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Elevii instituțiilor de învățământ din Giroc și Chișoda
- Liceul Teoretic „David Voniga”, respectiv Școala Gim-
nazială „Iosif Ciorogariu” - se bucură de o binemeritată
vacanță, prilej potrivit pentru a face un scurt bilanț al
celor mai importante rezultate școlare: Evaluarea
Națională, respectiv Bacalaureatul.

Elevii claselor a VIII-a au trecut, în marea lor majori-
tate, cu bine de Evaluarea Națională. Media de la acest
examen și media din ciclul gimnazial au dat, în final,
media cu care elevii au fost admiși la nivelul următor de
învățământ, cel liceal.

La Liceul Teoretic „David Voniga” au fost șase medii
de admitere la liceu cuprinse între 9 și 10. La fel, au fost
tot șase medii de admitere cuprinse între 8 și 9 și 11
medii cuprinse între 7 și 8. 

Referindu-ne strict la examenul de Evaluare
Națională, au fost doar trei medii sub nota 5 din 35 de
elevi care au susținut probele. Cea mai mare medie la
Evaluarea Națională a fost 9,65.

La Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda
au fost 14 elevi care au susținut probele la examenul de
Evaluare Națională. 

Cel mai bun rezultat a fost 8,95. Cea mai mare medie
de admitere din școală a fost 9,08. Un singur elev a avut

o medie de admitere
mai mică de 6, restul de
13 candidați reușind 
să depășească această
cifră.

În ceea ce privește
examenul de Bacalau-
reat, zece elevi din clasa
a XII-a de la Liceul Teo-
retic „David Voniga” au
reușit să treacă de „exa-
menul maturității”.

Elevi de
nota 10

Și în acest an s-au re-
marcat, din clasele de a
VIII-a și a XII-a, elevi
merituoși, care au reușit
să obțină note remarcabile la cele două examene - Eva-
luarea Națio nală și Bacalaureat.

Astfel, la Evaluarea Națională, la limba și literatura

română, Bogdan Cîmpeanu, Beatrice David, Ioana Forț
și Diana-Elena Pocinoc au reușit să obțină nota 10.

La Bacalaureat, Andrei-Cristian Birtariu a reușit o
notă de 10 la geografie. �V.T.)
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Ansamblul „Ghiocelul” în 
spectacolul „Timișul în sărbătoare”

Centrul de Cultură și
Artă al Județului Timiș și
Ansamblul Profesionist
„Banatul” au organizat în
data de 26 iulie spectaco-
lul intitulat „Timișul în
sărbătoare”, care a avut
loc în sala „Capitol” a Fi-
larmonicii „Banatul” din
Ti mișoara și a celebrat
Ziua Județului Timiș.

Printre invitați s-a 
numărat și Ansamblul
„Ghio celul” din Giroc,
care a prezentat o suită de
dansuri populare bănă -
țene, care au atras atenția și admirația publicului prezent.

Ansamblul Profesionist „Banatul” a celebrat astfel multiculturalitatea spațiului bănățean
și bucuria de a fi împreună printr-un moment muzical-coregrafic care reconstituie,  în deta-
lii pline de farmec și culoare, spiritul locului, personalitatea distinctă a culturii sale
tradiționale.

Voci emblematice ale folclorului românesc au făcut memorabilă sărbătoarea:  Laura La-
vric, Mariana Ionescu-Căpitănescu, Maria Golban-Șomlea, Nicu Novac, Denisa Sârboaica,

Felicia Stoian, Maria Coman și
Doriana Talpeș.

Spectatorii vor putea admira și
alte momente muzical-coregra-
fice realizate de invitații speciali,
alături de Ansamblul „Ghioce-
lul”: Ansamblul „Moște nitorii”
din Republica Moldova și An-
samblul „Cununa Timișului” din
Ghiroda.

Dirijor a fost Sebastian Roșca,
iar coregrafia a fost semnată de
Brândușa și Nicolae Stănescu.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ
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EElleevvii ccuu ccaarree nnee mmâânnddrriimm!!
Recent încheiatul an școlar a însemnat,

pentru o serie de elevi ai Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, încununarea unei
munci asidue la clasă, dar și acasă, iar pentru
dascălii lor a adus satisfacția muncii împli-
nite. 

Vorbim despre patru elevi de gimnaziu și

unul de liceu care au reușit, la Evaluarea
Națională și Bacalaureat, să ia media ma-
ximă la limba și literatura română, respectiv
geogra+e. 

Am stat de vorbă cu cei cinci merituoși
elevi de nota 10 din Giroc, pentru a a,a nu
doar date despre ei, ci și, să spunem, secretul

acestor note excelente la cele mai importante
examene de până acum din viața lor. 

Trebuie să subliniem faptul că toți, fără
excepție, au menționat că printre argumen-
tele care au condus la asemenea performanțe
se numără baza materială și calitatea dască-
lilor de la liceul girocean.

