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„...nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte
în mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o
trăiesc în credinţa în Fiul Lui Dumnezeu,
Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pen-
tru mine” (Epistola Apostolului Pavel către
Galateni, 2, 20)

În fiecare an, la 29 iunie, Biserica Ortodoxă
prăznuieşte pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.
Aceştia sunt consideraţi adevăraţii teologi şi
stâlpii de bază ai Bisericii lui Hristos. Ei sunt
şi autori de epistole incluse de Biserică între
textele canonice ale Evangheliei, Pavel 14, iar
Petru 2.
Petru şi Pavel au fost aleşi de Mântuitor în
condiţii deosebite, de aceea aceştia au şi
primit misiuni speciale.

Pe de o parte, Petru era cel mai în vârstă din-
tre apostoli, dar şi cel mai sensibil, mai uman
decât toţi. Era o fire nestatornică, de un com-
portament impulsiv; vorbea înainte de a gândi.
De pildă, atunci când îi întreabă Mântuitorul
pe ucenici: „Cine credeţi voi că sunt Eu?”,
Petru răspunde imediat, în numele celorlalţi:
„Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui
viu” ca, în cele din urmă, să fie primul care se
leapădă de Hristos.
Pe de altă parte, Pavel a venit mai târziu.
Dacă majoritatea apostolilor erau oameni
simpli, spre exemplu, pescari, Saul era un in-
telectual de mare calitate şi echilibrat din
toate punctele de vedere. Limba lui maternă
era greaca, dar mai cunoştea ebraica şi
aramaica. (M.S.)

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – adevăraţii teologi
şi apărători ai Bisericii lui Hristos

Comuna Giroc – al şaselea
Mare Premiu al Festivalului-

Concurs „Lada cu zestre”Clubul de minifotbal AS WMT Giroc va participa, în
perioada 26-29 iunie, la Sibiu, la ediţia 2014 a Cupei
României. Echipa a încheiat sezonul pe locul doi al
Ligii I Alborz Timişoara, este câştigătoarea Cupei de
Iarnă Alborz şi semifinalistă a Cupei de Vară Alborz.
Preşedintele clubului este Levente Borşoş, sponsor
principal World Mediatrans Timişoara, prin Gabriel
Lungu, vicepreşedintele clubului, iar sponsori Primăria
comunei Giroc şi JOMA. Antrenorul Cristian Popa se

va putea baza, la Sibiu, pe următorul lot de jucători:
Cosmin Bocşan, Tibor Bokor, Adrian Călugăreanu,
Florin Dochiţa, Sebastian Filip, Robert Jigum, Ionuţ
Paştilă, Emanuel Pătraşcu, Cosmin Pătru, Cristian
Popa, Cristian Puiu, Daniel Radu, Daniel Rupa şi
Traian Topliceanu. Jucătorii Cristian Popa şi Adrian
Călugăreanu fac parte şi din naţionala României de
minifotbal.
Revenind la Cupa României, menţionăm că în com-
petiţia de la Sibiu vor concura 52 de echipe din tot
atâtea campionate, toate câştigătoare ale Cupei
României, faza locală. A.S. WMT Giroc este deţină-
toarea trofeului la ediţia a II-a, disputată tot la Sibiu, în
luna iunie a anului 2011.

A. BORBELY
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Ediţia a opta a tradiţionalului Festival-Concurs de tradiţii şi obieciuri populare 
„Lada cu zestre” s-a încheiat. 
Aşa cum era de aşteptat, dat f iind faptul că a câştigat f iecare ediţie la care a participat în
calitate de concurentă, şi anul acesta, Marele Premiu a ajuns în vitrina comunei Giroc, cea
mai completă dintre toate localităţile participante.
Artiştii din „oraşul de lângă oraş” au reuşit să câştige Marele Premiu la toate ediţiile la
care au participat, aceasta şi datorită sprijinului necondiţionat pe care autorităţile locale,
domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma, îl acordă mişcării culturale din comună.

Detalii despre evoluţia din acest an a artiştilor giroceni, în paginile 4-5
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Final de an şcolar la Giroc şi Chişoda
Festivitate emoţionantă, la Giroc şi Chişoda, cu prilejul
încheierii anului şcolar 2013-2014. La Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc şi la Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda, elevii merituoşi şi-au primit
coroniţele şi premiile, într-o atmosferă deosebită. Cu
acest prilej, doamna prof. Marieta Deneş, directorul 
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, a rostit un
discurs prilejuit de încheierea anului şcolar, mulţumind
atât elevilor, cât şi dascălilor, părinţilor şi autorităţilor
locale pentru sprijinul acordat şcolii în acest an şcolar:
„Iată-ne, din nou, reuniţi în cadru festiv, pentru a ne lua
rămas bun de la încă un an de şcoală.
Clinchetul clopoţelului anunţă sfârşitul anului şcolar
2013-2014, dar, totodată, anunţă începutul vacanţei de
vară, binemeritată de voi toţi, dragi elevi.
Copiii noştri sunt acum destinşi, după o trudă de un an,
unul rodnic pentru unii şi lipsit de roade pentru alţii.
Să nu uitaţi, dragi elevi, că, în viaţă, fără muncă, fără
sudoare, nu ajungi la satisfacţia împlinirii.
La sfârşitul fiecărei activităţi tragem linie şi facem un
bilanţ a ceea ce ne-am propus să realizăm şi ceea ce am
realizat. Am început anul şcolar cu 491 elevi, iar la 
sfârşitul anului există 492 elevi, procentul de promova-
bilitate fiind de 93,90%. 
Pe parcursul acestui an, s-au organizat diferite concursu ri
judeţene, naţionale şi internaţionale, la care au participat
elevii noştri, reuşind să obţină numeroase premii.
Doresc să mulţumesc Consiliului Local şi Primăriei 
comunei Giroc pentru sumele de bani alocate pentru
achiziţionarea diplomelor şi cărţilor pentru elevii pre-
mianţi şi pentru cei care au obţinut premii la diferitele
concursu ri de care aminteam anterior.
Urmărind roadele muncii voastre, dragi elevi, şi în 
această vară, ca şi în vara trecută, domnul primar 
Iosif-Ionel Toma va sponsoriza o excursie  pentru elevii
premianţi din clasele V-IX”.
În continuare, învăţătorii şi profesorii diriginţi au pre-
miat elevii pentru rezultatele la învăţătură obţinute în
acest an şcolar.

Cinste lor!
Ca la fiecare sfârşit de an, la Giroc şi Chişoda au fost
premiaţi elevii cu rezultatele cele mai bune la învăţătură.
Cei mai buni elevi de la Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc au fost: clasa a V-a – Alexandru Barbu şi 
Alexandra Paraschiv (premiul I, media 9,89), Alexan-
dru Paraschiv (premiul II, media 9,82), Bianca Rotariu
(premiul II, media 9,67); clasa a VI-a – Ramona Sturya-
Deac (premiul I, media 9,92), Luiza-Andreea Nica (pre-
miul II, media 9,86), Răzvan Aga şi Sorana Minciu
(premiul III, media 9,73); clasa a VII-a – Dan Colţan
(premiul I, media 9,82), Lavinia Berariu (locul II, media
9,79), Roxana Flonta şi Ioana Gothard (premiul III,
media 9,76); clasa a VIII-a A – Loredana Sur (premiul
I, media 9,88), Alexandru Antal, Lusiana Todea şi 
Mihaela-Gabriela Hriscu (premiul II, media 9,72), Raul
Toma (premiul III, media 9,69); clasa a VIII-a B – 
Graţiela Cîmpeanu şi Patricia Perescu (premiul I, media
9,97), Teodora Gheltofan (premiul II, media 9,77), 
Alexandra Osan (premiul III, media 9,75); clasa a IX-a
– Beniamin Magda (premiul I, media 9,55), Irina Maxim
(premiul II, media 9,38), Andreea Buceac (premiul III,
media 9,22).
Cei mai buni elevi de la Şcoala Gimnazială „Iosif 
Ciorogariu” din Chişoda: clasa a V-a – Maria-Alexandra
Guduleasa şi Alexandru-Nicolae Pup (premiul I, media
9,96), Iulia Ostace (premiul II, media 9,85), Ştefan-
Iulian Cornea (premiul III, media 9,82); clasa a VI-a –
Antonia Pup (premiul I, media 10), Cristiana Pepu şi
Denis-Dean Alboni (premiul II, media 9,80), Karina 
Bădescu şi Raluca Creţ (premiul III, media 9,76); clasa
a VII-a – Lavinia Diniş (premiul I, media 10), Andreea
Băltăreţu (premiul II, media 9,97), Tiana Bulfă (premiul
III, media 9,94); clasa a VIII-a – Diana Bucu (premiul I,
media 9,91), Bogdan Oneţiu (premiul II, media 9,83),
Denisa Sterpu (premiul III, media 9,55).

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 28 ianuarie - 26 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna iunie se execută trageri în zilele de: 17, 18, 19, 24, 25, 26

Măsuri pentru prevenirea furturilor
din locuinţă (1)

Având în vedere că foarte multe persoane locuiesc în case care au curte şi gospodărie,
iar infractorii, în activitatea lor, urmăresc să sustragă o diversitate de bunuri, se im-
pune luarea unor măsuri de protecţie care să-i apere de infractori. Pentru infractori, o
casă cu gospodărie este mai tentantă datorită suprafeţei mai mari pe care aceasta este
dispusă, precum şi datorită distanţei dintre clădiri. Ceea ce este avantajos pentru cei care
locuiesc la case, în apărarea lor împotriva hoţilor, sunt relaţiile comunitare existente
între vecini. Deoarece patru din cinci furturi din locuinţe sunt comise când proprietarii
nu se află la domiciliu, vă recomandăm câteva măsuri care să ducă la prevenirea fur-
turilor din gospodăria dumneavoastră: evitaţi, pe cât posibil, când plecaţi de acasă pen-
tru mai multe zile, să lăsaţi casa goală; apelaţi la un vecin să aibă grijă de locuinţa
dumneavoaastră când lipsiţi mai mult; nu lăsaţi cheile de la uşă sub preş, în cuiul de la
poartă sau în alte locuri dosnice, deoarece ele pot fi găsite cu uşurinţă de către infrac-
tori; dacă aţi pierdut cheile de la poartă sau de la uşa de acces în locuinţă, luaţi urgent
măsuri de înlocuire a acestora; nu lăsaţi în curte scări sau alte unelte, în acest fel
împiedicându-l pe infractor să escaladeze sau să distrugă sistemele de închidere; asi gu-
raţi uşile sau porţile de la grajduri sau şuri, care se află situate spre grădini; nu angajaţi
ca zilieri sau îngrijitori persoane necunoscute, decât după anunţarea acestora la poliţie,
în vederea verificării identităţii lor şi depunerea copiilor după cărţile de identitate  ale
acestora; prezenţa unui câine în gospodărie este de un real folos; în cazul observării unei
persoane străine care transportă obiecte electronice, de îmbrăcăminte, etc, sesizaţi-vă,
alarmând vecinii, poliţia sau chiar trecătorii. 
Dacă ţineţi la rudele şi prietenii dumneavoastră, recomandaţi-le şi lor să urmeze aceste
sfaturi! 
Dar cum trebuie procedat în cazul neplăcut în care vă întoarceţi acasă şi vă găsiţi
locuinţa prădată de hoţi? Nu pătrundeţi în câmpul infracţional, evitaţi să lăsaţi urme pe
geamuri, uşi, obiecte electronice, obiecte de mobilier şi apelaţi de urgenţă numărul 112,
pentru sosirea echipei operative abilitată să efectueze cercetarea la faţa locului, conform
competenţei teritoriale şi materiale.

