simţ ca valori fundamentale devenim mai
buni. Minunaţii mei elevi, aveţi tot sprijinul meu,
al cadrelor didactice şi al părinţilor voştri în activi-
tăţile şcolare şi extraşcolare pe care le veţi desfăşura.
Aveţi la dispoziţie cadre didactice bine pregătite,
care vă vor însoţi, încuraja şi învăţa.

Stimaţi părinţi, datoria noastră comună este să
formămdincopilulnostruunOMşiunCARACTER.
Deci, vă rog să răspundeţi chemărilor şcolii pentru
o colaborare eficientă în acest sens. Uşile vă vor fi
deschise pentru a comunica şi a rezolva problemele
cu care se confruntă copiii noştri.Vă asigur de acest
lucru prin calitatea mea de manager al unităţii, dar
şi prin pregătirea mea profesională.

Început de an şcolar la Giroc



Avem cel mai modern liceu din
judeţ şi, poate,din ţară,primitor, curat,
dotat cu ultima tehnologie în dome-
niul educaţional, cu o bazămaterială şi
umană corespunzătoare unui în-
văţământ de calitate. Toate acestea se
datorează implicării domnului primar,
a autorităţii locale şi consilierilor lo-
cali, cărora le mulţumesc pentru spri-
jinul acordat.Ne dorim să continue în
acest sens cât mai mult timp de acum
încolo şi, de ce nu?, în aceeaşi formulă.
Nu e demirare că de fiecare dată la de-
schiderea anului şcolar domnul pri-
mar, împreună consilierii locali, sunt
prezenţi printre noi. Le mulţumim! Şi
pentru căDumnezeu lucrează prin oa-
meni, vă doresc tuturor sănătate, pen-
tru a realiza tot ce v-aţi propus”.

Directorul adjunct al LiceuluiTeo-
retic „David Voniga”, domnul prof.
Nicolae Petchescu a citit, apoi,mesajul
inspectorului general al Inspectoratu-
lui Şcolar al Judeţului Timiş, doamna
Aura-Codruţa Danielescu.

După citirea mesajului, „bobocii”
au păşit pentru prima dată în şcoală,
prilej cu care li s-a urat bun venit.

Învăţătorii şi diriginţii Liceului
Teoretic „David Voniga”

din Giroc, anul şcolar 2015-2016

Clasa pregătitoare A – Camelia
Preda; clasa pregătitoare B – Ştefania
Toma; clasa pregătitoare C – Camelia
Radics; clasa IA – IudithMonea; clasa
I B – Lavinia Radulov; clasa a II-a A –
BiancaCâmpeanu; clasa a II-aB –An-
dreea Sica; clasa a III-a A – Liliana
Antal; clasa a III-a B – Claudia Dră-
gan; clasa a IV-a A – Sorin Ersegean;
clasa a IV-a B – Daniela Simionese;
clasa aV-a –MilorancaGolban; clasa a
VI-a – Boris Babici; clasa a VII-a –
Violeta Liseţchi; clasa a VIII-a – Me-
lentina Costa; clasa a IX-a – Doru
Dramnesc; clasa a X-a – Ion Oprea;
clasa a XI-a – Diana Ureche.
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La Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda, ceremonia deschiderii noului an şcolar
2015-2016 a fost marcată de doamna director
profesorMihaela Pascu. I-au fost alături domnul
primar al comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma,
viceprimarul comunei, domnul ing. Ilie Gâlcă,
consilieri locali şi preoţii parohi ai Bisericii
Ortodoxe Române din Chişoda, Traian şi
DragoşDebucean.După oficierea serviciului re-
ligios de către cei doi preoţi, a fost intonat into-
nat Imnul Naţional.

În cuvântul său,domnul primar dr. Iosif-Ionel
Toma a spus: „Trăim cu toţii un nou moment
emoţionat, moment care se repetă cu fiecare de-
schidere de nou an şcolar. Suntem aici împreună,
autorităţi locale, dascăli şi părinţi pentru a săr-
bători acest nou început. Ţin să mulţumesc tu-
turor celor prezenţi, dar în primul rând domnului
fost inspector şcolar Avram Rusu şi domnului
profesor Ioan Rămneanţu, care au fost şi au
rămas oameni de şcoală. Avem de anul acesta o
nouă formulă în conducerea şcolilor dinGiroc şi
Chişoda, o formulă în care credem şi cu ajutorul
căreia dorim să avem rezultate mai bune. Am
avut şi am emoţii, în continuare, ca în fiecare nou
an şcolar.Ammai spus şi repet: copiii sunt bunul
nostru cel mai de preţ, averea noastră cea mai
mare, pe care o dăm pe mâna dascălilor, a profe-
sorilor, care, însă, nu pot face singuri totul – ei
trebuie să fie sprijiniţi îndeaproape de părinţi.
Doar împreună vom reuşi să ajungem la rezul-

tatele bune pe care le dorim.Nu vreau să ascund
faptul că avem încă destule probleme, de comu-
nicare şi de organizare, dar vreau ca toate nea-
junsurile de care ne lovim să le remediem din
mers, fără să afectămbunulmers al treburilor din
şcoală.Vreau sămă adresez, în special, părinţilor
şi să le spun că trebuie să strângem rândurile cu
toţii şi să fim aproape de educatori, de învăţători
şi profesori, de diriginţi. Aşa cum îndrăzneţ a
spus doamna directoare, că doreşte să facă atât la
Giroc, cât şi laChişoda o şcoală a părinţilor, unde
aceştia să fie aproape de şcoală, aproape de cei
care instruiesc copiii. Vreau, de asemenea, să vă
spun să lăsaţi copiii să înveţe cel puţin o limbă
străină de largă circulaţie, fie că e vorba de
engleză, germană ori franceză. Ei trebuie să
poată să se mişte şi să vorbească în comunitatea
europeană ca adevăraţi europeni.

De asemenea, vreau să vă spun că,pe lângă în-
văţătură, la fel de important este şi faptul că
tinerii trebuie să facă sport: fie că este vorba de
sportul minţii, de şah, unde şi la Giroc şi la
Chişoda avem rezultate remarcabile prin străda-
nia maestrului Zamfir Moldovan, fie că este
vorba de fotbal sau rugby, de karate ori judo. O
minte sănătoasă se poate dezvolta doar într-un
corp sănătos şi noi trebuie să ajutăm şi să îndrep-
tăm tinerii noştri, în acest sens. Fie ca Dum-
nezeu să ne dea puterea şi înţelepciunea să ducem
la bun sfârşit tot ceea ce am început împreună
astăzi”.

Început de an şcolar la Chişoda
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La şcoala dinChişoda,odată cu începerea noului
an şcolar, a adresat unmesaj de salut celor prezenţi
şi domnul viceprimar al comunei Giroc, ing. Ilie
Gâlcă. Domnia sa a menţionat că întâmpinăm
fiecare nou an şcolar cu emoţii şi speranţe, în ace-
laşitimp.Emoţiileinerentefiecăruiînceputşisperanţele
că vom traversa o perioadă de educaţiemai rodnică.
De asemenea,domnul viceprimar amai spus că atât
şcoala din Giroc, cât şi cea din Chişoda dispun de o
bază materială deosebită, iar profesorii şi părinţii
vor trebui să îndrume elevii în aşa fel încât rezul-
tatele la învăţătură să fie pe măsură.

Doamna directoare, prof.Mihaela Pascu, a pre-
cizat:„Păşim într-un an şcolar noumai încrezători,
mai conştienţi că în această şcoală vom descoperi
tainele universului, esenţa poveştilor, minunata
lume a cifrelor. Nu pot să nu-mi în-
torc privirea spre cei din clasa
pregătitoare, cărora le urez bun
venit, dar şi către ceilalţi, care au
aşteptat cu nerăbdare să-şi întâl-
nească profesorii şi colegii. Să aveţi
convingerea că şcoala vă pregăteşte
pentru viaţă, punând în valoare în-
tregul vostru potenţial intelectual şi
afectiv.

Obiectivele noastre principale în
anul şcolar 2015-2016 vor fi:
cuprinderea tuturor copiilor de
vârstă şcolară şi preşcolară dinGiroc
şi din Chişoda în sistemul de în-
văţământ; realizarea unei educaţii
inclusive, prin acordarea de şanse
egale la învăţătură tuturor copiilor
noştri; practicarea unui învăţământ
de calitate, desfăşurat în conditii materiale optime,
asigurate de către Primăria comuneiGiroc,prin im-
plicarea directă a domnului primar, a doamnei şi
domnilor consilieri membri ai Consiliului de
Administraţie al Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc.

Şi la Chişoda, directorul adjunct, domnul prof.
NicolaePetchescu a cititmesajul inspectorului gen-
eral al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş,
doamna Aura-Codruţa Danielescu: „Distinşi
dascăli, iubiţi elevi, dragi părinţi, ne aflăm astăzi la
începutul unui nou an şcolar, într-o frumoasă zi de
toamnă, specială şi cu semnificaţii deosebite pen-
tru cei ce păşesc pentru prima dată pragul şcolii.Fie
că sunteţi boboci ce se îndreaptă cu mult interes
spre clasa pregătitoare, fie elevi de clasa aV-a, elevi
de început de nivel liceal sau micuţii preşcolari din
grădiniţe, cu toţii sunteţi pregătiţi să intraţi în şcoli
frumos pregătite, cuprinşi de dorinţa de a cunoaşte
cât mai multe, de a acumula informaţii necesare
vieţii de zi cu zi.Urcaţi, dragiimei elevi, an de an,pe
treptele cunoaşterii, iar în drumul vostru să nu
uitaţi, aveţi permanent nevoie de cei care vă oferă
cartea, de cei care astăzi, cu emoţie, vă privesc cum
intraţi pentru prima dată sau reveniţi în şcoală,
făcând acest exerciţiu an de an. Aveţi nevoie de
părinţii voştri, emoţionaţi acum, cei care vă privesc
în fiecare minut cum creşteţi, vă ocrotesc şi vă în-
vaţă lucruriminunate, totodată ajutându-ne pe noi,

dascălii, să vă oferim educaţia necesară formării
voastre.

Şi pentru că această zi specială vă aparţine în to-
talitate vouă,părinţilor voştri şi, nu în ultimul rând,
colegilor mei, permiteţi-mi ca prin această formă,
exprimându-mi regretul pentru absenţa mea din
mijlocul vostru, în nume propriu şi în numele
colegilor mei din cadrul ISJ Timiş să vă doresc,
vouă, dragi copii, un an şcolar în care să înfloriţi la
propriu şi la figurat, să creşteţimari, sănătoşi şi fru-
moşi, să fiţi permanent deschişi spre ceea ce este
bun, înălţător şi folositor.

Dumneavoastră, stimaţi părinţi, vă dorim să
aveţi parte de sănătate, că ea este mai bună decât
toate, să aveţi răbdare, înţelegere faţă de copiii dum-
neavoastră, să dovediţi că sunteţi reali parteneri ai

cadrelor didactice în această angajare comună,
anume aceea de a sădi în sufletele lor încredere şi
respect pentru valorile umane fundamentale, iu-
bire, adevăr, speranţă,muncă, încredere şi responsa-
bilitate.

Mă adresez acum dumneavoastră, stimaţi
dascăli, rugându-mă la Dumnezeu să vă dea put-
erea de care aveţi nevoie, înţelepciune şi pricepere,
răbdare şi înţelegere pentru copii, asigurându-vă de
respectul şi sprijinul nostru, al colegilor dumnea-
voastră, cei din ISJ Timiş, dorindu-vă sănătate,
putere demuncă în activitatea frumoasă şi plină de
responsabilitate pe care o desfăşuraţi în spiritul
educării tinerei generaţii”.

Festivitatea de deschidere a noului an şcolar s-a
încheiat cu un scurt program artistic.
Învăţătorii şi diriginţii Şcolii Gimnaziale

„Iosif Ciorogariu” din Chişoda,
anul şcolar 2015-2016

Clasa pregătitoare D – Delia Ion; clasa I C –
Monica Farcaş; clasa a II-a C – Cristina Lupu-
Savin; clasa a III-aC–DeliaCalancea-Dalea; clasa
a IV-a C – Georgeta Barna; clasa a V-a – Marieta
Deneş; clasa a VI-a – Lavinia Petculescu; clasa a
VII-a – Luminiţa Ivan; clasa a VIII-a – Georgina
Ianculescu.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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Ziua mondială a educatorilor ( Journée
mondiale des enseignants / World Teachers’
Day) a fost desemnată la 5 octombrie de către
UNESCOpentru amarca semnarea, în 1966, a
„Recomandării UNESCO/ILOprivind statu-
tul profesorilor”, recomandare care certifica
importanţa unui sistem educaţional de calitate

şi care puncta responsabilităţile pe care trebuie
să şi le asume un cadru didactic.

De asemenea, 5 octombrie aminteşte şi de
adoptarea „Recomandării privind învăţă-
mântul superior”, în 1997.

„Education International”, federaţie globa-
lă a Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice,
consideră că această zi trebuie să fie recunos-
cută şi sărbătorită la nivel internaţional, iar
principiile celor două recomandări trebuie re-
spectate de fiecare stat în parte.

Începând cu anul 1994, la 5 octombrie,
federaţia a lansat o campanie de promovare a
meritelor cadrelor didactice şi a contribuţiei
aduse de aceştia în procesul educaţional, la
nivel mondial.

În acest anmanifestările au fost organizate,
pretutindeni, sub deviza „Apel la profesori”!

Ziuamondială a educatorilor adună, anual,
sute de mii de elevi, părinţi şi activişti din în-
treaga lume pentru a aduce un omagiu tuturor
cadrelor didactice care au fost în mod direct
sau indirect afectate de o criză majoră.

Rolul profesorilor şi al celorlalte categorii
de personal din educaţie este vital pentru re-
construcţia socială, economică şi intelectuală.

Ziua mondială a educatorilor este marcată
în peste 200 de state.

Organizaţia insistă asupra faptului că pro-
fesorii trebuie să urmeze cursuri suplimentare
de pregătire.

Cursurile de pregătire a cadrelor didactice
trebuie să fie integrate în politica educaţională
naţională şi trebuie să reflecte diferenţele cul-
turale.

Tocmai din acest motiv organizaţia pro-
movează cooperarea între instituţiile de în-
văţământ, guvern şi organizaţiile cadrelor
didactice.

Ziua Mondială
a Educaţiei
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Dascăli giroceni
Originar din Fibiş, urmează cursurile

şcolii elementare din localitate, după care
Liceul „C.D. Loga” dinTimişoara şi Facul-
tatea de matematică-fizică din cadrul Uni-
versităţii timişorene.Este primul director cu
studii universitare al Şcolii din Giroc, înce-
pând cu anul 1960 şi până în anul 1973.Este
repartizat la şcoala noastră încă din primul
an de învăţământ, din 1959, unde funcţio-
nează până în anul 1976, când, în urma unei
severe selecţii, este ales pentru a lucra ca pro-
fesor dematematică înMaroc.Aici lucrează,
conform contractului, până în anul 1989, iar
la întoarcere se stabileşte în Elveţia, la
Geneva, unde predă matematica la College
des Coudriers, până la pensionare.

De aprecierea de care s-a bucurat în
România, iar mai apoi în Maroc, se va bu-
cura şi la noua şcoală, dovadă fiind faptul că
a fost numit şeful catedrei de matematică.
Atunci când întreprinde demersurile pentru
organizarea schimbului cultural cu Şcoala
din Giroc, se bucură de un sprijin total din
partea autorităţilor locale, ale şcolii, dar şi
ale oraşului şi cantonului Geneva.

Elevii şcolii l-au apreciat întotdeauna ca
pe un admirabil dascăl, competent, sever, dar
şi apropiat de copii, care a ştiut să încurajeze
calităţile celor dotaţi intelectual, dar şi să-i
ajute pe cei aflaţi în dificultate. S-a implicat
în viaţa şcolii şi a satului, fiind sufletul acti-
vităţilor culturale şi sportive organizate la
Giroc, iar pentru elevi a fost iniţiatorul ex-
cursiilor şi taberelor organizate pe tot cu-
prinsul ţării. A participat, alături de colegii
din acea perioadă, la marile proiecte privind
extinderea şcolii vechi cu încă patru săli de
clasă, la construirea şcolii noi şi la mutarea
grădiniţei de la vechiul sediu de lângă Poştă,
în actualul local. Plecarea sa înMaroc a fost
regretată de elevi, părinţi, colegi, foşti elevi
sau simpli locuitori, toţi fiind convinşi că au
pierdut un om şi un dascăl deosebit.

O lungă perioadă de timp, legătura cu

profesorul nostru a fost întreruptă, aproape
că numai ştiamnimic despre el, informaţiile
fiind lapidare şi inexacte.

A venit anul 1996, când şcoala noastră
sărbătorea 220 de ani de învăţământ româ-
nesc, când, cumultă bucurie, a răspuns invi-
taţiei noastre de a participa la acest
eveniment. A parcurs drumul de la Geneva
laGiroc alături de doamnaTenziTocmacov,
chiar dacă avea să fie alături de noi doar pen-
tru câteva ore, dar sentimentele trăite de el
în locurile revăzute după atâţia ani au fost
atât de puternice, încât au refăcut vechile le-
gături cu foştii elevi, colegi sau locuitori care
l-au reîntâlnit. Acest fapt l-a determinat să
propună proiectul schimbului intercultural
între Şcoala din Giroc şi cea din Geneva, la
care preda. A bătut la uşile autorităţilor ge-
neveze, a primit sprijin din partea şcolii
unde, cu ajutorul elevilor şi profesorilor ge-
nevezi, a organizat diverse acţiuni pentru
strângerea de fonduri din care să finanţeze
excursia elevilor români, a apelat la sponsori
din Elveţia şi Austria, astfel că în anul 1997
toate pregătirile erau încheiate. În urma
acestui schimb cultural, şcoala noastră a pri-
mit zece calculatoare cu imprimante, TV
color, video,maşini de scris,materiale spor-
tive, dar mai ales o excursie de vis pentru 20
de elevi şi opt cadre didactice.

Ca urmare a raporturilor restabilite după
anul 1996, nu a fost an în care să nu ne reve-
dem, iar pentru ca legătura să fie şi mai pu-
ternică, a ţinut ca şi pensionarea să şi-o
organizeze la Şcoala din Giroc, alături de
foşti şi actuali colegi, de unii dintre foştii
elevi.

În anul 2002 a participat la lansarea, la
Giroc, în prezenţa participanţilor la schim-
bul cultural Giroc-Geneva, a cărţii „Florile
prieteniei”, iar în anul 1996 a participat la
festivităţile organizate în şcoală, prilejuite
de sărbătorirea a 220 de ani de învăţământ
românesc în Giroc.

Ovidiu Tocmacov
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Hristos s-a făcut om și s-a jertfit ca să ne
arate iubirea Lui Dumnezeu pentru om și
cât de mult valorează omul și viața lui pă-
mântească în ochii LuiDumnezeu.S-a adus
jertfă pe Sine însuși LuiDumnezeu, ca să ne
învețe că viața înseamnă dăruire și jertfelni-
cie lui Dumnezeu și semenilor noștri. Să ne
arate că jertfa și slujirea noastră pentru un

semen al nostru își au izvorul și puterea în
jertfa Lui Hristos pentru întregul neam
omenesc. Nimeni nu-și este suficient sieși,
ci are nevoie de ajutorul și de cuvântul se-
menilor săi, și al societății oamenilor săi.
Viața și mântuirea au un profund aspect co-
munitar.Ne realizăm ca oameni și creștini și
nemântuim, înmăsura în care participăm la
viața semenilor noștri, la viața Bisericii și la
viața lumii întregi.

La reconcilierea profundă între toți oa-
menii și între toate popoarele, creștinii nu
pot contribui decât prin slujirea relațiilor de
dreptate și egalitate între oameni. Slujind

acestor aspirații ale lumii noastre contem-
porane, care sunt poruncite și de Evanghe-
lia luiHristos, ne dobândimpropria noastră
mântuire, prin Duhul Sfânt, în Biserica lui
Hristos.

Crucea și Învierea sunt strâns unite, in-
tercondiționate una de alta. Rămânând
numai la răstignirea pe Cruce, lucrarea

mântuirii s-ar fi extins numai la limitele
acestei vieți. Fără Înviere nu am fi devenit
cele mai nenorocite ființe, după cum afirmă
Sf. Ap. Pavel (I Corinteni, cap. 15). De ase-
menea fără răstignirea pe Cruce, fără mor-
mânt, nu ar fi avut înțeles și putea fi socotită
Învierea doar ca o presupunere sau ca o teo-
rie. Dar amândouă, ca fapte reale, petrecute
însă în ordinea și cu puterea LuiDumnezeu,
explică realitatea faptului și urmările lui
pentru neamul omenesc.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Înălţarea Sfintei Cruci
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Acest ierarh bănățean a fost un bun chi-
vernisitor și un bun gospodar, eparhia sa
prosperând. În același timp, s-a impus cu au-
toritate morală cerând clerului slujire fără
preget și credincioșilor cugetată ascultare.

Simțind, totuși, greutatea vârstei, dar mai
ales iubind trecutul și dorind să lase oameni
de nădejde, cuviosul mitropolit Iosif se re-
trage la mult iubita sa mănăstire Partoș,
unde se ruga lui Dumnezeu să găsească ob-
ștescul sfârșit.Aici, din anul 1653, reorgani-
zează școala de pregătire pentru preoție,
zidind sufletește pe învățăceii din toate pro-
vinciile românești și fiind el însuși un exem-
plu, în această mică lavră a Partoșului, atât
pentru ceimici, cât și pentru ceimari.Toți îl
socoteau un adânc trăitor al tainelor lui

Dumnezeu și cunoscător al sufletului ome-
nesc.S-amărit obștea, s-a îmbogățitmănăs-
tirea, a crescut evlavia.

Senin și încrezător se ruga Maicii Dom-
nului și tuturor sfinților să mijlocească la

Dumnezeu pentru el, la cei 85 de ani. Și ast-
fel cuviosul ierarh Iosif și-a dat duhul, în
ziua de 15 august 1656, ziua praznicului
Adormirii Maicii Domnului. Toți credin-
cioșii l-au condus pe ultimul drum și în ace-
lași timp au simțit în sufletul lor veșnicia lui,
ierarh cu chemare, chip îngeresc și român
adevărat.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

EdituraMirton, 2001)

Sf. Ierarh Iosif cel Nou
de la Partoş
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Despre familia Petra şi Ioan Hergane am
putea spune că sunt giroceni cu acte în regulă, de
vreme ce locuiesc în această comună demai bine
de 30 de ani. Au aici o casă şi un rost al lor,
dezvoltând, în timp, şi o mică afacere de familie,
care le dă, deopotrivă, satisfacţii sufleteşti şi
materiale.

Până la pensionare, Ioan Hergane a lucrat la
oraş, pentru un salariu stabil şi sigur, făcând
naveta zi de zi. Dar, ca orice gospodar destoinic,
munca lui nu se termina cu cele opt ore de servi-

ciu.Ajuns acasă, începeamunca de gospodar. La
început, împreună cu soţia, a cultivat legume şi
avea grijă de animalele de pe lângă casă.Dar băr-
batul avea, încă din tinereţe, două mari pasiuni,
care, cu vremea, s-au accentuat. Prima dragoste
erau florile,pecarea început să lecultive,împreună
cu soţia, de prin anul 1984. Cea de-a doua pasi-
une este pescuitul, patimă care îl poartă şi acum
pe malurile râurilor şi bălţilor din judeţ,
ajungând să pescuiască şi pe malurile Dunării,
locuri în care merge cu mare plăcere şi astăzi.

Flori aveau pe lângă casă de când s-au ştiut,
dar niciodată nu s-au gândit că vor ajunge la o

adevărată „industrie floricolă”, pentru că, astăzi,
domnul Hergane este un cultivator de flori de
mare perspectivă.

A început cultivarea florilor sprijinindu-se de
soţia sa,Petra.Totul a fost cu ezitări şi experienţe
de tot felul şi, chiar dacă începutul a fost timid,
încet-încet, familiaHergane s-a făcut cunoscută
în rândul cultivatorilor de flori din Giroc. „Am
început,ne spune omul, cu cârciumărese, gladio-
le, ochiul-boului şi trandafiri.Peste trandafiri am
ridicat un solar pentru a-i proteja iarna de

îngheţ”. Încet-încet, au prins dragoste pentru
cultivarea florilor, mai ales că această îndeletni-
cire le aducea şi venituri în plus.Adriana, singura
lor fiică, i-a ajutat şi ea până s-a căsătorit cu Paul
Puşchiţă.

Astfel, din anul 2005, lui Ioan şi Petra li s-au
alăturat fiica Adriana şi ginerele Paul.

Cu forţe noi, afacerea de familie s-a extins, iar
vânzătorii de flori de pe strada Trandafirilor nr.
15 dinGiroc au ajuns cunoscuţi şi în pieţele timi-
şorene.Acum, dispun de o seră de peste 1.200 de
metri patraţi, în care cultivă crizanteme de toate
culorile.

Minunea din arta florăritului



198

Policromia florilor îţi
uimeşte privirea, iar
mireasma lor te îmbată.
Când intrii în seră, cât
vezi cu ochii este un câmp
de flori.De la albul imacu-
lat, la carmin sau roşu, de
la galben la mov, albastru
sau ruginiu, florile îţi
zâmbesc proaspete din
ghivece. „Avem marfă
bună, ne spune Ioan Her-
gane. Tocmai de aceea ne
şi caută lumea. Vindem
tot ce avem, iar ce vedeţi
aici sunt doar crizanteme
la sfârşit de sezon. Florile
sunt foarte frumoase,
pentru că ne străduim
mult în cultivarea lor.
Avem răsaduri de cea mai bună calitate, căldură
şi umiditate aşa cum trebuie.Până au venit copiii
din Italia, nu am cultivat în ghivece, dar odată cu
venirea lor, am început să cultivăm florimaimult
în ghivece.Odată cu vânzările de crizanteme, în
paralel, lucrăm la culturile de crăciuniţe,muşcate
şi petunii, Mai cultivăm flori specifice
primăverii: zambile, lalele, narcise.Alte flori cul-
tivăm într-o pondere mai mică. Trebuie să cul-
tivi, în general, ceea ce îţi cere piaţa. Cu ani în
urmă cultivam cale, flori care acum se cautămult
mai puţin. Ca să fii competitiv trebuie să lucrezi
la cel mai înalt nivel: să ai sămânţă, butaşi,
răsaduri bune, pentru a putea avea flori de cea
mai bună calitate.Nu se acceptă rabat.E drept că
lucrează întreaga familie, uneori zi-lumină, chiar
şi în zilele de sărbătoare, dar ai satisfacţia rezul-
tatelor, pe care nu poţi să le ignori.La început am
fost nevoit să citesc cărţi despre fiecare floare pe
care o cultivam,despre pământ,boli şi dăunători,
temperatură şi umiditate.Astăzi e totulmultmai
simplu. Găseşti tot ce-ţi trebuie pe Internet. Şi
noi găsim de unde trebuie să cumpărăm pămân-
tul celmai bun şi celmai ieftin sau butaşii ceimai
rentabili. Lumea merge cu paşi mari înainte. Şi
cultivarea florilor a evoluat mult. Datorită aces-
tor condiţii putem să avem flori atât de frumoase,
rezultate atât de bune”.

