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BBoobbootteeaazzaa llaa GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa
Credincioşii ortodocşi din Giroc şi
Chişoda au săr bătorit Botezul
Domnului după tradiţia creş ti -
nească.
De Bobotează, bisericile ortodoxe
române din cele două localităţi au
fost neîncăpătoare pentru mul ţimea
de oameni care au venit pentru a
asista la slujbă şi pentru a lua, apoi,
apă s2nţită.
Boboteaza încheie ciclul celor 12
zile ale sărbătorilor de iarnă care
încep în Ajunul Crăciunului.
Sărbătoarea celebrează momentul
relatat în Evanghelie, când Iisus a
venit din Galileea, pentru a 2
botezat de Sfântul Ioan, care,
văzându-l, a spus: „Iată mielul lui
Dumnezeu, cel ce spală păcatul
lumii”.

Vasile TOMOIAGĂ

Hotel-Restaurant Trio va găzdui, după
datină, o nouă ediţie, a şasea, a „Balului
portului popular”. Evenimentul artistic va
avea loc în ziua de 21 februarie, începând
cu ora 20.

Participanţii, ca în fiecare an, vor veni îm-
brăcaţi în costume populare tradiţionale,
atât din Banat, cât şi din alte zone fol-
clorice ale ţării. Voia bună va fi întreţinută
de orchestra Complexului Hotelier Trio,
precum şi de o serie de interpreţi de 
muzică populară cunoscuţi din Banat.

Vasile TOMOIAGĂ

„„BBaalluull ppoorrttuulluuii
ppooppuullaarr””,,

eeddiiţţiiaa aa VVII--aa

EExxppoozziiţţiiaa ddee
ppoorruummbbeeii şşii

ppăăssăărrii ddee rraassăă
ddee llaa GGiirroocc,,
uunn ssuucccceess!! amănunte în pagina 5

UUnniirreeaa ddee llaa 2244 IIaannuuaarriiee 11885599,,
ssăărrbbăăttoorriittăă llaa GGiirroocc

detalii în pagina 8
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Zile de post şi posturi  
Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi 
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august) 
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 
Postul Sfintelor Paşti (23 februarie –
11 aprilie) 
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(8 iunie – 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (1
august – 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie – 24 decembrie)

Zile în care 
nu se săvârşeşte 
Sfânta Liturghie 

Miercuri şi vineri în săptămâna 
dinaintea Postului Sfintelor Paşti 
(8 aprilie şi 10 aprilie) 
Luni şi marţi în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (13 aprilie şi
14 aprilie) 
Vineri în Săptămâna Patimilor (10
aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an 
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în
ajunul acestora 
În săptămâna lăsatului sec de carne (15
februarie – 21 februarie) 
În Postul Sfintelor Paşti (22 februarie
– 12 aprilie) 
În Săptămâna Luminată (13 aprilie –
19 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (8 iunie – 28 iunie) 
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august – 15 august) 
În postul Naşterii Domnului (14
noiembrie – 24 decembrie) 
În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (21
mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat –
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

12 aprilie şi 13 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti 
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii 
31 mai şi 1 iunie, prima şi a doua zi de
Rusalii
15 august, Adormirea Maicii Domnu-
lui
30 noiembrie, Sfântul Andrei 
1 decembrie, Ziua Naţională a Ro mâ -
niei 
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001155 Sfântul Vasile cel Mare este sărbătorit în Biserica Ortodoxă

pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie, alături de Sfinţii Grigorie Teo-
logul şi Ioan Gură de Aur. S-a născut în anul 330, în 
Capadocia, într-o familie numeroasă. A avut patru surori şi
patru fraţi. Cinci din cei nouă au devenit sfinţi în calendarul
Bisericii Ortodoxe, alături de părinţii lor,
Vasilie, Emilia şi Macrina cea Bătrână,
bunica Sfântului Vasile. Doi dintre fraţii
săi au ajuns episcopi: Grigorie de Nyssa
şi Petru II de Sebaste, iar sora sa, Sfânta
Macrina cea Tânără, a ajuns un model de
viaţă ascetică.
Temelia educaţiei sale este pusă de tatăl
său, Vasile, profesor de retorică la Neo-
cezareea în Pont, fiu al Sfintei Macrina
cea Bătrână şi elev al Sfântului Grigorie
Făcătorul de Minuni. A studiat la Ceza-
reea Capadociei, la Constantinopol şi
Atena, însuşindu-şi tot ceea ce era mai
bun din cultura păgână. În anul 356
revine în ţară şi devine profesor de 
retorică.
Prima formă de monahism pe care Sfântul
Vasile a studiat-o a fost cea urmată de
ucenicii episcopului Eustaţiu de Sevasta,
însă nu s-a regăsit în monahismul predi-
cat de acesta.
A călătorit, pentru cunoaşterea monahis-
mului, în Siria, Palestina, Egipt şi Mesopotamia. Planul de
organizare a vieţii monahale l-a alcătuit după anii petrecuţi
alături de ucenicii Sfântului Pahomie cel Mare şi de anaho -
reţii care trăiau după regulile Sfântului Antonie cel Mare.
Acest plan a fost pus în practică la Annesi, un vechi dome-
niu al familiei sale, din vecinătatea râului Iris. Viaţa ascetică
de la Annesi se schimbă după venirea în acel loc a Sfântului
Grigorie de Nazianz. Se construiesc noi chilii, iar munca este

împletită cu studiul şi rugăciunea.
A scris Regulile vieţii monahale şi a pus bazele Filocaliei, cu
Sfântul Grigorie. Regulile monahale ale Sfântului Vasile au
rămas în Biserica de Răsărit temelia organizării vieţii mănă-
stireşti. În Apus, ele au circulat în traducerea făcută de Rufin

de Aquileia şi au fost cunoscute de Sfân-
tul Cassian şi Sfântul Benedict, legiuitori
monahali apuseni.
Deşi Sfântul Vasile cel Mare este unul
dintre cei mai mari organizatori ai mo na -
hismului, el nu a dispreţuit familia şi
căsătoria, spunând: „Dumnezeu, Care
poartă grijă de mântuirea noastră, a îm-
părţit viaţa oamenilor în două feluri de
vieţuire, adică în viaţa de căsătorie şi în
cea de feciorie, aşa încât cel care nu poate
să ducă lupta fecioriei să-şi ia femeie
(soţie) legiuită, cunoscând că i se va cere
făgăduinţa de înfrânare, sfinţenie şi
asemănare cu sfinţii care au avut soţie şi
au crescut fii”.
Sfântul Vasile cel Mare a luptat împotriva
celor care negau dumnezeirea Sfântului
Duh. A argumentat pe baza Sfintei Scrip-
turi şi a Sfintei Tradiţii că Duhul Sfânt
este de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul.
Sfântul Vasile cel Mare a fost un practi-
cant prin excelenţă a milosteniei.

