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Este una dintre marile sărbători
creştine. O zi închinată cinstirii
Crucii Domnului – altarul Jertfei
mântuirii noastre. Începutul acestei
vechi sărbători creştine se leagă de
numele marilor Împăraţi creştini:
Constantin cel Mare şi mama sa
Elena, cei care au dat libertatea de
credinţă tuturor creştinilor din Im-
periul Roman (Edictul de la Milano
din 313). Tradiţia creştină spune că
ÎmpăratulConstantin a avut oviziune

deosebită în ajunul bătăliei de la
porţile Romei, împotriva rivalului
său Maxenţiu. Atunci i s-a arătat
pe cer o cruce sub care scria „In
hoc signo vinces” („în acest semn
vei învinge”). Constantin ar fi dat
ordin ca soldaţii să deseneze sem-
nul Crucii pe scuturile lor. Bătălia
s-a încheiat cu victoria lui Cons-
tantin, care a ajuns astfel Împărat
al întregului imperiu.
Printr-o stăruinţă extraordinară,

împărăteasa Elena avea să găsească
locul Mormântului Domnului, precum
şi Crucea Sa.
În ziua de 14 septembrie a anului 335,
patriarhul Macarie al Ierusalimului a
înălţat în biserică Crucea Domnului,
înaintea tuturor credincioşilor, ca să fie
spre închinare şi cinstire celor ce măr-
turiseau credinţa creştină.
De atunci a început să fie sărbătorită în
această zi de 14 septembrie Înălţarea
Sfintei Cruci.

Înălţarea Sfintei Cruci (Ziua Crucii)

„Ghioceii”din Giroc, pe scena
unui nou festival internaţional
Juniorii Ansamblului Folc-
loric „Ghiocelul” din Giroc
au participat, în ziua de 9
septembrie, la a patra ediţie
a Festivalului Folcloric In-
ternaţional „Busuiocul re-
metean”. Organizatorii
manifestării au fost Clubul
Rotary Cetate Timişoara,
Primăria comunei Remetea
Mare şi Asociaţia „Salvaţi-i
pe cei singuri”. Scopul ma-
nifestării a fost acela de a
readuce pe scenă dansul şi
portul popular. „Ghioceii”
giroceni au dansat la Cămi-
nul Cultural din Remetea,
alături de celelalte formaţii înscrise în festival. La ediţia din acest an a festivalului
de la Remetea Mare au participat, pe lângă reprezentanţii comunei noastre, an-
sambluri folclorice din localităţile timişene Moşniţa Nouă,Traian Vuia, Bucovăţ
şi Recaş, precum şi un ansamblu din oraşul Aiud, judeţul Alba.

După proiectul finanţat din Fon-
dul Social European prin Progra-
mul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-
2013, în valoare de 1.035.454,79
lei – valoare eligibilă nerambur-
sabilă, finalizat în luna decembrie
2011, în luna august a anului
curent Primăria Giroc încheie un

nou contract de finanţare euro-
peană în valoare de 2.488.000
euro, proiect considerat o nouă
provocare pentru edilii locali dar
şi parte semnificativă a dez-
voltării locale viitoare a comunei.
Proiectul este finanţat prin pro-
gramul PNDR, măsura 322
privind dezvoltarea zonelor ru-
rale, fiind un proiect integrat ce
va dezvolta comuna în trei di-
recţii: infrastructură, educaţie şi
cultură.
Prin componenta infrastructură
primăria va reabilita 7 km din
drumul de legatură între centrul
localităţii Giroc şi Mănăstirea
Sfânta Treime, drum nou ce va fi
dotat cu piste de ciclişti, podeţe,
rigole carosabile, noi locuri de

parcare şi o lăţime a drumului de
5,5 m.
Prin cea de-a doua componentă a
programului, şi anume educația,
se va construi în vecinătatea
Şcolii din Giroc un centru tip
“after school” ce va avea în com-
ponenţă săli de curs, o cantină,
grupuri sanitare, locuri de odihnă

şi joacă unde copiii şcolari îşi vor
putea petrece timpul după orele
de clasă, într-un cadru supervizat
de personal specializat.
O altă latură atinsă de prezentul
proiect este devoltarea, păstrarea
și promovarea culturii locale,
concretizată prin achiziţionarea a
trei tipuri de costume populare
din diferite zone ale ţării, nece-
sare ansamblului “Ghiocelul” şi
aparatură de sonorizare perfor-
mantă ce va intra în dotarea
Căminului Cultural din Giroc.
În prezent proiectul se află în im-
plementare, urmând până la
sfârşitul anului a fi demarate lici-
taţiile pentru construcţii şi achi-
ziţii.