Florile, ca florile, nu au nevoie de nici o
prezentare; este destul să priveşti fotografiile!
Minunea pare incredibilă în parfumul şi culorile
mulţimii de flori.

Astăzi, Ioan Hergane recunoaşte că a mai
redus „motoarele”, că îşi spune şi vârsta cuvân-
tul, şi a mai lăsat „frâiele” în mâinile celor mai
tineri. Sunt alte vremuri. Este vremea lor, până
şi florile se cultivă altfel, diferit faţă de anii care
au trecut.Acum„florarul” admiră şi elmândreţea
de flori şi, din când în când, evadează la pescuit,
un alt hobby din tinereţe.

Dar, până la urmă, o floare nu rămâne doar o
floare, doar parfum şi culoare, doar imaginea
plăpândă a unei plante; o floare este şi un senti-
ment şi, dăruind flori, dăruieşti sentimente.Toc-
mai de aceea, cei care doresc o floare pentru a le
dărui mai departe pot să sune cu încredere la
numerele de telefon 0721-338.710 sau
0721-797.407.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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Toamnă giroşeană
Unge-s stârşii? Iar s-or dus!
Cuibu-i gol şî uiga-i goală,
Io mă uit la grindă sus,

Mâţa neagră-mi toarşe-n poală.

La Giroc îi miez dă toamnă,
Frundzîli îşi schimbă farba,
Mp ghingesc că asta-nsamnă

Cămă usc şî io ca iarba.

Sus pră stâlpu dă curent
Cuibu’ stârşilor mă ceamă
Tac şî nu îi spun prezent,
Dă ruşîne şî dă ceamă.

Că prân toamnili şe mor
Trec şî io la fel ca vântu’,
Tot ca stârşii şî io zbor,

Ocolind în gând pământu’.

Ba în lung şî ba în lat,
Ba d-a pârcu câceodată,
Şî mă sâmt străin dă sat
Ca şî vara şe-i plecată.

Laolalt’ cu stârşii mei,
Prăstă mări şî ţări străine,
Dorm gângindu-mă la ei
Şî la iarna care vinie.

Nişi căţăii dîn voreţ
Dă o vreme număi latră,
Plâng şî gâşcili-n coceţ,

Ca şî grelu-ascuns în vatră.

Şî scăldaţ d-atâcea ploi.
Pomii-nşep să să dăzbreşe,
Pântră prunii trişci şî goi,
Vântu ca simplonu’ treşe.

Da’ nu-i bai, că în podrum
Stă răchia-n dămijeană,
Iarna, care îi pă drum,
O să vină dă pomană.

Petru CHIRA
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Scriitori români născuţi
în luna septembrie

George Bacovia
Pe numele de naş-

tere George Andone
Vasiliu, s-a născut în
17 septembrie 1881,
în Bacău, judeţul
Bacău.A fost un scrii-
tor român format la
şcoala simbolismului
literar francez, mer-
gând până la recu-
noaşterea sa drept cel
mai important poet
simbolist român şi
unul dintre cei mai

importanţi poeţi din poezia română modernă.
În anul 1900 se înscrie la Şcoala Militară din

Iaşi, de unde se retrage în al doilea semestru, ne-
putând suferi disciplina cazonă. Compune poe-
zia „Plumb”, o va finisa totuşi abia în anul 1902.
În anul 1901 se înscrie în cursul superior al Li-
ceului Ferdinand. Absolvă liceul din Bacău în
anul 1903. Scrie poezia „Liceu”, ca răspuns la un
chestionar adresat de minister absolvenţilor din
acel an, în vederea reformei învăţământului ini-
ţiată de Spiru Haret. Se înscrie la Facultatea de
Drept din Bucureşti.Citeşte într-una din şedin-
ţele salonului literar al lui Macedonski poezia
„Plumb”, care produce o puternică impresie. Se
retrage de la facultate şi, în anul 1907, se înscrie
la Facultatea deDrept din Iaşi şi reîncepe cu anul
I, iar în anul 1911 obţine diploma de licenţă în
drept şi se înscrie în baroul din Bacău. Colabo-
rează la „Românul literar” al lui Caion în anul
1912, fiind suplinitor la Şcoala Primară din
Bacău şi la Călugăra, suburbie a Bacăului.Cola-
borează şi la revista „Flacăra”. În perioada anilor
1917-1919 e funcţionar înBucureşti. În 1920 de-
vine şef de birou clasa a III-a înMinisterulMun-
cii. În anul 1921 este avansat şef de birou clasa a
I-a în acelaşi minister. Se îmbolnăveşte de plă-
mâni şi demisionează. Un an mai târziu se reîn-
toarce la Bacău.
În anul 1925 devine primul director al revistei

„Ateneul cultural”. În anul 1926 tipăreşte pe cont
propriu la Bacău volumul „Scântei galbene”. Îi
apare şi volumul „Bucăţi de noapte”, editat de
poeta Agatha Grigorescu.
Din anul 1933 se stabileşte cu familia în capi-

tală, unde rămâne până la sfârşitul vieţii. În anul
1934 i se tipăreşte volumul antologic „Poezii”. În
anul 1936 publică volumul „Comedii în fond”. În
anul 1944 apare volumul intitulat „Opere”, care
reuneşte toate scrierile sale publicate anterior.

În anul 1945 este numit bibliotecar la Minis-
terul Minelor şi Petrolului. Este editat în anul
1946 volumul „Stanţe burgheze”, pentru care va
fi criticat de autorităţile comuniste. Este pus la
index, dar la mijlocul anilor ‘50 este repus în cir-
culaţie.E sărbătorit ulterior deMinisterul Arte-
lor, care-l şi angajează. În anul 1956 i se publică
volumul „Poezii”.
George Bacovia a decedat în data de 22 mai

1957 în locuinţa sa din Bucureşti.

Alexandru Vlahuţă
S-a născut în 5 sep-

tembrie 1858, în loca-
litatea Pleşeşti (azi
Alexandru Vlahuţă),
judeţul Vaslui). Una
dintre cele mai cunos-
cute cărţi ale sale fiind
„RomâniaPitorească”,
despre care Dumitru
Micu spune că este un
„atlas geografic co-
mentat, traversat de o
caldă iubire de ţară”.
A urmat şcoala pri-

mară şi liceul la Bârlad, între anii 1867 şi 1878,
susţinând examenul de bacalaureat la Bucureşti,
în anul 1879.Aurmat timpde un an cursurile Fa-
cultăţii de Drept din Bucureşti, pe care le-a pă-
răsit din cauza situaţiei materiale precare,
devenind institutor şi apoi profesor laTârgovişte.
Din anul 1884 până în anul 1893 a funcţionat ca
profesor la mai multe instituţii de învăţământ
bucureştene. În anul 1888 a fost revizor şcolar
pentru judeţele Prahova şi Buzău. Editează re-
vista „Vieaţa” (1893–1896), apoi „Sămănătorul”
(1901), împreună cu George Coşbuc. Din anul
1901 a funcţionat ca referendar la Casa Şcoale-
lor. În timpul Primului RăzboiMondial a locuit
la Iaşi, apoi la Bârlad, unde era vizitat de tineri
scriitori pe care îi îndruma cu solicitudine.
Dintre cărţile publicate mai amintim „Nu-

vele” (1886), „Din goana vieţii” (1892), „Icoane
şterse (Nuvele şi amintiri)” (1895), „În vâltoare”
(1897), „Clipe de linişte” (1899), „Din trecutul
nostru” (1908), „File rupte” (1909), „Pictorul N.
I.Grigorescu” (1910) şi volumele de poezii „Poe-
zii” (1887), „Iubire” (1895), „La gura sobei”
(1911), „Dreptate” (1914), „Poezii” (1880-1915).
Alexandru Vlahuţă a murit la Bucureşti la 19

noiembrie 1919. Casa în care a locuit este astăzi
MuzeulMemorial „Alexandru Vlahuţă”.
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Ernest Hemingway
Ernest Hemingway

(1899-1961) a fost un
romancier, nuvelist,
prozator, reporter de
război, laureat al Pre-
miului Pulitzer în 1953,
laureat al Premiului
Nobel pentru Litera-
tură în anul 1954, unul
dintre cei mai cunos-
cuţi scriitori ameri-
cani din întreaga lume.

Ernest Hemingway
s-a născut la Oak Park,

Illinois, o suburbie a oraşului Chicago, în familia
unui medic. Era cel de-al doilea copil al cuplului
Clarence Edmonds Hemingway şi Grace He-
mingway. După terminarea şcolii secundare nu-şi
continuă studiile, ci pleacă în oraşul Kansas City,
unde se angajează reporter la ziarul „Kansas City
Star”. De aici, în anul 1918, se înrolează ca vo-
luntar în formaţiile auxiliare ale Crucii Roşii
americane şi e repartizat într-o unitate de ambu-
lanţe care acţiona pe frontul din Italia. E rănit de
explozia unui obuz în apropiere de Fossalta di
Piave şi e distins cu decoraţiile italiene „Medalia
d’Argento al Valore Militare” şi „Croce al Merito
di Guerra”. În calitatea sa de reporter de război,
atât în Primul Război Mondial (1917-1918), cât
şi în Al Doilea Război Mondial (1939-1945), dar
şi în Războiul Civil Spaniol, (1936-1939), autor
de povestiri, nuvelist şi romancier, Ernest He-
mingway impresionează prin utilizarea unui
număr minim de mijloace stilistice şi artistice în
obţinerea unui impact emoţional şi imaginativ
maxim asupra cititorului. Din acest punct de ve-
dere, unii critici literari îl consideră un exponent
al minimalismului în literatură, deşi Hemingway
nu a gândit niciodată opera sa în aceşti termeni.

Întreaga operă a lui Hemingway are un puter-
nic caracter autobiografic, fiind dominată de
conflicte emoţionale puternice. Începând cu ro-
manele pline de exuberanţă tinerească şi culmi-
nând cele complexe, precum „Pentru cine bat
clopotele”, traiectoria operei lui Hemingway este
un continuu crescendo al aceloraşi teme etern
umane: naştere, moarte, viaţă, neant, luptă, ce-
dare, fidelitate, trădare. În luna octombrie a anu-
lui 1954, Ernest Hemingway a primit Premiul
Nobel pentru Literatură. Hemingway se simţea
slăbit şi, în consecinţă, se afla în incapacitatea de

a participa la ceremonia de decernare a premii-
lor. Un diplomat american din Suedia va fi pre-
zent la această ceremonie în numele lui
Hemingway. Motivaţia juriului este redată prin
fraza: „Pentru măiestria artei narative, foarte re-
cent demonstrată în «Bătrânul şi marea» şi pen-
tru influenţa pe care a exercitat-o asupra stilului
contemporan”. El s-a stins din viaţă în 1961, la
Ketchum, ID, Statele Unite ale Americii.

Gabriel García Márquez
Gabriel García Már-

quez s-a născut la data
de 6 martie 1927, în
municipiul Aracataca,
aflat pe Coasta Atlan-
tică Columbiană, ca fiu
al lui Gabriel Eligio
García şi al Luisei San-
tiaga Márquez Iguarán.
A fost crescut de buni-
cii materni, colonelul
Nicolás Márquez şi
Tranquilina Iguarán, în
Aracataca. Copilăria sa
este relatată în memoriile sale: „Vivir para con-
tarla” („Să trăieşti pentru a povesti”). În anul
1940 studiază primele clase în Colegiul San José
(azi Institutul San José), după care călătoreşte în
Zipaquirá şi termină ultimii doi ani şi bacalau-
reatul în Liceul Naţional de Băieţi (azi Colegiul
Naţional San Juan Bautista de La Valle), până în
anul 1946. În anul 1947 se duce în Bogotá cu in-
tenţia de a studia Dreptul şi Ştiinţele Politice în
Universitatea Naţionala din Columbia, carieră
pe care o abandonează pentru a pleca în Carta-
gena de Indias să lucreze ca reporter la ziarul El
Universal, după ce la 9 aprilie 1948 este asasinat
liderul popular Jorge Eliécer Gaitán şi îi sunt arse
câteva din scrierile sale din pensiunea unde lo-
cuia. În anul 1960, după triumful revoluţiei din
Cuba, se duce în Havana şi lucrează pentru agen-
ţia de presă creată de guvernul cubanez Presa La-
tină unde se împrieteneşte cu Ernesto Guevara.
În anul 1967 a publicat cea mai cunoscută operă
a sa: „Cien años de soledad” („Un veac de singu-
rătate”), istorie care povesteşte trăirile familiei
Buendía în imaginarul sat Macondo. Opera este
considerată ca aparţinând realismului magic. În
anul 1969 se instalează in Barcelona (Spania)
unde trăieşte mai mulţi ani stabilind legături cu
numeroşi intelectuali. În anul 1982 primeşte Pre-
miul Nobel pentru Literatură. A murit în data de
17 aprilie 2014, la Ciudad de Mexico.

Laureaţi ai premiului
Nobel pentru literatură
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Primăria comuneiGiroc a organizat acţi-
uniea de ecologizare a comunei, „Curăţenia
pentru o oră în comunaGiroc”, în data de 26
septembrie 2015, la care au participat volun-
tari din comunaGiroc.

Participanţii la acţiune s-au întâlnit, la ora
9, în parcarea Liceului Teoretic „David
Voniga” din localitatea Giroc. La ora 9:30,
toţi voluntarii erau deja pe teren şi au în-
ceput marea curăţenie.
Zonele alese pentru această acţiune au

fost: drumul de legătură dintre localitatea
Chişoda şi Calea Şagului (DN59) şi drumul
către Poligonul Chişoda.
La fel ca în anii precedenţi, organizatorii

au pus la dispoziţia voluntarilor mijloace de

transport pentru a se putea deplasa direct la
locaţiile unde au făcut curăţenie, saci şi
mănuşi.

Compartiment ProtecţiaMediului:
insp. Adelina SÎRBU,

insp. Petronela FLOREA

„Curăţenia pentru o oră
în comuna Giroc”



FILE DE ISTORIE GIROCEANA

În data de 20 septembrie 2003, la şcoala
dinGiroc, din iniţiativaUniunii Culturale a
Românilor din Ungaria şi cu sprijinul pri-
măriei şi al şcolii din localitate, a avut loc
comemorarea preotului David Voniga, ma-
nifestare prilejuită de împlinirea a 70 de ani
de la trecerea sa la cele veşnice.
Delegaţia românilor dinUngaria a fost în-

tâmpinată cu flori, pâine şi sare, de către
primarul comunei, Iosif-IonelToma, direc-
torul şcolii, Octavian Gruiţa, profesori
şi numeroşi elevi îmbrăcaţi în costume
naţionale.
Din partea comunităţilor românilor din

Ungaria au pareticipat domnul Ştefan Fră-
tean, consilier referent laOficiul pentruMi-
norităţi Naţionale şi Etnice din Budapesta,
domnul director Ioan Ciote – preşedintele
Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria
(UCRU), precum şi un grup de 25 de pele-
rine din mai multe localităţi din Ungaria.
După frumoasa primire, toţi cei prezenţi

au fost invitaţi să meargă în cabinetul de is-
torie al şcolii, unde aveau să fie susţinutemai
multe comunicări privitoare la activitatea
preotului David Voniga.
Simpozionul a fost deschis prin rostirea

rugăciunii domneşti de către Protosinghelul
Paisie, delegatul Prea Sfinţitului Părinte
Episcop Sofronie.
Comunicatele au fost susţinute de către

profesorul Ion Murariu, cercetătoarea dr.
Maria Berény şi Iosif Cerbu, unul dintre cei
care l-au cunoscut pe părinteleVoniga, aces-
tea fiind urmate de o scurtă, dar consistent,
intervenţie a renumitului istoric şi arheolog
timişoreanFlorinMedeleţ, cunoscut,de alt-
fel, publicului girocean, în faţa căruia a con-
ferenţiat şi cu alte ocazii.
A urmat apoi o scurtă slujbă la biserica în

care a servit timp de 33 de ani părintele Vo-
niga, după care s-amers în cimitirul unde-şi
doarme somnul de veci şi unde preotul paroh
Iosif Gaiţă (botezat de Preotul Voniga în
anul 1931), împreună cu Protosinghelul
Paisie, a oficiat parastasul ridicat înmemoria
marelui înaintaş. După slujba parastasului,
câţiva pelerini din Giula au presărat un
pumn de pământ pe mormântul Părintelui
Voniga, adus de la Giula.
Programul a continuat cu vizitareamonu-

mentelor lui Aurel Vlaicu, ridicat la iniţia-
tiva luiDavidVoniga, amuzeului satului din
Giroc, unde istoricul Florin Medeleţ a ofe-
rit explicaţiile necesare, urmate de prezenta-
rea unui spectacol de dansuri populare,
susţinut de Ansamblul „Ghiocelul” din
Giroc.

Comemorarea preotului
David Voniga
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La şcoală a avut loc masa festivă, cu
participarea oaspeţilor şi a gazdelor.
La sfârşitul programului a avut loc o

întrevedere între oficialităţile locale şi
conducereaUniuniiCulturale aRomâ-
nilor dinUngaria, punându-se la punct
un sprijin material pe care Primăria
Giroc urma să-l ofereLiceului „Nicolae
Bălcescu” din Gyula şi Bisericii orto-
doxe române, atunci când o delegaţie
din Giroc va participa la comemorarea
părintelui David Voniga în Ungaria.
Manifestările consecrate împlinirii a

70 de ani de la moartea preotului căr-
turar David Voniga, începute la Giroc
în 20 septembrie 2003, au continuat la
Gyula în 8 noiembrie, unde, la invita-
ţia Uniunii Culturale a Românilor din
Ungaria, a participat o delegaţie din
Giroc, formată din profesorul Octa-
vianGruiţa, directorul şcolii dinGiroc,
preotul Traian Debucean, profesorul
IonMurariu şi Sever Lazăr.
Vizita a durat două zile şi a început

cu primirea la Episcopia Ortodoxă
Română, cu sediul la Gyula, de către
Prea Sfinţitul PărinteEpiscop Sofronie, pri-
lej cu care i s-au înmânat, din partea Primă-
riei Giroc, care a sponsorizat vizita, două
odăjdii pentru serviciul religios.A continuat
apoi cu vizitarea catedralei şi a Liceului
„NicolaeBălcescu”, în care se predă în limba
română. O excelentă impresie ne-au lăsat
condiţiile materiale deosebite, dotarea şco-
lii cu cele necesare unui învăţământmodern.
Amoferit câteva planşe, casete video,despre
frumuseţileRomâniei şi aleTimişoarei, cărţi
şi reviste. Seara ne-am întâlnit la sediul
UCRU cu o parte dintre cunoştinţele noas-
tre de la vizita din Giroc, dr. Ioan Ciotea,
preşedintele Uniunii Culturale, doamna dr.
Maria Berény, cercetătoare. A doua zi am
participat la Liturghia oficiată de Prea Sfin-
ţitul PărinteEpiscop Sofronie, de laBiserica
din cartierul Giula Mică. La sediul Uniunii
Culturale am participat la o sesiune de
comunicări, susţinute de doamna dr. Maria
Berény,de doamnaElenaCsobai, preşedinta
Societăţii Creatorilor şi Cercetătorilor
Români din Ungaria, şi de domnul profesor

IonMurariu. Câţiva elevi de la liceul româ-
nesc au citit poezii din volumul „Dor şi jale”
de David Voniga. La reuşita manifestării a
contribuit şi expoziţia care a cuprins foto-
grafii de familie, fotocopia de pe actul de
botez a celui omagiat, fotografii din activi-
tatea sa de la Giroc, reviste şi ziare pe care
le-a fondat şi la care a colaborat, o parte din-
tre scrierile publicate.
În timpul rămas ne-am deplasat la

Micherechi, o frumoasă aşezare, undemajo-
ritatea o formează comunitatea românească.
La şcoala de aici, cu predare în limba
română, a funcţionat ca învăţător, înainte de
a veni la Giroc, Atanasie Baicu.
Am părăsit meleagurile julane convinşi

fiind că viaţa şi activitatea pilduitoare a lui
David Voniga vor constitui un liant, peste
timp, între cele două comunităţi frăţeşti că-
rora le-a aparţinut deopotrivă.
Material preluat dinmonografia „Giroc –

arc peste timp”, realizată de
prof.Octavian Gruiţa, prof. IonMurariu

şi prof.MariusMatei
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Epigrame
de Petru Chira

Carte de vizită
Sunt un oarecare, Chira,
Peste care zburdă anii.

Pâinea mi-o câştig cu mira,
Iar cu lira doar duşmanii.

La anii mei
Pe jumătatea cea de sus
Cunună anii mi s-au pus,
Dar baiul este, din păcate,
Cu cealaltă jumătate.

La 70 de ani
Progresând, cu mult elan,
Într-o conjunctură nouă,
Ammai câştigat un an

Şi-am pierdut vreo şaizeş-nouă.

Epitaful
Este rodul unei arte

Ce prin vremuri ne învaţă
Ca să râdem şi de moarte
Cum o facem despre viaţă.

Anonimul
Opersoană fără nume,
Existentă omeneşte,
Care rătăceşte-n lume,
Până când se regăseşte.

Umbra
Fără nici un fel de ţel
„Vinovată fără vină”
E însoţitor fidel,

Ce te scoate la lumină.

Şoapta
Este o meteahnă veche,
Bârfă la o cotă-naltă
Ce o spui la o ureche
Să n-audă şi cealaltă.

Lauda
Linguşeală străvezie
Prin cerinţe, fără rost.
Şi-un prilej de fudulie
Pentru fiecare prost.

Bârfitoarea
Ea suferă de-o boală veche,
Ce-ntrece orişice măsură.
Că tot ce-i intră pe ureche
Îi iese-a doua zi pe gură.

Respectul
Un gest mai rar şi demodat,
O joacă simplă de copil.
Din ce în ce mai ignorat,
Din ce în ce mai inutil.
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Năravul
Filă ruptă din poveste,
Fără nici un viitor,

Care pentru unii este
Opera vieţii lor.

Onoarea
Un cuvânt interesant
De iluzii nuanţate,
Folosit ca un girant:
În afaceri necurate.

Teribilistul
Starea unor condamnaţi,
Luptă dusă cu-ndârjire
Între proştii consacraţi
Şi acei în devenire.

Gelozia
Este, după reguli noi,
Puntea cea de legătură,
Care duce la război
Între dragoste şi ură.

Kitsch-ul
După propria-mi credinţă,
În prezent, ca şi-n trecut,
Este-o artă cu tendinţă:
Către zero absolut.

Râsul
Produs din strălucirea minţii,
Amuzament de-o clipă, sau
Prilej ca să-şi arate dinţii

Chiar şi acei ce nu-i mai au.

Imbecilul
Fire searbădă,minoră,
Şi client la multe bombe,
Dar iubita mea-l adoră

Că e foarte tare-n plombe.

Plagiatorul
Ins dispus ca să creeze,
Fără har şi fantezie,

Ce-nvăţat-a să semneze
Înainte de a scrie.

Ţaţa
Una care ştie toate,

Ce se-ntâmplă pe pământ,
Şi-a ajuns prin legi ciudate
Purtătoare de cuvânt.

Melomanul
Ridică tonul la barman
Că nu admite nici o farsă

Cum, tocmai lui, un meloman,
Vrea să-i prezinte-o notă falsă.

Claponul
E un cocoş cu creasta bleagă
Ce sare gardul la vecini,

Cântând semeţ o zi întreagă,
Dar nu e bun pentru găini.

Zebra
E locul vechilor păcate,

Cu perspective pururi noi,
Şi unde ai prioritate

Să treci în lumea de apoi.
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Dodă, nu îţ spun pră nume,
Haige să culeźem brume
C-o trecut vara în taină

Niśi urâtă, niśi prea faină.
Anii ni s-astrâng în păr
Tăt fuźind dă agevăr,

Paşî-s grei, spinarea frântă,
Vremea tăt măi trist ne cântă

Cinereaţa noastr-apusă
Şî dă vântu vrâstii dusă.
Bace vântu pră pociacă,
Iar buraga ne îneacă.

Frundză galbene şî moarce
Ne dau vremea dăoparce
Ş-aduc verile în gând

Śe-or fost pierit rând pră rând.
Tristeţîle bat în poartă:

Tătu-i mort şî viaţa-i moartă.
Pră cărărili zuitace

(Bruma pică, vântu bace),
Sprijonit în bâtu-ăl cârn

Vin la cine să-ţ atârn
Cunună dă flori dă iarnă,
Sîta vremii să le śearnă.

Io mă-ntrăb (a câcea oară?)
Oare oi măi pringe-o vară
Să mă şpăţîresc cu cine

Prîntră flori şi bolbocine
Cum făśeam noi măi dămult:

Tu să cânţ, io să ce-ascult
Şî pră umerile-ţ stâng

Lacrămi moi dă flori să strâng...