Dragostea sa faţă de semeni s-a concretizat mai ales în
aşezământul filantropic, numit de credincioşi Vasiliada.
Acest aşezământ a fost construit la marginea Cezareei. Aici,
au fost adunaţi cei înfometaţi şi abandonaţi, spre a fi hrăniţi.
Potrivit cercetătorilor, fiecare boală îşi avea rezervată clădi-
rea şi personalul necesar pentru îngrijire.
Sfântul Vasile cel Mare a trecut la cele veşnice pe 1 ianuarie
379. (M.S.)

SSffâânnttuull VVaassiillee cceell MMaarree

Biserica Ortodoxă cinsteşte, la 7 ianuarie, pe
Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, deoarece prin
acesta s-a făcut arătarea Sfintei Treimi în mo-
mentul Botezului Domnului, de la Iordan. 
Misiunea pe care a avut-o Ioan Botezătorul a
fost aceea de a vesti apropierea Lui Mesia şi de
a-i boteza în râul Iordan pe cei care se pocăiau.
„Mijlocitor al legii” şi „propovăduitor al
pocăinţei”, „sfeşnic şi înger”, Sfântul Ioan
Botezătorul este prorocul care închide cartea
Vechiului Testament şi o deschide pe cea a
Noului Testament. Cel mai mare născut din fe-
meie, simbolul martirilor şi al misionarilor,
rămâne în tradiţia Bisericii ca Înaintemergătorul
Lui Hristos, cel care Îl prezintă lumii pe Mielul
Lui Dumnezeu, Răscumpărătorul păcatelor
omenirii. Sfântul Prooroc Ioan s-a născut în fa-
milia preotului Zaharia, după cele mai multe
izvoare de atestare, la Ein-Karem, la aproxima-
tiv 10 kilometri de Ierusalim. Naşterea minunată

a Sfântului Ioan a fost profeţită de Îngerul Gavriil într-o arătare în timpul slujbei ofi-
ciate la templu de tatăl Sfântului Ioan. Mama sa, Elisabeta, înaintată în vârstă şi fără
copii, deoarece nu putea să aibă urmaşi, era descendentă a seminţiei lui Aaron. Zaharia,
tatăl său, nu a crezut în cuvântul îngerului şi, drept pedeapsă, a rămas mut. 
Naşterea lui Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus. Sfinţii Părinţi so-
cotesc naşterea Înaintemergătorului ca „minunea ce merge înaintea Minunii” şi o
privesc ca treaptă pe care se urcă înţelegerea celor ce vor vedea naşterea cea peste
fire, din cea bătrână şi stearpă din neamul lui Aaron, pentru a se sui apoi la vederea cea
preaminunată a naşterii celui mai presus de fire din Fecioara Maria. Pe când era încă
nenăscut, la salutarea Mariei, Maica Domnului, Scriptura Noului Testament consem-
nează că pruncul (Ioan) a săltat în pântecele mamei sale. Iată cum se adevereşte că Ioan
apare ca prooroc şi prieten al Mirelui, iar ca Înger al întrupării el depăşeşte timpul. Ioan
este mesager, el este trimisul care vine din pustie şi arată lumii pe Hristos, Mielul Lui
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Însăşi venirea Sfântului Ioan Botezătorul este în-
soţită de semne, „căci mâna Domnului era cu el”, şi Ioan devine această mână, dege-
tul Lui Dumnezeu care arată şi vorbeşte oamenilor despre Hristos, Lumina lumii.
Sfântul Ioan îşi începe propovăduirea în pustiu, acolo îşi botează ucenicii şi „glasul lui
strigă în pustiu” (Is. 40, 3). Ducea o viaţă de renunţare, era îmbrăcat cu haine din păr
de cămilă, mânca miere de albine şi lăcuste şi se ruga mereu. 
A fost un exemplu pentru primii asceţi ai creştinismului şi pentru monahism. Ioan
Botezătorul este Înaintemergătorul Domnului, cel care a pregătit calea şi mulţimile
pentru primirea lui Mesia, Iisus Hristos. Mesajul principal pe care îl transmitea Ioan
era „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!”. Cei care renunţau la păcate erau
botezaţi în Iordan. Botezul acesta are şi o semnificaţie eshatologică, prevestind, aşa
cum însuşi proorocul spunea, botezul cu „foc şi Duh Sfânt”, pe care îl aducea Cel Care
va veni după el, Hristos-Domnul. (M.S.)

SSoobboorruull SSffâânnttuulluuii IIooaann BBootteezzăăttoorruull Sfinţii Trei Ierarhi
Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel
Mare, Grigorie Teologul şi Ioan
Gură de Aur sunt prăznuiţi pe 30
ianuarie. Deşi Biserica îi po -
meneşte separat în luna ianuarie,
ei sunt prăznuiţi împreună în data
de 30 ianuarie. Motivul? Pentru a
le descoperi creştinilor că nu este
unul mai mare decât altul. În
vechime apăruseră neînţelegeri
între creştini pe tema cine este
mai mare, ca teolog, dintre cei trei
ierarhi. După câţiva ani de la de-
clanşarea neînţelegerilor, cei trei
sfinţi au început să i se arate, unul
câte unul, episcopului Evhaitelor,
Sfântului Ioan Mauropous. În cele
din urmă, în anul 1084, într-o ve-
denie, Sfântului Ioan Mauropos 
i-au apărut cei trei sfinţi împreună
şi i-au grăit: „După cum vezi, noi
la Dumnezeu una suntem şi nici o
vrajbă nu este între noi. Fiecare
din noi, la timpul său, îndemnaţi
de Duhul Sfânt, am scris învăţă-
turi pentru mântuirea oamenilor.
Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt,
aşa am învăţat. Nu este între noi
unul întâi şi altul al doilea. De
chemi pe unul, vin şi ceilalţi doi.
Drept aceea, sculându-te, po run -
ceşte, celor ce se învrăjbesc, să nu
se mai certe pentru noi. Că
nevoinţa noastră, cât am fost în
viaţă şi după moarte, a fost să îm-
păcăm pe oameni şi să aducem în
lume pace şi unire. Împreunează-ne,
dar, făcându-ne praznic la câte trei
într-o singură zi, şi înştiinţează cu
aceasta pe creştini, că noi în faţa
lui Dumnezeu, una suntem”.
În urma acestei vedenii, Sfântul
Ioan a ales ziua de 30 ianuarie
pentru prăznuirea comună a celor
Trei Ierarhi. (M.S.)
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În perioada sezonului rece se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin în-
mulţirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea
unor situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile
abundente urmate de îngheţ şi înzăpeziri.
De aceea, o mare importanţă o are pregătirea populaţiei prin luarea din timp a măsurilor mi-
nime necesare pentru a preveni şi preîntâmpina producerea situaţiilor de urgenţă specifice se-
zonului rece.
În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:
- înainte de utilizare sobele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor arse vor fi verifi-
cate amănunţit, reparate şi curăţate;
- în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă
cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
- nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sobele
fără acumulare de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:
- distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din ve-
cinătate va fi de cel puţin 1 m;
- pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izola-
tor; acest postament va depaşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare
cu 50 cm.
Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în ve-
dere verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei de gaze naturale
(conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpări-
lor de gaze.

