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Interviu acordat prin bunăvoința doamnei Ecaterina Andronescu

- Doamnă ministru, sunteți una
dintre persoanele care s-au implicat în înființarea, în comuna
Giroc, a Liceului Teoretic „David
Voniga”. Ce a presupus concret,
în ceea ce vă privește, contribuția
la realizarea acestei dorințe a
cetățenilor și autorităților locale
din comuna timișeană?

- Era obligația mea de ministru al
Educației din acel moment de a
sprijini autoritățile locale, pe domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma, în
realizarea unui deziderat care era
argumentat pentru acel moment:
populație școlară numeroasă,
dorința autorităților de a avea un
liceu și de a nu le pleca copiii din localitate spre oraș.
Ca urmare, aveam suficiente motive să fiu de acord
cu înființarea acestui liceu.

- Ce sentimente v-au încercat, dacă vă mai
aduceți aminte, când ați fost prezentă la inaugurarea acestei instituții de învățământ liceal?

- Întotdeauna când particip la înființarea unei școli
am un sentiment de emoție. Aceasta pentru că o școală
este întotdeauna dedicată generațiilor de copii și de tineri, generațiilor viitoare. Prin urmare, cum să nu fii
plin de emoție și încărcat de bucuria că acolo vor
învăța copiii acestei țări, care au toate șansele să facă
România și mai performantă decât este.

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră acordarea
titlului de Cetățean de Onoare al comunei Giroc,
pentru implicarea pe care ați avut-o?

- Nu știu dacă am primit acest
titlu ca pe o recompensă. L-am primit, mai degrabă, ca pe o chestiune
care mă onorează. Într-un fel se
recunoștea nu prezența mea acolo,
la înființarea liceului, ci prezența
mea în orice școală din țară. În acel
mandat eu am umblat foarte mult și
am văzut foarte multe școli din
România.

- Ați urmărit, din momentul
înființării Liceului Teoretic
„David Voniga”, activitatea
instituției din comuna Giroc,
comună cu peste 16.000 de locuitori?

- Girocul este o localitate riverană Timișoarei, iar
acest lucru este în favoarea comunei. Din păcate, nu
am mai avut legături cu Liceul Teoretic „David
Voniga”, dar mi-am propus ca la prima vizită în
județul Timiș să trec să văd și liceul de la Giroc.
Mă bucură ce-mi spuneți, și anume că rezultatele
primei promoții de absolvenți la examenul de Bacalaureat au fost foarte bune.

- De-a lungul perioadei scurse de la înființare și
până acum, Liceul Teoretic „David Voniga” a trecut prin mari transformări. Cum apreciați eforturile administrației locale din Giroc de a oferi
copiilor și tinerilor de aici un învățământ de calitate?
- Nu am decât să laud, să aplaud și să mulțumesc
cu respect și prețuire celor care se implică în realizarea unor condiții optime pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Și mă gândesc, în primul rând, la autoritățile locale,
la domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma la responsabilitatea pe care o au, dar, în egală măsură, mă gândesc
și la beneficiarii acestor condiții: generațiile de elevi,
pentru care mă bucur.

- Administrația locală din comuna Giroc
intenționează crearea unui adevărat campus școlar
în localitate, prin extinderea unităților de
învățământ în alte spații decât cele pe care Liceul
Teoretic „David Voniga” le deține acum. Cum
vedeți această inițiativă și cum o puteți sprijini
dumneavoastră, în calitate de ministru al
Învățământului?
- Mă bucur foarte mult că aud acest lucru. În măsura în care mi se va solicita sprijinul și voi avea efectiv cu ce să sprijin, sigur că mă voi implica fără
rezerve.
Voi sprijini orice inițiativă îndreptățită care este
benefică învățământului românesc.

- Sunteți la un nou mandat ca ministru al
Învățământului. Ce intenționați să faceți concret
pentru învățământul românesc, în general, și pentru cel din mediul rural, în special?
- Doresc să fac o mulțime de lucruri, dar mi-ar lua
foarte mult timp să detaliez. Sper ca pe măsură ce ele
devin realitate dumneavoastră să le sesizați și să le
prezentați.