Petru CHIRA

CCCCâââânnnncccceeeecccc  ddddăăăă  ttttooooaaaammmmnnnnăăăă
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CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN
OOCCTTOOMMBBRRIIEE –– BBRRUUMMĂĂRREELL

(31 de zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore) 
1 S ††)) AAccooppeerrăămmâânnttuull MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul;

†† SSff.. CCuuvv.. IIoossiiff şşii CChhiirriiaacc ddee llaa BBiisseerriiccaannii 
2 D Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara

DDuummiinniiccaa aa 1199--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. 2 Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36
(Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor); glas 6, voscr. 4

3 L Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist 
4 M Sf. Sfinţit Mc. Ierotei, Episcopul Atenei
5 M Sf. Mc. Haritina şi Mamelta 
6 J Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 V †† Sf. Mari Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie
8 S Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 D Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia

DDuummiinniiccaa aa 2200--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea 
f iului văduvei din Nain); glas 7, voscr. 5

10 L Sf. Mc. Evlampie şi sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărturisitorul 
11 M Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul 

Niceei
12 M Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, episcopul Maiumei 
13 J †† AAdduucceerreeaa mmooaaşştteelloorr SSffâânnttuulluuii AAppoossttooll AAnnddrreeii llaa IIaaşşii;; Sf. Mc. Carp, Papil, 

Agatodor, Agatonica şi Florentie
14 V ††)) SSff.. CCuuvv.. PPaarraasscchheevvaa ddee llaa IIaaşşii; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15 S Sf. Sfinţit Mc. Lucian, preotul din Antiohia
16 D Sf. Mc. Longhin Sutaşul

DDuummiinniiccaa aa 2211--aa dduuppăă RRuussaalliiii (a Sf inţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic);
Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinţi: Tit  3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15 (Pilda semănătorului);
a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 8, voscr. 6

17 L Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 M Sf. Ap. şi Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 M Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20 J Sf. Mare Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
21 V ††)) SSff.. CCuuvv.. MMăărrttuurriissiittoorrii:: VViissaarriioonn şşii SSooffrroonniiee; SSff.. MMcc.. OOpprreeaa; SSff.. PPrreeooţţii MMăărrttuurriissiittoorrii::

IIooaann ddiinn GGaalleeşş şşii MMooiissee MMăăcciinniicc ddiinn SSiibbiieell; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 S Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sf. 7 tineri din Efes
23 D Sf. Ap. Iacov, ruda Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, 

Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie Romanul
DDuummiinniiccaa aa 2233--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 (Vindecarea 
demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); glas 1, voscr. 7

24 L Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih şi Valentin 
25 M Sf. Mc. Marcian şi Martirie; Sf. Tavita
26 M ††)) SSff.. MMaarree MMcc.. DDiimmiittrriiee,, IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr
27 J †† SSff.. CCuuvv.. DDiimmiittrriiee cceell NNoouu,, OOccrroottiittoorruull BBuuccuurreeşşttiilloorr (ale cărui moaşte se află în 

Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor
28 V †† SSff.. IIeerr.. IIaacchhiinntt,, mmiittrrooppoolliittuull ŢŢăărriiii RRoommâânneeşşttii; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila şi

cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei
29 S Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata sa
30 D Sf. Sfinţit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, şi sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa

DDuummiinniiccaa aa 2222--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul 
nemilostiv şi săracul Lazăr); glas 2, voscr. 8                                                                                                                                 

31 L Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah
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În luna octombrie, în prima ei zi,
prăznuim pomenirea Acoperământului
Preasfintei noastre de Dumnezeu Născă-
toarei şi pururea Fecioara Maria.

Trebuie să ştim că acest praznic a început
a se prăznui din motivul următor: în zilele
împăratului Leon cel Înţelept în Constan-
tinopol,spreoduminică,făcându-sepriveghere
de toată noaptea în sfânta BisericăVlaherna
a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, în

întâia zi a lunii octombrie, şi mulţimea
poporului stând înainte, ca la patru ceasuri
de noapte fiind, Sfântul Andrei cel nebun
pentru Hristos şi-a ridicat ochii în sus îm-
preună cu ucenicul său,Fericitul Epifanie, şi
au văzut pe Împărăteasa cerului, pe ocroti-
toarea a toată lumea, pe Preasfânta
FecioarăNăscătoare deDumnezeu, stând în
văzduh şi rugându-se, strălucind cu lumină
şi acoperind pe popor cu cinstitul său omo-
for, înconjurată de oşti cereşti şi de mulţime
de sfinţi, care stăteau în haine albe cu cucer-
nicie împrejurul ei; din care doi erau mai
aleşi, Sfântul Ioan Înaintemergătorul şi

Evanghelistul Ioan. Iar cele cu umilinţă
graiuri ale rugăciunii ei către iubitul său Fiu
şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, acestea
s-au auzit: „Împărate ceresc, primeşte pe tot
omul cel ceTe slăveşte peTine, şi cheamă în
tot locul preasfânt numele Tău; şi unde se
face pomenirea numelui meu, acel loc îl
sfinţeşte, şi preamăreşte pe cei ce Te prea-
măresc pe Tine, şi pe cei ce cu dragoste mă
cinstesc pemineMaicaTa.Primeşte-le toate

rugăciunile şi făgăduinţele şi-i izbăveşte din
toate nevoile şi răutăţile”.

Ştiind şi noi pe solitoarea şi pe acoperi-
toarea noastră, să năzuim către dânsa cu
umilinţă strigând: „Acoperă-ne pe noi cu
acoperământul tău, Preasfânta Fecioară, în
ziua răutăţilor noastre; acoperă-ne în toate
zilele noastre, iar mai ales în ziua cea rea
când sufletul de trup se va despărţi, de faţă
să ne stai întru ajutor, şi să ne acoperi pe noi
de duhurile cele rele din văzduh, cele de sub
cer, şi în ziua înfricoşătoarei judecăţi, să ne
acoperi pe noi întru ascunsul Acoperămân-
tului tău”.

Acoperământul Maicii
Domnului
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Pentru evlavia credincioșilor români, ve-
nerareaCuvioasei Paraschiva depășește obi-
șnuitul, deoarece ea este o fiică din neamul
nostru străbun, înrudită trupește și de ace-
lași duh creștin cu noi.Pentru a înțelege îm-
prejurările tragice ale vieții ei, trebuie să
despletim paginile de istorie zbuciumată,

viața ei în Hristos și pelerinajul sfintelor ei
moaște.
Secolul al XI-lea este un secol de lupte,

cruciade, cuceriri, cedări, fărâmițări de state.
Imperiul bizantin este lovit din toate părțile
de popoare migratoare.
Populația românescă din dreapta și din

stângaDunării era atrasă în asemenea valuri
cu tot spiritul ei pașnic. În 1018, Vasile
Bulgarohtonul (975 – 1025), împăratul
Bizanțului, desființează statul bulgar, trans-
formându-l într-o provincie bizantină ca și
Sciția,Tracia sauMacedonia.
În aceste mișcări de administrație, în lo-

calitatea Epivat, din sudul Dunării, era un

conducător iscusit creștin, dar dur cu supu-
șii și nemilos cu ai săi. El se căsătorise cu o
tânără nobilă, la fel de bogată ca și el, cu nu-
mele Sofia. Aceasta avea o mamă cu o inimă
de aur, în care se topeau și dispăreau durerile
multora.
Era o credință a cărei viață era bunatate,

al cărei suflet eramângâiere pentru cei în ne-
cazuri, și ale cărei fapte erau exemple de
urmat. Fiica ei, Paraschiva, crescuse în
aceeași sfințenie și cucernicie.
Cuvioasa Paraschiva s-a născut în anul

1025. Este crescută de mama și bunica ei în
frica Lui Dumnezeu, obișnuită cu miloste-
nia șimergea laBiserică. Încă demică învăța
foarte bine, dar pe lângă școala vremii o
preocupau rugăciunile și slujbele Bisericii,
ea însăși propovăduind cu putere cuvântul
Lui Dumnezeu.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

EdituraMirton, 2001)

Sfânta Cuvioasă
Paraschiva
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ComunaGiroc continuă să se dezvolte într-un
ritm rapid, iar aici nu ne referim doar la dez-
voltarea imobiliară, de exemplu, ci şi la cea eco-
nomică. Prin oportunităţile pe care le oferă,
Girocul a devenit un punct de atracţie pentru in-
vestitori din diferite domenii. Pe raza celor două
localităţi care alcătuiescUnitateaAdministrativ-
Teritorială, Giroc şi Chişoda, au fost înfiinţate
numeroase firme, care oferă locuri de muncă nu
doar localnicilor, ci şi timişorenilor.
Cea mai recentă investiţie, în comuna Giroc,

este cea a concernului german Heraeus, care a

inaugurat joi, 15 octombrie 2015, în parcul in-
dustrial Incontro, noua fabrică.
La eveniment au participat preşedintele

Heraeus Electronics, domnul Frank Stietz, alţi
reprezentanţi ai companiei, dar şi autorităţi lo-
cale, precum prefectul judeţului Timiş, domnul
Eugen Dogariu, preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, domnul Titu Bojin, primarul
comunei Giroc, domnul Iosif-Ionel Toma, con-
sulul Germaniei la Timişoara, domnul Rolf
Maruhn. De asemenea, au mai fost prezenţi
peste 150 de invitaţi.Atmosfera a fost întreţinută
şi cu dansuri populare din Banat.
Primarul comunei Giroc, domnul Iosif-Ionel

Toma, a spus, în cuvântul său adresat gazdelor şi

oaspeţilor:
„E o industrie nouă pentru noi, pentru că în

alte ţări ea este prezentă.Este ceva nou şi necesar
pentru România. Investitorii au venit aici da-
torită aşezării geografice,dar şi datorită condiţii-
lor pe care noi, ca administraţie locală, le oferim
dezvoltatorilor. Domnul Samuel Cireş (admi-
nistrator Heraeus România) a spus să nu fim
cumva amendaţi pentru viteza cu care s-au acor-
dat certificatele de urbanism şi autorizaţiile de
construire.
Chiar suntem bine puşi la punct în acest

domeniu, iar investi-
torilor străini le place
acest lucru, să nu fie
amânaţi şi condiţion-
aţi. În noua între-
prindere vor lucra
foartemulţi tineri care
până acum îşi căutau
locuri de muncă.
Haereus este încă o
confirmare a faptului
că oferim, în comuna
noastră, condiţii-ca-
dru atractive pentru
companii internaţio-
nale. Suntem mândri
de prezenţa unei
societăţi cu cerinţe
ridicate privind cali-
tatea angajaţilor şi a
serviciilor”.

Concernul tehnologic Heraeus, cu sediul în
Hanau (Germania), a fost fondat în anul 1851,
fiind astăzi una dintre celemaimari întreprinderi
familiale la nivel global.Heraeus a obţinut pe du-
rata exerciţiului financiar 2014 o cifră de afaceri
de 3,4 miliarde euro şi o cifră de afaceri din
comerţul cumetale preţioase de aproximativ 12,2
miliarde de euro. În noua locaţie de la Chişoda
se produc paste de lipit, pulberi metalice şi alte
materiale de contact, în special pentru furnizorii
industriei auto. Producţia de pulbere pentru
pastă de lipit este singura, la nivel mondial, au-
tomatizată în proporţie de 100%.

Ioana NICOLESCU

O nouă investiţie în comuna Giroc
Concernul german

Heraeus a inaugurat
fabrica de la Chişoda
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„Am participat la editarea volumului ce
cuprinde cele 11 comunicări ale acestui sim-
pozion şi mi-am dat seama că ele sunt, pe viitor,
în beneficiul celor care vor să înveţe. Eu cred că în
ţara aceasta mai sunt tineri care vor să înveţe şi
care vor să-şi aducă aportul pe altarul culturii şi
ştiinţei româneşti, pentru a rămâne ceva în urma
lor. Este un efort nu foarte mare, dar nu pot să-l

susţin fără aportul consilierilor locali. Sunt
prezenţi printre noi preoţii din cele două loca-
lităţi care alcătuiesc comuna, din Giroc şi
Chişoda. Este normal să fie aşa, pentru că în-
tregul simpozion se desfăşoară sub egida Asoci-
aţiei Culturale «David Voniga». David Voniga a
fost un preot deosebit şi subscriu ideii ca viitorul
an, cel de-al cincilea, să-l desfăşurăm sub aus-
piciile unei cărţi, ale unei prezentări ori ale mai
multor lucrări ştiinţifice despre el. David Voniga
a fost, printre altele, autorul unei cărţi de predici,

care au stat la baza multor altor predici pe care
preoţii le-au rostit la liturghii sau la alte mo-
mente religioase. A fost extraordinar că acest
preot a trăit şi a făcut lucruri minunate în locali-
tatea noastră. Datorită domnului profesor Octa-
vian Gruiţa, dar şi cu sprijinul celor de la Gyula,
din Ungaria, am reuşit să ne facem o relaţie şi să
culegem foarte multe date despre viaţa sa, dar şi

despre participarea preotului David Voniga la
viaţa spirituală şi culturală. A fost o pornire, o
scânteie, dar iată că această scânteie a aprins un
foc important, al culturii, ştiinţei, publicisticii şi
al scrierilor. Ceea ce pot eu să vă promit este că
voi face tot posibilul ca acest simpozion să nu se
oprească aici, să continue, şi chiar dacă la această
ediţie am fost mai puţini, contează valoarea celor
prezenţi. Spun aceasta pentru că dacă plecăm de
aici cu o cantitate de idei şi mai bogaţi spiritual,
înseamnă că ne-am atins scopul”.

Conferinţa Internaţională
„Banat – Europa:
Istorie şi Cultură”

Cuvântul domnului primar dr. Iosif-Ionel Toma, rostit
cu prilejul deschiderii Conferinţei Internaţionale

„Banat – Europa: Istorie şi Cultură”
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Vineri, 23 octombrie 2015, s-a desfăşurat la
Restaurantul „Trio” din Giroc a patra ediţie a
Conferinţei Internaţionale „Banat – Europa: Is-
torie şi Cultură”. Ea a început la ora 11 cu
lansarea a patru cărţi: IonMurariu „Consemnări
critice”, Timişoara, Editura David Press Print,
2015, 160 p., George Lână „Linia Siegfried a
ochilor tăi”, Timişoara, Editura Gordian, 2015,
157 p., Silviu Ferciug, Liana Ferciug, Viorel
Dorel Cherciu „Corul Bisericesc din Bocşa
Română.Monografie (1875-2015)”,Reşiţa,Edi-
turaTim, 2015, 351 p. şi Constantin-Tufan Stan
„Liviu Tempea pianistul-compozitor”, Timi-
şoara, Editura Eurostampa, 2015, 249 p.

Preşedintele Asociaţiei Culturale „David
Voniga”dinGiroc,ViorelDorelCherciu, a rostit,
încontinuare,cuvântuldedeschidereaConferinţei
Internaţionale, reiterând deplasările sale în
această calitate, în decursul anului 2015 – „Sim-
pozion Internaţional «Misiune şi Propovă-
duire»” (Caransebeş, 21 aprilie), „Conferinţa
Internaţională«Banatul–Istorie şiMulticulturali-
tate»” (Reşiţa, 26-28 iunie), „Zilele Culturii şi
Spiritualităţii” (Răcăşdia, 15-16 august),Lansare
de carte: Pavel Vesa „Parohia Ortodoxă Română
Lalaşinţ. Monografie istorică”,Timişoara, Edi-
tura Eurostampa, 2015, 212 p. (Lalaşinţ, 30 au-
gust), „Profesorul G. I. Tohăneanu. Medalion
Comemorativ” (Birda, 7 mai), Lansare de carte:
Petru Bona, Alin Crsitian Scridon „Monu-
mentele eroilor din judeţul Caraş-Severin”,

Reşiţa,Editura Publibanat, 2014, 218 p. (Reşiţa,
12mai),„Colocviu de Folclor «SabinV.Drăgoi»”
(Belinţ, 11 octombrie), „Festivalul Coral «Rap-
sodiileNeamului» (DudeştiiNoi, 12 octombrie),
„Sorin Titel 80. Simpozion Comemorativ”
(Timişoara, 16 octombrie), Sărbătorirea a 140 de
ani de activitate a Corului Bisericesc din Bocşa
Română (19 septembrie), „SimpozionAniversar
«Octavian Doclin - 65»” (Bocşa, 12 martie),
Lansare de carte: Viorica Gligor „Feţele ade-
vărului. Dimensiunea morală a romanelor lui
Augustin Buzura”, Craiova, Scrisul Românesc
Fundaţia –Editura, 2014,139 p. şiVioricaGligor
„Aventuri subiective.Metamorfozele jurnalului
feminin”,Timişoara, Editura Brumar, 2012, 254
p. (Bocşa, 17martie), „AtelierViorel Cotoiu” (29
ianuarie) – semnalând că în ciuda crizei finan-
ciare şi a dezinteresului pentru cultură, există to-
tuşi oameni, consilieri locali, primării şi primari
care depun eforturi considerabile pentru a ţine
aprinsă flacăraCulturii. În acest sens, a exempli-
ficat cu o lucrare monumentală, apărută la Edi-
tura Eubeea din Timişoara în anul 2013,
intitulată „EmilianNovacoviciu.Restituiri”, 700
p. (ea a apărut cu sprijinul financiar al primări-
ilor din Oraviţa şi Răcăşdia). De asemenea s-a
subliniat faptul că în mai multe comune şi oraşe
bănăţene apar reviste culturale – „Arcadia” la
Anina,„Suflet nou” laComloşulMare,„Paralela
45” la Răcăşdia, „Bocşa Culturală” la Bocşa,
„Nedeea” la Reşiţa ş.a.
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Demn de reţinut este că la Giroc se încura-
jează cercetarea ştiinţifică, reunindu-se, an de an,
universitari şi cercetători din ţară şi străinătate
(Serbia, Ungaria şi Ucraina). Comunicările sunt
tipărite în volume coordonate de Iosif-Ionel
Toma, Alin-Cristian Scridon şi Viorel-Dorel
Cherciu. Urmează să mai apară încă un volum
cam de aceeaşi mărime, în limba engleză, la o
editură din Budapesta.

Meritul Primăriei comunei Giroc, Consiliu-
lui Local şi Asociaţiei Culturale „David Voniga”
este acela că aduce o contribuţie deosebită la îm-
bogăţirea bibliografiei ştiinţifice în plan intern şi
internaţional.

Directorul Bibliotecii Academiei Române –
FilialaTimişoara, IoanDavid, a adresat în plenul
Conferinţei îndemnul ca locuitoriiGirocului să-
l voteze în anul 2016 tot pe Iosif-Ionel Toma ca
primar, deoarece atunci este asigurată continui-
tatea acestei excepţionale activităţi cultural-
ştiinţifice.

Cuvinte de laudă au rostit şi profesorii uni-
versitari Carmen Albert de la Reşiţa şi Ioan
Munteanu dinTimişoara.

În încheiere,primarulComuneiGiroc – Iosif-
Ionel Toma, a mulţumit participanţilor pentru
faptul că au răspuns invitaţiei Asociaţiei Cultu-
rale „DavidVoniga”dinGiroc şi a urat succes lu-
crărilor în cele două secţiuni.

La ora 14, au început lucrările pe cele 2 secţiu-
ni ale Conferinţei Internaţionale „Banat – Eu-
rope:History and Culture”, Ediţia a IV-a, 2015.

Prima Secţiune „Istorie medievală, modernă,
contemporană şi bisericească” a avut 11 înscrişi
şi a avut ca moderatori pe Ioan Munteanu şi
AdrianMagina.

Secţiunea II „Cultură, etnologie şi antropolo-
gie” a avut un număr de 17 înscrişi şi a fost
moderată de Carmen Albert şi IoanDavid.

Temele susţinute au fost bine pregătite şi ex-
trem de interesante. Este de prisos să spunem că
cea de-a IV-a ediţie aConferinţei Internaţionale
„Banat – Europa: Istorie şi Cultură” a fost una
reuşită, deoarece toate ediţiile anterioare s-au
bucurat de succes.
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Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc a
fost prima instituţie de învăţământ cuprinsă în
programul de promovare a sportului, în general,
şi a fotbalului, în special, iniţiată de clubul ASU
Politehnica Timişoara, sub genericul „Poli
vine-n curtea şcolii”.

Miercuri, 28 octombrie, la ora 12, la Sala de
Sport a instituţiei de învăţământ s-a creat aglome-
raţie, zeci de elevi venind la întâlnirea cu fotba-
liştii alb-violeţi, care ocupă în acest moment
locul I în Seria a IV-a a Ligii a III-a. „Băieţii în
ghete”, cum sunt alintaţi de suporteri echipierii
ASU Politehnica, au pregătit pentru elevii
giroceni numeroase materiale promoţionale –
tricouri, insigne, căni – pe care aceştia şi le-au
putut procura de la un stand special amenajat în
sală.

Atmosfera s-a încins de-a dreptul cu puţine
momente înainte de începerea meciului amical
întreASUPolitehnica şi echipaLiceuluiTeoretic
„David Voniga”. Tribuna a fost neîncăpătoare

pentrumulţimea de elevi, care au scandat pe rând
numele lui Poli şi al comunei Giroc.

Pe teren, spectacolul a fost total, s-au marcat
goluri multe şi frumoase, mai ales că Poli a adus
laGiroc o parte dintre ceimai talentaţi fotbalişti
pe care îi are în lot. Pasele cu călcâiul şi golurile
din „scăriţă” ale luiVucea, paradele lui Burtic, pe
de-o parte, determinarea şi dorinţa tinerilor fot-
balişti giroceni de a da o replică pe măsură alb-
violeţilor au făcut deliciul tribunelor. De pe
margine, atmosfera a fost întreţinută de domnul
profesor Alexandru Koşa, cel care a comentat
„live”, cum se spune, partida de pe teren.

Cum jocul a fost unul amical, scorul a fost
egal, drept pentru care, pentru a desemna o
câştigătoare, s-a apelat la loviturile de departa-
jare. Oricum, rezultatul sau învingătoarea nu a
contat nici pe departe în acest joc, principalul
scop fiind acela de a promova sportul în şcoli.Un
scop generos, apreciat ca atare de toţi cei
prezenţi.

Pledoarie pentru sport şi fotbal…
ASU Politehnica

Timişoara, în vizită
la Liceul Teoretic

„David Voniga” din Giroc
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Directorul adjunct
al Liceului Teoretic
„David Voniga” din
Giroc, domnul prof.
Nicolae Petchescu,
gazda acestei întâlniri,
ne-a declarat că este o
onoare pentru insti-
tuţia de învăţământ de
a fi gazda primei întâl-
niri între ASU Po-
litehnica şi fanii săi
din judeţul Timiş.
„Suntem mândri că
am fost gazdele unui
club care vrea să continue o tradiţie glorioasă a
fotbalului timişorean. Sper ca prezenţa fotba-
liştilor de la ASU Politehnica aici să reprezinte
un impuls pentru toţi tinerii din Giroc de a face
cât maimult sport şi fotbal, în special. La rândul
nostru, avem în echipa liceului mai mulţi jucă-
tori legitimaţi şi sper că unii dintre ei vor ajunge
să joace pentruASU.Totodată, sper că nu va fi şi
ultima vizită a lor aici, la Giroc. Îi aşteptăm şi cu
alte prilejuri”.

SebastianNovovici, liderul suporterilorASU,
cei care conduc destinele echipei de fotbal, s-a
adresat celor prezenţi, afirmând că intenţia
clubului alb-violet este aceea de a veni mai
aproape de şcoli, pentru ca elevii să cunoască ce
înseamnă„spiritul viola”.„Vă aşteptăm şi laTim-
işoara, pe stadion!”, le-a mai spus Sebastian
Novovici.Paul Burtic, portarul echipei ASUPo-
litehnica, şi căpitan la acest joc-şcoală, i-a îndru-
mat pe copii nu numai spre stadion, ci şi spre
şcoală, dorindu-le să aibă rezultate bune la în-
văţătură, dar şi la sport.

La finalul jocului, domnul director adjunct,
prof.Nicolae Petchestu, şi profesorul de educaţie
fizică, domnulBoris Babici, au primit, din partea
lui SebastianNovovici, câte un tricou cu semnă-
turile tuturor jucătorilor de la ASU Poli.

Vădit emoţionat, domnul profesor de educaţie
fizică ne-a declarat: „Sunt emoţionat şi bucuros
datorită acestui eveniment sportiv întâmplat la
şcoala noastră. Mulţumesc, în numele elevilor,
pentru vizita pe care ne-a făcut-o echipa ASU
Politehnica Timişoara (POLI). A fost o activi-
tate reuşită şi trăită din plin şi de participanţii pa-
sivi, dar mai ales de jucători. Ideea acestui
eveniment a pornit din partea echipei Poli şi
totul s-a întâmplat cu ajutorul domnului Nelu
Pera, care a făcut diligenţele cu direcţiunea şcolii
şi cumine.A fost un frumosmodel de promovare
a mişcării şi a vieţii sănătoase printre tineri, dar
mai ales pentru viitorii fotbalişti. Sunt fericit că
acest episod de campanie Poli a început la noi, la
LiceulTeoretic «David Voniga»”.

Dincolo de caracterul amical al partidei,
Girocul a dovedit că este un izvor de talente fot-
balistice, drept pentru care, nu în cele din urmă,
îi enumerămpe cei care au evoluat pentru echipa
LiceuluiTeoretic „DavidVoniga” în primulmeci
din campania „Poli vine-n curtea şcolii”:George
Boştină (legitimat la Porto Bega Timişoara),
Laurenţiu Codrea (ACS Poli Timişoara), Iulian
Florea (ACSPoliTimişoara),Mario Fedor (ACS
Poli), Denis Hrezdra (Porto Bega Timişoara),
Andrei Vereş (Porto Bega Timişoara), Gheor-
ghiţă Ştirbu (Giroc), Dacian Manoliu (Giroc),
Raul Dume, Florin Oancea, Marian Manoliu,
Cristian Daia, Denis Băbeanu, Mihai Manzur
(portarul care a avut câteva intervenţii extraor-
dinare!) şi Cătălin Blum.
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Cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local
Giroc, a apărut un nou volum de versuri semnat
de poetul George Lână. „Linia Siegfried a
ochilor tăi” a fost lansată înAula FilialeiTimiş a
Academiei Române. Versurile din acest volum
aduc în prim-plan femeia, ai cărei ochi sunt refu-
giaţi parcă în tranşeele unui război nesfârşit,
„linia Siegfried” din titlu trimiţând la celebrele
forturi defensive ridicate de Imperiul german
în nordul Franţei, în timpul primului război
mondial.

Lansarea a fost prefaţată de un moment mu-
zical,MariaAlice Poenariu, elevă în clasa aV-a a
Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din
Timişoara, interpretând la pian muzică clasică
din creaţiile lui Johann

SebastianBach şi ale unor compozitori letoni.
Despre poetul George Lână şi creaţia sa în

versuri, conferenţiar universitar dr. Gheorghe
Secheşan a spus:„Acest volumvine să contureze,
la nivel de ansamblu, tot ceea ce, în fiecare dintre
volume, nu a schiţat, ci a penetrat într-un anu-
mit univers al poeziei.Este vorba, în primul rând,
de o maturizare în ceea ce priveşte viziunea po-
etică, este o grijă aparte faţă de limbajul poetic,
dar ceea ce el crează prin limbaj este puţin dea-
supra a celor ce se petreceau în generaţia noastră,

în generaţia optzecistă”.
Volumul conţine 60 de poezii prin care au-

torul, situat în afara vieţii de zbucium războinic
al femeii, încearcă să o readucă prin mângâierile
blânde ale cuvântului în vers, în postura ei do-
mestică de a oferi şi a primi iubire, fiind în co-
muniune cu bărbatul, împreună fiind parte din
armonia terestră aducătoare de pace şi creaţie.

Prof. Simona Avram crede că poetul George
Lână a dovedit curaj în a se lua „la trântă cu o
temă atât de mare, atât de discutată, atât de

alunecoasă din lit-
eratura lumii”.
Domnia sa a con-
tinuat, afirmând
că „şansa lui
George este aceea
de a se lua în se-
rios, de a-şi trăi
propria existenţă şi
propriile trepte de
evoluţie şi atunci,
din propriile pozi-
ţii faţă de realitate,
are şi posibilitatea
de a se exprima
personal, de a se
exprima fără să fie
pus în situaţia de a
împrumuta sin-
tagme, de a nu lăsa
sintagma să se
construiască din

text, ci de a le lua de ici, de colo”.
Volumul conţine poezii mai vechi saumai noi

din creaţia lui George Lână, care a dorit să îm-
părtăşească cititorului cum a înţeles femeia şi iu-
birea pentru ea de-a lungul vieţii sale. „Eu cred
căm-am îndrăgostit mai întâi de ideea de femeie
şi apoi,multmai târziu, într-o adolescenţă târzie,
de femeie cu farmecele ei cu tot”, a mărturisit
poetul George Lână.