Dumitru CRĂINICEANU, şef SVSU Giroc

PPrreevveenniirreeaa ssiittuuaaţţiiiilloorr
ddee uurrggeennţţăă ssppeecciiffiiccee

sseezzoonnuulluuii rreeccee

Caut să lucrez o grădină de aproximativ 1.500 – 2.000 mp.  
Informaţii la telefon 0741-200.604.

Începând cu data de 6 ianuarie 2015, Primăria comunei Giroc a început
distribuirea alimentelor destinate persoanelor defavorizate, prin Programul
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, conform HG nr.
799/2014.
Produsele se distribuie în incinta fostelor Unităţi Militare Giroc, str. Ti-
mişoarei nr. 76.
Astfel, mai puteţi ridica produsele în  perioada 26-29 ianuarie, între orele
10-16.
Pentru a intra în posesia acestor produse este necesar să aveţi la dumnea-
voastră Cartea de Identitate şi cuponul primit de la Guvernul României.

PPrrooggrraammuull ddiissttrriibbuuiirriiii
aajjuuttooaarreelloorr aalliimmeennttaarree

ddee llaa UUnniiuunneeaa
EEuurrooppeeaannăă

În grădina de flori
• Curăţaţi tufele de trandafiri cât acestea sunt încă în
stare latentă. Tăiaţi lăstarii exact deasupra primului
mugure şi îndepărtaţi rămurelele căzute sau moarte.
• Se pot planta butaşi de trandafiri fără rădăcină pro-
tejată, pentru o dispunere spectaculoasă în timpul
verii. Acest lucru se poate face doar dacă vremea este
însorită şi pământul nu este îngheţat.
• Tăiaţi tulpinile vechi ale plantelor perene, dar cu
multă atenţie, pentru a nu afecta noii lăstari.
• Îndepărtaţi frunzele moarte ale spânzului (Hellebo-
rus), pentru a face loc noilor flori.
• Tăiaţi lăstarii răniţi, bolnavi sau vechi ai salciei, dar
şi lăstarii subţiri şi supraaglomeraţi.
• Îndepărtaţi florile pălite ale panseluţelor de iarnă,
pentru a opri risipirea seminţelor.

În grădina de legume
• Dacă doriţi să cultivaţi fasole şi mazăre de timpuriu,
puneţi în locul dorit o folie de plastic mai groasă, pen-
tru a încălzi solul înainte de plantare.
• În timp ce aşteptaţi ca vremea să se încălzească, 
puteţi să aveţi propria cultură de ciuperci, folosind 
kit-urile de ciuperci de interior.
• Pentru a ajuta cartofii timpurii să germineze, plasaţi-i
într-o tavă sau cofrag de ouă, la loc luminos şi ferit de
îngheţ.
• Îndepărtaţi frunzele îngălbenite ale verzei de iarnă,
deoarece acestea nu îi sunt de nici un folos plantei şi
pot adăposti boli şi dăunători.

În grădina de fructe
• Începeţi să curăţaţi merii şi perii, asta dacă nu aţi
făcut-o deja. Este perioada ideală pentru acest tip de
lucrări, deoarece pomii se află încă în stare latentă.
• Lăsaţi prunii, cireşii şi caişii necurăţaţi până în vară,
deoarece curăţirea acestor pomi în această perioadă îi
fac foarte sensibili la boli şi dăunători.
• Curăţaţi arbuştii de coacăz şi agriş, pentru a avea o
recoltă productivă.
• Încercaţi să forţaţi creşterea plantelor de rubarbă,
prin plasarea deasupra coroanei acestora a unei găleţi
sau container. Astfel, se vor forţa delicatele rămurele
roz să crescă şi vor fi gata în aproximativ opt 
săptămâni.
• Continuaţi să plantaţi nuieluşe de zmeură în locuri
însorite şi cu solul drenat.
• Dacă vreţi să adăugaţi culoare grădinii, plantaţi 
arbuşti de afin roz.
• Comandaţi arbuşti de coacaz şi îi plantaţi în ghivece
pe care să le puneţi la adăpost de îngheţ.

În seră
• Îndepărtaţi zăpada de pe seră, pentru a împiedica 
deteriorarea acesteia.
• Plantaţi bulbi de amaryllis în ghivece, pentru o 
inflorescenţă grandioasă în primăvară.

Din fotoliu
• Efectuaţi un plan al grădinii, pentru a vă ajuta să 
decideţi de ce cantităţi de seminţe veţi avea nevoie în
primăvară.

• Plantaţi parcela de legume având în vedere rotaţia
corectă a legumelor, pentru prevenţia bolilor şi dău-
nătorilor.
• Dedicaţi un răzor din grădină plantelor perene, cum
ar fi sparanghelul, rubarba şi anghinarea. Puteţi să 
începeţi achiziţia legumelor de primăvară.
• Dacă doriţi să înfiinţaţi o mini livadă, acum este mo-
mentul să începeţi achiziţia pomilor fructiferi.
• Este momentul să achiziţionaţi clematis, pe care le
veţi planta în primăvară.

Alte lucrări în grădină
• Curăţaţi zăpada de pe gardul viu şi conifere, pentru
a împiedica ruperea ramurilor sub greutatea zăpezii.
• Menţineţi hrănitorile pentru păsări pline, pentru a-i
atrage pe prietenii noştri înaripaţi, care vor curăţa gră-
dina de dăunători.
• Scăpaţi de petele negre de pe pavaj, prin frecare cu
o mătură sau sablare cu o maşină de spălat cu pre-
siune.
• Gândiţi-vă la achiziţia butoaielor pentru apa de
ploaie. Apa de ploaie este îndeosebi utilă pentru plan-
tele iubitoare de acid (apa de la robinet este mai 
degrabă alcalină).
• Aveţi în vedere rezerva de fructe şi legume şi înde-
părtaţi-le pe cele deteriorate.
• Încălzirea centrală poate usca aerul din interiorul
casei, iar acest lucru poate dăuna plantelor. Aşezaţi
ghivecele pe o tavă cu pietricele pe care aţi umplut-o
mai apoi cu apă, pentru a creşte umiditatea din 
încăpere.