Şef Serviciu Poliţie Locală Giroc, jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc 
vă informează

Şedinţa Consiliului Local al Comunei Giroc din luna
mai a avut pe ordinea de zi 20 de puncte, toate pro-
iectele primind votul favorabil al consilierilor locali.
1. Proiect privind aprobarea Planului Urbanistic
Zonal „Zonă Producţie, Servicii şi Depozitare” – 
extravilan Giroc, sat Chişoda CF 402115 Giroc, nr.
cad. A 761/4/7/1-4/2/2, în suprafaţă de 10.000 mp;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
serviciului public de colectare-transport deşeuri la
nivelul judeţului Timiş, prin Asociaţia de Dezvol-
tare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), în sco-
pul delegării de gestiune, prin concesiune a
serviciului public de colectare-transport deşeuri me-
najere din judeţul Timiş, ca modalitate de gestiune a
serviciului la nivelul ADID, a studiului de oportuni-
tate în vederea delegării de gestiune prin concesiune
a serviciului public de colectare-transport deşeuri
menajere din judeţul Timiş, a regulamentului de or-
ganizare şi funcţionare a serviciului public de salu-
brizare din judeţul Timiş, în special pentru
activităţile de colectare-transport şi a documentaţiei
de atribuire privind concesionarea serviciului public
de colectare-transport deşeuri municipale menajere
în judeţul Timiş.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului comunei Giroc în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomuni-
tară Deşeuri Timiş.
4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Creşei de

copii în localitatea Giroc.
5. Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului
de proprietate asupra unor imobile cu destinaţia de
drum.
6. Proiect de hotărâre privind asigurarea transportu-
lui membrilor Ansamblului Cultural „Ghiocelul” din
comuna Giroc în Bulgaria (localitatea Velikotur-
novo) şi retur, în perioada 18.07-28.07.2014.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor
de urgenţă.
8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de
2.500 de lei pentru imprimarea discului de folclor
bănăţean de către domnul Pavel Bot Badea.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui act adiţional la Contractul de delegare a ge-
stiunii serviciului de iluminat public al comunei
Giroc nr. 5.349/2010.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului
şi Contului de profit şi pierderi ale SC Giroceana
SRL.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii
elevului Chifan Cosmin cu suma de 1.000 de lei.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii
elevului Chifan Daniel cu suma de 1.000 de lei.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmem-
brării terenului înscris în CF 407839 Giroc, nr. cad.
Cc 727/1/2, în suprafaţă de 248 mp.
14. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de

16.000 de lei pentru organizarea unor activităţi fes-
tive cu ocazia zilei de 1 iunie 2014, în unităţile de în-
văţământ din localităţile Giroc şi Chişoda.
15. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de
3.000 de lei pentru organizarea etapei judeţene a
Concursului profesional al SVSU şi SPSU, în loca-
litatea Giroc, la data de 14 iunie 2014.
16. Proiect de hotărâre privind asigurarea transpor-
tului membrilor Asociaţiei Sportive WMT Giroc din
comuna Giroc la Sibiu, în perioada 26.06.2014 –
29.06.2014.
17. Proiect de hotărâre privind asigurarea transpor-
tului angajaţilor Primăriei comunei Giroc în Unga-
ria (lacul Balaton) şi retur, în perioada
7.06-9.06.2014.
18. Proiect de hotărâre privind asigurarea transpor-
tului credincioşilor din cadrul Parohiei Ortodoxe
Române Giroc în Serbia (Vârşeţ şi Belgrad) în data
de 5.06.2014.
19. Proiect de hotărâre privind asigurarea transpor-
tului elevilor din ciclul primar din cadrul Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc în excursie, pe
traseul Giroc – Brad – Ţebea – Prislop – Haţeg –
Sarmisegetuza – Giroc, în data de 11.06.2014.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documen-
taţiei tehnico-economice „Amenajare străzi în co-
muna Giroc”.

V. TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului Local Giroc
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Ediţia a opta a tradiţionalului Festival-Concurs de tra-
diţii şi obiceiuri populare „Lada cu zestre” s-a încheiat,
odată cu faza judeţeană, în care au concurat comunele
desemnate câştigătoare după derularea fazelor zonale.
Organizatori ai manifestării au fost Consiliul Judeţean
Timiş, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş,
consiliile locale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş, iar director al festivalului a fost profesoara 
Liliana Laichici, managerul Centrului de Cultură 
şi Artă al Judeţului Timiş. Aşa cum afirmă şi organi-
zatorii, odată cu ediţia din acest an, „Lada cu zestre”
a trecut într-o nouă etapă, cea a maturităţii, deoarece
experienţa celor şapte ediţii care s-au desfăşurat până
acum şi-au aratat rezultatele. Festivalul a reuşit să mo-
bilizeze comunităţile locale, fiecare dintre acestea 
dezvăluind ce are mai de preţ în domeniul artei tradi-
ţionale. Totodată, s-a creat un cadru propice revitali-
zării formaţiilor artistice şi creatorilor din judeţ,
participând în fiecare an peste 5.000 de artişti ama-
tori, în special din mediul rural. Profesoara Liliana
Laichici spune că rezultatele obţinute până acum nu
erau posibile fără implicarea şi sprijinul permanent
primit din partea Consiliului Judeţean Timiş şi din par-
tea autorităţilor locale.

Confirmarea supremaţiei 
girocene

Aşa cum era de aşteptat, dat fiind faptul că a câştigat
fiecare ediţie la care a participat în calitate de concu-
rentă, şi anul acesta Marele Premiu a ajuns în vitrina
comunei Giroc cea mai titrată dintre localităţile timi-
şene la tradiţionalul festival-concurs de folclor şi obi-
ceiuri populare din Banat, „Lada cu zestre”. Artiştii
din „oraşul de lângă oraş” au reuşit să câştige Marele
Premiu la toate ediţiile la care au participat, aceasta şi
datorită sprijinului necondiţionat pe care autorităţile
locale, domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma, îl acordă
mişcării culturale din comună. În acest an, comuna
Giroc a intrat, din nou, în competiţie, după ce la edi-
ţia precedentă a participat în calitate de invitată, aşa
cum se procedează cu localităţile care câştigă Marele
Premiu de trei ori consecutiv. Domnul primar a fost
cel care a primit Marele Premiu, înmânat de către or-
ganizatori. Domnia sa a mulţumit pentru distincţia pri-
mită şi a adus cuvinte de apreciere pentru artiştii din
comuna Giroc, care s-au întrecut pe sine, dovedind,
încă o dată, că pe aceste meleaguri ducerea mai de-
parte a tradiţiilor, obiceiurilor, portului şi cântecului
popular este o misiune sfântă.

Participarea comunei 
Giroc la ediţia 2014

La secţiunea expoziţii, Girocul a adus în faţa publicului
şi a juriului o serie de exponate care îmbină în mod ar-
monios arta şi istoria. Domnul Marius Matei a prezen-
tat o colecţie de costume populare vechi – aparţinând,
multe dintre ele, unor locuitori din comuna Giroc –, fo-
tografii, cărţi şi reviste de patrimoniu. Doamna Nicoleta
Şipoş a venit cu ponevi şi obiecte casnice vechi, domnul
Petru Avrămuţ a adus feţe de masă, lucru de mână,
obiecte casnice, iar Parohia Ortodoxă „Sf. Dumitru” din
Giroc a prezentat obiecte religioase de patrimoniu
(icoane, picturi, cărţi vechi). În ceea ce îi priveşte pe cre-
atorii de artă contemporani, doamna Claudia Vasilescu a
venit cu iconografie, doamna Cristina Şchiopu, cu sculp-
turi, iar domnul Baikö Atilla, cu picturi. Domnul George
Lână, poet din Chişoda, a recitat câteva dintre creaţiile
sale, secondat de un alt chişozean, maestrul Petru Chira.
Acestora li s-a adăugat eleva Denisa Nicoară, tot cu
poezie. 

Girocul a avut o prezenţă bogată la secţiunea gas-
tronomie. Bucatele tradiţionale au fost pregătite de
membrii Ansamblului „Ghiocelul” şi de către gospo-
dine din comună, primind aprecierea tuturor celor
prezenţi. Gospodinele Nicoleta Şipoş, Ofelia Marincu,
Lenuţa Terteci, Maria Cincu, Nica Lupuşoru, Marina
Cozarov, Ani Croitoru, Anastasia Ştirban, Steluţa
Dancea şi Lenuţa Sur, au pregătit mâncăruri de o
foarte bogată varietate, dar şi deserturi pentru toate
gusturile, toate specifice comunei noastre.
Girocul a adus, la actuala ediţie a Festivalului „Lada cu
zestre”, obiceiul folcloric ,,Măsuratul oilor”, din zona
colinară şi subcolinară a Banatului. Scenariul, regia şi
coregrafia acestui tablou au fost semnate de domnul prof.
Ciprian Cipu, conducerea muzicală a fost asigurată de
domnul prof. Adrian Scorobete, iar instructori de dans
au fost domnii Ionel Şipoş şi Alex Galuşkă.
Corala bărbătească „Giroceana”, care nu mai are nevoie
de nici o prezentare, precum şi corul mixt din Giroc, con-
duse de domnul prof. Mircea Sturza, au contribuit, din
nou, la adjudecarea Marelui Premiu.
Ansamblul de dans al fetelor de la Ansamblul „Ghio-
celul” a prezentat o serie de jocuri bănăţene, secondat de
„suita bănăţeană” a grupului de fluie raşi din Chişoda, în-
drumat şi dirijat de domnul profesor Dorin Cuibariu.
Una dintre cele mai bune voci ale noului val din muzica
populară bănăţeană, Doriana Talpeş, a reuşit, prin
prestaţia pe care a avut-o, să atragă voturi şi aplauze. 
La cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului „Lada cu zestre”,
Girocul a venit şi cu o noutate absolută. Pentru prima
dată, un grup mixt, numit „Nă mamenj”, a interpretat, în
coregrafia domnului instructor Ionel Şipoş, o suită de
dansuri bulgăreşti.
Formaţia „Ghiocelul”, condusă de maestrul Adrian
Scorobete, a mai adus în scenă o suită de melodii popu-
lare bănăţene. Alţi doi tineri instrumentişti din Giroc au
concurat la această ediţie a festivalului: Bogdan 
Dumitrean (fluier) şi Marius Sperneac (clarinet).
Solistul intrumentist Cristian Popovici, la acordeon, in-
terpretând  muzică populară sârbească, a fost şi el
prezent printre concurenţii din acest an, la fel ca şi  solis-
tul vocal Florin Pistrilă şi interpreta Zorica Savu.
Raul Stoia şi Fabriţio Marincu, doi tineri solişti instru-
mentişti, au participat cu un duet de saxofoane, iar  
Bogdan Demea şi Andreea Sanislav au fost în competiţie
cu un dans popular.
La secţiunea recitatori în grai bănăţean, elevul Roberto
Roşca, membru al Ansamblului ,,Ghiocelul”, a recitat
poezii semnate de Petru Chira.

