„ C a n i v el d e t r ai , c u lt u r ă ș i c iv i l iz aț ie ,
G i r o c u l e s t e d e ja o r aș ! ”

Interviu realizat prin bunăvoința Înaltpreasfinției Sale Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului

- Înaltpreasfinția Voastră, sunteți Cetățean
de Onoare al comunei Giroc.
Ce înseamnă pentru Mitropolitul Banatului
această distincție și cum percepeți apropierea
cu oamenii de acolo?

de cult. Atunci, zic eu, a fost un prim semnal că
vreau să fiu alături de acești credincioși.
Implicarea mea a mers până la a asista și a fi
alături de domnul primar într-o noapte când până
la ora unsprezece s-a turnat talpa acestei biserici
care se ridică acum pentru această comunitate.
Pe drept cuvânt, după două sute și ceva de ani,
a sosit iată timpul să se construiască o biserică
aici la Giroc, monumentală, așa cum se dezvoltă
și această comunitate astăzi.
Și de aceea voi fi alături de ei. Mai sunt
credincioși care mă pot vedea tot mereu acolo
printre muncitori și pe scările de la această
biserică.
Petru Vasile TOMOIAGĂ
- continuare în pagina 3 -

- Atribuirea unei asemenea demnități, titlul de
Cetățean de Onoare, este o mare obligație, este o
onoare și o responsabilitate. De aceea am răspuns
cu foarte multă promptitudine la proiectul pe care
credincioșii de acolo și în principal primarul, care
este un om credincios, l-au avut, și anume construirea unei noi biserici.
La un moment dat, proiectul era blocat. Am
găsit, împreună cu primarul și preoții de acolo
soluțiile pentru a găsi locul pentru acest nou lăcaș
Anul XXI

Numărul 13 (301) decembrie 2018

Ediţie tipărită în 5.000 de exemplare

Mesaje de Crăciun
și A nul Nou

Gândurile despre Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să fie roadele
credinței, cea mai însemnată fiind
primirea Lui în inimile noastre.
Să-L așteptăm cu dragoste și bucurie
nemărginită pentru că doar așa putem
înfăptui binele semenilor noștri.
Venirea Mântuitorului să sălășluiască cu credință în noi, să fim
purtători ai chipului Său și să avem
mintea, simțirea și voința Sa.
În aceste zile să devenim mai blânzi,
binevoitori și veseli, astfel încât să
înlăturăm cele de netrebuință pentru a
putea să ne apropiem de Dumnezeu.
SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!
PRIMAR
DR. IOSIF-IONEL TOMA

A mai trecut un an din viața noastră,
cu bune și rele, având ca eveniment istoric
important Centenarul Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, de la Alba Iulia.
În aceste zile de mare sărbătoare, prilejul Nașterii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos să ne aducă credința care să facă
orice posibil, speranța să ne dea putere să
continuăm, iar dragostea să învingă
dușmănia și răul dintre noi.
În anul care vine vă doresc tot binele
din lume, multă sănătate, iar gândurile
bune și curate să vă însoțească pretutindeni, fericirea și succesul să vă fie
mereu alături.
DOAMNE AJUTĂ!
HRISTOS S-A NĂSCUT!
LA MULȚI ANI!
VICEPRIMAR
ING. ILIE GÂLCĂ

Centenarul, sărbătorit la
Primăria comunei Giroc

În preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918, elevii Liceului „David Voniga” din Giroc, însoțiți de directoarea instituției,
doamna prof. Mihaela Pascu, precum și de alte cadre didactice, au făcut
o vizită la Primăria comunei Giroc, pentru a marca acest eveniment
esențial al istoriei noastre.
Elevii și dascălii au fost întâmpinați de conducerea instituției, de domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma și de domnul viceprimar ing. Ilie Gâlcă.
Fanfara „Giroceana” a intonat Imnul Național al României și cântece
patriotice. În momentul în care s-a cântat „Hora Unirii”, toți cei prezenți
s-au prins în horă, simbolizând prin aceasta unitatea națională înfăptuită
la 1 Decembrie 1918. V.T.)
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Mesaje de Crăciun și Anul Nou
Cuvânt la Nașterea Domnului: Răsăritul cel de Sus

Creștinismul debutează în istoria creației
odată cu Nașterea după trup a Fiului Lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură a Noului Testament ne
spune că Logosul sau Cuvântul „S-a făcut
trup” (Ioan 1, 14). Faptul că vine „de Sus” înseamnă că vine de la Dumnezeu,
că este Unul din Sfânta Treime,
adică Fiul lui Dumnezeu, căci prin
expresia „Cel de Sus” noi
credincioșii am înțeles că este
vorba întotdeauna despre Dumnezeu. Evangheliștii, apostolii și
Părinții Bisericii Îi vor da Mântuitorului o sumedenie de numiri, dar
cele mai importante și cele mai reprezentative le va da El Însuși,
mărturisind despre Sine și arătând
„locul” de unde vine, de la Tatăl, în calitatea
Sa inconfundabilă de Fiu născut mai înainte de
veci, de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au
făcut, așa cum mărturisim în Simbolul
credinței.
Nașterea Domnului este, prin excelență, sărbătoarea familiilor, a părinților și a copiilor
adunați, mai ales astăzi, în jurul aceleiași vetre
și a bradului împodobit. Familia stă la temelia
vieții omenești, fiind cel dintâi așezământ so-

cial care duce la dăinuirea neamului omenesc.
Familia a fost întemeiată de Dumnezeu în rai,
când Viul Dumnezeu l-a zidit pe om. El a creat
bărbatul și femeia, ca soț și soție, și i-a binecuvântat zicând: „Fiți rodnici și vă înmulțiți și
umpleți pământul și-l stăpâniți”
(Facere 1, 28).
Biserica noastră, potrivit
învățăturii cuprinse în Sfânta
Scriptură, dorește ca familia să
fie zidită pe temelie de piatră, pe
dragoste, pe încredere și pe
bunăvoință între soți, ca o unitate
duhovnicească
trainică
și
nedespărțită, fiindcă „ceea ce a
unit Dumnezeu, omul să nu despartă” (Marcu 10, 9).
Împărtășindu-ne, deci, de bucuriile acestor
sfinte sărbători, ale Nașterii Domnului, ale
Anului Nou și Bobotezei, lăsate spre mângâierea și întărirea noastră duhovnicească, vă
încredințăm, deopotrivă, dragostei pe care v-o
purtăm și vă adresăm cele mai alese urări de
sănătate, de bucurie și pace sfântă.
Sărbători fericite și La mulți ani!