Beatrice David
Născută la Giroc, Beatrice a

susținut, la finalul clasei a VIII-
a, Evaluarea Națională. A reușit
să obțină media 10 la Limba și
Literatura Română. A urmat 
cursurile învățământului pre -
școlar și școlar la Giroc. În cla-
sele primare a avut-o ca
învățătoare pe Dorina Ciolac, iar
după pensionarea acesteia, a
venit Camelia Preda. În ciclul gi-
manzial, la limba și literatura ro-
mână le-a avut ca profesoare pe
Violeta Lisețchi, Angela Pașca și
Luminița Ivan. „Consider că
limba română este foarte impor-
tantă pentru orice român, mai
ales gramatica. Nu îmi place
când aud oameni care vorbesc
greșit românește, mă zgârie pe
ureche, să spun așa. În fond, este
limba noastră și trebuie să o
cunoaștem. Pentru examenul de
la Evaluarea Națională am luat și
meditații, pentru a mă reprezenta
cât mai bine. Nu știu dacă la exa-
men a fost vorba și despre noroc,
știu însă că m-am pregătit foarte

mult. Am făcut, de exemplu, peste 300 de teste. Vreau să subliniez faptul că la
școală am avut tot ce ne-a trebuit pentru a ne pregăti, am avut dascăli de cali-
tate și cu o foarte bună pregătire”.

Beatrice va urma liceul la Colegiul Național Bănățean din Timișoara. Își
dorește să urmeze apoi psihologia, un domeniu care i se pare interesant, pentru
că vrea să cunoască, după cum ne spune, natura umană.

Pentru că, după cum spune românul, după muncă vine și răsplata, Beatrice a
beneficiat deja de o vacanță la mare.

Ioana Forț
Ioana s-a născut în Giroc, a urmat aici

grădinița, școala primară și școala gimna-
zială. Primii pași i-au fost îndrumați, în
grădiniță, de Lenuța Terteci, apoi, până în
clasa a II-a, de învățătoarea Dorina Cio-
lac, iar în clasele a III-a și a IV-a de Ca-
melia Preda. A reușit, la recentul examen
de Evaluare Națională, nota maximă la
limba și literatura română. „Pentru mine,
ne spune Ioana, limba română este ca o
comoară. Este o comoară pe care o des-
coperi cu fiecare zi. Cred că fiecare dintre
noi ar trebui să respecte această limbă și
să aibă grijă de ea. Am luat și meditații în
vederea Evaluării Naționale, cu un profe-
sor foarte bun, Caius Danciu Petniceanu,
am avut și o profesoară minunată la clasă,
Luminița Ivan, care m-au ajutat să desco-
păr această comoară. Rezultatul de la Eva-
luarea Națională pot spune că a fost o
răsplată a muncii mele din ultimul an.
Încă de la începutul clasei a VIII-a am
muncit foarte mult pentru a obține această
notă la limba română. Am făcut sute de
teste. A fost și o bucurie, dar și o mândrie,
când am obținut-o. Vreau să subliniez
condițiile foarte bune de la școala din
Giroc, e dotată la cele mai înalte stan-
darde”.

Ioana își va petrece viața de liceean la Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara, ca ur-
mare a mediei de 9,50 cu care a încheiat anul școlar 2018-2019. „Încă nu știu sigur ce voi
face după terminarea liceului, probabil o facultate care are legătură cu liceul pe care îl voi
face și, în paralel, cel mai probabil, Facultatea de arte”. Aceasta pentru că marea pasiune
a Ioanei este arta. A urmat trei ani la Școala Populară de Artă, la clasa Norei Novac. Îi
place să picteze, să facă portrete, natură statică, tot ce ține de pictură.

În momentul convorbirii noastre, Ioana se afla într-o binemeritată vacanță la munte.

Diana-Elena Pocinoc
Diana s-a născut la Giroc, tatăl

său fiind girocean get-beget. A
urmat grădinița, clasele primare și
cele gimnaziale la Liceul Teoretic
„David Voniga”. A avut-o ca
învățătoare în clasele primare pe
Dorina Ciolac, după care a urmat
Camelia Preda. La ciclul gimna-
zial, profesoare de limba română i-
au fost Angela Pașca, Luminița
Ivan și Violeta Lisețchi. Este cea
de-a treia elevă care a reușit să
obțină nota maximă la proba de
limba și literatura română la Eva-
luarea Națională. „Pentru mine,
limba română este foarte impor-
tantă. Trebuie, ca români, în primul
rând să vorbim corect. În spatele
mediei pe care am obținut-o a fost
multă muncă. Am renunțat la tele-
fon, la ieșitul afară cu prietenii. Am
învățat constant și am reușit”.

Diana va urma și ea Colegiul
Național Bănățean din Timișoara,
secția de științe sociale. Ca primă
opțiune, deși recunoaște că se pot
schimba multe, își dorește ca după
liceu să urmeze Facultatea de

drept, pentru că vrea să devină avocat. „Mă consider un om corect și sunt sigură
că aș putea să fac dreptate altora”, pare a fi motto-ul după care se ghidează Diana.

Dianei îi place să citească, mai ales în aer liber. Pentru vacanță are plănuită o
călătorie cu familia în Italia, la mare, acolo unde au rude.

Bogdan Cîmpeanu
Bogdan, s-a născut la Giroc, este sin-

gurul elev care a reușit să obțină nota
maximă la proba de limba și literatura
română la Evaluarea Națională de anul
acesta, alături de cele trei colege ale
sale. „Mă bucur că am copilărit în acest
loc, la Giroc, și că locuim în această lo-
calitate atât de frumoasă. Clasele I-III
le-am făcut cu doamna Dorina Ciolac,
iar clasa a IV-a, cu Camelia Preda. În
clasele gimnaziale am avut-o ca diri-
gintă pe Marieta Secoșan, iar la limba și
literatura română am fost îndrumat de
Luminița Ivan. Dar aș aminti că toți das-
călii au fost foarte buni. De asemenea,
condițiile pe care le oferă școala din
Giroc sunt foarte bune. 