Comuna Giroc – al şaselea Mare Premiu 
al Festivalului-Concurs „Lada cu zestre”
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Comuna Giroc – al şaselea Mare Premiu 
al Festivalului-Concurs „Lada cu zestre”

Gala laureaţilor
Timişorenii pasionaţi de folclorul bănăţean au parti-
cipat, duminică, în Parcul Rozelor, la gala care a în-
cheiat ediţia din acest an a Festivalului „Lada cu
zestre”. Spectacolul a început la ora 17.45, cu Fanfara
din Recaş, câştigătoarea premiului I la categoria la
care a concurat. Apoi, Corul bărbătesc din Giroc şi
Grupul de fluieraşi din Giroc au urcat pe scenă. 
Momentul a fost urmat de festivitatea de decernare a
Marelui Premiu, care a revenit, aşa cum aminteam, şi
în acest an, comunei Giroc, aflată la al şaselea trofeu.
Din programul Galei mai amintim: recital al căluşari-
lor din comuna Jebel, dans de fete al Ansamblului
„Dudeşteana” din Dudeştii Noi, Ansamblul de dan-
suri sârbeşti „Sfântul Sava” din Sânnicolau Mare, re-
citare în grai bănăţean Andreea Bechira, din comuna
Checea, Ansamblul de dansuri şi tradiţii din Pişchia
şi solistul Cornel Brici, Ansamblul de dansuri ma-
ghiare din Tormac, Sorocarii din Alioş, Ansamblul de
dansuri şi tradiţii populare din Periam – cu dansuri din
mai multe zone folclorice, Ansamblul „Flori din câm-
pie”, din comuna Giarmata, cu dansuri germane, pre-
cum şi cu soliştii vocali Maria Petchescu, Bogdan Firu
şi Nicolae Hrin, la nai, recitare în grai bănăţean Da-
niela Dinetz, din Sânandrei, Orchestra de tamburaşi
din Diniaş, Ansamblul „Hora Belinţului” şi solistul
Adorian Drăgoi, Ansamblul de dansuri şi tradiţii po-
pulare din Sânmihaiu Român, Ansamblul „Recăşana”
şi recitatoarea Alina Balog.
În calitate de invitaţi au fost prezenţi componenţii An-
samblului „Cununa Timişului”, din Ghiroda, şi soliştii
Georgiana Necşa şi Ciprian Pop, pentru comuna care
a câştigat anul trecut trofeul. Tot în calitate de invitaţi
au evoluat componenţii Ansamblului „Ghiocelul” din
Giroc şi solistele Doriana Talpeş şi Zorica Savu, in-
strumentistul Marius Sperneac (clarinet), solista 
Simona Bădulescu, din Periam, precum şi Ansamblul
„Timişul” şi soliştii vocali Dumitru Teleagă, Carmen
Popovici Dumbravă şi Andreea Voica.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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ddee llaa lliicceeuull „„BBoorriissllaavv PPeettrroovv BBrraaccaa”” ddiinn VVâârrşşeeţţ

În fiecare an, în prima zi de vară se celebrează Ziua 
Internaţională a Copilului, prilej de a sărbători cea mai
frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria, de
a oferi sprijin copiilor, de a aprecia şi iubi copiii şi de a
promova bunăstarea acestora. A fost sărbătorită pentru
prima dată în Turcia, în data de 23 aprilie 1920. Ziua 
Internaţională a Copilului - 1 Iunie a intrat în istorie ca
având începuturile în anul 1925, an în care la Geneva 
s-a ţinut Conferinţa Mondială pentru bunăstarea copiilor.
1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului este ziua în care
revenim cu toţii la momentele tandre şi plăcute ale
copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere. Este
ziua în care încercăm încă o dată să conştientizăm că in-
teresul pentru copil trebuie să fie  unul prioritar şi că ei
au nevoie de sprijinul şi atenţia noastră zi de zi.
ONU a susţinut această iniţiativă şi a proclamat pro-
tecţia drepturilor, vieţii şi a sănătăţii copiilor drept una
dintre prio rităţile sale de activitate.
Declaraţia cu privire la drepturile copilului a fost apro-
bată pe 20 noiembrie 1959 şi a proclamat drepturi egale
pentru copii la educaţie, învăţământ, asigurare socială,
dezvoltare fizică şi spirituală indiferent de culoarea
pielii, naţionalitate, origine socială, situaţie materială
sau alte statuturi. Declaraţia face un apel la părinţi, or-

ganizaţii neguvernamentale şi guvernele tuturor statelor
de a recunoaşte şi a respecta drepturile copiilor. Decla -
raţia de la Geneva cu privire la Drepturile Copilului a
proclamat necesitatea unei protecţii speciale a copiilor.
Decizia despre instituirea unei zile pentru protecţia copi-
ilor a fost adoptată de către Federaţia Democratică 
Internaţională a Femeilor în cadrul unei sesiuni speciale
din noiembrie 1949.
Societatea noastră are nevoie de copii educaţi şi sănă-
toşi, de care să fim mândri. Astăzi, devine tot mai evi-
dentă preocuparea structurilor atât la nivel naţional, cât
şi internaţional, asupra domeniului protecţiei drepturilor
copilului. Prin ratificarea de către ţara noastră a Con-
venţiei internaţionale cu privire la drepturile copilului,
statul s-a angajat să asigure ocrotirea drepturilor copilu-
lui, devenind responsabil pentru elaborarea şi adoptarea
de politici naţionale clare pentru  protecţia copilului,
precum şi folosirea unor  mecanisme eficiente, iar în
toate acţiunile sale să ţină cont de interesul prioritar al
copilului.
Dacă mulţi copii s-au distrat şi au sărbătorit alături de
cei dragi, în 1 iunie fiind poate mai răsfăţaţi decât în alte
zile, este bine de ştiut că există şi copii care nu au put-
erea să zâmbească, aceştia trăind o viaţă prea dură pen-
tru vârsta lor şi cunoscând problemele triste ale vieţii de
la o vârstă prea fragedă.

V. TOMOIAGĂ

11 IIuunniiee -- ZZiiuuaa
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Ziua internaţională a copiilor a fost sărbătorită, la
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc, între
prieteni: elevii-gazde au primit vizita unei delegaţii
alcătuită din cinci elevi de la Liceul „Borislav
Petrov Braca” din Vârşeţ, Serbia. Şcolarii au fost
însoţiţi de trei cadre didactice: director prof.
Tamara Peşici, prof. Teodor Groza şi prof. Doina
Ardelean. În curtea liceului s-au adunat elevi,
dascăli, părinţi. Directoarea liceului „David 
Voniga”, doamna prof. Marieta Deneş, a menţionat,
cu acest prilej: „Ne bucurăm că alături de noi se

află un grup de elevi şi cadre didactice de la  Liceul
«Borislav Petrov Braca» din Vârşeţ. Să-i aplaudăm
şi să le urăm bun venit în şcoala noastră. În fiecare
an, de 1 iunie, elevii şi preşcolarii de la cele patru
unităţi de învăţământ, preşcolar şi şcolar, din Giroc
participă la numeroase activităţi cât mai atractive.
Pentru acest an ne-am propus să organizăm diferite
concursuri şi competiţii sportive. Activităţile pe
care le desfăşurăm fac parte din cadrul parteneria -
tului încheiat între liceele din Giroc şi Vârşeţ. La
mulţi ani, copii, să fiţi sănătoşi şi harnici, iar anul
viitor să ne întâlnim, din nou, pentru a sărbători îm-
preună ziua de 1 iunie”. Directoarea liceului din
Giroc, doamna prof.  Marieta Deneş, a anunţat 
programul zilei şi a mulţumit Consiliului Local 
al comunei Giroc 
şi domnului primar
Iosif-Ionel Toma pen-
tru sprijinul acordat în
organizarea  activi tă -
ţilor şi pentru dulciu -
rile pe care le-au dăruit
copiilor.
Scopul parteneriatului
pe care instituţia de în-
văţământ din comuna
noastră l-a încheiat cu
liceul din ţara vecină îl
constituie promovarea
experienţelor didacti -
ce, tradiţiilor şi obice -
iurilor specifice zo nei,
descoperirea şi dez-
voltarea aptitudinilor
literare, artistice şi plastice la elevi.
Activităţile întreprinse au contribuit la cunoaşterea
culturilor celor două ţări, atât de către elevi, cât şi
de către profesori şi părinţi. Prin parteneriat se mai
are în vedere colaborarea în realizarea acţiunilor de
formare teoretică şi practică pentru elevii instituţi-
ilor partenere, stabilirea de vizite reciproce ale
cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor, mediati-
zarea acţiunilor comune.
Doamna prof. Tamara Peşici, de la Liceul „Bori-
slav Petrov Braca”, s-a adresat, apoi, elevilor şi
părinţilor, punctând, la rândul său, unele aspecte
privind colaborarea dintre cele două licee, în 

realizarea activităţilor din cadrul parteneriatului.
Elevii de gimnaziu de la Giroc s-au întrecut la
cross, pe traseul şcoală-stadion, şi au participat la
„jocuri fără frontiere”. După revenirea la liceu, au
participat la competiţii sportive, desfăşurate la sala
de sport din Giroc. Partida de fotbal dintre cele
două licee s-a încheiat cu victoria elevilor din
Giroc. În schimb, unul dintre fotbaliştii din echipa
liceului sârb a obţinut titlul de cel mai bun jucător
al meciului. 
Elevii din ciclul primar de la Giroc au participat la

concursuri de role, triciclete şi biciclete, care au
avut loc în curtea şcolii.
Elevii din ciclul primar de la Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda au desenat pe aleile
din parc, iar cei de la gimnaziu s-au întrecut la şah
şi tenis.
La Grădiniţa P.P. din Chişoda, ziua de 1 iunie a fost
sărbătorită printr-o serie de  activităţi care au ur-
mărit să stimu leze creativitatea copiilor. Cei
prezenţi la eveniment au colorat, au pictat, au îm-
binat piesele de puzzle şi au realizat colaje de-
osebite destinate acestei zile, sub îndrumarea
educatoarelor şi a părinţilor. Pentru munca depusă,
fiecare preşcolar a fost răsplătit cu o diplomă şi dul-
ciuri oferite de către Primăria comunei Giroc. Ac-
tivitatea s-a încheiat cu o mini-petrecere, la care

copiii au dansat şi s-au simţit bine.
La Grădiniţa P.P. din Giroc, copii au colorat, au pic-
tat şi au realizat colaje deosebite, sub atenta îndru-
mare a educatoarelor şi a părinţilor.
La finalul activităţilor, în fiecare unitate de în-
văţământ, avându-i alături pe domnul primar Iosif-
Ionel Toma, doamnele directoare Marieta Deneş,
Leli-Mioara Lal şi cele trei cadre didactice de la
Liceul „Borislav Petrov Braca”, copiii au fost pre-
miaţi cu diplome şi au primit dulciuri.