Preot Paroh Marius ȘONEA

Sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este
întotdeauna un moment de reculegere și rememorare a marelui eveniment petrecut în urmă cu 2.000 de ani. Nașterea
lui Iisus a bucurat cerurile atât de mult încât și îngerii au
coborât să cânte în Bethleem.
Păstorii s-au apropiat pentru a se închina micuțului Iisus,
iar magii din Persia au străbătut cale lungă pentru a se putea
și ei închina cu iubire și smerenie celui care este împărat,
preot și profet.
Momentul marii nașteri a fost unul al exprimării iubirii
lui Dumnezeu pentru oameni, al bucuriei, al unității - adunând laolaltă îngerii, păstorii și magii din depărtări, dar a
fost și un moment al împăcării dintre om și Dumnezeu.
Pentru ca acest moment mântuitor să poată trezi sufletele
noastre, e nevoie să ne asemănăm celor ce odinioară au
venit să vadă pruncul din peștera din Bethleem - să putem
cu bucurie și iubire să ne împăcăm unii cu alții și să fim
uniți.
Credința în Hristos i-a ținut uniți pe creștini în catacombe.
În acest ceas de mare bucurie a poporului român, unit și
după 100 de ani, tot credința în Hristos să ne țină uniți și în
catacombele adânci și întunecate în care creștinii de azi sunt
nevoiți, încet, încet, să coboare pentru a-și apăra credința.
Nașterea lui Hristos să vă fie de folos și ani de pace să
vă aducă!
Doamne binecuvântează neamul românesc!
Preoții Traian DEBUCEAN și
Dragoș DEBUCEAN

La Praznicul Crăciunului să
aprindem în inimile noastre focul
propovăduirii și al mărturisirii, să
fim următori ai Lui Hristos (cf. 1
Corinteni 4,16) și niciodată să nu
ne smintim întru Domnul (cf.
Matei 11,6), ci să rămânem tari în
credință,
statornici
în
propovăduire și fermi în
mărturisirea Adevărului Revelat.
Așa să ne ajute Dumnezeu, să
rămânem toată viața icoane vii ale
mărturisirii Lui și să putem asculta
în tăcere și să vedem tainic
împreună cu păstorii de la
Betleem mulțime de oaste
cerească, lăudând pe Dumnezeu și
zicând: „Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu și pe pământ pace,
între oameni bunăvoire!” (Luca
2,13-14).
Sfintele Sărbători să vă
găsească în pace, sănătate, belșug
de lumină și spor de bucurii
duhovnicești întru mulți și
binecuvântați ani!
Preot Daniel MATEIA

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină și căldură, alături de cei
dragi ție.
Dăruiește din toată inima și deschideți sufletul pentru a primi
dragoste și fericire.
Lasă-ți sufletul să renască și trăiește fiecare zi ca pe un dar primit
de la Dumnezeu.
Un an nou binecuvântat împreună cu Domnul Isus.
La mulți ani! din partea Bisericii „Speranța” din Chișoda!

Biserica Penticostală „Speranța” Chișoda,
pastor Iosif CODIȚĂ

„Hristos Se naște, slăviți-L, Hristos
din ceruri, întâmpinați-L…”

Pe temeiul descoperirilor ce ni s-au făcut (prin Sfânta
Scriptură și Sfânta Tradiție) cunoaștem că Dumnezeu Se comunică făpturilor umane pe măsura capacității interioare a
fiecăreia prin energiile sau lucrările Sale necreate care mișcă
rațiunea naturală din fiecare în conformitate cu voia Sa, făcând ca toate să fie „bune foarte” (Facerea 1, 31), iar lumea
să se prezinte ca o simfonie globală. Istoria tinde spre împlinirea sensului eshatologic al creației, și anume: transfigurarea
lumii. Acest aspect coincide cu însăși prezența văzută a Logosului divin în întreg cosmosul și în umanitatea gătită pentru
această unire emblematică cu El (Apocalipsa 21, 23-24).
Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută (cf. Romani
16, 25-26) se împlinește prin smerita intrare a Fiului lui Dumnezeu în regnul firii omului, exilat din sânurile fericite ale
Edenului în pământul din care rodesc spinii păcatului. Îmbrăcându-se, prin Întrupare, în haina pătimitoare a vechiului
Adam și asumând integral firea căzută a strămoșului neamului
omenesc, Cuvântul cel veșnic al Tatălui transfigurează chipul
lui Dumnezeu din om, imprimându-i pentru eternitate aura
asemănării cu Cel pururea fiitor. „Domnul S-a întrupat – spunea părintele profesor Dumitru Stăniloae –, S-a răstignit și a
înviat ca om, ca să adune pe toți cei dezbinați în Sine, în infinitatea iubirii Sale față de Tatăl și a Tatălui față de El” (Pr.
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă,
vol. 2, Ed. IBMBOR, București, 1997, p. 263). Așadar, prin
și în Hristos, plinirea vremii (Galateni 6, 4) devine cota zero
a existenței neo-adamice. Intrarea lui Dumnezeu în umanitate
mai poate fi socotită și ziua care apune noaptea însingurării
și a înstrăinării de Dumnezeu, în care s-a cufundat întreaga
creație prin ferecarea ei în lanțurile păcatului adamic.
Din păcate, însă (o mărturisesc cu tristețe), mulți dintre fiii
acestui veac, trăind sub zodia cantității și a consumismului,
nu doresc să poarte de grijă sufletului nemuritor din ei, uitând
că, mai devreme sau mai târziu, trebuie să părăsească cele ale
lumii materiale și să apuce (dar, cum, oare?!) pe cărările
veșniciei, în viața de dincolo de mormânt. Goliciunea lui
Adam din rai (Facere 3, 10) pare să caracterizeze și actuala
generație de așa-ziși creștini sau creștini cu numele (goi de
Dumnezeu și, prin urmare, lipsiți de orice sens spiritual). Cu
toate că Îl auzim pe Domnul spunându-ne: „Lăsați copiii să
vină la Mine și nu-i opriți” (Marcu 10, 14), în aceste vremuri
tulburi mii și mii de copiii, de vârste diferite, sunt rupți, fără
milă, de Biserica în care au fost creștinați prin Sfintele Taine
ale Botezului, Mir-Ungerii și Împărtășaniei și înfiați unei noi
culturi (oare o putem numi cultură?!): cultura MALL!!! Acest
fenomen, însă, va avea niște repercusiuni de neimaginat, în
speță, cultivarea mentalității ateiste. Dacă copiii și tinerii de
astăzi ar fi crescuți în Biserica lui Hristos, cei mai mulți dintre
aceștia ar putea fi, cu siguranță, medicii creștini de mâine
(care își vor trata semenii suferinzi, având dragoste de aproapele lor), profesorii creștini de mâine care, întâi de toate, vor
forma, apoi vor informa, pe cei aflați în custodia școlii,
avocații sau judecătorii creștini care vor cunoaște, în primul
rând, că Adevărul este o realitate personală, adică Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, iar nu un banal concept legalist și juridic ș.a.m.d. Totul, practic, s-ar derula pentru mai binele
obștii, societății și lumii în care trăim.
În spiritul acestui semnal de alarmă deloc îmbucurător, dar
aflându-ne în atmosfera Sărbătorii mântuitoare a Nașterii
Sale, Îl rog pe Hristos, Dumnezeul cel adevărat, să ne poarte
pe fiecare în parte și pe toți laolaltă în iubirea cea fără de hotar
a Veșniciei Sale, să ne întărească cu zile îndelungate, în deplină sănătate sufletească și trupească.
Sărbători binecuvântate și pline de Lumina Stelei de la Betleem!
Pr. Dr. Adrian D. Covan, profesor la Facultatea
de Litere, Istorie și Teologie din cadrul
Universității de Vest din Timișoara

„ Ca ni v e l d e t r a i , c u l tu r ă ș i c i v il i z aț i e ,
G ir oc u l e s te d e j a o r a ș ! ”

Sărbătoare
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Interviu realizat prin bunăvoința Înaltpreasfinției Sale Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului

