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Hramul Bisericii este cea mai mare sărbătoare a unei
parohii. Este sărbătoarea tuturor celor care fac parte
dintr-o comunitate pusă sub ocrotirea și patronajul unui
sfânt sau a unei sărbători împărătești.

Parohia Giroc se bucură de ocrotirea Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, sărbătorit în fie-
care an la data de 26 octombrie în întreaga creștinătate
ortodoxă.

Anul acesta este mai deosebit pentru credincioșii gi-
roceni deoarece marchează împinirea a 260 de ani de la
construcția bisericii Giroc, dar și ridicarea unei noi turle
pe turnul bisericii, care din cauza degradării prezenta un
pericol, precum și restaurarea crucii de pe turla.

La hramul bisericii ne-am bucurat de prezența cadre-
lor didactice de la Facultatea de Teologie din cadrul
Universității de Vest din Timișoara, care au slujit la
Sfânta Liturghie, dar și de participarea Corului Parohiei
Temerești care a dat răspunsurile liturgice cu ocazia aces-
tei sărbători.

Un moment deosebit a fost acela în care s-a săvârșit
slujba de sfințire a crucii turlei bisercii, atât slujitorii, cât
și credincioșii au avut ocazia de a se închina și a săruta
crucea ce stă deasupra bisericii noastre, iar la finalul sluj-
bei, preotul paroh Marius Șonea a prezentat
credincioșilor broșura editată cu ocazia împlinirii a 260
de ani de slujire ortodoxă a bisericii din Giroc. 

De asemenea, preotul Adrian Covan a făcut o scurtă
prezentare a profesorilor de teologie ortodoxă,
mulțumind în acest fel pentru participarea la hramul Bi-
sericii Giroc din anul 2019.

SSăărrbbăăttooaarreeaa HHrraammuulluuii BBiisseerriicciiii OOrrttooddooxxee
„„SSffâânnttuull DDiimmiittrriiee”” ddiinn GGiirroocc
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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 dez-

legare, 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 apri-

lie)
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 Li-

turghie): 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 Sfin-
telor 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 apri-
lie; 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 pe-
rioada 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 1944-

1989 în România (sâmbătă, 9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare

națională (miercuri, 27 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 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 (enume-

rate mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1
- 2 februarie; 5 - 6 iunie; 15 - 17 iunie; 15 august; 13 - 14 sep-
tembrie); 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).

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, 
Biserica cinsteşte So borul Sfinţilor Mihail şi
Gavriil şi al tuturor Puterilor cereşti celor fără
de trupuri. Lumea îngerească a fost creată de
Dumnezeu din nimic, nu din ceva preexistent
şi nici din fiinţa Sa. Referatul biblic despre
creaţie nu vorbeşte în mod precis despre
crearea îngerilor. Sfinţii Părinţi afirmă că la
creaţie nu se vorbeşte explicit despre îngeri
din două motive: evreii, înclinaţi spre 
idolatrie, ar fi căzut uşor în rătăcirea idolatră
a popoarelor vecine şi că în cartea Facerii se
urmăreşte numai înfăţişarea începutului lumii
văzute. 

În ceea ce priveşte ierarhia îngerească,
Dionisie Areopagitul vede cetele îngereşti în
număr de nouă, aşezate în câte trei grupuri
suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune; Dom-
nii, Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhangheli,
Îngeri. Sărbătoarea de faţă a fost la origine o
simplă aniversare anuală a sfinţirii unei 
biserici a Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată
la termele lui Arcadius din Constantinopol. 

Astfel, ea apare în cele mai vechi sinaxare
ca fiind o sărbătoare numai a Arhanghelului
Mihail. Mai târziu ea a devenit o sărbătoare
comună a tuturor Sfinţilor Îngeri. 

În Mineiele ortodoxe întâlnim alte patru
zile liturgice consacrate pomenirii Sfinţilor
Ar han gheli sau unor minuni făcute prin put-
erea lor:

La 6 septembrie se săvârşeşte pomenirea
unei minuni făcute de Sf. Ar hanghel Mihail,
la Chones, în Colosse din Frigia;

La 26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri,
prăznuim Soborul (Adunarea) mai-marelui voievod
Gavriil;

La 13 iulie prăznuim al doilea Sobor al
Arhanghelului Gavriil, care este la origine ziua

sfinţirii unei biserici vestite a Sfântului Arhanghel
Gavriil; Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin,
în ziua de 11 iunie (fără slujbă), când se
aniversează apariţia acestui sfânt Arhanghel la o
chilie din Sf. Munte (Adin), unde el ar fi învăţat pe
un călugăr să cânte pentru prima oară partea de la
început a Axionului Sfintei Fecioare.

Soborul Sfinţilor Arhangheli
Mihai şi Gavriil și al tuturor

cereștilor puteri

Despre păcatul lucrului 
în zi de duminică

Un țăran lucra într-o zi de duminică la câmp, în timp ce consăteanul lui credincios se ducea la
sfânta biserică.

