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P re m i e r ă a b s o l u t ă !
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc,
g az d ă a O l i m p i a d e i N aț io n al e d e M a t e m a t i c ă
Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc a fost gazda celei de-a 68a ediții a Olimpiadei Naționale de
matematică, pentru clasele V-VI. A
fost o onoare și o bucurie ca liceul
nostru să organizeze faza națională a
celei mai importante competiții în domeniul matematicii.
Deschisă în Aula Magna a
Universității de Vest din Timișoara,
miercuri 19 aprilie, Olimpiada a adunat la start 156 de elevi din toate
județele țării, însoțiți de 44 de profesori. Importanța acestei competiții a
fost dovedită de prezența, la festivitatea de deschidere a ministrului
Educației, domnul Pavel Năstase, a
președintelui Consiliului Județean
Timiș, domnul Călin Dobra, a doamnei inspector școlar general Aura Danielescu și a domnului primar al
comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma.
Cuvintele deosebite adresate de
doamna Marinela Nuță, inspector în

cadrul Ministerului
Educației Naționale,
președintele executiv
al Comisiei Centrale,
referitoare la modul de
organizare a Olimpiadei la Giroc, ne-au bucurat și au reprezentat,
totodată, o provocare
pentru a găzdui, în viitor, și alte competiții
școlare naționale.
Rezultatele finale iau pe unii și i-au întristat pe alții. La
clasa a V-a a fost acordat un premiu
I, cu punctaj maxim, iar la clasa a
VI-a au fost trei premii I, cu punctaj
maxim. De asemenea, s-au acordat
premiul II, premiul III și numeroase
mențiuni.
Pe lângă sumele primite de la Ministerul Educației Naționale, premiile
au fost consistente datorită sponsorilor generoși, care și la această ediție

au fost alături de elevii noștri.
Această organizare nu ar fi fost posibilă dacă nu am fi avut sprijinul
total al Inspectoratului Școlar
Județean Timiș, al Primăriei și Consiliului Local Giroc, care au făcut posibil ca elevii participanți să
beneficieze de condiții foarte bune de
cazare și masă.
Prof. Nicolae PETCHESCU,
director-adjunct Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc

În vi e r e a D om n u l u i ș i Mâ n t u i t or u lu i
n os t r u Ii s u s H r i s t os
Gi roc

Chișoda

In memoriam
Prof. Ion Murariu
(1937-2017)

Preșcolarii din Grupa
Mijlocie C de la
Grădinița cu Program
Prelungit din Giroc,
la Festivalul-concurs
Regional „Simfonia
primăverii”
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Medalie de bronz
pentru karatiștii
giroceni la
Campionatul
European
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Chiar înainte de Paști, în perioada 6-9
aprilie 2017, în Complexul Sportiv Cluj
Arena - Sala Polivalentă s-a desfășurat
cea de-a IX-a ediție a Campionatelor Europene de karate WUKF pentru toate
vârstele, organizată de Federația Română de Karate WUKF.
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La această competitie au participat
sportivi din 26 de țări, având peste 1.800
de sportivi înscrişi, 86 de arbitri, 190 de
antrenori și instructori.
CS Karate Club Giroc a reprezentat
România prin cinci sportivi: Aisha Pera,
Shaira Pera, Bianca Pup, David Ghesu și
Daria Dumitraşcu, însoţiţi de antrenoarea Amalia Sisak. O evoluție frumoasă a
avut Shaira Pera, care a obținut medalia
de bronz. (O.I.)

Iz v o r ul T ă m ă d uir i i
p ra z n i c î n c h i n a t M a i c i i D o m n u l u i
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În fiecare an, în prima vineri după
Paști, Biserica Ortodoxă sărbătorește Izvorul Tămăduirii. Este un praznic închinat Maicii Domnului, menit să arate
rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii oamenilor. Numele de Izvorul Tămăduirii amintește de o serie de minuni
săvârșite la un izvor aflat în apropierea
Constantinopolului.

Potrivit tradiției, Leon cel Mare, cu
puțin timp înainte de a ajunge împărat,
se plimba printr-o pădure din apropierea Constantinopolului. A întâlnit un bătrân orb, care îi cere să-i dea apă și să-l
ducă în cetate. Leon va căuta în apropiere un izvor, dar nu va găsi.
La un moment dat, a auzit-o pe Maica
Domnului spunându-i: „Nu este nevoie
să te ostenești, căci apa este aproape!
Pătrunde, Leone, mai adânc în această
pădure și luând cu mâinile apă tulbure
potolește setea orbului și apoi unge cu
ea ochii lui cei întunecați”. Leon va face
ascultare și, astfel, va găsi un izvor din

care îi va da orbului să bea. Îi va spăla
fața cu această apă, iar orbul va începe
să vadă.
După ce a ajuns împărat, Leon a construit lângă acel izvor o biserică. Mai
târziu, împăratul Justinian (527-565),
care suferea de o boală grea, s-a vindecat după ce a băut apă din acest izvor.
Ca semn de mulțumire, a construit o biserică și mai mare. Această biserică a fost distrusă de turci în anul
1453.
De-a lungul timpului, apa
acestui izvor a vindecat multe
boli și a tămăduit diferite răni și
suferințe.
Credincioșii care merg la Istanbul (numele nou al vechii
cetăți a Constantinopolului) se
pot închina în biserica Izvorului
Tămăduirii. Actuala construcție
este din secolul al XIX-lea, dar la
subsolul acesteia se află un paraclis din secolul al V-lea unde
există până astăzi izvorul cu apă
tămăduitoare din trecut.
Creștinii ortodocși vin în această zi la
biserică pentru a lua parte la slujba de
sfințire a apei, cunoscută și sub numele
de Aghiasma Mică.
După ce preotul a sfințit apa, îi
stropește pe credincioși țo se cântă troparul: „Mântuiește, Doamne, poporul
Tău, și binecuvintează moștenirea Ta,
biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău”. Astfel,
s-a reținut în popor că scopul urmărit
este de a alunga „arătarea urâtă și rea”,
adică duhul cel rău.