- continuare din pagina 1 - Ați avut posibilitatea, probabil, fiind deseori
prezent în rândul girocenilor, să vedeți și comuna.
Cum apreciază Înaltpreasfinția voastră ceea ce se
întâmplă la Giroc din punct de vedere cultural și
religios, referindu-ne aici și la unul dintre festivalurile mari de Paști, și anume „În glas de toacă”?
- Am fost mereu prezent la Festivalul de toace, pe
care l-am promovat, și iată că în țară se știe la ora
actuală de Giroc și de acest festival. El este foarte impresionant în perioada Paștilor, atunci când este organizat. Este un semnal bun de tradiție românească
și ortodoxă aici, în această localitate.
- Mai știți prin țară vreun loc unde se face un
asemenea festival?
- În zona Făgărașului. Când eram prin munți eram
invitat acolo, la acel festival. Cel de aici este cu totul
deosebit, cu atâtea toace care sunt acolo și atâta bucurie care se vede pe chipurile tinerilor, pentru că
marea majoritate a celor care vin să bată toaca acolo
sunt tineri. Ceea ce facem noi acum este înnodarea
tradiției cu acești tineri, pentru că ei trebuie să ducă
mai departe aceste tradiții, ale bătutului toacei în perioada postului, așa cum se face în general în Transilvania și Banat.
- Pentru că mergeți destul de des la Giroc, cum
vedeți această localitate periurbană, dezvoltarea
ei ca așezare, ca organizare?
- Este o localitate care este deja oraș, ca nivel de
trai, cultură și civilizație. Girocul nu mai poți să spui
că este o localitate de la țară, de undeva. Este atât de
conectat la orașul Timișoara încât numai cei care sunt
din Giroc știu de unde începe localitatea. Orice
călător străin care vine în această zonă spune că este
Timișoara. Girocul la ora actuală este Timișoara. Și
am văzut că a început să se dezvolte puternic și
Moșnița Nouă. Chiar glumind o dată, spuneam că
într-un viitor nu prea îndepărtat Timișoara va fi un
cartier al Moșniței. Deci, lucrurile se vor schimba în
timp, se vor schimba vetrele orașului. Gândiți-vă că
nădăjduim ca într-un viitor nu prea îndepărtat
Timișoara să fie centru de regiune. Unde credeți că
se va construi toată infrastructura conducerii regiunii?
În centru, aici, în oraș, nu mai este loc, așa că mă gânSărbătoarea nașterii Domnului nostru Isus
Hristos ne reîmprospătează lecții importante
pe care le extragem din exemplul Pruncului
Ceresc.
Smerenia ce a caracterizat venirea în lume a Fiului Lui Dumnezeu
este o lecție atât de necesară
societății de astăzi. Astăzi omul
este încurajat să se prezinte cât mai
bine, scoțându-și în evidență
calitățile cu incisivitate. Mândria
realizărilor este de asemenea încurajată, dar Fiul Lui Dumnezeu a
venit în lume atât de smerit deși
avea infinite posibilități de a impresiona o lume întreagă.
Dragostea Lui Dumnezeu a fost arătată, de
asemenea, în actul întrupării Fiului ceresc.
Lumea de azi are nevoie să cunoască dragostea veritabilă, dragostea care se sacrifică. Fiul
Lui Dumnezeu ne-a arătat o dragoste faptică
și una teoretică. În lume este mult individua-

desc că va fi într-una dintre localitățile acestea. De
asemenea, am văzut școala și grădinița de la Giroc,
străzile, care sunt toate asfaltate, cu rețele de alimentare cu apă și canalizare... Este o dezvoltare fără
precedent a acestei localități. Mă și gândesc că întrun viitor nu prea îndepărtat ori se va alipi Timișoarei,
ori va deveni oraș de sine stătător, așa cum sunt Voluntari sau Pantelimon, lângă București. Eu consider
că va fi o dezvoltare frumoasă. Trebuie văzut în ce
măsură vor putea fi atrase în această zonă, în măsura
în care mai există teren disponilbil, unități de
producție economică, iar oamenii care își fac locuințe
aici, să și poată munci aici. Localitatea este la ora
actuală printre cele mai de frunte localități ca dezvoltare din țară și cred că este posibil să devină chiar
oraș. Am văzut că Primăria dispune de o societate de
transport proprie, cu autobuze de foarte bună calitate,
care toată ziua sunt văzute pe aici, prin Timișoara. Să
vezi în mijlocul orașului Timișoara autobuzele
Primăriei din Giroc nu este puțin lucru. Cred că domnul primar are proiecte și pentru alte obiective, inclusiv pe linie de sănătate. Să dea Dumnezeu să fie pace
în țară, pace în lume, ca să ne putem duce viața în
pace și liniște, aici, la marginea țării, aici, în Banat,
unde din mila lui Dumnezeu pâinea nu a lipsit
niciodată de pe masa românului.
- Pentru că vin Sfintele sărbători ale Crăciunului și Anul Nou, ce le-ați ura locuitorilor din
Giroc?
- I-aș îndemna și pe preoții de la biserică ca în
cadrul sărbătorilor care vin să mulțumească lui Dumnezeu pentru că de o sută de ani toți românii suntem
sub același cer albastru. Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi ca popor timp de o
sută de ani și, de asemenea, i-aș ruga să se roage la
început de an ca în noul centenar, noua sută de ani în
care intrăm, să dea Dumnezeu ca inclusiv frații noștri
din Basarabia să vină și ei acasă și să dea Dumnezeu
ca locuitorii din Giroc în următoarea sută de ani să
aibă parte de pace, de sănătate și să-și poată crește
copiii aici, pe acest pământ românesc, în spiritul
credinței în Dumnezeu și a iubirii de țară. Și să
rămână lipiți aici de glia aceasta străbună și atât de
bogată a Banatului.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

lism, egocentrism, indiferență față de nevoile
aproapelui și chiar ură față de aproape. Societatea de azi are nevoie să învețe lecția dragostei veritabile.
În cele din urmă, scopul pentru care Isus Hristos a venit în
lume a fost mântuirea oamenilor
de păcatele lor. Lecția mântuirii
ne învață că singura modalitate
de a scăpa de păcate este
credința în Domnul Isus ca Fiu
al Lui Dumnezeu.
Această Sărbătoare deosebită
să fie un prilej potrivit ca să
învățăm lecții importante din
exemplul Mântuitorului nostru
care s-a întrupat la Betleem!
Urăm, Sărbători fericite și binecuvântate tuturor locuitorilor comunei Giroc!
Pastorul Adi STUPAR și Comunitatea
de credincioși penticostali ai
Bisericii „Betel” din Giroc

Acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, gândurile și preocuparea
noastră, a tuturor, nădăjduiesc să fie îndreptate spre Dumnezeul nemărginit care s-a întrupat, venind în lumea noastră ca om și Fiu de
Dumnezeu, aducând mântuire de păcate și o viață nouă tuturor celor
ce cred în Isus Hristos și renunță la păcat prin pocăință.
Le doresc tuturor locuitorilor din comuna Giroc sărbători binecuvântate cu Isus Cel sărbătorit.
Pastor al Bisericii Baptiste Giroc,
Vasi PEIA