- În final, vă rog să adresați un mesaj de an nou
locuitorilor din Giroc și Chișoda.
- Le doresc, din tot sufletul, multă sănătate și să-și
crească frumos copiii în școlile din localitățile lor.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2019

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (sâmbătă, 5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (joi, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (sâmbătă, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 11 martie - sâmbătă, 27 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (sâmbătă, 22 iunie
- vineri, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod)
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 31 iulie miercuri, 14 august)
Postul Naşterii Domnului (vineri, 15 noiembrie - marți, 24
decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): vinerea dinaintea Botezului Domnului (4 ianuarie);
miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de brânză (6 şi
8 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (11 și 12 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (26
aprilie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori
pe an: 1 şi 6 ianuarie; 17, 24 și 31 martie; 7, 14, 25 și 27 aprilie; 24 decembrie.
Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele
de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de
miercuri în prima săptămână a Postului, până în Sfânta şi
Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei
Vestiri (25 martie).
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate
celelalte zile.
Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti
(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea specială
a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului Mare; în
zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la
Duminica Sfântului Apostol Toma (21 aprilie – 5 mai); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6
ianuarie).

Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (marți, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională
(joi, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 19441989 în România (sâmbătă, 9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare
națională (miercuri, 27 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (joi, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (vineri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 12 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele
comuniste (marți, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 2 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 18 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu
(duminică, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (miercuri, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 6 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României
(sâmbătă, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (marți, 1, şi miercuri, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (joi, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 26 aprilie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 28 şi luni, 29
aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (miercuri, 1 mai)
Ziua Copilului (sâmbătă, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 16 şi luni, 17
iunie)
Adormirea Maicii Domnului (joi, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României
(sâmbătă, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (duminică, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (miercuri, 25 şi joi, 26
decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2019)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate
mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2
februarie; 5 - 6 iunie; 15 - 17 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul
Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (4 martie - 5 mai);
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Botezul Domnului – Boboteaza
şi Sfântul Ioan
DIALOG CU CETĂŢENII

Din suita celor 12 sărbători creştine importante
face parte şi Boboteaza (Botezul Domnului),
ţinută în fiecare an în ziua a şasea a lunii ianuarie.
Sărbătoarea este menită să reamintească cele
petrecute la apa Iordanului, înainte ca Iisus să
păşească în viaţa publică, la împlinirea vârstei de
aproximativ 30 de ani.
Boboteaza este una dintre cele mai importante
sărbători, atât pentru creştinii ortodocşi, cât şi pentru cei catolici. Potrivit scrierilor, în 6 ianuarie,
Mântuitorul Iisus Hristos a fost făcut cunoscut
lumii. De aceea, Biserica mai numeşte Boboteaza
şi Arătarea Domnului, Dumnezeiasca Arătare sau
Epifania.
Boboteaza (6 ianuarie) şi Sfântul Ioan (7
ianuarie) aproape că formează una şi aceeaşi
sărbătoare. În ajun, adică în 5 ianuarie, este zi de
post negru, la fel ca în ajunul Crăciunului sau în
Vinerea Mare dinaintea Paştilor. Aproape în
aceeaşi perioadă, în pustiul Iordanului îşi începuse
activitatea profetică Ioan Botezătorul. Prin
învăţătura sa, acesta ajunsese să uimească şi să
atragă mulţi oameni. Deşi învăţăturile sale erau
înscrise în Legea lui Moise, Ioan Botezătorul
venea cu ceva nou: curajul să le spună pe faţă şi să
le reamintească permanent oamenilor că „s-a
apropiat împărăţia cerurilor”. Când Mântuitorul a
apărut pe malul Iordanului, Sfântul Ioan
Botezătorul, luminat de Duhul Sfânt, l-a recunoscut şi l-a arătat mulţimilor. Momentul în care
Mântuitorul Iisus Hristos a primit botezul este
consemnat de toţi cei patru evanghelişti.
Matei ne relatează că Iisus a venit din Galileea
la râul Iordan, unde boteza Ioan Botezatorul,
cerând să fie şi el botezat. Ioan i-a spus: „Eu am
trebuinţă să fiu botezat de tine şi tu vii la mine”,
iar la răspunsul lui Iisus că aşa se cuvine acesta a
fost botezat în cele din urmă de către Ioan.
Boboteaza (Botezul Domnului) este o mani-

