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A s u n at cl opo țe lu l
l a ș co lil e din G ir oc
ș i Chiș od a
Noul an școlar 20172018 a debutat sub cele
mai bune auspicii în
comuna Giroc.
Aceasta
pentru
că Liceul „David
Voniga” din Giroc și
Școala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din
Chișoda i-au întâmpinat pe elevi așa cum se
cuvine.

Supliment special dedicat deschiderii anului
școlar 2017-2018 la Giroc și Chișoda
paginile I-IV

O nouă inves tiție
î n e du c a ț i e
l a C hi ș o da :
a f o s t i n a u gu ra t ă
cl ă d i r e a A ft e r
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Soc ia l

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu
dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți,
29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă,
15 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12
iunie– miercuri, 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august
- luni, 14 august)
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie duminică, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă
Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului
sec de brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în
prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (27 și 28
februarie); în Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vineri înaintea Naşterii Domnului (22 decembrie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de
10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26 martie; 2,
13 și 15 aprilie; 25 decembrie.
Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în
zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri),
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția
zilelor de luni și marți din prima săptămână a Postului
Mare.
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte
în toate celelalte zile.
Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând
(luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în
perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica
Sfântului Apostol Toma (9 - 23 aprilie); în perioada de
la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).
Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (marți, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei
antinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru
mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (joi, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi luni, 17 aprilie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi luni,
5 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți, 26
decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2017)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an
(enumerate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februarie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 septembrie)
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul
Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 februarie-23 aprilie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie-6 ianuarie)

N aș t e r e a Ma i c i i D o mn u l u i

DIALOG CU CETĂŢENII

În data de 8 septembrie prăznuim Nașterea Maicii Domnului. Lipsa informațiilor legate de nașterea
și viața Maicii Domnului ne descoperă discreția și
smerenia Fecioarei Maria. Este prima sărbătoare cu
cruce roșie din noul an bisericesc, care a început în
1 septembrie.
Informațiile despre Nașterea Maicii Domnului
sunt luate din scrieri necanonice sau apocrife, precum Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeocreștină din secolul al II-lea. Din această scriere
aflăm că Ioachim și Ana erau înaintați în vârstă și
lipsiți de copii. Deși bătrâni, stăruie în rugaciune ca
Dumnezeu să le dăruiască un copil.
Dumnezeu le ascultă rugăciunea și, astfel, Ana o
naște pe Maica Domnului.
Nașterea Maicii Domnului aduce bucurie la toată
lumea, după cum vestește troparul închinat acestei
sărbători. Dacă Eva a adus în lume blestemul, Maria
a adus binecuvântarea; dacă Eva a adus în lume
moartea, Maria a adus Viața cea adevărată; dacă Eva
s-a făcut pricinuitoare a căderii, Maria, prin ascultare și smerenie, a devenit pricină a binecuvântării și
a bucuriei.
Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este prezentă și la copții egipteni, și la iacobiții sirieni,
separați de Biserica Ortodoxă după Sinodul al patrulea ecumenic (451). De aici reiese că sărbătoarea
era deja în uz și la ei înainte de această despărțire.
Începutul ei trebuie statornicit între Sinodul III ecumenic (431) și Sinodul IV ecumenic (451).
În Apus, sărbătoarea a fost adoptată în timpul
Papei Serghie I (687-701). În secolul al VI-lea, Sfântul Roman Melodul a compus condacul și icosul
acestui praznic, iar în secolul al VIII-lea, Sfântul
Ioan Damaschin a alcătuit Canonul ce se cântă la
slujba Utreniei. Data de 8 septembrie, aleasă pentru

prăznuire, reprezintă ziua sfințirii unei biserici închinată Maicii Domnului la Ierusalim, de către împărăteasa Eudoxia, la începutul secolului al V-lea.
Numele de Maria provine din ebraicul Aia, care
înseamnă „Domn” și se tâlcuiește „Doamna”, deoarece ea domnește și stăpânește peste cele cerești și
pământești ca Maică a Lui Dumnezeu.

Î nă lț a r e a S fi n t e i C r uc i

În data de 14 septembrie, în cursul fiecărui an bisericesc, prăznuim Înălțarea Sfintei Cruci. În această
zi sărbătorim aflarea Crucii pe care S-a jertfit Hristos și înălțarea ei de către episcopul Macarie al Ierusalimului în fața poporului, în 14 septembrie anul
335. Un alt eveniment pe care îl sărbătorim în
această zi este și aducerea Sfintei Cruci de la perși

la Ierusalim, în anul 629, de către împăratul Heraclius.
Potrivit tradiției, în vremea împăratului Constantin au fost descoperite trei cruci. Neștiindu-se care
este Crucea Lui Hristos, acestea au fost atinse de trupul unei femei moarte. Aceasta a înviat atunci când
a fost atinsă cu Sfânta Cruce.
La început, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci
avea un caracter local, serbarea ei fiind limitată doar
la Ierusalim. Cu timpul, sărbătoarea s-a generalizat,
încât în secolul al VI-lea era întâlnită în toata Biserica de Răsărit.

Istoria Sfintei Cruci

În anul 614, racla cu lemnul Sfintei Cruci a fost
furată de perși și dusă la Ctesifon. Împăratul Heraclius o readuce la Ierusalim, în martie 630, și o depune în Biserica Sfântului Mormânt. Începand cu
anul 1187, când episcopul Bethleemului ia Sfânta
Cruce în bătălia de la Hattin, nu mai avem informații
despre ea.
Astăzi, din Sfânta Cruce se mai păstrează fragmente în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim,
la Roma, în Franta (Saint Sernin de Toulouse; Capela „La Vraie-Croix” din Morbihan, Bretania;
Anjou), Veneția, Constantinopol, Germania (Limburg an der Lahn), Belgia (Colegiul „Sfânta Cruce”
din Liege), Spania (Santo Toribio de Liebana) etc.
Nu trebuie uitat că fragmentul cel mai mare din
Sfânta Cruce se află la Mănăstirea Xiropotamou din
Muntele Athos, fragment care a fost adus spre închinare în anul 1992 și în țara noastră.
Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru
că ea ne aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului.

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017
DIALOG CU CETĂŢENII

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

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

În atenția asociațiilor de proprietari aflate
pe raza localităților Giroc și Chișoda
Administ rație

Conform Legii nr. 230/2007 privind
înființarea, organizarea și funcționarea
asociațiilor de proprietari, Consiliul Local al comunei Giroc sprijină activitatea asociațiilor de
proprietari pentru realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile sunt atestate de
către Primarul comunei Giroc, la propunerea
Compartimentului Juridic, în baza unei hotărâri
de Consiliu Local.
Cererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-verbal al
adunării generale de constituire se depun și se în-
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registrează la Primăria comunei Giroc.
Asociațiile de proprietari au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, în partidă dublă sau în partidă simplă, iar cei care
optează pentru conducerea contabilității în partidă simplă vor depune la Compartimentul Relații
Publice, Registratură și Arhivă situația soldurilor
elementelor de activ și pasiv, până la data de 1
martie pentru situația existentă la 31 decembrie
și până la data de 1 septembrie pentru situația
existentă la 30 iunie. Asociațiile de proprietari
care optează pentru conducerea contabilității în
partidă dublă vor depune bilanț contabil, conform
prevederilor legale.
Compartiment Juridic,
Jr. Ana-Maria Rotariu

Ro m ân i a e p e u l ti mu l l o c
î n E ur o p a î n c o l e c ta r e a
s e l e c t i v ă a d e ş e ur i l or

România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor, care se face în proporţie
de sub 5%. Aflată într-o vizită la Ploieşti,
Graţiela Gavrilescu, ministrul mediului,
a discutat cu autorităţile locale despre situaţia depozitelor de gunoi, dar şi despre
măsurile care vor fi luate pentru îmbunătăţirea calităţii aerului.
Astfel, „95% din deşeurile produse de
cetăţeni ajung la gunoi” - a spus ministrul
Graţiela Gavrilescu - care a anunţat că va
deveni obligatorie colectarea selectivă,
după finalizarea unui plan naţional de
gestionare a deşeurilor, care va fi ulterior
aprobat de către guvern, conform romania-actualitati.ro.
„Obligativitatea va fi pentru toată lumea şi înseamnă cetăţean, pe care noi trebuie să îl informăm, trebuie să îi dăm toate măsurile, să îl
stimulăm să facă colectare selectivă ; colectorii, salubriştii şi nu în ultimul rând depozitele care nu or
să mai trebuiască să primească deşeuri care sunt
amestecate, aduse de salubrişti, aşa unele peste al-

tele. În legea salubrizării scria deja că trebuie să
facem colectare selectivă. Trebuia să o facem de
mult”, spune Gavrilescu. „Încercăm să suplimentăm banii pentru programul «Rabla». Lucrul acesta
l-am făcut şi în anii precedenţi. Se poate, dar e important este să facem o analiză clară şi să vedem
de unde luăm banii. Suplimentările se vor da în
momentul în care aveam această radiografie către
«Rabla Clasic», către persoane fizice”, a mai spus
ministrul.

Anunț privind predarea recipientelor pentru compost
Primăria comunei Giroc anunţă continua-

rea distribuirii unităţilor de compost individual, cu o capacitate de 280 de litri, înălţimea

de 840 mm şi diametrul de 790 mm, în
zilele de marți, între orele 8:30-10:30, și

joi, între orele 14-17, str. Unităţii, în incinta fostei Unităţi Militare.

Ridicarea acestora se va face pe baza

CI/BI (copie) şi a Cărţii Funciare a imobilului (copie).

Persoane de contact:

Insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Insp. Petronela-Silvana FLOREA
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Ex e r c i ț i i d e a l e r t a r e a p o p u l a ț i e i l a f i e c a r e î n c e p u t d e l u n ă

DIALOG CU CETĂŢENII

Actualitate

Ce trebuie să știi când auzi alarma în localitatea ta

În prima zi de miercuri a fiecărei luni, sirenele de
alarmare publică vor fi acționate în toate județele țării,
conform unui anunț recent al Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență (IGSU). În aceste condiții,
cetățenii ar trebui să știe, pentru orice eventualitate,
ce înseamnă alertele și unde ar trebui să se adăpostească în caz de pericol iminent.
În toate județele țării vor avea loc exerciții lunare
pentru verificarea funcționării mijloacelor de alarmare
a populației, potrivit unui comunicat de presă publicat marți de IGSU. Începând cu luna august 2017, în
prima zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar
10-11, vor fi acționate sirenele de alarmare publică
existente la nivel național.
„(...) Rezultatele verificărilor vor fi centralizate la
nivel județean și vor face obiectul unor analize în comitetul județean pentru situații de urgență, în vederea
îmbunătățirii modului de alarmare a populației în
situații de protecție civilă. Prin modul de acționare a
mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de
a crea disconfort în spațiul public, motiv pentru care
asigurăm cetățenii că astfel de exerciții periodice sunt
necesare și benefice”, se precizează în comunicat.
IGSU a desfășurat, la nivel național, în perioada 1821 aprilie 2017, cel mai amplu exercițiu de testare a sirenelor care anunță situațiile de protecție civilă.
Potrivit comunicatului instituției, au fost verificate
6.680 de sirene, din totalul de 7.713 de mijloace tehnice de alarmare existente la nivel național.
Tipurile de alarme folosite de autorități în situațiile
ce pun în pericol siguranța cetățenilor sunt reglementate, în momentul de față, prin Ordinul Ministerului
Administrației și Internelor nr. 1.259/2006. Mai precis, este vorba de alarma aeriană, alarma la dezastre,

prealarma aeriană și încetarea alarmei. „Durata fiecărui
semnal de alarmare este de
două minute pentru toate
mijloacele de alarmare, cu
excepția sirenelor cu aer
comprimat la care durata
este de un minut”, scrie în
actul normativ. Alarma aeriană este compusă din 15 sunete a patru secunde fiecare,
cu pauză de patru secunde
între ele. În cazul sirenelor cu
aer comprimat, semnalul se
compune din 15 sunete a
două secunde fiecare, cu
pauză de două secunde între
ele. Referitor la alarma la dezastre, aceasta este compusă
din cinci sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauză de zece secunde între ele. În cazul sirenelor cu aer comprimat,
semnalul se compune din
cinci sunete a opt secunde
fiecare, cu pauză de cinci secunde între ele. Practic,
acesta este semnalul ce va fi auzit de cetățeni în cadrul
exercițiului național de săptămâna aceasta. Prealarma
aeriană este compusă din trei sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. În cazul sirenelor cu aer comprimat, semnalul se compune din trei
sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de șase secunde
între ele. În fine, încetarea alarmei este compusă dintr-

un sunet continuu, de
aceeași intensitate, cu durata de două minute. Dacă
este vorba de sirene cu aer
comprimat, semnalul se
compune dintr-un sunet
continuu, de aceeași intensitate, cu durata de un
minut. Bine de știut este că,
în orice situație de pericol,
cetățenii se pot adăposti în
mai multe categorii de clădiri. În acest sens, Hotărârea
Guvernului
nr.
862/2016 stabilește la ce
construcții este obligatorie
existența adăposturilor de
protecție civilă. Printre altele, cetățenii se pot adăposti în subsolurile sediilor
autorităților și instituțiilor
publice locale, clădirilor de
comerț, clădirilor de birouri,
clădirilor
de
învățământ sau clădirilor
pentru îngrijirea sănătății.
Totodată, adăposturi de
protecție civilă mai pot fi găsite în subsolurile clădirilor culturale, clădirilor hoteliere, clădirilor de locuit sau
în stațiile de metrou.
Atenție! Cetățenii sunt sfătuiți să-și păstreze calmul, deoarece în acele zile se va desfășura un simplu
exercițiu de alarmare. Nu va exista, cel puțin teoretic,
niciun pericol iminent. V.T.)