A. BORBELY



7DIALOG CU CETĂŢENII iiuunniiee 22001144

UUččeenniiccii tteeoorreettsskkee ggiimmnnaazziijjee „„DDaavviidd VVoonniiggaa““
iizz DDjjiirrookkaa bbiillii ssuu pprraavvee ggaazzddee uuččeenniicciimmaa

ggiimmnnaazziijjee „„BBoorriissllaavv PPeettrroovv--BBrraaccaa““ iizz VVrrššccaa

Svake godine se prvi dan leta slavi kao Medjunarodni
dan deteta, a to jeste prilika da se slavi istovremeno na-
jlepša doba života svakog čoveka – detinjisto, da se deci
pruža podržavanje, da se vole i cene, da se promoviše
blagostanje dece celoga sveta. Ovaj dan, na nacionalnom
nivou, prvi put se slavio u Turskoj 23 aprila 1920 go-
dine.Medjunarodni dan deteta – 1 jun ušao je u istoriju
1925 godine kada se u Ženevi održala Svetska Konfer-
encija za dečije blagostanje.
1 jun – Medjunarodni dan deteta je dan kada se
prisećamo i na trenutak vraćamo našem detinjstvu uz
generaciju koja raste. 1 jun je dan kada još jednom
pokušamo da svatimo da naš interes, kada su deca u pi-
tanju, mora biti prioritetan, da deci je potrebna naša
pomoć i pažnja svakodnevno.
UN su podržale ovu inicijativu i proklamovala zaštitu
prava, života i zdravlja dece za prioritet svoje aktivnosti.
Deklaracija koja se odnosi na pravo deteta usvojena je
20 novembra 1959 godine koja ističe ista prava dece što
se tiče vaspitanja, obrazovanja, socijalne zaštite, fizičkog
i duhovnog razvoja bez obzira na boju kože, nacional-
nost, društvenog porekla, materijalnog stanja ili druga
stanja. Deklaracija apeluje na roditelje, nevladine orga-
nizacije i vlade svih zemalja da priznaju i poštuju prava
deteta. Ženevska Deklaracija koja se odnosi na pravo de-
teta istakla je potrebu specijalne zaštite dece. Odluka o
imenovanju jednog dana za zaštitu dece usvojena je od
Medjunarodne Demokratske Federacije Žena za vreme
jende specijalne sednice, novembra 1949 godine.
Našen društvu su potrebna vaspitana i zdrava deca sa
kojom ćemo se dičiti. Danas sve više dolazi do izražaja
bavljenje struktura zaštitom prava deteta na nacionalnom
i medjunarodnom nivou. Ratifikovanjem Medjunarodne
Konvencije koja se odnosi na prava deteta od strane naše
države, naša država se obavezala da štiti prava deteta i
sa time je postala odgovorna da sprovede jasnu na-
cionalnu politiku koja se odnosi na zaštitu deteta i u tom
pravcu da koristi uspešne mehanizme ali da brine u
prvom redu o interesu deteta.
Ako je mnogo dece slavilo ovaj dan pored svojih 
najdražih,zadovoljni,trebamo znati da postoji i dece koja
ne umeju da se nasmeše, jer je život suviše okrutan
prema njima i da se sa životnim problemima upoznali 
suviše rano. 

11 jjuunn
MMeeddjjuunnaarrooddnnii

ddaann ddeetteettaa

Medjunarodni dan deteta slavio se u teoretskoj
gimnaziji „David Voinga“ iz Djiroka medju pri-
jateljima: naime, učenici domaćini primili su u
goste delegaciju vršačke gimnazije „Borislav
Petrov-Braca“ u čijem sastavu su bili pet
učenika, direktor gimnazije prof. Tamara Pešić,
prof. Mr. sci. Teodor Groza Delacodru i prof
Doina Ardelean. U dvorištu gimnazije sakupili
su se učenici, profesorii i roditelji. Direktor
gimnazije „David Voniga“ gospodja prof. Ma-
rieta Deneš, ovom prilikom je iznela: “Radu-
jemo se što se medju nama nalazi grupa učenika
i profesora vršačke gimnazije «Borislav Petrov-
Braca», da im aplaudiramo i želimo do-
brodošlicu u našu školu. Svake godine
povodom 1 juna učenici svih uzrasta iz četiri
nastavnih jedinica, predškolskih i školskih, iz
Djroka, učesnici su brojnim veoma atraktivnim
aktivnostima. Ove godine odlučili smo da or-
ganizujemo razna sportska takmičenja. Ak-
tivnosti koje odvijamo predstavljaju sastavni
deo potpisanog partnerstva izmedju gimnazije
iz Djiroka i gimnazije iz Vršca. Da ste mi

srećna, deco moja, zdrava i vredna a iduće go-
dine da se ponovo sretnemo i zajedno slavimo
1 jun“. Direktor gimnazije iz Djiroka, gospodja
prof. Marieta Deneš je zatim objavila program
aktivnosti i zahvalila se Mesnom Odboru opš-
tine Djirok, gospodinu predsedniku Iosif-Ionel
Tomi za pružanu podršku oko organizacije ak-
tivnosti i za slatkiše koja su data deci kao poklon.
Cilji partnerstva  nastavne ustanove iz naše opš-
tine i gimnazije iz susedne države, čine promo-
visanje didaktičkih iskustava, tradicija i običaja
specifična zoni, otkriće i razvoj literarnih, umet-
ničkih i likovnih predispozicija kod učenika.
Preduzete aktivnosti doprinosile su upoznanju
kulture dveju zemalja od strane učenika, profe-
sora i roditelja. Kroz partnerstvo ima se u vidu
još i saradnja u realizaciji praktične i teoretske
formiranosti učenika partnerskih institucija,
utvrdjivanje recipročnih poseta didaktičkih
kadrova, učenika i roditelja i mediatizacija za-

jedničkih akcija.
Gospodja prof. Tamara Pešić, direktor gimnaz-
ije „Borislav Petrov-Braca“ iz Vršca, obratila se
učenicima i roditeljima, podvukavši pojedine
aspekte koje se odnose na saradju izmedju dve
gimnazije u cilju realizacije aktivnosti iz sas-
tava partnerstva.
Učenici gimnazije iz Djiroka takmičili su se u
krosu na relaciji škola-stadion, i učestvovali su
u „igrama bez granice“. Povratkom u dvorište
gimnazije, učestvovali su u sportskim tak-
mičenjima koja su se odvijala u sportskoj dvo-
rani iz Djiroka. Fudbalska utakmica izmedju
dve gimnazije završila se pobedom domaćina.
Naslov najboljeg igrača ove utakmice pripadao
je igraču vršačke gimnazije Mario Basaraba.
Učenici nižih razreda školske ustanove iz
Djiroka učestvovali su na takmičenjima sa ro-
lama, triciklima i biciklima u školskom
dvorištu.
Učenici nižih razreda osnovne škole „Iosif
Ciorogariu“ iz Kišode crtali su na alejama parka
a sariji uzrast takmičili su se u šahu i tenisu.

U zabavištu P.P. iz Kišode 1 jun se slavio ra-
zličitim aktivnostima koja su imala kao cilj
stimulisanje kreativnosti učenika. Učesnici do-
gadjaja su crtali, obojili, kombinovali puzzle i
realizovali posebne kolaže namenjene 1 junu
pod uputstvom vaspitačica i roditelja. Za svoj
rad svaki učesnik je dobio diplomu i slatkiše
obezbedjene od strane Opštine Djirok. Ak-
tivnosti su se okončale mini proslavom gde su
deca igrala i lepo osećala.
U zabavištu P.P. iz Djiroka deca su crtala, obo-
jala i realizovala posebne kolaže pod pris-
motrom vaspitačica i roditelja.
Na kraju aktivnosti, u svakoj nastavnoj jedinici,
u prisusvo gospodina predsednika Iosif-Ionel
Toma, gospodje direktorke Marieta Deneš i
Leli-Mioara Lal i profesora vršačke gimnazije
„Borislav Petrov-Braca“, učenici su bili na-
gradjeni diplomama i slatkišima.
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Zile de post şi posturi
Miercuri şi vineri 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 (3 martie - 19
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(16 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 
(26 martie şi 28 februarie)
Luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (3 martie şi 4
martie)
Vineri, în săptămâna Patimilor 
(18 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 
(23 februarie - 1 martie)
În Postul Sfintelor Paşti (2 martie - 
20 aprilie)
În Săptămâna Luminată (21 aprilie -
27 aprilie)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavel (16 iunie - 28 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august - 14 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 
(29 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat -
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

1 şi 2 ianuarie, Anul Nou
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii
21 aprilie şi 22 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti
15 august, Adormirea Maicii Domnului
1 decembrie, Ziua Naţională a
României
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

Zile şi date importante
Duminică, 17 mai, Ziua Naţională a
Familiei
Duminică, 7 iunie, Ziua mamei şi
copilului
1 septembrie - Ziua rugăciunii pentru
mediu
13 noiembrie - Ziua Bibliei