festare a celor trei elemente ale Treimii: Fiul se
botează în Iordan de către Ioan, Spiritul Sfânt se
coboară asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar
Tatăl din cer Îl declară ca fiind Fiul său.
În Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor altare
merg la casele credincioşilor pentru a le aduce,
prin stropirea cu apă sfinţită, binecuvântarea Sfintei Treimi. Postul din Ajunul Bobotezei a fost rânduit încă din vremea de început a creştinismului.
Boboteaza, ca şi Crăciunul, este precedată de
un ajun deosebit, care în trecut concentra o multitudine de practici şi credinţe ce decurg în special
din datina numită „umblatul preotului cu botezul”
sau „Chiralesa”. Exista credinţa că, strigând
Chiralesa, oamenii capătă putere, toate relele fug
şi anul va fi curat până la Sfântul Andrei (30
noiembrie).
Credincioşii şi preoţii consideră că apa de la
Bobotează are o putere deosebită, pentru că a fost
sfinţită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh,
iar sfinţirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanului. Apa sfinţită
la biserică în această zi şi luată de credincioşi are
puteri miraculoase. Și la Giroc și Chișoda,
credincioșii au venit la slujba de sfințire a apei și
au plecat acasă cu sticluțe cu apă sfințită.
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Sfinții Trei Ierarhi:
Vasile, Grigorie și Ioan

În fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt
prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare,
Grigorie de Nazianz și Ioan Gură de Aur. Această
sărbătoare semnifică unitatea creștinilor. După ani
de dispute între comunitățile creștine, pe tema
cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ierarhi,
s-a hotărât, în urma visului pe care l-a avut episcopul Ioan al Evhaitelor, în timpul împăratului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), ca 30
ianuarie să fie ziua de cinstire comună a celor trei
ierarhi. Pentru a recunoaște valoarea teologică a
Sfinților Trei Ierarhi, prin hotărârea luată la Atena,
la primul Congres al Profesorilor de Teologie, din
anul 1936, Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii
spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic
ortodox din întreaga lume.
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Cuvintele nu pot înlocui suferința. Durerea ne sfâșie sufletul.
Speranța, iubirea, viața a murit odată cu tine, odată cu tine,
copilul nostru minunat. N-am știut că viața înseamnă 31 de ani...
Am crezut că dorința ta de viață e mai presus de orice. Zâmbetul
tău, voioșia ta, tinerețea ta ne-au încurajat... Ne-ai ținut vii, am
trăit prin tine și cu tine, suflet blând.
De azi, dragul nostru Neluțu, ai ales să stai între îngeri, ai ales
să ne privești din cer... Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet
bun!
Nicoleta Șipoș

Ionel-Lucian Șipoș s-a născut în data
de 24 aprilie 1987, fiind primul fiu al
părinților Nicoleta și Lucian.
Clasele I-VII le-a urmat la Giroc, iar
mai apoi a mers la Liceul Sportiv Banatul, unde și-a încheiat studiile liceale în
clasa a XII-a.
Mai apoi a fost student la Facultatea
de agronomie din Timișoara, specialitatea ingineria mediului.
Dacă ar fi să tragem o linie scurtă sub
capitolul vieții lui, putem spune că
această viață s-a petrecut pe două fronturi: dansul popular și familie, simplitate și bunătate.
Viața și pasiunea lui au fost dansurile
populare. A absolvit Școala Populară de
Artă din Timișoara, secția dansatori
profesioniști și instructori coregrafi dansuri populare.
A lucrat la Primăria comunei Giroc, la
Casa de Cultură și Ansamblul «Ghiocelul», ca dansator, instructor, coregraf și
director al ansamblului.
În urmă cu cinci ani Dumnezeu l-a
legat de cea care i-a devenit soție,
Isabela, fiind și partenera lui de dans.
A primit distincția de Cetățean de
Onoare al comunei Giroc, în urmă cu
mai bine de un an.

Începând cu acest an, sărbătorile nu vor mai fi aceleași fără
zâmbetul și voioșia ta, Dumnezeu a vrut ca sufletul tău să ajungă
într-un loc mai bun și noi să luăm exemplu de la tine lucrurile
bune pe care le-ai lăsat în urma ta.
Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase la adresa
soțului meu și pentru sprijinul acordat familiei; sunt sigură că
de acolo unde e, e fericit când vede că munca lui și talentul lui
unic au fost apreciate. Nu a existat om mai dedicat pentru folclor
decât el, nu a existat dansator mai frumos și mai talentat ca el și
nu doar atât, a fost omul care a ajutat pe oricine a bătut la ușa
lui, a realizat atâtea până la vârsta asta, cât nu realizează alții
într-o viață! Este și va rămâne un exemplu.
Isabela Șipoș-Toma
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Un tânăr minunat – o viață dedicată folclorului românesc
Timpul, această noțiune abstractă, marchează
pentru om intervalul dintre naștere și moarte.
O succesiune de evenimente, de emoții și de
trăiri se derulează în acest interval.
Nu există cuvânt de mângâiere și nici de compasiune când unui tânăr, care avea un drum conturat cu multă seriozitate, i se termină firul
existenței într-un mod atât de tragic.
În acest caz, timpul parcă nu a mai avut răbdare. Nu a mai vrut să îl lase să ne bucure cu fiecare apariție pe scenă și să acumulăm mai multe
amintiri cu prestațiile sale.
Călătorind în mai multe țări pentru promovarea folclorului și tradițiilor populare
românești, a avut-o alături pe aleasa inimii sale
pentru o perioadă scurtă, dar fericită, cu un raport direct spre determinare.
Cinstindu-și părinții într-un mod aparte, le-a
dăruit acestora ascultare și respect negândinduse vreodată că îi va părăsi atât de devreme, lăsându-i pe ogorul vieții înțelenit.
Cât a fost prezent în mijlocul celor dragi s-a
îngrijit de cuvântul sfânt al binecuvântării, al
respectului desăvârșit, neștiind ce înseamnă