Primul începu a-și bate joc de vecinul lui, considerându-l habotnic.
Însă credinciosul îi spuse: 
– Prietene, ce ai spune dacă eu aș avea 7 galbeni și aș da 6 galbeni unui cerșetor, pe care l-aș în-

tâlni în drumul meu?
– Aș spune că ești foarte darnic, răspunse țăranul necredincios, puțin ironic.
– Dar ce-ai spune dacă acest cerșetor, în loc să-mi mulțumească, mi-ar cere și pe al șaptelea?
– Aș spune că e un om de nimic, un netrebnic, și că își merită spânzurătoarea.
Acum, cel ce mergea spre biserică, îi zise zâmbind:
– Ei bine, ți-ai rostit propria ta osândă, căci din șapte zile câte sunt într-o săptămână, Dumnezeu

ți-a dat șase pentru lucru și a șaptea o vrea să o sfințești pentru El. Dar tu o vrei și pe a șaptea pen-
tru tine. Faci întocmai ca acel cerșetor.

Necinstirea duminicii ca zi a Domnului și Creatorului Universului o practică foarte mulți 
dintre creștinii botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Ne dorim din tot sufletul împlinirea multor dorințe, ne dorim sănătate, spor în toate, dar fără de
Dumnezeul Cel Adevărat.

Ne-am făurit dumnezeul propriu, acel dumnezeu care ascultă de noi, căruia îi facem noi legile
și regulile. Prin aceasta ne facem vinovați de ruperea armoniei lui Dumnezeu, pentru că în toate
facem voia noastră și nu cea dumnezeiască, adevărată.

Cât de superficial tratăm această necinstire a Duminicii și cât de mic ni se pare acest păcat. Cât
de neînsemnat ni se pare a face cu totul altceva atunci când întreaga creștinătate se roagă în 
Biserici.

Să cugetăm cu atenție și să vedem cum și noi de multe ori ne rostim singuri sentința asemenea
batjocoritorului din pilda de mai sus.
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21 ianuarie - 1 februarie 2019 – Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;

25 martie -18 aprilie 2019 – Curăţenia de primăvară (colectarea
crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

13 aprilie 2019 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de co-
lectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

13 aprilie 2019 – Curăţenia pentru 1 oră în comuna Giroc;
28 septembrie 2019 –  Campania de Mediu mini colectare (acţiune

de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi elec tro nice);
28 septembrie 2019 –  Let’s do it, Romania! (acţiune  de ecologizare

a comunei);
4 noiembrie – 29 noiembrie 2019 – Curăţenia de toamnă (colecta-

rea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2019

Actul de identitate, dreptul şi 
responsabilitatea fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evi-
denţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care se elibe-
rează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul. În cazul
expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc
se pot prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Giroc cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita pu-
nerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia
dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui
act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau
locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fizionomia titula-

rului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contravenţie şi

se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

SC GARDEN RUSTIC SPAȚII VERZI SRL
angajează muncitori

Informații suplimentare la numărul de telefon 0721-239.698

1) Deșeurile reziduale se colectează în pubele de
culoare verde/gri/negru și sunt de tip:

- resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;
- resturi de produse lactate (lapte, smântână,

brânză, iaurt, unt, frișcă);
- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în

care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de companie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și cărbuni);
- resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
- lemn tratat sau vopsit;
- conținutul sacului de la aspirator;
- mucuri de țigări;
- veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte;
- resturi de fructe și legume proaspete sau gătite;
- resturi de pâine și cereale;
- zaț de la cafea/resturi de ceai;
- păr și blană;
- haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase)

mărunțite;
- coji de ouă;
- coji de nucă;
- cenușa de la sobe (când se arde numai lemn);
- rumeguș, fân și paie;
- resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele

mărunțite, flori);
- plante de casă;
- ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare;
- textile și pantofi.
2) Deșeurile reciclabile se colectează în pubele de cu-

loare albastră/galbenă în mediul urban, respectiv în saci
de culoare galbenă în mediul rural și sunt de tip:

- hârtie și carton curate și mărunțite;
- plastic, metal și lemn;
- polistiren provenit de la ambalaje;
- folie (de la ambalaje).
Deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/co-

lorată se colectează în containere tip clopot de culoare

albă/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri
din materiale de tip porțelan/ceramică.

3) Deșeurile voluminoase sunt:
- mobilier, covoare;
- obiecte mari de folosință îndelungată altele decât

deșeurile din echipamente electrice și electronice, pre-
cum:

- calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de
uși, geamuri, tocuri de geamuri și sticlă de geam;

- comode;
- mese de cafea, de toaletă, decorative, mese de scris

pentru copii;
- rafturi, etajere, etajere metalice;
- canapele, paturi;
- dulapuri, birouri;
- scaune, banchete;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi prosoape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, robineți, cabine de duș;
- suporturi, baterii;
- chiuvete, bideuri, vase de toaletă, lavoare, rezervoare

de apă pentru vase de toaletă;
- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelungată, altele

decât deșeurile din echipamente electrice și electro-
nice, precum calorifere fontă, calorifere aluminiu,
uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri și sticlă
de geam, vor fi colectate doar în cadrul campaniilor
de colectare deșeuri voluminoase din anul 2019, iar
începând cu anul 2020 acestea nu vor mai fi colec-
tate, deoarece aceste deșeuri fac parte din categoria
deșeurilor din construcții și demolări.