Iaca cum măi pergem vremea

Anii butușâț în sac
Ori pornit cu vremea jiocu’
Plin dă babe pă socac
Șî dă moș șie trag cu ochiu’.
Poace vruna dântră ele
Să opreșce la givan
Șî gângindu-să la răle
Scoace tozla dă duhan.
Îș apringe o țâgară,
Apoi suflă în răpelț
Șî sloboage fum pă nară,
Ca doar nu-i dă ciocovăț.
Mereuț, fără vr’o grabă,
Nu cumva ca să smincească,
Să apropie dă babă
Înșercând s-o șivișască.
- Bună vremea, scumpă doamnă,
Tăt ca mine la păcică?
Șî cum bine bag dă samă
Sângurică, sângurică?...
Baba, fără multă școală,
S-o făcut că nu auge,
Cum să-i deie socoteală
Moșului vorbind în duge.
Iaca Laie, ăl dân Vână,
Chișozan cu fruncea lată,
Cu un țecăr mare-n mână
Șî cu-n bât în aialaltă!
- Pali, bună gimineața!
Văd că iar ce țâni dă rele...
- Laie, asta îi viața
Mă țân io, să țân șî ele!...
- Vedz pă aia fărbălită
Șie s-apropie dă ușă

Mică, lată șî trugită
Șî cu capu’ dă păpușă?
Pali, dzâc s-o lași în boală
Șie ce țâni dă ia ca râia...
Astă-o mers cu cini la școală
În bătaia a dântâia.
Treșie una... na să fie!...
Roșîie ca șî o vulpe,
Cu un moț dă ciocârlie
Șî cu șoareși strânși pă pulpe
Să bâzgoanie-n poancă Laie
Șî scap-o fluierătură,
- Șie ce tăt holbăz „Tataie”?
Vedz că-ț pică ochii-n gură!
Că-ț propcesc vro tri în foale
D-ai sări în sus ca lopta!
Șî vr’o patru păstă șale
Ca poimâine-ți cântă popa!
- Pali, hai să bem o votcă,
Că pucerili mă lasă,
Nu mai vreu să dau dă potcă
Vreu s-ajiung întreg acasă.
S-o pălit vremea păgână,
Ca un fir dă romăniță,
Păstă Laie al dîn vână
Șî pă Pali Lubeniță.
Cândva hocoș prân tot satu’
Cu ochii după mueri
Az îș duc cu greu păcatu
Nu-s mai ăia șie-or fost ieri!
Io să nu mai port osânda,
Vremuri grele că m-apasă,
Mi-am spart, nărăvaș, oglinda
Să n-o țân năloagă-n casă!

Petru CHIRA

M a r e l e M u ce n i c G h e o r g h e ,
s f â n t u l m a r t i r p u r t ă t or
d e bi r u i n ț ă
DIALOG CU CETĂŢENII

Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, prin martiriul
său, este unul din roadele
Învierii Domnului. Numai credinţa fermă în Înviere i-a determinat pe
creştini să pecetluiască
cu propriul lor sânge adevărurile creştinismului,
devenind mărturisitori şi
mucenici sau martiri ai
Celui Ce a sfărâmat puterea morţii. Biserica se întăreşte cu mucenicii,
după cum se întăreşte un
oraş cu soldaţi şi străjeri.
Martirii, muceniceşte, au
întruchipat cele mai înalte şi mai sfinte virtuţi ale vieţii creştine. Numit şi „Purtătorul de biruinţă”,
pentru că a biruit pe diavolul şi pe păgâni, răbdând cu vitejie toate, pentru
dragostea Lui Hristos, Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe este cinstit printre
cei mai mari sfinţi martiri. Chinurile
sale cumplite, rănile pricinuite de ostaşi, nevătămarea şi tămăduirea minunată a trupului său, credinţa în
Dumnezeu, răbdarea până la moarte,
bărbăţia şi curajul său de a-L mărturisi pe Hristos îl fac pe Sfântul Gheorghe un Mare Mucenic al Bisericii.
Datorită realizărilor sale deosebite,
Gheorghe a ajuns comandantul armatei împăratului. Contextul istoric în
care a trăit Marele Mucenic Gheorghe
a fost unul plin de încercări pentru

creştini. Din ordinul împăratului
Diocleţian
(284-305), creştinilor
bogaţi li s-au confiscat
averile, funcţionarii de
stat creştini au fost concediaţi, sclavii creştinilor ucişi, demnitarii
creştini aruncaţi în temniţă, slujitorii Lui
Hristos batjocoriţi şi
chinuiţi, iar cei care nu
jertfeau zeilor, omorâţi.
Pentru că nu a vrut să
ducă la îndeplinire ordinele împăratului păgân
împotriva fraţilor creştini, deoarece voinţa lui
Diocleţian nu mai era în acord cu credinţa sa, cu idealurile şi convingerile
sale morale, a renunţat la situaţia sa
socială înaltă pătimind pentru Hristos.
Tocmai această loialitate şi puterea
în credinţă îl fac pe Sfântul Gheorghe
să fie atât de iubit de creştini.
Putem spune că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost un model de
conducător, care nu a renunţat la Hristos pentru funcţii înalte, un model
pentru Sfântul Voievod Constantin
Brâncoveanu.
Drept mărturie a evlaviei faţă de
Marele Mucenic, domnitorul martir
i-a închinat biserica de la kilometrul 0
din Capitală, unde se află mormântul
cu sfintele sale moaşte.