Am pierdut UN MARE SUFLET,
UN MARE OM, UN MARE ARTIST. Cuvintele nu pot exprima
durerea care ne apasă, prin pierderea lui IONEL-LUCIAN ȘIPOȘ,
director al Casei de Cultură a comunei Giroc.
Coleg și prieten, ne-a părăsit
mult prea devreme, lăsând în urma
lui multă durere. Neluțu, așa cum
îi spuneam toți, și-a dedicat întrega
viață pentru a reprezenta cu cinste
comuna noastră în mii de spectacole, alături de Ansamblul Folcloric „Ghiocelul”.
Pasiunea și dragostea lui pentru
dans, tradiții și folclor, vor rămâne
o sursă de inspirație, atât pentru
noi, cei ce l-am cunoscut și l-am
iubit, cât și pentru generațiile
viitoare.
Rămas bun, dragul nostru…
Primăria comunei Giroc

obrăznicia, vorba întoarsă, ușile trântite sau
minciuna.
Bineînțeles, relațiile între membrii familiei nu
au presupus doar timp pentru activitățile culturale și recreative, ci și pentru treburile casnice
care au fost atât de bine împărțite.
Neluțu a primit un har de la Dumnezeu care
a avut la bază iubirea și talentul. A meritat în fiecare clipă a vieții lui acest har, pentru că acțiunile
sale au adus în lume bucurie.
Toate acestea au format în caracterul lui trăsături evidente ale unui om înțelept și cultivat.
Din definiția talentului, care este forța din
spatele performanței individuale, vedem un om
care a clădit, cu trudă, o adevărată colectivitate
de artiști, fără să fie încântat vreodată de cifre sau
clasamente, ci doar de a ridica dansul popular la
grad de artă. Datorită comportamentului său jovial și molipsitor, a mobilizat, de-a lungul anilor,
sute de tineri să îi urmeze exemplul și să
înțeleagă că fără școală talentul este doar ceva de
moment.
Talentul există sau nu, este descoperit sau nu,
însă, cu siguranță, este acordat doar de

Dumnezeu.
A făcut un pas măreț în arta dansului popular,
unind suflete cu dragoste față de folclor. Țelul
lui a fost cu atât mai înălțător cu cât ceea ce a
realizat era lipsit de interes material, oferind
tuturor privitorilor împliniri și bucurii.
Datorită prestațiilor sale, devotamentului
pentru folclor și pentru formarea tinerelor talente, a rezultatelor obținute pe plan profesional,
Consiliul Local i-a acordat Titlul de Cetățean de
Onoare.
Urmărit îndeaproape de o mare dragoste și
respect față de Dumnezeu, dar și de apropiați,
Ionel Lucian Șipoș a REUȘIT. Aceasta cu atât
mai mult cu cât în înțelepciunea sa nativă a știut
tot timpul că nu poate avea totul, doar că îi poate
face fericiți pe cei din jur.
Pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, va trebui
să căutăm mulți ani de acum înainte cele mai
potrivite cuvinte de mulțumire. Atât de mare a
fost contribuția lui.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină!
Dr. Iosif-Ionel TOMA
Primarul comunei Giroc