M-am pregătit mult pentru proba de
limba română a Evaluării Naționale.
Profesoara noastră, Luminița Ivan, ne-a
ajutat foarte mult în cadrul orelor, lucru
pentru care îi mulțumesc și pe această
cale. Limba română este frumoasă, însă
recunosc că nu este una dintre materiile
mele preferate. Materia mea preferată
este geografia. Îmi place și istoria, însă
geografia este pe primul loc”.

Bogdan va urma liceul la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, la secția mate-
matică-informatică.

Ca răsplată pentru rezultatele obținute la Evaluarea Națională, Bogdan a beneficiat,
alături de familie, de o vacanță binemeritată în Grecia, acolo unde era și în momentul
convorbirii noastre.
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Tradiționala excursie a premianților, oferită celor mai
merituoși elevi ai școlii noastre de către domnul primar
dr. Iosif-Ionel Toma, s-a desfășurat în perioada 8-11
iulie, în Austria. 40 de elevi - cei mai buni de la Liceul-
Teoretic „David Voniga” Giroc și de la Școala Gimna-
zială „Iosif Ciorogariu” Chișoda” - s-au bucurat de patru
zile pe meleaguri austriece, fiind răsplătiți pentru munca
lor din timpul anului școlar.

Prima „oprire” a fost în capitala valsului, Viena, care
ne-a fermecat prin grandoare, prin edificiul gotic din
inima orașului - catedrala Stephansdom -, prin măreția
reședinței de vară a împărătesei Sissi, palatul Schon-
brunn, dar care ne-a și emoționat prin micuții Koala  sau
prin urșii Panda admirați la grădina zoologică din capi-
tala Austriei. 

Cochetul și muzicalul oraș Salzburg a fost o  altă
„oprire” a noastră. Oraș baroc, pe străzile căruia „res-
piri” muzica lui Mozart, Salzburgul impresionează prin
rafinament și culoare, prin Palatul și grădinile Mirabell,

prin traseele turistice care
ne-au dus la casa compozi-
torului Wolfgang Amadeus
Mozart, dar și prin delicioa-
sele bomboane Mozartku-
gel, pe care le-am savurat și
noi.

Boemul și extrem de foto-
genicul Hallstatt ne-a ferme-

cat probabil cel mai mult. 
Cea mai veche localitate încă locuită din Europa, in-

clusă în patrimoniul UNESCO, Hallstatt cucerește prin
impresionantul lac bine „păzit” de munții Alpi, prin
străduțe înguste și case colorate cu flori la balcoane și
prin peisaje de poveste.

Felicitări elevilor premianți! Cu toți cei care învață
foarte bine ne întâlnim anul viitor într-o altă excursie de
neuitat! Vacanță plăcută tuturor!

Andrei-Cristian
Birtariu

Andrei, girocean mutat la Timișoara, unde locuiește
pe fosta... Cale a Girocului, actuala Martirilor, a reușit,
la examenul de Bacalaureat, nota maximă la geografie.
A urmat cursurile Școlii Gimnaziale nr. 25 din
Timișoara, însă, girocean fiind, a hotărât să meargă să
studieze la Liceul Teoretic „David Voniga”. 

„A fost o experiență foarte frumoasă să fac liceul la
Giroc. Am învățat lucruri bune și frumoase de la toți
cei de la această școală. Mai aproape de sufletul meu
a fost dirigintele Nicolae Laitin. 

Și din punctul de vedere al condițiilor de studiu lu-
crurile au stat foarte bine. Noi am învățat într-o clasă
în care totul era nou, de la mobilierul școlar până la
celelalte dotări. Am ales liceul din Giroc pentru că îmi
doream să urmeze profilul științe sociale”.

„Mi-a plăcut foarte mult materia geografie, dar am
și muncit pentru a obține această notă, ne spune An-

drei. Nu am neglijat nici
limba română, nici istoria,
dar la geografie m-am des-
curcat mai bine. 

Nu pot să neg că nu a picat
un subiect pe care îl stăpâ-
neam foarte bine, însă în spa-
tele rezultatului stă munca.
Bacalaureatul l-am luat cu
media 9,01. 

M-am apucat foarte serios
de muncă în ultimul an de
liceu, cu câteva luni înainte
de încheierea acestuia, toc-
mai în vederea examenului
de Bacalaureat. 

Am luat și meditații, la
limba română și la istorie, co-
roborată cu puțină geografie.
La geografie, însă, cel mai
bine am învățat acasă, dar
meditațiile m-au ajutat să am
o bază de la care să pornesc

în învățare”.
Andrei a intrat la Facultatea de

Drept a Universității de Vest din
Timișoara, la buget. Nu știe încă ce
profesie își va alege după absolvi-
rea facultății, însă are timp să vadă
ce i se potrivește în timpul anilor
de studii care vor urma.

Recunoaște că nu a dorit să con-
tinue facultatea în domeniul geo-
grafiei, pentru că - și de aici se
vede munca și dăruirea elevului
Andrei-Cristian Birtariu - nu a fost
una dintre materiile sale preferate.
„Mi-a plăcut mai mult istoria”,
dezvăluie Andrei. 