ghioaga în metehnele contemporanilor, însă nu
iartă nici parte din instituțiile ce funcționează
după bunul lor plac.
Iar cel de-al treilea dominant este umorul,
bunul său cel mai de preț, prezis în «Trei ursitoare».
Cu structură de paore fălos, hâtru și băjocuritor, atunci când își propune Petru Chira dezleagă,
cu ușurință, râsul. Ironia, autoironia, flitul cu haz

ori parodia sunt instrumente ce atestă o
inteligență vie și care, exploatate cu iscusință,
devin veritabile arme.
Petru Chira scrie cu responsabilitate și Har și
tocmai acestea sunt motoarele ce l-au propulsat,
de o lungă perioadă, în Anotimpul cireșelor
coapte.
Iar acest volum (...) este o dovadă a maturității
și performanței sale artistice. Dar și a unei
generozități recunoscute, ce, firește, ne stâmpără,
cum altfel?, dorul de cireșe coapte. Adică de poezie de bună calitate”.
Post-fața volumului, intitulată „O viață într-un
volum”, este semnată de Lucian-Vasile Szabo:
„La 79 de ani, Petru Chira se poate lăuda cu o activitate poetică consistentă, viguroasă, deși a debutat în volum doar în 1997.
Sunt două decenii pline de realizări, cu câteva
cărți importante, cu texte de facturi diferite, pornind de la epigrame, sonele și rondeluri, trecând
prin canoanele poeziei în grai bănățean, ca apoi
stilul poetului să se distileze în scrieri elegiatice,
atingând tema vibrantă a dragostei și pe cea profundă a meditației privind rostul pe pământ, a întrebărilor despre Dumnezeu și inevitabila trecere
în lumea de dincolo.
Petru Chira vine acum în fața cititorilor cu un
nou volum, unul integrator în privința modului
său de a înțelege creația poetică”.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

„Ti mp u l c ir e șe l o r c o ap te ”, u n no u
v o lu m de p o ez ie s e m n at P e tr u C hi r a

La cei 79 de ani ai săi, împliniți în 4 iunie, poetul chișozean Petru Chira se află în plin elan creator. Așa se face că a reușit și anul acesta să scoată
un volum de versuri, poezie clasică, apărut la editura și tipografia Waldpress din Timișoara.
Volumul a apărut cu sprijinul Consiliului Local
și Primăriei Giroc, precum și prin sponsorizarea
domnului Petre Ehegartner.
Editor al volumului este Liviu Curtuzan, coordonator, George Lână, iar concepția grafică îi
aparține lui Emil-Florin Grama.
„Dispoziția excelentă (...), ușurința cu care
schimbă macazul de la poezia cuminte la cea
șoadă, în grai bănățean, la epigramă, ori de la satira biciuitoare la parodie sau invers, precum și
simplitatea responsabilă, pe care și-o asumă, întotdeauna, în actul scrierii fac din prietenul meu
Chira unul dintre cei mai iubiți poeți ai Banatului
și nu numai”, spune poetul George Lână în „Cuvânt înainte”.
Despre poeziile cuprinse în „Timpul cireșelor
coapte”, George Lână spune că țin de trei registre diferite.
„Primul reunește poezii cuminți, în care
meditația sensibilă și rememorarea aduc poetul
aproape de cei dragi (mama, satul, dăscălița și
prietenul dispărut). Se adaugă obsesia trecerii
timpului, a ruperii firului vieții și a crucii.
Cel de-al doilea registru aduce în față un cu
totul alt Chira. Este revoltatul care dă cu flit și cu
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Timp de două zile, în 14 și 15 august, la
Chișoda a fost mare sărbătoare. Ruga satului, prilejuită de celebrarea Hramului Bisericii Ortodoxe
Române, a fost, și anul acesta, excelent organizată, chișozenii și oaspeții lor au venit în număr
mare, iar artiștii invitați, printre cei mai renumiți
din Banat, au susținut recitaluri de o înaltă ținută.
Toate acestea au fost posibile, ca și în anii anteriori, grație Primăriei și Consiliului Local ale
comunei Giroc, care au asigurat suma necesară
organizării evenimentului.
Prima zi a Rugii a debutat la Biserica Ortodoxă
Română din Chișoda, acolo unde preoții Traian și
Dragoș Debucean au oficiat slujba religioasă. Au
participat, alături de enoriași, domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma și domnul viceprimar ing. Ilie
Gâlcă.
Apoi, cu toții s-au îndreptat spre Grădina de
vară a Casei Naționale, locul unde s-a desfășurat
programul artistic al Rugii.
În deschidere, primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, s-a adresat celor
prezenți: „Bine ați venit la Ruga Chișozeană
2017. Astăzi este un mare praznic, cel al Adormirii Maicii Domnului. Binecuvântăm pe cei ce
poartă numele Sfintei Marii. Se poate desfășura
această Rugă datorită Consiliului Local și îi felicit pe consilierii care sunt prezenți aici, dar și pe
cei care, din anumite motive, nu sunt aici. Îi felicit pe organizatorii Rugii Chișozene din 2017 și
mă refer aici, în primul rând, la veteranul Victor
Jicheran, la Neluțu Șipoș, la Alexandru Galușkă,
la toți ceilalți care au participat la organizare și,
nu în ultimul rând, la copiii voștri, la nepoții
voștri și la voi. Vreau să îi felicit pe toți părinții și
pe toți cei care i-au învățat pe copiii voștri dansurile noastre populare. Dintre ei se vor ridica
mari artiști și, așa cum ați văzut, s-a și întâmplat
acest lucru până acum. Lăsați-i să vină la folclor,
pentru a nu uita de unde au plecat. Sunt foarte
mulți oameni îmbrăcați în costume populare, ceea
ce este un lucru bun, pentru că am început să căutăm în adevărata ladă cu zestre a poporului nostru
și am găsit aceste costume pe care le purtăm cu
mare dragoste. Gândiți-vă că unele dintre ele au
fost făcute acum mai bine de o sută de ani.
Gândiți-vă că ele au fost cusute fir cu fir, au milioane de împunsături la fiecare intersecție a firului de la băgică. Într-un fel sau altul, toți ne
tragem de undeva de la sat, dar poate că unii dintre noi nu mai vrem să recunoaștem. Lăsați-i pe
copii să cunoască de unde se trag. Vă promit două
seri minunate și vă mai promit că anul viitor vom
avea o Rugă de excepție și vă voi spune de ce la
momentul potrivit.
Acest lucru se datorează faptului că foarte
mulți artiști de pe raza județului Timiș și chiar din
țară doresc să participe la Rugă și să cânte pe
această scenă. Mai mult decât atât, ați văzut că se
implică foarte mulți soliști și foarte mulți dansatori care poartă cu cinste, în țară și străinătate, numele localităților noastre - Chișoda și Giroc. Când
vorbesc de acest lucru, vreau să amintesc de Karina Ștefan, pe care, cu siguranță, ați urmărit-o la
«Vocea României junior». În această seară, Andreea Voica, Dumitru Stoicănescu și Ion Dumitru
«Papu» vă vor delecta cu cântece din toate zonele
țării”.
În continuare, părintele Dragoș Debucean,
preotul paroh al Parohiei Chișoda, a adresat și el
un cuvânt celor prezenți: „Mă bucur nespus de
mult că și în acest an am venit aici să dăm curs
bucuriei trupești, pentru că, iată, această seară în
care ne petrecem trebuie să fie o urmare firească
a bucuriei sufletești pe care am resimțit-o de
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dimineață la Liturghie și pe parcursul întregii zile.
Bucuria zilei de astăzi se datorează Praznicului
Bisericii satului nostru și a Hramului pe care îl
poartă, și anume Adormirea Maicii Domnului. Cu
aproape 300 de ani în urmă, strămoșii noștri, când
au ridicat această Biserică, au ales-o ca și ocrotitoare a satului și a oamenilor lui pe Fecioara
Maria. Bucuria sfântă a rugăciunii de dimineață
se prelungește și cu bucuria din seara aceasta.
Reamintesc un lucru pe care l-am spus și anul trecut, și anume să nu uităm că această Rugă este
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una care a început în curtea Bisericii. Odinioară,
Ruga se ținea în curtea Bisericii și se numește
Rugă pentru că este o zi de rugăciune. Cred că
bucuria ar fi deplină dacă măcar o parte dintre cei
care ne regăsim în această seară aici să ne regăsim
și la ruga de dimineață din Biserică. Astăzi, mare
parte dintre locuitorii satului nostru poartă numele
Fecioarei Maria. Le dorim sănătate, ani cu
bucurie și rugăciunile Maicii Domnului să îi
ocrotească pe toți cei care îi poartă numele, dar și
pe ceilalți credincioși și oameni ai acestui sat. Vă
mulțumim că țineți vie această tradiție a Rugii,
pentru că prin ea transmitem și celor mici
bucuria de a nu-și uita portul, strămoșii, obiceiurile și jocul românesc”.
Domnul ing. Ilie Gâlcă, viceprimarul comunei
Giroc, s-a adresat și el participanților la Rugă:
„Țin să vă mulțumesc și eu pentru prezența dumneavoastră aici, la Chișoda. Îi felicit pe toți cei
care poartă numele de Maria, Marin și derivatele
acestora.
Vă doresc să petreceți aceste două zile frumoase alături de cei dragi, în pace și liniște”.
Apoi, majoritatea celor prezenți s-au prins în
tradiționala Horă a Rugii, care, așa cum spunea și
domnul primar, deschide de sute de ani sărbătoarea satului și a Bisericii Ortodoxe Române din
Chișoda.
A urmat momentul coregrafic pregătit de Ansamblul „Ghiocelul”. Primii care au venit în fața
chișozenilor au fost copiii de grădiniță, de la
Grupa începători, care au prezentat un dans de
câmpie.
Grupa mijlocie a prezentat un dans din Banat,
Grupa mixtă alcătuită din componenții Grupei
mijlocii și Grupa seniorilor au jucat de asemenea
un dans de pustă, iar Grupa seniorilor - un dans
din zona de munte a Banatului.
Coregrafia a fost semnată de domnii Victor Jicheran, Ionel-Lucian Șipoș și Alexandru Galușkă.
Înainte de recitalul soliștilor invitați, pe scenă a
urcat tânăra solistă Bianca Opăriuc.
Așadar, și anul acesta, pe scena Rugii
Chișozene au urcat Andreea Voica și Ion Dragomir (acompaniați de orchestra condusă de prof.
dr. Deian Galetin) și Dumitru Stoicănescu (acompaniat de orchestra „Ghiocelul”, condusă de prof.
Adrian Safta).
La miezul nopții zilei de 15 august, două evenimente au marcat Ruga de la Chișoda: un spectaculos foc de artificii și aniversarea zilei de
naștere a interpretei Andreea Voica, cea care și-a
sărbătorit ziua la Chișoda și în alți ani, cu prilejul
Rugii.
A doua zi petrecerea a continuat pe aceleași coordonate, recitalul soliștilor invitați fiind precedat de momentul solistic susținut de interpreta
Loredana Sur.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

6

B i se r i c a O r t o do xă di n C h i ș o da ,
l a c ea s de ma r e s ă r bă t o a r e

DIALOG CU CETĂŢENII

S ă r b ă t oa r e

Cu prilejul marii sărbători a Adormirii Maicii
Domnului, Biserica Ortodoxă Română din Chișoda
și-a sărbătorit Hramul. Cu acest prilej s-a organizat și
Ruga satului, chișozenii celebrând-o astfel pe ocrotitoarea bisericii și comunității lor.
Este un prilej potrivit pentru a face o scurtă incursiune în istoria acestui lăcaș de cult, ale cărei izvoare
pornesc de undeva din secolul VIII.
Potrivit lucrării „Monografia Bisericii Ortodoxe
Române din Chișoda”, scrisă de preotul Dragoș Debucean, date despre o biserică a satului, mai veche de
secolul VIII nu există.
„Biserica a fost construită în prima jumătate a secolului VIII, în stil baroc, după tiparul arhitectural
impus de administrația vieneză.
Din documentele existente reiese faptul că biserica
ar fi fost zidită în anul 1735, dar inițial dimensiunile
ei erau mai reduse.
Ulterior, când numărul credincioșilor a crescut, în
anul 1812, se adaugă tinda femeilor, corul și turnul
clopotniță. (...)
Prima pictură a bisericii, inclusiv și pictura iconostasului, a fost făcută în anul 1839, de către pictorul Paul Murgu.
Acesta a învățat arta picturii de la frații Arsenovici
din Neusatz (Neoplanta), care au pictat biserica (cu
lună) ortodoxă din Oradea.