Deși ne e greu să înțelegem, fizic pleci pentru totdeauna, dar în sufletele noastre vei rămâne veșnic viu prin toate momentele
construite împreună.
Împreună am clădit succesul și măreția
acestui ansamblu, pentru că „Ghiocelul” a
fost sufletul tău. Ai dedicat timp, ai pus suflet,

prin autenticitatea și frumusețea costumelor
pentru care te-ai zbătut atât de mult.
Nu în ultimul rând, vrem să-ți mulțumim
pentru grija ta față de noi ca director, ca și
coleg și, mai ales, ca prieten.
Poate că singura mulțumire pe care ți-o
putem aduce va fi munca noastră de acum în-

multă muncă, dăruire, pasiune, dragoste în
tot ceea ce a însemnat Ansamblul „Ghiocelul”
pentru folclorul românesc. Nu putem să-ți
mulțumim îndeajuns pentru momentele frumoase petrecute în turnee, în sala de repetiții,
în fața camerelor de televiziune, deoarece pentru mulți dintre noi tu ai fost cel care ne-a pus
„pe sticlă” și ai avut grijă să arătăm exemplar

colo. Vom dansa mai mândri ca niciodată,
gândindu-ne că de acolo, de sus, din cer,
Neluțu nostru drag ne va urmări și ne va veghea. Dum bun către îngeri, dragul nostru
coleg și prieten și un mare mulțumesc pentru
absolut tot!.
Loredana Sur, din partea
Ansamblului „Ghiocelul”
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I n me mor ia m

Prea trist, prea dureros, prea tragic...
și mult prea devreme

Cuvintele tac. Și tăcerea doare. Apăsător, insuportabil. Se pare că și Dumnezeu are nevoie de cei
mai buni dintre noi. Pe unii dintre aceștia îi
cheamă la El mult prea devreme, după legile noastre de pământeni mici și neînsemnați. După legile
Lui, nu putem judeca. Nici nu avem dreptul. Dar
ce poți să spui despre un tânăr care s-a stins în floarea vieții, la 31 de ani? Un tânăr care până la această
vârstă avea realizări pe care alții nu le acumulează
într-o viață de om. Dar nu doar de ce a făptuit ori
nu Șipoș Ionel-Lucian este vorba. De felul cum era
Neluțu, cum îl știa toată lumea, trebuie să vorbim
în primul rând. Am mai spus și repet: Neluțu era
un copil cum mi-ar fi plăcut și mie să am, pentru
că, în primul rând, acest tânăr avea „cei șapte ani
de acasă”, cum puțini mai vezi astăzi. Și nu întâmplător. A fost vlăstarul unei familii închegată sănătos, de oameni cinstiți și cu frica lui Dumnezeu.
Felul curat și pur al lui Neluțu nu a venit de aiurea,
ci din temelia acestei familii. Candoarea și sfiala lui
au venit dintr-un prea plin de dragoste pentru oameni, pentru că, pot spune, Neluțu nu știa să
urască. Avea acel zâmbet trist, bonom, care te dezarma. Acel zâmbet melancolic prin care el și
numai el parcă bănuia că ne va părăsi, că această
lume prea grăbită, prea lacomă și rea, nu era pentru
el. Poate tocmai de aceea, atât cât a stat pe pământ,
aici lângă noi nevrednicii, s-a luptat din răsputeri
să o facă mai bună, mai frumoasă, mai dreaptă. În
parte a reușit. Spuneam că în 31 de ani de viață
pământească Șipoș Ionel-Lucian a realizat cât alții
nu ar putea într-o viață de om, poate în mai multe
vieți... pentru că Neluțu a fost flacăra vie a unei lumânări aprinse care a ars pentru semenii lui, pentru cei cu care a lucrat și cărora s-a dedicat cu trup
și suflet. A lucrat cu Ansamblul „Timișul” și Ansamblul „Banatul”, cu „Pusta Banatului”, Ansamblul „Doina Timișului”, Ansamblul „Cununa
Timișului”, dar și cu ansamblurile comunelor Banloc și Vinga. În ultima perioadă a reinventat ansamblul tinerilor din orașul Ciacova unde, ca un
magnet uman, Neluțu a atras zeci de tineri. Dar

realizările cele mai importante ale tânărului au fost
pe tărâmul comunei Giroc, la Ansamblul „Ghiocelul” a cărui inimă și viață a fost, din păcate pentru
un timp atât de scurt. Dar iarăși nu timpul contează. Neluțu a fost la „Ghiocelul” dansator, coregraf, director de ansamblu și directorul Casei de
Cultură din Giroc. Neluțu a fost de toate. I-a ascultat și i-a ajutat pe toți după puterile lui. A
câștigat cu „Ghiocelul” numeroase premii, pe plan
județean, în țară și în afara ei. Premiul cel mare de
la Festivalul-Concurs „Lada cu Zestre” și l-a adjudecat ani în șir demonstrând, dacă mai era nevoie,
supremația „Ghiocelului” și implicit a Girocului
în păstrarea obiceiurilor și tradițiilor populare, în
cântecele și dansurile locului, dar și în conservarea
și transmiterea acestora mai departe. Și, ca întotdeauna, aici, pre pământ, au fost și „cârtitori” față