Hristos, Domnul –
un Mântuitor pentru
tot norodul

Nașterea Lui Isus Hristos în ieslea din
Betleem, acum aproape două mii de ani,
a însemnat împlinirea tuturor profețiilor
mesianice din Vechiul Testament. Toți
profeții au vestit mai dinainte despre acest eveniment astral pentru întreaga omenire. De asemenea, este dovada iubirii supreme
a Lui Dumnezeu față de întreaga omenire, căzută din punct de
vedere moral și condamnată astfel la osândă veșnică (Ioan 3:16).
De aceea, vestea adusă de înger păstorilor din câmpia Betleemului, în Noaptea Sfântă, anunța nașterea unui Mântuitor pentru
întreaga omenire, Unul și Același pentru toți, și anume – HRISTOS, Domnul. Așa precum ne spune versul de colind, conform
planului divin, El trebuia „Să se nască și să crească, să ne mântuiască”, iertându-ne păcatele, împăcându-ne cu Dumnezeu
Tatăl, îndumnezeindu-ne prin nașterea din nou, dându-ne astfel
siguranța iertării și a salvării, prin credința în El, ca Domn și
Mântuitor. De aceea, tot anul, zilnic, dar mai ales acum, în
preajma Sărbătorii Nașterii, se cuvine să ne facem timp pentru
a citi din Sfintele Scripturi textele care ne relatează concret acest
fapt istoric și însemnătatea lui, apoi să credem, primindu-L pe
Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Iar dovada reală a acestui fapt să rezulte din cele două atitudini practice, concrete în
viața fiecăruia dintre noi, și anume: să-L slăvim pe Dumnezeu,
Cel din ceruri, precum și să trăim în armonie cu ceilalți
credincioși: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace
pe pământ între oamenii plăcuți Lui” (Ev. d. Luca 2: 11b, 14).
Doamne, ajută. Sărbători fericite, amin!
Pastor Ticu LEONTESCU
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O nouă recunoaștere
pentru comuna Giroc
Administ rație

După ce a fost premiat de AFIR, pentru atragerea de fonduri europene
pentru comuna Giroc, domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma a fost premiat
și în cadrul evenimentului care a marcat sărbătorirea a 20 de ani de la
înființarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest.

Datele statistice ale Consiliului arată că, în cei 20 de ani de funcționare,
Regiunea de Vest a atras, prin Programul Operațional Regional, peste un
miliard de euro fonduri europene nerambursabile.
Diploma a fost oferită de domnul Călin Dobra, președintele Consiliului
Județean Timiș.
V. TOMOIAGĂ

Comuna Giroc va avea internet
gratis în spațiile publice,
pe bani europeni

Mai multe localități din județul Timiș,
printre care și comuna Giroc, au reușit să
„prindă” un voucher de 15.000 de euro acordat de Comisia Europeană în cadrul proiectului WiFi4EU, proiect prin care în spațiile
publice ale localităților selectate vor fi instalate rețele de acces la internet gratuit.
Rețele finanțate prin WiFi4EU vor fi gratuite, fără publicitate și nu vor colecta date
cu caracter personal, potrivit aceleiași surse.
Finanțarea va fi acordată numai rețelelor
care nu se vor suprapune cu oferte gratuite,
publice sau private, deja existente și cu o calitate similară în același spațiu
public.
În Timiș vor mai beneficia de proiect localitățile Timișoara, Cărpiniș,
Beba Veche, Teremia Mare, Birda, Sânnicolau Mare și Biled. V.T.)

Noua creșă din Giroc prinde contur

Prin Programul Național
de Dezvoltare Rurală
(PNDR), submăsura 7.2.
(AFIR), la Giroc se
construiește o nouă creșă.
Valoarea totală a proiecutului este de 2.708,872 lei,
adică 605.971 euro, proiect
depus în anul 2016, cu ter-

men de finalizare de 24 de
luni de la data încheierii
contractului.
Proiectul
vizează construirea creșei
pe o suprafață totală de
1.278,47 mp, cu o capacitate de 112 copii.
Implementarea proiectului este în stare avansată, iar
clădirea este ridicată. Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Giroc anunță
că în prezent este în curs achiziția de dotări pentru creșă. În aceste condiții,
nu este exclus ca în luna aprilie a anului viitor creșa să fie dată în
folosință! V.T.)
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Mesaje de Crăciun și Anul Nou

Se apropie Crăciunul și atmosfera de sărbătoare se
simte în aer. Suntem cuprinși
de emoția primirii veștii
Nașterii Mântuitorului nostru, pe care trebuie să o
întâmpinăm cu bucurie și
speranță.
Frumusețea sărbătorilor de
iarnă să vă găsească în case,
alături de cei dragi.

De sfintele Sărbători să deschidem uşa
pentru oaspeţi dragi şi inima pentru
speranţă, bucurie şi lumină.
Să fim mai buni şi să privim înainte cu
încredere, ştiind că dacă avem credinţă,
drumul din faţa noastră va fi presărat
cu împliniri.
Crăciun fericit!
La mulți ani!
Sever STAN, agent-șef principal
Poliția Giroc

Această sărbătoare să vă
aducă multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor
dorințelor.
Să aveți parte de un
Crăciun fericit și de un an
nou așa cum vi-l imaginați.
Sărbători fericite!
Dacian MARINESCU,
manager SC Giroceana SA

Farmecul zilelor de Crăciun să vă
însufleţească şi să vă lumineze
toată fiinţa! Bucurați-vă de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei dragi.
Din lumina sărbătoririi nașterii
Domnului și din speranța ce
însoțește Noul An, gânduri bune
și urări de sănătate, împliniri și
bucurii tuturor!
Crăciun fericit! La mulți ani!
Jr. Daniel SGURĂ,
şef Serviciu Poliţie Locală Giroc

Minunatele zile ale Sărbătorile Crăciunului și Anului
Nou să vă găsească alături de cei dragi, cu sufletele pline
de fericire și voioșie!
Glasul colindelor și trăinicia datinilor acestor sărbători
să se regăsească în tate căminele voastre!
Multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor și idealurilor, alături de tradiționalul „La mulți ani!
Prof. Robert-Sebastian FRUȘA,
directorul Clubului Sportiv Giroc-Chișoda

Colectarea deșeurilor voluminoase

S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. informează cetăţenii că în data de
15.12.2018, în intervalul orar 8-16, derulează campania de colectare a deşeurilor voluminoase de pe raza comunei Giroc.
Cetățenii vor avea la dispoziție un container special, care este amplasat la intersecţia
str. Aviaţiei cu str. Unităţii.
Deşeurile voluminoase care se vor colecta sunt deșeurile solide de mari dimensiuni
(mobilier, obiecte de uz casnic și sanitar, saltele, covoare, canapele etc.), care nu pot
fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare. Acestea se vor depune voluntar în containerul pus la dispoziție de către operator.
Se va interzice amestecarea deşeurilor voluminoase cu deşeuri periculoase sau alte deşeuri nepericuloase (reziduale, reciclabile). Nu se colectează transformatori, condensatori,
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, produse cu conţinut de azbest.