Ca urmare, scenele, decorurile picturale și paleta
de culori folosită la biserica din Chișoda au imitat, în
mare măsură, pictura bisericii din Oradea.
Conform unei inscripții de pe spatele tronului arhieresc, costul picturii efectuate de pictorul Paul
Murgu a fost de 1.700 florini. (...)
De asemenea, numele pictorului Paul Murgu mai
putea fi văzut și pe icoana Maicii Domnului, deasupra
ușilor împărătești. (...)
Mai târziu, în anul 1888, se înlocuiește cu tablă
șindrila de pe turnul clopotniță, iar în anul 1909 se
pardosește biserica cu plăci de mozaic, costurile pardosirii fiind de 10.000 de coroane.
În anul 1953 se înnoiește structura din lemn de la
acoperișul turnului și se înlocuiește tabla existentă,
de această dată cu tablă zincată.
Și pentru a-I mulțumi Lui Dumnezeu pentru gija
purtată acestui sfânt lăcaș de închinăciune, dar și pentru grija față de credincioșii bisericii din Chișoda, în
data de 15 noiembrie 1953, ÎPS Mitropolit Vasile Lăzărescu vine la biserica din Chișoda pentru a o sfinți
și pentru a depune în sfânta masă a altarului moaște
de Sfinți.
Un an mai târziu, în 1954, se introduce curentul
electric în Chișoda, iar biserica satului este prima clădire electrificată. (...)
În 13 martie 1966, biserica și comunitatea

Punctul culminant al primei zile a Rugii
Chișozene din acest an l-a constituit, fără
îndoială, focul de artificii.
La miezul nopții primei zile de Rugă, cerul
Chișodei a fost luminat minute în șir de steluțe,
jerbe și comete, parte a unui program pirotehnic
de excepție.
Primăria și Consiliul Local ale comunei Giroc

au oferit, astfel, celor prezenți în Grădina de
vară a Casei Naționale din Chișoda un moment
de neuitat.
Foarte mulți dintre participanții la prima zi de
Rugă au imortalizat, cu aparatele fotografice sau
telefoanele, acest moment spectaculos, care a
dat o notă în plus de sărbătoare întregii
manifestări. V.T.)

credincioșilor din Chișoda este vizitată de ÎPS Mitropolit Nicolae Corneanu, care a binecuvântat și sfințit
biserica ce era proaspăt înfrumusețată. (...)
În data de 14 noiembrie 2010, biserica din Chișoda
a aniversat 275 de ani de la prima atestare documentară, moment la care a participat atât PS episcop-vicar
Paisie Lugojanul împreună cu un sobor de preoți, cât
și primarul comunei Giroc, Iosif-Ionel Toma, împreună cu numeroase oficialități din administrația locală și județeană”.
Sunt doar câteva date din bogata istorie a Bisericii
Ortodoxe Române din Chișoda, care va îmbrăca straie
de sărbătoare în 15 august, când își va celebra Hramul.
Vasile TOMOIAGĂ

S p e ct a c ol d e a r ti f i c i i p e c er u l C hi ș o d ei

A sun at
clopoțe l ul
la șc o lile
din Giroc
și Chi șoda

Supliment special dedicat deschiderii anului școlar 2017-2018 la Giroc și Chișoda

Deschiderea noului an școlar la Liceul „David Voniga” din Giroc
Elevii Liceului „David Voniga” din Giroc s-au reîntors cu emoție în clase după vacanța mare. Cei mai
emoționați dintre ei, „bobocii” de la clasele
pregătitoare, au fost întâmpinați cu căldură de colegii
lor mai mari la primul lor contact cu viața de școlar.
Emoții au fost și pentru părinții și rudele copiilor, dar
și pentru dascăli, așa cum se întâmplă la fiecare nou
început.
După momentul religios oficiat de preotul paroh
Mihai Șonea, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, primarul
comunei Giroc, s-a adresat celor prezenți: „Bine ați
venit la festivitatea de deschidere a noului an școlar la
Liceul «David Voniga» din Giroc. Văd aici mulți
copii, mulți părinți nerăbdători să-și vadă copiii intrând în clase. Le mulțumesc cu această ocazie consilierilor locali, care sunt alături de noi, și invitaților
noștri, domnul deputat Matei Suciu și inspectorul general școlar județean, doamna Aura Danielescu. Țin să
precizez că până astăzi, la Giroc de zeci de ani nu a
mai fost prezent un inspector școlar general.
Tot ceea ce vedeți astăzi aici, inclusiv rezultatele
noastre bune, se datorează insistenței doamnei inspector școlar general, care a ținut aproape de noi în
tot acest timp. A simțit că este un liceu nou, că se
susține pentru prima dată un Bacalaureat, a venit să
ne îndrume, a făcut tot ceea ce se poate pentru ca elevii noștri să obțină aceste rezultate frumoase. Pentru
tot ceea ce ați făcut pentru noi, pentru prezența
dumneavoastră aici, vă mulțumim și vă așteptăm în
fiecare an”.
Domnul deputat Matei Suciu s-a adresat și el
elevilor, părinților acestora, dascălilor și tuturor celor
prezenți la Giroc la deschiderea noului an școlar: „Mă
bucur că am putut să fiu astăzi aici, în mijlocul
dumneavoastră. Este, pentru mine, o emoție deosebită
să fiu la Giroc. Emoția este mare și pentru cei care
astăzi fac primul pas spre ceea ce înseamnă viața de
elev. La Giroc sunt foarte mulți copii și am aflat că sa ajuns la cifra de 19.000 de locuitori. O cifră
impresionantă, care ar putea face Girocul oraș sau
chiar municipiu. Vreau să vă adresez salutul nostru,
celor din Camera Deputaților. Preocuparea noastră
este permanentă față de elevi, cadre didactice și toți
cei care concură la pregătirea elevilor. Avem un program de guvernare cu care am reușit să câștigăm
alegerile trecute și pe care opoziția îl contestă în
permanență, încercând să răstălmăcească măsurile pe
care încercăm să le luăm în favoarea noastră, a tuturor,
dar în special în favoarea cadrelor didactice, care, suntem cu toții de acord, merită alt nivel de salarizare.
Noi ne propunem pentru dascăli cifra de 1.200 de euro
salariu, după cei patru ani de guvernare. Mai mult,
încercăm, cu eforturi susținute, să creștem eșalonat
salariile și veniturile dascălilor, astfel încât să putem
avea un învățământ decent, să putem să ne respectăm
între noi, să putem asigura o competiție în rândul

cadrelor didactice pentru a avea cei mai buni profesori, cei mai buni specialiști care să pregătească acești
minunați copii care astăzi bat la porțile cunoașterii.
Încercăm o reformă în toate domeniile, și în
învățământ. Transmit mesajul lui Liviu Pop, colegul
meu din Parlament și ministru al Educației, care
dorește să luăm ce e bun din alte părți și să aplicăm în
România. Constatăm cu bucurie că avem o creștere
economică de 5,7%, iar industria a atins o dezvoltare
de 10%.
Pentru a avea o școală performantă, pentru a avea
o perspectivă pentru acești elevi minunați, trebuie să
planificăm fiecare copil încă de la clasa zero și să-l
dirijăm în zona în care abilitățile lui cele mai bune îl
califică.
Aceste lucruri trebuie făcute împreună cu părinții și
cadrele didactice. Fiecare elev care pornește spre
pregătirea lui ca om trebuie să urmeze acest curs spre
zona care îi conferă cele mai multe satisfacții, spre
zona în care el este cel mai bine pregătit. Având un
astfel de învățământ, nu vom mai avea sincope în anumite domenii în care astăzi nu avem personal.
Ar mai fi foarte multe de spus, pentru că
învățământul este complex, dar vreau să mă opresc
asupra faptului că trebuie să remarc cu satisfacție că
la Giroc acest complex educațional deosebit este unic
în România, nu am mai întâlnit așa ceva nicăieri.
Girocul este înaintea Timișoarei din foarte multe
puncte de vedere, iar pentru aceasta întreaga echipă a