Duel epigamatic Pet Chira - George Lână
(al patlea asalt)
Petru Chira
Dac-ar fi să te ascult,
Din ce văd și ce socot,
Gipsu' mi-a căzut de mult
Cu ce-avea în el. Cu tot!
George Lână
Te-a lovit necazul mare,
Îți pierzi locul între zmei,
Dar ai motiv de consolare
Te poate-nlocui Bencei!

Petru Chira
Pe tovarășul propus,
Activist în reciclare,
Îl refuz că sunt dispus
Să-l propun pentru casare.

George Lână
Ionel Bencei, că a fost cazul,
S-a pensionat, ca activist,
Însă n-a schimbat macazul
Se opintește. Ca epigramist!
Petru Chira
Acest tovarăș activist,
Ce pare priceput în toate,
A și ajuns epigramist.
Cu foarte multă greutate.

George Lână
I-o tragi, finuț, tovărășește,
Dar eu voi provoca o dramă.
Bencei vedem că se trudește,
Dar este henț în epigramă.

Petru Chira
După oricare parametri
Nu-ncerc în coarne să îl caut,
Dar dacă-l iau la unșpe metri
Observ că-n toate este aut!
George Lână
Există o realitate dură:
Fiecare naș își are nașul!
L-ai plesnit peste măsură
Încât voi scoate cartonașul.

Petru Chira
Să-ncheiem, totuși, cu bine,
Eu propun s-o dăn forfe
Ca să-l critic - n-am pe cine,
Iar să-l laud - n-am de ce.
George Lână
Varianta aceasta, fac pariu,
Îi va fi amicului pe plac.
Dar de iese, cumva, la atac,
Îl vom epigrama. De viu!

S pe c i a l
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Î n vi er e a D om n u lu i și M ânt u i to r u lu i
nos t r u I is u s Hr i s to s
Chișoda

Giroc

Și în acest an, ca și până acum, biserica din Chișoda s-a arătat a fi neîncăpătoare pentru cei care au venit să prăznuiască Învierea Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Faptul că a fost o sărbătoare a bucuriei s-a putut vedea și în chipurile și
sufletele oamenilor.
Deși o oră târzie, toți cei prezenți au primit cu bucurie salutul „Hristos a Înviat”,
iar mai apoi paștile pe care le-au dus în sânul familiei lor.
Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este un moment de revigorare duhovnicească. După un post în care fiecare și-a crescut și întărit virtuțile după puterea sufletului său, această sărbătoare aduce un val de bucurie și nădejde că locul
nostru lângă Dumnezeu este pregătit și ne așteaptă să îl ocupăm.
Hristos a făcut treisfert de drum către noi, coborând din cer, pătimind și înviind,
rămânând ca noi doar un sfert de drum să îl mai parcurgem pentru ca să câștigăm
mântuirea.
Nouă ne râmâne doar să alegem să fim cu Hristos și nu împotriva Lui, să îl primim în sufletul nostru și să nu fim indiferenți față de jertfa Lui.
Învierea este un moment care ne readuce în minte blândețea, iubirea și iertarea
Mântuitorului, pentru că, iată, pe cruce fiind răstignit, a primit în raiul proaspăt
redeschis pe tâlharul care s-a căit pe cruce, iar cu ultima suflare s-a rugat pentru
cei ce îl batjocoreau, spunând „iartă-i, Domne, că nu știu ce fac”.
Ca urmare, Învierea Lui Hristos aduce speranța mântuirii în sufletele noastre, indiferent cât de „tâlhari” sau „batjocoritori” am fi, dacă ne căim cu adevărat și credem în Hristos cel răstignit pentru mântuirea noastră, atunci și noi putem câștiga
raiul.
HRISTOS A ÎNVIAT PENTRU TOȚI!
Preot Dragoș DEBUCEAN