4) Deșeurile periculoase sunt:
- ambalaje care conțin reziduuri de substanțe peri-

culoase sau sunt contaminate cu substanțe pericu-
loase;

- ambalaje metalice care conțin o matrică poroasă
solidă formată din materiale periculoase, inclusiv con-
tainerele goale pentru stocarea sub presiune;

- absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei
nespecificate în altă parte);

- materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție
contaminate cu substanțe periculoase, vopsele, cerneluri,
adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase;

- baterii și acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, al-
caline sau baterii și acumulatori nesortate conținând
aceste baterii;

- solvenți, acizi, alcali, uleiuri și grăsimi, altele decât
cele comestibile;

- detergenți cu conținut de substanțe periculoase;
- butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni) cu

conținut de substanțe periculoase;
- deșeuri din lemn cu conținut de substanțe pericu-

loase;
- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu conținut de solvenți

organici sau alte substanțe periculoase.
Deșeurile voluminoase și periculoase se colectează în

containerele special puse la dispoziție în cadrul campa-
niilor de colectare a deșeurilor volu minoase și pericu-
loase din timpul anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase

În atenția proprietarilor
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind pro-
tecţia mediului, vă aducem la cunoştiinţă că potrivit art. 94, alin. (1),
lit. r), obligativitatea persoanelor fizice şi juridice este de a asigura
luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau
funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie
rutiere, feroviare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia
Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei
Locale Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza co-
munei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de locații neîngri-
jite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca mă-
sură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să
adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie și pro-
tejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depozi-
tări necontrolate de deşeuri de orice fel. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU
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Duminică, 20 octombrie 2019, în localitatea Giroc a
avut loc concursul Crosul viitorilor campioni, aflat la
prima ediție, la care au participat 1.022 de copii din
județul Timiș dar și din alte județe. Concursul a fost or-
ganizat de Clubul Sportiv Giroc-Chisoda cu sprijinul Pri-
măriei Giroc și al Consiliului Local Giroc. Invitați de
onoare la această primă ediție au fost doamna Paula Ivan
(campioană olimpică în proba de 1.500 de metri) și
președintele Federației Române de Atletism, domnul

Florin Florea.
La festivitatea de deschidere a fost prezent și prima-

rul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, care le-
a adresat cuvântul de bun venit oaspeților: „Bine ați venit
la această competiție sportivă, pe care ne-o dorim de mai
mulți ani și pe care am pus-o în practică datorită a doi
mari atleți ai României, soții Staicu, alături de Primăria
și Consiliul Local Giroc. Este o competiție deosebită,
atât din punct de vedere sportiv, cât și în ceea ce privește
participarea concurenților. Vreau să dau un semnal de
aici, de la Giroc, pentru colegii mei din toată țara, ca
acesta să fie doar un început, pentru că fără sport nu
există viață sănătoasă. Le mulțumesc celor care au venit
din colțuri mai îndepărtate ale țării pentru a fi alături de
noi, respectiv domnului președinte al Federației Române
de Atletism, Florin Florea, doamnei Paula Ivan, pe care
mulți, printre care și eu, o știm doar de la televizor. Să ne
bucurăm de prezența acestor personalități, pentru că ele
sunt promotoarele viitorilor campioni. Comunitatea
noastră a adus pe scena sportului românesc mulți spor-
tivi, dintre care cel mai reprezentativ este Ionel Pascota
junior, multiplu campion la motociclism viteză, un spor-
tiv de care cu toții suntem mândri. Am certitudinea că,
împreună cu oamenii cu suflet, vom reuși să revitalizăm
sportul românesc și să facem acest lucru de aici, de la
nivel de comună și sat, așa cum era odinioară. De aici se
ridică viitorii campioni. Încă odată le mulțumesc celor
implicați în organizarea evenimentului, în special dom-
nului consilier Gabriel Hafia Ababei, sponsorilor
competiției. Vreau să scot în evidență că se pot organiza
acțiuni deosebite nu doar cu bani de la bugetul local”.

La rândul său, marea noastră campioană olimpică
Paula Ivan, care reprezintă departamentul de copii din
cadrul Federației Române de Atletism, le-a mulțumit tu-
turor pentru calda primire de care a avut parte la Giroc.
„Vreau să vă spun că trăiesc în această zi emoții deose-
bite, a spus doamna Paula Ivan, iar intonarea Imnului
Național m-a făcut să retrăiesc sentimentele de atunci,
de la Olimpiadă. Nu că nu aș mai fi încercat aceste sen-
timente și la alte competiții, dar nu la intensitatea de
acum. Am rămas uimită să văd câți copii sunt aici, la
prima ediție a acestei competiții. Însă nu ar trebui să fiu
uimită, pentru că așa este normal să se întâmple, pentru
că acești copii sunt prezentul și, mai ales, viitorul nostru.
Ei trebuie să crească frumos, sănătoși, iar mișcarea și
sportul nu fac decât să-i dezvolte armonios. De ce nu,
printre ei sunt convinsă că sunt și viitorii campioni. De
ce să nu iasă dintre ei o viitoare Paula Ivan, care să do-
boare recordul meu? Recordurile sunt făcute pentru a fi
doborâte, iar eu m-aș bucura ca recordul meu să fie bătut
de o româncă. Vreau să felicit, în primul rând, persoa-
nele care s-au ocupat de această competiție, familia
Staicu, pe domnul primar, Inspectoratul Școlar Județean
și pe toți cei care s-au implicat în organizarea acestui
concurs. De asemenea concursuri avem nevoie pentru
copiii noștri. Să știți că în concursuri important este să
participi, iar dacă câștigi, e și mai bine. Dar niciodată nu
vei avea șansa să câștigi dacă nu participi. Și iarăși tre-
buie să spun că am rămas uimită de ceea ce am văzut în
localitatea dumneavoastră. Ar trebui să fie exemplu pen-
tru toate celelalte comune. Și eu vin dintr-o comună, de
la doi kilometri de București, dar nici pe departe nu e ca
aceasta. Iar aici meritul este în primul rând al domnului
primar”.