consilierilor locali trebuie felicitată, iar domnul primar, în mod deosebit, pentru condițiile deosebite create copiilor din Giroc. Nu am văzut niciunde creșă,
grădiniță, gimnaziu, liceu, after school, sală de sport
organizate la fel ca la Giroc.
Dragi copii, vă urez succes în tot ceea ce faceți.
Celor mari le doresc să înțeleagă importanța pregătirii
lor profesionale, pentru că în curând vor păși spre
facultăți”.
Doamna prof. Aura Danielescu, inspectorul școlar
general al Inspectoratului Școlar Județean Timiș s-a
adresat celor prezenți: „Mă bucur că sunt astăzi aici.
Îi mulțumesc domnului primar pentru invitație.
Mulțumesc Primăriei și Consiliului Local Giroc,
colegilor mei directori, pentru tot ce au făcut pentru
această școală. Sunteți acasă la voi și eu mă bucur că
m-ați primit astăzi la voi acasă. Vă mulțumesc, stimați
părinți, că i-ați trimis la școală, că aveți încredere în
această școală și în ceea ce au făcut Primăria și Consiliul Local pentru dumneavoastră. Vă doresc din suflet să aveți succes, iar anul acesta să fie unul plin cu
roade. Să mă întorc în iunie, și nu numai în iunie, la
voi acasă și să culegem împreună roadele muncii
voastre. Le mulțumesc și colegilor mei profesori și îi
salut. Mă bucur încă o dată pentru șansa pe care o
aveți aici, în școală. Să știți că nu mulți copii au ceea
ce aveți voi aici. Să iubiți acest loc, să-l respectați și
să-i ajutați pe cei care vă pregătesc aceste condiții deosebite. Vă doresc un nou an școlar plin de realizări”.
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După discursuri, domnul primar i-a prezentat pe
elevii care, în afara orelor de curs, au și alte
preocupări, activități extracurriculare, prin care numele școlii din Giroc este făcut cunoscut în întreaga
țară.
Astfel, la concursul „Prietenii pompierilor” școala
din Giroc a luat locul I pe județ. Elevii care au făcut
parte din echipă sunt: Diana Aga, Shaira Pera, Cătălin
Blum, Alexandra Iederan, Miriam Tutunaru, Andrei
Florea, Daniel Pușchiță, Oliver-Costică Pestrea, Denis
Filimon, Mariana Mateică, Marc Coandă, Robert
Boroș, Marius-Petrișor Mateică și Petrică Malița.
„La șah - a spus domnul primar -, după câte știți,
avem o echipă extraordinară, care nu demult s-a întors din Rusia cu rezultate meritorii. Acești copii sunt:
Mihai Iucu, Paul-Alexandru Paraschiv, PetronelaAlexandra Paraschiv și Ștefan Jurvale. Ei sunt campioni și vicecampioni regionali”.
De asemenea, au fost prezentați și componenții
echipei de rugby. La Liceul „David Voniga” s-a
înființat o echipă care, sub îndrumarea domnului profesor Boris Babici, a reușit câteva rezultate deosebite.
Acești copii sunt: Dacian Manoliu, Gheorghe Știrbu,
Gabriel Budianu, Cezar Florea, Ahmed Kurdi, Ariana
Tătaru, Baian Sebai.
Doamna prof. Mihaela Pascu, directoarea Liceului
„David Voniga” din Giroc a spus, în cuvântul domniei sale: „Cu deosebită considerație, dar și mândrie,
mă adresez azi dumneavoastră, o dată cu începerea
noului an școlar. Când am folosit cuvântul «mândrie»,
m-am gândit la sentimentele de mulțumire, de împlinire, ca urmare a rezultatelor obținute în acest an la
examenele de capacitate și Bacalaureat susținute de
elevii școlii noastre. O parte dintre acești elevi, cei de
clasa a VIII-a, au ales să meargă spre alte licee, iar
altă parte a rămas să învețe în continuare la noi. Elevii noștri au concurat cu celelalte școli cu renume din
Timișoara și au obținut un procentaj de 83% promovabilitate. Am avut și note între 9,75 și chiar 10 la
matematică.
Felicitări și elevilor care au absolvit clasa a XII-a și
care și-au ales deja drumul spre o facultate. Din 13
candidați pentru Bacalaureat, 11 au promovat examenul, procentajul fiind de 78%.
Încheiem un ciclu, dăm examene, începem alt ciclu,
promovăm, avem succese, ne bucurăm, uneori
întâmpinăm dificultăți, pe care le biruim. Drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și
autocunoașterii. Alături de profesori și elevi, de
părinți, ne punem dorințe, ne creem speranțe,
înaintăm, escaladăm, cădem, ne ridicăm și mergem
împreună mai departe pe drumul ce duce la împlinire.
Școala devine spațiul în care voi veți învăța de acum
încolo. Profesorii vor fi alături de voi. Nu uitați, dragi
elevi, că reușita se bazează pe o educație autentică, pe
performanță, perseverență, tenacitate, respect pentru
cei din jur, bun simț, ca valori fundamentale. Vă
doresc să adunați în suflet lucruri frumoase, cunoștințe
temeinice, bucuria succesului.
Rătăcirea vârstei, sensibilitatea, probleme, note mai
puțin bune obținute nu din neștiință, ci din comoditate, să le rezolvați cu înțelepciunea dobândită de la
părinții și dascălii voștri.
Dragi colegi educatori, învățători, profesori, pentru
efortul dumneavoastră, depus în fiecare an, pentru devotamentul cu care vă onorați profesia, uitând de
multe ori de starea dumneavoastră, doar pentru a
transmite cunoștințe, uitând de tot ce vă înconjoară,
vă mulțumesc și vă doresc în continuare răbdare, pentru îndeplinirea rolului de formator pentru tânăra
generație. Aveți tot respectul nostru și prețuirea
noastră. Dumneavoastră creați baza solidă a educației
acestor elevi, pregătindu-i zi de zi pentru școală și
viață.
Dragi părinți, vă rog să ne fiți alături pentru a crea
un parteneriat în care beneficiarii sunt copiii
dumneavoastră, elevii noștri.
Mulțumesc personalului didactic auxiliar pentru activitatea zilnică, neîntreruptă. Datorită lor, anumite lucruri funcționează. La fel și personalului nedidactic,
pentru grija pe care o poartă ca fiecare spațiu să fie
curat și igienizat corespunzător.
Prin efortul demn de admirat al domnului primar,
dar și al doamnelor și domnilor consilieri locali, pen-
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tru noul an de învățământ sunt create condiții bune de
pregătire educațională. Și în acest an, fără excepție,
cum se observă, ne sunt acordate sprijin, interes și implicare. Toate aceste necesită efort financiar și dorința
de a oferi confort fizic și îndeplinirea rezultatelor finale.
Știu că atunci când mă îndrept cu vreo problemă
legată de școală spre domnul primar și spre Consiliul
Local găsesc întotdeauna rezolvare. De asemenea,
prin acordul Consiliului Local s-a reușit și în acest an
recompensarea elevilor cu rezultate foarte bune la
olimpiadele naționale, examenele de Bacalaureat și de
admitere în liceu. Vă mulțumim!”.
În finalul ceremoniei de la Liceul „David Voniga”
din Giroc a luat din nou cuvântul domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma: „Am să mă adresez, în primul rând,
părinților, pentru că, sigur, veți fi foarte atenți la ceea

ce urmează să se întâmple la Liceul «David Voniga».
După cum știți, mulți ani la rând am spus să nu
așteptați să veniți la o deschidere de an școlar fără să
fie vreun șantier deschis. Nici anul acesta nu a fost
altfel. Conform unui contract semnat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală (PNDL), în această
locație va începe, probabil la sfârșitul anului,
construcția unei alte creșe, cu o capacitate de 160 de
locuri. Solicitările se apropie de 200. Clădirea în care
funcționează acum creșa va fi cedată în totalitate pentru grădiniță, pentru că și aici solicitările sunt aproape
de alcătuirea a cinci-șase grupe de copii. După cum
vedeți, nu trebuie să vă faceți griji, pentru că viitorul
acestei comunități este pe mâini bune. Sunt familii
foarte tinere care vin cu copiii în această localitate,
dau naștere altor copii și trebuie să găsească condiții
propice pentru educația lor.
Mai vreau să vă spun un lucru îmbucurător: din
această toamnă, cu acordul consilierilor locali, am demarat acțiunea de studiu de fezabilitate pentru
înființarea liceului și a claselor de gimnaziu la fostele
Unități Militare, unde urmează să se creeze un centru
școlar pe trei unități, pe o suprafață de 1,6 hectare și
care va avea peste 36 de săli de clasă, sală de
festivități, sală profesorală și tot ceea ce este necesar,
inclusiv o mică biserică, ceea ce va crea toate
condițiile pentru desfășurarea învățământului în localitatea noastră. În acest mod, vom degreva aceste
clădiri pe care le vom lăsa pentru ciclul primar. Toate
acestea se vor face, probabil, până la sfârșitul anului
viitor. Dumnezeu ne va ajuta pentru a face lucrurile
să funcționeze. Cu alte cuvinte, vrem să separăm elevii mai mari de cei mici, care vor învăța aici. De partea
cealaltă, avem un spațiu foarte generos, mai mare
decât cel de aici.
Atunci când am fost solicitat să înaintăm către
București documentația pentru obținerea acestor
proiecte, am avut o mare surpriză când am văzut
suprafața construită a unității școlare - peste un hectar
și jumătate! Sunt 17.100 de metri patrați de școală,
aceasta fără a lua în calcul și curtea!
Nu știm câți din această țară se pot bucura de astfel de lucruri. Nu facem toate acestea pentru a face
concurență cuiva sau să ne lăudăm cu ele, le facem
din necesitate.
Școala nu se poate face fără voi, părinții, care trebuie să fiți alături de profesori, de noi, cei care conducem pentru o perioadă de timp destinele acestei
comune. Nu facem toate acestea pentru a primi tot
felul de decorații sau să fim lăudați.
Vă promit că ușa Primăriei, a mea, a viceprimarului și ale domnilor consilieri vor fi deschise non-stop.
În fiecare ședință de consiliu vin cetățeni care aduc
spre cunoștința noastră unele inadvertențe, care sunt
normale, de altfel, pentru că suntem o comunitate
mare, am depășit 19.000 de persoane.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți un an
foarte bun, să ne întâlnim cu bucurie la încheierea anului școlar, atunci când, cu siguranță, veți fi copleșiți
de premii. Să avem parte de un Bacalaureat mai reușit
decât cel din acest an”.
Formația GMT, condusă de domnul Sergiu
Simionese, a oferit celor prezenți un scurt program
artistic, după care elevii au pășit, rând pe rând, în sălile
de clasă, pentru un nou an de studiu.

Deschiderea noului an școlar Școala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chișoda
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Cu emoții a început noul an școlar și la Școala
Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda. Cei
mai mici dintre elevi, prichindeii de la clasele
pregătitoare, au venit însoțiți de părinți și rude și
au așteptat cu nerăbdare să înceapă viața de
școlari. La fel ca la Giroc, și aici elevii au fost
întâmpinați de primarul comunei Giroc, domnul
dr. Iosif-Ionel Toma, de viceprimarul comunei,
domnul ing. Ilie Gâlcă, de consilieri locali, actuali și foști dascăli ai școlii, dar și de directoarea
Liceului „David Voniga” din Giroc, doamna prof.
Mihaela Pascu, și de directorul-adjunct al
instituției, domnul prof. Nicolae Petchescu.
În deschiderea festivităților a fost intonat imnul
de stat al României, după care preotul paroh al
Bisericii Ortodoxe Române din Chișoda, Traian
Debucean, a rostit rugăciunea Te Deum-ului, pentru binecuvântarea elevilor și a dascălilor.
Doamna prof. Mihaela Pascu, directoarea
Liceului „David Voniga” din Giroc, i-a amintit pe
o parte dintre dascălii care au ridicat școala din
Chișoda: „Aș vrea să mulțumesc în mod deosebit
dascălilor noștri, foștilor noștri dascăli, care au
pus bazele acestei școli, prin știință și învățătură.
Mulțumesc domnului profesor Gheorghe Rusu,
doamnei profesor Anica Zbârcot, domnului profesor Liviu Râmneanțu, doamnei profesoare
Gabriela Condrea și doamnei profesor Gabriela
Vlasie. Vă mulțumesc că în fiecare an sunteți
alături de noi, că sufletește sunteți lângă noi pe
tot parcursul anului școlar și vă dorim să ne fiți
alături și în continuare”.
Doamna directoare i-a dat apoi cuvântul domnului primar al comunei Giroc, dr.
Iosif-Ionel Toma: „Vă spun și eu
bine ați venit la festivitate începerii
noului an școlar. Mă alătur frumoaselor gânduri mărturisite cu
multă sinceritate și dragoste pentru
înaintașii învățământului chișozean.
Dumnezeu să le dea sănătate,
bucurii și să fie foarte mulți ani
alături de noi. Vă propun, în acest
cadru festiv, ca acestor doamne și
domni care au făcut foarte multe
pentru învățământul chișozean să le
atribuim titlul de Cetățean de
Onoare. Cu prima ocazie când ne
vom întoarce la festivitatea aceasta,
cu îngăduința lui Dumnezeu, le
vom înmâna distincțiile în cadru
festiv.
Vreau să vă spun că la Giroc, după multe zeci
de ani, un inspector școlar general s-a aflat la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Este
vorba despre doamna profesoară Aura
Danielescu. Trebuie să știți că multe dintre
reușitele noastre, în proporție de 90%, i se
datorează acestei doamne, care are pasiune,
dagoste și inteligență ieșite din comun pentru organizarea învățământului preuniversitar.
Am să vă adresez o parte dintre cuvintele dom-

niei sale, și anume, să aveți încredere în profesorii
voștri, în forțele voastre, iar părinților - să nu uite
că... au început școala. Părinții au cea mai mare
responsabilitate acum, că a început noul an școlar:
trebuie să aducă copiii la școală, să-i ia la finalul
orelor de curs, trebuie să-i aducă la activitățile extracurriculare. Dar cel mai important lucru este să
aveți o legătură strânsă și permanentă cu cadrele