Tânărul student, de acum, este
pasionat de călătorii. Iar geografia,
la care a excelat la examenul de
Bacalaureat, îl va ajuta foarte mult
atunci când va călători peste ho-
tare.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

EElleevvii ccuu ccaarree nnee mmâânnddrriimm!!
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Ca în fiecare vară, zona Banatului este marcată de nu-
meroase rugi prilejuite de sărbătorirea patronilor spiri-
tuali ai bisericilor ortodoxe și catolice. 

Denumirea sărbătorii de „Rugă” se pierde în negura
vremii și vine, probabil, de la cuvintele „a te ruga”, ru-
găciune. 

Cert este că acest obicei s-a împământenit cu timpul și
a devenit una dintre cele mai mari sărbători ale
comunităților bănățene, poate chiar cea mai mare. 

Cu aleasă grijă, încă cu multă vreme înainte de eveni-
ment, locuitorii satului își curăță și aranjează gospodă-
riile, se gândesc la ce merinde vor pune pe masă, dar și
la felul cum vor fi îmbrăcați când vor merge la biserică,
ori la jocul rugii, partea laică a acestui eveniment, pentru
că, trebuie menționat, ruga satului este alcătuită din două
momente distincte: partea religioasă și partea laică. 

Partea religioasă este oficiată de preotul paroh al
comunității.

Consiliul Local, Primăria comunei Giroc și Casa de
Cultură „Ionel-Lucian Șipoș” a comunei Giroc au orga-
nizat, în zilele de 15 și 16 august, Ruga Chișozeană 2019.

Ruga Chișozeană este prilejuită de sărbătorirea hra-
mului Bisericii Ortodoxe. Adormirea Maicii Domnului,
numită în popor și Uspenia (termenul slav) sau Sfânta
Maria Mare, este cea mai veche sărbătoare închinată
Sfintei Fecioare Maria, deși mărturii despre existența ei
nu avem decât începând din secolul al V-lea, când cultul
Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai
ales după Sinodul IV Ecumenic.

Sărbătoarea bisericească a sfârșitului vieții pământești a
Fecioarei a început probabil în Ierusalim, unde Mormân-
tul Maicii Domnului din Ghetsimani este și astăzi un loc
de pelerinaj. Încă din secolul al VI-lea, sărbătoarea a fost
celebrată, iar din anul 600 a fost fixată la 15 august.

Două momente diferite formează praznicul: în primul
rând, moartea și îngroparea Maicii Domnului și, în al doi-
lea rând, înălțarea ei la cer. 

În Occident, sărbătoarea este cunoscută sub numele de
Înălțarea Maicii Domnului. Textele ortodoxe au dezvol-
tat tradiția conform căreia apostolii și ucenicii au fost
adunați în mod minunat din toate colțurile lumii, pentru
a fi prezenți în Ierusalim la moartea Fecioarei, și că i-au
îngropat trupul în Grădina Ghetsimani; conform unei
tradiții, câțiva israeliți au încercat să întrerupă procesiu-
nea înmormântării. 

Apostolul Toma nu a fost printre cei prezenți și, când
a sosit, la trei zile de la înmormântare, și a vrut să vadă
trupul Maicii Domnului, a descoperit că mormântul era
gol. Conform majorității textelor liturgice, sărbătoarea
aduce cu sine un simț al interrelaționării diferitelor as-
pecte din istoria răscumpărării și un simț al venerarii lu-
crării dumne zeiești înfăptuite. 

Biserica slăvește pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut
și recunoaște sfințenia ei, cea care este „Izvorul vieții și
Născătoarea de Dumnezeu”.

Praznicul Adormirii Maicii Domnului se bucură de o
mare cinstire în rândul credincioșilor ortodocși, având
rânduită o perioadă de două săptămâni de postire, înain-
tea sărbătorii, ca perioadă de pregătire duhovnicească
pentru acest eveniment sfânt.

Conform tradiției, sărbătoarea a început la sfânta Bi-
serică, acolo unde preoții locului, Traian și Dragoș De-
bucean, au oficiat Vecernia.

Apoi, în Grădina de vară a Casei Naționale, primarul
comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, le-a adre-
sat salutul său celor prezenți: „Bine ați venit la Ruga
Chișozeană 2019! Le spun bun venit celor care au venit
să se bucure alături de noi, dar și celor care au venit să-
și vadă copiii, frații, surorile, membri ai Ansamblului
«Ghiocelul». Cu voia lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt
exact cum trebuie să fie la un praznic adevărat. Dar, dacă
vă uitați bine, totuși ceva lipsește. Lipsește un mare om,
cel care a făcut posibilă această calitate a actului de cul-
tură în comuna Giroc: Neluțu Șipoș”. La îndemnul dom-
nului primar, asistența a păstrat un moment de reculegere
în memoria celui care a fost Ionel-Lucian Șipoș, director
al Casei de Cultură a comunei Giroc, Cetățean de Onoare
al comunei și cel care dă astăzi numele Casei de Cultură.
„Aceasta este viața - a continuat domnul primar. Este
bine că Neluțu a lăsat în urma sa oameni deosebiți. Avem
aproape 300 de dansatori. Era minunat atunci când îl
aveam, cu asemenea prilejuri, aici, în fața noastră pe
Neluțu. Să ne bucurăm, însă, de viață și de ceea ce ne dă
Dumnezeu.
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Revenind la Rugă, acest eveniment a fost posibil da-
torită hotărârii Consiliului Local din Giroc de a trece pe
agenda culturală manifestarea de astăzi, cu o sumă des-
tul de generoasă. Dar totul merită, iar acest lucru îl veți
constata ascultându-i pe artiștii care vor urca pe scenă.
Cultura, tot ceea ce înseamnă dragostea de folclor, me-
rită să fie susținută așa cum a fost întotdeauna. Nu se
poate face cultură, nu se poate face nimic, fără a avea re-
sursele necesare. Le mulțumesc artiștilor pentru
contribuția lor și pentru faptul că au făcut și vor face lu-
cruri care vor rămâne în amintirile dumneavoastră. Cu
voia Lui Dumnezeu, să ne revedem mulți ani de acum
încolo!”.