Președintele Federației Române de Atletism, domnul
Florin Florea, i-a salutat și el pe cei prezenți la arena de
fotbal, copii, părinți, antrenori: „Sunt foarte fericit că
asist la această activitate a copiilor la Giroc. Comuna
dumneavoastră ar trebui să fie exemplu de bună practică
pentru toate comunele și orașele din România, pentru că
sportul, și mai ales atletismul, începe din comunitate”.

Sportivii secției de atletism a Clubului Sportiv Giroc
- Chișoda (secție înființată anul acesta) s-au ridicat la
înălțime și la ei acasă, obținând rezultate remarcabile:

- Natalia Gavrilovici, fete 7-8 ani, cros 300 m a ocu-
pat locul 2, obținând medalia de argint;

- Victor-Cristian Roman, băieți 7-8 ani, cros 400 m a
ocupat locul 2, obținând medalia de argint;

- Adina Lăpușcă, fete 9-10 ani,  cros 500 m a ocupat
locul 4;

- Sara Țîștia, fete 5-6 ani, cros 150 m a ocupat locul
4;

- Sofia Dumitrașcu, fete 5-6 ani, cros 150 m a ocupat
locul 5;

- Ionela Rîmneanțu, fete 9-10 ani, cros 500 m a ocu-
pat locul 6;

- Maria Rîmneanțu, fete 7-8 ani, cros 300 m a ocupat
locul 6;

- Diana Aga, fete 13-14 ani cros 800 m a ocupat 
locul 6.

Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

CCrroossuull vviiiittoorriilloorr ccaammppiioonnii
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Caleidoscop
sportiv

FOTBAL
Duminică, 20 octombrie 2019, juniori mari ai clubu-

lui CS Giroc-Chișoda au repurtat o victorie importantă în
Campionatul Județean de Juniori B1, la Șag, în compa-
nia echipei Timișul Șag, ocupanta locului secund în ie-
rarhia județeană, urmăritori de fapt a tinerilor noștri
jucători: Timișul Șag - CS Giroc-Chișoda 2-3 (1-1)

Golurile au fost marcate de Cojocaru (acesta egalând
la 1 după un corner executat de Negruț) și Cuclaroș
(două reușite care au readus echipa noastră în avantaj
după 2-1 pentru gazde, goluri ce aveau să consfințească
victoria).

Pentru CS Giroc-Chișoda au evoluat: Găină, Codra,
Cojocaru, Neamț (c), Weissmuller, Fudulache, Stan,
Hepeș, Negruț, Crutsch, Brie. Au mai intrat pe parcursul
jocului: Furdea, Țimbalaru, Minzarari-Damșa, Cuclaroș,
Balosin. Pe bancă, rezervă neutilizată: Angheluș.

Juniorii alb-roșii ocupă în continuare locul 1 în clasa-
ment (19 puncte) cu șase victorii și un rezultat de egali-
tate la trei puncte avans față de adversara de duminică,
Timișul Șag (16 puncte).

La categoria juniorilor D, copii antrenați de Ovidiu
Preda au cedat pe propriul teren în dauna formației At-
letico Timișoara, scor 0-4.

KARATE
Copii de la clubul CS Giroc-Chișoda au participat la

o competiție desfășurată la Drobeta Turnu Severin, unde
au obținut rezultate remarcabile, între cei 250 de sportivi
de la 16 cluburi din țară. Așadar de la Memorialul „Dan
Piucea” s-au întors cu diplome, cupe și medalii următo-
rii: Tania Herțe - loc 1 kata, loc 2 la kumite; Raul Pașca
- loc 1 kata, loc 2 la joc tehnic și loc 3 la kumite; Lucian
Sârbu - loc 3 kumite; Matei Ursu - loc 1 kumite, loc 1 la
joc tehnic și loc 2 la kata; Teodora Stancea - loc 3 la ku-
mite; Alexandru Procopciuc - loc 1 la joc tehnic, loc 2 la
kumite și loc 3 kumite wkf; Rebeca Chibulcutean - loc
1 kumite și loc 1 la kumite wkf; Mario Rădulescu - loc
3 kumite; Ionuț Vasilescu - loc 1 kumite, loc 2 kumite
wkf; Melisa Militaru - loc 1 la kumite, loc 2 la kata și
loc 3 la kumite wkf; Alexandra Drucioc - loc 1 kata,
locul 1 la joc tehnic și loc 2 la kumite; Raul Știubea - loc
2 kumite, loc 3 la joc tehnic; Alexandra Oltean - loc 1 ku-
mite și loc 3 kumite wkf.

HANDBAL
Campionatul Național al juniorilor 3: CS Giroc-

Chișoda - LPS Banatul Timișoara 13-28 (7-12). Cele mai
multe goluri ale echipei noastre au fost marctate de Răz-
van Stănescu (5) și Luca Turcitu (3).

ATLETISM
În orașul Arad a avut loc concursul atletic Cupa Ara-

dului, la care au participat un număr de peste 200 copii
din 12 cluburi din România și unul din Ungaria.