de „Ghiocelul”, dar trebuie să le amintesc, din păcate în aceste momente de adâncă tristețe, că,
totuși, „Ghiocelul” a fost ambasadorul care a făcut
cel mai mult cunoscute în lume Girocul și Chișoda.
„Ghiocelul” a devenit de la un ansamblu un spirit,
în primul rând datorită puterii de dăruire a lui
Șipoș Ionel-Lucian și al dragostei lui față de oameni. Iar ansamblul numără astăzi peste 250 de
membri, de la copii de câțiva anișori, la cei mai
vârstnici locuitori ai comunei. Și dacă ne uimește
cât de mult a putut realiza Șipoș Ionel Lucian în
cei 31 de ani de viață, atunci, în acest ceas, trebuie
să ne îngrijoreze golul pe care îl lasă în urma lui
Neluțu. Câți oameni vor trebui să-i suplinească
munca de la dansuri, coregrafie, administrație și
toate celelalte activități în care a fost antrenat. Și,
tot Dumnezeu, cel care ni l-a răpit prematur pe
Neluțu dintre noi, a dat gând bun Consiliului
Local Giroc, care, la propunerea domnului primar
dr. Iosif-Ionel Toma, i-a acordat titlul de Cetățean
de Onoare al comunei Giroc. A fost o primă și merituoasă recunoaștere făcută tânărului pe când împlinea frumoasa vârstă de 30 de ani. O vârstă la
care alții abia își încep o carieră, Neluțu era recunoscut ca vlăstar de nădeje al locului său natal. Dar
pentru ca bucuria să nu fie deplină, tot în același
an, pentru prima dată, „Ghiocelul”, Girocul, nu a
luat Marele Premiu la Festivalul- Concurs „Lada
cu zestre”. Un juriu nedrept, pentru că juriile sunt
alcătuite și ele din „pământeni” a considerat că
Girocul a luat de prea multe ori acest premiu și ar
fi cazul să-l mai câștige și altcineva... Dar Șipoș
Ionel-Lucian nu s-a supărat, chiar dacă a avut un
zâmbet amar... Era conștient de valoarea celor din
Giroc și știa că au fost mai buni. Și-a dedicat
întreaga viață, atât cât a fost, dansului popular și a
plecat conștient de valoarea pe care o are ansamblul
pe care l-a slujit.
Prea trist, prea dureros, prea tragic... și mult prea
devreme, Șipoș Ionel-Lucian a plecat dintre noi
spre, poate, o lume mai bună și mai dreaptă.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

5

6

IN MEMORIAM
IONEL-LUCIAN
ȘIPOȘ
(1987-2018)
In m e m o r i a m

Blândețea și răbdarea, dragostea și dăruirea
până la cea din urmă suflare de viață sunt tot
ceea ce mai putem aduce înaintea sufletelor
noastre atunci când ne îndreptăm gândul spre
tine, fiu duhovnicesc, prieten și colaborator
devotat al parohiei noastre. De acum înainte,
bradul bisericii nu va mai fi împodobit de tine,
pentru că Dumnezeu te-a ales să-I împodobești
Împărăția Sa chiar în această perioadă a
Nașterii Domnului Hristos. Hramul Bisericii
nu va mai avea parte de dăruirea și dragostea
cu care te-ai implicat în fiecare an, pentru că
de azi înainte Sfântul Dimitrie te va purta în
ceruri, așa precum tu, suflet bun, ai purtat atâtea pentru ceilalți. Răspunsurile Liturghice vor
fi mai sărace și tot ce înseamnă viața parohiei
noastre va avea un minus la un mare plus pe
care tu l-ai adus împreună cu întreaga ta
familie!
Îți suntem recunoscători pentru tot și-ți
aducem mulțumire prin rugăciune și pomenire
în Sfânta Biserică pe care ai iubit-o și pentru
care te-ai dăruit atât, rugând pe Bunul
Dumnezeu să te așeze acolo, în Împărăția Sa
cea Cerească, unde toți drepții Săi se odihnesc!
Mulțumim!
Preot paroh, Marius Șonea