Spor la treabă!
Citeşte mai mult pe: www.agroland.ro

Compartiment Agricol 
Insp. Maria HANEŞ

LLuuccrrăărrii îînn ggrrăăddiinnăă şşii lliivvaaddăă,, îînn lluunnaa iiaannuuaarriiee
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Trei dintre elevele Şcolii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda au participat sâmbătă, 6 decembrie 2014, la Olimpiada-
concurs „Lectura ca abilitate de viaţă”, etapa judeţeană. Antonia
Pup (clasa a VII-a), Tiana Bulfă (clasa a VIII-a) şi Oana Gherman
(clasa a V-a), îndrumaţi de doamna profesoară Luminiţa Ivan, au

obţinut rezultate
foarte bune şi
chiar excep ţio na le.
Astfel, Anto nia
Pup a obţinut cel
mai mare punc-
taj pentru clasele
a VII-a şi a VIII-a
(subiectele de
concurs au fost
comune pentru
cei doi ani de
studiu), reali zând

58 de puncte din 60! Imaginaţia ei fără limite, plăcerea de a lec-
tura şi de a crea, dorinţa ei permanentă de a se autodepăşi au 
situat-o pe locul I al judeţului nostru, devansând multe şcoli „de
top” din Timişoara şi Lugoj. Graţie acestui rezultat, Antonia va fi
inclusă în lotul naţional ce va reprezenta judeţul Timiş şi va par-
ticipa la Olimpiada naţională care se va desfăşura anul viitor la
Bistriţa. Îi dorim succes încă de acum şi-i ţinem pumnii să ne
reprezinte cu cinste.
Un alt rezultat deosebit l-a înregistrat şi Tiana Bulfă, elevă a cla-
sei a VIII-a, care a obţinut menţiune, cu un punctaj de 52 de
puncte, dintr-un total de 60. Un mare „bravo” şi Oanei Gherman,
aflată la primul concurs din noua etapă şcolară – gimnaziul.
Felicitări, fete frumoase, şi să rămâneţi la fel de conştiincioase şi
pasionate de lectură! Suntem foarte mândri de voi!

Prof. Marieta DENEŞ

NNee mmâânnddrriimm ccuu eellee!!

M ihai Eminescu este în literatura română creator al unei
opere ce străbate timpul, trăind într-o perpetuă actualitate.
Semnificaţia lui a dobândit în conştiinţa poporului nostru
caracterul unui mit. Poetul „nepereche”, cum avea să-l nu-
mească George Călinescu, reprezintă în literatura noastră
un dublu reper de valoare luată în absolut, înscriindu-se în
contextul literaturii universale, alături de Dante, Hugo,
Goethe, cum aprecia Tudor Vianu, şi de specific naţional,
drept ipostaza unică a sufletului românesc în concertul
poetic al lumii.
Opera lui Eminescu este variată, com-
plexă, printre speciile lirice cultivate de
poet situându-se: idila (Dorinţa, Lacul,
Sara pe deal), egloga (Floare albastră),
satira (Junii corupţi, Scrisorile, Criti-
cilor mei), epistola (Scrisorile), elegia
(Revedere, Mai am un singur dor),
glosa (Glossa), poemul (Călin file din
poveste, Luceafărul, Memento mori),
doina (Ce te legeni?, Doina).
Eminescu a adus prin opera sa o limbă
nouă şi mereu proaspătă. Extraordinar
este faptul că el nu a trebuit să se lupte
pentru a stăpâni graiul românesc, căci
acesta i-a fost mereu la îndemână,
ajutându-l chiar în realizarea de imagini
artistice deosebite. Secretul întregului
său farmec constă în substratul 
autohton al culturii eminesciene.
Poetul se defineşte singur: „Aspru,
rece, sună cântul cel etern neisprăvit” –
lăsând astfel loc pentru alte contribuţii
atât de necesare spiritualităţii noastre naţionale, în sin-
cronizarea cu universalitatea.
Universul motivelor eminesciene este alcătuit din timp şi
spaţiu naţional, pădure, mare, doină, vis, melancolie.
Legătura operei eminesciene cu devenirea noastră istorică
nu poate fi contestată, Eminescu fiind „modelul absolut spre
care tind fără excepţie reprezentanţii literaturii româneşti”.
Articolele publicate în paginile „Timpului” nu numai că au
atras atenţia contemporanilor, provocând mare vâlvă, dar
impresionează şi astăzi prin vibraţia lor patriotică, prin ad-
miraţia faţă de bărbăţia şi spiritul de jertfă al ostaşilor
români în Războiul pentru independenţa naţională din 1877,
ca şi prin luciditatea cu care poetul judeca realităţile din ac-
tualitatea social-politică a acelor ani. Pilduitoare rămân, ast-
fel, cuvintele cu care Mircea îl întâmpină pe Baiazid

(„Scrisoarea a III-a”) ca o neîndoielnică şi directă mani-
festare poetică a atitudinii şi sentimentelor lui Eminescu.
În valorificarea creatoare a folclorului naţional, Eminescu
se ridică, din nou, pe cele mai înalte trepte de vrajă, purtat
de o efervescenţă lirică fără asemănare, începand cu 
„Făt-Frumos din lacrimă” şi ajungând la „Revedere” şi mai
apoi la neasemuita poveste de dragoste din „Călin (file din
poveste)” şi „Luceafărul”.
Incursiunile filozofice ale lui Eminescu susţin coordonatele
complexităţii poeziei sale. Abordând atâtea probleme fun-

damentale ce ţin de viaţă şi moarte,
natură şi iubire, geneză şi sfârşitul lumii
sau civilizaţii, poetul subliniază zbaterile
şi nefericirile omului de geniu, într-o 
societate total străină de el.
Pornind de la stilul convenţional pe care
îl cultivau poeţii vremii, trecând printr-o
faza de romantism tumultuos, al afir-
mării, efortul artistic l-a condus pe 
Eminescu, pe măsura maturizării, către
o concentrare din ce în ce mai densă a
mijloacelor de expresie, din care dispar
regionalismele, diminutivele, epitetele
ornante, făcând loc stilului clasic de cea
mai pură esenţă. Sintagmele născocite
de poet: „dulce minune”, „somnul lin”,
„farmec dureros”, „dureros de dulce”,
„limba ca un fagure de miere”, „sună cu
jale” etc. asigură poeziei lui un farmec
deosebit. Datele pe care ni le oferă opera
lui Eminescu demonstrează cu prisosinţă
familiarizarea lui cu întreaga lume a

ideilor şi sistemelor filozofice şi cu lirismul tuturor tim-
purilor.
Poetul a consacrat o mare parte din timpul studiilor sale în
străinătate pentru asimilarea cugetărilor şi motivelor poe -
tice ale celebrilor antici greci şi latini: Platon, Aristotel,
Homer, Plutarh, Ovidiu, Horaţiu, Catul, pentru ca apoi (din-
colo de textele budiste) să includă, pe rând, evul mediu,
renaşterea, clasicismul, romantismul, naturalismul şi mate-
rialismul filozofic al veacului în care a trăit.
Discursul său liric înregistrează, astfel, ecoul tuturor lec-
turilor din Kant, Schopenhauer, Dante, Shakespeare,
Schiller, Novalis, Lamartine sau Victor Hugo – toate 
influenţele din planul literaturii europene, indiene (prin
Rig-Veda) şi universale fiind asimilate în complexitatea

viziunii sale. (A.B.)