didactice din această unitate școlară. Altfel, lucrurile nu vor merge cum trebuie, vor derapa și
nu va fi bine.
Această școală îmi prilejuiește întotdeauna
multe emoții, aceasta și pentru că aici am făcut
prima deschidere de nou an școlar din cariera
mea, în anul 1990. Din acest punct de vedere, nu
voi uita niciodată acea emoție puternică și primirea călduroasă din sala profesorală.
Vă doresc să aveți bucurie în suflet și încredere
în profesorii și educatorii voștri. Dar în primul
rând să nu uitați că numai prin
credință și prin rugăciune puteți
să faceți ceea ce trebuie. Preoții
nu trebuie rugați pentru acatiste
doar în preajma examenelor,
mergeți în fiecare zi la sfânta
biserică. Este încăpătoare și
primitoare. Este un lăcaș în care
vă puteți întâlni cu Dumnezeu și
unde puteți în fiecare duminică să
vă rugați pentru copii. Dacă veți
face așa, veți reuși, și nimic pe
lume nu vă poate opri. Pentru că
nimic nu este de la noi, nimic nu
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am inventat, nimic nu vom duce cu noi, ci vom
lăsa generațiilor care vin.
De aceea, am să mă bucur spunându-vă că de
anul acesta va funcționa After School-ul. Tot cu
voia lui Dumnezeu avem o etapă foarte mică de
trecut și vom câștiga două proiecte: unul de reabilitare termică a școlii și unul de supraetajare a
ei cu încă șase săli de clasă ori laboratoare, în
funcție de necesități. Pentru
mine, aceste lucruri îmi dau încredere în faptul că dumneavoastră vă veți aduce în
continuare copiii la această
școală...
Vreau să vă spun că, în
repetate rânduri, în mod oficial, i-am transmis doamnei
inspector școlar general că actuala Lege a învățământului
este una ticăloasă, pentru că
elevii noștri pleacă în clasa
zero cu un învățător, în clasa I
ajung la al doilea și tot așa,
ceea ce-i bulversează. Există și
o inerție create de cadrele didactice de la învățământul primar, de teama de a nu-și pierde
postul, de a nu scădea numărul de elevi și apoi să
se facă un concurs de dosare. Sunt obligați să
învețe toți și aceia care sunt de zece ani, de 20 de
ani și de 30 de ani în învățământul primar. Nu voi
mai accepta, și voi fi primul care voi iniția proiectul de modificare a acestei legi, împreună cu
colegii mei de la Asociația Comunelor și Orașelor
din România (ACOR). Va fi un învățător care va
lua copiii din clasa zero și îi va duce până în clasa
a IV-a. Apoi, ei vor fi preluați de diriginți.
Este pentru a patra sau a cincea oară când, pe
bună dreptate și cu inițiativă, am fost chemați de
către părinții elevilor de la Chișoda și Giroc, care
ne-au întrebat de ce nu facem nimic pentru a îndrepta acest lucru. Nu cade în sarcina noastră, dar
putem trage un semnal de alarmă, poate se aude
mai departe că aceste lucruri trebuie să înceteze.
Copiii sunt viitorul nostru. Dacă de ei nu avem
grijă, degeaba mărim salariile, degeaba mărim
toate celelalte, pentru că ei sunt cei care au nevoie
de această siguranță și de o continuitate în ceea
ce privește educația lor.
Dragii mei, vă rămâne un singur lucru, să
arătăm că noi suntem cei mai buni!
Vă doresc succes, sănătate și multe bucurii”.

IV
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Domnul ing. Ilie Gâlcă, viceprimarul
comunei Giroc, s-a adresat și el celor
prezenți la festivitatea de deschidere a
noului an școlar: „Fiind un fost elev al
acestei școli, îmi aduc aminte cu mare
plăcere de clipele începuturilor de an
școlar. Așadar, am și eu aceleași emoții
pe care le aveți și voi, de la cei mai
mici, până la cei mai mari. Le urez
elevilor mult succes în acest an școlar,
profesorilor le doresc să-i ducă pe
acești copii spre culmi cât mai înalte de
cunoaștere. Să nu-i uităm nici pe
părinți, care trebuie să aibă grijă să nu
le lipsească nimic copiilor care vin la
școală”.
Doamna prof. Mihaela Pascu, directoarea Liceului „David Voniga” din
Giroc, adresându-se celor prezenți, a
spus: „Dragi elevi, stimați colegi,
stimați părinți, iată că ne-am adunat din
nou în fața dumneavoastră pentru a deschide noul an școlar 2017-2018. Mă
adresez, în primul rând, elevilor de azi
noi intrați pe băncile școlii, elevii din
clasa pregătitoare.
Dragii mei, faptul că vă aflați astăzi
aici este pentru că ați crescut și pentru
că vreți să învățați mai mult decât ați
învățat la grădiniță. Aici veți găsi, cu
siguranță, locul în care o voce blândă,
un zâmbet vă vor însoți pe parcursul întregii voastre transformări.
Dragi elevi, mici și mari, cei de clasa
a V-a, pe voi vă așteaptă un altfel de început.
Elevilor din clasa a VIII-a li se va
deschide o altfel de învățătură, o dată cu
începerea liceului.
Dragi copii, cinstea, sârguința,
perseverența, solidaritatea sunt valori
incontestabile cu care voi veți reuși să
deveniți și să alegeți ce vreți să faceți
mai departe.
Dragi colegi, este nevoie de multă
voință și putere pentru a depăși
greutățile de tot felul, cu care ne
confruntăm.
Dar cei care ne-am ales această
nobilă profesie, dintr-o chemare
lăuntrică, care de cele mai multe ori
devine artă - deoarece șlefuim minți și
suflete -, deschidem căi întunecate, drumuri și orizonturi, finisăm gânduri,
clădim generații și generații și plantăm
semințe roditoare.
Vă doresc un an școlar cu optimism
și speranță de reușită. Vă mulțumesc
pentru dăruirea dumneavoastră zilnică,
pentru frumusețea sufletului dumneavoastră, cu care ați fost înzestrați de
Dumnezeu pentru a dărui învățătură.
Stimați părinți, mulțumindu-vă pentru încrederea
dumneavoastră, vă doresc o colaborare strânsă cu
școala. Comunicarea este puntea de rezolvare a
multor probleme.
Cu încredere, vă rog să pășiți pragul școlii, spre
a fi alături de copiii voștri atunci când considerați
că este necesară discuția dintre dascăl și părinte.
Susținerea domnului primar și a Consiliului
Local, a domnului viceprimar se manifestă de
fiecare dată atât din punct de vedere financiar, cât
și din punct de vedere moral, prin încurajarea
calității actului educațional.
De asemenea, prin acordul Consiliului Local sa reușit și în acest an recompensarea elevilor cu
rezultate deosebite la învățătură, prin premierea
elevilor cu performanțe deosebite la olimpiadele
naționale, precum și a elevilor cu rezultate admirabile la examenele de Bacalaureat și admitere
în liceu.
Mulțumesc personalului nedidactic care
depune eforturi ca această instituție să
funcționeze, să fie curată și primitoare.
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Am lăsat spre final, dar nu lipsit de maxim interes, faptul că în anul școlar care a trecut promovabilitatea examenului de Bacalaureat de la
Liceul Teoretic «David Voniga» din Giroc a fost
de 78%, la examenul de capacitate - 83%.
Încă o dată, Chișoda a obținut nota 10 la
matematică, printr-o elevă, care merită felicitări.
Vă rog pe toți să urmați acest exemplu.
Succes și voință, curaj și perseverență, încredere și dăruire, respect și putere de concentrare
în noul an școlar. Tuturor, sănătate!”.
Domnul profesor Mihai Petchescu, directorul
adjunct al Liceului „David Voniga” din Giroc,
le-a urat tuturor un an școlar încununat de succes
și i-a îndemnat pe elevi să calce „pe urmele
bătătorite bine de generațiile anterioare”.
Apoi, a dat citire mesajului ministrului
Educației Naționale, Liviu-Marian Pop, adresat
cu prilejul începerii anului școlar 2017-2018:
„Dragi elevi, dragi profesori, dragi părinți, orice
început de an școlar înseamnă speranţe şi emoții
atât pentru copiii care păşeşc timid, pentru prima

dată, într-o sală de clasă, cât și pentru elevii care revin în mediul școlar familiar.
În aceeași măsură, înseamnă speranţe şi
emoții pentru părinţi și pentru noi,
dascălii.
Înainte de a fi ministru, am fost profesor, aşa că, dumneavoastră, profesorilor,
vă cunosc bucuria de a preda. Înainte de
a fi profesor, am fost elev, apoi student,
aşa că vă cunosc şi vouă, şcolarilor,
dorinţa de a învăţa. Însă experienţa acestor ani m-a ajutat să înţeleg că doar sub o
atentă îndrumare a profesorului, elevul
poate atinge un nivel de pregătire optim,
care să-i asigure succesul școlar. În
același timp este valabilă și reciproca:
doar cu sprijinul elevului, profesorul își
poate împlini pe deplin menirea.
Dragi elevi, noi, părinți şi profesori,
vă garantăm că sunteți cei mai
importanți pentru noi. De aceea facem
toate eforturile pentru a avea condiții
care să vă ajute să vă concentrați forţele
pentru a învăța. Și implicit pentru a ne
demonstra că sunteți mai buni ca noi.
Voi lupta pentru a reduce şi chiar elimina
lipsurile din sistem. Vreau să vă văd în
şcoli primitoare, în siguranţă şi cu manuale pe bănci. Îmi doresc ca acest nou an
școlar să reprezinte o rampă de lansare
către îndeplinirea viselor voastre.
Stimați părinți, mă adresez dumneavoastră cu marea rugăminte de a veni
în ajutorul copiilor, dar altfel decât ați
făcut-o, unii, până acum. Supravegheați-i,
dar nu-i încorsetați, iubiți-i, dar nu-i
sufocați, ajutați-i, dar nu le faceți temele
integral. Copiii sunt mult mai inventivi
decât ne imaginăm, aşa că vă provoc să
le daţi șansa de a-și pune imaginația la
lucru.
Vă rog să le oferiţi uneltele necesare
pentru a construi o lume, dacă nu
perfectă, cel puțin mai bună decât cea pe
care am construit-o noi, părinții.
Vă doresc ca noul an școlar să aducă
în fiecare zi bucuria calificativelor
maxime sau a notelor de 10 primite de
copiii dumneavoastră, iar disciplina,
numită bună purtare, să fie exemplară
atât la școală, cât și acasă, pentru că astfel veți fi cei mai fericiți părinți.
Dragi și stimați colegi, educaţia a fost
şi va rămâne un domeniu de interes
major, mereu pe agenda publică.
Și cum calitatea resursei umane este
esențială, vrem să dedicăm acest an
școlar dezideratului de a face un pas decisiv spre o educație de calitate,
captivantă și coerentă pentru copiii
României.
Vă adresez, așadar, cu cea mai înaltă
considerație un mesaj simplu: este menirea
noastră, a profesorilor, să insuflăm elevilor iubirea de carte, să-i ajutăm să descopere acest vast
univers al cunoaşterii.
Iubiți și respectați elevul, oferindu-i ceea ce neau oferit și nouă, de-a lungul timpului, generații
de dascăli. Să fiți sănătoși și deschiși tuturor
provocărilor didactice care au darul de a eficientiza învățământul românesc.
Eficiența intervențiilor, dar și realizarea
dorințelor noastre nu pot fi atinse decât prin
politici publice integrate, îndeosebi între domeniul educației, al sănătății și cel social, în general,
și prin eforturi susținute ale fiecărei comunități în
parte. Vă invit, așadar, să descoperim ce putem
învăța fiecare… învățându-i pe ceilalți și, astfel,
să reușim să creștem împreună!”.
În final, ca și la Giroc, trupa GMT, pregătită de
domnul Sergiu Simionese, a oferit un scurt program artistic.
Supliment realizat de
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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La Chișoda a fost dată în folosință, în cea de-a
doua zi a noului an școlar, clădirea After School,
un loc în care elevii Școlii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” își vor putea petrece timpul și după încheierea orelor de curs.
Situată în apropierea școlii, în parcul din centrul localității, clădirea After School a fost inaugurată de primarul comunei Giroc, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma, de viceprimarul comunei Giroc,
domnul ing. Ilie Gâlcă, de directoarea Liceului
„David Voniga” din Giroc, doamna prof. Mihaela
Pascu, și de directorul adjunct al Liceului „David
Voniga” din Giroc, domnul prof. Nicolae Petchescu. Alături de ei au fost prezenți consilieri locali, profesori și părinți, dar și domnul Cătălin
Tiuch.
După tăierea panglicii inaugurale, preotul
paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Chișoda,
părintele Traian Debucean, a oficiat o slujbă de
sfințire.
„Este un moment foarte important pentru noi,
ca și administrație locală - a spus domnul primar
dr. Iosif-Ionel Toma. De asemenea, este un moment important pentru profesorii Liceului «David
Voniga», dar și pentru copii și, nu în ultimul rând,
pentru părinții lor.
Toate aceste eforturi au putut fi făcute datorită
înțelepciunii și hotărârii Consiliului Local. O
parte dintre consilierii locali sunt aici, și le
mulțumesc că vin de fiecare dată să asiste și să
sărbătorească cu dumneavoastră, dar și să vadă
impresiile pe care le lasă munca lor.
Este foarte important că acum, când peste 90%
dintre lăcașurile de învățământ nu sunt acreditate,
sunt localități rurale care aduc un aport
învățământului, prin alte și alte formule, pentru
ca acești copii să aibă o viață liniștită, să aibă posibilitatea de a studia după orele curriculare, dar
și părinților să le dea un moment de respiro, să
poată munci liniștiți, să aducă o pâine pe masă,
știind că fiii și fiicele lor sunt pe mâini bune.
În cadrul sfeștaniei, părintele Debucean s-a referit și la locuință. Este un lucru foarte important.
Dacă stăm să ne gândim, rugăciunea este clară
pentru cei care vor învăța, pentru cei care vor sta
și vor locui aici.
Este vorba de o locuință, pentru că o parte din
viața lor o vor petrece aici. Aceasta înseamnă că
aici vor mânca, se vor relaxa aici, vor face lecții
și vor fi îndrumați de oameni competenți. Iată
încă o confirmare că tot ceea ce se întâmplă în
lumea aceasta are o legătură cu binele.
Le mulțumesc doamnei directoare, domnului
director adjunct și doamnelor profesoare.
Acest After School este așteptat de foarte multă
vreme. Din păcate, noi nu am avut un spațiu pregătit. Dar acest lucru s-a deschis, din toate punctele de vedere, și va culmina cu o creșă de o sută
de locuri, care se va construi în curtea grădiniței
din Chișoda, și care va asigura o altă bază pentru
copiii care încă nu sunt la școală.
Acest After Scool, în cel mai scurt timp, va deveni insuficient. Ne gândim să construim o altă
clădire pentru After Scool, cu o capacitate de o
sută de locuri și cantină proprie, iar celei inaugurate acum îi vom da o altă întrebuințare.
Dar, deocamdată, aici s-a realizat un lucru ex-
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traordinar. Dotările s-au făcut în funcție de ceea
ce ne-a permis spațiul, iar copiii vor servi masa în
sistem catering. Deocamdată, aici își vor petrece
timpul de după ore 30 de elevi.
Părinților le transmit să aibă încredere în profesorii acestor copii, să aibă încredere în
administrație. Mă bucur că întotdeauna când
aceste lucruri se fac pentru voi, le primiți cu dragoste și căldură”.
Doamna prof. Mihaela Pascu, directoarea Liceului „David Voniga” din Giroc a mulțumit, în
numele dascălilor și al copiilor de la Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda,
autorităților locale, domnului primar, domnului
viceprimar, Consiliului Local, pentru realizarea
acestei investiții. „Aveam nevoie de foarte mult
timp de acest After School. Iată că visele noastre
se împlinesc”, a spus doamna directoare.
Domnul viceprimar ing. Ilie Gâlcă s-a declarat
și el bucuros că s-a reușit finalizarea clădirii After
School și le-a urat succes elevilor și dascălilor.
Domnul Cătălin Tiuch, fost deputat de Timiș în
Parlamentul României, un oaspete frecvent al comunei Giroc, a ținut să spună și el câteva cuvinte
cu ocazia inaugurării clădirii After School:
„Voiam să felicit în primul rând Primăria comunei Giroc, școala pentru viziunea pe care o au. Nu
cunosc nici o altă localitate din județul Timiș în
care autoritățile să se îngrijească atât de mult de
viitorul ei.
Atunci când vorbesc de viitor, mă refer la copii,
dar mă refer și la părinți. Dacă în județul Timiș
sunt licee care se închid, dacă sunt licee și
instituții școlare în care nu se pot desfășura
activitățile, care au toaletele în curte, iată că aici
se fac investiții în educație.
Chiar îl rog pe domnul primar să mă lase să
transmit forurilor superioare ideea de a «împrumuta» acest After School și altor primari, poate
învață ceva de la dumneavoastră. Felicitări încă
o dată!”.
Din partea cadrelor didactice, copiilor și
părinților, domnul primar a primit, din partea
doamnei profesoare pentru învățământul primar
Georgeta Barna, de la Școala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu”, invitația de a veni o dată pe lună sau
pe semestru la After School-ul din Chișoda pentru a fi alături de elevi și de îndrumătorii lor.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Discuție cu muzicianul Mircea Ardeleanu