Preotul Dragoș Debucean le-a urat și el bun venit tu-
turor la Ruga Chișozeană, de Sfânta Maria Mare:
„Mulțumim domnului primar, domnului viceprimar,
Consilului Local al comunei Giroc pentru că au făcut po-
sibil acest eveniment și în acest an. Cred că nu putem
trece mai departe fără a mulțumi celor care s-au străduit
și au preluat ștafeta redescoperirii, conservării și promo-
vării jocul popular, portul popular și valorile neamului
nostru. 

Consider că această muncă este de apreciat pentru că
este dusă de mulți ani, iar prin muncă s-a reușit ca acești
copii să crească în spiritul iubirii față de ce este specific
neamului românesc. Așa cum este nevoie să promovăm
și să conservăm valorile populare, la fel de important este
să ne îndreptăm atenția și spre încercarea de a redesco-
peri, de a conserva și promova valorile morale în socie-
tatea noastră, lucru care ne-ar ajuta să nu ajungem la
derapaje ca neam și societate. 

De asemenea, v-aș aminti un lucru pe care l-am spus
și cu câțiva ani în urmă, tot aici, la Ruga Chișozeană, și
anume faptul că Ruga de Sfânta Maria Mare are legătură
cu praznicul Adormirii Maicii Domnului. Așadar, această
bucurie a noastră are legătură cu o sărbătoare închinată
Maicii Domnului, sărbătoare care își are locul și s-a năs-
cut în Biserică. Iar denumirea de rugă vine de la cuvân-
tul rugăciune. 

De aceea, vă îndemn să încercați să redescoperiți într-
un mod complet ce înseamnă Ruga. Bucuria Rugii în-
cepe dimineața, în Biserică, și se sfârșește după-amiaza,
prin joc și voie bună, în curtea Casei Naționale. Să nu
uitați că această Rugă s-a născut cândva, demult, și cred
că mai sunt oameni în sat care pot povesti că Ruga, pe
vremea strămoșilor noștri, se ținea în curtea Bisericii. Să
nu ne desprindem de rădăcini, să ne întoarcem acolo de
unde am plecat. 

O rugăm pe Maica Domnului să ocrotească, cu rugă-
ciunile sale, pe toți cei care îi poartă numele și pe toți cei
care i se închină Fiului său Iisus Hristos”.

Viceprimarul comunei Giroc, domnul ing. Ilie Gâlcă,
i-a salutat, la rândul său, pe cei prezenți și le-a urat bun
venit. „Vă doresc ca în aceste zile de mare sărbătoare, a
spus domnul viceprimar, să petreceți alături de cei dragi,
în liniște, pace și bună înțelegere. Și, de asemenea, cu
bucurie, cum se cuvine la Rugă. Cu ocazia Sfintei Marii,
le doresc tuturor celor care poartă acest nume și deriva-
tele acestuia La mulți ani! și multă sănătate!”.

După Hora de Rugă, în care s-au prins domnii primar
și viceprimar, dar și foarte mulți chișozeni și membri ai
Ansamblului „Ghiocelul”, condus acum de directorul
Casei de Cultură din Giroc, Mihai Șipoș, fratele lui
Ionel-Lucian Șipoș, a început spectacolul artistic pregă-
tit pentru Ruga Chișozeană din acest an.

În Grădina de vară a Casei Naționale din Chișoda au
avut loc spectacole folclorice susținute de Ansamblul
„Ghiocelul” din Giroc, artiștii Andreea Voica, Mariana
Deac, Ghiță Călțun Brancu și Ion Dragomir (Papu), or-
chestra condusă de prof. dr. Deian Galentin, orchestra
condusă de Marian Jarja și Orchestra Casei de Cultură a
comunei Giroc, condusă de prof. Adrian Safta. Au fost
aceiași artiști care au încântat publicul și la Ruga Giro-
ceană, ținută la Paști.

Un moment special s-a petrecut în prima zi de Rugă,
atunci când Andreea Voica a fost felicitată cu ocazia zilei
de naștere, pe care, iată, nu e prima dată când și-o pe-
trece în mijlocul chișozenilor și girocenilor.

Mai trebuie menționat și spectaculosul foc de artificii
din seara primei zile de Rugă, dar și faptul că în perioada
Rugii la Chișoda s-a instalat parcul de distracții SNE-
BERGER LUNA PARK. Copiii, tinerii, dar și oamenii
maturi s-au recreat și amuzat cu mașinuțele, twister-ul,
trambulina, toboganul, bancheta și alte elemente de
distracție.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ
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Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este
sărbătorită de către Biserica Ortodoxă în fiecare an la
data de 29 august. Acesta s-a născut în cetatea Orini,
fiu al Elisabetei și al preotului Zaharia. I-a fost atribuit
supranumele de „Înaintemergătorul”, datorită faptului
că a anunțat venirea lui Hristos.