ZZiiuuaa CCuullttuurriiii RRoommâânnee,, oommaaggiiuu ppooeettuulluuii nneeppeerreecchhee
MIHAI EMINESCU 1850-1889

Biografie
1850: Mihai Eminescu se naşte la Ipoteşti pe
data de 15 ianuarie, fiind al şaptelea copil al 
familiei căminarului Eminovici.
Între 1858 şi 1860 urmează şcoala primară.
Între 1860 şi 1861 urmează cursurile Ober 
Gymnasyum din Cernăuţi.
1867: Eminescu este angajat ca şi sufleur în
trupa de teatru a lui Mihail Pascaly.
1869: În 2 octombrie intră la Universitatea de
Filosofie din Viena.
1872-1874: Mihai Eminescu este student la
Berlin, unde intră în contact cu marea literatură
a lumii.
1873: Primeşte o slujbă la Consulatul Romận din
Berlin.
1874: Mihai Eminescu este directorul Bibliotecii
Centrale din Iaşi.
1876: Este corector şi redactor al părţii neoficiale
a ziarului „Curierul de Iaşi”.
1877 : Eminescu pleacă din Iaşi şi se stabileşte în
Bucureşti, unde este redactor la „Timpul”.
1878: Mihai Eminescu are o intensă activitate
publicistică la „Timpul” şi „Convorbiri literare”.
1883: În ianuarie se află în spital pentru o pe-
rioadă. În 4 iunie Eminescu se întoarce la Iaşi,
iar în 28 iunie se îmbolnăveşte din nou.
1884: Părăseşte spitalul, iar după o altă perioadă
de convalescenţă face o călătorie în Italia, apoi
se întoarce la Bucureşti. Din 7 aprilie, Eminescu
se mută, din nou, la Iaşi.
1886: În timpul verii, Mihai Eminescu devine
alienat şi boala se întoarce, poate mai gravă ca
oricậnd.
1887: În primăvară, se află în spitalul „Sfậntul
Spiridon” din Botoşani.
1888: Boala se agravează din ce în ce mai mult,
astfel încật Eminescu nu mai poate să scrie.
1889: Pe data de 15 iunie, Eminescu încetează 
din viaţă.

Noul an începe pentru fiecare om cu speranţe
noi, dorinţa de mai bine, sănătate, fericire. Ză-
pada argintie aşternută peste lume parcă aduce
puritate acestor gânduri, pace în suflet şi în
inimă.
Dar la noi, românii, anul începe cu…
EMINESCU! Dumnezeu a vrut ca în acest colţ
de rai al planetei să se ivească, din dorul, bu-
curia şi suferinţa unui popor, geniul poeziei, ce
ne luminează destinul şi cultura în lume, fă-
cându-ne mândri că suntem români. Cât va
exista MIHAI EMINESCU, mai există visare,
iubire de om şi de natură, POEZIE!
Joi, 15 ianuarie 2015, Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda l-a sărbătorit
pe poetul naţional, Mihai Eminescu. Coordo-
nat de doamna profesoară Luminiţa Ivan, un
grup de elevi a participat la un moment poetic
desfăşurat la librăria „Mihai Eminescu” din
Timişoara. Aici, ei s-au alăturat unui grup de
copii de la Şcoala Generală nr. 30 din 
Timişoara şi au susţinut împreună un moment
artistic. Cu emoţie şi sensibilitate, elevii şcolii
noastre au recitat poezii eminesciene, presărate
cu dramatizarea unei scrisori a poetului către
Veronica Micle, precum şi răspunsul acesteia.
La finalul activităţii, copiii au împărţit 
„fluturaşi” cu chipul poetului şi câteva versuri.
Reacţiile oamenilor au fost pozitive, elevii 
primind felicitări pentru că păstrează viu in-
teresul pentru cultură şi pentru că îl cinstesc
cum se cuvine pe cel care a dat nemurire 
numelui de român.

DDoorr ddee EEmmiinneessccuu
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CCoonnssuullttaaţţiiii ooffttaallmmoollooggiiccee ggrraattuuiittee
ppeennttrruu llooccuuiittoorriiii ccoommuunneeii GGiirroocc

EExxppoozziiţţiiaa ddee ppoorruummbbeeii şşii ppăăssăărrii ddee rraassăă
ddee llaa GGiirroocc,, uunn ssuucccceess!!