După ce am participat la intrarea solemnă a lui Iisus în Ierusalim, în Duminica
Floriilor, și am comemorat și trăit Patima și Răstignirea Domnului în timpul Săptămânii mari, împreună cu credincioșii din Parohia Ortodoxă Giroc, ne-am bucurat și de întâmpinarea Lui Hristos cel Înviat în Sfânta noapte a Învierii.
La Biserica Ortodoxă din Giroc, celebrarea Învierii Domnului a fost săvârșită
sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 23:30, de către preoții slujitori ai parohiei, Pr. Paroh
Marius Șonea, Pr. Daniel Mateia și Pr. Prof. Adrian Covan. Slujba a început
înainte de miezul nopții, prin aprinderea lumânării pascale, simbol al luminii Lui
Hristos cel Înviat. Această Lumină Sfântă a fost adusă direct de la Ierusalim, fiind
efectul vizibil al minunii ce se petrece în fiecare an în Țara Sfântă la această sărbătoare. Timp de aproape o oră, după înconjurarea bisericii de trei ori, pe străzile
localității au răsunat glasurile credincioșilor ce prevesteau momentul culminant al
nopții: „Învierea ta Hristoase Mântuitorule, Îngerii o laudă în ceruri. Și pe noi pe
pământ ne învrednicește cu inimă curată să te mărim!”. Acest moment s-a realizat după revenirea în fața bisericii, prin citirea Evangheliei Învierii și intonarea
troparului „Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din
morminte viață dăruindu-le!”. Tot acum, clopotele au bătut, din nou, după o săptămână în care au fost înlocuite de toacă.
Canonul Învierii, ce a urmat, lecturile biblice și cântările au amintit credincioşilor făgăduinţa Lui Dumnezeu, Creator şi Mântuitor, de a fi mereu alături de om,
o făgăduinţă ce culminează cu Vestirea Învierii.
Cu ocazia prăznuirii Învierii Domnului, Preotul Paroh le-a adresat credincioșilor
un cuvânt de bucurie încărcat de emoții și semnificații duhovnicești în care sublinia că nu este sărbătoare mai aleasă, nu este prăznuire mai sfântă, mai bogată ca
aceasta. „De aceea gândul nostru se îndreaptă către dumneavoastră, toți cei care
ne auziți, ca în această noapte sfântă și mântuitoare să cugetăm mai mult la viața
noastră, la cât ne sălășluim și ne odihnim noi în Dumnezeu și cum Îl primim noi
pe Dumnezeu în viața noastră. Facă Bunul Dumnezeu ca noaptea aceasta mântuitoare a Sfintelor Paști, a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, să ne fie nouă
tuturor prilej de nădejde, de mântuire”.
De asemenea, în cuvântul de la încheierea slujbei, a fost precizat faptul că, prin
ajutorul Lui Dumnezeu, în anii următori nădăjduim să săvârșim aceste slujbe ale
Sfintei Învieri în biserica cea nouă, ce se înalță cu mult spor, lucrările la aceasta
fiind reluate de curând.
Începând de acum, Biserica întră în perioada liturgică a Penticostarului, perioadă
ce se încheie cu Praznicul Pogorârii Sfântului Duh.
Preot Marius ȘONEA
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Ruga Giroceană de anul acesta a adunat, ca și
la edițiile precedente, mii de locuitori din Giroc
și nu numai, care au venit să asiste la spectacolele folclorice și să se bucure de primele zile
de Paști.
Într-o atmosferă de sărbătoare, cu mic, cu
mare, girocenii au venit într-un număr impresionant la Grădina de Vară a Căminului Cultural din
Giroc, unde au fost întâmpinați, prin cuvântul de
bun venit, de domnul primar dr. Iosif-Ionel
Toma, care a început prin a le spune celor
prezenți „Hristos a Înviat!”: „Mă bucur să văd
că, la fel ca în anii trecuți, sunteți prezenți, în
număr atât de mare, la sărbătoarea Rugii din
Giroc.
Vreau să mulțumesc pe această cale soliștilor
și formațiilor care susțin programul artistic al
Rugii, Ansamblului «Ghiocelul» și, nu în ultimul
rând, Consiliului Local Giroc, care, prin consilierii lui, a alocat, și în acest an, sume suficiente
ca Rugile din localitățile Giroc și Chișoda să se
desfășoare în cele mai bune condiții”.
Participanților li s-a adresat și preotul paroh Marius Șonea, care le-a transmis tuturor „Hristos a
înviat!”.
După tradiție, evenimentul a fost deschis de
Fanfara comunei și a continuat cu Hora Rugii, în
care, alături de domnul primar și de celelalte
oficialități locale, s-au prins componenții
Ansamblului „Ghiocelul”, dar și foarte mulți dintre girocenii prezenți.
Programul artistic a debutat cu un dans de
pustă susținut de grupa copiilor de grădiniță. Tot
un dans de pustă a prezentat și Grupa Mijlocie a
Ansamblului „Ghiocelul”.
Al treilea dans a fost unul pe generații: copiii
de grădiniță, Grupa Mijlocie, Grupa Mare și Seniorii. Cel mai mic dansator are 6 ani, iar cel mai
în vârstă are 64 de ani.
În încheierea programului, a fost prezentat un
dans de munte, de către grupa dansatorilor
avansați, și un moment muzical al grupului vocal
condus de doamna profesoară Desanca Lalici.
Invitații Rugii Girocene din acest an au fost
interpreți și instrumentiști de marcă ai muzicii
populare bănățene, așa cum, de altfel, se
întâmplă la Giroc și Chișoda, an de an.
Andreea Voica și Ion Dragomir, acompaniați
de formația condusă de profesorul Deian Galetin,
și Dumitru Stoicănescu, acompaniat de orchestra
„Ghiocelul”, condusă de prof. Adrian Safta, au
fost artiștii invitați la Ruga Giroceană 2017.
De asemenea, anul acesta pe scena Rugii a
urcat și Sorana-Karina Ștefan, finalistă a concursului „Vocea României junior”.
Tot din postura de giroceancă a susținut un
recital și tânăra interpretă de muzică populară
Loredana Sur.
Cele două zile de Rugă Giroceană au fost petrecute într-o atmosferă de mare sărbătoare, la
reușita cărora și-au adus aportul Primăria și Consiliul Local Giroc.
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R u g a G i r o c ea n ă v ă z u t ă de a r ti ș t i i p a r t i c i p a n ț i l a ev en i m e n t
Andreea Voica
Deian Galetin
S pe c i a l
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„Ruga Giroceană de anul acesta a fost la fel de
frumoasă ca în fiecare an. Dacă vremea nu a fost
prietenoasă ca de obicei, în schimb oamenii au fost
la fel de deschiși spre a petrece
împreună cu noi și au venit în număr
foarte mare. Nu pot decât să mă
bucur că Ruga Giroceană continuă,
iată, tradiția deja știută. Pot să spun
că mă simt ca acasă aici, la Giroc, și
îmi face plăcere să vin. Fără să supăr
pe nimeni, Ruga de la Giroc este
foarte cunoscută, și nu numai în
Banat. Oriunde merg în țară, oamenii mă întreabă dacă mai cânt la
Giroc, pentru că vor să vină să ne
vadă. Chiar m-am fotografiat aici cu
niște doamne și domni, care mi-au
spus că au venit din Maramureș să ne vadă, special
pentru Ruga de la Giroc. Este foarte cunoscut faptul că aici întotdeauna este muzică bună, că localitatea este foarte aproape de oraș, și atunci vin
oameni din foarte multe părți. Iar pe noi acest lucru