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa
oorrttooddooxxăă

Numai un lucru nu este îngăduit
omului: acela de-a fi nemuritor cu
trupul. Să se unească cu Dumnezeu
îi este îngăduit, dacă va înţelege că
poate. Căci voind şi înţelegând,
crezând şi iubind, prin buna
vieţuire, omul ajunge împreună
vorbitor cu Dumnezeu. (Sfântul
Antonie cel Mare)

Dumnezeu nu este nicăieri pentru
cei ce privesc trupeşte, căci e
nevăzut. Dar pentru cei ce înţeleg
duhovniceşte este pretutindeni; căci
e de faţă, fiind în toate şi în afară de
toate. El este în toate şi aproape de
cei ce se tem de El, dar mântuirea
Lui e departe de cei păcătoşi.
(Sfântul Simeon Noul Teolog)

Nu dărâma casa ta, voind să o
zideşti pe a vecinului. Să ştii că lu-
crul acesta e obositor şi greu. Ia
seama ca nu cumva hotărându-te la
aceasta, să o dărâmi şi pe a ta şi să
nu poţi să o zideşti nici pe a aceluia.
(Sfântul Simeon Noul Teolog)

Fericit cel ce s-a făcut cu
desăvârşire liber în Domnul de tot
ce e pământesc în această viaţă şi
L-a îndrăgit pe Dumnezeu, Cel
Unul bun şi preamilostiv. (Sfântul
Efrem Sirul)

Fericit cel ce s-a făcut lucrător al
virtuţilor şi aduce, ca o ţarină rodi-
toare, mare belşug de roade ale
vieţii celei în Domnul. (Sfântul
Efrem Sirul)

Ortodocşii au sărbătorit, la 50 de zile după Paşti, Rusaliile,
adică Pogorârea Duhului Sfânt sau Cincizecimea, unul din-
tre marile praznice împărăteşti ale Mântuitorului şi ziua în
care a fost alcătuită prima comunitate creştină, nucleul 
Bisericii de mai târziu.
Duminica Cincizecimii, a Pogorârii Sfântului Duh sau a
Rusaliilor, este numită în popor şi Duminica Mare. Aceasta
este sărbătoarea anuală a Pogorârii Sfântului Duh peste
Sfinţii Apostoli, eveniment foarte important din viaţa 
Bisericii.
Sărbătoarea cade, întotdeauna, duminica, la zece zile după
Înălţare şi la 50 de zile după Paşti. Rusaliile reprezintă,
totodată, sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine, pentru
că, în aceeaşi zi, în urma cuvântării Sfântului Apostol
Petru, s-au convertit la creştinism aproximativ 3.000 de
oameni, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din
Ierusalim.
Potrivit mărturiilor apostolilor, Duhul Sfânt, sub chipul
unor limbi de foc, i-ar fi umplut de darurile sale pe aceş-
tia. Pentru început, apostolii au căpătat puterea de a vorbi
în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. 
Spre mirarea multor oameni aflaţi în Ierusalim, cei 12 au
început să facă învăţătura Mântuitorului în diferite limbi,
deşi aceşti ucenici erau cunoscuţi de mulţi dintre cei
prezenţi ca fiind evrei simpli, în nici un caz preocupaţi de
învăţarea limbilor străine. Apoi, apostolii au ieşit în toată
lumea, săvârşind minuni, întorcând pe păgâni de la
închinarea idolilor şi aducând la credinţă de la oameni sim-
pli la împăraţi. Începutul a avut loc chiar în acea zi a
Pogorârii Duhului Sfânt, când, în urma predicii apostolului
Petru, 3.000 de „suflete” au crezut în Hristos, alcătuind
prima comunitate creştină. Sărbătoarea Pogorârii Duhului
Sfânt a fost numită, în româneşte, Rusalii, de la sărbătoarea
trandafirilor din lumea romană, consacrată cultului morţilor.
Creştinii au preluat obiceiul roman, făcând din sâmbăta de
dinaintea Rusaliilor una din zilele de pomenire generală a

morţilor. În unele zone ale ţării, în sâmbăta Rusaliilor se îm-
part oale împodobite cu flori, cu un colac deasupra, pentru
pomenirea morţilor. În duminica Rusaliilor se împart farfurii
frumos împodobite, pentru vii.
Potrivit tradiţiei Bisericii Ortodoxe, lunea de după duminica
Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi (Tatăl,
Fiul şi Sfântul Duh). Astfel, sărbătoarea Rusaliilor are con-
sacrate două zile.
În ajunul Rusaliilor se ţin Moşii de vară sau de Rusalii – cu
târguri unde oamenii găsesc cele necesare pomenilor, dar şi

prilej de veselie. Se crede că sufletele morţilor (moşilor),
după ce părăsesc mormintele în Joia Mare (cea de dinaintea
Paştilor), se preumblă printre cei vii, înapoindu-se la locul
lor în Ajunul Rusaliilor.
De Rusalii este obişnuit şi faimosul joc al căluşarilor, con-
stând în săritul peste foc pentru a scăpa de iele –zâne rele.
Tot de Rusalii, în biserici se aduc ramuri verzi de tei sau de
nuc, care se binecuvântează şi se împart credincioşilor. Aces-
tea simbolizează limbile de foc ale puterii Sfântului Duh
pogorât peste apostoli. (M.S.)

RRuussaalliiiillee ssaauu PPooggoorrâârreeaa DDuuhhuulluuii SSffâânntt

Credincioşii ortodocşi au sărbătorit, în 24 iunie, naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul, una cu multe conotaţii populare, în special legate de dragoste
şi fertilitate, fiind cunoscută şi ca Drăgaica sau Sânziene.
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc cu şase luni înainte de cea
a lui lisus Hristos. Sărbătoarea apare atestată documentar în secolele 
IV - V, când se fixează definitiv şi data Crăciunului. 
Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în satul Ein-Kerem (lângă Ierusalim);
este fiul Elisabetei (verişoara Mariei, Maica Domnului) şi al preotului 
Zaharia. Cultul său s-a dezvoltat, iar Biserica, atât în Răsărit, cât şi în

Apus, i-a consacrat
câteva sărbători impor-
tante: Soborul Sfântu-
lui Ioan Botezătorul (7
ianuarie), Naşterea
Sfântului Ioan Boteză-
torul (24 iunie) şi
Tăierea capului Sfântu-
lui Ioan Botezătorul
(29 august).
Desi sunt asociate săr-
bătorii creştine a naş-
terii Sfântului Ioan
Botezătorul, Sânzienele
îşi au originea într-un
străvechi cult solar.
Sărbătoarea se mai nu-
meşte în unele locuri şi

„Cap de vară” sau „Amutiţul cucului”. Această pasăre cântă doar trei luni
pe an, de la echinocţiu de primăvară (în jurul datei de 21 martie) până la
solstiţiul de vară (în jur de 21 - 22 iunie) sau de Sânziene, pe 24 iunie. 
Legate de această zi sunt diverse obiceiuri, dar cele mai importante sunt
cele dedicate dragostei. Sărbătoarea Sânzienelor este, în tradiţia populară,
un prilej de a sărbători soarele şi muncile agricole specifice verii. În multe
zone din ţară se aprind noaptea focuri pe dealuri. În unele sate, oamenii
umblă cu făcliile aprinse, înconjurând casa, ogoarele, grajdurile. Spre
dimineaţă, flăcăii umblă prin sat şi aruncp cununiţe de sânziene pe la
casele unde stau fetele de măritat. (M.S.)

NNaaşştteerreeaa SSffâânnttuulluuii IIooaann
BBootteezzăăttoorruull –– SSâânnzziieenneellee
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„Ruga albă” sau ,,Crucea cu patru stâlpi”, din
Banatul Sârbesc, a fost ridicată în îndepărtatul an
1883 şi din cele mai vechi timpuri a reprezentat
un adevărat focar de credinţă şi prietenie a celor
patru sate: Coştei, Iablanca, Sălciţa (Serbia) şi
Vrani (România). Numele pe care le poartă se
raportează la realitate, fiindcă crucea este albă şi
are patru stâlpi. Fiecare stâlp aparţine uneia din
localităţile menţionate mai sus.
De sărbătoarea Rusaliilor sau Pogorârea Sfântului
Duh, la „Ruga albă” se oficiază slujba de
binecuvântare a hotarelor celor patru sate.
Anul acesta, la ,,Crucea cu patru stâlpi”, de
Rusalii, s-a săvârşit slujba de binecuvântare a
hotarelor, care a fost oficiată de către preoţii:
iconom-stavrofor Cornel Juică, paroh al bisericii
din Iablanca şi Sălciţa, Aurel Străin, paroh al
bisericii din Coştei, Nicolae Ionescu, paroh al
bisericii din Vrani şi preotul ortodox sârb din
Iablanca, Željko Simović. 
Evenimentul a fost onorat de prezenţa domnului
Marcel Drăgan, secretar al Consiliului Naţional al
Minorităţii Naţionale Române, delegaţia
localităţii Vrani, în frunte cu primarul Ion Drica
şi domnul Lavinel Pitic, coordonator pentru

Minorităţi Naţionale în comuna Vârşeţ.
La această manifestare au participat un însemnat
număr de credincioşi din parohiile amintite, Corul
Bisericii Ortodoxe Române din Coştei şi Fanfara
S.C.A. „Eminescu” din Coştei, dirijată de către
Ilia Capeţ. Aceasta a intonat imnurile celor două
ţări - Serbia şi România, a executat marşuri şi alte
melodii, spre bucuria celor prezenţi.
În finalul litiei, părintele Nicolae Ionescu, de la
Vrani, în calitate de gazdă a evenimentului, în
acest an, a menţionat următoarele: ,,Mă bucur că
am reuşit să fiu pentru prima dată în această zonă
superbă. Sperăm că de-acum încolo, în fiecare an,
să ne întâlnim cu toţii la Rugă. Trebuie să ne
înţelegem între noi şi să colaborăm cât mai bine.
Ţin să vă adresez salutări şi mulţumiri pentru tot
ceea ce faceţi aici, din partea Preasfinţitului
Lucian, Episcop de Caransebeş, şi a părintelui
Petru Berbentea, Protopop de Reşiţa. Bunul
Dumnezeu să ne ajute pe toţi, şi la anul să ne fie
cât mai bine!”.
După terminarea serviciului religios, în
localitatea Vrani din România a avut loc o agapă
frăţească, deoarece Vraniul a găzduit evenimentul
din acest an. (V.T.)