Timp de două zile, la Giroc s-au întâlnit cei mai renumiţi
crescători de păsări de curte, porumbei şi animale mici
din Banat şi din ţară. Întâmnirea concurs a fost organizată
de Asociaţia Crescătorilor de Păsări de Curte şi Porum-
bei „Fauna Banatului” Timişoara, clubul de porumbei şi
păsări de curte. Competiţia s-a desfăşurat  sâmbătă, 17
ianuarie, şi duminică, 18 ianuarie, la Trio Events din
Giroc, o gazdă care a oferit condiţii excelente celor care
au fost prezenţi la întâlnire. Expoziţia concurs s-a des-
făşurat în sală, unde a avut loc concursul propriu zis, şi
afară, unde au participat numeroşi crescători de păsări şi
animale mici din judeţ şi nu doar. Cu acest prilej, au putut
fi admirate cele mai frumoase exemplare de porumbei şi
găini de rasă, dar şi iepuri, papagali, porcuşori de guineea
şi hamsteri. Expo ziţia se organizează anual, iar în 2015
au fost prezenţi peste o sută de crescători, din mai multe
judeţe ale României: Timiş, Caraş Severin, Braşov, Olt,
precum şi din Bucureşti. Nicolae Ianoş, maestru al
sportului columbofil, afiliat la Clubul Europa, crescător
de Strasser germani, ne spune că au fost aduşi pentru a fi
expuşi în faţa spectatorilor 760 de porumbei, precum şi
100 de alte păsări de rasă. Exemplarele au fost jurizate de
20 de arbitri. Printre cei care au expus s-au numărat şi
crescători din Giroc şi Chişoda. „Am avut porumbei din
circa 60 de rase şi găini din 15 rase. Vedeta incontestabilă
a fost «Jucătorul de Timi şoara», o rasă creată chiar aici”,
explică Ioan Macsak, preşedintele Asociaţiei „Fauna Ba-
natului”. De asemenea, în spaţiul exterior de la Trio
Events a mai avut loc o expoziţie, cu vânzare de această
dată, în cadrul căreia au putut fi admirate şi achiziţionate
o multitudine de rase de porumbei, papagali, găini, dar şi
porcuşori de guineea, iepuri sau hamsteri. Vizitatorii au
putut admira, în standurile amenajate în incinta Trio
Events, exemplare de zburătoare din rasele King,
Strasser, Lux polonez, Gulerat, Frizat, Voltat, Călugăriţa
germană, Toboşarul de Buhara sau Voiajorul românesc,
american sau german. Nu au lipsit nici exemplare din
rasele Guşat englez sau Pomerania, Uriaşul maghiar sau
Rollerul oriental.
Ca în fiecare an, vedeta expoziţiei a fost „Jucătorul de 
Timişoara”, o specie deosebită de porumbei, însă şi alte
specii, extrem de apropiate, au stârnit interesul vizitato-
rilor. La fel de interesante, mai ales pentru neavizaţi, sunt
şi preţurile, existând exemplare care ajung de la câteva
sute, la câteva mii de euro. 
În ceea ce priveşte găinile, cele mai spectaculoase sunt
cele gigant, din rase precum Brahma, Cochinchina, 
Orpington sau Rhode Island. În general, găinile şi cocoşii
din aceste rase sunt destinate doar pasionaţilor, un 
exemplar putând ajunge la 300 de lei.
Evenimentul de la Giroc a fost unul care a atras o
mulţime de locuitori ai comunei, crescători şi iubitori de
animale mici din Timişoara şi localităţile înconjurătoare.
Cei mai încântaţi au fost, cu siguranţă, cei mici, pe care 
i-au atras, fără deosebire, toate animalele. 
La expoziţia de la Giroc, unul dintre cei mai cunoscuţi
crescători de porumbei din comuna noastră, Viorel Boar,
a reuşit să obţină două titluri de campion, cu porumbei
din rasele Guşat Ceh şi Guşat Horseman.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

În ziua de 17 ianuarie, locuitorii comunei Giroc au beneficiat de consultaţii oftalmo-
logice gratuite, oferite de Lent Optik, prin optometrista Alexandra Talianu. Consulta-
ţiile se adresează, în special, persoanelor vârstnice, însă şi cei mai tineri pot apela la
serviciile specialiştilor. 
Deşi are sediul în Bucureşti, Lenti Optik şi-a făcut o datorie de onoare din deplasările
prin ţară şi a ajuns, iată, şi la Giroc.
Alexandra Talianu ne spune că pacienţii cărora Lent Optik se adresează pot efectua
aici şi alte consultaţii, cum ar fi cea pentru verificarea tensiunii arteriale. În ceea ce
priveşte latura oftalmologică a activităţii, cei interesaţi pot achiziţiona şi ochelari. 
„Considerăm importantă prezenţa noastră în mediul rural, pentru că aici există foarte
multe persoane care nu se pot deplasa, iar astfel venim noi în întâmpinarea nevoilor
acestora”, ne-a declarat optometrista de la Lent Optik.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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File de istorie giroceanA

Fotodocument: poezie de Tata Oancea, apărută în
numărul 10-12 al revistei „Vasiova”, 1-15 iunie 1943
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –
N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe
Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul II
32. Văruţu Relu şî pohfala

întră noi, ńeamurili lui
Păzîrea straşńică a gândurilor prîn care ai dobângit în-
trarea pămâncească pră Poarta a Śerească – aia vińe că
Besărica estă, după cumă-ş aduśea d-amince Ociu Lae
– şî, iaca, şî noi acuş după el, dzîsă iară Vericu Colă.
Dară Văruţu Relu – nu ńe-am fi aşceptat la asta dî la el!
– grabńic dădu a să-ngrămăgi în aduśerea d-amince
asta, a cui o fi, să nu să lasă, vestu, măi prăźos numa
ńiśi să nu scăpe ogodu să să făloşască pohfălindu-să
întră ńeamurili lui, care ńi-s noi şî ăi d-or măi veńi
după noi, prăcum c-ar fi grăind numa dîn gândurili lui;
aşa śeva n-ar pre fi frumos, da’ treaba lui – śinsta lui,
omińia lui! – dară ńiśinu o băgat dă samă că aşa-asta
nu să poace: śinsta lui, omińia lui să le strîśe pr-a’
noastre?
Ba-dracu! Că d-aia, perdzîndu-să oţâră cam cu firea şî
băgându-să în gânduri, Văruţu Relu, śică:
- Prăcum grăieşce Sfânta Scriptură, după a me
tălmăśire, basîmcă nu dîn mince-i unge-i măi gazdă
sîngur omu, numa dîn inimă-ş traźe rădăśina a măi
afundă a cuźetului că, vestu, d-aia omu poace să-ş
strîśe şî să-ş bată źoc dă mincea lui ş-a cui-goge. Numa
dîn cuźetu inimii – şî încă dîn rădăśina ha măi afundă,
unge Ban-dă-Gazdă s-o fost pus dî la Faśerea Dintâi
Dumńedzău. Şî sama, ńeamurili mele, prăcum spuńe
Sfânta Scriptură, odrăsleşce Bińili dar să-mbrâglă ş-ăl
Rău. Iară tăria omului îi în Pucerea Domnului – atâta
câtă-i lasă omu năîmbrâglându-ş gândurili cu-ăl Rău. 
- Mă nădăi, dzîsă atunśi George Ribariu – ăl măi 
dînăince dă veńirea prîntru el a luńii śe-ntădăuna în-
târdzîie – tâlcuind măi dăparce Cătihisu la ispitîrea şî
ispitovirea prîn episcópu prăîmblătoriu şî prîn vlăgicu-
ăl mare a’ lu Budimpeşt – că acoló, în vârvu îl măi
afund a’ rădăśinii cuźetului ińimii să află oglinda căut-
ătoare a lumii năvădzuce ńiśi ghingice, lumea śe-o fi