Fratele nostru, fiul vrednic al bisericii noastre,
Neluțu Șipoș, prin vrerea lui Dumnezeu, s-a născut la
o nouă viață. A lăsat în urmă rudele, și cunoscuții, și
prietenii și a plecat spre un nou tărâm, spre veșnicia
dragostei lui Dumnezeu. El, care a adus atâta bucurie
în casele tuturor. Neluțu, care a adus atâta veselie în
inimile tuturor, nu doar din Giroc, ci de pretutindeni.
În duminica în care i-am sărbătorit pe părinții după
trup ai lui Hristos, îl plângem pe Neluțu, cel care și-a
cinstit părinții și pe care i-a iubit, el, cel care, ca un adevărat bănățean, a preferat să stea lângă ei. Acum
părinții stau în casa lui Neluțu și-l plâng. Neluțu, în
bunătatea sa, niciodată, când a fost rugat de cineva să
fie ajutat, nu a știut ce înseamnă cuvântul „nu”. Chiar
dacă nu a știut, a învățat și a ajutat în continuare.
Nu-mi aduc aminte de Neluțu că ar fi fost trist. Era în
permanență cu zâmbetul pe buze. Îi aducem și noi cinstire lui Neluțu, cel care s-a jertfit pentru folclor, pentru
dragostea pe care a avut-o pentru joc și pentru cinstea
adusă neamului nostru românesc. I-a învățat pe cei
mici să ducă mai departe, din neam în neam, jocul sfânt
al neamului nostru. A adus bucurie și mândrie
părinților, a fost cunoscut nu doar aici, ci și peste
hotare. Nu a existat Rugă la Giroc care să nu înceapă
cu jocul pe care el l-a iubit atât de mult.
Preot Daniel Mateia
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Cu toții am aflat vestea că
Neluțu este bolnav. Ne-am rugat
cu toții: preoți și credincioși.
Am luat-o în glumă la început,
n-am știut ce se va întâmpla cu
adevărat. Părinții, Isabela, Nicoleta și toți ceilalți ne-am rugat
cu taina Sfântului Maslu, am
postit și am stat deoparte să
vedem, iar astăzi parcă trăim
sfârșitul. Durerea e prea mare și
nu poate fi cuprinsă în cuvinte.
Nimeni nu poate mângâia sufletul unei mame, sufletele acestor
părinți, a fratelui și a rudeniilor.
Îl vom păstra în sufletul nostru
pe acest fiu al satului. Îl vom
păstra în memoria noastră pe cel
care ne-a făcut cinste. Dar atitudinea noastră să fie aceasta: de
astăzi înainte ne ridicăm și stăm
drepți înaintea lui Dumnezeu și
îi mulțumim că l-am avut și
l-am cunoscut.
Preot Eugen Babescu

SC Giroceana SRL
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Programul
casieriei
serviciului
apă-canal:
luni-vineri,

orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din

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

Telefon
deranjamente
NON-STOP

0800800138 (TELVERDE)
sau 0752192848

Telefon telecitire
0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

între 20-31 ale fiecărei luni

toare) și intervalul 14-16

Telefon casierie

este deschisă și sâmbătă

0256395978

al fiecărei luni casieria

orar 08.00-18.00

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

În zilele de 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 și 31 ianuarie 2019, în Poligonul
de tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade
se aruncă grenade de mână de război. Unitățile economice, societățile comerciale agricole și alte organizații sau persoane particulare NU AU VOIE,
să intre în zona periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA
RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci
(animale izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate
personală, motociclete, biciclete, căruțe sau pe jos.
Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ

Serviciul iluminat public

Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, administrarea și asigurarea sistemului de
iluminare artificială a localităților Giroc și Chișoda
pe timp de noapte.
Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul public care nu funcționează, vă rugăm să
apelați numerele de telefon:
0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

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

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

Ut i l e

Cabinete medicale și farmacii
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CABINET STOMATOLOGIC
SR. ION LIVIU
Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573
Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)
Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)
Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)
CABINET STOMATOLOGIC
HANIGOVSKI
Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958
Fax: 0356.107.337
Program
Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program
Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14
FARMACIA GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0769.005294
Program
Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15
FARMACIA ACONITUM
Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc
Telefon: 0256.395.853
Program
Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14
FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc
Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808
Program
Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-16
Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667
Program
Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13
Farmacia CITY FARMA
Adresa: Calea Timișoarei nr. 58
Telefon: 0769-005.294, 0256-395.576
Program
Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE
OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program
Luni-vineri: 10-18