Sportivii secție de atletism a Clubului Sportiv Giroc-
Chișoda, ca de fiecare dată, au fost din nou la înălțime:
suliță - Karina Comaniuc, copii 1, loc 1, medalie aur;
600 m fete: Ionela Rămneanțu, copii 2, loc 1, medalie
de aur; disc fete 750 g - Karina Comaniuc, copii 1, loc 2,
medalie argint; disc fete 750 g - Aida-Maria Staicu, copii
1, loc 3, medalie de bronz; lungime băieți juniori 3 - Răz-
van Stănușilă, loc 4; biatlon fete (50m/lungime), copii
3- Adina Lăpușcă, loc 5 în cea mai disputată probă din
concurs, 36 de concurenți; biatlon băieți (50 m/lungime),
copii 3 - Luca Ciocoiu, loc 9, el fiind mai mic, sub cate-
gorie; biatlon (50 m/lungime), copii 3- Asia Nicodemo,
copii 2 - loc 10; lungime, copii 2 - Diana Blaj, loc 11;
biatlon fete (50 m/lungime), copii 3 - Natalia Gavrilo-
vici, loc 18, sub categorie, cu 2 ani mai mică în cea mai
disputată probă din concurs, 36 de concurenți; biatlon
fete (50 m/lungime), copii 3 - Elena Ioanovici, loc 16 în
cea mai disputată probă din concurs; biatlon băieți (50
m/lungime), copii 3 - Victor Roman, loc 17, el fiind sub
categorie, mai mic cu un an, primul concurs; lungime
fete copii 1 - Alexia David și Cristina Murariu, loc 19
respectiv 21, ele participând pentru prima oară la un con-
curs atletic.

Vineri, 25 octombrie 2019, la Carei (ultima localitate
eliberată de armata română de sub dominație străină) co-
piii secției de atletism din C.S. Giroc-Chișoda au arătat
că trebuie să fie luați foarte în serios și fac cunoscut clu-
bul pe care îl reprezintă în toată țara oferind spectacol în
probele atletice la care participă.

Iată în continuare rezultatele deosebite ale acestor
copii:

Ionela Rămneanțu - loc 1 - medalie de aur în proba de
600 m, categoria copii II.

Spectacol făcut de Karina Comaniuc în probele de
aruncări. A concurat în probele de suliță, disc și arunca-
rea greutății, obținând trei medalii de argint.

Denisa Pop, la categoria copii 2, și Adina Lăpușcă, la
categoria copii 3, au obținut bronzul fiecare la categoria
ei de vârstă. Aceeași Adina Lăpușcă a obținut și medalia
de argint în proba de 600 m, la categoria copii 3.

Alte rezultate notabile de la această competiție de
nivel național ar fi următoarele: Aida Staicu, locul 4 la
aruncarea discului cat. copii 1; Cristina Chevici, loc 5 în
proba de 600 m, cat. copii 2; Deea Iovanovici, loc 6 în
proba de 600 m; Natalia Gavrilovici, loc 7 atât în proba
de 50 m, cât și la 600 m, unde și-a făcut un P.B. (Perso-
nal Best) cu 10 secunde mai bun; Ionela Rămneanțu a
ocupat și locul 8 în proba de 50 m plat, la cat. copii 2;
Luca Ciocoiu, loc 9 în proba de aruncarea mingii de
oină, la categoria copii 1, categorie la care a concurat în
această probă cu băieți mai mari decât el cu 4-5 ani; Cris-
tina Murariu, loc 16 în proba de 800 m plat, cat. copii 1;
Adriana Rotariu, loc 17 în proba de 800 m plat, cat. 
copii 1.

Astfel, cu un total de șapte medalii din care una de
aur, patru de argint și două de bronz, putem spune că
obiectivul a fost îndeplinit.

La Caransebeș a avut loc, în 3 noiembrie,  Concursul
național de atletism „Iosif Korka”.

Și la această competiție componenții secției de atle-
tism a CS Giroc-Chișoda au obținut rezultate spectacu-
loase:

- Cristina Murariu - loc 1 în proba de aruncare a min-
gii de oină copii I;

- Ionela Rămneanțu - loc 1 în proba de 600 m, cate-
goria copii II;

- Denisa Pop - loc 2 în proba de 600 m plat la catego-

ria copii II;
- Adina Lăpușcă - loc 2 în proba de 500 m la catego-

ria copii III;
- Denisa Pop - loc 3 în proba de 50 m plat la catego-

ria copii II;
- Adina Lăpușcă - loc 3 în proba de 50 m la categoria

copii III;
- Karina Comaniuc - loc 3 în proba de aruncarea min-

gii de oină;
- Cristina Chevici - loc 4 în proba de 600 m categoria

copii II;
- Victor Roman - loc 5 în proba de 500 m cat. copii 3,

el fiind cu doi ani mai mic decât categoria la care a par-
ticipat;

- Deea Iovanovici - loc 5 în proba de 600 m categoria
copii III;

- Asia Nicodemo - locul 5 în proba de 50 m categoria
copii II;

- Natalia Gavrilovici - loc 6 în proba de 500 m cate-
goria copii III, ea fiind cu doi ani mai mică decât cate-
goria la care a participat;

- Asia Nicodemo - loc 8 în proba de 600 m categoria
copii II;

- Diana Blaj - loc 10 în proba de 600 m categoria copii
II;

- Luca Ciocoiu - loc 12 la aruncarea mingii de oină
categoria copii I, fiind cu patru ani mai mic la aceasta
probă;

- Alexia David - loc 15 la săritura în lungime catego-
ria copii I.