„Balaurul”, cum i se mai spune, balaurul cu suflet de copil este un uriaș cu pumnii de fier și cu
inimă de prieten... Uriaș care nu a lovit niciodată pe
nimeni pentru că s-a simțit dintotdeauna artist și a
știut că artiștii trebuie să fie iubiți și nu temuți.
Mircea Ardeleanu s-a născut cu țambalul în pod
și încă de mic a știu că va fi artist ori nu va fi... Nu
s-a gândit niciodată, chiar în clipele grele din armată, că va face altceva... Muzica a fost și blestemul
și norocul lui... Nu a lovit niciodată pe nimeni în
dușmănie, nici cu pumnul, nici cu vorba și de aceea
este înconjurat de prieteni...
Își iubește muzica și familia, iar pentru fiul Mircea a lăsat în podul casei din Giroc un țambal, un
contrabas și nesfârșită dragoste...
- Unde ați văzut lumina zilei?
- M-am născut la Bocșa Montană, Caraș Severin, în 15
noiembrie 1953. Tata a fost miner, maistru miner la Ocna de
Fier, și mama a fost macaragistă. Erau oameni de condiție
modestă, medie.
Din acești părinți nu mai am nici un frate. Tatăl meu s-a
recăsătorit mai târziu și mai am o soră cu vreo opt ani mai
mică, care trăiește astăzi în Germania. Copilăria mi-am petrecut-o la Bocșa.
Dar, cum să-ți spun, eu nu am prea avut copilărie. Copilăria mea a constat din a studia la țambal.
- Când a fost primul contact cu țambalul?
- Aveam vreo 6 anișori... Aveam unul în podul casei, l-am
descoperit eu. Tata era cu păsările, cu știgliți, cu țaizări și
zice: Mirciulică, mergi tu în pod, că ești mai ușor, și adu
colivia aia, una din ele, că aveam multe colivii în pod... Și
ducându-mă acolo am văzut ceva de genul așa, o cutie cu
capac...
- Care trebuia cercetat...
- Bineînțeles. Curiozitatea copilului. Și m-am dus, am
ridicat capacul ăla și am văzut niște droturi cum se zice la
noi. Și am făcut așa, ca din greșeală, instinctiv, cu degetul
peste ele, nu știam că trebuie să bat în ele... Nu mai văzusem țambal...
- Sunau?
- Sunau. L-am acoperit la loc. Am ținut totul în secret
așa vreo două zile. Apoi am întrebat-o pe mama: Mamă, cei aia ce avem noi în pod? Șcătula aia?
La care mama s-a uitat la mine: Să nu-mi spui că te-ar interesa cutia aia. Zic: ba da. Că sună tare fain. Că am pițicat
un pic droturile alea și sună fain. Mami, ăla este un instrument muzical. Se numește țambal.
Mama a înghițit în sec. Dacă l-ai descoperit și îți place e
clar că nu ne mai scăpăm de el. Și așa a fost. Așa am avut
eu primul contact cu un țambal.
- Și ați început să cântați singur...
- Da. Un fel de autodidact. Dacă se poate spune așa.
Eram doar un copil. Și undeva în diagonală, peste drum de
mama, era școala unde am și studiat clasele elementare, și
lângă școală stătea un vecin.
El cânta, dar acum când îmi dau seama ce valoare avea
pe vremea aia, era, cum să spun eu, un amator din ăsta care
cânta de plăcere după orele de serviciu.
- Era un hobby al lui...
- Exact. Uica Ginu îi spuneam. Și tata, după aia, când a
văzut că nu mi-a mai stat gura... Că dacă l-am descoperit
m-am mai dus eu după el acolo și l-am bogicăit și l-am tot
testat să văd ce și cum. Și l-a rugat pe ăla să vină, și mi l-au
coborât din pod. Culmea, nu avea prea mult praf pe el. Mi
l-a acordat vecinul ăsta al nostru. Mama cânta cu vocea,

cânta foarte bine. Avea auz absolut. Cânta în corul bisericii.
Mi-aduc aminte prima romanță pe care am învățat-o, primul cântec la țambal, „Pe sub fereastră curge un râu”. Ea
cânta cu vocea și eu tot căutam sunetul ăla, că eu nu am
moștenit-o cu auzul absolut. Eu am auz educat. Și la fel și
fiul meu cel mic. În schimb fiul cel mare a moștenit-o, are
auz absolut și de la el am primit „cadou” o nepoțică, care
face pian. La școală face cu doamna de pian și acasă face cu
mine.
- Ați dat țambalul jos din pod, l-a acordat vecinul...
La ce cânta vecinul?
- Tot la țambal. Că de aia știa să-l acordeze... Aici în zonă
cântau destui la țambal, dar unii au murit, alții s-au lăsat de
el... Și uite așa am început cu mama, azi un cântec, mâine
altul. Eu învățam repede, îi cântam mamei, mama plângea,
ca orice mamă. Și astea au fost începuturile mele.
- Prima ieșire în public cu țambalul când a fost?
- În ʼ63, pe la 10 ani. Am fost la primul Festival-concurs
al pionierilor și școlarilor de la București, din ʼ64, după ce
luase ființă Televiziunea. Și, la Casa de Cultură am dat un
spectacol cu orchestra școlii, cu un om, să fi avut 50 de ani
la vremea aia, un om care a terminat Conservatorul la
Timișoara. Și el a apucat să termine trei ani, patru trebuia să
studieze, și din motive pe care nu le cunosc, nu l-am întrebat, eram prea copil, a renunțat. Și a lucrat undeva pe la
Uzină la Reșița, nenea Todor, așa-i spuneam. Era un om
foarte cult și rasat, era cultivat, ce mai... Și sigur că avea
puterea să ne adune pe toți, a pus în scenă o suită instrumentală cu fiecare instrument. Am avut chiar și o colegă
mai mare ca noi cu vreo trei ani, cânta la acordeon foarte
frumos. Mai apoi, nu s-a ținut, s-a făcut asistentă medicală.
- Deci în ʼ63 ați început, în ʼ64 la București...
- Da, la București, unde eu am luat ca solist instrumentist locul III pe țară. Și cu orchestra am luat locul II pe țară.
Erau multe formații, multe școli, eram copii mulți, frate, în
țara asta, nu ca acuma. Acesta a fost începutul meu și atunci
am avut și prima participare la televiziune, în ʼ64.
- Ce amintiri mai aveți din copilărie, primele clase...
- Sincer să fiu, în afară de prostioare din astea pe care le
face fiecare copil nu-mi
prea amintesc... Am
spart geamuri cu mingea
de fotbal... au fost multe,
dar nesemnificative.
- Fiind singur la
părinți ați fost răsfățat.
- Un pic am fost, e
adevărat, am fost cam
răsfățat. Fiind muncitori,
au câștigat destul de
binișor... Instrument nu a
trebuit să-mi cumpere că
ăsta arăta impecabil.
Totul a început din perioada în care s-a format
orchestra școlii...
- Dascăli memorabili?
- Îl am pe directorul
meu care căra țambalul,
era un om înalt așa, bărbat bine, era holtei încă,
nu era însurat. Era o bu-