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

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari şi administrarea
condominiilor, Primăria Comunei Giroc,
prin Compartimentul Juridic, contribuie la
sprijinirea, îndrumarea şi controlul
asociaţiilor de proprietari aflate pe raza
Comunei Giroc.
Cererea pentru dobândirea personalităţii
juridice a asociaţiei de proprietari,
împreună cu statutul, acordul de asociere
şi procesul-verbal al adunării de constituire se depun şi se înregistrează la
JudecătoriaTimișoara, urmând ca după
dobândirea personalităţii juridice, asociaţia de proprietari să se înregistreze la

Primăria Comunei Giroc.
Conform legislației în vigoare preşedinţii asociaţiilor de proprietari sunt
obligaţi să transmită Primăriei Comunei
Giroc numele şi datele de contact actualizate privind preşedintele, comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul şi
administratorul.
În ceea ce privește persoanele fizice
care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile, acestea sunt atestate de
către Primarul Comunei Giroc, la propunerea Compartimentului Juridic, în baza
unei hotărâri a Consiliului Local.
Compartiment Juridic,
Jr. Ana-Maria ROTARIU

Centenar

Călătoria către Unire - bărbați de încredere
din Chișoda și Giroc
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Centenar bănățean

Campania „Centenar bănățean - călătorie către Unire” este o inițiativă a Direcției Județene pentru Cultură Timiș

Localitatea Chișoda a fost reprezentată la
Adunarea Națională de la Alba Iulia de Iosif
Ciorogariu, Nicolae Dumitru, Iosif Olariu,
Petru Toma, Iosif Vlajicu, delegații aleși în 25
noiembrie.
Din Giroc au participat David Voniga, Atanasie Baicu, Ion Ruja, Ion Văcan.
Sursa: Credenționale arhivă Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia;
Banatul și Marea Unire - I. Munteanu, V.
Zaberca, M. Sârbu;
Dialog cu cetățenii (bilunar de Giroc și
Chișoda) – An XVII, nr. 14 (244), noiembrie
2014

Iosif Ciorogariu (n. 20 iunie 1872, Chișoda, comitatul Timiș, Regatul Ungariei – d. 28 martie 1948,
Chișoda, România), a fost învățător și delegat la
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.
Provenit dintr-o familie de țărani, și-a dedicat viața
răspândirii științei de carte în lumea țărănimii, educând timp de 44 de ani generații de elevi în satul
natal. A urmat școala primară în Chișoda, gimnaziul
la Timișoara și la Lugoj, iar apoi Școala pedagogică
din Arad și începe ca învățător în 1892 la Chișoda.
Pune și bazele unui cor pe care îl conduce ani buni
și organizează serbări naționale și șezători culturale.
Răspândește în Chișoda ziarele „Tribuna”, „Drapelul”, „Libertatea” și „Românul”.
În 1907 este prezent la întrunirea socialistă de la
Timișoara, organizată de PSD, și sprijină activitatea
Sindicatului agricol din Banat. În anul 1914 este mobilizat și trimis pe front.
Își îndrumă consătenii să formeze Consiliul
Național Român și Garda Națională din localitate, pe
care le conduce, fiind ales delegat din partea cercului
electoral Becicherecu Mic pentru Alba Iulia în 1918,
reprezentând localitatea Chișoda.
Din 1918 activează ca inspector școlar până la pensie, în 1936. După război, la îndemnul său se ridică
un monument în cinstea eroilor căzuți în timpul luptelor. Construiește Casa Națională din localitate și
conduce acțiunea de întemeiere a Casei de economii
și consemnațiuni din Chișoda, pe care o conduce ca
primar provizoriu în 1937-1938.
Sursa:
Banatul și Marea Unire - I. Munteanu, V. Zaberca,
M. Sârbu;
David Voniga (8 septembrie 1867 – 8 iulie 1933)
s-a născut la Gyula, în Ungaria, din părinți țărani, în
anul 1867. După terminarea școlii primare și liceale
de la Gyula, Beiuș și Budapesta, urmează teologia la

Arad, absolvind-o în 1890. Se stabilește pentru scurt
timp la Șiria, unde își urmează pasiunea pentru ziaristică prin publicarea revistei „Gazeta Economului”.
Se reîntoarce în orașul natal și se implică în viața culturală romanească în cadrul unei societăți de lectură,
fiind ales președinte al acesteia. Publică un volum de
poezii intitulat „Dor și jale”, prefațat de Ion Rusu
Șirianu care nota: „Ni se dau în versuri accente sincere, oglinda unui suflet simțitor”.
Spirit pururi activ și productiv, David Voniga îmbina cu măiestrie activitatea pastorală cu cea de gazetar. În 1886 se află la Timișoara ca redactor la
ziarele „Dreptatea” și „Foaia de duminică”. Colaborează și la „Tribuna poporului” din Arad. A scos propriile ziare și reviste la Timișoara: „Controla” și
„Revista preoților”, cea mai importantă publicație redactată de David Voniga între anii 1910-1918, reapărută tot la Timișoara în anul 1923, sub denumirea
„Luminătorul”. Alte reviste pe care le-a condus și redactat au fost: „Banatul”, întâiul ziar românesc de
după Primul Război Mondial, „Tribuna nouă” și „Nădejdea”.
Despre activitatea pastorală de 33 de ani în parohia
comunei Giroc stau mărturie amintirile bătrânilor nonagenari care mai sunt în viață și i-au fost contemporani.
Ei își aduc aminte cu emoție de orele de religie
ținute de părintele David Voniga la școală, de slujba
oficiată cu evlavie în zilele de sărbători, de predicile
care mergeau la sufletul ascultătorilor datorită talentului său oratoric. Era mereu printre săteni, dându-le
sfaturi prețioase.
Și în comuna Giroc a avut numeroase inițiative pe
plan cultural și social, menite să trezească simțăminte
patriotice, morale și civice la enoriașii săi. S-a ocupat
de renovarea și pictura bisericii, de procurarea mai
multor clopote. A inițiat construirea Casei Naționale,
ridicarea Monumentului Eroilor căzuți în Primul Război Mondial și a Crucii-monument întru eternizarea
memoriei lui Aurel Vlaicu. A fost apropiat de coriști
și de membrii fanfarei.
A participat la Marea Adunare de la Alba Iulia din
1 decembrie 1918, reprezentând Girocul.
Pentru activitatea pastorală, publicistică și literară,
a fost distins cu Brâul Roșu si decorat cu medalia
Răsplata Muncii pentru Biserică și Ordinul Coroana
României.
Sursa: Cine a fost David Voniga și ce reprezintă
pentru comunitatea noastră? - girocchisoda.com;
nemzetisegek.hu
Atanasie Baicu (născut în 16 ianuarie 1873, la
Câmpanii de Sus, Bihor) a urmat şcoala primară confesională ortodoxă română din Beiuş, iar apoi şcoala
primară confesională germană din Băiţa, județul
Bihor. La terminarea cursului
primar urmează liceul grecocatolic român din Beiuş, terminând cele patru clase
liceale în anul 1889.
În toamna aceluiaşi an reuşeşte la Preparandia din Arad,
pe care o absolvă în anul
1892. Devenind învăţător,
este repartizat ca suplinitor în
comuna Micherechiu (azi în
Ungaria), unde funcţionează
timp de trei ani. În anul 1895
devine învăţător-director la
şcoala confesională ortodoxă
din Giroc, unde predă la clasele mari.
Aici funcţionează până la
31 august 1912, când, pentru
atitudinea sa românească intransigentă, este constrâns de
autorităţile austro-ungare să

Atanasie Baicu (al doilea din dreapta în imagine)