Felicitări antrenorilor Oana și Sorin Staicu, precum și
tinerilor sportivi ai Clubului Giroc-Chișoda. �V.T.)

CCoonnccuurrssuull nnaațțiioonnaall ddee aattlleettiissmm „„IIoossiiff KKoorrkkaa””
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Toamna este un anotimp bogat şi plin de resurse,
adeseori sărbătorit în grădiniţe în perioadele de evaluare
ale proiectelor tematice de sezon, sub forma unor
manifestări artistice care se deosebesc între ele atât
prin conţinutul spiritual, cât şi prin prezentarea inedită
în funcţie de fantezia şi ingeniozitatea educatoarelor.

Miercuri, 23 octombrie 2019, a avut loc o activitate
mult îndrăgită de către toți copiii Grădiniței cu Pro-
gram Prelungit din Giroc, este vorba despre „Car-
navalul toamnei”, ediția a II-a, un eveniment în cadrul
căruia s-au implicat atât cadrele didactice, cât și
părinții preșcolarilor.

Costumaţi în cele mai frumoase culori ale toamnei,
copilașii împreună cu educatoarele lor au pornit în 
paradă spre sala de sport, locul desfășurării eveni-
mentului. 

Acolo au fost întâmpinați cu aplauze de către con-
ducerea Liceulul Teoretic ,,David Voniga” din Giroc și
de sutele de părinți entuziasmați.

La eveniment a fost amenajat standul fiecărei
grupe, cu produse culinare și decorațiuni specifice
toamnei, realizate de pici, părinți și educatori. 

A urmat defilarea costumelor de fructe și legume
ale fiecărei grupe, apoi părinții, copiii și cadrele di-
dactice și-au unit forțele pentru a realiza o misiune no-
bilă. 

Mai exact, au desfășurat târgul de caritate, cu scopul
de a o sprijini pe doamna Blidar Alina, care în urma
unui accident rutier are nevoie de recuperare, costu-
rile recuperării fiind foarte ridicate.

Apreciem sprijinul în această acțiune al Primăriei
Comunei Giroc, al conducerii Liceului Teoretic
,,David Voniga”, cât și implicarea părinților și a doam-
nelor educatoare.

Coordonatori Proiect „Carnavalul toamnei”: 
Claudia-Lidia Blidăran, Simona Leontescu, Mihaela
Manzur, Laura Gherban, Cătălina Onofrei.

CCaarrnnaavvaalluull TTooaammnneeii,, uunn ssppeeccttaaccooll
ddee ccuullooaarree șșii mmăărriinniimmiiee

În perioada 17-20 octombrie, a avut loc în Brazilia, la
Fortaleza, Campionatul Mondial Karate IKU 2019, unde
au fost prezenți 2.000 de sportivi din 30 de țări partici-
pante: Brazilia, Argentina, Venezuela, Chile, Columbia,
Peru, Republica Dominicana, Cuba, SUA, Senegal,
Ghana, Benin, Sierra Leone, Tanzania, Iran, Pakistan,

Nepal, Bangladesh, Ita-
lia, Elveția, Franța, Ger-
mania, Ungaria, Cehia,
Slovenia, România, An-
glia, Scoția, Irlanda și
Rusia.

Printre câștigători s-au
numărat și doi sportivi
chișozeni. Este vorba des-
pre Alexandru Fort - locul

1, Campion Mondial Kumite Individual Juniori, catego-
ria -75 kg și Mihail Plop (antrenor) - locul 1, Campion
Mondial Kumite Individual Seniori, categoria +80kg,
ambii componenți ai ACS Recorder Athletes. �O.I.)

DDooii cchhiișșoozzeennii,, ccaammppiioonnii mmoonnddiiaallii llaa kkaarraattee!!
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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

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).

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 5, 6, 7, 12, 14, 21 și 28 noiembrie, în Poligonul de
tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg ar-
mamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul
de grenade se aruncă grenade de mână de război. Unitățile eco-
nomice, 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

Continuând tradiția sărbătoririi intrării noilor boboci
pe băncile școlii, Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc a organizat Balul Bobocilor 2019. Evenimentul a
avut loc la Trio Events 2, în data de 25 octombrie. Acesta
pentru unii înseamnă primul pas pe poarta de intrare a
liceului, iar pentru organizatori, ultimul dans nainte de a
părăsi adolescența. Cei zece concurenți și-au demonstrat
talentele, parcurgând o serie de probe precum: proba de
cultură generală, proba surpriză, proba de dans și o altă
probă surpriza, de data aceasta din partea elevilor clasei
a IX-a. Juriul a fost alcătuit din doamna director profe-
sor Mihaela Pascu, domnul director adjunct profesor Ni-
colae Petchescu, doamna profesoară de limba franceză
Gianina Ciupuligă, elevul clasei a XII-a Răzvan Voinea
și Tibi Szasz, fost elev al școlii girocene. Atmosfera plă-
cută a fost susținută de DJ-ul Mihai Manzur, elev al
școlii. De asemenea, Loredana Sur, Karina Ștefan și
Adrian Bere au pregătit momente muzicale de excepție.
Prezentatoare au fost Iasmina Pigli și Ana-Maria
Țăpîrdea. „Experiența de la Balul Bobocilor a fost fru-
moasă, dar și extrem de solicitantă pentru mine, având
rolul de prezentator. A fost un moment unic, plin de
emoții, în care am fost înconjurată de oameni minunați,
de care îmi voi aminti mereu cu plăcere”, ne-a declarat
Iasmina Pigli. Eleva Patricia Pleș a fost cea care a primit
titlul de „Miss Boboc”, iar Darius Bi, pe cel de „Mister
Boboc”. Michele Ardelean a fost „Regina Balului”, iar
Raul Bălan - „Regele Balului”. 