fost să fie, şî oglinda-căutătoare-aia n-o avut cum şî 
n-o avut di śe să n-o fie săgit în om şî-n ińima lui, ea
trăbe să fie acoló, numa Domnu-Dumńedzău’ nostru
o făcut poprire prîn Nou’ Adam asupa Omului Noit
întru Iisus – prăcum o fost şî asupra lu Adam-ăl-Bătrân
să nu cârcească a mânca fruptă dîn Măru Raiului – iară
asupra Omului ’Noit prîn Nou?Adam poprirecum cum
că să nu facă ńiśidăcum căutare căutătoare într-aia
oglindă. Unge numa Dumńedzău-Bunu ńe vege şî ńe
śeceşce gândurili şî în nămăsurata Lui pucere ńe apără
dă ăl Rău... numa niśi El nu zgogeşce-ntădăuna, dzîsă
făcându-ş dă tri ori cruśe în gre tristeţă George Riba-
riu şuşcăindu-să şî întocându-ş faţa obrazului dă cătră
faţa episcópului prăîmblătoriu; şî răgicând căutătura
ochilor cătră śerimea besăriśii dzîsă cătră ńiśiunge:
Ăla-i Rău’ ăl măi mare...
Mitropolitu făcu sămnu cruśii cu ăle cuveńice tri
źeźece luace cu dăprăunălucrarea lu amândoauă
mâńili, să răgică dă pră tronu arhieresc dîn strana gi-
reaptă şî-i făcu un alt sămn lu episcóp cum că s-o
lămurit şî că-i gata să pleśe. Dar la ieşîrea dîn besărică
mitropolitu śic-ar fi dzîs cu glas tare în vorbă curat ro-
mânească: „Fiu’ ăsta şcie să prăśeapă, să śicească şî să
tălmăśească limba Cărţî Pravoslavńiśe!...”.
Şî episcópu prăîmblătoriu Paia Tăcălia, audzîndu-l pră
mitropolit cum vorbeşce rumâńeşce pră Bănatul nos-
tru, năşciindu-l că şcie – rămăsă cu gura căscată a mi-
rare ş-a menuńe; ş-o închisă iuce când îl vădzu pră
vlăgică întorcându-să cătră Trifu şî George, śe veńeau
măi pră urmă, şî i-o încins mâna gireaptă cu peśetu pră
źeźetu dîn mijloc, îmbiindu-le spră duhovńiśească
sărutare, da’-m párică măi dîntâi lu George, dzîsă
Văruţu Relu arătându-ńe lu ăialalţi doi proba aduśerii
d-amince pră care o are; iară Vericu Colă şî Vericu
Ńiţă, făcându-ńe toţ-tri cruśe, slobodzîrăm într-un glas:
Gospogispominului, Doamńe şî iară îş făcură cruśe
dă trio ori toţ-tri.

Glosar
vestu = vezi-bine!; ogodu = rânduială îndătinată; aşa-
asta = într-aşa chip; basîmcă = pesemne; afundă =
adâncă, profundă; cui-goge = oricui; să-mbrâglă = se
amestecă, se insinuează; mă nădăi = presupun, bănuiesc;
Cătihisu = Catehismul; ispitîrea, ispitovirea = exa-
minarea, reexaminarea; episcópu preîmblătoriu =
episcopul vicar; zgoceşe = izbuteşte, reuşeşte, 
pridideşte; tămăstuiască = potrivească, ajusteze.

ÎÎnnttââmmppllăărrii ddîînnttrr--uunn rroommaann bbăănnăăţţaann
śe baş acuma să scriadză

Ioan-Viorel Boldureanu s-a născut în 12 februarie 1950, în Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a
urmat-o în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia

doctoratul în ?lologie, la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu „Povestiri de la
marginea Câmpiei”. Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titu-
lar al Cursului de Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi Filoso?e a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identi?cat. Din ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al
lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru
acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un

motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.

NNooaappccee
Noapcea îś dă în stobori

Prăstă néaua d-o gorgoańe,
Satu – zuitat dă cocori –

Muţăşce până-n fundoańe.
Ńiśi o ste – śeriu posteşce,

Luna îş caută păreche,
Źeriu, turbat, să năspreşce,
Buie ca muścat dă streche.

Noapce îi; ńinźe şî taśe –
Ńeaua-ş dă în ştucătură,

Vântu înśepe să źoaśe
Lopta prăstă arătură.

Paśe oablă, -n ţăst închisă,
Satu doarme; lămpe stînsă,
Viaţă moartă, lume – visă
Ńiśi tu risă, ńiśi tu plânsă.

Sîngur, cu noapcea dă mână
Gândurilor pun călpac:

Unu ar fuźi la zână –
Să îl las? Să nu? Să tac?...

Noapcea-ntruna mă şpăţîră,
Mă frământă ca aluatu,
Ńinźe. Ńeaua să prăfiră
Párică să astupe satu.
Iarna, veńită dăvreme,

Să ascunge după şoapce;
Śińeva ţîńe să ceme

Gându meu în altă noapce...

FFlloorrii ddăă gghheeaaţţăă
Flori dă gheaţă îm astrâng
Dîn pucerea nopţî blândă,
Ńinźe dîn ochii śe plâng

Noptî – atâta osândă.

Sîmt miros dă fum; şî párică
Źeriu să năspreşce, buie
Şî lińişcea să dăscarcă

Prîntră norii albi śe suie.
Ńinźe; zăpăśiţ dă urme
Śe-m apasă gându crud

Fulźii vin ca ńeşce turme,
Mă gorgon, dar nu-i aud.

Multă gheaţă, mulce flori
Mă îmbracă şî mă dor,
Albu cure cătră nori

Ca un reśe fum – dă dor…
Flori dă gheaţă prind în śer,

Iarna toarśe şî adună
Satu lângă care per
Toce nopţîli cu lună.

Sergiu BOIAN

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, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele. 

“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. 

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie 

Octavian GRUIŢA, Viorel Dorel CHERCIU, 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - social;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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Mihai Proca
7 ani, Chişoda