LLaa „„RRuuggaa aallbbăă””,, ddee RRuussaalliiii
Dacă nu ne respectăm tradiţia, nu vom avea viitor

Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului organizează, de
opt ani, câte o săptămână de manifestări cultice, ştiin -
ţifice, culturale şi artistice, desigur, sprijinită de mai
multe instituţii – Secretariatul de Stat pentru Culte,
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Primăria Munici -
piului Caransebeş, Casa de Cultură „George Suru”
Caransebeş. 
Anul 2014 a debutat cu ziua de sâmbătă, 26 aprilie,
ora 18, cu primirea moaştelor Sfântului Ierarh 
Nectarie Taumaturgul, la Catedrala Episcopală „În-
vierea Domnului” din Caransebeş.
În dimineaţa Duminicii Tomii, 27 aprilie, la ora 9,
s-a oficiat, în noua catedrală din centrul oraşului,
Sfânta Liturghie Arhierească, de către un sobor de ierarhi
– Irineu, mitropolitul Olteniei, Timotei, arhiepiscopul
Aradului, Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, Siluan,
episcopul românilor din Ungaria, Varsanufie, episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Andrei
Făgărăşeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiu-
lui, Paisie Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei, Emilian Lovişteanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Râmnicului, Nicodim, episcopul 
Severinului şi Strehaiei, Sebastian, episcopul Slatinei
şi Romanaţilor, Visarion, episcopul Tulcii, Gurie,
episcopul Devei şi Hunedoarei, Daniil, episcopul 
Daciei Felix, Vârşeţ – Serbia, Teodosie, arhiepiscopul
Tomisului, şi Lucian, episcopul Caransebeşului.
Luni, 28 aprilie, ora 9.30, în sala de festivităţi 
„Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial, a
avut loc deschiderea festivă a Simpozionului Inter-
naţional „Taină şi Mărturisire”.
Lucian, episcopul Caransebeşului, a rostit cuvânt de
întâmpinare participanţilor la această manifestare 
ştiinţifică. După „urarea de bun-venit” a ierarhului,
Corul Episcopiei Caransebeşului a susţinut un recital
omagial. Apoi, episcopul Lucian a dat citire Mesajului
patriarhului Daniel.
Urmează comunicările în plen ale ierarhilor înscrişi
la simpozion – Nicodim „Euharistia la Sfântul Vasile
cel Mare”, Visarion „Episcopul Emilian Birdaş, un
destin tragic în viaţa Bisericii”, Gurie „Învierea lui
Hristos – între credinţă şi experienţă directă: Saul din
Tars şi Apostolul Toma, protagonişti ai întâlnirii cu
Hristos cel înviat”, Daniil „Sub epitrahilul lui 
Dumnezeu” şi Lucian „Episcopul Emilian Birdaş –
Precizări cu privire la reactivarea Episcopiei 
Caransebeşului”.
Terminându-se aceste comunicări arhiereşti, s-au
lansat două volume editate de Valeriu Leu, Nicolae

Bocşan şi Mihaela Bedecean –
„Marele Război în memoria
bănăţeană, 1914-1919”, apărute la
Cluj în 2012 şi 2013, şi cartea 
„Gheorghe Dobreanu (1911-2001).
Monografie”, Caransebeş, 2014 a lui
Dumitru Jompan.
După-masă, la ora 15, au început co-
municările pe cele trei secţiuni:
Secţiunea I – Teologie; Secţiunea II
– Marele Război şi Secţiunea III –
Istoria Bisericii.
La Secţiunea I au ţinut comunicări
ştiinţifice 27 de participanţi, la Secţiu -
nea II, 22, iar la Secţiunea III, 23 (în
total 72).
Viorel Dorel Cherciu, preşedintele
Asociaţiei Culturale „David
Voniga” din Giroc, a prezentat, în
cadrul Secţiunii III, comunicarea
„Concordatul cu Vaticanul şi Biserica Ortodoxă din
Transilvania şi Banat”. Materialul a fost întocmit pe
baza unor documente de arhivă care ilustrează că au-
toritatea bisericească din aceste două provincii nu
avea deloc „simţul proporţiilor”, adică înţelegerea că
Vaticanul trata o chestiune politico-diplomatică cu
Statul Român, nicidecum una de natură misionară.
Marţi, 29 aprilie, la Catedrala Episcopală, începând
cu ora 17, s-a desfăşurat Festivalul Coral de Muzică
Religioasă „Miron Cristea”, Ediţia a V-a, urcând pe
solee Corul „Anastasis”, al Parohiei Bozovici, Corul
Parohiei „Schimbarea la Faţă” Reşiţa, Corul
„Adormirea Maicii Domnului” Reşiţa, Corul Parohiei
„Ferdinand” Oţelu Roşu, Corul Catedralei „Sfântul
Gheorghe” Caransebeş, Corul „Armonia” al Parohiei
„Sfântul Nicolae” Bocşa Română, Corul Parohiei
„Adormirea Maicii Domnului” Glimboca, Corul
„Arhanghelii” Orăştie, Corul Catedralei „Învierea
Domnului” Caransebeş, Corul Preoţilor din 
Protopopiatul Caransebeş, Corul Preoţilor din Pro-
topopiatul Reşiţa, Corul Episcopiei Caransebeşului.
Miercuri, 30 aprilie, ora 11, în Sala de festivităţi
„Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial,
s-a sărbătorit Aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea
Corului Catedralei „Sfântul Mare Mucenic Gheor ghe”,
care a susţinut un miniconcert, după care au avut loc
evocări din trecutul îndelungat al acestei formaţii
corale. Corul a primit o diplomă omagială. Elevii
Seminarului Teologic Liceal „Ioan Popasu” au jucat

piesa de teatru cu tematică religioasă „Mironosiţele”,
de Victor Ioan Popa. Manifestarea s-a încheiat cu un
cuvânt rostit de episcopul Lucian.
Vineri, 2 mai, ora 17, în Sala de spectacole a Casei de
Cultură „George Suru” din Caransebeş a avut loc fes-
tivalul Corurilor de Copii şi Tineret „Timotei
Popovici”, Ediţia a XXXII-a, în care au evoluat Corul
de Copii „Menestrelul” al Palatului Copiilor din
Reşiţa, Corul „Piticot” al Liceului Bănăţean Oţelu
Roşu, Corul „Steluţe” al Şcolii Gimnaziale nr. 2
Reşiţa, Corul „Canon II” Marga, Corul „Vlăstarele
Orăştiei” al Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii
Domnului” Orăştie, Corul Seminarului Teologic
Caransebeş, Corul „Osana” al Ligii Tinerilor Creştini
Ortodocşi Români, Filiala Lugoj, Corul „Tibiscus” al
Secţiei de Teologie Caransebeş.
Sâmbătă, 3 mai, ora 10, în Sala de festivităţi „Epis-
cop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial, Zilele
Credinţei şi Culturii în Episcopia Caransebeşului se
încheie cu Festivalul de poezie în grai bănăţean
„Credinţă şi Lumină”, ediţia a V-a. El este organizat în
colaborare cu Asociaţia Scriitorilor în Grai Bănăţean
şi cu Parohia Mâtnic. Manifestarea a constat în
recitaluri de poezie în interpretarea unor preşcolari şi
elevi din Caransebeş, Prisaca, Făget, Soceni, Bocşa,
Ohaba Mâtnic.
Oraşul Caransebeş a avut motive serioase de a fi
gazda unor manifestări culturale, religioase şi 
artistice de excepţie.

Viorel Dorel CHERCIU

GGiirrooccuull llaa ZZiilleellee CCrreeddiinnţţeeii şşii CCuullttuurriiii îînn EEppiissccooppiiaa CCaarraannsseebbeeşşuulluuii,,
EEddiiţţiiaa aa VVIIIIII--aa,, 2266 aapprriilliiee--33 mmaaii 22001144
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Se modifică staţiile de autobuz
în centrul Girocului

Drumul Judeţean 595 se
află în plin proces de 
mo derni zare. Ca urmare a
lucrărilor care se des-
făşoară acum în centrul co-
munei Giroc, traseul
autobuzelor SC Giroceana
SRL a fost modificat. 
Astfel, staţia de la Biserica
Ortodoxă / Căminul Cul-
tural s-a mutat la intersecţia
străzilor Semenic cu Timiş.

A.B.

E o dimineaţă perfectă. Elevii clasei a II-a s-au trezit cu chef de plimbare.
Încotro s-o apuce? Au o sarcină importantă de la doamna învăţătoare: 
trebuie să caute vara!
Soarele blând aruncă suliţe de aur pe pământul cald. Pomii sunt încărcaţi
de lumină şi culoare, iar florile te întâmpină cu parfumul lor îmbătător.
Un vânticel molcom şi timid adie uşor peste plantele pline de viaţă. Firele
verzi de iarbă se mişcă în bătaia vântului şi creează senzaţia unei mări în

mişcare. Privind mai multe minute
în şir acest tablou, simţi cum te
scufunzi în natură cu toată fiinţa.
Auzi cum şopteşte şi îţi citeşte
gândurile. Dacă ştii să asculţi, îţi
vorbeşte despre drumul pe care
trebuie să mergi pentru a te întâlni
cu vara. La drum…
Ne-am urcat în autocar şi, purtaţi
de dor, am pornit în căutarea verii
sau, poate, a vacanţei. Legănaţi
uşor, ochii ni se închideau

încetişor în timp ce fiica cea mai strălucitoare a bătrânului an ne îmbrăţişa
prietenoasă, cu căldura ei. Într-o revărsare de lumină nesfârşită, pe geamul
autocarului zăream unduirea de aur a lanurilor de grâu şi tremuratul viţei-
de-vie ce te ameţeşte uşor. O voce
ne trezeşte: „Sunt dealurile cu
viţă-de-vie de la Recaş”. Mângâia -
tă de ploaia de lumină, viţa-de-vie
a început să rodească „fructul
zeilor”. Ne continuăm drumul şi
natura pare stăpânită de o veselie
rară.
Autocarul se opreşte, coborâm,
privim în jurul nostru şi, de atâta
frumuseţe, ne închinăm. Mi reas -
ma tare şi sălbatică a zecilor de
ierburi şi flori felurite ne înconjoară. Suntem în poiana verii cea moale şi
aurie. Doamne, ce frumoasă e vara!

Glasul doamnei învăţătoare ne
trezeşte din poveştile verii. Sun-
tem la Centrul de Echitaţie
Herneacova. Începe aventura. Ne
plimbăm cu trăsurile, apoi
mergem la ora de călărie. Caii,
cele mai minunate fiinţe, fac parte
din viaţa noastră şi ne dau motive
de bucurie. Sunt prieteni ade-
văraţi, calmi şi răbdători. Lecţia
de echitaţie se desfăşoară în
manejul interior. Ne place la 

nebunie! E un amestec de emoţie şi curaj. E momentul când ne putem 
descoperi noi pasiuni.
Aventura continuă cu vizitarea şi prezentarea centrului. Primim o mulţime
de informaţii despre cai. Ne impresionează. Caii iubesc compania, dar
sunt temători şi de aceea trebuie să le câştigi încrederea. Ce mult se
aseamănă cu noi, oamenii!
Uşor obosiţi, ne întoarcem în mijlocul naturii, căldura creşte şi-n puzde-
ria de aur ciocârlia îşi porneşte cântecul. Ne întindem pe iarba moale şi ne
gândim: „Unde e vara?”. Liniştea naturii e atât de profundă, încât îţi poţi
auzi bătăile inimii. Vara e peste tot: în soare, în floarea de tei, în cântecul
păsărilor, în mierea albinelor, în cireşul copt, în cântecul cucului, în veselia
copiilor, în sufletul oamenilor buni.
Acum am înţeles de ce doamna învăţătoare ne-a trimis să căutăm vara.
Ea, DOAMNA VARĂ, cu obrajii de caisă şi ochii de muştar, a ascuns între
florile premianţilor – VACANŢA MARE!