Conform Evangheliei, Irod, în cadrul celebrării
zilei sale de naștere, ordonă tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea pe-
rioadă, Ioan Botezătorul era în temnița din Castelul
lui Irod de la Maherus. Motivul întemnițării este unul
simplu: Ioan îl critica public pe Irod pentru traiul ne-
legiuit de care a dat dovadă alături de Irodiada, soția
fratelui său. Urându-l până în măduva oaselor, aceasta
îi cere fiicei sale, Salomeea, să îi spună lui Irod că
dorește capul lui Ioan ca răsplată.

Irod, de teamă că Ioan Botezătorul ar putea învia,
decide ca doar trupul acestuia să fie dat ucenicilor
pentru a fi înmormântat la Sevastia, pe când capul său
a fost îngropat de către Irodiada în curtea sa.

Conform tradiției, Sfânta Ioana este cea care a luat
capul Sfântului Ioan din curtea Irodiadei și l-a îngro-
pat la Ierusalim în multele Eleonului. Acolo a rămas
până pe vremea împăraților Constantin și Elena, care
au dus capul la Emesa, Siria. Așadar, cea de-a doua

aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul s-a petre-
cut la Emesa în anul 453.

Ulterior, pe vremea luptei întreprinse împotriva
icoanelor, capul său a fost îngropat la Comane, iar
mai apoi a fost dus de către Sfântul Ignatie la Con-
stantinopol în anul 860. În timpul cruciadelor, o parte
a capului său a fost luată de la Constantinopol de către
latini și a fost dusă la o biserică din Amiens.

Această sărbătoare reprezintă ultima mare sărbă-
toare a anului bisericesc, având în vedere că acesta se
încheie pe 31 august.

Când se vorbeşte de Sfântul Ioan Botezătorul, celor
predispuşi la aprecieri pripite li se poate întâmpla să
creadă că evangheliştii văd în el doar un personaj
aspru, dur şi neiertător. Un sfânt cu faţa încruntată şi
mâna ridicată ameninţător asupra oricărui păcătos ce
i-ar ieşi în cale.

Căci, spun aceştia, nu poate fi altfel cineva care
strigă conaţionalilor: „Pui de vipere!...” şi „Iată secu-
rea stă la rădăcina pomilor!...” (Marcu, 3, 7). Sau care,
în ipostaza justiţiarului intransigent, cu o mână ridi-
cată, tună asupra păcătosului de Irod Antipa: „Nu ţi se
cuvine să ţii de nevastă pe soţia fratelui tău!” (Marcu
6, 18). Şi astfel de exemple ale „durităţii” Înainte-
mergătorului s-ar mai putea găsi.

Evangheliştii, chiar în puţinele amănunte pe care
le surprind, ne prezintă un Ioan Botezătorul nebănuit
la prima vedere de mai puţin cunoscătorii textelor
sfinte. În câteva versete, pe deplin grăitoare, sfântul
ne apare smerit, sfios, simplu, delicat, gingaş, plin de
tandreţe, afabil, îndatoritor, bun şi afectuos, purtăto-
rul unei mari şi discrete iubiri.

TTăăiieerreeaa ccaappuulluuii
SSffâânnttuulluuii IIooaann

„Sunt împrejurări când tre-
buie să tăcem, dar niciodată să
nu trădăm adevărul prin min-
ciună”. (Fericitul Augustin)

„Să urmăm adevărul, iar nu um-
brele sau simbolurile”. (Sf. Ioan
Gură de Aur)

„Cunoașterea adevărului este mai
de preț ca orice”. (Sf. Maxim Măr-
turisitorul)

„Cunoașterea adevărului este mai

de preț ca orice”. (Sf. Maxim Măr-
turisitorul)

„Credința este începutul vieții, iar
dragostea este sfârșitul ei… legătura
dintre ele este adevărul”. (Sf. Igna-
tie al Antiohiei)

„Adevărata virtute stă în plăcerea
adevărului”. (Sf. Marcu Ascetul)

„Nimeni nu poate cunoaște ade-

vărul, fără Adevăr (Isus Hristos)
și nimeni nu poate fi mântuit fără
El”. (Sf. Ioan Gură de Aur)

„Omul trebuie să trăiască așa cum
dictează adevărul, privind cu
admirație Cuvântul”. (Clement 
Alexandrinul)

„Fericirea este o stare de împli-
nire continuă a ființei noastre.
Această împlinire o dobândește
creștinul viețuind după voia lui
Dumnezeu”. (Părintele Constantin
Galeriu)

DDiinn ssppiirriittaalliittaatteeaa rreelliiggiiooaassăă

În timp ce mergea pe drum, un călător a văzut într-o
grădină un pom frumos, de crengile căruia atârnau nişte
mere mari şi roşii de-ţi lăsa gura apă. Văzând omul că
nu-i nimeni prin preajmă, ce s-a gândit ? Bine ar fi dacă
ar gusta şi el câteva, aşa, de poftă!

Dar cum să facă? Până la pom trebuia să treacă de un
gard înalt şi de o mare băltoacă. A stat el ce-a stat, s-a
sucit, s-a învârtit, dar, nemaiavând răbdare, şi-a zis: „Fie
ce-o fi!” şi a-nceput să se caţere pe gard. Cu greu, a reu-
şit să ajungă în curte, dar supărat nevoie mare, fiindcă
într-un ghimpe din gard îşi agăţase haina şi o rupsese.
Acu, ce să mai facă!