nătate de om. Și de fiecare dată când ne întâlneam în curte
zicea: Mirceo, vino încoa să văd cât ai crescut. El a fost memorabil. Culmea, trăiește în Chișoda, lângă mine. Că s-a
însurat ulterior cu o chișozancă. Îl cheamă Gheorghe Rusu,
iar în ultima perioadă lucrase la Inspectoratul Școlar. Uite,
îți povestesc un crâmpei din viața mea, foarte, foarte drăguț.
La un moment dat, când ne pregăteam pentru București, făceam matematică, nu-mi plăcea matematica, artiștii nu le
aveam cu matematica, în schimb învățam de dragul profesorului. Era un bărbat frumos, necăsătorit, elegant, venea
la clasă impecabil. Zicea: Mirciulică, casa mamei era peste
drum de școală, numai treceai drumul, te duci acasʼ, nu făceam ore de matematică. Deschidea geamurile de la clasă,
eu trebuia să deschid geamul de acasă și trebuia să cânt
două ore la țambal, să studiez. Și era atât de fericit, de
mulțumit. Bravo, Mircea! Făceam de trei ori pe săptămână
treaba asta, că aveam și solo în orchestră și atunci trebuia să
lucrez un pic, să studiez. Era matematician. Și pedagog bun.
Judeca bine lucrurile.
- Și cântați de drag că scăpați de matematică...
- Făceam ce-mi plăcea mie. Au fost oricum profesorii
mei de suflet, de asta mi-au și rămas întipăriți în memorie,
căci sigur de cine ți-e drag nu-l uiți.
- Când ați început să învățați țambal, după canon?
- Am început destul de târziu, că ai mei m-au dus la un
profesor neamț, profesor de pian, mai bătrân cam cum sunt
eu acuma. Dar tot ce-mi preda înmagazinam ca un burete.
Și după vreo lună de zile, numai ce învățasem claviatura, făcusem ceva acorduri cu el. La el am fost la pian o lună de
zile și nu a vrut să mă mai primească.
- Dar care a fost motivul?
- Eu bănuiesc doar, dau cu presupusul, eu îi ceream prea
mult. Domn profesor eu asta știu! Am învățat. Vreau mai
mult, mai nou ceva, mai altceva și mai altceva. Și iaca tot
așa... În ʼ70 am plecat la Timișoara, am venit la liceu aici.
- Revenind la țambalul copilăriei, a fost în pod de la
născare. Trebuie să-mi spuneți și de unde a rămas acolo,
că pe undeva, bănuiesc, i-ați aflat tainele.
- Sigur că da. Ai mei sunt treisfert unguri, un sfert români, polonezi, jidani, de toate... Melanj. Și bunicul meu, pe
care eu nu l-am prins, ziceau ei, cânta la țambal. Era bunicul dinspre partea mamei. Ea era și cu urechea muzicală.
Ai tatei toți erau afoni. N-aveau nici o treabă. Dar tata mă
susținea. Sigur că i-a plăcut ideea să aibă un artist în casă,
în familie. Și m-a ajutat tot timpul.
Mergea cu mine, îl căra, păi, săracul, și directorul școlii
era, cum îi zic eu, cărăușul principal, numărul unu, care
punea mâna la țambal, după care venea tata, și mai alții de
pe acolo, și de acordat sigur că nu știam să-l acordez la vârsta aia, nu m-a învățat nimeni, mi-l acorda nenea Todor.
Știa, că acorda piane, și țambalul se acordează identic și cuiele de acordaj sunt la fel și corzile, tot, tot, tot. Și știa de la
pian pentru că făcuse pian ca instrument în facultate. Și miaduc aminte că la repetiții a adus odată, noi copiii i-am cărat
cu un căruț un harmoniu cu pedale. Nu erau mașini, camioane pe vremea aia. În Bocșa erau trei automobile
rusești, alea Moskvici. Și cu ăla el ne mai exemplifica ceva
ce voia să facă. Ne pregăteam intens pentru București. Și
așa lucra el cu noi, el fiind un pianist bun. Avea un auz absolut, era foarte, foarte pregătit.
- Liceul l-ați făcut la Timișoara...
- La actualul Colegiu Bănățean. A avut o grămadă de denumiri. Era Liceul 1 pe vremea când m-am dus eu, apoi,
10, apoi Filologie-Istorie... Eu deja eram în contact cu cica
Giurița Galetin. El era la Palatul Pionierilor și avea cerc de
instrumente. Și m-a prins ca pe pita lui Dumnezeu. Mirciulică, aici stai.
Am stat și la el un an de zile, în Piața Crucii. Nu se mutase pe Lidia, noi l-am mutat acolo. Mai vreau să spun că,
pe vremea aceea, aveam și un nume mai puțin românesc,
Erdely. Mi-am schimbat numele, m-a învățat cineva, că era
mai bine și am devenit Ardeleanu, care înseamnă de fapt
același lucru, în varianta românească.
M-am înscris la Școala Populară de Artă, în paralel cu
liceul, și l-am avut profesor de țambal, primul meu profesor oficial, Struțingher. Erau o familie mare de muzicieni
și aveau copii, nepoți pe la Filarmonică, o grămadă de
generații... Era așa un om mai gingaș, mai micuț și foarte
pedant. Cu asta am rămas pe retină. Și am încercat toată
viața să fiu așa. Mi-a plăcut.
- V-a rămas ca model.
- Exact. El făcuse Conservatorul la Viena, în perioada
postbelică. Și am învățat de la el. Eu deja cântasem, avansasem mult, și cântam piese din astea de-ale noastre
bănățene, ardelene, doiuri, orice. Mă luam la concurență cu
suflătorii. Și tot îmi spunea: Mircea, tu trebuie, și șcii, vorbea puțin pocit românește, și șcii să citeșci noce, că la tine
este tehnica cum dracu.
- Deci acum trebuia șlefuit, trebuia teorie...
- Exact. Am terminat Școala Populară de Artă la clasa
lui.
A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ
- va urma -

„ N u ex is t ă b u c u r ie m ai m ar e d ec ât s ă sl u jeș t i,
p ri n c â n t a r e , o a m en i l o r ș i l u i D u m n e ze u ”
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Interviu cu Mircea Sturza, dirijorul Corului Bisericii Ortodoxe Române din Giroc și al Coralei „Giroceana”
- Mișcarea corală din
Giroc are o istorie îndelungată. În ce măsură
astăzi cei care fac parte
din această mișcare duc
mai departe moștenirea
înaintașilor?

- În Banat a existat întotdeauna o tradiție corală care a dăinuit peste
sutele de ani până în prezent. Până de curând nu
era sat în care să nu existe
cor (în unele sate existând chiar două coruri, mixt și bărbătesc), fanfară,
taraf sau alte formații care reprezentau pârghii serioase de cultură atât de importante în viața
comunității. Girocul a fost întotdeauna fruntaș în acest
domeniu, existând mereu aceste formații muzicale ce
au adus în nenumărate rânduri fală localității, Banatului și țării noastre.
Cântarea în corul bisericii a reprezentat o tradiție
ce se moștenea din generație în generație cu mare interes, respect și credință. În urmă cu 13 ani, o dată cu
venirea mea în biserica din Giroc, am întâlnit un astfel de cor, bărbătesc, cu un număr mare de coriști. Din
păcate, cei mai mulți erau înaintați în vârstă, iar astăzi
foarte puțini mai sunt printre noi. Mișcarea corală
totuși a continuat neîntrerupt, cu membri noi ce acordă
o importanță deosebită corului, fiind pasionați de
această activitate.
- Corul Bisericii Ortodoxe din Giroc și Corala
„Giroceana” au participat, de-a lungul existenței
lor, la o mulțime de festivaluri și concursuri.
Enumerați-le pe cele mai importante și, de asemenea, vorbiți-ne și despre distincțiile pe care le-ați
primit.
- Mă pot referi aici doar la perioada de când am preluat eu conducerea corului, și anume de prin anul
2007. Nu pot uita primul concert de colinde pe scena
Căminului Cultural din Giroc în anul 2007, care a reprezentat debutul corului în alte locații decât în cafasul bisericii. A fost un început bun. Munca organizată
nu a întârziat să dea roade, participarea la manifestările culturale fiind tot mai intensă. Festivalul-concurs
„Lada cu zestre” a fost un prilej bun pentru a ieși pe
scenă și a demonstra bogăția lăzii cu zestre a Girocului. Încă de la prima ediție și până în prezent, la acest
concurs, corul a luat doar locul I! În regulamentul
acestui concurs există o categorie de formație vocală
cu un număr mai mic de coriști, și anume grupul
vocal. Pentru a puncta și această categorie și a câștiga
astfel un punctaj mai mare, am înființat un grup coral
pe care l-am numit Corala „Giroceana”. După câțiva
ani, reducându-se numărul de coriști, atât din corul bisericii, cât și din Corala „Giroceana”, cele două
formații s-au contopit într-un singur cor, ce
funcționează cu mare prestigiu și astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe din Giroc și pe numeroasele scene de
concert.

- Vorbiți-ne, pe scurt, despre Corala „Giroceana” de la înființare și până astăzi.

- De la profesorii și dirijorii mei am învățat că în
muzică ai șanse să ajungi la un nivel înalt doar dacă
ești foarte bun. Asumându-mi această remarcă, am
ținut încă de la început ștacheta ridicată și nu am acceptat să ieșim vreodată pe scenă decât foarte bine
pregătiți, cu siguranță și încredere în calitățile noastre. Corala „Giroceana” a fost „materialul meu de
lucru”, prin care am exersat, mi-am format deprinderile de dirijor și am aplicat cunoștințele muzicale acumulate în anii de studiu într-ale dirijatului. Am fost
avantajat din acest punct de vedere. Am abordat repertorii îndrăznețe, ne-am înscris la concursuri și festivaluri corale prestigioase, am susținut numeroase
concerte și am cântat la Sfânta Liturghie în multe bi-

serici. Amintesc, pe scurt, Festivalul de colinde de la
Orăștie, Concursul coral „Cântecele Betleemului” din
Dacia, Festivalul Coral de la Primăria din Viena, concertul de la Schonbrunn, Liturghiile de la biserica din
Sinaia, Vârșeț. Au fost și alte multe astfel de activități.

- Care au fost momentele cele mai frumoase din
activitatea dumneavoastră și a corurilor girocene
pe care le dirijați?
- Momentele cele mai frumoase le trăiesc duminică
de duminică în podul bisericii. Nu există bucurie mai
mare decât să slujești, prin cântare, oamenilor și lui
Dumnezeu. Faptul că, prin cântările corului, lumea se
poate ruga cu mai multă evlavie, se poate apropia mai
mult de Dumnezeu, face ca muzica noastră corală să-

și împlinească scopul ei. Așa zicea și Beethoven, sublinind că prin muzică te poți apropia de Dumnezeu
mai mult decât alți oameni.
Momente frumoase au fost mereu acolo unde am
cântat. De fiecare dată, cu cât munca, pregătirea,
repetițiile au fost mai grele, cu atât satisfacțiile au fost
mai mari. Întotdeauna talentul coriștilor a fost însoțit
de foarte mult efort. Împlinirea, satisfacția și bucuria
pe care le avem de fiecare dată când ne întoarcem din
vreo deplasare, cu diplome și trofee, ne face să uităm
de tot efortul depus în repetiții și ne ajută să o luăm de
la capăt mereu cu mare elan.

- Ca în orice activitate, au fost, probabil, și momente mai puțin plăcute. Dacă puteți să vă referiți
și la ele...
- Nu știu dacă e o calitate sau un defect, dar în general nu rețin momentele neplăcute, le uit foarte repede. În cazul de față nu pot spune că am avut astfel
de momente, deși oriunde se mai ivesc neînțelegeri,
tensiuni sau dispute. Îmi cer iertare în primul rând
coriștilor dacă am trecut prin astfel de momente. Datorită exigenței e posibil și să fii înțeles greșit. Vârsta
fragedă pe care am avut-o, lipsa de experiență, imitarea unor modele greșite au putut fi cauzele unor neplăceri, dar întotdeauna coriștii m-au înțeles, m-au
tratat ca pe un copil al lor și am trecut mereu mai departe împăcați sufletește și bucuroși. Așa e la început!

- Cine vă sprijină în activitatea pe care o
desfășurați, cine sprijină mișcarea corală din Giroc
și în ce fel?
- În primul rând, mă sprijină coriștii, prin entuziasmul
și încurajarea pe care mi-o
transmit mereu. Un corist
special, pe care l-am găsit
încă de la început în podul
bisericii, este domnul primar
al comunei Giroc, dr. IosifIonel Toma. Aș putea spune
că este principalul susținător

al corului, din toate punctele de vedere. Mare lucru
este să avem oricând autocar la dispoziție, partituri
tehnoredactate în formă grafică deosebită, precum și
susținere, încurajare și motivare. Nu pot să-l omit pe
părintele paroh Marius Șonea, care susține de asemenea activitatea corală și se implică mereu în căutarea
de membri noi, de soluții pentru revigorarea formației
și îmbunătățirea permanentă a prestației muzicale.

- Câți membri activi numără corurile din Giroc?