nu poate decât să ne bucure și sper să colaborăm
mulți, mulți ani de acum înainte, pentru că, repet,
mă simt la Giroc ca la mine acasă. În ultimii ani, și
spun acest lucru cu o mare bucurie,
tineretul s-a îndreptat spre muzica
populară și este foarte la modă să
dansezi brâul, un dans specific Banatului de munte. Toată lumea știe să
danseze brâul! Nu credeam că voi
ajunge să spun asta, dar la Giroc brâul
se joacă mai ceva ca la Caransebeș.
Foarte multă lume intră în brâu, de la
cei mai tineri, la cei mai în vârstă, iar
de pe scenă, am o priveliște minunată
și îmi e mai mare dragul să-i văd pe
toți cum intră în joc și cu cât drag
dansează.
Noi vom cânta și la Ruga Chișozeană în acest an,
așa că rămânem aici. Să dea Dumnezeu să ne putem
vedea în fiecare an. Totul e să fim sănătoși, mai
mult nu ne trebuie, și vom avea noi grijă să aducem
voia bună la Ruga Giroceană”.

Dumit Stoicănescu

„La Giroc se ține, încă, tradiția
frumoasă a noastră, a românilor, și în
special a bănățenilor de fală. Iar la Giroc
sunt numai oameni de fală, cu un grad
ridicat de cultură. Mă bucur că am putut
să fiu alături de ei anul acesta la Sfintele
Sărbători de Paști și că am ajuns să fiu și
eu, un pic, un fiu al satului, pentru că mam mutat de la oraș aici, la Giroc.
Pot să spun că sunt consătean cu
girocenii. Girocul, pentru mine,
înseamnă rădăcini lăsate parcă și pentru
oameni de felul meu, de la munte, pentru că aceștia sunt foarte credincioși. Ei
știu ce vor în viață.
Așa am fost și eu, așa sunt și girocenii. Am mai cântat la Ruga
Giroceană, cu câțiva ani în urmă. Locuitorilor de aici le place foarte
mult folclorul, indiferent din ce zonă a țării provine, că e din Banat,
Oltenia sau Dobrogea.
Colaborez de multă vreme și cu Ansamblul din Giroc și pot spune
că suntem ca o familie. Vreau să le mulțumesc încă o dată organizatorilor, domnului primar, domnului viceprimar, consilierilor locali,
doamnei Nicoleta Șipoș, domnului Ionel Șipoș, pentru că ei tot timpul au știut ce vor locuitorii din Giroc și fac lucrurile bine. Mă bucur
că duc mai departe această tradiție, într-un mod din ce în ce mai
frumos”.

„Vreau să-i mulțumesc, în primul rând, domnului primar Iosif-Ionel Toma, pentru invitația de
a cânta la Ruga Giroceană! Este pentru prima
dată când concertez pe scena noastră minunată,
cu susținători și spectatori, de
asemenea, minunați!
Vreau să-i mulțumesc și prietenei mele dragi, Ionela Iova,
deoarece am avut onoarea să mă
prezinte și să mă introducă în
scena cu multe cuvinte spuse din
inimă!
Sincer, nu am mai cântat la o
Rugă așa frumoasă ca la Giroc!
Am fost plăcut surprinsă să văd că
fetițele fredonau cu mine aproape
toate melodiile!
Vreau, bineînțeles, dacă am
această ocazie, să le mulțumesc și
prietenilor mei: Shaira și Aisha Pera, Beatrice
David, Denis Filimon și Rafael Murgu, pentru că
au stat pe scena alături de mine și au dansat cum
au simțit pe ritmul muzicii mele!
Le mulțumesc, de asemenea, și celor care au
avut grijă de sonorizare și celor care surprindeau
cele mai speciale momente cu camerele de filmat!

„Pot spune că fac parte din
această comună. Am crescut
aproape, în Calea Girocului.
De când am fost copil, am venit
la toate rugile, la unele chiar
dacă nu am cântat. Am fost un
participant activ, cum este publicul de acum. Ruga Giroceană
este una deosebită, iar pentru
aceasta trebuie să mulțumim
Primăriei, Consiliului Local și
tuturor membrilor Ansamblului
«Ghiocelul», datorită cărora
ne-am aflat și anul acesta la
Rugă. Din punctul meu de vedere, la Rugă la Giroc mă simt
ca și acasă. Consider Girocul ca pe locul natal.
Repertoriul pe care îl prezentăm este unul divers, mai ales
că nu vin la Rugă doar locuitorii comunei. Girocul fiind atât
de apropiat de Timișoara, tot timpul încercăm să cântăm și
altceva în afară de repertoriul bănățean. Cântăm cântece din
zona Sibiului, a Moldovei, Olteniei, pentru a încerca să
mulțumim pe fiecare”.