Inspector, Manuela BÎLC

Girocul – noi proiecte prin
creştere semnificativă a
absorbţiei fondurilor U.E.

detalii despre ediţia 2012 a festivalului, în paginile I-IV
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Confesiologia şi istoriografia eclezias-
tică românească ar fi incompletă fără
pomenirea neescamontată a rolului cul-
tural-naţional al Bisericii Române Unite
cu Roma, aşa cum reiese din revirimen-
rul istoriografic actual (1).
Anumite tipare de gândire au făcut ca
de cele mai multe ori această instituţie
metisă să fie considerată în coordonatele
temporalităţii expirate, de pe poziţii orto-
doxe, drept factor al dezbinării
naţionale (2). Decantarea resenti-
mentelor reciproc dez-avantajoase şi
adoptarea unei atitudini condescen-
dente, dar şi obiective din re-discur-
sivizarea adevărului istoric, ar conduce
desigur la o bună-aşezare a celor două
Biserici, aflate în contencios istorio-
grafic de prea multă vreme.
Numai o privire retrospectivă non-
idiosincratică asupra istoriei Unirii reli-
gioase poate deschide unghiul
fluorescent al perspectivei recons-
trucţiei interconfesionale durabile.
Urmaşul mitropolitului Teofil a fost
Athanasie Anghel Popa, un tânăr
călugăr de origine nobilă, educat în
spirit calvin la Şcoala Reformată de la
Alba Iulia, care a fost sprijinit să ocupe

scaunul vlădicesc de nobilii protestanţi
(3). Hirotonit cu mult fast la Bucureşti
la începutul anului 1698 de către mitro-
politul Teodosie al Ungrovlahiei, în
prezenţa patriarhului Dositei al Ierusali-
mului, Clemet – episcop de Adrianopol,
Axenţiu – episcopul Sofiei şi Neofit –
episcopul Sevastiei (4). Înalţii prelaţi nu
ignorau situaţia critică a ortodoxiei din
Ardeal, supusă atât prozelitismului
calvin, cât şi celui catolic, înmânându-i
cu această ocazie un îndreptar progra-
matic, conţinând, în 22 de puncte, ins-
trucţiuni precise privind păstrarea
credinţei drept-măritoare (5). Instalat în
jilţul arhieresc de la Alba Iulia, noul
mitropolit este pus în situaţia dilemati-
că de a lua o decizie dacă rămâne obe-
dient balcanităţii ortodoxe sau să
accepte tutela superintendentului calvin,
ori să se plece argumentelor neobositu-
lui şi elocventului iezuit Baranyi şi să
continue opera înaintaşului său cons-
finţind Unirea cu Roma. În cele din
urmă alege ultima soluţie – alipirea la
Biserica Apuseană. Deşi hotărârea mitro-
politului Atanasie stârneşte reacţii ostile
în nomenclatura calvină, împăratul re-
cunoaşte acest fapt prin documentul

semnat la 14 aprilie 1698, comunicat
guberniului din Ardeal. Autorităţile
politice transilvane nu au fost foarte
prompte în a da curs decretului impe-
rial. Sinodul care urmează să proclame
Unirea se întruneşte la Alba Iulia în oc-
tombrie a.a., adoptând un document în
care se preciza că acest act istoric s-a în-
făptuit numai cu condiţia ca: „pre noi şi
rămăşiţele noastre din obiceiul bisericei
noastre a răsăritului să nu ne clătească,
ci toate ceremoniile, sărbătorile, pos-
turile, cum până acum, aşa şi de acum
înainte să fim slobozi a le ţinea, după
călindariul vechi” (6). Treizeci şi opt de
protopopi au semnat acest document
sinodal.

Viorel CHERCIU
- va urma -
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Ortodocşii şi uniţii – copărtăşie istorică şi relaţii viciate (1)

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă
***

Mintea lucrată de dragostea dumnezeiască produce gânduri des-
pre Dumnezeu. (Sf. Talasie Libianul)

***
Smerenia eliberează mintea de fumul mândriei şi de slava deş-
artă. (Sf. Maxim Mărturisitorul)

***
Când viaţa taie fulger, cuvintele sale sunt tunet. (Fericitul 
Augustin)

***
Dacă Dumnezeu îţi amână pedeapsa, atunci tu nu-ţi amâna în-
toarcerea.  (Fericitul Augustin)

Sfat pentru viaţă
L-a întrebat odată o femeie pe avva Aminna:
- Avva Aminna, de fiecare dată când ajut pe cineva care nu se
teme de Dumnezeu, mi se răspunde la binefacerea mea cu rău-
tate şi dispreţ. Eu îmi doresc să-mi deschid sufletul spre toţi
oamenii, dar ei mi se pare că nu înţeleg dorinţa din sufletul
meu. Ce pot face ca cei din jurul meu să înţeleagă dragostea
mea?
Atunci avva Aminna i-a zis:
- Să fii cu bunătate faţă de oameni, dar şi cu înţelepciune.
Acestea sunt două aripi ale creştinului în lumea în care
trăieşte.