Volumul lansat este unul bilingv,poeziile fiind
în limba română şi în limba engleză, traducerea
în engleză fiind realizată de Otilia Szekereş şi
Antuza Genescu. Pe lângă sprijinul financiar al
Primăriei şi al Consiliului Local Giroc, autorul
a mai fost ajutat şi de câţiva prieteni apropiaţi.

Cornel SERACIN

Un nou volum de versuri apărut cu sprijinul
Primăriei şi Consiliului Local Giroc

George Lână şi „Linia
Siegfried a ochilor tăi”
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Scriitori români născuţi
în luna octombrie

Zaharia Stancu
S-a născut în 5 oc-

tombrie 1902, în loca-
litatea Salcia, judeţul
Teleorman. A fost
poet, romancier, pro-
zator, director de tea-
tru, jurnalist şi
publicist, academi-
cian, laureat al Pre-
miului Herder. După
ce a abandonat şcoala
la vârsta de 13 ani, a

lucrat în diverse meserii până în anul 1919, când
şi-a continuat studiile de literatură şi filosofie la
Universitatea dinBucureşti.După ce a primit di-
ploma de licenţă (1933), a lucrat ca editor, a con-
dus sau a colaborat la reviste precum „Azi”,
„LumeaRomânească”, „Revista română”, „Gân-
direa”. A fost recunoscut atât ca poet, cât şi ca
prozator de valoare încă din perioada interbelică,
în cercurile literare şi de către publicul larg. A
fost şi continuă să fie controversat din cauza ati-
tudinii politice reflectate în parte din literatura sa.
În război a avut o atitudine vehement antifas-

cistă, accentuată spre finele conflictului, fapt
pentru care a petrecut un scurt timp de detenţie
în lagărul de la Târgu-Jiu. În 1945, Zaharia
Stancu a publicat „Zile de lagăr”, în care istori-
seşte momentele petrecute în lagărul din Târgu
Jiu (1942-1943).
A fost director al Teatrului Naţional din Bu-

cureşti (1946-1952, 1958-1968), membru al Co-
mitetului de direcţie al Editurii pentru
Literatură şi Artă (din anul 1948), preşedinte al
Uniunii Scriitorilor (din anul 1947) şi al Societă-
ţii ScriitorilorDemocraţi dinRomânia (din anul
1948). A publicat romanul „Desculţ” în anul
1948,opera sa angajată fiind inclusă în toate pro-
gramele şcolare din perioada comunistă. Deşi
proza lui Zaharia Stancu nu este uşor de pus în
scenă, cu toate acestea, câteva titluri au stat la
baza unor remarcabile producţii. După nuvela
„Costandina”, regizorul Cornel Popa a realizat
un spectacol omonim, produs de Televiziunea
Română. În anul 1976 a avut loc premiera filmu-
lui lui Andrei Blaier „Prin cenuşa imperiului”,
ecranizare a romanului „Jocul cumoartea”, iar în
anul 1982 este realizat filmul „Pădurea nebună”,
de Alexandru Corjos, ecranizare a romanului cu
acelaşi nume.
Zaharia Stancu a încetat din viaţă la data de 5

decembrie 1974, în Bucureşti.

Petre Ţuţea
S-a născut în 6 oc-

tombrie 1902, în co-
muna Boteni, judeţul
Muscel (azi Argeş). A
fost un eseist, filosof şi
economist. După ab-
solvirea Şcolii primare
din Boteni (1913),
Ţuţea urmează între
anii 1913-1917 cursu-
rile gimnaziului „Di-
nicu Golescu” din
Câmpulung Muscel. În toamna anului 1923 se
înscrie la Facultatea deDrept a Universităţii din
Cluj, unde obţine licenţa şi doctoratul în drept
cu calificativulMagna cum Laudae.
În anul 1933,PetreŢuţea a fost angajat înMi-

nisterul Industriei şi Comerţului, apoi, între
martie 1933 şi decembrie 1934, a fost detaşat în
Germania la Agenţia economică din Berlin.Re-
chemat în Ministerul Economiei Naţionale,
Petre Ţuţea funcţionează aici până la data ares-
tării – 12 aprilie 1948. După 6 septembrie 1940,
conducerea Mişcării Legionare îi încredinţează
luiŢuţea funcţia de secretar general laMinisterul
Economiei Naţionale.
După 23 august 1944, continuă să lucreze în

acelaşiminister, protejat de Lucreţiu Pătrăşcanu
contra epurărilor succesive din aparatul de stat.
Două săptămâni după destituirea lui Pătrăşcanu
a fost arestat şiŢuţea care, cu o întrerupere între
1953 şi 1956, va fi deţinut până în 1964.
Iniţial, pe când începuse să se afirme în cali-

tate de jurnalist, Petre Ţuţea a fost de stânga. O
vreme a colaborat la revista „Stânga”, la diverse
publicaţii, în special la „Cuvântul”, ziar condus
deNae Ionescu.După anul 1964, publică extrem
de sporadic, sub pseudonimul Petre Boteanu,
deoarece îi era interzis să semneze sub nume
propriu.
După decembrie 1989, cunoaşte o populari-

tate fulminantă.Primeşte în garsoniera sa zeci de
ziarişti, iar în lumea culturală începe să se vor-
bească despre un nou curent: ţuţismul.Deşi căr-
ţile i-au fost publicate abia după trecerea în
nefiinţă, talentul lui nu a fost acela de scriitor, ci
de orator.
PetreŢuţea moare la 3 decembrie 1991, dimi-

neaţa, lucid fiind, într-o rezervă a spitalului „Cri-
stiana” din Bucureşti, pe când era intervievat de
un grup de reporteri. Avea 89 de ani.



219

Laureaţi ai premiului
Nobel pentru literatură
Samuel Beckett

Samuel Beckett s-a năs-
cut în 13 aprilie 1906 şi a

decedat în 22 decem-
brie 1989. A fost un
dramaturg, nuvelist
şi poet irlandez de
expresie engleză şi
franceză. În anul
1969 a fost distins
cu premiul Nobel
pentru literatură.

Beckett s-a năs-
cut la Dublin, însă a

studiat şi a predat la
Paris unde s-a stabilit

în anul 1937. Majori-
tatea operelor sunt scrise în

limba franceză. Şi-a tradus
piesele în limba engleză. Primul său roman, „Mur-
phy”, a apărut în anul 1938 şi reprezintă un model al
operelor lui ulterioare. Inovaţia constă în respin-
gerea elementelor tradiţionale ce ţin de intrigă,per-
sonaje şi decor. Ca alternativă, teatrul lui Beckett
ilustrează experienţa aşteptării şi luptei însoţite de
o inutilitate epuizantă. Chinul şi agonia de a exista
într-o lume deşartă sporesc în următoarele romane
ale lui Becket. Printre acestea, se numără: „Watt”
(1942-1944); trilogia „Molloy” (1951), „Malone
Meurt” (Malone moare) (1951) şi „The Unnam-
able” (1953); „How It Is” (1961); „The Lost Ones”
(1972). Piesele lui aparţin teatrului absurdului.
Beckett a îmbinat umorul nostalgic cuunsentiment
devastator de durere şi înfrângere.

„En attendant Godot” („Aşteptându-l pe
Godot”) (1952) şi „Fin de partie” („Ultimul joc”)
(1957) rămân două dintre cele mai controversate
piese ale lui Beckett. În anul 1969, dramaturgul a
primit premiul Nobel pentru Literatură. Printre
operele sale se numără o analiză semnificativă a op-
erei lui Proust (1931); piesele „Krapp’s Last Tape”
(„Ultima casetă a lui Krapp”) (1959) şi „Happy
Days” („Zile fericite”) (1961); un scenariu, „Film”
(1969); povestiri, „Breath” („Răsuflare”) (1966) şi
„Lessness” (1970);proze scurte adunate în volumele
„Stories and Texts for Nothing” („Povestiri şi texte
fără nici un scop”) (1967), „No’s Knife” („Cuţitul lui
Nu”) (1967) şi „The Complete Short Prose” („Pove-
stiri complete: 1929-1989”) (1996); antologiile
„More Pricks than Kicks” (1970) şi „First Love and
Other Shorts” („Prima iubire şi alte povestiri”)
(1974); şi „Poems” („Poezii”) (1963).Cele 16 volume
de „Collected Works” („Opere”) au fost publicate
în 1970,primele ficţiuni şi piese ale lui Beckett fiind
publicate postum: romanul „Dream of Fair to Mid-
dlingWomen” (scris în 1932) în 1992 şi piesa „Eleu-
théria” (scrisă în 1947) în 1995.

Saul Bellow
S-a născut în 10 iunie

1915 şi a decedat în 5
aprilie 2005. Saul
Bellow a fost unul
dintre cei mai
cunoscuţi proza-
tori evrei ameri-
cani, laureat al
Premiului Nobel
pentru Literatură
(în anul 1976).

Motivaţia juriului a
fost aceasta: „Pentru
înţelegerea umană şi analiza sub-
tilă a culturii contemporane care sunt îmbinate
în opera sa”

Saul Bellow s-a născut în Lachine, Québec
(Canada) într-o familie de evrei, emigraţi din
Sankt Petersburg,Rusia.Când avea 9 ani familia
s-a mutat în Chicago, Illinois (SUA), unde Bel-
low urmează cursurile Universităţii din Chicago,
dar renunţă şi îşi ia un B.A. în sociologie şi
antropologie la Universitatea Northwestern.

Chicago este şi locul unde se desfăşoară
acţiunea multora din scrierile sale. S-a decis să
devină scriitor după ce a citit romanul clasic al lui
Harriet Becher Stowe „Coliba unchiului Tom”.
Bellow se mută în anul 1993 din Chicago la
Brookline, Massachusetts, unde moare la 5
aprilie 2005, la vârsta de 89 ani.

A fost îngropat în cimitirul evreiesc „Shir he-
harim” din Brattleboro,Vermont.Opera sa se de-
fineşte prin efortul de a descifra sensul existenţei
umane, ilustrată în mod pregnant de condiţia in-
telectualului.

A fost primul romancier care a câştigat Na-
tional Book Award de trei ori. În anul 1975 a
obţinut Premiul Pulitzer pentru „Darul lui
Humboldt”, iar în anul 1976, a câştigat Premiul
Nobel pentru literatură, premiul National Medal
of Arts, în anul 1990 National Book Foundation
Medal.
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Născut în 28 ianuarie 1999, la Timişoara, Marius
Sperneac a devenit chişozean pe când avea doar şapte
ani. S-a mutat în Chişoda împreună cu familia şi a
urmat primele trei clase la Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu”. Cam de pe la 7 ani, după cum ne măr-
turiseşte, s-a dovedit că are talent muzical. A făcut
parte din formaţia „Fluieraşii” din Chişoda, condusă
de maestrul Dorin Cuibariu, cel care avea să-i în-
drume primii paşi pe calea artei. Tot maestrul a fost
cel care i-a sfătuit pe părinţii lui Marius că ar fi mai
bine ca acesta să urmeze cursurile unei şcoli de spe-
cialitate.Aşa a ajuns elev la Liceul de Arte „IonVidu”
dinTimişoara. „Aveam deja ex-
perienţă cu fluieraşii, după o
vechime de doar doi ani în for-
maţie, când am făcut cunoştinţă
cu saxofonul sopran. Apoi, am
pus mâna pe clarinet. Iar acum
urmez clasa de clarinet de la
Liceul «Ion Vidu», la clasa pro-
fesorului Mircea Ştefan”, ne
povesteşteMarius Sperneac.

Primele sale apariţii pe
scenă, în faţa publicului, se
leagă, bineînţeles, de „Fluiera-
şii” din Chişoda. „Am urcat
prima dată pe scenă la Sala
«Lira» din Timişoara, în cadrul
Festivalului-concurs «Lada cu
zestre». Ca instrumentist solo
am urcat prima dată pe scenă la
Festivalul «Sivu şi CosminGol-
ban». Am luat marele premiu!”.
Bineîneţeles, viaţa de tânăr artist nu este tocmai
uşoară.Marius îşi aduce aminte, cu zâmbetul pe buze,
de una dintre apariţiile sale ca solist instrumentist la
fluier: „Am urcat pe scenă, eram mic şi emoţionat, şi
am interpretatmai întâi un brâu.Totul amers cum tre-
buie, însă la jocul de doi am avut atât de mari emoţii,
încât la partea a treiam-amoprit pur şi simplu.Nu am
ştiu cum să continuu, aşa că... am ieşit de pe scenă”.

Cu timpul, însă, chiar dacă emoţiile nu s-au risipit
– pentru că aşa trebuie să fie pentru fiecare artist –, nu
s-aumai repetat episoadele hazlii. În schimb, prin se-
riozitate, Marius Sperneac a reuşit să acumuleze
cunoştinţe şi să urce pe treptele afirmării.

Acum, se specializează în clarinet şimuzică clasică,
la liceu, iar acasă şi în cadrul formaţiei Ansamblului
„Ghiocelul” – înmuzică populară.„Pentrumine clari-
netul înseamnă tot. La şcoală fac clarinet, acasă tot

clarinet. În ansamblu însă, sunt la saxofon. Am par-
ticipat, ca elev, şi la concursuri şcolare, şi la olimpiade.
La toate olimpiadele clasice care s-au organizat şi la
care am participat, am luat locul întâi. Cu toate aces-
tea, am foartemulte emoţii când urc pe scenă.Amavut
mai ales acum, la Festivalul «Sivu şi CosminGolban»,
la care chiar nu mă așteptam să iau marele premiu”,
continuăMarius Sperneac.

În ceea ce priveşte viitorul, tânărul instrumentist
din Chişoda pare să se fi decis: „Pe viitor aleg muzica
populară, dar vreau să termin întâi cu muzica clasică,
pentru a urma apoi Conservatorul şi să devin profe-

sor. Programul meu se rezumă
astfel: acasă – muzică populară,
în weekend – muzică populară,
iar în timpul şcolii – muzică cla-
sică. Muzica clasică mă ajută
foarte mult să mă dezvolt ca şi
artist, dar şi ca virtuoz – mai ales
în ceea ce priveşte digitaţia. Iar
toate aceste lucruri îmi sunt de
folos şi înmuzica populară. Pen-
tru că amintesc foarte des de
muzica populară, trebuie să spun
că eu nu pot compara folclorul cu
nici un alt fel demuzică.Este tot
ceea ce îmi doresc să fac pe
viitor”.

Marius Sperneac se pre-
găteşte acumpentru participarea
la alte festivaluri de folclor,
primul pe listă fiind „Strugurele
de aur”, programat să se des-

făşoare anul viitor. „Vreau să particip la cât mai multe
concursuri. Sunt şanse pe care nu vreau să le ratez,
pentru că prin astfel de participări te poţi lansa ca
artist”.

Dintre amintirile fericite ale carierei sale de până
acum, Marius Sperneac aminteşte prezenţa pe scenă
alături de unul dintre monştii sacri au muzicii popu-
lare româneşti,maestrul Gheorghe Zamfir, alături de
care a avut ocazia să cânte, împreună cumentorul său
–maestrulDorinCuibariu – pe scenele caselor de cul-
tură din Jebel şiCiacova.„Experienţa pe care amavut-o
pe aceeaşi scenă cu maestrul Gheorghe Zamfir şi cu
maestrul Dorin Cuibariu a fost una unică. Nu ştiu
dacă o să mai am prilejul vreodată să trec printr-o ex-
perienţă similară, deşi în sinea mea îmi doresc din
suflet să mai am ocazia să cânt alături de maeştri
renumiţi”. Petru VasileTOMOIAGĂ

Marius Sperneac
calcă cu încredere
pe urmele marilor

instrumentişti bănăţeni
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Silvestru Ştevin
S-a născut în 9 decembrie 1941 în localitatea Satchinez,

fiind descendent pe liniematernă din familia renumitului om
de cultură bănăţean Emanuil Ungurianu. Îşi petrece primii
ani ai copilăriei în satul natal, unde începe şi şcoala primară,
după care, în anul 1951, este deportat împreună cu întreaga
familie în Bărăgan. Momentul deportării şi viaţa petrecută
în satul Dâlga din Bărăgan sunt descrise cu multă sensibili-
tate şi talent în cartea autobiografică „Desculţ prin propriul
destin”. La întoarcerea din deportare îşi continuă studiile ca
elev la Liceul „C.D.Loga” dinTimişoara, iar apoi ca student
al Facultăţii deEducaţie Fizică din cadrul Institutului Peda-
gogic Bucureşti, iar mai apoi a IEFSBucureşti, pe care îl ab-
solvă cu o lucrare de licenţă apreciată cu nota 10.Pe parcursul
studenţiei a practicat şi sportul de performanţă.

La terminarea facultăţii este repartizat ca profesor de edu-
caţie fizică la Liceul din Curtici, iar mai apoi se transferă la
şcolile dinGiroc şi Ghiroda, iar din anul 1968 doar la Şcoala
din Giroc, unde funcţionează până la pensionare, în anul
1999. Între anii 1973-1981 îndeplineşte funcţia de director.

Pe parcursul întregii activităţi s-a re-
marcat prin dăruirea şi conştiinciozita-
tea cu care s-a achitat de obligaţiile
profesionale, dar şi demultiplele sarcini
extraşcolare (culturale, gospodăreşti,
obşteşti şi chiar politice) pe care pe par-
cursul anilor le-a avut de îndeplinit.

Atât ca profesor, cât şi, mai apoi, ca
director, a colaborat cu oamenii din jurul
său, contribuind la formarea unui colec-
tiv valoros şi cumult prestigiu în comu-
nitatea noastră. A preluat tradiţia
valoroasă din şcoala giroceană, pe care a
îmbogăţit-o prin rezultatele obţinute de
elevii şcolii şi printr-o bună gospodărire
a acesteia. Exigent cu sine însuşi, dar şi
cu colectivul de cadre didactice şi elevi
pe care l-a condus, mereu nemulţumit,
dovadă că şi activităţile cele mai reuşite
le aprecia, mai în glumă, mai în serios,
cu nota „şase plus”. Foarte apreciat de
elevi, iniţiatorul multor activităţi sportive, culturale şi turis-
tice de amploare, fiind organizatorul unei expediţii turistice
înMunţii Carpaţi şi Delta Dunării. A contribuit la depista-
rea copiilor cu talent spre diferite discipline sportive, îndru-
mându-i în direcţia practicării unor sporturi de performanţă.

A colaborat strâns cu foştii directori OvidiuTocmacov şi
Octavian Gruiţa şi cu consiliile de administraţie din care
mereu a făcut parte, aducându-şi contribuţia la iniţierea şi
executarea lucrărilor de extindere a şcolii vechi şi la construi-
rea şcolii noi şi a grădiniţei, într-operioadă când,pe lângă fon-
durile limitate alocate de primărie, de bază era contribuţia în
muncă a cetăţenilor şi a cadrelor didactice, în frunte cu di-
rectorul. Prestigiul şi rezultatele Şcolii din Giroc se explică
şi prin stabilitatea şi continuitatea existentă în fruntea şcolii,
fiindcă pe parcursul a aproape 50 de ani, la conducerea şcolii
nu au fost decât trei directori.

Cu evidente înclinaţii literare şi cu darul povestirii, pro-
fesorul Silvestru Ştevin publică în anul 2000 volumul „Des-
culţ prin propriul destin”, o lucrare autobiografică, ce redă
tragedia familiei sale şi a altor mii de familii bănăţene în anii
deportării în Bărăgan. Cartea a fost lansată la Şcoala din
Giroc, în prezenţa conducerii Asociaţiei Deportaţilor în Bă-
răgan şi a scriitoruluiViorelMarineasa, el însuşi autorul unor
lucrări despre Bărăgan. A fost apreciată de toţi cei care au
citit-o şi de cunoscătorii acestui fenomen tragic din istoria
poporului român.

Chiar ieşit la pensie, profesorul Silvestru Ştevin a rămas
apropiat de şcoală, participând alături de colegiimai tineri la
unele activităţi sau la momente aniversare din viaţa şcolii.

Octavian Petru Gruiţa
S-a născut în 22mai 1947, laGiroc.Aurmat cursurile şco-

lii elementare din localitate, între anii 1954-1961, iar apoi li-
ceul în Timişoara, Şcoala Medie nr. 7, actualul Liceu de
Informatică „Grigore Moisil”, între anii 1961-1965. În pe-
rioada studiilor liceale, a fostmarcat de personalitatea profe-
sorului de istorieMilanToşici, caremai târziu avea să-şi pună
amprenta şi asupra pregătirii sale şcolare şi profesionale.

În perioada 1965-1968 a urmat cursurile Facultăţii de Is-
torie-Geografie din cadrul Institutului Pedagogic dinTimi-
şoara, iar în urma absolvirii a fost repartizat ca profesor pe
catedra de istorie-geografie la Şcoala cu clasele I-VIII Şoş-
dea, judeţul Caraş-Severin, unde a funcţionat până în anul
1977. În anul 1975 a absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie
(curs fără frecvenţă) din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca, lucrarea de licenţă fiind „Monografia sa-
tului Şoşdea”, sub îndrumarea profesorului universitar Bujor
Surdu.

Pe plan profesional, de primii ani de învăţământ se leagă
prietenia cu profesoriiViorelMarineasa, Ioan Seracin şiGa-

vrilă Peia, alături de care începe cercetarea
istoriei locale şi a fenomenului „ţăranilor
publicişti şi condeieri” din perioada inter-
belică din Banat.

În această perioadă, obţine definitiva-
tul şi gradul II în învăţământ.

În anul 1977, în urma unui concurs, s-a
transferat ca profesor la Şcoala cu clasele I-
VIII din Giroc, unde a funcţionat până la
pensionare. În anul 1981 a fost numit di-
rector, funcţie deţinută până la 31 august
2009. În anul 1986 a obţinut gradul I în în-
văţământ, la Universitatea din Bucureşti,
cu lucrarea „Monografia satului Giroc”,
sub îndrumarea profesorului universitar
doctor VladMatei.

În anul 1996 a publicat lucrarea „Giroc
– monografie istorică”, lansată cu ocazia
aniversării a 625 de ani de la atestarea do-
cumentară a localităţii şi a 220 de ani de în-
văţământ românesc la Giroc.

În anul 1999 a publicat lucrarea „Monografia satului Şoş-
dea”, lucrare pentru care a fost declarat Cetăţean de Onoare
al comuneiMăureni, judeţul Caraş-Severin, în componenţa
căreia intră şi satul Şoşdea.

În anul 1997 a realizat un schimb cultural cu College des
Coudriers dinGeneva –Elveţia, organizând, laGiroc, în luna
iunie, vizita a 18 elevi şi şase cadre didactice dinElveţia, iar în
luna septembrie a aceluiaşi an a avut loc vizita unui grup de
elevi şi cadre didactice de la Şcoala din Giroc, la Geneva.

Rod al acestui schimb cultural, în anul 2002 a publicat,
împreună cu profesorul IonMurariu, lucrarea „Florile prie-
teniei”, tradusă ulterior şi în limba franceză.

La 4 noiembrie 2006, cu ocazia aniversării a 230 de ani de
învăţământ românesc în localitate, a lansat lucrarea „Mono-
grafia şcolii din Giroc”. (...)

Ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea instruc-
tiv-educativă, dar şi în îmbunătăţirea bazeimateriale a şcolii,
în anii 1999 şi 2000, când au fost desemnate şcolile reprezen-
tative din judeţul Timiş, şcoala pe care o conducea, pe baza
punctajului obţinut ca urmare a evaluării instituţionale, a fost
desemnată ca unitate şcolară reprezentativă, fiind una dintre
puţinele şcoli din mediu rural intrate în acest top. (...)

Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului şi
culturii în localitate, Consiliul Local al comunei Giroc i-a
acordat, în anul 2007, titlul de Cetăţean deOnoare.

Material preluat din monografia „Giroc – arc peste
timp”, realizată de prof.Octavian Gruiţa,
prof. IonMurariu şi prof.MariusMatei

Dascăli giroceni
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Corala „Giroceana” se numără printre
formaţiile corale fondatoare ale primului
festival-concurs din Banat, dedicat acestui
gen interpretativ.
Prima ediţie a Festivalului Coral „Rap-

sodiile neamului”, desfăşurat la Dudeştii

Noi, a adus pe scenaCasei deCultură din lo-
calitate invitaţi din Banatul Sârbesc, de la
Torac şi Uzdin, din Arad şi Caraş-Severin,
dar şi din Timiş. Zece formaţii corale au
urcat pe scenă în cadrul evenimentului, care
s-a dorit a fi un prim pas spre constituirea
unui festival puternic pentru viitor.
Primii care au urcat pe scena Casei de

Cultură din Dudeştii Noi au fost compo-
nenţii Corului Bisericii Ortodoxe „Sfântul
Dimitrie”, gazdele manifestării.
Au urmat apoi fetele de grupul vocal

„Sânzienele”, al Centrului de Cultură din
Arad.
După frumoasele sânziene a urmatCorul

„Armonia”, al Parohiei Ortodoxe Române
dinBocşaRomână, care a sărbătorit, recent,
140 de ani de activitate neîntreruptă.

Din comunaGiroc a venit laDudeştiiNoi
Corala „Giroceana”, una dintre cele mai
apreciate formaţii de acest gen din judeţul
nostru.
Dintre oaspeţii veniţi din Serbia primii au

urcat pe scenă componenţii Corului

„Doina”, al Casei de Cultură şi al Parohiei
Ortodoxe Române din Uzdin.
Corul „Floris” din Jimbolia, condus de

maestrul Iosif Todea, dirijorul Corului Fi-
larmonicii „Banatul” din Timişoara, a con-
tinuat programul feativalului.
Corul mixt al Asociaţiei pentru Artă şi

Cultură Românească „Vichentie Petrovici
Bocăluţ” dinTorac a urmat apoi să prezinte
recitalul său, urmat de grupul coral
„Grănicerii Văii Bistrei” din comuna Zăvoi,
Caraş-Severin, şi Corul „Învierea” al Paro-
hiei Ortodoxe Române din Foeni.
Au încheiat spectacolul şi, odată cu

recitalul, şi prima ediţie a Festivalului „Rap-
sodiile neamului”,membrii formaţiei corale
a Parohiei Ortodoxe Române din Comloşu
Mare. (V.T.)