Premiile acordate participanților au fost oferite de
numeroși sponsori generoși, cărora organizatorii Balu-
lui Bobocilor 2019 le mulțumesc. �V.T.)

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

BBaalluull BBoobboocciilloorr llaa LLiicceeuull TTeeoorreettiicc
„„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc
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Alesia Juravle
3 ani și 11 luni, Giroc

Andreas-Matei Buță
4 ani și o lună, Giroc

Anya Gherman
4 ani și 4 luni, Giroc

Sophie Mânzat
4 ani și 3 luni, Giroc

În anul în care a împlinit vârsta de 65 ani, chiar în ajunul
aniversării zilei de naștere, poetul chișozean George Lână a
revenit în atenția publicului iubitor de cultură, de poezie, în
mod special, cu un volum retrospectiv. 

Volumul poartă un titlu incitant, „Spațiul dintre două se-
cunde”, trimițând, la prima vedere, cititorul spre meditația cur-
gerii timpului, metafizica noului volum ieșind bine în evidență
prin denumirea lui. 

Lansarea volumului, pe drept cuvânt numit antologie, a
avut loc la Academia Română Filiala Timișoara, în prezența
unor invitați de marcă, prof. univ. dr. Alexandru Ruja prezen-
tând acest volum invitaților.

În deschiderea lansării, poetul George Lână a ținut să
mulțumească celor care și-au adus contribuția la apariția aces-
tui volum, despre care a spus: „Este un volum-bilanț, este o
privire și retrospectivă, și una în oglindă, o privire în conștiința
mea poetică și este, mai ales, un prilej de a face un dar din
poezia pe care-o scriu de... o mie de ani”.

Primul volum de versuri semnat George Lână apărea în
anul 1994 la Editura „Marineasa” din Timișoara și se numea
„Spațiul dintre două secunde”, iar acum, la douăzeci și cinci
de ani de la acel moment, poetul face o călătorie în timp,
aceasta producându-se prin intermediul poeziei, al versurilor,
căci doar astfel, în lumea noastră terestră, putem învinge tim-
pul, el devenind astfel „un continuum lipsit de dimensiuni
spațiale”. 

Bineînțeles, oricărui cititor, apucând să observe acest titlu,
„Spațiul dintre două secunde”, i-ar veni în minte întrebarea
„Oare, ce ar fi între două secunde? Timp sau spațiu?”, iar poe-
tul i-ar putea răspunde: „clipa”. Asta pentru că „clipa” poetu-
lui George Lână „se luptă cu Fulgerul”, în timp ce el, poetul,
ieșit din EU, și-l plânge la căpătâi și simte cum distanța lui, a
poetului, „spre lume crește vertiginos”. 

Poezia „Lupta cu Fulgerul” ar putea fi o cheie
de decriptare a înțelesului profund al versurilor
așternute în paginile acestui volum-sinteză,
„Fulgerul” putând fi lumea laică, materială,
plină de sine, care sfidează creația poetică, și,
odată cu ea, spiritul, esența omenescului, poetul
simțindu-se departe de această lume pur mate-
rială, fiind, poate, asemeni unui revoluționar, în
permanentă luptă cu ea.

În timpul lansării volumului au susținut
scurte momente oratorice directorul editurii
„Waldpress”, la care a apărut volumul, Liviu
Curtuzan, prof. univ. dr. Alexandru Ruja, Antuza
Genescu, traducător și prozator timișorean, ad-
ministratorul unuia din sponsorii acestui volum,
Doru Moț. 

Volum lansat este unul generos care conține,
în cele aproximativ 430 de pagini, peste 200 de
poeme în limba română, traduse și în limba 
engleză de Antuza Genescu și Otilia Sechereş.

Cunoscător al universului poetic al lui George Lână, scrii-
torul Alexandru Ruja a declarat în timpul discursului de la lan-
sarea volumului că George Lână este un poet pe care-l
prețuiește: „Este o antologie amplă, cuprinzătoare, emblema-
tică pentru un destin poetic, pentru că eu cred în destinul poe-
tic al lui George Lână, și el a fost verificat de-a lungul
timpului, și nu doar prin volume, ci și demonstrat prin acestea.
George Lână este o persoană care trăiește poezia pe care-o
scrie, nu o scrie dintr-o anume obligație sau din exteriorizare.
Această reprezentativă antologie apare într-un moment jubi-
liar, când poetul este pe cale să treacă într-un alt lustru al vieții.
Poezia lui George Lână nu vine pe filieră livrescă, livrescul
fiindu-i străin, poezia sa se încarcă de forța și de metamorfoza

trăirii, deci a vieții, a pulsației vieții. Este o poe-
zie de meditație existențială, de sfâșiere a sufle-
tului, obligat să existe între real și spiritual.
Această realitate antinomică real-spiritual ten-
sionează poezia, o scoate dintr-un drum din
acesta al obișnuitului. Citim, în general, poezia
fără o suficientă cutremurare în fața textului
poetic. La George Lână se produce această ten-
sionare a lectorului, dacă, evident, îi înțelege
poezia și nu o citește doar așa, ca un text scris,
ca niște cuvinte înșiruite una după alta. Deci,
tensionează această antinomie poezia, în
interogații fără răspuns. Nici n-au nevoie de răs-
puns interogațiile! E suficient să pui întrebări
fără răspuns. Întrebările pot să fie mai multe și,
eventual, și le poate pune cititorul, în funcție de
starea sa afectivă, în funcție de nivelul cultural
sub care citește poezia, în funcție de deschide-
rea pe care o are înspre marea poezie”.