Despre desăvârşire
L-a întrebat pe avva Isaac Sirul un ucenic:
- Avva, ce este desăvârşirea?
Atunci avva Isaac Sirul a răspuns:
- Desăvârşirea este un adânc de smerenie.

ppiillddee ccrreeşşttiinnee
Naşterea Maicii Domnului este prima mare
sărbătoare din cursul anului bisericesc care
începe la 1 septembrie. Ea este prăznuită pe
data de 8 septembrie. Sfânta Scriptură nu ne
relatează acest eveniment, însă scrierile
apocrife oferă foarte multe amănunte despre
originea şi copilăria Fecioarei Maria. Cea
mai importantă sursă în acest sens o repre -
zintă Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare
iudeo-creştină din secolul al II-lea. Frag-
mentul referitor la Fecioara Maria a fost
scris in jurul anului 140. Deşi nu este con-
siderată o scriere canonică, informaţiile
oferite pot fi considerate veridice.
Tatăl Fecioarei Maria
se numea Ioachim şi
era din seminţia lui
Iu da. Soţia lui 
Ioa chi m se numea
Ana şi era fiica preo-
tului Matthan. Astfel,
tatăl Fecioarei Maria
era un urmaş al
regelui David, iar
mama, o descendentă
din familia preotului
Aaron, împlinindu-se
prin aceasta prooro-
cia că Mesia va avea
o dublă descendenţă:
împă ră tească şi preo -
ţească.
Pentru că nu aveau
copii, Ioachim şi Ana
au început să fie
ironizaţi şi batjocoriţi
de oameni. Lipsa copiilor era considerată un
blestem din partea lui Dumnezeu. Şi totuşi,
Ioachim şi Ana nu s-au răzvrătit împotriva
lui Dumnezeu, nici nu au renunţat la viaţa
lor virtuoasă, rugându-se în continuare cu
lacrimi şi nădăjduind în bunătatea lui Dum-
nezeu. Tradiţia spune că în al cincizecilea
an al căsătoriei lor, Marele Preot de la Tem-
plu a refuzat în public jertfa lor, numindu-i
blestemaţi.
Întristaţi, cei doi părinţi s-au îndreptat spre
casa lor din Seforis şi au hotărât să se re-
tragă fiecare pentru post şi rugăciune.
Ioachim a zis către soţia sa, Ana: "Pe mine
nu mă îndeamnă inima să mai intru în casa

mea, căci noi suntem urgisiţi de Dumnezeu.
Iată, eu mă duc la munte şi acolo voi posti
şi mă voi ruga lui Dumnezeu, doar se va
milostivi şi ne va da nouă un copil". Iar Ana
a început să se roage lui Dumnezeu cu
durere şi cu multe lacrimi, zicând:
"Doamne, Atotţiitorule, Cela ce numai cu
cuvântul ai făcut cerul şi pământul şi toate
câte se văd; Cela ce ai zis făpturilor Tale să
trăiască şi să se înmulţească; Cela ce ai
binecuvântat pe Sarra, femeia lui Avraam,
şi a născut pe Isaac la bătrâneţe şi ai dăruit
Anei fiu, de a născut pe Samuel proorocul,
dă-mi şi mie roadă pântecelui meu şi nu lăsa

să fiu de ocară între oa-
meni, că de voi naşte
fiu, sau fiică, îl voi
închina Ţie cu toată
inima şi-l voi da să slu-
jească în biserica slavei
Tale" (I Regi 1, 11).
Îngerul Gavriil se va
arăta fiecăruia, spu -
nându-le că rugăciunea
lor nu a fost trecută cu
vederea şi că Dum-
nezeu le va trimite
binecuvântarea Sa. Tot
el le-a vestit că acest
prunc se va umple de
Duh Sfânt din pânte-
cele mamei sale şi că va
fi un vas ales lui Dum-
nezeu. (Luca 1, 4-23).
Sărbătoarea Naşterii

Maicii Domnului marchează hotarul astro-
nomic dintre vară şi toamnă. Bătrânii spun
că în această zi rândunelele pleacă spre
zonele calde, insectele încep să se ascundă
în pământ, iar frigul îşi face simţită
prezenţa. De aici şi spusa: "O trecut Sân-
tămărie, leapadă şi pălărie!". Este vremea în
care se desfăşoară diferite târguri şi iar-
maroace. Din această zi se încep unele ac-
tivităţi practice specifice: culegerea unor
fructe şi plante medicinale, bătutul nucilor,
recoltarea ogoarelor, culesul viilor, semă-
natul cerealelor de toamnă.