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

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

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

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

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

Cabinete veterinare

CABINET STOMATOLOGIC
DR. OLARIU CODRUȚA

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

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

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:

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

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.
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Ionel Pascota senior, dirijorul fanfarei din Giroc:
„ V o i c o n d u ce f a n f a r a c â t m ă v o r ț i n e p u t e r i l e ”
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Fanfara din Giroc, cu siguranță una dintre
cele mai longevive din Banat, este, pent r u
familia Pascota, o adevărată moștenire de
familie. Nu mai puțin de trei bărbați din trei
generații ale familiei girocene au condus destinele acesteia. Ionel Pascota senior este cel care
dirijeaz ă astăzi fanfara care a făcut de-a lungul anilor cinste comunei. Conduce din 1956
fanfara și este, iată, dirijor ul cu cea mai lungă
activitate. Am stat de vorbă cu Ionel Pascota
d e sp r e c e a î n se m n a t și c e î n se a m n ă a st ă z i
fanfara din Giroc.

Fa n f a r a d i n G i r o c , a n u l 1 9 3 3 , c o n d u s ă
d e I o a n Vă c a n

Fa n fa r a d i n G i r o c , an u l 1 93 9 , co n du s ă
d e I o a n I l i e Pa s c o t a

Fan f a r a di n G i r o c , d u p ă r ăz b o i ,
c o n d u s ă d e I o a n I l i e Pa s c o t a

Fa n fa r a d i n G i r o c în a n ii
1 9 99 - 2 0 0 0

- Când a fost înființată fanfara din Giroc?

- Fanfara din localitatea noastră a fost
înființată în anul 1928 și se numea Fanfara
bisericii. În acele timpuri era condusă de un plutonieri major de armată, Katsler. Pe vremea
aceea erau instrumente vieneze, nu semănau cu
ale noastre de astăzi.
În 1930 până în 1933, dirijor a fost bunicul
meu, Ioan Văcan, care, în același timp, era și
primar al comunei. Din 1933 până în 1936
fanfara a fost condusă de Mițiga, de la Pădureni.
După el, până în anul 1955, când a avut un
accident, tatăl meu a condus fanfara.
Din 1956 am preluat-o eu și, iată, o conduc și
în prezent.
La noi, acum, fanfara este o adevărată
pepinieră pentru copii. Vin, cresc, iar apoi, după
ce deprind tainele cântecului, pleacă.
Acum am o nouă generație, să văd ce voi
putea reuși să fac cu ei. Sunt cam 15-16
componenți în fanfara de astăzi. Au fost perioade
în care erau și 30.
- Faceți totul de plăcere?

- Pe vremea lui Ceaușescu, făceam totul gratis.
Acum sunt colaborator la Casa de Cultură din
Giroc. Dar fac cu drag această muncă. Cât voi
mai putea, voi continua să conduc fanfara. Nu
mă las...
- Enumerați, vă rog, câteva dintre premiile
Și iată, fanfara are continuitate, din 1928 înmai
importante pe care fanfara le-a cucerit
coace. A fost și o pauză de vreo 12 ani, când au
de-a
lungul anilor.
plecat nemții din Giroc, în 1987.
Dar, domnul primar ne-a sprijinit financiar, am
- Sunt câteva premii și diplome de suflet care
reușit să cumpărăm instrumente.
îmi vin acum în minte, de la evenimente precum
„Trompeta bănățeană”, de la Satu Nou, Serbia,
- Muzica de fanfară era apreciată...
„Cântec de brumar”, de la Caransebeș, „Festi- Noi am fost fanfară țărănească. Mai interpre- valul fanfarelor”, organizat de Centrul de Cultură
și Artă al Județului Timiș, „Festivalul fanfarelor
tam, și interpretăm încă, cântece patriotice...
țărănești”, de la Caransebeș sau evenimentul

Labodă Ioana
5 ani și 3 luni, Giroc

Labodă Ștefan
3 ani și 6 luni, Giroc

Clara-Beatrice Nedin
3 ani și 4 luni, Giroc

local „Floare giroceană”.

- Aș spune că fanfara și motocicletele au
fost ca un fel de „virus” în familia
dumneavoastră.

- I-am spus și băiatului meu, lui Ionel, că în
muzeul acela de motociclete pe care vrem să-l
amenajăm, să fie instrumentul de fanfară al tatălui
meu, fligornul, precum și alte aspecte de fanfară.
A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

Bogdan Leșcu
6 ani și 10 luni, Giroc

Sebastian Leșcu
4 ani și 10 luni, Giroc