Preotul David Voniga

se retragă temporar din învăţământ, revenind în fruntea şcolii ca învăţător-director la 1 octombrie 1918,
unde funcţionează fără întrerupere până la 1 ianuarie
1932, când se pensionează.
Atanasie Baicu ia parte la luptele din Primul Război Mondial. La începutul Primului Război Mondial,
în 1914, este înrolat în armată şi trimis la Regimentul
18 din Sopron, cu ordinul secret de a fi strict supravegheat, la fel ca şi colegul său din Chişoda, Iosif
Ciorogariu.
A participat la război pe fronturile rusesc, românesc şi italian, iar în septembrie 1916 este trimis la
şcoala de ofiţeri de la Budapesta până în 1917, după
absolvire – la comandamentul gării din Vârciorova,
iar mai apoi la Turnu Severin. La sfârşitul războiului
avea gradul de sublocotenent.
Atanasie Baicu a fost un pedagog devotat până la
sfârşitul vieţii lui.
Vorbind de situaţia şcolii după război, învăţătorul
Atanasie Baicu îşi arată nemulţumirea că „cei mai
mulţi învăţători nu mai fac apostolat ca vechii învăţători confesionali, care au fost apostoli şi martiri ai
neamului”.
Pe plan social-economic, el desfăşoară o intensă
activitate. Astfel, în anul 1897 înfiinţează Banca poporală, care funcţionează până în perioada interbelică, donează un clopot pentru biserică, ajută copiii
săraci pentru frecventarea şcolii, donându-le câte
10.000 lei anual, contribuie la construirea Casei Naţionale, a monumentului eroilor căzuţi în Primul Război Mondial şi a monumentului de marmoră albă din
cimitir.
La pensionare şi retragere din învăţământ pune bazele Fundaţiei „Atanasie Baicu şi Maria Baicu născută Cocotan”, cu un capital de 85.000 lei (sumă
acumulată de-a lungul anilor din diurnele ce le-a primit ca membru al diferitelor corporaţiuni unde a activat), din venitul căreia se dădeau premii elevilor şi
se ajutau copiii săraci, dar buni la învăţătură.
Toate aceste informaţii despre viaţa şi activitatea
lui Atanasie Baicu, învăţător suplinitor la Micherechi
acum mai bine de un secol, le-am aflat de la domnul
Mircea Bota, consilier local din Giroc, originar şi el
din localitatea Câmpani din Bihor, la fel ca familia
Baicu, care cu câteva săptămâni în urmă a făcut o vizită la şcoala din Micherechi pentru a depune bazele
unui parteneriat româno-român.
Sursa: Monografia școlii Giroc și foaiaromaneasca.blogspot.com (Informații și imagini de la Mircea Bota și Marius Baicu - stănepot al lui Romul
Baicu, fratele învățătorului Atanasie Baicu)
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E d u c a ț ie

Grădinița cu Program Prelungit Giroc a trăit
joi, 22 noiembrie, febra programelor artistice
susținute de copii, în cadrul unei activități cuprinsă în proiectul cultural-educativ „Carnavalul
toamnei”, eveniment artistic cu scop caritabil, organizat în parteneriat cu Liceul Teoretic „David
Voniga” și Primăria Comunei Giroc.
„Văl de brumă argintie / Mi-a împodobit grădina / Firelor de lămâiță / Li se uscă rădăcina...”
(„Toamna”, de Octavian Goga).
Pornind de la aceste minunate versuri, ne-am
propus să demonstrăm că orice anotimp și orice
ființă din natură sunt o simfonie de culoare.
Activitatea creativă este una dintre cele mai
mari provocări ale vieții și, implicit, atrage după
sine și cele mai mari satisfacții.
Frumuseţile şi bogăţiile pe care ni le oferă natura, în acest superb anotimp, trezesc în noi impulsul creativ. Ne bucurăm de ceea ce ne oferă
toamna, punând în valoare parfumul şi culoarea
ei, prin realizarea unor lucrări originale, valorificând potenţialul creativ al părinţilor şi copiilor,
sub îndrumarea cadrelor didactice.
Minunații artiști, costumați astfel încât să ilustreze cât mai bine elementele specifice anotimpului
toamna, îndrumați de către doamnele educatoare
Laura Gherban/Ana Butar - grupa mare D, Simona
Leontescu/Iasmina Covaci - grupa mică A, Lidia
Blidăran/ Mihaela Cusma - grupa mică B, Mihaela
Manzur/Ana Capotescu - grupa mică C, Cătălina
Onofrei/Vasilica Filip - grupa mică D, Carla
Cserni/Andreea Nicula - grupa mijlocie B, Trufaș

Eunice - grupa mijlocie D, Andrea Manolea/Eugenia Dima - grupa mare D, au celebrat rodnicia
toamnei prin cântece și poezii, dansuri tematice și
o scenetă.
Cântecele, poeziile, dansurile tematice și sceneta au fost un bun prilej pentru spectatori să trăiască frumoase momente de bucurie ale sezonului
în care ne găsim, iar spectacolul micilor artişti a
umplut inimile cu multă dragoste şi cu nostalgia
copilăriei.
Prof. Simona LEONTESCU
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Ce n t e n ar u l M a r ii U n i r i, s ă r b ă to r it
la L i ce u l „ D av i d V o n i g a”

Ziua de 1 Decembrie a fost sărbătorită la Liceul
„David Voniga” din Giroc, fiind implicați elevi din
clasele a V-a A, a VI-a A, a VI-a B și a VIII-a A. În
deschiderea evenimentului, corul școlii a interpretat Imnul Național și cântece patriotice. Elevii au
avut parte de o întâlnire emoționantă cu căpitanul
Ștefan-Sorin Staicu, handbalistul Cristian Fenici și
voleibalista Daiana Mureșan. De asemenea, s-a organizat un concurs de cultură generală între elevii

claselor a VIII-a, având ca teme: istorie, geografie,
literatură, sport, muzică. Un alt moment inedit a
fost defilarea personalităților și personajelor istorice, elevii claselor a V-a A, a VI-a A, a VI-a B și a
VIII-a A dând viață, printre alții, lui George
Enescu, Nadia Comăneci, Cristina Neagu, Ana
Aslan, Lia Manoliu, Stela Popescu, Alexandru
Arșinel, Traian Curta, Regele Mihai, Regina Maria,
Henri Coandă. (Foto: Adrian SĂCĂLUȘ)

Centenarul, sărbătorit la Grădinița
cu Program Prelungit din Giroc

Peste 200 de românași și româncuțe
din grupele mijlocii și mari de la
Grădinița cu Program Prelungit din
Giroc, au sărbătorit joi, 29 noiembrie,
100 de ani de la Marea Unire, printr-un
program cultural-artistic.
Îmbrăcați în costume populare, întrun decor inspirat din folclorul
tradițional românesc, copiii, îndrumați
de doamnele educatoare, au intonat cântece patriotice, au dansat și au recitat

poezii. Cu bucurie în priviri, cu
stegulețe și baloane tricolore, copiii au
descoperit ce reprezintă ziua de 1
Decembrie și care sunt principalele
simboluri ale acesteia.
Pe această cale dorim să mulțumim
tuturor părinților pentru încrederea și
sprijinul acordat în toate activitățile
desfășurate în grădiniță.
Profesor Simona SCRIDON
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ
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Mesaje de Crăciun și Anul Nou

Aștept cu nerăbdare Crăciunul...
Crăciunul îmi amintește de copilărie, de
casa de de la bunici, unde așteptam colindătorii, unde bunica ne făcea
bunătăți, unde ieșeam pe uliță cu copiii
și întindeam o joacă zdravănă cu zăpadă...
Vă doresc un Crăciun al copilăriri, cu
sănătate, liniște, iubire și apropiere de
Dumnezeu.
Prof. Mihaela PASCU,
directoarea Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc

Sărbătorile Crăciunului și Anului Nou
să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume,
multă iubire, fericire și prosperitate.
Lumina sfântă venită în Ajun să vă
umple sufledtul de bucurie.
Sărbători în liniște, alături de cei
dragi!
Prof. Mihai PETCHESCU,
director-adjunct Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc

Târgul caritabil
„Bucuria Crăciunului”