Adrian Saﬅa

„Ca în fiecare an,
alături de colegii mei din
orchestra Ansamblului
«Ghiocelul», evoluăm pe
scena Rugii Girocene
alături de artiști. Anul
acesta am fost șapte
suflători,
alături
de
formația domnului Dumitru Stoicănescu, două
acordeoane și o orgă. Am
interpretat melodii din
toate zonele, pentru că
publicul din Giroc este
cunoscător de muzică, un bun ascultător în primul
rând, dar și foarte pătimași dansatori. Important pentru
noi, ca instrumentiști, este să colaborăm tot timpul cu
soliștii pe care îi acompaniem. Ne cunoaștem între noi,
de la diferite spectacole, nu mai avem nevoie de multe
repetiții înainte. De zece ani colaborez cu Ansamblul
«Ghiocelul» și ne-am întâlnit de foarte multe ori, inclusiv la Ruga Giroceană și la Ruga Chișozeană. Mă
bucur că în Banat această tradiție a Rugii se păstrează
încă și avem noroc cu oameni ca Victor Jicheran și
Ionel Șipoș, care încă îndrumă copiii, de la cea mai
fragedă vârstă, spre dans, spre folclor autentic”.

Sorana Karina Ștefan

M-am simțit mândră de mine.
M-am simțit extraordinar, deoarece, când s-a
terminat partea mea de spectacol și am ieșit de pe
scenă, mulți copii au venit să facem poze
împreună, ceea ce înseamnă că interpretarea mea a fost îndrăgită, iar
asta este foarte important pentru o
carieră în muzică!
Mi-ar face plăcere să mai bucur
oamenii din Girocul nostru drag, cu
ritmuri de muzică ușoară. Este genul
de muzică ce mă reprezintă pe mine
și chiar iubesc ceea ce fac!
Cum am spus-o și încă o spun, nu
câștigarea unui concurs mă definește
pe mine ca talent sau artist, muzical
vorbind! Sunt foarte mândră că am
ajuns printre primele trei voci din
țară! Este uimitor! Nu sunt
dezamăgită deloc, deoarece știu că voi ajunge departe, dar trebuie foarte multă muncă, optimism și
răbdare!
Azi am cântat la ruga din Giroc, mâine... cine
știe unde voi cânta, poate voi avea chiar concertul meu! Ar fi prea frumos! Mai e puțin, dar, cum
v-am spus, cu multă răbdare voi ajunge unde îmi
doresc!”.
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Ioan Dragomir
„Ca de fiecare dată, Ruga de la
Giroc este una frumoasă, cu multă
lume, oameni deosebiți și care
respectă această tradiție. Față de alte
rugi, la Giroc publicul este cu adevărat
deosebit, la fel ca și dansatorii Ansamblului «Ghiocelul». Am avut în repertoriu, în mare majoritate, muzică
populară din Banat. Îmi face plăcere
să cânt la Ruga Giroceană și oricând,
cu mare drag, voi accepta invitația de
a fi prezent aici”.

Loredana Sur

„Pentru mine, Ruga Giroceană
reprezintă un prilej de bucurie de
fiecare dată.
Îmi aduc cu drag aminte cum,
în urmă cu zece ani, pe când
aveam vârsta de 7 ani, am urcat
pentru prima dată pe scena de la
Giroc, în cadrul unei manifestări
de amploare.
Inițiativa a pornit de la mine,
fiind dornică să fac ceea ce
iubeam încă de pe atunci, adică să
cânt.
Nefiind lăsată de mai-marii de
pe atunci din muzica populară,
mi-am pus toată încrederea în domnul primar, căruia i-am spus:
«Vreau și eu să cânt!».
Răspunsul dumnealui a fost: «Și cine nu te lasă?».
De mână cu domnul primar, am urcat pe scena Rugii, lucru
pe care nu-l voi uita niciodată.
Un alt motiv, atât de bucurie, cât și de mândrie, îl reprezintă
apartenența mea în calitate de membră a Ansamblului Folcloric
«Ghiocelul», un ansamblu foarte drag sufletului meu, cu un
colectiv pe măsură”.

Pagini realizate de
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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S oc i a l

23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de co-

lectare a brazilor de Crăciun.

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară

(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare

(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice).

01 aprilie 2017– Campania „Curăţenia pentru 1 oră în

comuna Giroc”.

30 septembrie 2017 – Campania de Mediu mini co-

lectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice)

30 septembrie 2017– Let’s Do It, România!

23 octombrie – 03 noiembrie 2017 - Curăţenia de

P r e d a r e a r e ci p ie n t e l o r p e n t r u c o m p o s t

Primăria comunei Giroc anunţă continuarea
distribuirii unităţilor de compost individual, cu
o capacitate de 280 de litri, înălţimea de 840
mm şi diametrul de 790 mm, în zilele de
18.05.2017 şi 25.05.2017, între orele 14:0018:00, str. Egalităţii (în incinta fostei Unităţi
Militare).
Ridicarea acestora se va face pe baza CI/BI
şi a Cărţii Funciare a imobilului, cu domiciliul
pe raza Comunei Giroc.
Aceste acte sunt necesare pentru încheierea
unui proces verbal de predare-primire.
Persoane de contact: insp. Adelina Sîrbu,
tel. 0753105249; insp. Petronela Florea, tel.
0753149426.

toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate
din cosmetizare).