Prof. înv. primar Georgeta BARNA

ÎÎnn ccăăuuttaarreeaa vveerriiii......

De ani buni, elevii şcolii din localitatea Chişoda parti-
cipă, cu plăcere şi regularitate, la concursul de limbă 
engleză derulat sub genericul „Cangurul lingvist”.
Ei fac acest lucru, impulsionaţi fiind de inimoasa lor
profesoară de limba engleză, doamna Gabriela Vlasie,
care, an de an, îi îndeamnă pe elevi să participe la con-
curs pentru a-şi verifica şi dezvolta cunoştinţele de
limbă engleză, pe de o parte, iar pe de alta pentru a-şi
dezvolta intuiţia, creativitatea, perspicacitatea, gândirea
aplicativă, capacitatea de a selecta şi de a lua decizii, dar
şi pentru a-şi însuşi cunoştinţe despre limba şi civiliza-
ţia altor popoare, despre valorile lor, contribuind, astfel,
la întărirea relaţiilor interculturale cu alte ţări 
ale Europei.
Cât de mândri sunt elevii noştri să participe la acest 

concurs, ştiind faptul că, începând cu anul 2005, acesta
s-a extins la nivel internaţional, el desfăşurându-se deja
în următoarele ţări: Austria, Belarus, Bulgaria, Cipru,
Georgia, Grecia, Italia, Kazakhstan, Kirghistan, 
Lituania, Rusia, Republica Moldova şi Ungaria.
Rezultatele elevilor noştri le-au făcut cinste an de an, de
ele bucurându-se părinţii lor, dar şi şcoala, în ansamblul
ei. Anul acesta au cules laurii victoriei elevele: Andreea
Tcaciuc, clasa a IV-a, iar la gimnaziu s-au detaşat, cu
cele mai bune punctaje, Antonia Pup, clasa a VI-a, Tiana
Bulfă şi Lavinia Diniş, clasa a VII-a.
Bucuria acestor copii şi rezultatele lor frumoase ne 
îndeamnă să pledăm în continuare pentru participarea
lor la acest tip de întrecere.

Director, prof. Marieta DENEŞ

PPlleeddooaarriiee ppeennttrruu ccoonnccuurrssuull şşccoollaarr
„„CCaanngguurruull lliinnggvviisstt””

Acţiune de ecologizare la Chişoda
În ziua de 13 iunie, elevii de la Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda au
făcut mişcare în aer liber, într-un mediu natural deosebit şi au contribuit benefic şi la
ecologizarea zonei.
Prin această amplă acţiune, la care autorităţile locale şi şcoala din Chişoda au făcut front
comun, s-a urmărit curăţarea gunoaielor depozitate în diversele locuri, precum şi strân-
gerea peturilor şi a diferitelor ambalaje aruncate la întâmplare.
Zonele alese au fost: strada Caraiman, Stadionul din Chişoda şi împrejurimile de lângă
parcul de joacă, Aleea Chişodei, de la barieră, până la limitatorul de înălţime. Mulţu-
mim pe această cale tuturor celor care au contribuit la reuşita acţiunii, în primul rând co-
piilor, dar şi cadrelor didactice care i-au însoţit.

Responsabil de Mediu, insp. Adelina SÎRBU

„Copilăria e taina dezvăluirii viitorului”
(Grigore Vieru)

Anii au trecut în zbor şi clipele petrecute
în grădiniţă se apropie cu paşi grăbiţi de
final. Pentru a marca acest moment, preş-
colarii grupei mari A de la Grădiniţa cu
Program Prelungit Giroc au prezentat ser-
barea cu tema „Adio, grădiniţă”. Îmbrăcaţi
în robe, pentru a puncta şi mai bine finalul
primei etape în evoluţia lor, preşcolarii s-au
prezentat în faţa invitaţilor cu un colaj de
cântece şi poezii, prin care şi-au luat la
revedere de la preşcolaritate. Au fost 
momente emoţionante pentru părinţi, pen-
tru invitaţi, pentru personalul din grădiniţă
şi chiar pentru copii, un moment udat cu
lacrimi de emoţie, de regret şi de dor 
anticipat.
Deşi despărţirile nu sunt niciodată plăcute,
amintirile strânse împreună cu aceşti

micuţi de-a lungul anilor de grădiniţă vor
rămâne mereu în memoria noastră ca 
momente luminoase. 
Le mulţumim părinţilor pentru colaborare,
pentru că au ştiut să fie parteneri în proce-
sul instructiv-educativ desfăşurat în 
grădiniţă şi pentru că au fost receptivi la
activităţile şi la acţiunile desfăşurate în 
grădiniţă şi în afara ei.
Viitorilor şcolari le urăm mult succes în
etapa pe care o vor începe la toamnă.

Educatoare: Alina-Elena NENICIOIU
şi Lenuţa TERTECI

AAddiioo,, ggrrăăddiinniiţţăă!!
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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

Acum, la sfârşit de lună iunie, trăim clipe emotionante, pentru că am mai îndeplinit
cu succes una dintre misiunile noastre dificile (aceea de a mai creşte o generaţie), dar
şi pentru că în 20 iunie 2014 a sunat clopoţelul pentru cinci colegi dragi: doamnele
învăţătoare Gabriela Condrea şi Zorina Ciolac, domnul profesor Liviu Rămneanţu şi
doamnele profesoare Gabriela Vlasie şi Constanţa Onose.
Elevii au fost îndrumaţi la istorie şi geografie de domnul profesor Liviu Rămneanţu,
la limba franceză şi limba engleză de doamna prof. Gabriela Vlasie, iar la limba
română de doamna prof. Constanţa Onose.
Profesia de dascăl face parte din categoria acelora pe care trebuie s-o faci cu suflet,
pentru că altfel nu poţi forma, nu poţi educa. Trebuie să ai un suflet mare şi generos,
pentru a putea împărtăşi cunoaştere şi iubire. Ceea ce am afirmat înainte este, de fapt,
definiţia dascălului ideal, a unui OM generos, pentru care a da nu înseamnă a sărăci,
ci a te îmbogăţi, a-ţi umple sufletul cu bucurii mari sau mici şi a te bucura că poţi să
dăruieşti.
De-a lungul unei zile, au fost, pe lângă profesia de dascăl, actor, prieten, soră, frate,
soră medicală, găsitor de obiecte pierdute, psiholog, părinte de ocazie, agent comer-
cial, păstrător de credinţă.
Când au început pe drumul cărţii nu au ştiut cât este de lung. Intri pe el în copilărie
şi ieşi din el la bătrâneţe, fără a ajunge la capăt. Este drumul cel mai plin de mister
al vieţii.
Multe generatii de elevi le-au trecut prin mână şi au reuşit să-i îndrume, să-i modeleze
şi să le ofere un exemplu demn de urmat.
Au gustat cu fiecare generaţie din bucuria succesului şi, astfel, au putut merge mai
departe. De fiecare dată, o altă generaţie ca partener de drum, dar aceeaşi conştiinţă
dintotdeauna.
Bucuria succesului elevilor le-a încununat munca. Şi-au făcut datoria cu onoare, fiind
respectaţi de elevi.
Un dascăl ştie că dacă va pune dragoste şi adevăr în ceea ce face, va dura o veşnicie.
Probabil că, în timp, se vor uita numele lor, dar niciodată lecţiile şi personalitatea
lor, care vor dăinui în amintire, prin împlinirile elevilor lor.
Vine o vreme când nu te  laşi amăgit de tinereţe şi înţelegi că nimic nu e veşnic.
Amintirile, însă, nu trebuie să fie o povară, trebuie să-ţi dea senzaţia timpului pe care
nu l-ai pierdut.
Chiar dacă vremea trece, faptele rămân mereu în amintirea celor din jur.
Pensionarea este rodul dulce al muncii de o viaţă şi înţelepciunea unui nou început.
Felicitări pentru o carieră deosebită, să vă bucuraţi din plin de viaţă.
Acum, că vă retrageţi din activitate, puteţi face ceva ce majoritatea celor ce lucrează
nu pot... SĂ ZÂMBEASCĂ luni dimineaţa!
Prof. Marieta DENEŞ, directorul Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc

UUllttiimmuull ccllooppooţţeell ddiinn ccaarriieerrăă ppeennttrruu cciinnccii ddaassccăăllii ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa
Traversăm cu toţii, într-o zi deosebită, pentru un moment special, dedicat unor
oameni frumoşi, cu o inimă mare. Vorbim despre dascălii elevilor noştri: doamna
învăţătoare Gabriela Condrea, doamna profesoară de limba română Constanţa
Onose, doamna profesoară de limba engleză/franceză Gabriela Vlasie, domnul
profesor de geografie/istorie şi diriginte Liviu Râmneanţu, lângă care am avut
onoarea să ne aflăm preţ de câţiva ani.
Am simţit şi văzut cu toţii, de-a lungul timpului, cum dânşii au tratat munca cu
seriozitate, motivaţie şi implicare, virtuţi care alcătuiesc un portret de profe-
sionist adevărat. Şi-au exercitat cu demnitate, naturaleţe şi amabilitate atât pro-
fesia, cât şi atribuţiile primite, manifestând o capacitate mereu nouă de adaptare.
Exigenţi cu sine, amabili şi de o disponibilitate neobosită, au menţinut în jurul
lor o atmosferă de colaborare şi o manieră de lucru elegantă. 
Ne-au demonstrat de nenumărate ori că prietenia, compasiunea, buna înţelegere
şi susţinerea sunt atribute ce nu se pot detaşa de educaţia şcolară.
Dar iată că, acum, dascălii noştri, de o valoare nepreţuită pentru colectivele de
elevi, în plan profesional şi personal, sunt pe cale să se desprindă de lângă noi
– prilej pentru realizarea unui bilanţ.
A venit timpul să le recunoaştem nu doar meritele profesionale, de viaţă dedi-
cată cu respect şi devotament nobilei profesii de dascăl, pe care au exercitat-o,
dar şi meritele de oameni în adevăratul sens al cuvântului, a căror prezenţă în mi-
jlocul nostru ne-a influenţat cu precădere.
Stimaţi dascăli, ne-aţi făcut să simţim că...
„Oriunde ne-am afla, şi oricând, / Ne putem bucura de prezenţa celuilalt, / Nu
trebuie să călătorim în viitor sau într-un loc anume / Pentru a putea să ne 
bucurăm de viaţă. / Le putem avea pe toate chiar acum”.
Aşadar, acum, când celebrăm un moment de aur, într-o zi de vară, să ne înclinăm
cu respect în faţa lor, fiecare cu un gând bun şi o urare pentru viitor.
De acum înainte, mai mult timp liber va veni spre dumneavoastră. Folosiţi-l ca
pe un dar de preţ, să vă bucuraţi de viaţa care, generoasă, v-a dăruit un cămin,
o familie şi mulţi prieteni.
De acum înainte puteţi să continuaţi ascensiunea şi să vă îndreptaţi energia către
un altfel de început, către un nou ţel care să vă coloreze existenţa. Prietenii şi fa-
milia vă vor fi întotdeauna alături, având grijă ca, în realitate, să nu vă pensio-
naţi niciodată!
Sperăm să ne bucurăm şi în continuare de întâlniri în care, laolaltă, să împărtăşim
emoţii, bucurii şi speranţe.
Cu cele mai bune gânduri, într-o zi însorită şi aşteptând mereu altele asemenea,
vă mulţumesc elevii şi părinţii şcolii din Chişoda.