Din volumele de versuri scrise până acum de George Lână
au fost selectate câte 30 de poezii din fiecare volum, iar aceste
poezii au fost așezate în paginile acestui volum-sinteză.

Poetul George Lână abordează în creația sa poezii în care
se regăsesc teme precum natura, dragostea, femeia, moartea
etc., toate acestea fiind motiv de meditație pentru cititorul
acestui volum-sinteză. 

Maria Alice Poenariu, elevă la Liceul de Artă „Ion Vidu”
din Timișoara, clasa a IX-a, pian, profesor Elena Samoilă, a
fost invitata specială a lansării, iar în timpul evenimentului a
susținut un recital în care s-au regăsit piese din repertoriul
compozitorilor Michail Glinka, P.I. Tchaikovsky, Dmitri Shos-
takovich, Moritz Moszkowski.

Cornel SERACIN

„„SSppaațțiiuull ddiinnttrree ddoouuăă sseeccuunnddee””,, vvoolluumm rreettrroossppeeccttiivv
aall ccrreeaațțiieeii ppooeettuulluuii GGeeoorrggee LLâânnăă

După principiul „după muncă, și răsplată”, componenții
Ansamblului „Ghiocelul” s-au distrat pe cinste la două petre-
ceri organizate cu prilejul sărbătorii de Halloween.

Mai întâi a fost rândul celor din grupele mici să se costu-
meze și să se distreze, după care au urmat și grupele mari ale
ansamblului.

Sala Casei de Cultură „Ionel-Lucian Șipoș” din Giroc a fost
ornată specific, nelipsind tradiționalii dovleci. Iar costumațiile
purtate de „ghiocei” au rivalizat, se poate spune fără teama de

a greși, cu cele ce se poartă în țările în care această sărbătoare
are o bogată tradiție.

Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată as-
tăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-
se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi
din Statele Unite ale Americii. 

Este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele
țări data sărbătorii variază - de exemplu, în Suedia este sărbă-
torită în prima sâmbătă din noiembrie. 

Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hal-
lows’ Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, săr-
bătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în țările unde
predomină creștinismul occidental - catolic și protestant -, de-
oarece în aceste culte creștine ziua tuturor sfinților este sărbă-
torită pe 1 noiembrie.

Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat care re-
prezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători copiii se
maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe
la case întrebând „Trick or Treat?” („Păcăleală sau dulciuri?”),
ca o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colin-
date i se va juca o farsă. În alte țări Halloween este serbat prin
parade și carnavaluri.

Sărbătoarea pe care o cunoaștem sub numele de Halloween
a fost influențată, de-a lungul secolelor, de numeroase culturi.
În Imperiul Roman era Ziua Pomona, la celtici era festivalul
Samhain, iar la creștini Sărbătoarea Tuturor Sfinților.

Istoricul Nicholas Rogers, care a cercetat originile Hallo-
weenului, observă că în timp ce „unii folcloriști i-au detectat
originile în sărbătoarea romană a Pomonei, zeița fructelor și
semințelor, sau în festivalul morților denumit Parentalia, săr-
bătoarea este cel mai frecvent legată de festivalul celtic Sam-
hain, scris inițial Samuin”. Numele provine din irlandeza
veche și înseamnă „sfârșitul verii”.

Festivalul Samhain sărbătorește sfârșitul „jumătății lumi-
noase” a anului și începutul „jumătății întunecate” și este,
uneori, considerat a fi „Anul Nou Celtic”.

Vechii celți credeau că granița dintre lumea aceasta și cea
de dincolo se slăbește în ziua de Samhain, permițând spirite-
lor, bune sau rele, să o traverseze. Strămoșii familiei erau
cinstiți și invitați acasă, în timp ce spiritele rele erau gonite. Se
crede că nevoia de a îndepărta spiritele rele a dus la purtatul de
costume și măști. 

Ei îndepărtau spiritele rele deghizându-se ei înșiși în spirit
rău pentru a le evita. 

În Scoția rolul spiritelor era jucat de tineri îmbrăcați în alb
cu fețele mascate sau înnegrite. Samhain era o vreme când se
făceau provizii de iarnă și se tăiau animalele pentru a păstra
carnea peste iarnă. 

Focurile de tabără jucau și ele un rol în festivități. Toate ce-
lelalte focuri erau aprinse de la focul cel mare. 

Oasele animalelor tăiate erau și ele aruncate în foc. Uneori
se aprindeau două focuri unul lângă altul, iar oamenii și ani-

malele treceau printre ele ca ritual de purificare.
Următoarea influență a apărut o dată cu răspândirea noii re-

ligii creștine în Europa. În anul 835, Biserica Romano-Cato-
lică a transformat ziua de 1 noiembrie într-o sărbătoare
creștină, care celebrează toți sfinții. 

Aceasta era Sărbătoarea Tuturor Sfinților, sau Hallowmas,
sau All Hallows.

Numele de „Halloween” și multe dintre tradițiile actuale
provin din perioada veche engleză. �V.T.)
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