Corala „Giroceana”,
fondatoare a primului

festival-concurs al
corurilor din Banat
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Lăudând nevoințele mucenicești pentru
Hristos ale tânărului ostaș Dimitrie, Bise-
rica îl onorează cu alese cuvinte, numindu-l
„cel înțelept în învățături, purtător de cu-
nună între mucenici”. Este tabloul desăvâ-
rșit al virtuților martirice ale mucenicului
Dimitrie, câștigate prin râvnă pentru Hris-
tos, prin iubirea pentru săraci și înfruntarea

cumplitelor primejdii ale cetății saleTesalo-
nic, ca un ostaș biruitor șimărgăritar demult
preț al credinței creștine. Este tabloul sfi-
nțeniei adevărate, câștigată prin credința
jertfelnică în Hristos, pătimind, luptând și
biruind astfel Hristos prin alesul său Dimi-
trie.

Marele mucenic Dimitrie s-a născut în
veacul al IV-lea după Hristos, în cetateaTe-
salonicului, care astăzi se numește Salonic,
din părinți de neam bun și binecinstitori de
Dumnezeu. Tatăl său era voievod al cetății
Salonicului și credincios în taină al lui
Hristos pe care-L slujea cu pietate,dar nu în-

drăznea a-Imărturisi pe față numele,de frica
prigoanei pornită atunci împotriva creștini-
lor de împărați păgâni. Însă, înlăuntrul pala-
telor sale, în camera de taină a rugăciunii,
păstra icoanele ferecate în aur și nestemate
ale Lui Hristos și ale Maicii Domnului, în-
aintea cărora ardea neîncetat candela și tă-
mâia, aprinse de credincioasa sa soție.

Curând i-au murit părinții și Dimitrie a
rămas moștenitor al casei, al averii și al nu-
melui lor bun. Acum era bogat, dar și înțe-
lept și viteaz în războaie.De aceea împăratul
Maximilian îl ridică în rang și-l făcu condu-
cător al Salonicului, cu porunca de a nimici
pe „necurații creștini” și pe toți cei care se în-
chină lui Hristos. Dar Dimitrie a început a
lăuda pe față pe Hristos, în cetate, în mijlo-
cul supușilor, pentru care, împăratul a po-
runcit caDimitrie să fie străpuns cu sulița.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Sfântul Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir
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Prin bunăvoinţa Bunului
Dumnezeu şi cu rugăciunile Sfân-
tului Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, în acest an,
hramul Bisericii noastre a fost săr-
bătorit atât de credincioşi, cât şi de
sfinţii ale căror sfinte moaşte au
poposit în biserica noastră,
aducând astfel slujbă şi laudă Lui
Dumnezeu, care ne-a învrednicit
de darul sfinţilor în mijlocul
credincioşilor giroceni.

Programul liturgic a debutat în
seara zilei de 25 octombrie, prin
întâmpinarea raclei în care se află
sfintelemoaşte ale unora dintre cei
mai importanţi sfinţi ai Bisericii
Ortodoxe, amintind în primul
rând pe ocrotitorul parohiei noas-
tre, Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, dar nu mai prejos de
acesta, dăm slavă Lui Dumnezeu
pentru toate celelalte părticele de
sfinţi care întregesc această raclă,
cum ar fi: Sfântul Ioan Boteză-
torul,SfântulNicolae,Sfântul Iosif
cel Nou de la Partoş, Sfântul
Mucenic Teodor Tiron, Sfântul
Pantelimon, SfântulTrifon, Sfân-
tul Ieronim, Sfântul Dimitrie cel
Nou,SfinţiiMucenici Zotic,Atal,
Camasie şi Filip de la Niculiţel,
Sfântul AntipaAthonitul, Sfântul
Ioan IacovHozevitul.

În continuare, am săvârşit
slujba Vecerniei cu Litie, conti-
nuând cu slujba Utreniei, timp în
care toţi cei prezenţi s-au închinat
rugându-se înaintea sfinţilor şi
mulţumindLuiDumnezeu pentru
toate binefacerile de care ne-a în-
vrednicit, alături de noi având ca invitaţi preoţi
din alte parohii, care s-au alăturat nouă în rugă-
ciune şi cântare. Amintim prezenţa Părintelui
Consilier al ArhiepiscopieiTimişoarei, Cristian

Constantin, care ne-a adus racla cu sfintele
moaşte şi ne-a transmis binecuvântarea şi
dragostea Părintelui nostru Mitropolit Ioan,
Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolit al
Banatului.

Hramul Bisericii
Ortodoxe Române Giroc:

Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir



În dimineaţa zilei de 26 octombrie, la ora 9, în
biserica noastră s-a săvârşit slujba Acatistului
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, după care
ne-am împărtăşit cu toţii de Darul Sfântului
Duh revărsat asupra noastră în cadrul Sfintei
Liturghii, înconjuraţi fiind de rugăciunile
sfinţilor. După încheierea Sfintei Liturghii, toţi
cei prezenţi au primit ca dar ulei sfinţit la Bise-
rica SfântulDimitrie dinTesalonic şi au partici-
pat la agapa organizată în incinta Căminului
Cultural.

Mulţumind pentru toate, dăm încă odată
Slavă Lui Dumnezeu pentru toate binefacerile
de care ne-a învrednicit, având nădejdea că şi în
anii ce vor urma, cu prilejul Hramului Bisericii
noastre, să fim uniţi în rugăciune, dragoste şi
bunătate, alături de toţi cei care împlinesc
cuvântul psalmistului David: „Lăudaţi peDom-
nul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria
puterii Lui” (Psalmul 150;1).

PreotMarius ŞONEA
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Rapsodii de toamnă
(fragment)

A trecut întâi o boare
Pe deasupra viilor,

Şi-a furat de prin ponoare
Puful păpădiilor.

Cu acorduri lungi de liră
I-au răspuns fâneţele.
Toate 3orile şoptiră,
Întorcându-şi feţele.

Un salcâm privi spre munte
Mândru ca o 3amură.

Solzii frunzelor mărunte
S-au zburlit pe-o ramură.

Mai târziu, o coţofană
Fără ocupaţie

A adus o veste-n goană
Şi-a făcut senzaţie:

Cică-n munte, la povarnă,
Plopii şi răsurile

Spun că vine-un vânt de iarnă
Răscolind pădurile.

Şi-auzind din depărtare
Vocea lui tiranică,

Toţi ciulinii pe cărare
Fug cuprinşi de panică...

Zvonul prin livezi coboară.
Colo jos, pe mlaştină.

S-a-ntâlnit un pui de cioară
C-un bâtlan de baştină

Şi din treacăt îi aruncă
Altă veste stranie,

C-au pornit-o peste luncă
Frunzele-n bejanie!

GeorgeTOPÂRCEANU



După ce tatăl, Ionel Pascota, câştiga
finala Campionatului de Motociclism
Viteză la clasa Supersport 600 cc, a venit
rândul lui Patrick să se impună cu o vic-
torie la clasa de 50 cc.

Pe circuitul Autodrom Titi Aur, de
lângă Bucureşti, a avut loc finala Cam-
pionatului Naţional de Motociclism
Viteză juniori şi, totodată, aCampionat-
ului Naţional de Supermoto.

Mezinul familiei Pascota a fost
prezent la clasa 50cc juniori III, cu toate
că avea titlul de campion în buzunar,
încă de la penultima etapă. Plecat în
cursă din pole positon, acesta a condus

întrecerea de la început până la sfârşit.
Cu această victorie, Patrick a câştigat
toate etapele disputate în acest sezon.Pe
locul al doilea a sosit Milan Bartha, iar
pe locul al treilea a sosit Alexandru
Neamţu, ambii de la clubul Steaua GT
Bucureşti.

„Am fost prezenţi la această etapă pe
circuitulAutodromTiti Aur şi pot spune
că este un traseu de concurs deosebit,
care combină tehnica şi viteza. Am
rămas plăcut impresionat de cum a
primitTiti Aurmotociclismul la el acasă.
Se vede că este un mare campion şi şi-a
dedicat viaţa pentru motorsport. Toto-
dată,Patrick a beneficiat demulte sfaturi
din partea lui, în direcţia siguranţei ru-
tiere. La un moment dat, a fost protago-
nistul unor accidente simulate, pentru a
învăţa ce trebuie să faci în diferite mo-
mente în caremaşina este implicată într-
un accident”, ne-a declarat Ionel
Pascota.

V.TOMOIAGĂ

Patrick Pascota,
campion naţional

la juniori III
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• Canionul Colca (4.160 m) din Peru este
de două ori mai adânc decâtMarele Canion
din SUA. De milenii, Canionul Colca
constituie habitatul natural al uneia dintre
cele mai mari păsări, condorul. Tot aici
trăieşte şi ceamaimare specie de colibri, este
vorba despre colibri gigant.

• Cea mai importantă sursă de aisberguri
uriaşe este reprezentată de banchizele
Antarcticii.

• Cei mai bătrâni munţi ai Europei se în-
tind în Scoţia, în aşa-numitele Ţinuturi
Muntoase dinNord.Vârsta lor aproximativă
este de 3.000 de milioane de ani. Pe lângă
peisajele extraordinare, în care culmile înalte
întâlnesc fâşii lungi de coaste oceanice, un
drum inedit străbate aceste zone sălbatice.
Este vorba despre drumul din zona numită
Speyside, unde se află cele mai multe disti-
lerii de whisky.

• 44%din jungla care acoperă omare parte
din statul caraibian Belize constituie, de
fapt,ParculNaţional, ceea ce, raportat la su-
prafaţa ţării, înseamnă cel mai bun procent
de arie protejată din America Latină.

• La 360 kmde ţărmul nord-estic al Brazi-
liei se află Arhipelagul Fernando do No-
rohna, un soi de frate geamăn al insulelor
Galapagos, considerat astfel datorită ecosis-
temului unic şi bogat al celor 21 de insule
vulcanice.

• Peretele de granit alMuntelui Stone din
Georgia, SUA, expune cel mai mare basore-
lief din lume,unmemorial înfăţişând trei li-
deri aiConfederaţiei StatelorAmericane din
timpulRăzboiuluiCivil American; o potecă
în trepte, lungă de 2 km, sau telecabinele
urcă până pe vârful rotund al acestui munte.

Curiozităţi geografice
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Din înţelepciunea lumii
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CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN
NNOOIIEEMMBBRRIIEE –– BBRRUUMMAARR

(30 de zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)
1 M Sf. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Cosma şi Damian, cei din Asia
2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist
3 J Sf. Sfinţiţi Mc. Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul; Aşezarea moaşte-

lor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida
4 V Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfinţiţi Mc. Nicandru, episcopul Mirelor, şi Ermeu 

preotul 
5 S Sf. Mc. Galaction şi Epistimia (Pomenirea morţilor)
6 D Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia

DDuummiinniiccaa aa 2244--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea f iicei lui
Iair); glas 3, voscr. 9

7 L Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
8 M ††)) SSoobboorruull SSff.. AArrhhaanngghheellii MMiihhaaiill şşii GGaavvrriiiill şşii aall ttuuttuurroorr cceerreeşşttiilloorr ppuutteerrii
9 M SSff.. MMcc.. CCllaauuddiiuu,, CCaassttoorr,, SSeemmpprroonniiaann şşii NNiiccoossttrraatt; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Cuv.

Matrona; Sf. Ier. Nectarie de la Eghina
10 J Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
11 V †† Sf. Mare Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 S Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †† SSff.. MMaarrttiirrii şşii MMăărrttuurriissiittoorrii NNăăssăăuuddeennii::

AAttaannaassiiee TTooddoorraann ddiinn BBiicchhiiggiiuu,, VVaassiillee ddiinn MMooccoodd,, GGrriiggoorriiee ddiinn ZZaaggrraa şşii VVaassiillee ddiinn
TTeellcciiuu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul

13 D ††) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, şi mama sa, Sf. Antuza
DDuummiinniiccaa aa 2255--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanului
milostiv); glas 4, voscr. 10

14 L Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul 
Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)

15 M ††)) SSff.. CCuuvv.. PPaaiissiiee ddee llaa NNeeaammţţ; Sf. Mc. şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv diaconul
(Începutul Postului Naşterii Domnului)

16 M Sf. Ap. şi Evanghelist Matei 
17 J Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, patriarhul 

Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul
18 V Sf. Mc. Platon, Roman şi Zaheu
19 S Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam 
20 D Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; ††)) SSff.. CCuuvv.. GGrriiggoorriiee DDeeccaappoolliittuull;;

SSff.. MMcc.. DDaassiiee; Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului
DDuummiinniiccaa aa 2266--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului
căruia i-a rodit ţarina); glas 5, voscr. 11

21 L ((††)) IInnttrraarreeaa îînn bbiisseerriiccăă aa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii (Dezlegare la peşte)
22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia; Sf. Mc. Cecilia
23 M †† SSff.. CCuuvv.. AAnnttoonniiee ddee llaa IIeezzeerruull VVââllcciiii; Sf. Ier. Amfilohie, episcopul Iconiei, şi Grigorie,

episcopul Acragandelor
24 J Sf. Sfinţiţi Mc. Clement, episcopul Romei, şi Petru, episcopul Alexandriei 
25 V Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului; †† Sf. Mare Mc. Ecaterina; 

Sf. Mare Mc. Mercurie
26 S Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la peşte)
27 D Sf. Mare Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael şi Pinufrie (Dezlegare la peşte)

DDuummiinniiccaa aa 3300--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul
bogat – Păzirea poruncilor); glas 6, voscr. 1

28 L Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh
29 M Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun
30 M ††)) SSff.. AApp.. AAnnddrreeii,, cceell îînnttââii cchheemmaatt,, OOccrroottiittoorruull RRoommâânniieeii;; †† SSff.. IIeerr.. AAnnddrreeii ŞŞaagguunnaa,,

mmiittrrooppoolliittuull TTrraannssiillvvaanniieeii; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte)



 

231

Legătura sigură dintre Biserica triumfă-
toare și cea în drum spre desăvârșire o for-
mează îngerii, ca ființe permanent-slujitoare
și create deDumnezeu în scopul slăvirii Sale
și îndreptării noastre spre sființenie. Îngerii
sunt deci duhuri: adică ființe fără trup, în-
zestrate cu cugetare, voință și putere;Dum-
nezeu face „pe îngerii Săi duhuri și slujitorii
Săi pară de foc” (Psalm 103, 5).

În calitatea lor de transmițători ai fapte-
lor slavei dumnezeiești, Sfinții Arhangheli
Mihail șiGavril sunt cuprinși de o sfântă cu-
tremurare și permanentă cântă: „Sfânt,
Sfânt, Sfânt, este Domnul Savaot, plin e
Cerul și pământul de mărirea Lui” (Isaia 6,
1 – 15). Noi cu evlavie le închinăm rugăciu-
nea: „Înger, îngerașul meu”; iar Troparul
praznicului le închină: „Mai marilor voie-
vozi ai oștilor cerești, ne rugăm să ne acope-
riți sub acoperământul aripilor slavei voastre
celei netrupești”. În viața Bisericii, ei sunt
ocrotitori și li s-au ridicat locașuri de cult cu

numele lor.Creștinii cei adevărați au primit
la botez însemnarea cu nume sfinte:Mihail
(Mihaela), Gavriil (Gabriela), iar călugării,
mai ales Rafael.
Se mai cunosc în istoria sfântă și arhan-

ghelii Rafail, Uriil, Egudiil. În afară de cei
doi arhangheli, Biserica face pomenirea tu-
turor îngerilor, iar ziua deLuni a săptămânii
este închinată cinstirii lor.

Pentru că ei au participat la organizarea
cosmosului, ei văd slava Lui Dumnezeu
(Matei 17, 10), ei au ferit pe prooroci de
curse întinse (IV Regi 19, 5), pe slujitori de
ispite și au ajutat pe Apostoli să scape de
temniță și moarte (Faptele Apostolilor 5, 19
– 20; 12, 11), iar pe noi de vrăjmașii văzuți și
nevăzuți. Hristos a fost numit în Vechiul
Testament: „Înger de mare sfat” (Isaia 9,5).

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

EdituraMirton, 2001)

Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavril
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- Ce reprezintă muzica populară pentru
DorianaTalpeş?

- Ţin să mulţumesc colectivului ziarului
local pentru că am ocazia din nou să fiu
prezentă în paginile publicaţiei „Dialog cu
cetăţenii”, şi pentru mine acest lucru este o
mândrie şi o onoare, în acelaşi timp. Dacă
într-unul din interviurile acordate cu câteva
luni în urmă am povestit puţin despre dru-
mul parcurs până acum în muzică, de copil,
de data aceasta mă provocaţi să vorbesc de-
spre experienţa acumulată în toţi aceşti ani
dedicaţi muzicii.

Muzica populară pentru mine este, în
primul rând, o pasiune. Stilul meu de viaţă
este impus de muzica pe care o cânt şi clar a
devenit, în timp, şi modul de a-mi câştiga
existenţa.Ştiu că vor citi aceste rânduri şi oa-
meni pentru care folclorul, tradiţiile, muzi-
ca populară nu au foarte mare semificaţie şi
mă gândesc că ar trebui să răspund pe înţe-
lesul tuturor. Muzica este o artă. Iar fol-
clorul este arta născută din obiceiurile şi
tradiţiile înaintaşilor noştri.Consider că da-
toria noastră, ca popor, este să ne păstrăm cu
sfinţenie tradiţiile dobândite, fără să le mo-
dificăm sau să le dăm o notă personală.

- Ce cântece aveţi în repertoriu şi ce vă
place mai mult să cântaţi?

- Repertoriul meu, vorbind acum despre
piesele pe care le-am imprimat de-a lungul
anilor, cuprinde piese din Banat. Atât din
pusta Banatului, cât şi din zona de munte.
Dacă e să vorbim despre repertoriul meu,
format în ani şi ani demuncă, pentru eveni-
mentele unde sunt prezentă alături de for-
maţia mea, acesta este unul mai variat,
cuprinzând piese din toate zonele ţării, chiar

şi muzică uşoară românească veche, tan-
gouri, valsuri,muzică sârbească,muzică bul-
gărească, din partea mamei eu fiind
bulgăroaică, şi studiul continuă, deoarece
îmi doresc să ajungem să avemun repertoriu
cât mai vast.

Ce îmi place celmaimult să cânt e greu de
spus, pentru că Banatul îmi e la suflet, dar
acum descopăr că fiecare zonă a ţării are
piese foarte frumoase, ce trebuie interpretate
în stilul specific.Muzica uşoară îmi e la su-
flet, fiind prima mea mare dragoste şi da-
torită acestui fapt îmi e foarte drag, ori de
câte ori amocazia, să cânt piese cunoscute şi
îndragite de public. De aceea, nu pot spune
că există un singur gen care să îmi fi ajuns la
suflet. Este de la sine înţeles faptul că am
câteva cântece care îmi sunt foarte dragi, dar
numărul lor se ridică la câteva zeci şi nu aş
vrea să fac acum o enumerare.

Comuna Giroc – dovada
vie că tradiţiile
populare pot fi

păstrate nealterate
Discuţie cu artista giroceană Doriana Talpeş
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- Cum împletiţi cântecul cu dansul?

- Din familie, am moştenit şi pasiunea
pentru dans. I-am văzut, mereu, pe părinţii
mei jucând la rugi, nunţi, botezuri. Erau în-
totdeauna primii pe ringul de dans şi plecau
ultimii. Tatăl meu, pe la 3 anişori să fi avut
eu, m-a luat acasă şi m-a învăţat să joc. Doi
la stânga, doi la dreapta, iar eu după ce am
prins gustul am început să studiez şi singură
diferiţi paşi de dans. Acum mă descurc pe
orice gen de muzică, doar că brâul, hora,
ardeleana şi jocul de doi sunt cele pe care le
stăpânesc cel mai bine. Îmi plac dansurile
noastre româneşti şi vreau să ajung să pot
cunoaşte dansul fiecărei piese pe care o cânt.

- Ce voci ale Banatului
v-au călăuzit?

-Numă gândeamvreodată
că voi ajunge să-i văd de
aproape pe domnul Tiberiu
Ceia, doamna Nicoleta Voica
şi mulţi alţi interpreţi pe care
îi auzeam la Radio, sau chiar
îi vedeam la televizor, doar că
drumul omului în viaţă e
nebănuit şi am ajuns chiar să
particip la aceleaşi filmări cu
doamna Sofia Vicoveanca,
sau să pot să le fac compli-
mente, după ani şi ani în care
i-am admirat, Marianei
Deac,MarianeiAnghel, chiar
şi lui Ionuţ Fulea. Într-un an,
de Crăciun, copil fiind, am
avut o colaborare cu Lau-
renţiuCazanpentruuncolind
ce a fost difuzat la radiourile
din ţară. Interpreţii pe care
atunci când eram mică îi as-
cultam, îi admiram şi le cânt
şi astăzi piesele, am ajuns să îi
pot cunoaşte, să le pot vorbi şi
să am bucuria să fiu aproape
de cei care mi-au servit drept
model. Am înţeles de-a lun-
gul anilor ca trebuie să învăţ
de la fiecare interpret ce con-
sider eu că are mai bun, să
urmez un drum cât mai
apropiat de tradiţiile noastre,
ale românilor, să îmi păstrez
stilul, iar personalitatea mea
să se reflecte în munca şi

muzica mea.
Andreea Voica a fost mereu modelul meu

de interpret şi de reuşită. Artistul asupra
căruia talentul şimunca şi-au pus amprenta,
reuşind să cucerească atât de frumos pub-
licul. Acum mă bucur de prezenţa mea în
cadrul spectacolelor Ansamblului „Ti-
mişul”, pe aceeaşi scenă cu doamnaAndreea
Voica, sub îndrumarea dirijorului orchestrei
ansamblului, prof. dr. Deian Galetin, soţul
acesteia. Sunt realizări de care mă bucur şi,
de fiecare dată când îi revăd pe aceşti oa-
meni, nu îmi pot stăpâni emoţiile, fiind in-
terpreţi ce m-au făcut să devin tot mai
muncitoare şi mai ambiţioasă.
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- Care este condiţia
folclorului astăzi şi care este
şansa lui de a se păstra în con-
tinuare nealterat?

- Acest subiect este unul
despre care aş putea vorbi ore
întregi şi, în acelaşi timp, pot
spune că şansa folclorului de
a se păstra nealterat este tot
mai mică. Din păcate, aşa
cum foarte multe lucruri, de-a
lungul anilor, îşi schimbă
valoarea, nici folclorul nu
este ferit de valul noutăţilor şi
e tot mai greu să îl păstrăm
nealterat. E foarte bine să
evoluăm, dar să fie o evoluţie
în cel mai bun sens. Inter-
preţii care au făcut istorie în
folclor, cei care au rămas
peste ani, sunt cei care au
cântat aşa cum se cânta
cândva în zona pe care o
reprezintă.Folclor înseamnă,
după părerea mea, frumuseţe
prin simplitate, modestie,
adevăr şi mult suflet. Fol-
clorul e inspirat din cele mai
importante momente din
viaţa omului, precum şi toate
trăirile de care are parte un
om de-a lungul vieţii. În ziua
de azi folclorul a devenit o
sursă de venit, din păcate.
Sunt prea puţini cei care îşi
doresc să ducă mai departe
tradiţiile pentru că aşa se simt împliniţi,
pentru că asta e pasiunea lor. Cei mai mulţi
fac muzică, sau se dedică folclorului, din
dorinţa de afirmare.

- Ar trebui cântecul şi dansul popular să
fie mai mult prezente în şcoală, mai ales în-
cepând de la vârstele fragede?

- Folclorul ar trebui să fie predat în şcoală
de la vârste fragede, doar că acesta necesită
un studiu mai amănunţit, pentru ca micuţii
să nu fie învăţaţi greşit. Avem foarte mare
nevoie de profesori în acest domeniu şi de
oameni care să facă din predarea folclorului
o pasiune. E important să ne cunoaştem
tradiţiile, aşa cum e datoria noastră să ne
cunoaştem istoria. Cel mai important, din

punctul meu de vedere, e să le dăm şansa
micuţilor să cunoască dansul şi cântecul
acolo, la sat. Pentru că tot ce e cântat e rupt
din viaţa satului, acolo unde s-a născut
veşnicia. O foarte mare amprentă şi-au pus
asupra mea vacanţele petrecute în copilărie,
la Percosova, satul bunicilor din partea
tatălui, unde am văzut-o pe bunica dând de
pomană pentru cei dragi, plecaţi în lumea
celor drepţi. Am asistat la obiceiurile speci-
fice pregătirilor de botez, de nuntă, de în-
mormântare, am fost la cules de cucuruz,
ştiu ce e aceea o sapă, un arşov şi am învăţat
să mulg vaca.Toate aceste lucruri m-au făcut
să iubesc viaţa simplă a satului, acolo unde
oamenii sunt frumoşi prin grai, şi m-au făcut
să apreciez înţelepciunea omului ce stă cu
vaca sau cu oile la păscut.



- Cum sunt cântecul şi dansul popular
dezvoltate la Giroc?

-M-ambucurat, încă dinainte demutarea
mea, împreună cu familia, la Giroc, de co-
laborări cu Ansamblul „Ghiocelul”, şi dacă
stau să mă gândesc acum, se întampla în
urmă cu poate chiar zece ani. Acum, de
câţiva ani, să fie 3-4, colaborez cu organiza-
torii Festivalului „Floare giroceană”, mie
revenindu-mi partea de prezentare. Iată cum
am enumerat doar două dintre ramurile
mari, pe partea de folclor, în care e implicată
comuna noastră. E lăudabil faptul că tinerii
sunt dornici să facă parte din acest frumos
ansamblu „Ghiocelul” şi, încă de la gră-
diniţă, la Giroc sunt atraşi micuţii către
tradiţii. Ruga Giroceană e de fală în tot Ba-
natul, prinmulţimea de goşti pe care o adună
în fiecare an, prin muzica de cea mai bună
calitate şi, mai ales, prin săteni, care îşi
doresc, în frunte cu domnul primar, să
păstreze tradiţiile. Aceasta chiar dacă

Girocul începe să arate tot mai mult a oraş.
Este dovada că folclorul şi tradiţiile pot fi
păstrate oriunde.Nu pot să nu vorbesc şi de-
spre Corul Bisericii Ortodoxe din Giroc, şi
aici tot de tradiţii vorbim, Festivalul
Toacelor şi multe alte evenimente la care
Comuna Giroc îşi face simţită prezenţa.

- Ce urmează, din punct de vedere artis-
tic, pentru DorianaTalpeş?

-Mă bucur că aţi lăsat pe final această în-
trebare. În primul rând, trebuie să-I
mulţumesc LuiDumnezeu pentru că închei
acest an cu sănătate. A fost un an încarcat şi
cu multe realizări din punct de vedere artis-
tic. Acum sunt în perioada de pregătire a
unui nou material, chiar două, aş putea
spune, doar că nu vreau să divulg foarte
multe lucruri până când nu se vor con-
cretiza.