Apropierea Crăciunului ne îndeamnă să fim mai
darnici și mai buni.
Târgul caritabil
„Bucuria Crăciunului”, desfășurat
în Piața agroalimentară din Giroc,
a adunat oameni
buni, oameni care
știu ce înseamnă să
ajuți aproapele.
Părinți,
copii,
învățătoare, educatoare s-au unit,
având un singur
scop: să aducă un
strop de bucurie și
speranță pentru
elevul Sebastian
David și doamna
Mariana Sîrbu.
Atmosfera frumoasă a târgului a
fost întregită de colinde și de prezența
lui Moș Crăciun,
căruia copiii i-au
putut șopti dorințele.
Mulţumim părinților pentru implicare şi doamnelor
învățătoare de la clasele pregătitoare că ne-au fost alături și au
oferit școlarilor ocazia de a face o faptă bună și de a-și aminti
de grădiniță. De asemenea, mulțumim Primăriei comunei Giroc
și Bisericii Ortodoxe „Sf. Dimitrie” că au fost părtași în organizarea și desfășurarea acestei acțiuni.
Prof. Înv. Preșc. Florina BERINDEIU
Prof. Înv. Preșc. Adelina JIANU
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Balul Bobocilor la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc
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Când eram mică, îmi doream cele mai
frumoase cadouri de la Moș Crăciun.
Acum știu că cele mai importante daruri
nu stau împachetate frumos sub brad, ci
sunt sănătatea, bucuria alături de cei
dragi, liniștea sufletească și bunătatea
față de semeni.
Vă doresc tuturor să aveți parte de
toate acestea cu ocazia sărbătorilor de
iarnă.
Crăciun minunat și un An Nou fericit!
Dr. Viana TOMA-ACIMOV
Apropierea Crăciunului trebuie să fie,
pentru noi toți, prilej de bucurie.
Să privim cu speranță spre ieslea din
Betleem, acolo unde se va naște Mântuitorul, și să primim cu sufletul deschis
această veste, pe care ne-o aduce colindul nostru strămoșesc.
Le urez locuitorilor din Giroc și
Chișoda sărbători fericite, un an nou
fericit, sănătate și bucurii în familii.
Dr. Ana-Daniela CODILĂ
Sunt de 30 de ani în comuna Giroc și
le doresc locuitorilor ei sărbători fericite, atât celor din Giroc, cât și celor din
Chișoda, să nu aibă nevoie niciodată de
medici, să fie cinstiți, corecți și încrezători în Dumnezeu, pentru că fără El nu
putem face nimic. Și noi, ca medici, tot
prin Dumnezeu facem, care ne-a ales
această soartă.
Pentru 2019 le urez un an mai bun și să aprecieze ce li se
dă și ce li se face.
Dr. Lucia BARBONI
Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului și din speranța ce însoțește Noul
An, gânduri bune și urări de sănătate,
împliniri și bucurii tuturor!
Farmecul zilelor de Crăciun să vă însufleţească şi să vă lumineze toată fiinţa!
Bucurați-vă de adevărata semnificaţie a
acestei sărbători alături de toţi cei dragi!
Crăciun fericit și La mulți ani!
Dr. Codruța POPA OLARIU

Un plânset a schimbat întreaga lume.
O naștere a schimbat istoria. O viață
afăcut diferența.
Fie ca cel născut în iesle, Iisus Hristos,
să vă umple inimile de bucurie și lumină!
Vă îmbrățișez cu drag, oameni pe
care-i cunosc sau mă cunosc!
Crăciun luminos și plin de iubire!
Sărbători fericite!
Dr. Cosmina-Marieva MUNTEAN

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

Toamna este acea perioadă a anului în
care se numără bobocii, astfel că și în anul
școlar 2018-2019 s-a respectat tradiția.
Miercuri, 28 noiembrie a.c., începând cu
orele 18, s-a desfășurat a șasea ediție a Balului Bobocilor în incinta sălii mici din cadrul complexului Hotel Restaurant „TRIO”
din comuna Giroc.
Elevii clasei a XII-a au reușit să-i mobilizeze pe proaspeții boboci din clasa a IXa, astfel că un număr de doisprezece elevi
au răspuns afirmativ provocării. Au fost formate șase perechi, care timp de o lună s-au
pregătit pentru marele eveniment din viața
lor de liceeni.
Balul a fost gândit și realizat de o echipă
condusă de domnul profesor dr. Alexandru
Kósa, formată din doamna director prof.
Mihaela Pascu, domnul director adjunct Nicolae Mihail Petchescu, domnul prof. Nicolae Laitin (diriginte clasa a XII-a), elevul
Denis Ciurariu (clasa a XII-a), elevele Iasmina Pigli și Ana-Maria Țăpîrdea (clasa a
XI-a) și elevii Mihai Manzur și Roland
Nehez (clasa a XI-a).
Pentru a anima și întreține atmosfera la
bal, au fost invitați să cânte și să încânte publicul elevul Adrian Bere (clasa a XI-a) și
eleva Karina Ștefan (clasa a VII-a).
O sarcină grea a picat pe umerii celor două
prezentatoare, Iasmina Pigli și Ana-Maria
Țăpîrdea, care cu pricepere au reușit să invite pe
scenă cele șase perechi de participanți, și apoi să
le supună celor cinci probe de foc. Pe rând, bobocii s-au prezentat, după care au trecut prin
proba de logică, apoi au susținut proba talentelor,
proba surpriză, iar ultima încercare a fost să-și
demonstreze talentul în arta dansului, aceștia
dansând timp de zece minute.
Fundalul sonor a fost asigurat de Mihai Manzur și Roland Nehez, care au reușit să ofere suportul muzical necesar desfășurării în bune
condiții a balului.
Pauzele dintre probe au reprezentat un bun
prilej de a promova valorile Liceului Teoretic
„David Voniga”, astfel că cei doi artiști, Adrian
Bere și Karina Ștefan, au reușit să ridice publicul
în picioare, fiind aclamați la scenă deschisă.
Juriul, format din doamna director Mihaela
Pascu, domnul director adjunct Nicolae Mihail
Petchescu, domnul Petrică „Puiu” Avrămuț,
doamna prof. Camelia Dinu și doamna prof. Daniela Simionese, a reușit o jurizare obiectivă a
performanțelor bobocilor, clasificând prestația
lor astfel:
LOCUL I: MISS „BALUL BOBOCILOR” –
GABRIELA MORARI; MISTER „BALUL BOBOCILOR” – RAZVAN-GABRIEL COLCERIU;
LOCUL II: REGINA „BALUL BOBOCILOR” – ALEXANDRA KALI; REGE „BALUL
BOBOCILOR” – GEORGE-MĂDĂLIN URSU;
LOCUL III: PRINȚESA „BALUL BOBOCILOR” – ANTONIA IANCOVICI; PRINȚ
„BALUL BOBOCILOR” – EUGEN-FILIP
CISMĂNEANȚU;
LOCUL IV: MISS „POPULARITATE” –
CRISTINA PUȘCHIȚĂ; MISTER „POPULA-