Matei Proca
5 ani, Chişoda

Alexia Moncea
2 ani, Chişoda

Sandra Moncea
1 an, Chişoda

Robert Kovacs
4 ani, Chişoda

Rareş Hanciu
2 ani, Chişoda

România a cucerit pentru a cincea oară consecutiv titlul
european la minifotbal, la turneul organizat la Herceg
Novi (Muntenegru). Tricolorii au disputat finala
miniEURO 2014 în compania Sloveniei, pe care au 
învins-o cu 1-0.
România a înscris golul victoriei în minutul 38, după care
tabela de marcaj a rămas neschimbată, cu toate că au fost
ratate ocazii importante la ambele porţi. Golul a fost 
marcat de Cosmin Crăciun, care a trimis superb, cu căl-
câiul, în plasa porţii.
Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de 
Fotbal şi preşedinte al Federaţiei Europene de Minifotbal,
i-a premiat pe componenţii celor trei echipe medaliate şi
a înmânat tricolorilor trofeul de campioni europeni.
România a câştigat toate cele cinci ediţii ale Campiona -
tu lui European: Slovacia (2010), Tulcea (2011), Chişinău
(2012), Grecia (2013) şi Herceg Novi (2014). În
Muntenegru, România a învins în grupă Slovenia (2-1),
Lituania (8-0) şi Grecia (1-0), în optimi a dispus de 
Republica Moldova (2-0), în sferturi a trecut de Scoţia 
(3-2), în semifinale a învins Cehia cu 2-1, iar în finală 
s-a impus în faţa Sloveniei cu 1-0.
Medaliile de bronz au revenit Cehiei, care a dispus de
Germania cu 2-1 în finala mică. Slovenul Mitja Flisar a
fost desemnat cel mai bun jucător de la miniEURO 2014,
scoţianul Joe Andrew a fost golgheterul competiţiei, iar
muntenegreanul Dejan Milutic a fost cel mai bun portar.
Lotul României la miniEURO 2014, antrenat de Tiberiu
Lajos, a fost alcătuit din: Portari: 1. Cristian Popa (AS
WMT Giroc), 12. Bogdan Rădulescu (AS Vispesti
Ploieşti 2010); jucători defensivi: 8. Nicolae Constândana
(MAV Sports Timişoara), 2. Mircea Popa (Juventus
Sibiu), 6. Gheorghe Bărăgan (AS Vispesti 2010 Ploieşti),
3. Gabriel Tănase (Marca Înregistrată Sibiu); jucători
ofensivi: 4. Răzvan Radu (Design Construct Braşov), 5.
Radu Burciu (Design Construct Braşov), 10. Miroslav
Nicolin (MAV Sports Timişoara), 14. Emilian Chivu
(Voinţa Deep Serv Focşani), 7. Adrian Călugăreanu (AS
WMT Giroc Timişoara), 13. Alin Iacob (Consiliul
Judeţean Buzău), 11. Cosmin Crăciun (Bentel Sistem
Cluj), 9. Ovidiu Vîlceanu (MAV Sports Timişoara), 15.
Ioan Ştirbeţ (Lis Affair Iaşi). În ceea ce-i priveşte pe jucă-
torii noştri, Adrian Călugăreanu a marcat un gol în par-
tida cu Slovenia, în timp ce Cristian Popa, căpitanul
echipei naţionale, a avut evoluţii excelente în poarta 
tricolorilor.
AS WMT s-a reunit în 8 ianuarie, pentru a pregăti returul
campionatului de minifotbal, sub comanda antrenorului
Cristian Popa, proaspătul campion european. Competiţia
judeţeană de minifotbal va începe în 31 ianuarie, iar băieţii
noştri sunt motivaţi 100% pentru a câştiga campionatul.

A. BORBELY

WWMMTT GGiirroocc aarree ddooii
ccaammppiioonnii eeuurrooppeennii

llaa mmiinniiffoottbbaall!!

Preşcolarii din Grupa Mare „B” de la Grădiniţa cu
Program Prelungit din Giroc au sărbătorit Unirea
Principatelor Române.  Sub îndrumarea şi atenta
supraveghere a educatoarelor prof. Simona Leon-
tescu şi prof. Simona-Lorena Blaj au descoperit
povestea lui „Moş Ion Roată şi Unirea”, au colorat,
pictat şi confecţionat diverse obiecte tradiţionale.
Cu steguleţe tricolore, pe care singuri le-au con-
fecţionat, şi cu feţele pline de bucurie, micuţii au
îmbrăcat cu mândrie costumul popular. Activitatea
s-a încheiat printr-o horă a prieteniei pe fond muzi-
cal patriotic: „Noi suntem români” şi „Hora Unirii”.
Obiectivul activităţii a fost acela de a promova
dragostea pentru ţară, mândria apartenenţei la nea-
mul românesc, dar şi formarea caracterului şi a 

responsabilităţii sociale. De aceea, preşcolarii grupei
mari marchează cu mare bucurie fiecare eveniment
istoric şi cultural, implicându-i şi pe părinţi în des-
făşurarea activităţilor.

Prof. Simona-Lorena BLAJ

Unirea Principatelor Române, sărbătorită şi de preşcolarii
din Grupa Mare „B” de la Grădiniţa P.P. din Giroc

Sâmbătă, 24 ianuarie, elevii liceului din localitatea
noastră au sărbătorit Unirea Principatelor Române. În
prezenţa domnului primar, dr. Iosif-Ionel Toma, a
doamnelor directoare Marieta Deneş şi Mioara-Leli
Lal, a mai multor părinţi, profesorii şi elevii liceului
au marcat 156 ani de la dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza ca domn al Moldovei şi al Ţării Româneşti.
Spectacolul dedicat „Micii Uniri”, cum mai este cu-
noscută Unirea de la 1859, a debutat la Giroc cu
imnul naţional, după care au urmat cântece patriotice
interpretate de Fanfara comunei Giroc, avându-l ca
dirijor pe domnul Ionel Pascota senior. 
Apoi, domnul profesor Nicu Petchescu a spus câteva
cuvinte despre importanţa evenimentului, după care
elevii clasei a X-a, Dariana Drăguţ, Mihai Sebastian
şi Delian Bosancu, au prezentat referate şi materiale
despre evenimentele de la Iaşi şi Bucureşti, din ia-
nuarie 1859.
Manifestarea a continuat cu o piesă pusă în scenă, sub
coordonarea domnului profesor de istorie Nicu Pet-
chescu, de elevii aceleiaşi clase, având ca personaje
principale pe domnitorul Cuza şi Moş Ion Roată. 
În final, domnul primar a ţinut un discurs, marcând
importanţa evenimentului în istoria naţională şi rolul
decisiv al lui Alexandru Ioan Cuza în procesul de mo-
dernizare a ţării. În cuvântul său, domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma, s-a adresat celor prezenţi, spunând
că: „Trebuie să vă mulţumesc tuturor celor prezenţi
pentru că, în această zi de sâmbătă, aţi renunţat la bi-
nemeritata odihnă şi, chiar pe această vreme, nu toc-
mai prielnică, aţi hotărât să fiţi alături de noi, să
sărbătorim împreună o filă de aur a istoriei a poporu-
lui român. Vreau să precizez că este foarte important
ca sărbătorile naţionale să fie aniversate în chiar ziua
lor şi nu cu o zi înainte, ori după, aşa cum ne-ar fi mai
la îndemână nouă. Prin aceasta ne arătăm respectul şi
adeziunea la momentul istoric pe care-l sărbătorim”.
Aşa cum se obişnuieşte de fiecare dată la 24 ianuarie,
cei prezenţi la momentul aniversar au jucat Hora 
Unirii, alături de primarul comunei, domnul 
dr. Iosif-Ionel Toma, pe acordurile fanfarei din Giroc.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Mica Unire, sărbătorită la Liceul 
Teoretic „David Voniga” din Giroc