A consemnat Petru VasileTOMOIAGĂ
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Cultura este unul dintre domeniile în care
valoarea este greu dacă nu imposibil cuanti-
ficabilă,dacă ţinem seama că singurul aspect
care contează este calitatea.Subsumarea fac-
torilor care contribuie la un „produs finit”
cultural apreciabil este o operaţie care nu
este la îndemâna oricui, fapt ce ne determină
să ne folosimdoar de vizibilitatea cantitativă
a Culturii.
Asociaţia Culturală „David Voniga” din

Giroc cu o„istorie”de doar 4 ani a încercat să
se impună în câmpul cultural prin partici-
pări efective la evenimente culturale remar-
cabile. În decursul anului 2015 această
instituţie, prin reprezentantul ei, Viorel
Dorel Cherciu, a fost prezentă la următoa-
rele momente culturale:
- „Simpozion Internaţional – Misiune şi

Propovăduire”, Caransebeş, 21 aprilie;
- „Conferinţa Internaţională – Banatul –

Istorie şi Multiculturalitate”, Reşiţa, 26-28
iunie;
- „Profesorul G. Tohăneanu – Medalion

Comemorativ”, Birda, 7 mai;
- „Zilele Culturii şi Spiritualităţii”, Ră-

căjdia, 15-16 august;
- Lansare de carte: Pavel Vesa „Monogra-

fia Parohiei Lalaşinţ”, Lalaşinţ, 30 august;
- „FestivalCoral –RapsodiileNeamului”,

Dudeştii Noi, 18 august;
- „Simpozion Aniversar – Octavian Do-

clin 65”, Bocşa, 12 martie;
- PrezentareCarte:VioricaGligor „Feţele

adevărului”, Bocşa, 17 martie;
- „Atelier – Viorel Coţoi”, Bocşa, 29 ia-

nuarie;

- Colocviul Naţional de Folclor „Sabin
Drăgoi”, Belinţ, 11 octombrie;
- Simpozion Comemorativ „Sorin Titel

80”,Timişoara, 16 octombrie;
- Lansare de carte: V. D. Cherciu „Corul

Bisericesc din Bocşa Română (1875-2015)”,
Bocşa Română, 19 septembrie;
- Lansare de carte: IoanCărmăzan„Ceaţa

albastră”, Bocşa, 2 noiembrie;
- Aniversarea Revistei „Vatră Nouă”,

Giarmata Vii, 7 noiembrie;
- Spectacol: InmemoriamNicolae Florei,

Bocşa, 13 noiembrie;
- Lansare de carte: Doina Gârboni „Alte

lumini, alte umbre”, Bocşa, 21 noiembrie;
- „The International Scientific Confe-

rence”,Giroc, 23 octombrie;
- Lansare de carte: „Gânduri către Dum-

nezeu”, Bocşa, 6 decembrie.
Unele manifestări culturale – simpo-

zioane, conferinţe – solicită un efort intelec-
tual considerabil pe o anumită perioadă de
timp, alte „fapte” culturale presupun un
aport emoţional pentru că orice „luare de cu-
vânt” în numele unei comunităţi sau institu-
ţii necesită un efort de concentrare. În luna
octombrie, sub coordonarea lui Iosif-Ionel
Toma,AlinCristian Scridon şiViorelDorel
Cherciu a apărut volumul „Banat – Europa:
Istorie şi Cultură”,Timişoara,EdituraMir-
ton, 207 p.
Considerăm că Asociaţia Culturală din

Giroc se achită onorabil faţă de numele
Preotului David Voniga.

V.D.CHERCIU

Asociaţia Culturală
„David Voniga” –

Retrospectivă 2015
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Un nou punct de lucru al pompierilor
s-a deschis la Giroc. Cu sprijinul Con-
siliului Judeţean Timiş, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al
judeţuluiTimiş a operaţionalizat un nou
punct de lucru în comuna Giroc.

Astfel, se va diminua semnificativ tim-
pul de răspuns la toate solicitările din
competenţa seviciilor de urgenţă profe-
sioniste. Zona de responsabilitate a
punctului de lucruGiroc cuprinde loca-
lităţile Giroc, Urseni, Rudicica şi partea
de sud a Municipiului Timişoara, fiind

delimitată de Calea Urseni, strada
Mareşal Constantin Prezan şi strada
Drubeta.

În dotarea punctului de lucru se află o
autospecială cu apă şi spumă, marca
Iveco Magirus AT5003, echipată cu un

rezervor cu o capacitate de 5.000 de litri
de apă, un rezervor cu 500 de litri de
spumogen lichid,module de descarcerare
şi acordare a primului ajutor medical şi
utilajele aflate în dotarea Centrului
Regional şiTransfrontalier de Prevenire
şi Intervenţie în caz de Inundaţii.

ISU Banat are punct
de lucru la Giroc
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Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, laGrădiniţa
cu Program Prelungit din Giroc a avut loc
prima ediţie a Simpozionului judeţean
„Valorificarea folclorului bănăţean prin ac-
tivităţile din grădiniţă si şcoală”.
Simpozionul a avut ca scop sensibilizarea

şi responsabilizarea preşcolarilor şi elevilor
în conservarea şi promovarea tradiţiilor şi
artei populare specifice Banatului şi amulti-
culturalităţii etniilor dinBanat.Acesta a fost
organizat pe două secţiuni: Secţiunea I, lu-
crări ce au cuprins: metode şi modalităţi de
implicare a preşcolarilor/şcolarilor în
aflarea, păstrarea şi transmiterea zestrei fol-
clorice dinBanat; Secţiunea II, lucrări ce au
cuprins: exemple de bună practică şi
parteneriate.Grădiniţa cu ProgramPrelun-
git din Giroc se individualizează în zonă,
cunoscut fiind faptul că are deja tradiţie în
educarea copiilor în spiritul valorificării el-
ementelor de folclor local. În acest sens, ne
preocupă permanent ca bogăţia tradiţiilor
moştenite de la înaintaşi să se păstreze în su-
fletele şi în conştiinţa copiilor nostri şi fie
transmise mai departe.
Legătura cu comunitatea locală (Primăria

Comunei Giroc, Muzeul Satului Bănăţean
din Timişoara şi chiar părinţii) ne oferă
prilejul de a participa la multe acţiuni cu
teme folclorice: dans popular, serbări în grai
bănăţean şi cunoaşterea unor meşteşuguri
tradiţionale. Prin organizarea acestui sim-
pozion ne-am propus să împărtăşim expe-
rienţa noastră şi altor grădiniţe (şcoli), care,
la rândul lor, ne-au prezentat alte elemente-
reper în organizarea activităţilor cu această
temă şi să colaborăm pentru desfăşurarea
unor activităţi comune.

Lucrările celor 70 de cadre didactice im-
plicate direct sau indirect vor fi publicate
într-o carte/revistă şcolară înregistrată cu
I.S.B.N., auxiliar necesar oricărui cadru di-
dactic în desfăşurarea activităţii didactice de
la clasă/grupă. Colaboratori la acest eveni-

ment au fost I.S.J.Timiş,PrimăriaComunei
Giroc, grădiniţe dinTimişoara şi din judeţul
Timiş, precumGrădiniţa P.P.Ciacova,Gră-
diniţa P.P. Giarmata, Palatul Copiilor din
Timişoara, grădiniţe din judeţul Arad
(Pecica, Pâncota, Şiria), Grădiniţa P.P. nr. 4
din Caransebeş, Şcoala Gimnazială nr. 13
Timişoara, Şcoala Gimnazială nr. 27 Tim-
işoara şi grădiniţe din Mako, Kikinda şi
Grebenaţ – participare indirectă.Mulţumim
conducerii LiceuluiTeoretic „DavidVoniga”
din Giroc pentru implicarea şi sprijinul
acordat, reprezentanţilor Consiliului Local
şi colegelor din unitate pentru prezenţă.

Prof. înv. preşcolar JaninaTERTECI
Prof. înv. preşcolar Alina SURUGIU

Simpozion judeţean
„Valorificarea folclorului

bănăţean prin
activităţile din grădiniţă

şi şcoală”, ediţia I,
Giroc 2015
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Luni, 23 noiembrie 2015, începând cu ora
17, în incinta Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc, a avut loc ediţia a III-a a
Balului bobocilor.Mult aşteptata activitate a
adunat în acest an cinci perechi de partici-
panţi din clasa a IX-a, dornici să câştige ti-
tlul de Miss, respectiv Mister Boboc 2015.

Juriul serii a fost format din
domnul primar dr. Iosif-Ionel
Toma, doamna director prof.
Mihaela Pascu, domnul direc-
tor adjunct, prof. Nicolae
Petchescu, cărora li s-au alătu-
rat câştigătorii din ediţia ante-
rioară a balului, elevii Andreea
Eziaş şi Dacian Manoliu, dar şi
reprezentantul clasei a XI-a,
elevul Caius-Delian Bosancu.
Balul bobocilor a fost prezentat
de către domnul prof. drd.
Alexandru Kosa, iar probele au
fost pregătite de către elevii cla-
sei a XI-a, sub coordonarea doamnei diri-
ginte prof. dr. Diana Ureche.

Bobocii au trebuit să treacă prin probe in-
teresante, în care au dat dovadă de spon-
taneitate, ingeniozitate, îndemânare, dar şi
talentul în ale dansului.Astfel, cultura gene-
rală, proba de cusut nasturii într-un timp
scurt, dansul cu portocala, proba de mimă,
dansul la alegere, respectiv cel în perechi au

constituit momentele importante ale acestui
frumos eveniment. Publicul, reprezentat de
cadre didactice ale şcolii şi elevi, a aplaudat
reuşitele concurenţilor şi i-a susţinut de
fiecare dată. Invitaţii speciali ai balului au
fost Loredana Sur, fostă elevă a şcolii şi par-
ticipantă la numeroase concursuri de

muzică, care ne-a încântat cu
vocea sa, alături de câteva
perechi ale Ansamblului folclo-
ric de cântece şi dansuri „Ghio-
celul” din Giroc, din care la
rândul ei face parte.

În urma deliberării juriului,
câştigătorii Balului bobocilor
din acest an au fost desemnaţi
Denisa Luca şi Denis Ciurariu.
Pe locurile următoare s-au
clasat Larisa Ruţă şi Mario
Fedor, respectiv Denisa
Necoară şi Andrei Birtariu.Pre-

miul de Popularitate l-au câştigat Ionela
Cioponea şi Ronaldo Lehaci, iar Premiul
Juriului l-au obţinut Adrian Ordean şi
Valentin Lisu.

Ediţia a III-a s-a încheiat într-o atmos-
feră de bună dispoziţie şi, cu siguranţă, va
rămâne o amintire plăcută peste ani.

Consilier educativ,
prof. dr. Diana URECHE

„Balul bobocilor 2015”,
la Liceul Teoretic

„David Voniga” din Giroc
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Girocenii pasio-
naţi de folclor au
avut, şi vor avea,
ocazia, în continuare,
de a-i urmări pe mi-
cile ecrane pe o parte
dintre componenţii
Ansamblul „Ghio-
celul”. Aceştia au
participat la o serie de
filmări pentru tele-
viziunile de profil.
Astfel, după cum

ne-a precizat domnul
Ionel Şipoş, 11 pe-
rechi de dansatori s-au deplasat la Bucureşti,
pentru a participa la filmări alături de bine-
cunoscuta solistă de muzică populară Car-
men Ienci. Emisiunea „Dimineţi cu cântec”
de joi, 19 noiembrie 2015, a postului Etno
TV, i-a avut aşadar protagonişti pe dan-
satorii din Giroc.
Vineri, 20 noiembrie 2015, dansatorii de

la „Ghiocelul” au participat, din nou, la

filmări pentru aceeaşi emisiune „Dimineţi
cu cântec”.
După o nouă prezenţă, în direct, pe pos-

tul EtnoTV, dansatorii giroceni au partici-
pat la o nouă rundă de filmări, de data
aceasta pentru televiziunea Favorit TV.
Emisiunea realizată cu acest prilej a fost di-
fuzată de postul menţionat în ziua de 2 de-
cembrie. Petru VasileTOMOIAGĂ

Ansamblul „Ghiocelul”
din Giroc, pe micile ecrane

Asociaţia Femeilor Antreprenor din
România (AFAR) a organizat o nouă ediţie a
Balului „Speranţei”, o acţiune caritabilă care
are drept scop strângerea de fonduri pentru
diverse scopuri umanitare.
Peste 100.000 de lei au fost strânşi în acest

an la principala acţiune caritabilă a femeilor
din domeniul business. Banii sunt folosiţi
pentrumaimulte acţiuni cu scop nobil.Oa-
menii din domeniul afacerilor, dar şi invitaţi
speciali, au licitat numeroase obiecte de artă.
Banii astfel adunaţi urmează să fie folosiţi la
susţinerea tratamentului împotriva leu-
cemiei pentru o fetiţă în vârstă de 10 ani, la
susţinerea unei asociaţii care doreşte re-
alizarea unor ateliere vocaţionale pentru
tineri, respectiv dotarea sălii de kinetotera-
pie a căminului de bătrâni de pe strada

Inocenţiu Klein din Timişoara. Desigur, şi
în anul 2015 s-au adunat bani şi pentru cel
mai important proiect al AFAR, căminul de
bătrâni pe care organizaţia doreşte să-l edi-
fice la Giroc.
Calitatea de regină a balului, acordată

pentru cea care a contribuit cel mai mult la
adunarea de bani, a fost obţinut de Carmen
Mataragiu, iar cea de rege al balului, deNicu
Miron.Au fost licitate sculpturi, picturi, al-
bume de artă, bijuterii şi icoane. Cel mai
mult s-a plătit pentru un tablou, ulei pe
pânză, 5.500 de lei.
Prezentarea evenimentului i-a aparţinut

lui Silviu Biriş, iar un bilet de intrare a
costat 250 de lei, banii find incluşi în cei
adunaţi în scopuri caritabile.

Petru VasileTOMOIAGĂ

O nouă ediţie a Balului
„Speranţei”
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Intrarea Maicii Domnului în Biserică,
numită şi Aducerea Maicii Domnului la
Templu, este unul din Praznicele Îm-
părăteşti ale BisericiiOrtodoxe, sărbătorit la
21 noiembrie.
În conformitate cu tradiţia, Fecioara

Maria a fost dusă de părinţii săi Ioachim şi
Ana la Templul evreiesc din Ierusalim pe

când era copilă, unde a trăit şi slujit ca fe-
cioară înTemplu până la logodna ei cu Sfân-
tul Iosif.
Unul din izvoarele celemai vechi ale aces-

tei tradiţii este Protoevanghelia lui Iacov,
una din Evangheliile neincluse în canonul
Scripturii, Evanghelia Copilăriei după
Iacob.
Maria a fost primită solemn de comuni-

tatea templului, condusă de preotul Zaharia,

tatăl lui IoanBotezătorul.A fost condusă în
acel loc sfânt ca să devină ea însăşi „Sfânta
Sfintelor” Lui Dumnezeu, biserică vie şi
templu al pruncului dumnezeiesc care se va
naşte din ea. Biserica vede în această sărbă-
toare ziua în care templul material din
Ierusalim încetează a mai fi locuinţa Lui
Dumnezeu.

IntrareaMaiciiDomnului înBiserică este
cea mai nouă sărbătoare închinată Maicii
Domnului, înscrisă în calendar din secolul
al VI-lea, după ce s-a ridicat la Ierusalim,
sub domnia împăratului Iustinian,o biserică
numită „SfântaMaria cea Nouă”.
Sărbătoarea, cu dată fixă (21 noiembrie),

s-a extins apoi în tot Orientul creştin şi în
Occident. Este marcată cu cruce roşie în
calendar şi este zi de dezlegare la peşte.

Intrarea Maicii Domnului
în Biserică
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Scriitori născuţi în luna
noiembrie

Mihail Sadoveanu
S-a născut în data

de 5 noiembrie 1880,
în localitatea Paşcani.
A fost scriitor, po-
vestitor, nuvelist, ro-
mancier, academician
şi om politic.

Este considerat
unul dintre cei mai
importanţi şi prolifici
prozatori români din
prima jumătate a seco-
lului al XX-lea, având

o carieră ce se întinde pe parcursul a cincizeci de
ani. Este cunoscut mai ales pentru romanele
sale istorice şi de aventuri, deşi autorul a creat pa-
gini nemuritoare despre lumea ţărănească din
Moldova, despre natura României şi a scris, de
asemenea, reportaje şi pagini memorialistice.

Sadoveanu a fost unul din primii colaboratori
ai revistei tradiţionaliste Sămănătorul, înainte de
a deveni un scriitor realist şi adept al curentu-
lui poporanist reprezentat de revista
literară Viaţa Românească. Opera sa se poate
grupa în câteva faze care corespund unor direcţii
sau curente literare dominante într-o anumită
epocă: o primă etapă sămănătoristă, cea de înce-
put, a primelor încercări, nuvele şi povestiri, o a
doua mitico-simbolică, din perioada interbelică
(reflectată în romane precum Creanga de aur
sau Divanul persian). În această etapă, acţiunea
operelor sale are loc în general în regiunea is-
torică a Moldovei, cu teme preluate din isto-
ria medievală şi modernă timpurie a României,
în romane precum Neamul Şoimăreştilor, Fraţii
Jderi şi Zodia Cancerului. Prin intermediul ope-
relor precum Venea o moară pe Siret..., Baltagul şi
alte scrieri, Sadoveanu acoperă o mai mare pe-
rioadă de timp, ajungând până în istoria contem-
porană, în care abordează şi alte stiluri
precum romanul psihologic şi naturalismul.
Ultima etapă corespunde realismului socialist, în
acord cu perioada socialist-comunistă la care
Sadoveanu va adera ideologic.

A fost preşedintele Uniunii Scriitorilor din
România şi, începând cu anul 1921, membru
al Academiei Române. A fost cumnatul criticului
literar Izabela Sadoveanu-Evan. Copiii săi, Pro-
fira şi Paul-Mihu Sadoveanu, au mers pe urmele
tatălui şi au devenit la rândul lor scriitori.

Eugen Ionescu
S-a născut în

data de 26 noiem-
brie 1909, în locali-
tatea Slatina, şi a fost
cunoscut în afara Ro-
mâniei sub numele
de EEuuggèènnee IIoonneessccoo,
conform ortografiei
franceze. A fost un
scriitor de limbă fran-
ceză, originar din Ro-
mânia, protagonist al
teatrului absurdului şi
membru al Academiei Franceze. Obişnuia să de-
clare că s-a născut în anul 1912, ori din pură co-
chetărie, ori din dorinţa de a crea o legătură între
naşterea lui şi moartea marelui său precursor Ion
Luca Caragiale. Primele apariţii ale lui Eugen
Ionescu sunt în limba română, cu poezii publi-
cate în revista Bilete de papagal (1928-1931) a lui
Tudor Arghezi, articole de critică literară şi o în-
cercare de epică umoristică, Hugoliada: Viaţa gro-
tescă şi tragică a lui Victor Hugo. Volumul de debut
e un volum de versuri şi se numeşte Elegii pentru
f iinţe mici. Cele mai de seamă scrieri în limba ro-
mână rămân eseurile critice, reunite în volumul
intitulat Nu!, premiat de un juriu prezidat
de Tudor Vianu pentru „scriitori tineri needi-
taţi”. Desprindem deja o formulă a absurdului,
cartea producând uimire, derută, comic irezisti-
bil. Astfel, după ce atacă figurile majore ale lite-
raturii române din acea vreme, Mihail
Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ionel Teodore-
anu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Pe-
trescu pentru că nu ar fi creat o operă valabilă,
Eugen Ionescu revine şi susţine că ar putea do-
vedi exact contrariul! Întreaga operă ce va urma
poate fi considerată ca un efort original şi reuşit
de a desprinde din banalitatea contingentului
sensul tragic şi absurd al existenţei, fatalitatea
morţii, splendoarea şi neantul condiţiei umane.
Cu ocazia centenarului naşterii scriitorului, în
anul 2009 opera lui Eugen Ionescu a fost cele-
brată în mod oficial în întreaga lume, la propu-
nerea României şi a ambasadorului acestei ţări
la UNESCO, criticul literar profesor Nicolae
Manolescu. Autorului i-au fost consacrate nu-
meroase manifestări culturale, atât în ţară, cât
mai ales în străinătate. Eugen Ionescu a trecut
întru eternitate, în data de 28 martie 1994, în
capitala Franţei, Paris.
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Laureaţi ai premiului
Nobel pentru literatură
Camilo José Cela

Camilo José Cela s-a năs-
cut în 11 mai 1916, în Iria
Flavia, Padron, Coruña
şi a decedat în 17 ian-
uarie 2002, la Madrid.
Scriitorul spaniel a fost
laureat al premiului
Nobel pentru literatură
pe anul 1989.
S-a înscris la Facultatea

de Medicină, pe care a aban-
donat-o pentru a asista la cursurile

nou înfiinţatei Facultăţi de Literatură şi Filo-
zofie. Începe să scrie primele poeme.Se înrolează
de partea franchiştilor în războiul civil spaniol
(1936-1939), în timpul căruia este rănit. După
întoarcerea acasă, începe să aibă o atitudine in-
dependentă şi provocatoare, respingând dic-
tatura lui Franco, asemeni prietenului săuErnest
Hemingway.

Prezent în primul roman, „La familia de Pas-
calDuarte” (1942), acest stil va fi firul roşu al în-
tregii opere celiene, care cuprinde peste 70 de
volume, dintre care zece romane – e adevărat că
acestea sunt înmajoritatea cazurilor experimente
de formă şi conţinut, căci, spunea Cela, „Roman
este orice are scris roman sub titlu”. Cela îşi
abandonează definitiv studiile de drept, pentru a
se consacra literaturii.

Pentru el, literatura cuprinde arta în general.
Peste puţini ani va avea loc prima sa expoziţie de
pictură şi primul său rol, în filmul „Coliseum”,
regizat de Jaime de Mayora. În anul 1951 apare
„LaColmena” („Stupul”), editat la BuenosAires,
căci în Spania publicarea acestuia este interzisă
de către organele de cenzură ale autorităţilor. În
anul 1954, Cela se mută în Palma de Mallorca,
iar în anul 1956 înfiinţează acolo revista literară
de mare influenţă „Papeles de San Armadans”.

În anul 1957, Cela devine membru al Acade-
miei spaniole. În anul 1977 este ales senator.Cea
mai importantă realizare a sa, în ceea ce priveşte
constituţia spaniolă, o constituie modificarea
textului acesteia, şi anume limba oficială este
acum „spaniolă sau castiliană”.

Toni Morrison
Născută Chloe Ardelia

Wofford, în 18 februarie
1931,ToniMorrison este
autoare, editoare şi pro-
fesoară.

A câştigat Premiul
Nobel pentru literatură
în anul 1993. Romanele
ei sunt cunoscute pentru
temele lor epice, dialogul
însufleţit şi personaje de
culoare cu trăsături de per-
sonalitate descrise în amănunt;
printre celemai cunoscute romane ale ei suntCei
mai albaştri ochi,Cântecul lui Solomon, şiMult
iubită, pentru care a câştigat Premiul Pulitzer
pentru Ficţiune în anul 1988. În anul 2002, sa-
vantul Molefi Kete Asante a menţionat-o pe
ToniMorrison pe lista lui de ceimai buni 100 de
afro-americani.

Toni Morrison s-a născut în Lorain, Ohio
având ca părinţi pe George şi Ramah (Willis)
Wofford şi fiind al doilea dintre cei patru copii ai
familiei.

În anul 1949 Morrison a intrat la Universi-
tatea Howard pentru a studia engleza.

În anul 1975, romanul ei „Sula” (1973) a fost
nominalizat pentru PremiulNational Book.Cel
de-al treilea roman al ei, „Cântecul lui Solomon”
(1977), a adus-o în atenţia întregii naţiuni.
Cartea a fost un titlu principal pe lista Clubului
„Cartea lunii”, fiind primul roman scris de un
autor de culoare care a fost ales de la romanul lui
Richard Wright „Fiul băştinaş” din anul 1940.
Cartea a câştigat Premiul National BookCritics
Circle.

În anul 1987, romanul scris de Morrison,
„Mult iubită” a avut foarte mult succes.

Când romanul nu a câştigat PremiulNational
Book şi nici Premiul National BookCritics Cir-
cle, un număr de scriitori au protestat împotriva
acestei omiteri. La scurt timp după aceea, cartea
a câştigat Premiul Pulitzer pentru ficţiune.

În 1993 Morrison a câştigat Premiul Nobel
pentru literatură, fiind prima femeie de culoare
care primit acest premiu.

Ea este menţionată astfel pentru câştigarea
premiului Nobel: Toni Morrison, „care este
caracterizată în romanele sale prin forţă
vizionară şi semnificaţii poetice, dă viaţă unui
aspect esenţial din realitatea americană”.
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Nuexistă cevamai aproape de inimanoas-
tră de români și creștini în același timp,decât
a vorbi de moșii și strămoșii noștri, de pări-
nții care ne-au născut prin Evanghelie.
Multe și minunate au fost darurile pe care
le-a transmis Iisus Hristos ucenicilor Săi.
Cel mai important dar, după Înviere, a fost
acela al primirii Sfântului Duh și al propo-

văduirii cuvântului adevărului la toată făp-
tura (Marcu 16, 15) și iată: „Eu cu voi sunt
până la sfârșitul veacurilor” (Matei 28,20).
Din această făptură au făcut parte și strămo-
șii noștri și „cu noi este Dumnezeu” (Matei
1, 23) prin SfântulApostolAndrei, cel dintâi
chemat la apostolat și primul trimis în glia
noastră străbună.