Carmen PUP

Periplul şahist girocean din 2014 a început cu Memorialul
Şahist „Robert Fischer”, de la Dumbrăviţa. Pentru a treia
oară consecutiv (dintr-un total de cinci ediţii), şahiştii giro-
ceni au cucerit titlul de „Noul Fischer”, acordat primului 
plasat în clasamentul general la secţiunea juniori. Pentru Paul
Paraschiv, primul clasat dintre 57 de şahişti veniţi din trei ju-
deţe, aceasta este a doua reuşită consecutivă (2013, 2014),
într-un concurs cu puternic impact regional.
În 25 ianuarie 2014, la Timişoara, Paul şi Alexandra Paras-
chiv (în vârstă de 11 ani) ocupă locurile 5, respectiv 10 în cla-
samentul general, la Cupa Unirii, între 41 de juniori cu vârste
până în 18 ani. Ambii ocupă însă locul 1 la categoriile lor de
vârstă, B12, respectiv F12.
La începutul lunii februarie 2014, la Concursul Naţional
Şcolar de Şah, individual, faza pe ţară, Paul Paraschiv ocupă,
la categoria B13, locul 4 la şah clasic, dar obţine medalii de
argint atât la proba de blitz, cât şi la şah rapid. Alexandra 
Paraschiv îşi adjudecă şi ea o medalie de argint, la şah rapid,
categoria F13.
În 28 februarie, la Timişoara, are loc şi faza judeţeană a
Olimpiadei Naţionale de Şah, unde ambele titluri de cam-
pion judeţean la clasele I-VIII, atât la fete, cât şi la băieţi,

sunt adjudecate de către Giroc, tot prin Paul Paraschiv şi 
Alexandra Paraschiv - elevi în clasa a V-a (!).
La faza judeţeană a Campionatului Naţional de Şah pentru
copii şi juniori, organizată de către Asociaţia Judeţeană de
Şah la Timişoara, în primele două weekend-uri din martie
2014, atât Paul Paraschiv, cât şi Alexandra Paraschiv devin

campioni judeţeni la categoriile lor de vârstă, B12 – respec-
tiv F12, iar Denis Alboni este vicecampion judeţean la cate-
goria B14.
În 15 martie 2014, are loc în Timişoara Trofeul „Mediator”.
Având în vedere data de desfăşurare a concursului (Idele lui
Marte), acesta ar fi putut foarte bine să fie Memorialul 
„Iulius Caesar”. Un concurs de strategie şi tactică precum
şahul merita să-l aibă ca „patron” pe marele general roman.
Geniul învingătorului de la Alesia i-a inspirat pe fraţii 
Paraschiv, care au ocupat, ca de obicei, locul 1 la categoriile
lor de vârstă (F12 şi B12). Însă Paul se clasează şi pe locul
2 în clasamentul general până la 20 de ani!
În 22 şi 23 martie la Odorheiu Secuiesc – în judeţul Harghita
– se desfăşoară faza pe ţară a Olimpiadei Naţionale de Şah.
Reprezentanţii judeţului Timiş la clasele I-VIII, Alexandra şi
Paul Paraschiv, fiind abia în clasa a V-a, au de depăşit han-
dicapul diferenţei de vârstă. Totuşi, Alexandra Paraschiv se
clasează pe locul 8 între 41 de concurente, cu jumătate de
punct în faţa unei foste campioane naţionale la şah – 
junioare, Smaranda Azamfirei. 

(va urma)
Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

ŞŞaahh –– ssuucccceessee ggiirroocceennee îînn 22001144 ((ppaarrtteeaa II))
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În organizarea Primăriei comunei Giroc şi a Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Giroc, sâm-
bătă, 14 iunie, pe stadionul „Unirea”, a avut loc etapa

judeţeană a Concursului profesional al serviciilor 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Deşi porneau ca favoriţi, după cele patru titluri naţionale
consecutive (2007, 2008, 2009 şi 2010) obţinute până
acum şi având o evoluţie deosebită la ediţiile precedente
ale fazei judeţene, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă (SVSU) Giroc a încheiat competiţia doar pe
locul secund. Norocul nu a ţinut, de această dată, cu
sportivii giroceni, care au pierdut locul I în faţa echipa-
jului SVSU Jimbolia.
În total, la cele două secţiuni, ale serviciilor voluntare şi
serviciilor private, au participat câte opt echipaje. 
În competiţia serviciilor voluntare, clasamentul a fost
următorul: SVSU Jimbolia, SVSU Giroc, SVSU Biled,
SVSU Orţişoara.
În competiţia serviciilor private s-a impus echipajul
Petrom Biled. Ca urmare a acestor rezultate, echipajele
din Jimbolia şi Petrom Biled merg la faza interjudeţeană,
care se va organiza luna viitoare, fie la Baia Mare, fie la
Satu Mare. A. BORBELY

SSVVSSUU GGiirroocc,, llooccuull IIII llaa ffaazzaa jjuuddeeţţeeaannăă
aa ccoonnccuurrssuulluuii pprrooffeessiioonnaall aall sseerrvviicciiiilloorr

vvoolluunnttaarree şşii pprriivvaattee ppeennttrruu ssiittuuaaţţiiii ddee uurrggeennţţăă

Krista Păduraru
4 ani, Giroc

Raisa Maria Mirabela Mihalache
4 ani şi 4 luni, Giroc

Melisa Schipor
6 ani, Giroc

Erik Păduraru
7 ani, Giroc

Spectacolul motociclistic este la putere în familia
Pascota. Dacă Ionel a încheiat pe locul doi prima
etapă a Campionatului European de Est la clasa Su-
perSport, micul Pascotă, Patrick, a câştigat prima
etapă a Campionatului Regional de Motocross, des-
făşurată pe circuitul de la Ianova.
La Plevna, în Bulgaria, s-a desfăşurat prima etapă a
Campionatului European de Motociclism viteză,
eveniment la care a participat şi multiplul campion
naţional Ionel Pascotă. Motociclistul, component al

lotului naţional al României, a avut mari dificultăţi
îaninte de startul cursei, însă rezultatul final a fost
satisfăcător.
Maestrul sportului românesc a avut probleme cu sus-
pensia faţă, motiv pentru care a fost nevoit să
pornească în cursă de pe locul 5.
Pe durata celor 13 ture, atât cât a însemnat cursa,
Pascotă a reuşit să urce până pe locul doi, după
numai patru ture, loc pe care a reuşit să îl menţină

până la final. Primul loc la clasa SuperSport 600 cmc
a fost adjudecat de sârbul Nenad Sojanovic, iar în
spatele sportivului timişean a încheiat Boiko 
Bozinov, din Bulgaria.
„A fost o cursă foarte grea din punct de vedere
tehnic, pentru că nici până la finalul ei nu am putut
să setăm suspensia motocicletei. Ţinând cont de fap-
tul că aceasta a fost prima etapă, rezutatul este îm-
bucurător. Acum ne pregătim pentru următoarele
competiţii!”, a spus Ionel Pascota.

Următoarea cursă la care va participa Ionel Pascotă
va avea loc tot la Plevna, acolo unde, pe 15 iunie,
este programată cea de-a doua etapă a Campionatu-
lui European de Est.
Celălalt sportiv al familiei, micul Patrick Pascota, a
fost prezent şi el la o competiţie, mai exact la Cam-
pionatul Regional de Motocross a cărui primă etapă
a avut loc la Ianova. Patrick a participat la clasa de
50 cmc şi a obţinut locul 1. (A.B.)

Familia Pascota, „pe motoare”

RReezzuullttaattee eexxcceelleennttee,, îînn ccoommppeettiiţţiiii
ddiiffeerriittee,, ppeennttrruu PPaattrriicckk şşii IIoonneell

Asociaţia de pescuit sportiv Carp Team Timişoara, înfiin -
ţată recent, a marcat într-un mod inedit ziua de 1 iunie,
Ziua Internaţională a Copilului. Astfel, pe malul lacului din
Chişoda, 40 de copii, dintre care 12 de la Centrul de Plasa-
ment din Recaş, s-au prezentat pentru a pescui preţ de
câteva ore. Însoţiţi de părinţi şi bunici, copiii au răbdat cu
stoicism ploaia şi au încercat să prindă peştele cel mare.

Preşedintele Carp Team Timişoara, Dan Alboni, spunea că
„scopul acestui eveniment este de a-i readuce pe copii în
mijlocul naturii, de a le insufla grija pentru mediu în spi ri-
tul pescuitului în care peştii prinşi sunt eliberaţi înapoi în
apă. Dorim să le creem un hobby cât mai plăcut, în detri-
mentul calculatorului şi televizorului”.
Copiii înscrişi la această primă ediţie a manifestării au
primit diplome de participare, iar cei mai merituoşi dintre
ei, cu frumoase cupe realizate manual, din ceramică. Dacă
unii dintre colegii săi nu au reuşit să prindă nimic sau foarte
puţin, în schimb Aris Bodea a adunat în găletuţă nu mai
puţin de 23 de peşti. (A.B.)

CCoonnccuurrss ddee ppeessccuuiitt
llaa CChhiişşooddaa,,

ddee zziiuuaa ccooppiilluulluuii