Mircea STURZA

Naşterea Maicii Domnului
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În conformitate cu prevederile Legii nr.
276/2010, pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, după stabilirea dreptului de ajutor
social, titularul ajutorului social are obligaţia
de a depune, din 3 în 3 luni, la primăria lo-
calităţii în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa, o declaraţie pe pro-
pria răspundere privind componenţa familiei
şi veniturile realizate de membrii acesteia,
însoţită de o adeverinţă eliberată de autori-
tatea competentă cu privire la veniturile rea-
lizate supuse impozitului pe venit. Modelul
declaraţiei pe propria răspundere este pre-
văzut în normele metodologice de aplicare a
prevederilor prezentei legi şi se poate obţine
de la primăria din localitatea de domiciliu a
beneficiarului.
O altă obligaţie a beneficiarului de ajutor so-
cial pentru menţinerea acestui drept este de a
depune lunar la dosar adeverinţa eliberată de
către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă pentru persoanele apte de
muncă, precum şi a certificatului privind ca-
pacitatea de muncă pentru persoanele care se
află în evidenţele medicale cu probleme
grave de sănătate.
Titularul ajutorului social are obligaţia sa co-
munice primarului, în scris, orice modificare
intervenită cu privire la veniturile şi la
numărul membrilor familiei, în termen de 30
de zile de la data la care a intervenit modifi-
carea.
Nerespectarea acestor condiţii de menţinere
a dreptului de ajutor social atrage după sine
suspendarea plăţii, urmată de încetarea drep-
tului la venitul minim garantat.

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare
Timişoara avertizează proprietarii de terenuri agricole
că în această perioadă vânatul poate produce pagube
însemnate culturilor. Acestora le sunt aduse în atenţie
prevederile Hotărârii de Guvern 1679 din 10 decem-
brie 2008, care reglementează modalitatea de acordare
a despăgubirilor prevă-
zute de Legea vânătorii
şi a protecţiei fondului
cinegetic. Astfel, pro-
prietarii de terenuri
agricole au obligaţia să
declare şi să înregis-
treze suprafeţele pe
care sunt înfiinţate cul-
turile agricole, potrivit
legii. Ei trebuie să soli-
cite în scris persoanei
juridice care gestio-
nează fauna de interes
cinegetic întreprinderea de acţiuni pentru prevenirea
pagubelor la culturile agricole şi/sau la vegetaţia fores-
tieră, în perioadele în care acestea sunt frecventate, pen-
tru hrană, de exemplare din speciile de faună de interes
cinegetic. De asemenea, trebuie să amplaseze la loc vi-

zibil, în culturile agricole sau silvice, mijloace de înde-
părtat exemplare din speciile de faună de interes cine-
getic (fixe sau mişcătoare), fizice ori chimice, permise
de lege, cu ajutorul cărora vor alunga sau vor împie-
dica pătrunderea exemplarelor din speciile de faună de
interes cinegetic în interiorul culturilor. O altă obliga-

ţie a proprietarilor este
aceea de a asigura paza
culturilor.
În cazul producerii unei
pagube, constatarea
acesteia se va face la ce-
rerea scrisă a persoanei
păgubite, cerere care
trebuie depusă la primă-
rie. Solicitarea scrisă
trebuie depusă în ter-
men de 24 de ore de la
descoperirea pagubei.
În termen de 24 de ore

de la data înregistrării cererii, prin grija primarului, se
convoacă o comisie care are menirea de a constata, în
următoarele 48 de ore, pagubele şi de a le evalua.