Fiind înclinat spre rugăciune șimeditație,
simțind chemarea spre înțelegerea tainelor
Lui Dumnezeu, Andrei se apropie de Ioan
Botezătorul în pustia Iordanului și, deși era
foarte tânăr, devine ucenicul acestuia. Și la
botezul lui Iisus, fiind aproape de profetul

Ioan, i-a ascultat spusa: „Iată Mielul Lui
Dumnezeu, care ridică păcatele lumii!”
(Ioan 1, 29). Cunoscând bine profețiile me-
sianice, cu dorința fierbinte și curiozitatea
tinerilor înflacărați și dornici de a ști câtmai
multe despre viață și lume, cu încredere în
Ioan și cu dragoste pentru Cel botezat, An-
drei se apropie și-L întreabă: „Unde locu-

iești? Vino și vezi!” (Ioan 1, 39). Și s-au dus
împreună. Andrei a copleșit cu știința sa pe
Iisus.Acum înțelegea că Iisus esteMesia cel
profețit, că S-a coborât de la Dumnezeu pe
pământ, așa cum profețise Moise (Ieșire 33,
23), dar mai ales că de acum Fiul Lui
Dumnezeu o să trăiască printre oameni, că
ne va deschide cerul, aceea lume din care a
venit și ce va face aici, începând cu „familia”
Sa sfântă, Iosif și Fecioara Maria.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Sfântul Apostol Andrei,
ocrotitorul României



Echipa de fotbal a Liceului Teoretic
„DavidVoniga”dinGiroc, condusă de dom-
nul Boris Babici, profesor de sport şi educa-
ţie fizică, a participat la cea de-a treia ediţie
aMemorialului „IoanMacavei”, desfăşurată
pe stadionul „Fortuna” din satul Covaci.
Competiţia a fost rezervată şcolilor gimna-
ziale din Timiş, iar jocurile s-au desfăşurat
pe suprafaţă regulamentară, în două reprize
a câte zece minute.
Alături de echipa liceului din Giroc au

mai participat Şcoala Gimnazială Sânan-
drei, LiceulTeoretic Recaş şi Liceul cu Pro-
gram Sportiv Banatul dinTimişoara.
Grație diferenţei mari de valoare, LPS

Banatul, unitate de mare însemnătate a fot-
balului juvenil românesc, a obţinut trofeul
fără probleme, sub îndrumarea profesorului
Flavius Nastor. Un jucător exponenţial al

acestei generaţii este Vlad Bâte, născut în
anul 2001 şi selecţionat acum trei ani pentru
turneul Milan Junior Camp, ca unic
reprezentant al României.
Deşi competiţia a fost rezervată elevilor

din clasele a VIII-a, unele echipe au inclus
şi elevi din clase mai mici.
Jocurile de clasament s-au încheiat cu ur-

mătoarele rezultate: LPS Banatul – Sânan-
drei 7-0 şi Giroc –Recaş 6-0.A urmat finala
pentru locul III, în care fotbaliştii de la liceul
dinRecaş s-au impus cu 3-0 în faţa celor din
Sânandrei.
Finala mare a adus faţă în faţă echipa

Liceului Teoretic „David Voniga” şi echipa
Liceului cu Program Sportiv Banatul din
Timişoara. Meciul s-a încheiat cu victoria
timişorenilor, care s-au impus cu scorul de
4-0.

Liceul Teoretic
„David Voniga”

din Giroc, locul II
la Memorialul

„Ioan Macavei”, la fotbal
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Chiar dacă nu au reuşit să câştige fi-
nala, fotbaliştii conduşi de profesorul
Boris Babici nu au venit cu mâna goală
de la Covaci: George Boştină, compo-
nent al echipei girocene, a fost desem-
nat cel mai bun jucător al turneului.
Bursa IoanMacavei, în sumă de 100 de
dolari pe lună timp de un an, a fost
obţinută de Denis Mihociu (LPS Ba-
natul).

Ioan Macavei (1946-2011), cel în
onoarea căruia se desfăşoară acest
turneu, a fost fotbalist, evoluând în anii
‘60 şi ‘70 la Vagonul Arad şi Mureşul
Deva (în Divizia B), fiind apoi con-
ducător (înB şiC) şi antrenor principal
(în C), la Mureşul Deva. De altfel,
arădean fiind, s-a stabilit la Deva. A
fost preşedinte de onoare al clubului
Fortuna Covaci, fondat de fiii săi,
Florin şi Marius, de la înfiinţare, din
2007, şi până în 2011.FortunaCovaci a
fost reprezentanta celei mai mici local-
ităţi care a evoluat vreodată în eşalonul
secund al fotbalului românesc, satul
Covaci având, conform recensământu-
lui din 2002, 697 locuitori.

Competiția a fost organizată cu spri-
jinul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Timiş, prin profesorul Constantin
Osain, la iniţiativa lui Florin Macavei
şi Marius Macavei, fiii lui Ioan
Macavei.
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Sala de Sport din comuna Giroc a găzduit
competiţia de fotbal din cadrul zonei trei a
„OlimpiadeiGimnaziilor” în anul 2015.Au par-
ticipat elevi de gimnaziu de la instituţiile de în-
văţământ din Moşniţa Nouă, Tormac, Sacoş,
Chevereş,Şipet,Chişoda şiGiroc.Au participat,
ca şi competitori, o sută de elevi, însă în tribune

au luat loc şi alţi adolescenţi, veniţi să-i încura-
jeze pe fotbaliştii de pe parchet.

Echipele au fost împărţite în două grupe, la
final, ocupantele locurilor I din fiecare grupă dis-
putând finala întrecerii.

Rezultatele înregistrate în cadrul competiţiei
au fost următoarele: Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda – Şcoala Gimnazială
Şipet 6-2, Şcoala Gimnazială Chevereş – Şcoala
Gimnazială Moşniţa Nouă 2-0, Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc – Şcoala Gimnazială
Sacoş 0-1, ŞcoalaGimnazială „Iosif Ciorogariu”
din Chişoda – Şcoala Gimnazială Chevereş 0-4,
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc –
Şcoala Gimnazială Tormac 5-0, Şcoala Gim-

nazială Şipet – ŞcoalaGimnazialăMoşniţaNouă
1-1, Şcoala Gimnazială Tormac – Şcoala Gim-
nazială Sacoş 1-4, Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda – Şcoala Gimnazială
Moşniţa Nouă 5-1, Şcoala Gimnazială Şipet –
Şcoala Gimnazială Chevereş 1-5.

În urma acestor rezultate, în finala competiţiei

s-au calificat echipele şcolilor gimnaziale din
Chevereş şi Sacoş. Au învins fotbaliştii cheve-
reşeni, cu scorul de 3-1.

În ceea ce priveşte evoluţiile tinerilor fotbal-
işti din comuna Giroc, să spunem că echipa
LiceuluiTeoretic „DavidVoniga” a acumulat trei
puncte în clasamentulGrupei I, ocupând pe poz-
iţia secundă, în timp ce echipa ŞcoliiGimnaziale
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda a acumulat şase
puncte în Grupa a II-a, situându-se, de aseme-
nea, pe locul secund.

De pregătirea tinerilor fotbalişti de la cele
două instituţii de învăţământ s-a ocupat domnul
Boris Babici, profesor de educaţie fizică şi sport.

Petru VasileTOMOIAGĂ

Sala de Sport din
comuna Giroc a găzduit
„Olimpiada Gimnaziilor”

la fotbal
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Altă toamnă cântă-n streşîni
Şî, dîn tălpi la subsuoară,
Ne cutroape iară bruma,
Mă ortaş, a câta oară?!…

Ca o pasăre puşcată
A dîn urmă frundză pică,

Moare-n frigu d-astă noapce…
Ăl dă-i dus n-o măi răgică.

Florili-n jănunchi plecară
Sus în şeri, pă parcea stângă;
Umblă vântu să le-adune,
Să le cânce, să le plângă…

Oare şine umblă noapcea
Şî-n cipsîia lunii bace?

Crenjili prîn băznă-ş caută
Fundzîli înlăcrămace.

La fereastra cătră steauă
S-o lăsat 0rang dă şaţă;

Ăl vinit cu bruma-n space
Omurit az-gimineaţă…

MariusMUNTEANU

CCâânncceecc ddăă bbrruummăă
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Epigrame
de Petre Chira

Diferenţă
Geaba faci figură tristă
Că-s nainte, ce să-ţi fac?

Cu doi ani mai mult ca vârstă
Şi la scris cu-aproape-un veac.

La dentist
Torturat de chinuri grele

La dentist eu merg mai rar,
Căci durerea de măsele
S-a mutat la buzunar.

Precizare
Pornind pe căi necunoscute,

Domol şi uneori la trap,
Să cazi e totuşi o virtute,

Dar în picioare! Nu în cap.

Unui ciubucar
Ieri mi-a reparat o yală,

Dar când fu să-i dau parale
Mi-a făcut o socoteală

De-am ieşit din balamale.

Formă şi conţinut
Privind la claia lui, enormă,
Văd conţinutul fără formă,
Iar dedesubt, e cunoscut,
Stă forma fără conţinut!

În tramvai
Îmi zice unul: - Fiţi amabil!
Şi avansaţi, de s-ar putea.
- Aş avansa, indiscutabil,

De-ar fi de-acord şi şefa mea.

La birtu’din Chişoda
Când birtu’ se îndoaie,
La cap de săptămână,

Eu o fac de oaie,
George, doar de Lână.

Unui semidoct
L-a părăsit subit norocul
Şi azi resimte handicapul:
Îl doare de o vreme locul
Unde se crede că-i e capul.

Explicaţie
Un soi ciudat de aventură
Ne ţine astăzi dezbinaţi.
Eu nu mă las de băutură,
Ea nu se lasă de bărbaţi.

Reciprocitate
Ajunşi de-un timp în umbra crucii,

Mai potoliţi cu neuronu’,
Iubita mea mi-a dat papucii.

Eu ce să fac? I-am dat şoşonu’.
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CCAALLEENNDDAARR OORRTTOODDOOXX RROOMMÂÂNN
DDEECCEEMMBBRRIIEE –– UUNNDDRREEAA

(31 de zile; ziua are 9 ore, noaptea 15 ore)
1 J Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum)
2 V Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. Solomon, arhiepiscopul Efesului
3 S †† SSff.. CCuuvv.. GGhheeoorrgghhee ddee llaa CCeerrnniiccaa şşii CCăăllddăărruuşşaannii; Sf. Proroc Sofonie (Dezlegare 

la peşte)
4 D †† Sf. Mare Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)

DDuummiinniiccaa aa 2277--aa dduuppăă RRuussaalliiii; Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 (Tămăduirea
femeii gârbove); glas 7, voscr. 2

5 L ††) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la peşte)
6 M ††)) SSff.. IIeerr.. NNiiccoollaaee,, aarrhhiieeppiissccooppuull MMiirreelloorr LLiicchhiieeii,, ffăăccăăttoorruull ddee mmiinnuunnii (Dezlegare la

peşte)
7 M ††) SSff.. MMcc.. FFiilloofftteeiiaa ddee llaa CCuurrtteeaa ddee AArrggeeşş; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Mediolanului
8 J Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic şi Onisifor
9 V Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama 

Prorocului Samuel
10 S Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la peşte)
11 D Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Dezlegare la peşte)

DDuummiinniiccaa aa 2288--aa dduuppăă RRuussaalliiii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului); Ap. Sf. Strămoşi:
Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiţi la cină); glas 8, voscr. 3

12 L ††) Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier.
Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

13 M ††)) SSff.. IIeerr.. DDoossoofftteeii,, mmiittrrooppoolliittuull MMoollddoovveeii; †† Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, 
Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara din Siracuza (Dezlegare la peşte)

14 M Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie
15 J Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, episcopul Iliriei, şi mama sa, Sf. Mc. Antia; Sf. Mc. Suzana
16 V Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasa
17 S Sf. Proroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)
18 D †† SSff.. CCuuvv.. DDaanniiiill SSiihhaassttrruull; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiepiscopul

Ierusalimului (Dezlegare la peşte)
DDuummiinniiccaa ddiinnaaiinntteeaa NNaaşştteerriiii DDoommnnuulluuii (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului);
Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 1, voscr. 4

19 L Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul Etiopiei
20 M Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul 

Antiohiei
21 M Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle
22 J †† SSff.. IIeerr.. PPeettrruu MMoovviillăă,, mmiittrrooppoolliittuull KKiieevvuulluuii; Sf. Mare Mc. Anastasia
23 V Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei (Zi aliturgică)
24 S Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)
25 D ((††)) NNaaşştteerreeaa DDoommnnuulluuii (Crăciunul)

Toate ale praznicului: Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12
26 L ††)) SSoobboorruull MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii; ††)) SSff.. CCuuvv.. NNiiccooddiimm cceell SSffiinnţţiitt ddee llaa TTiissmmaannaa;

Sf. Sfinţit Mc. Eftimie Mărturisitorul, episcopul Sardei
27 M †† SSffâânnttuull AApp..,, îînnttââiiuull MMcc.. şşii AArrhhiiddiiaaccoonn ŞŞtteeffaann; Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul
28 M Sfinţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia (Harţi)
29 J Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu
30 V Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora; Sf. Cuv. Leon (Harţi)
31 S Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; SSff.. MMcc.. HHeerrmmeess

(Slujba în noaptea trecerii dintre ani)
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Biserica, și prin ea noi, dorește ca omul să
devină desăvârșit, înger în trup, umanizat
total. Pentru cei care sunt hulitori, delic-
venți, „Crucea lui Hristos este nebunie” (I
Corinteni 1, 18) și fiind pe calea pierzaniei,
Evanghelia li se pare o umbră (II Corinteni
5, 3). Din această cauză se naște deznădej-
dea, apar haosul în gândire și idei năstruș-
nice, ajungându-se la sinucidere și asasinate,

mai mult, se proclamă o nouă religie în care
să troneze minciuna diavolească „îmbrăcată
în haine de lumină” (II Corinteni 11, 4).
Numai așa înțelegem de ce Sf. Ap. Pavel
scria galatenilor: „chiar dacă un înger din
Cer ar veni să vă propovăduiască altă Evan-
ghelie, să nu credeți” (Galateni 1,8).

Nicolae s-a născut în anul 280, în locali-
tatea Patara,dinMiraLichiei, din părinți în-
stăriți. Când avea vârsta de 18 ani, părinții
au decedat. Înmintea sa se înșiră de acum în-
deletnicirile lumii, zări în aparență fericite,
dar care trec o dată cu creatorii lor. Ce este

veșnicia sau cum poți deveni desăvârșit și
prin aceasta să câștigi altă viață? Atâtea în-
trebări fără răspuns. Dar educația de acasă,
dragostea părintească, bunătatea rudeniilor
și exemplul din familie, întind puntea de sal-
vare acestui suflet curat, dar în răscruce de
drumuri.

De tânăr s-a ridicat împotriva nedreptății
și câștigului urât (Tit 1, 11), prin forța sa

morală,consacrându-și viața slujirii adevăru-
lui prin harul Sfântului Duh. Avea 23 de ani
când a intrat în monahism, apoi a primit
preoția pentru mila celor neputincioși, pen-
tru a ierta păcatele lumii și pentru a înfrânge
puterea diavolului, care poartă înmână scep-
trul morții (Evrei 2, 14 – 17), iar cei care au
crezut în Dumnezeu să fie primii la săvârși-
reade faptebune (Tit 2,8 –14).Nicolae vedea
prin prisma preoției topirea răutății lumii.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Sfântul Ierarh Nicolae
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Desfășurat în seara zilei de 1 decembrie
2015,pe scena Sălii „Capitol” a Filarmonicii
„Banatul”dinTimișoara, spectacolul „Și to-
tuși Alba Iulia există”, al artiștilor din co-
muna Giroc, s-a bucurat de o prezență
masivă din partea publicului, sala fiind
arhiplină la ora începerii sale. Alături de ar-
tiștii dinGiroc, componenți ai Ansamblului
„Ghiocelul” și ai corului „Giroceana”, s-au
aflat domnul dr. Iosif-IonelToma,primarul
comunei, domnul ing. Ilie Gâlcă, vicepri-
mar, precum şi consilieri locali.
Cei prezenți în sala Filarmonicii dinTimi-

șoara s-au bucurat de un spectacol maraton
în care, timpde patru ore, s-au simțitmândri
că sunt români. Acest gest făcut de către ar-
tiștii din comuna Giroc merită toată
aprecierea, mai ales că a fost unul complex.
Însă, se știe, la Giroc se pune mare preț pe
păstrarea și ducereamai departe amoștenirii
pe care ne-au lăsat-o înaintașii noștri,

dovadă fiind faptul că în comuna de lângă
Timișoara activează un ansamblu puternic,
un cor pe măsură, dar și artiști valoroși ai
scenei folclorice bănățene.
Pentru că aminteam de această grijă pen-

tru zestrea folclorică bănățeană, spunem că
marelemerit în acest sens îl are primarul co-
munei,domnul dr. Iosif-IonelToma, cel care
sprijină, cu ajutorul Consiliului Local,miș-
carea artistică din Giroc.
Spectacolul a început în sunet de

trompetă, după care s-a intonat „Deșteaptă-
te, române!”, imnul național al României, pe
care spectatori și artiști, deopotrivă, l-au as-
cultat în picioare. În aplauzele spectatorilor,
în scenă au intrat componenții corului
„Giroceana”, care au interpretat cântecul
„Cultul Patriei”, sub bagheta dirijorului
Mircea Sturza. Bianca Fărcuț a recitat o
poezie patriotică, după care corul a intonat
„Treceți batalioane”.

Artiştii din Giroc au oferit,
cu prilejul Zilei Naţionale
a României, spectacolul
extraordinar „Şi totuşi

Alba Iulia există”
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În sunetul unei doine interpretate instru-
mental de Marius Sperneac, Bianca Fărcuț
a mai recitat o poezie patriotică.
Dansatorii au prezentat, apoi, un dans in-

spirat dinRapsodia română,urmați în scenă
de Loredana Sur, solistă vocală, și grupul de
fete, care au prezentat momentele „Frați
români” și „Hai să-ntindem hora mare”.
Maestrul Dorin Cuibariu și formația de

fluierași pe care o conduce au intrat pe scenă
pentru un nou moment inspirat din muzica
tradițională românească, moment care s-a
bucurat de vii aplauze la scenă deschisă.Car-
men Bucovicean, solistă vocală, a interpre-
tatmelodiile „Vin românii, vin laAlba iar...”
și „Veniți români să cerem dreptul”.
„În iureșul jocului bănățean”a fost tabloul

coregrafic care a urmat înaintea încheierii
primei părți a spectacolului. Dansatorii au
prezentat dansuri de fete, brâuri, jocuri din
zona demunte aBanatului, dansurimixte de
băieți și fete.
Partea a doua a spectacolului a debutat cu

solista vocală Loredana Sur, care a interpre-
tat mai multe cântece populare din Banat.
Apoi,membrii Ansamblului „Ghiocelul”,

care și-au propus să prezinte diferite dansuri
din regiunile istorice ale țării, au pus în scenă
un călușmuntenesc în care, alături de tinerii
membri ai formației, s-a prins și coregraful
ansamblului, domnulVictor Jicheran, care a
interpretat rolul „mutului”. Și, dacă la
repetițiile obișnuite coregraful este de obi-

cei cu o bâtă în mână pentru a ține ritmul și
amai „îndrepta”câte un„îndărătnic”,de data
aceasta maestrul a schimbat bâta cu o sabie,
armă cu care a condus desfășurarea forțelor
în scenă. Și, conducerea „ostilităților” i-a
reușit, deoarece spectacolul s-a bucurat de
un real succes. A urmat un nou moment
solistic, susținut de data aceasta de tânăra și
talentata Patricia Pepa. Au cântat, în con-
tinuare, soliștii vocali Bogdan Firu și Car-
men Ienci, după care dansatorii au încins pe
scenă un dans bănățean de câmpie și
tradiționalul soroc.
Momentele următoare le-au aparținut

solistului vocal Ion Dragomir „Papu” și
solistului instrumentist Marius Sperneac,
care și-au arătat măiestria artistică.
Pentru că artiștii din Giroc au dorit să

ofere un prilej de bucurie nu doar pentru
bănățenii aflați în sală, dar și pentru că a fost
ziua în care s-au bucurat toți românii,
dansatorii au interpretat un joc oltenesc.
După recitalurile soliștilor vocali Iasmina
Iova și Florin Pistrilă, a urmat un alt joc
dintr-o zonă folclorică tradițională a
României, și anume Moldova. Alți doi in-
terpreți de muzică populară au cântat pen-
tru cei prezenți, Maria Borțun și Dumitru
Stoicănescu, după care a fost rândul zonei
folclorice Bistrița Năsăud să fie prezentă la
Timișoara prin intermediul dansatorilor de
la „Ghiocelul”.



Spectacolul dedicat zilei de 1 Decembrie
s-a încheiat cu recitalurile solistelor de muz-
ică populară Zorica Savu și DorianaTalpeș,
după care au urmat dansuri din zonele Făge-
tului și Caraș Severinului.Din nou,pe scena
filarmonicii timișorene a urcat Bianca Făr-
cuț pentru a recita o poezie. În încheiere,
solistul cărășan DumitruTeleagă a încântat
publicul spectator cu melodii populare
bănățene.

Fanfara a intonat apoi „Hora Unirii”, în
care s-au prins, pe scenă, dansatorii de la
Ansamblul „Ghiocelul”, în aplauzele căl-
duroase ale celor prezenți în Sala „Capitol”.

Pentru spectacolul din seara zilei de 1
Decembrie trebuie menționați, pentru apor-
tul lor deosebit la reușita acestuia, toți cei
care au contribuit la punerea în scenă a mo-
mentelor evocative: Ciprian Cipu, cel care a
asigurat scenariul și regia și a realizat cola-
jul de versuri, Adrian Safta, dirijor, Mircea
Sturza, dirijorul coralei „Giroceana”, Dorin
Cuibariu, dirijorul formației de fluierași,
Ionel Pascota senior, dirijorul fanfarei, Vic-
tor Jicheran și, din nou, Ciprian Cipu, pen-
tru coregrafia spectacolului, Ionel Lucian
Șipoș, Alexandru Gălușkă, producători și
asistenți coregrafi, primul fiind și directorul
Ansamblului „Ghiocelul”.

Sponsorii evenimentului au fost Primăria
și Consiliul Local Giroc, SC Incmar SRL,
Restaurant Trio și Complex Flonta.

Organizatori au fost Primăria Giroc,
Ciprian Cipu, Nicoleta Șipoș și Ionel
Lucian Șipoș.
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Încă o dată se confirmă faptul că în
mediul sătesc din județul nostru, și nu
numai,Girocul poate fi definit ca un centru
cultural de referință în valorificarea
folclorului bănățean și național.
Cu doi ani în urmă, Consiliul Local și

Primăria, personal domnul primar Iosif-
Ionel Toma, s-au preocupat, împreună cu

specialiștii, de formarea
și pregătirea unei noi
generații de tineri capa-
bili să transmită fru-
moasa ștafetă a multor
generații care au activat
în cadrul Ansamblului
„Ghiocelul”.S-a ajuns ca
la ora actuală înGiroc să
activeze cu caracter per-
manent peste 150 de
dansatori, care săptămâ-
nal se pregătesc cu drag
pentru a reprezenta co-
muna în cadrul unor fes-
tivaluri și unor spectacole de marcă atât în
județ, cât și în afara lui. Nu în ultimul rând,
trebuie să menționez faptul că Ansamblul
din Giroc a reprezentat cu cinste folclorul
românesc în confruntările scenice inter-
naționale la care a participat, obținând
sufragiile juriilor, fiind deținătorul multor
premii și trofee. Amintesc doar câteva

dintre țările în care ne-au reprezentat cei de
laAnsamblul „Ghiocelul”:Bulgaria, Serbia,
Ungaria,Franța,Croația,Cehia,Muntenegru,
Slovenia și altele.
Nupot sănuamintescFormațiade fluierași

din Chișoda, pregătită cu mult drag și pro-
fesionalism de celebrul Dorin Cuibariu.
De asemenea, putemmenționa de această

dată și formația orchestrală
condusă de prof. Adrian
Safta, care are în compo-
nență instrumentiști con-
sacrați și tineri talentați,
cum este Marius Sperneac,
la taragot, și solista vocală
Loredana Sur,Anica Iova și
alții.
O confirmare certă a

demonstrat, cu mai multe
ocazii, Corala „Giroceana”,

sub bagheta dirijoruluiMircea Sturza.
Îngemănarea „forțelor” artistice dinGiroc

s-au concretizat prin marele spectacol
prezentat cu prilejul Zilei Naționale a
României, un spectacol literar-muzical core-
grafic care a încântat publicul timp de patru
ore și care a făcut neîncăpătoare sala „Capi-
tol” a Filarmonicii „Banatul”.

Îngemănarea „forțelor” artistice
din Giroc s-au concretizat prin
marele spectacol prezentat cu

prilejul Zilei Naționale a României
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Este de remarcat faptul că acest spectacol,
în special în prima sa parte, ne-a prezentat
cântece și jocuri adecvate momentului
aniversar, demonstrând multiplele valențe
ale artiștilor în interpretarea tezaurului fol-
cloric românesc, de această dată fiind
reprezentate mai multe zone etnofolclorice
ale țării noastre.
Ca noutate absolută a formațiilor de am-

atori din Banat a fost prezentarea momen-
tului coregrafic „Rapsodia Română” și a
călușarului muntenesc. Aici trebuie să re-
marcăm profesionalismul compartimentu-
lui coregrafic pregătit de Victor Jicheran și
al asistenților Ionel Lucian Șipoș și Alexan-
dru Galușkă. În dansul călușului trebuie
promovată evoluția „mutului”, interpretat
chiar de către coregraful Victor Jicheran.
S-a reușit, cu acest spectacol, să mobi-

lizăm sala, spațiul fiind decorat și pregătit
pentru acest moment aniversar, inclusiv cu
proiecții care au întregit momentele de pe
scenă.Amantrenat, în încheiere, spectatorii,
cu stegulețe, iar la final s-a dansat Hora

Unirii, cu care s-a încheiat spectacolul.
Textul literar din cadrul spectacolului ne-

a reamintit, încă o dată, dacămai era nevoie,
de frumoasa expresie „Și totuși Alba Iulia
există”.
Așmai aminti de prezentarea spectacolu-

lui, excepțională prin sobrietatea și ținuta
DorianeiTalpeș, care a ridicat ștacheta aces-
tui eveniment artistic.
Ca o concluzie,mă bucur că tinerii noștri

artiști de la Giroc au reușit cu brio să prez-
inte timișorenilor, cu acest prilej, un specta-
col de mare calitate artistică, de ținută,
aducând prin aceasta obolul lor la frumoasa
aniversare a Zilei Naționale a României.
Și de această dată,Filarmonica „Banatul”

a fost un partener care ne-a ajutat foarte
mult în realizarea acestui spectacol.
Pentru tot ce au făcut acești tineri se cu-

vine să le mulțumim. Să le mulțumim pen-
tru eforturile depuse și pentru dragostea cu
care au prezentat acest spectacol. În două
cuvinte aceasta s-ar putea spune: cinste lor!

Prof. Ciprian CIPU

Acest spectacol a fost într-adevăr un regal,
așa cum l-au denumit organizatorii, și, așa
cum am spus și pe scenă, e o dovadă clară că
acolo unde se punemult suflet,multă, foarte
multă muncă și există oameni profesioniști
care au ce transmite tinerei generații, nu pot
ieși decât lucruri minunate!
Comuna Giroc, prin Ansamblul „Ghio-

celul”, prin soliștii invitați,mareamajoritate
localnici ai comunei noastre, prin grupul de
fluierașii conduși de prof. Dorin Cuibariu,
prin corul condus de prof. Mircea Sturza, a
demonstrat că poate realiza spectacole de
înaltă ținută.
Pe 1 Decembrie am avut parte de mo-

mente emoționante pe scena Filarmonicii
„Banatul” din Timișoara, parteneri ai aces-
tui eveniment, când coregraful Victor
Jicheran, dansând în cadrul momentului
„Călușerii”, a fost felicitat de doi foști elevi,
Sorin Demea și Dani Petrov, în timp ce în
culise câteva foste eleve aveau lacrimi în
ochii. Acest moment a ridicat sala în pi-
cioare, stârnind ropote de aplauze! E foarte
greu să descriu în câteva cuvinte toate mo-

mentele cheie ale unui spectacol ce a durat
mai bine de patru ore!
Orchestra condusă de prof. Adrian Safta

a rezistat eroic, dansatorii au avut momente
din toate zonele mari ale țării, iar aplauzele
ar fi cerut bis-uri la anumiți soliști, dar din
păcate timpul a fost dușmanul nostru!
Pentru mine a fost o premieră și, la insis-

tențele organizatorilor, doamna Nicoleta
Șipos, împreună cu domnul primar Iosif-
Ionel Toma, am acceptat să prezint acest
eveniment. Le mulțumesc, pe această cale,
pentru încrederea acordată!
Nu vreau să-i uit pe domnul coregraf prof.