Actul de identitate,
dreptul şi responsabilitatea
fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi
domiciliul.
În cazul expirării termenului de valabilitate a
actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot
prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de
zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a
solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de
14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile
mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate:
• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;
• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai
corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor
legale constituie contravenţie şi se sancţionează,
după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.
Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Lu na ma i î n g ră d i nă

Luna mai – pe numele ei popular Florar sau
Frunzar, este cea care machează trecerea spre sezonul estival, aducând în sfârşit condiţiile pentru a
petrece mai multă vreme în aer liber, zilele calde
de sfârşit de primăvară fiind perfecte pentru lucrările ce trebuie efectuate în grădini şi livezi. Înainte
de toate, mai este luna florilor.
Printre cele mai populare plante ale lunii mai se
numără cârciumăresele, gălbenelele, bujorii, trandafirii, macii, panseluţele, petuniile, sporul-casei
ori crinii – toate, îngrijite corespunzător, încântându-ne simţurile pe tot parcursul ceasurilor călduroase de mai cu toate culorile lor vesele. Pentru
binele lor şi o durată mai mai mare de viaţă, pot fi
tratate cu îngrăşăminte. Se pot planta gladiole,
canna şi dalii.
Plantele nu mai trebuie protejate de vreme rea,
pentru că oricât de mult ar scădea temperatura pe
timp de noapte, se va încadra cu siguranţă în limita
lor de suportabilitate. În cazul în care deţineți o terasă sau un balcon, ghivecele cu flori care au fost ţinute înăuntru pe timp de iarnă pot fi scoase la aer
curat, însă nu în plin curent, pentru că le va dăuna.
Părţile uscate ori bolnave ale plantelor trebuie îndepărtate cu grijă.

Pot fi achiziţionate noi plante decorative (spre
exemplu, plante agăţătoare care să îmbrace natural
un perete sau spalier, cum ar fi muşcata căţărătoare)
şi aranjat un ambient prielnic pentru plante şi foarte
plăcut şi relaxant. În această perioadă, trandafirii
prezintă o sensibilitatea mai mare şi se pot umple
de purici. Şi celelalte plante sunt mai expuse ca oricând paraziţilor de tot felul, din cauza temperaturilor mai ridicate. Acestea trebuie deparazitate de
musculiţe, purici şi păianjeni.
În grădina de legume se plantează răsadurile de
legume: ridichi, fasole, vinete, ceapă, roşii, lăptuci,
conopidă, ţelină, gulie, conopidă, praz şi dovlecei.
Pot fi semănate şi plante aromate, de felul coriandrului, rozmarinului şi busuiocului.
În ceea ce priveşte buruienile, acestea cresc cu
rapiditate şi sunt cu mult mai rezistente ca plantele,
consumând mare parte din umezeală, motiv pentru
care pământul trebuie săpat şi acestea înlăturate. De
obicei se recomandă, pentru evitatea şocului termic, ca udarea grădinii să se realizeze dimineaţa
devreme ori seara.
Tot în mai este momentul amenajării gazonului
şi utilizării îngrăşământului special pentru acesta.
Dacă nu plouă, acesta trebuie udat frecvent.
Inspector Maria HANEȘ
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Profesorul Ion Murariu s-a născut
la Giroc, în data de 2 aprilie 1937, și a
trecut la cele veșnice în data de 26
aprilie 2017.
A urmat Școala Gimnazială din
Giroc, apoi Școala Pedagogică din
Timișoara, Institutul Pedagogic de 3
ani și Facultatea de Filologie a
Universității din Timișoara.
Ca învățător, iar mai apoi ca profesor de limba și literatura română, a
funcționat la școlile din Pișchia,
Sudriaș, Bârna și Giroc, iar cea mai
mare parte la mai multe școli gimnaziale și licee din Timișoara.
Încă din tinerețe, profesorul Ion
Murariu a publicat în presa locală
din Banat articole ce reflectă viața
satului și aspecte legate de activitățiile
elevilor săi. După 1990 a reluat activitatea publicistică, colaborând la mai
multe publicații din Timișoara.
După pensionare a revenit în satul
natal.
În anul 1993, cu sprijinul primarului din acea perioadă, Ioan Ilie
Teodorescu, a fostului director al
școlii, Octavian Gruița, a preotului
Iosif Gaiță, a tânărului ziarist Dorin
Aga și a prietenilor săi, scriitorii
Pătru Chira din Chișoda, Damian
Ureche și Marius Munteanu, din
Timișoara, a pus, la Giroc, bazele
ziarului „Lumina Satului”, care a
apărut trimestrial pe lângă școala din
localitate, timp de 17 ani, și al cărei
redactor-șef a fost.
În domeniul literaturii, profesorul
Ion Murariu a debutat în anul 1996,
cu un volum de proză scurtă, intitulat „Obârșii”, apariție prilejuită de
sărbătorirea în acel an a 625 de ani de
la atestarea documentară a Girocului

PROFESOR
ION MURARIU
(1937-2017)