“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.
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RITATE” – ALEXANDRU SCĂRLĂTEANU;
LOCUL V: MISS „PERSEVERENȚĂ” –
DENISA NECOARĂ (clasa a XII-a); MISTER
„PERSEVERENȚĂ” – FLORIAN-DORINGAVRIL ALBU;
LOCUL VI: ANA-CRISTI LUNGU și ECSEDI
DAVID.
Alături de participanți, profesori și elevi, organizatorii au avut și invitați externi, dorind astfel să le mulțumească de prezență doamnei prof.
Tatiana Ostroveanu și domnului căpitan ȘtefanSorin Staicu, comandantul Comenduirii
Timișoara.
Pe această cale dorim să ne exprimăm gândurile noastre de mulțumire și apreciere tuturor
celor care ne-au fost alături în acest demers –
profesori, colegi, elevi și sponsorilor noștri:
1. COMPLEX HOTEL RESTAURANT
„TRIO”, GIROC;
2. GOYA RESIDENCE, GIROC;
3. COFETĂRIA „NUȘI”, GIROC;
4. MAGAZINUL ALIMENTAR „NON
STOP” GIROC;
5. OUTLET „MISTER PRICE”, TIMIȘOARA;
6. S.C. „MINNA DELICIOS” S.R.L., TIMIȘOARA;
7. CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC I, ISTORIC
DR. IOAN HAȚEGAN, ACADEMIA
ROMÂNĂ, FILIALA TIMIȘOARA.
Echipa organizatorică îi felicită pe elevii clasei a IX-a pentru deschiderea lor de a participa
la a șasea ediție a Balului Bobocilor din cadrul
Liceului Teoretic „David Voniga” și, totodată,
dorește să ureze Sărbători Fericite întregii
comunități Giroc-Chișoda.
Prof. dr. ALEXANDRU KÓSA
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

“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.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:

“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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Primăria și Consiliul Local ale comunei Dudeștii
Noi au organizat, în data de 25 noiembrie 2018, cea
de-a IV-a ediție a Festivalului-concurs „Rapsodiile
neamului”, dedicat corurilor și formațiilor corale.
Spectacolul, care a marcat și Centenarul Marii Uniri,
a avut loc pe scena Casei de Cultură Dudeștii Noi.
Motto-ul ediției din acest an a fost „Prin unire se realizează fapte mari!”.
În concurs au participat: Corul „Grănicerii Văii
Bistrei” - Voislova, Corul „Învierea” - Foeni, Corul
„Floris” - Jimbolia, Corul Bisericii Ortodoxe din comuna Comloșu Mare, Corul mixt al Centrului Cultural Deta, Corala „Giroceana” - Giroc, Corul mixt al
Asociației pentru Artă și Cultură „Vichentie Bocăluț”
- Torac, Serbia, Grupul vocal-folcloric al Centrului
de Cultură și Artă Timișoara, Corul Parohiei Ortodoxe
Carani,
Ansamblul
etno-folcloric
„Cojușneanca” - Republica Moldova.
Spectacolul de gală a fost susținut de Corala bărbătească „Epifania” din Timișoara și Corul Casei de
Cultură din Dudeștii Noi.
Corala „Giroceana”, din comuna Giroc, duce mai
departe tradiția de peste o sută de ani a mișcării corale
din localitatea aflată la marginea Timișoarei. De-a
lungul timpului, corul dirijat astăzi de profesorul Mircea Sturza s-a bucurat de numeroase participări la
evenimente culturale naționale și internaționale. Dovada calității muncii depuse de coriști și dirijor s-a

făcut și pe scena festivalului de la Dudeștii Noi, la capătul evoluției Coralei „Giroceana” juriul atribuindui trofeul „Dimitrie Stan”, echivalentul locului secund
în concurs, în valoare de 2.000 lei.
Mircea Sturza, dirijorul Coralei „Giroceana”, ne-a
declarat, la finalul evenimentului: „Participăm a patra
oară la acest festival și, ca întotdeuna, este un festival
frumos, un concurs de calitate în care participă
formații foarte bine pregătite, cu o înaltă ținută muzicală și ne bucurăm că participăm și noi în acest an
la manifestare.
Grupul pe care l-am dirijat în festival, Corala
«Giorceana», este alcătuit dintr-un grup restrâns de
coriști, mai tineri, care face fală comunei Giroc reprezentând biserica și primăria, și comunitatea giroceană. Am cântat trei melodii religioase, una de
inspirație folclorică și una patriotică.
În Banat s-a născut mișcarea corală, de-asta se și
numea «Țara Muzicii Corale, pentru că, în urmă cu
mulți ani, în fiecare sat, în fiecare localitate existau
cor și fanfară. Din păcate, în zilele noastre s-au redus
aceste formații și tocmai de aceea e important să se
revitalizeze și să se refacă această tradiței importantă
pentru noi.
Ediția aceasta a festivalului, nu știu dacă a crescut
calitativ, dar, cel puțin, a fost la fel de calitativă ca
edițiile precedente. Standardul se menține înalt...”.

Ansamblul „Ghiocelul” - spectacol grandios Mesaje la Nașterea Domnului
dedicat Centenarului Marii Uniri

Sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara a
găzduit, în seara zilei de duminică, 18 noiembrie, spectacolul „Trecut, prezent, viitor”,
al Ansamblului „Ghiocelul”,
dedicat celor o sută de ani de
la Marea Unire, care se împlinesc în 1 decembrie.
Pe scenă au urcat dansatorii
Ansamblului „Ghiocelul” al
Casei de Cultură a comunei
Giroc, manager Ionel-Lucian Șipoș, soliștii vocali
Mariana și Adriana Anghel, Carmen Popovici
Dumbravă, Dumitru Stoicănescu, Doriana Talpeș,
Raluca și Oana Stanca, Paul Ananie, Loredana

Vlad Neamțu
5 luni, Giroc

Vasile TOMOIAGĂ

Sur, Bogdan Firu și Alexandru Pop, orchestra Ansamblului „Ghiocelul”, dirijată de prof. dr. Adrian
Safta și prof. Deian Galetin, fanfara „ProAmiciția”, dirijor Dan Didovici, grupul vocal
„Cantodena”, dirijor prof. Desanca Lalici, Corala
„Giroceana”, dirijor prof. Mircea Sturza, actorii
Ionuț Iova și Sebastian Valcea.
Coregrafia spectacolului a fost semnată de Victor Jicheran, Ionel-Lucian Șipoș și Alexandru
Gălușcă. Sonorizarea a fost asigurată de Florin
Cipu. Scenariul le-a aparținut lui Ionuț Iova și
Remus Grosu, iar conceptul, lui Remus Grosu.
Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Anstasia-Elena Bădiță
1 an și 5 luni, Giroc

David-Nicolas Roiban
1 an și 7 luni, Giroc

Anul 2018 a fost un an
înfloritor, un an în care a
luat naștere Casa de Cultură a Comunei Giroc,
un an pe care l-am încheiat cu un spectacol de
gală, un an prosper.
Acest spectacol dedicat
Centenarului a fost ocazia perfectă de a prezenta
și
publicului
munca tuturor celor care aparțin de Casa de
Cultură din Giroc, iar pe această cale doresc
să mulțumesc pentru sprijinul acordat domnului dr. Iosif-Ionel Toma, Consiliului Local,
instructorului Victor Jicheran și, nu în ultimul rând, membrilor ansamblului „Ghiocelul”, datorită cărora putem duce mai departe
tradiția și obiceiurile românești. Sper ca anul
2019 să ne aducă și mai multe reușite în cadrul Casei de Cultură Giroc și numele ansamblului nostru să apară pe afișele celor mai
mari spectacole, atât din țară cât și de peste
hotare. În încheiere, vă doresc ca Nașterea
Domnului să vă aducă căldură în suflete,
masă bogată alături de cei dragi și un an mai
bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin
de succese.
Ionel-Lucian ȘIPOȘ, manager
Casa de Cultură a comunei Giroc

Patrick-Ianis Vetreș
2 ani și 8 luni, Giroc

Tijana Ilași
1 an și 9 luni, Giroc