Ciprian Cipu, cel care a stat mereu în culise
lângămine, îmbărbătându-i pe dansatori, fe-
licitându-i sau spunându-le foarte discret
unde au greșit, și Ionel Șipos – directorul
Ansamblului „Ghiocelul”.
Vreau să îi felicit pe toți cei care au pus

umărul la realizarea acestui frumos specta-
col și să le mulțumesc celor din public că au
aplaudat cu sufletul fiecare moment.

DorianaTALPEȘ

Artiștii din comuna Giroc pot realiza
spectacole de înaltă ținută



257

Moș Crăciun este o realitate a copilăriei
poporului nostru, un suspin, o dorință vie și
o satisfacție desăvârșită, un izvor de creație
literară cu adâncă sensibilitate, un gust ar-
tistic, muzical rezumat la colinde, o legiti-
mație orară a evenimentului Nașterii lui
Hristos. Colindele, pe lângă semnificația
folclorică, sunt o predică vie și un catehism
popular care au menținut ființa spirituală a
românilor de pretutindeni. La scânteile na-

turale sau artificiale, la lumânările și cande-
lele sărbătorii se văd în zilele Nașterii
Domnului, lacrimi de bucurie și de tristețe,
dor de țară și strămoși. Nici un popor din
lume cu o existență creștină de două mii de
ani, cum este a noastră, nu-și mărturisește
credința în venirea Izbăvitorului, ca poporul
român.
Câte geamuri înghețate nu se deschid co-

lindătorilor, câte suflete calde nu cheamă în-
gerii Nașterii Domnului, câte inimi reci nu
se deșteaptă la acest șuvoi pornit din stră-

moși pentru preaslăvirea Pruncului din
Nazaret?
Colindele românești au fost pastorala vie

și nescrisă a ierarhilor și preoților români, a
stranelor bisericești, care anunțau Crăciu-
nul. Unele se referă la Ștefan,Mihai, Brân-
coveanu, intrați în aureola Cerului.
Glasurile dulci ale copiilor au fost calenda-
rele neștiutorilor de carte ale strămoșilor
noștri și singura lor posibilitate de a afla ce

s-a întâmplat în zilele de groază ale uciderii
pruncilor din Nazaret, dar în același timp
pomenind feciorii luați ostatici sau fetele ră-
pite de satanicele năvăliri ale migratorilor.
Ne putem da seama de înțelegereaNaște-

rii Domnului din folclorul românesc care
este atât de bogat și zilele acestea, fiindcă an-
gajează inima sinceră a celormici și înțelep-
ciunea celor bătrâni.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

EdituraMirton, 2001)

Naşterea Domnului –
mântuire şi izbăvire
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Nicolae Labiș
S-a născut la

data de 2 decem-
brie 1935, în lo-
calitatea Poiana
Mărului, comu-
naMălini, județul
Baia, în pre-
zent județul Su-
ceava.

Criticul Eugen
Simion l-a su-
pranumit „buz-
duganul unei
generații”.

A fost fiul
î nv ă ț ă t o r i l o r

Eugen șiAna-Profira, iar școala primară o începe
în satul natal în clasamamei sale. În timpul celui
de-al Doilea Război Mondial tatăl pleacă pe
front, iar familia se refugiază în comuna Mi-
hăești, satulVăcarea, lângăCâmpulung-Muscel.
Înmai 1945, familia se întoarce înMoldova și se
stabilește laMălini.

A urmat Liceul „NicuGane”din Fălticeni între
anii 1947 - 1951,perioadă în care scrie versuri, iar
la sfârșitul lui 1950, participă la o consfătuire a
tinerilor scriitori dinMoldova, în calitate de se-
cretar al cenaclului literar din Fălticeni, care are
loc la Iași, unde se remarcă după ce recită poe-
ziaFii dârz și luptă,Nicolae!, poezie care-i va fi pu-
blicată în Iașul nou și în ziarul Lupta
poporului dinSuceava.

În mai 1951 a obținut premiul întâi, la Olim-
piada națională de limba română care a avut loc
laBucurești, iar cu această ocazie câștigă admira-
ția redactorilor revistei Viața Românească, care-i
publică poeziaGazeta de stradă.

În ianuarie 1952, la inițiativa lui Constantin
Ciopraga, Labiș a fost transferat la Liceul „Mi-
hail Sadoveanu” din Iași, unde a devenit condu-
cătorul cenaclului literar.

Gheorghe Tomozei a scris, după anul
1989: Labiș este primul poet român disident... El a
anunțat o pauză feroce între poezie și ideologia zilei.
Mai mult decât sigur, închisoarea nu era prea de-
parte pentru el.

Nicolae Labiș a trecut întru eternitate, la data
de 22 decembrie 1956, înMunicipiul București.

Tudor Vianu
S-a născut la

data de 27 decem-
brie 1897/8 ianua-
rie 1898, în localitatea
Giurgiu.

A fost esteti-
cian, critic și isto-
ric literar, poet,
eseist, filosof și
traducător român.
Fratele mai mare al
publicistului Ale-
xandru Vianu. Că-
sătorit cu Elena
Vianu (1911 -
1965).

Fiul său, Ion
Vianu, este un cu-
noscutmedic psihiatru și scriitor.Fiica sa,Maria
Alexandrescu Vianu, este un istoric al artei an-
tice și arheolog.

În anul 1915 devine student la Facultatea de
Filosofie și Drept dinBucurești.Obține titlul de
doctor în filosofie al Universității dinTübingen.
În perioada de doctorat a purtat o corespondență
susținută, punctată de întâlniri amicale, cu prie-
tenul său din liceu, poetul IonBarbu, care studia
matematica la Göttingen. Creația lui a acoperit
exact patru decenii: de la apariția în 1928, în ge-
rmană, a volumului de debut, totodată și primul
său studiu de estetică, valorificare a tezei sale de
doctorat susținută la Facultatea de Filozofie
Eberhard Karl a Universității din Tübingen, (în
noiembrie 1923),DasWertungsproblem in Schillers
Poetik. Über naive und sentimentalische Di-
chtung (Problema valorizării în poetica lui Schil-
ler) și până la volumul apărut postum Arghezi,
poet al omului, purtând subtitlul „Cântare Omu-
lui” (explorând un domeniu al literaturii com-
parate), ultimul său studiu antum, intrat la tipar
chiar în ziua dispariției autorului și apărut după
puțin timp, la începutul verii anului 1964. Teza
de doctorat a fost lăudată de Lucian Blaga, cu
care Vianu era coleg în paginile revistei Gândi-
rea, mai ales pentru trimiterile permanente le-
Expresionismul german,de care Blaga însuși era
puternic influențat în epocă.

Este fondatorul școlii de stilistică a Facultății
de Litere din București și inițiator al catedrei de
literatură universală, căreia i-a fost multă vreme
șef. Tudor Vianu a fost profesor titular de este-
tică, director al Teatrului Național (1945).

Tudor Vianu a trecut întru eternitate, la data
de 21 mai 1964, înMunicipiul București.

Scriitori români născuţi
în luna decembrie
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Laureaţi ai Premiului
Nobel pentru literatură
Boris Leonidovich

Pasternak
Boris Leonidovich Paster-

nak (1890-1960), a fost un renu-
mit poet și scriitor evreu din
Rusia. Se naște și crește într-o
familie de artiști profesio-
niști.

În anul 1909 se înscrie
la Facultatea de istorie-fi-
losofie a Universității
din Moscova, renunțând la

profesia de muzician.
În anul 1912 pleacă în

Germania, unde se ocupă cu
studierea operei școlii neokan-

tiane de la Marburg. Renunță și la
specializarea în filosofie, problematica filosofică ră-
mânând totuși în centrul atenției creației sale literare,
până la romanul și scrisorile ultimilor ani. Pasternak
optează, în final, definitiv pentru literatură.

În anul 1911 debutează cu poezii în almanahul gru-
pării „Lirika”, iar în 1914 tipărește placheta de versuri
„Geamănul din nori”. După examenele de la Univer-
sitatea din Moscova își definitivează primul său volum
de versuri (1914). Volumul „Pe deasupra bariere-
lor” lumele „Sora mea viața” (1922) și „Teme și varia-
țiuni” (1923), în care Pasternak își elaborează modul
cu totul special de a surprinde lumea în integritatea ei,
sunt primite cu entuziasm, impunându-l drept un
mare poet. În anii ‘20, Pasternak încearcă să-și ga-
sească locul în lumea creată de Revoluția roșie scriind
poemele epice 1905 (1925-1926) și „Locotenentul
Schmidt” (1926-1927), care, alături de poemul „Înalta
maladie” (1923-1928), îi aduc recunoașterea oficială.

În timpul Războiului publică volumele de ver-
suri „Pe trenuri timpurii” (1943) și „Întinderea pă-
mântească” (1945). În iarna aceluiași an începe să scrie
romanul „Doctor Jivago”. În anul 1948, întregul tiraj
de „Opere alese” de Pasternak, tipărit în anul prece-
dent, este dat la topit. Publicarea romanului în stră-
inatate în anul 1957, în Italia, și decernarea Premiului
Nobel pentru literatură în anul 1958 a generat ascuțite
critici în presa sovietică, soldate cu excluderea sa din
Uniunea scriitorilor și constrângerea sa să renunțe de
„bună voie” la Premiul Nobel. Motivațía juriului pen-
tru acordarea premiului a fost: „... pentru deosebită
măiestrie atinsă în poezia lirică actuală, precum și în
domeniul marilor tradiții epice ruse”.

În anul 1959 încheie volumul de versuri „Când se
înseninează”. La 30 mai 1960, scriitorul moare la
Peredelkino, celebrul sat de creație al scriitorilor so-
vietici, situat într-o suburbie a Moscovei. În însemnă-
rile și scrisorile ultimilor ani Pasternak și-a adunat
punctele sale de vedere asupra artei.

William Golding
William Golding (1911 –

1993) a fost un romancier
britanic, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru litera-
tură în anul 1983.

El prezintă în roma-
nele sale criza conștiinței
omului modern confrun-
tat cu problemele realită-
ții contemporane.

S-a născut pe 19 sep-
tembrie 1911 la St Columb
Minor, un sat apropiat de
Newquay, Cornwall.

Tatăl său era un profesor local cu convingeri po-
litice radicale și o încredere oarbă în puterea știin-
ței. Familia sa s-a mutat la Marlborough, unde
William a urmat Marlborough Grammar School.
A mers mai apoi la Universitatea din Oxford (Cole-
giul Brasenose, Oxford) în anul 1930, unde a stu-
diat științele naturii și limba engleză. Prima sa
carte, o culegere de poeme, a apărut în anul 1934.

A luat parte în Marina britanică la debarcarea
din Normandia și la operațiunea de scufundare a
celui mai mare crucișător german, nava Otto von
Bismarck în timpul celui de-al Doilea Război Mon-
dial. După ce a fost pe rând actor, marinar, muzi-
cian, a devenit profesor de engleză și filozofie la
școala Bishop Wordsworth’s School din Salisbury.

William Golding s-a dedicat exclusiv scrisului
abia la cincizeci de ani, în anul 1961.Experiența răz-
boiului avea să-l marcheze profund: el și-a pierdut
atunci încrederea în om ca o ființă inocentă: pentru
el, până și copiii poartă în suflete germenele răului.
Aceasta este tema primului său roman, The Lord of
the Flies, din anul 1954 (trad. Împăratul muștelor,
1969) care a cunoscut un enorm succes imediat după
apariție.Urmează alte 11 romane și două volume de
eseuri, tratând, toate, aceeași temă. În anul 1983, în
discursul de recepție a premiului Nobel,Golding se
arăta uimit de obstinația cu care oamenii caută sem-
nele deznădejdii lăsate de el în opera sa. „Eu nu mă
simt deloc deznădăjduit” , spunea el cu acel prilej.
Iar paradoxul acesta exprimă cel mai bine luciditatea
cu care a privit întotdeauna lumea în care ne este dat
să trăim. Motivația juriului pentru acordarea Pre-
miului Nobel a fost: „...pentru romanele sale care,
cu perspicacitatea unei arte narative realiste dar pur-
tând și amprenta diversității și universalității mitu-
lui, iluminează condiția umană din lumea de azi.”

William Golding a murit in casa sa din Perra-
narworthal, lângă Truro, în Cornwall, pe 19
iunie 1993.
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Începând cu data de 20 decembrie şi până în
24 decembrie, preotul, împreună cu un cantor,
trece pe la fiecare casă şi se roagă pentru sănăta-
tea şi bunăstarea familiilor.

În ziua de 24 decembrie, femeile făceau colaci,
dintre care unul mai mare, în formă de cruce,
numit „Boii”, şi încă unul mare, deasupra căruia
se puneau o nucă şi un fir de busuioc.Acest colac
era „Crăciunul”.Pentru seara deAjun se făcea (în
unele case semai face şi acum)mâncare de fasole
bătută (păsulă slăită), tăiţei (şicove) cu mac sau
turte cu urdă (urda se făcea din seminţe de dov-
leac pisate şi fierte, apoi îndulcite).

Înainte de a se aşeza la cină, doi bărbaţi din
casă luau înmâini colacul numit „Boii”, ţinându-
l din două părţi, şi-l
rupeau în două.
Exista credinţa că
cine va rămâne cu o
bucată mai mare în
mână va fi un bun
plugar în anul ce va
urma.

Tot înainte de a
se aşeza la cină, se
punea, într-un blid,
din toate mâncăru-
rile gătite şi, într-un
hârb, tămâie
aprinsă. Întreaga fa-
milie se ducea la
animalele din grajd
şi, imitând sunetele
acestora, le dădea
din bucatele aduse,
ca să fie sănătoase şi
să se înmulţească cu spor.

Odată întorşi în casă, cineva mai bătrân din
familie avea pregătit un ciur cu nuci şi, când se
stingea lumina, le arunca pe jos, iar ceilalţi tre-
buia să le adune pe întuneric.Cel care aduna cele
mai multe nuci, avea să-i meargă bine tot anul
care urma.

În seara de Ajun, cete de copii, flăcăi şi chiar
bărbaţi mai tineri mergeau la casele prietenilor,
vecinilor şi rudelor, cu „Steaua”, în formaţii res-
trânse, din care nu lipseau cei trei crai, Baltazar,
Gaşpar, Melchior, dar şi Irod, împăratul. Ei in-
terpretau o scurtă scenetă în casele în care erau
primiţi, având ca temă Naşterea lui Hristos, şi
cântau „O, ce vesteminunată”.Tot în noaptea de
24 spre 25 decembrie, în unele case se adunau
grupuri de bărbaţi, care jucau cărţi.

Pentru copiii mici până la şapte ani, un mo-

ment important era venirea lui Moş Crăciun, în
seara deAjun.Moşul aducea „pomul”,bradul îm-
podobit de către părinţi.Din sacul său,MoşCră-
ciun scotea daruri pregătite şi le dădea copiilor,
dacă aceştia au fost cuminţi şi au spus câte o poe-
zie.

Înainte de a se încetăţeni împodobirea brazi-
lor de Crăciun, la noi se împodobeau crengi mai
mari de porâmb, obicei care a dăinuit până prin
anul 1925.

În ziua de 25 decembrie, prima zi de Crăciun,
se împărţeau la rude, de pomana celormorţi, co-
laci, lumânări, nuci şi cârnaţi. În dimineaţa ace-
leiaşi zile, un băiat sau un bărbat din familie era
pus „cloţă” (cloşcă). Acesta se aşeza pe un scaun,

având la spate un coş cu fân, iar în mâini ştiuleţi
de porumb, ce trebuia despuiaţi, în timp ce făcea
ca şi cloşca, apoi era dat la păsări. Fânul din coş
era pus apoi în ciuburile cloştilor, existând cre-
dinţa că vor ieşi pui mulţi şi sănătoşi.

Un obicei care se mai păstrează în unele case
este ca la prânzul de Crăciun primul fel de mân-
care să fie o mămăligă mai subţire, numită „bo-
rândău”, preparată din făină de porumb şi zeamă
în care s-au fiert cârnaţi şi coaste de porc. Cola-
culnumit„Crăciun”sepune într-uncoşsau într-un
ciur, pe fân. Lângă el se aşezau nuci, cârnaţi, lu-
mânări, porumb, alte cereale.Colacul se începea
în ziua de Anul Nou. În această zi se mânca
zeamă de carne de porc, iar ca prăjitură, „pătu-
rată” în care se puneau monede. Cine găsea mai
multe monede, era mai bogat în anul ce urma.

Sever LAZĂR

Datinile şi obiceiurile
de Crăciun ale girocenilor
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SoborulMaiciiDomnului,una dintre cele
mai vechi sărbători în cinstea Fecioarei
Maria, se sărbătoreşte în adouăzi deCrăciun.

Soborul, care reprezintă o adunare de oa-
meni, are loc în general după o mare sărbă-
toare şi este pomenit sfântul sau sfânta care
s-a făcut unealtă LuiDumnezeu pentru îm-
plinirea planului Dumnezeiesc.

Soborul Maicii Domnului a devenit
model de sărbătoare şi pentru alţi Sfinţi pre-
cumSoborul Sf. Ioachim şiAna,Soborul Sf.
Ioan Botezătorul sau Soborul Sf.
Arhangheli.

Biserica a rânduit ca a doua zi după Cră-
ciun, să fie pomenită Maica Domnului îm-
preună cu soborul celor care o cinstesc pe ea.

Cinstirea deosebită pe care o aducem
Maicii Domnului este foarte important,
deoarece Maica Domnului reprezintă iu-

birea milostivă, smerită, ocrotitoare şi a de-
venit icoană vie a Bisericii. Fecioara Maria
esteMaicaMântuitorului nostru IisusHris-
tos şi ocrotitoarea tuturor creştinilor, pre-
cum şi a familiei creştine. În această zi,
adunarea cea cerească se uneşte cu adunarea
pământească în jurulMaiciiDomnului pen-
tru a cinsti sfinţenia Sa.Pruncul pe care L-a

născut Fecioara Maria este cu adevărat
Dumnezeu.

FecioaraMaria reprezintă astfel omenirea
în faţa lui Dumnezeu, se face templu curat
al LuiHristos,primindu-L şi născându-Lpe
Mesia, devenind astfel mijlocitoare pentru
noi în faţa Domnului, Eva cea nouă, mama
noastră a tuturor.

Soborul Macii Domnului este unul din
cele cinci mari praznice din anul bisericesc
închinate Sfintei FecioareMaria.

Soborul Maicii Domnului
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Dumnezeu nu ni se descoperă direct, ci
prin aceia care trăiesc adevărul, pentru că
adevărul curăță inima, luminează mintea și
determină la săvârșireamilei și dragostei cre-
știne (I Petru 1, 2). Dar adevărul ca act spe-
cific sufletului omului, a dat împărăției
Cerurilor multe vieți omenești știute și ne-
știute. Unii creștini au fost martirizați, cum

a fost și Ștefan, pentru că au refuzat a îm-
brățișa niște plăceri false, iluzorii sau dău-
nătoare comunității. Sfinții și martirii sunt
aceia care permanentizează actul răscumpă-
rării în lume. A crede în Cel ce există (Ieșire
3, 14;Apocalipsa 4, 10), adică înDumnezeu,
a-ți sacrifica interesele pentru binele comun,
a înțelege pe fiecare în viața lui, în preocu-
pările lui; a te jertfi pentru adevăr, a cugeta
la Evanghelie (Filipeni 1, 27) este înțelege-
rea sensului vieții, este martirajul fără sânge
sau botezul alb.

Cei care l-au omorât cu pietre pe tânărul
Ștefan, de frica împăratului roman Tiberiu

(14 – 37) și de slugarnicul rege Irod Antipa
(14 – 39), tetrarh alGalileii și Pereei, au lăsat
trupul să fie sfâșiat de fiarele și păsările câm-
pului. La două zile de la această crimă, în-
vățatul Gamaliil, în ascuns, trimite pe fiul
său Avelvie să cerceteze. Acesta, nebănuit și
nestingherit, strânge osemintele lui Ștefan
și le înmormântează în satul Cafargamala,

Gamaliil anunțând și pe creștini că vor fi
uciși și ei dacă vor merge la locul martiraju-
lui.

Peste aproape 30 de ani, din cauza deselor
revolte, generalii romaniTitus și Vespasian,
distrug Ierusalimul (69 – 70) și majoritatea
locașurilor și piețelor, încât urmamartiraju-
lui șimormântul Sfântului Ștefan s-au pier-
dut. Totuși făcea minuni și răspundea
rugăciunii credincioșilor, oriunde aceștia se
aflau.

Preot HoriaŢÂRU
(„Pelerinaj duhovnicesc”,

Editura Mirton, 2001)

Sfântul Arhidiacon
Ştefan
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Duminică, 13 decembrie 2015, în cadrul
Parohiei Giroc din Arhiepiscopia Timişoa-
rei, a avut loc festivalul coral de colinde „Cu
noi este Dumnezeu – Dimitrie Stan”. Festi-
valul se află la cea de-a IV ediţie şi a devenit
deja unul cu tradiţie.

La eveniment au participatmaimulte for-
maţii corale, printre care Corul bărbătesc al

Parohiei Giroc, Corul mixt al Parohiei
Giroc, conduse de domnul profesor Mircea
Sturza,Grupul „Flores”de la PalatulCopii-
lor dinTimişoara, condus deAdrianPuşcaş,
şi Corul „Învierea” al parohiei din Foeni,
fondat şi condus de preotul Nicolae Strizu.
Fiecare grup a intrepretatmaimulte colinde,
spre bucuria numeroşilor giroceni prezenţi.
Foarte îndrăgiţi au fost copiii din grupul
vocal „Flores”.

Oaspeţilor şi gazdelor li s-a adresat, pen-
tru început, primarul comunei Giroc,
domnul dr. Iosif-IonelToma:„Se derulează,
iată, cea de-a patra ediţie consecutivă a Fes-
tivalului «Cunoi esteDumnezeu –Dimitrie
Stan» şi este o mare onoare pentru comuni-
tatea noastră creştină să-l găzduim.De anul
trecut, acest festival a rămas în sarcina

Mitropoliei Banatului, Primăriei şi Consi-
liului LocalGiroc.Avemaceastă onoare,dar
şi disponibilitatea, îndreptăţită de credinţa,
ca şi în anii ce vor urma să putem susţine
acest festival atât de important şi atât de înăl-
ţător, în apropierea marelui praznic al Naş-
terii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Pentru prima dată avem şi copii şi nu va fi
singura prezenţă,pentru că începând cu anul
viitorvormaifi invitateşialtegrupuridetineri”.

La Giroc s-a organizat
ediţia a IV-a a Festivalului
„Cu noi este Dumnezeu –

Dimitrie Stan”
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Spectacolul a fost deschis de cei
maimici participanţi, componen-
ţii Grupului „Flores”, şi a fost
continuat de celelalte coruri
prezente în Biserica Ortodoxă
Română din Giroc.
Momentele pregătite au stârnit

emoţia celor prezenţi în sfântul
lăcaş de cult şi i-a făcut să se
îndrepte cu gândul spre ieslea
Betleemului, acolo unde s-a năs-
cut Fiul LuiDumnezeu,Domnul
nostru Iisus Hristos.
„Înotdeauna am spus cu mân-

drie, pentru că foarte multă lume
greşeşte, colindul e ceva sfânt ro-
mânesc, face parte din pământul
românesc. De aceea se caută şi de
aceea ne simţim bine în pragul
sărbătorilor şi în timpul sărbăto-
rilor, când ascultăm colinde, mai
ales cântate de copii. Noi avem şi
un CD care se intitulează «Co-
lind, colindăm» cu piese legate
numai de sărbătoarea de Crăciun.
Din sufletele acestor minunaţi

artişti vă dorim un Crăciun liniş-
tit, luminos, plin de împliniri, un
An Nou fericit şi să dea Dumne-
zeu să ne reîntâlnim şi altă dată, cu
aceeaţi plăcere”, a afirmat Adrian
Puşcaş, dirijorul grupului de copii
„Flores”.
„Este o bucurie pentru noi că

aţi fost înmijlocul nostru, în bise-
rica noastră. Ascultându-vă, nu
cred că a fost cineva care să nu vi-
breze, să nu aibă un simţământ
aparte când a auzit aceste voci
cristaline. Am auzit, cântaţi în
multe locuri, dar în orice biserică
veţi cânta, de fapt veţi fi în peştera
din Betleem, veţi fi lângă pruncul Iisus şi
veţi aduce slavă, laudă şi mărire prin ceea ce
Dumnezeu v-a dăruit, prin glasurile voastre.
Este un dar şi nu oricine îl are. Preţuiţi-l şi
munciţi-l aşa cum aţi făcut până acum şi
Dumnezeu, cu siguranţă, vă va răsplăti pen-
tru toată aceastămuncă şi dragoste pe care o
aveţi faţă demuzică.Vămulţumesc că aţi fost
pentru prima oară, nădăjduim că nu pentru
ultima, în biserica noastră din Giroc şi vă
dorescmulţi ani cu bucurie, sănătate şi pace.
Sărbători binecuvântate, aşa cum sunteţi şi
voi”, a spus părintele paroh al Parohiei

Ortodoxe Române Giroc,Marius Şonea, în
încheierea momentului artistic al copiilor.
Corului de copii le-a fost înmânată, de

către primarul comunei Giroc, domnul dr.
Iosif-IonelToma, o diplomă de participare,
în semn de preţuire şi apreciere a prezenţei
lor la festival.
Diplome au primit şi celelalte coruri par-

ticipante, care au adus, pentru câteva cea-
suri, în sfântul lăcaş din Giroc, cântecele ce
preamărescNaştereaMântuitoruluiNostru
Iisus Hristos şi vestesc speranţa pentru fie-
care creştin.

Ioana NICOLESCU
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Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară.

Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe pintre anii trecători.

Tot e alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur în depărtare
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare
Şi pe-ntinderea pustie, fără urme fără drum

Se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Străluceşte şi dezmiardă oceanul de ninsoare
Iat-o sanie uşoară care trece printre văi...

În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.

Vasile ALECSANDRI

Iarna
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