- În prezent numărul coriștilor este destul de mic, în
jur de 15-20. Acest lucru nu reprezintă neapărat un dezavantaj, majoritatea coriștilor fiind buni, caliatatea
actului interpretativ este superior. Nu de puține ori,
când am coborât din podul unei biserici în care am

cântat, lumea era uimită cum un număr așa mic de oameni a dat impresia unui cor foarte mare.

- La ce evenimente ați participat în ultima perioadă?
- Festivalurile și concursurile locale au reprezentat
principalele activități: Concursul „Cântecele Betleemului” din Dacia, Festivalul „Cântecele Învierii”, de
la Mehala, Concursul coral „Rapsodiile Neamului” de
la Dudeștii Noi, Festivalul „Te Deum Laudamus” din
Vârșeț, Serbia etc. Invitațiile la festivaluri și concerte
sunt multe, dar selectăm din ele în funcție de
posibilitățile fiecăruia, mulți coriști fiind angajați. Nu
putem pleca oricând.
- Care sunt proiectele pentru viitorul apropiat?

- Primul proiect este să reîncepem repetițiile, în
toamnă, pe perioada de vară nefăcând, și să stabilim
împreună obiectivele la care vom participa. În octombrie vom merge la cocursul coral de la Dudeștii
Noi, apoi vom incepe să repetăm colindele. Posibil să
mergem la Festivalul de Advent de la Viena, cei de la
Orăștie ne-au trimis deja o invitație, iar programările
pentru concertele de colinde încep să ne includă.
Este foarte greu să ajungi la un anumit nivel, dar și
mai greu este să te menții! Așadar, nu ne așteaptă vremuri mai ușoare, dar cu siguranță frumoase, intense,
lucru ce ne ajută să fim mereu în pas cu muzica!

A consemnat Anton BORBELY

A p a t r a g e n e r a ț i e a f a m i l i e i P a s c o t a ț i n e ș t a ch e t a s u s :
P a t r i c k Pa sc o t a , c a m p i on n a ț i o n a l !
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Patrick Pascota a obținut rezultate excepționale în
campionatul intern de supermoto, dar și în Campionatul European BMU. Patrick, în vârstă de numai 10
ani, duce mai departe tradiția familiei din care face
parte.
Puștiul a câștigat titlul de campion național în Campionatul Național de Supermoto, la clasa 65 cmc. El a
fost încununat drept campion în 9 septembrie, pe circuitul Vik Power din Arad, fiind premiat de
președintele Federației Române de Motociclism, Cristian Mureșan.
După un sezon precedent ratat din cauza unei grave
accidentări la un braț, ceea ce l-a ținut departe de circuit timp de trei luni, în acest an a revenit mai ambițios
și mai în forță, reușind să obțină din nou locul 1 întro competiție națională.
Tatăl lui Patrick, Ionel Pascota, a dezvăluit și care
sunt „planurile” pentru acest an, dar și ce are de gând
în privința trecerii puștiului la „nivelul următor”. Ionel
a explicat: „După câștigarea titlului de campion și cu
Patrick în 2017, privim în viitor pentru mutarea sa pe
motocicletele de viteză”.
V. TOMOIAGĂ

D i n a g e n d a A n sa m bl u l u i F o l c l o r i c
„G h i o c e l u l ” d i n G i r o c

Agenda
Ansamblului
„Ghiocelul” din Giroc a fost
foarte încărcată în această
vară.
Astfel, dansatorii giroceni
au fost prezenți deja la o
serie de evenimente locale
foarte importante.
Astfel, în ziua de 30 iulie,
dansatorii de la grupele
Ansamblului „Ghiocelul”
au fost prezenți la Festivalul
Național de Folclor „Tradiții Belințene”, ediția a
VIII-a. la cea de-a XII-a
ediție a Zilelor comunei
Vinga și la Zilele jimboliene.
Grupa mijlocie și Grupa
seniori au fost prezente la
evenimente în Sutjeska și

L a L e b an e ( Se rb i a )

SMURD are punct
de lucru la Giroc

O autospecială a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, cu tot cu echipaj, a intrat în dotarea Punctului de Lucru Giroc. Astfel,
în caz de nevoie, echipajul de la Giroc va putea interveni în zona limitrofă
comunei în caz de situații de urgență.

L a F e s t i v a l u l „ Tr a d i ț i i B e l i n ț e n e ”

L a Z i le l e ji m b o l ie n e

Lebane, iar în perioada 28
august - 3 septembrie,
Grupa de seniori a Ansamblului „Ghiocelul” a fost
prezentă în Grecia, onorând
o invitație de a participa la
un eveniment în Paralia.
V. TOMOIAGĂ

ANUNȚ

În vederea completării bazei de date existente, asociaţiile

de proprietari din comuna Giroc vor depune, în cel mai scurt
timp de la data constituirii sau transformării asociaţiei, precum şi în urma schimbării membrilor comitetului executiv

sau comisiei de cenzori, declaraţia informativă privind
baza de date.

Menționăm faptul că Primăria comunei Giroc pune la

dispoziția celor interesați tipizatul Declarației, prin inter-

mediul Compartimentului Relații Publice, Registratură și
L a S u t je s ka ( Se rb i a )

Arhivă, precum și pe pagina de web a Primăriei comunei
Giroc, www.giroc.ro

DIALOG CU CETĂŢENII

SC Giroceana SRL
Telefon
Programul
deranjamente
casieriei
NON-STOP
serviciului
(TELVERDE)
apă-canal: 0800800138
sau 0752192848
luni-vineri,

orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din

data de 27 a lunii până în
data de 03 a lunii urmă-

Telefon telecitire
0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

intre 20-31 ale fiecarei luni

toare) și intervalul 14-16

Telefon casierie

este deschisă și sâmbătă

0256395978

al fiecărei luni casieria

orar 08.00-18.00

Trageri în Poligonul
Chișoda
între orele 9:00 – 13:00.

În perioada 04.10.2017 - 26.10.2017, în
Poligonul de tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea, cu întreg
armamentul de infanterie, în următoarele zile:
OCTOMBRIE: 04; 05; 10; 11; 12; 17;
18; 19; 20; 26.

Serviciul iluminat public

Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, administrarea și asigurarea sistemului
de iluminare artificială a localităților Giroc și
Chișoda pe timp de noapte.
Pentru orice sesizări cu privire la becurile din
sistemul public care nu funcționează, vă rugăm
să apelați numerele de telefon:

0752 192 848 sau 0800800138
(TELVERDE).

Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

Cabinete medicale și farmacii

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162
Program
Luni-vineri: 20-08;
sâmbătă, duminică și sărbătorile legale:
permanent

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573
Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)
Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)
Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427
Fax: 0356.437.661
Program
Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)
Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958
Fax: 0356.107.337
Program
Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program
Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427
Fax: 0256.412.289
Program
Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)
Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)
Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (teren)

FARMACIA ACONITUM

Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc
Telefon: 0256.395.853
Program
Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14

CABINET MEDICAL
DR. BARBONI LUCIA

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc
Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808
Program
Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-16

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646
Fax: 0356.437.661
Program
Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Farmacia NATURALIA SHOP SRL

CABINET STOMATOLOGIC
DR. MUNTEAN COSMINA

CABINET STOMATOLOGIC
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950
Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu
pauză de 6 secunde între ele.
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CABINET STOMATOLOGIC
SR. ION LIVIU

CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597
Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)
Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

U t i le

Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667
Program
Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE
OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program
Luni-vineri: 10-18

Cabinete veterinare

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:

CABINET VETERINAR
DR. VÎRTOSU DAN
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda
Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712
Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.
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Au fost două meciuri pentru titlul mondial la șah, în secolul trecut, supranumite
„meciul secolului”. Interesant este jocul cifrelor. Primul a fost in 1927, între Capablanca și Alehin. Al doilea a fost în 1972,
între Spasski și Fischer. Eu personal cred
că și un al treilea meci merita acest apelativ, prin dramatismul său și încordarea supremă a forțelor.
Este vorba despre meciul dintre Karpov
și Kasparov, jucat în 1984-1985, meci care
a fost întrerupt și anulat de către
președintele de atunci al Federației Mondiale de Șah, filipinezul Florencio Campomanes. Pentru prima dată, sistemul
finalelor fără limitarea numărului de partide a dat greș.
Câștigătorul ar fi trebuit să fie cel care
marchează primul șase victorii, fără a se
număra remizele. Karpov a ajuns la un
moment dat la 5-0, apoi Kasparov s-a
apropiat la 5-3, dar meciul a fost oprit, în
ciuda protestelor ambilor finaliști. Pe lângă
cele opt partide decise, se acumulaseră 40
de remize, iar Karpov slăbise zece kilograme pe parcursul confruntării.

Fiecare dintre cele trei meciuri amintite
a avut cel puțin câte un protagonist rus:
Alehin, Spasski, Karpov. Dacă Alehin era
deja cetățean francez când a devenit campion mondial, cazul lui Garry Kasparov e
de asemenea discutabil. Garry s-a născut
în capitala Azerbaidjanului, Baku. Conform Wikipediei, s-a mutat în Rusia abia în
1992. Iar din 2014 a ales Croația.
Fenomenul e interesant. Se spune, la
modul generic, că „rușii” au dominat șahul
mondial în secolul XX, dar imperiul sovietic a adunat într-un mănunchi energiile
mai multor popoare. Mihail Tal, „vrăjitorul din Riga”, fost campion mondial, simbolul suprem al tacticii șahiste, s-a născut
în Letonia. Tigran Petrosian, un alt campion mondial, supranumit și „șarpele boa”
pentru tehnica pozițională dusă la extrem,
s-a născut în Georgia, din părinți de origine armeană.
După dizolvarea U.R.S.S. și „invadarea” restului lumii de către antrenorii și jucătorii ex-sovietici, unele țări din fostul
spațiu sovietic fac eforturi pentru a-și
afirma propria identitate pe harta șahistă a

BorisSpasski

BobbyFischer

GariKasparov

TigranPetrosian

Amalia Lazăr
7 ani, Giroc

MagnusCarlsen

MihailTal

Andrei Lazăr
4 ani și 7 luni, Giroc

lumii.
De exemplu, președintele Armeniei,
Serzh Azati Sargsyan, s-a implicat în introducerea șahului în școli și înființarea
unei Academii de șah. În prezent, în Armenia șahul este disciplină obligatorie la
ciclul primar, iar rezultatele se văd.
Rusia continuă să-și apere statutul de
leagăn al culturii șahiste, de mare putere,
care continuă să stabilească standarde, atât
în confruntările la tablă, cât și în organizarea de competiții și contribuțiile la dezvoltarea culturii șahiste. „Turnul alb” –
competiția la care noi am participat – este
doar unul dintre repere.
Filmul „Queen of Katwe” (2016)
pornește de la un caz real, al unei junioare
talentate din Uganda. Aflată în plină ascensiune, tânăra constată că, în comunitatea șahistă africană, Rusia este privită ca
un Olimp șahist, un pol de atracție.
Ilustrativ este și cazul lui Sergey Karjakin, un prodigy ucrainean care și-a adjudecat recordul de a fi cel mai tânăr mare
maestru din toate timpurile, înainte de a

Beatriz Mândrilă
1 an și 2 luni, Giroc

Karina-Eliza Radulov
6 ani și 9 luni, Giroc

AnatoliKarpov

SergeyKarjakin
împlini vârsta de 13 ani. Record care îl recomanda, cumva, să devină într-o zi și
campion mondial.
Titlul mondial la șah clasic pare pentru
moment securizat în mâinile norvegianului Magnus Carlsen, discipol al lui Garry
Kasparov. Totuși, Karjakin a terminat meciul din 2016 cu Carlsen la egalitate. Iar în
2017 a devenit recent campion mondial la
șah-fulger. Se pare că, începând cu 2009,
când avea 19 ani, Sergey Karjakin aparține
Rusiei. M-a impresionat campania dusă de
patria adoptivă, pentru popularizarea imaginii campionului de șah. Șahiștii giroceni, plimbându-se prin Soci, au putut să
remarce bannere care fluturau, din loc în
loc, având imaginea lui Karjakin. Sergey a
devenit un brand rusesc. Pe când vom
vedea și în România promovate valorile în
această manieră? Vreau și eu să văd inventatori, sportivi sau elevi români
premiați la olimpiade internaționale pe panourile publicitare.
ZamfirMOLDOVAN,
antrenormaestru

Hoxha David
9 luni, Giroc