I n mem or ia m

și a 220 de ani de învățământ românesc în Giroc. În anii următori
activitatea scriitoricească se intensifică și cunoaște noi apariții:
- 2002 - Vorbe d-ale noastre, ediția l
- 2003 - Florile prieteniei, coautor
- 2004 - Les fleurs de l'amitie, coautor
- 2005 - Drumul cu amintiri
- 2006 - Vorbe d-ale noastre, ediția a
II-a
- 2010 - Revista „Lumina satului”.
Repere monografice
- 2010 - Giroc - Arc peste timp.
Monografie. Coautor
- 2010 - Vorbe d-ale noastre, ediția a
III-a
- 2012 - Încercări literare
- 2014 - Martor în revoluție
- 2014 - Când amintirile...
- 2015 - Consemnări critice
Volume îngrijite
- 2005 - Condeierii noștri. Antologie
a creatorilor din Giroc și Chișoda
- 2008 - Album Ioan Aga
Recunoscându-i-se meritele în
domeniul scrisului, a fost ales membru fondator al Ligii Scriitorilor din
România, Filiala Banat.
În anul 1996, alături de Florin
Medeleț de la Muzeul Banatului din
Timișoara, și de profesorul Octavian
Gruița a organizat aniversarea satului (625 de ani de la atestare) și cea a
școlii din localitate.
În anul 1997 a contribuit la organizarea schimbului intercultural între
școala din Giroc și College des
Coudriers din Geneva și la pregătirea
vizitei elvețienilor la Giroc și a copiilor giroceni la Geneva.
În colaborare cu școala și primăria
din Giroc, alături de Uniunea

Culturală a Românilor din Ungaria a
participat, în anul 2003, la comemorarea preotului David Voniga, atât la
Giroc, cât și la Gyula (Ungaria),
eveniment prezentat pe larg de mass
media din cele două țări.
În anul 2005, atunci când Muzeul
Banatului din Timișoara a organizat
expoziția și o întreagă manifestare
intitulată „Povestea Comunei Giroc”,
profesorul Ion Murariu a fost un
adevărat consultant științific al
specialiștilor de la muzeu.
Prof. Ion Murariu nu a lipsit de la
nici una din edițiile simpozionului
Internațional „Istorie și Cultură în
Banat”, organizat de Primăria Giroc
în colaborare cu alte foruri științifice
timișorene, unde prin comunicările și
intervențiile sale a ridicat aportul
girocenilor la acest eveniment.
Ca membru în Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat, a participat cu comunicări și a luat parte
la dezbaterile ce au avut loc la:
Timișoara, Arad, Caransebeș, Comloș, Bozovici, Șopotul Vechi, Jimbolia,
Giarmata, Giroc, Serbia etc.
Pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul vieții, Consiliul
Local al Comunei Giroc, în anul 2008,
l-a declarat CETĂȚEAN DE
ONOARE, iar în ședința din 28 mai
2016 a Asociației Publiciștilor Presei
Rurale din Banat, profesorului Ion
Murariu i s-a acordat PREMIUL
„PAVEL
FILIP
ȘI
AUREL
TURCUȘ” din partea ASOCIAȚIEI
PUBLICIȘTILOR PRESEI RURALE DIN BANAT.
Dumnezeu să-l odihnească!
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S p ec tac ol a l c opi i l or de l a
Grădinița P.P. din Giroc pentru
e le v i i o l i m p i ci l a m a t e m a t i c ă
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Actualitate

În data de 20 aprilie, în Sala de Sport din
Giroc, elevii preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit din Giroc au prezentat un program artistic, dedicat elevilor participanți la
Olimpiada Națională de Matematică, eveniment
ce a fost găzduit de Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc.
Preșcolarii îndrumați de doamnele educatoare au prezentat un program artistic variat:
Grupul Vocal „Florile Girocene” - Grupa Mare
B şi Grupa Mare C; poezie în grai bănăţean:
„Bine aţi venit, goşcilor!”, Tudor Ciolac - Grupa
Mare D; dans modern „Dansul umbreluţelor” Grupa Mijlocie C; cântecul „Toţi copiii”, Alina

Nedelcu - Grupa Mare B; dans popular german
- Grupa Mijlocie A; cântecul popular „Ană
chică galbenă”, Casian Veleşcu - Grupa Mare
A; dansul popular sârbesc „Banacean sko kolo”
(horă bănăţeană) - Grupa Mare A; dans popular
din Banat - Grupa mare B şi Grupa Mare C.
Ca răsplată, atât pentru elevii olimpici, cât și
pentru preșcolarii Grădiniței P.P. din Giroc au
fost orgaizate standuri cu o diversitate mare de
dulciuri.
Spectacolul a fost prezentat de Sorana-Karina
Ștefan, finalistă la Vocea României junior.
Prof. înv. preșcolar Claudia-Lidia BLIDĂRAN
Prof. înv. preșcolar Laura GREBAN

Preșcolarii din Grupa
Mijlocie C de la
Grădinița P.P. din Giroc,
la Festivalul-concurs
Regional „Simfonia
primăverii”
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Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 din Timișoara a organizat, la Cercul Militar, în data de 7 aprilie, Festivalulconcurs Regional „Simfonia primăverii”.
Preşcolarii din Grupa Mijlocie C de la Grădinița cu Program Prelungit din Giroc au participat la acest festival cu un
dans tematic, intitulat „Dansul umbreluțelor”, clasându-se
pe locul al III-lea.

Scopurile festivalului au fost: dezvoltarea capacităţii de
cunoaştere şi exprimare prin diverse forme ale artei (muzică, dans, teatru, interpretare), însuşirea unor reguli ce
vizează dezvoltarea şi educarea gustului pentru frumos, precum şi formarea unei atitudini corepunzătoare faţă artă şi
artişti și stimularea curiozităţii copiilor şi implicarea afectiv-atitudinală a acestora în dezvoltarea creativităţii proprii.

Profesor învăţământ preşcolar
Claudia Lidia BLIDĂRAN

Christian Petri
4 ani și 7 luni, Giroc

Rareș Pipincă
5 ani, Giroc

Sofia Hartman
4 ani și 9 luni, Giroc

Vlad Nanău
5 ani și 2 luni, Giroc