Nu mai putea schimba nimic. Ba, mai mult, 
grăbindu-se, a uitat de băltoaca plină cu noroi şi s-a
afundat în mâl.

Când, în sfârşit, a ajuns sub pomul cu pricina, a luat
câteva mere, dar, uitându-se la ele cum arată, şi-a spus:

– E drept că am obţinut eu ce-am vrut, dar a meritat
oare? Haina mea cea bună e ruptă, încălţările şi panta-
lonii murdari…

Cum stătea el aşa şi îşi plângea singur de milă, apare
în curte stăpânul casei. Când l-a văzut pe călător cum

arăta, i-a spus:
– Bine, omule, trebuia să te munceşti atâta pentru câ-

teva mere? Uite ce-ai păţit! Ca să nu mai spun că nu în-
ţeleg de ce-ai încercat să le iei pe furiş? Dacă ai fi bătut
la mine în poartă şi mi-ai fi cerut câteva mere, eu ţi-aş
fi dat cu drag. Acum, haide în casă să te speli şi să te
odihneşti şi apoi îţi vei vedea de drum!

Tare bucuros şi mulţumit a fost călătorul, văzând bu-
nătatea gazdei sale, dar, în acelaşi timp, şi-a promis sieşi
că altădată nu va mai fi atât de nesăbuit.

În viaţă, nu este important doar să obţii, ci şi cum
obţii! 

Sunt oameni care vor să aibă mai mult şi, atunci mun-
cesc fără tihnă. 

Alţii, însă, fură, gâdindu-se mereu cum să fugă de
muncă şi să înşele. 

Aceştia, păcătoşii, singuri se înşeală, fiindcă nu este
totul să ai un lucru; contează şi cum l-ai obţinut!

„În cele trecătoare, nu poţi deveni bogat decât să-
răcind pe altul. În cele duhovniceşti, nu poţi deveni
bogat decât îmbogăţind pe altul”.

Greşeala

Naşterea Maicii Domnului este primul praznic din
Anul bisericesc, care a început la 1 septembrie. 

În această primă lună serbăm, prin naşterea Fecioarei,
rechemarea şi replăsmuirea noastră în har, schimbarea
celor trecătoare ale Legii cu cele dăinuitoare, înlocui-
rea literei cu Duhul şi a umbrei cu realitatea. 

Cântările acestei sărbători vestesc bucuria că „iată,
cămara Luminii şi Cartea Cuvântului vieţii din pântece
sterp a ieşit şi ceea ce s-a născut uşă către Răsărit aş-
teaptă intrarea Preotului celui Mare”.

După cum spunea un teolog român contemporan, cu
excepţia lui Hristos, doar două persoane din istoria Nou-
lui Testament au biografia trasată înainte de naşterea lor.
Acestea sunt: Fecioara Maria şi Ioan Botezătorul. 

Proorociile cu privire la viaţa, la misiunea lor, pre-
ced cu mult timp apariţia acestora în istoria mântuirii
omenirii. 

În Vechiul Testament, majoritatea profeţiilor mesia-
nice sunt în mod direct sau indirect proorocii care vor-
besc şi despre Fecioara Maria.

Prefigurările Fecioarei din Legea Veche
Întâia profeţie mesianică din Vechiul Legământ care

conţine în sine prima anunţare a mântuirii, mărturisind
atât despre „sămânţa femeii”, adică Fiul Omului, cât şi
despre femeia a cărei sămânţă (Hristos) va birui pe cel
rău, este din cartea Facerii 3, 15. 

Acesta este textul pe baza căruia Sfinţii Părinţi vor
dezvolta o paralelă între prima Evă, prin care a venit is-
pita căderii, şi a doua Evă, Maica Domnului, prin care
a venit Răscumpărătorul neamului omenesc.

Un alt simbol care vorbeşte despre persoana Maicii
Domnului este „scara lui Iacov”, întâlnită în Facerea 28,
12: „Şi a visat, parcă era o scară sprijinită pe pământ, iar
cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se
suiau şi se pogorau pe ea”. În ce sens poate fi legată per-
soana Maicii Domnului de imaginea scării? Ar fi două
simbolisme. 

Pe de o parte, coborârea lui Dumnezeu pe pământ la
oameni, adică naşterea lui Hristos se înfăptuieşte prin
intermediul Fecioarei, iar pe de altă parte, prin Maria
cunoaştem destinul omenirii, acela de a-L purta pe
Dumnezeu în suflet prin credinţă, dar şi în trup, prin Eu-
haristie.

Primul între proorocii mari, Isaia, vorbeşte în cartea
sa, la capitolul 11, versetul 1, de „toiagul din rădăcina
lui Iesei”, din care va răsări o floare. 

Acest toiag simbolizează, conform Sfinţilor Părinţi,
persoana Fecioarei Maria. Ea este „toiagul” prin care
Marele Păstor duce turma cuvântătoare la păşuni veş-
nice, „toiagul” care, rezemată pe el fiind firea noastră,
leapădă vechimea şi bătrâneţea neputincioasă, păşind
uşor spre cer.

NNaașștteerreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii,,
SSffâânnttaa MMaarriiaa MMiiccăă
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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, semnalul se
compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu
pauză de 5 secunde între ele. 

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de se-
cunde 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. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
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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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; 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 
Imprimeria Mirton Timișoara

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-
toare) și intervalul 14-16
al fiecărei luni casieria

este deschisă și sâmbătă
între orele 9:00 – 13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

între 20-31 ale fiecărei luni

Telefon casierie

0256395978
orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL
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: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (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: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marți: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Joi: 10-14 (cabinet); 0-10 (teren)

Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (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)

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)
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

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, adminis-

trarea 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).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
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)

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 1, 6, 8, 20, 22 și 28 august, în Poligonul de tragere
Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamen-
tul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de gre-
nade se aruncă grenade de mână de război. Unitățile economice,
societățile comerciale agricole și alte organizații sau persoane particu-
lare NU AU VOIE, să intre în zona periculoasă și de siguranță a poli-
gonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale, turme
de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole, com-
bine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete, căruțe
sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ
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Amalia Golban
4 ani și 6 luni, Chișoda

Ianis Dănău
4 ani și o lună, Chișoda

Maria David
5 ani, Chișoda

Nikola Gavrilovic
4 ani și 5 luni, Chișoda

Răzvan Fîcea
4 ani și 8 luni, Chișoda

Dezvoltarea fără precedent a comunei Giroc și, im-
plicit, creșterea numărului populației a creat necesitatea
ridicării unei noi biserici. Actuala biserică, monument
istoric, a devenit neîncăpătoare, mai ales la marile săr-
bători, pentru mulțimea enoriașilor din parohie.

Astfel, în urmă cu trei ani s-a turnat fundația și au în-
ceput lucrările de construcție la un nou lăcaș de cult. În
acest moment, biserica se înalță mândră, spre bucuria
enoriașilor, a preotului paroh și a întregii comunități gi-
rocene. Și pentru că aminteam de comunitate, să spunem
că implicarea acesteia în construcția noii biserici este una
totală, de la autoritățile locale - Primărie și Consiliu
Local - și până la persoanele fizice ori juridice.

Despre actualul stadiu al lucrărilor la biserica cu hra-
mul Pogorârea Sfântului Duh am stat de vorbă cu preo-
tul Marius Șonea, parohul Bisericii Ortodoxe „Sfântul
Dimitrie” din Giroc: „În acest moment ne aflăm la etapa
de acoperire a bisericii, respectiv realizarea acoperișului
cu țiglă, partea de cupole pe structură metalică și înveli-
toarea de tablă. Dacă ar fi să vorbesc în procente, aș
spune că biserica este construită în proporție de 70%.
Dacă ne ajută Dumnezeu să încheiem partea de structură
vor urma finisajele, cum ar fi ferestrele, instalația de în-
călzire, pictura. Aceste lucrări durează, de aceea nu pot
estima un anume termen pentru finalizarea completă a
bisericii. Eu nădăjduiesc ca în cinci ani totul să fie în-
cheiat. Sursele de finanțare pentru ridicarea lăcașului de
cult provin, o parte, din bugetul local al comunei Giroc,
iar altă parte din sponsorizări de la persoane juridice și
din contribuțiile credincioșilor. De asemenea, Mitropo-
lia Banatului asigură suportul logistic și partea de
documentație. Cea mai mare parte a investiției este
susținută de Primăria și Consiliul Local Giroc.

Noua biserică din Giroc are o suprafață totală con-
struită de 1.000 de metri patrați, dintre care 800 repre-
zintă suprafața utilă. Parohia are, însă, aici incluzând
actuala biserică și casa prohială, o suprafață de un hec-
tar.

În ceea ce privește pictura, nu ne-am gândit încă la
cine o va face, pentru că este prea devreme pentru acest
lucru, însă cu siguranță o va executa un pictor de primă
categorie înregistrat în registrul pictorilor bisericești al
Mitropoliei Banatului. Costurile cu pictura nu vor fi atât
de mari, mai ales că sunt credincioși care doresc să con-
tribuie financiar, pentru ca aportul lor să rămână vizibil
peste ani.

Revenind la construcția în sine, pot spune că se lu-
crează într-un ritm foarte bun, din moment ce în doar trei

ani am reușit să ajungem în stadiul în care suntem as-
tăzi. Sunt foarte mulțumit de firma de construcții care se
ocupă de lucrare, Damar Plus SRL din județul Alba.

Enoriașii din parohia noastră așteaptă cu nerăbdare fi-

nalizarea construcției noii biserici. Aceasta și pentru că
biserica noastră actuală este prea mică pentru numărul
de enoriași care vin aici duminica și la sărbători. Ei își
doresc să participe la slujbe într-un spațiu adecvat ne-
voilor prezente.

Biserica actuală va rămâne, după ce se va finaliza bi-
serica nouă, în stadiu de conservare, fiind monument is-
toric, dar slujbele nu se vor opri. Se vor oficia aici slujbe
la sărbători de peste săptămână, se vor oficia cununii sau
botezuri pentru cei care doresc să simtă duhul acestei bi-
serici-monument istoric. Ea va rămâne deschisă pentru
enoriași ori vizitatori și, deci, își va păstra utilitatea.
După ce biserica nouă va fi gata se vor scoate gardurile
și se va amenaja un parc deschis, cu acces de peste tot,
cu alei, parcări, fântână arteziană. Cu alte cuvinte, aici va
fi centrul Girocului. Ideea e nu să avem doar o biserică,
ci un loc care să marcheze centrul localității, așa cum
Catedrala și Parcul Catedralei marchează centrul
Timișoarei”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

NNoouuaa bbiisseerriiccăă ddiinn GGiirroocc ssee rriiddiiccăă
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