Inspector, Maria HANEŞ

Precizări pentru
beneficiarii de

prestaţii sociale

În atenţia proprietarilor de culturi agricole

PRIMĂRIA COMUNEI GIROC
organizează

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Se asigură specializare în domeniile:
patiserie, construcţii, instalaţii

CCuurrssuurriillee ssuunntt ppaarrttee aa pprrooiieeccttuulluuii eeuurrooppeeaann eeuurrooppeeaann „„CCrreeşştteerreeaa ccoommppeetteennţţeelloorr pprrooffeessiioonnaallee
ppeennttrruu ppooppuullaaţţiiaa ddiinn mmeeddiiuull rruurraall,, pprriinn pprroocceessuull eedduuccaaţţiioonnaall ddee iinnffoorrmmaarree,, ccoonnssiilliieerree şşii
ffoorrmmaarree pprrooffeessiioonnaallăă””,, ccoo--))nnaannţţaatt ddiinn FFoonndduull SSoocciiaall EEuurrooppeeaann pprriinn PPrrooggrraammuull OOppeerraaţţiioonnaall
SSeeccttoorriiaall ppeennttrruu DDeezzvvoollttaarreeaa RReessuurrsseelloorr UUmmaannee 22000077--22001133..

Persoanele interesate se pot adresa pentru înscrieri la sediul Primăriei comunei
Giroc, strada Semenic nr. 54, persoană de contact doamna Lavinia David.

Mic, dar cochet...
Continuăm prezentarea spaţiilor verzi din Giroc şi
Chişoda cu micuţul parc situat în cartierul nou, la
intersecţia Bulevardului Soarelui cu Strada Spe  ranţei.
Parcul, cunoscut de cei din zonă ca “Parcul Epoks”,
este “mic, dar cochet” şi a fost amenajat cu aparate

de joacă pentru copii, venind în sprijinul familiilor
tinere din blocurile din preajmă, dar şi cu bănci pen-
tru odihna celor mai vârstnici. Cum parcul este unul
“tânăr”, arborii şi arbuştii ornamentali plantaţi în
preajma lui pentru a “răcori” peisajul sunt încă mici
şi tocmai de aceea toţi care frecventează acest loc
trebuie să aibă grijă de ei, pentru a nu fi vătămaţi.

V. TOMOIAGĂ

Noi realizări ale Primăriei şi ale Consiliului Local Giroc
Aproximativ 180 de noi locuri de parcare

la Giroc şi Chişoda
Pentru a nu se întâmpla ca în metropola vecină,
Timişoara, unde dai cu puşca şi nu găseşti un loc
de parcare, Primăria şi Consiliul Local Giroc, pre-

văzătoare, au început amenajarea, în locurile cele
mai aglomerate din Giroc şi Chişoda, a unor par-
cări care să vină în sprijinul automobiliştilor lo-
cali şi nu doar a lor. 
Astfel, la Giroc a fost amenajată parcarea în jurul
Căminului Cultural şi parcarea din faţa grădiniţei

girocene, iar la Chişoda parcările din preajma
Casei Naţionale şi din faţa bisericilor. 

Astfel, au fost date în folosinţă aproximativ 180
de locuri de parcare la Giroc şi Chişoda, parcări
pardosite cu pavele, marcate vizibil şi, în funcţie
de cum a permis spaţiul, amenajate cu flori, ar-
buşti ornamentali şi spaţii verzi corespunzătoare.

A. BORBELY
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„Suntmândru că sunt dascăl la şcoala din Giroc”
Interviu cu noul director al Şcolii cu clasele I-VIII Giroc, Petrişor Dorin Treta

Un fiu al Cebzei
Petrişor Dorin Treta s-a năs-
cut în ziua de 17 mai 1964, în
comuna Ciacova şi locuieşte
de la naştere şi până în prezent

în satulCebza.Şcoala primară
o face la Cebza. Prima treaptă
a liceului a urmat-o la „C.D.
Loga”, iar treapta a doua la
Liceul de filologie-istorie,
ambele din Timişoara. Între
1984 şi 1988 a fost student al
Facultăţii de filologie din
cadrul Universităţii de Vest
din Timişoara. Şi-a început
cariera de dascăl la 1 septem-
brie 1988, la Şcoala cu clasele
I-VIII din satul natal,
predând limba şi literatura
română şi devenind director al
şcolii. Aceeaşi materie a pre-
dat-o, începând de la 1 sep-
tembrie 1989 şi până în 31
septembrie 1990, la Grupul
Şcolar Agricol Ciacova. În-
cepând cu anul 1999, a deţinut
funcţia de director al Liceului
Teoretic „Alexandru Mo-
cioni” din Ciacova. Din acest
an şcolar, 2012-2013, Petrişor
DorinTreta a devenit director
al Şcolii cu clasele I-VIII din
comunaGiroc.

Legea nr. 277 din 24 decembrie 2012, actualizată, insti-
tuie alocaţia pentru susţinerea familiei, ca formă de spri-
jin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere
şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Acordarea
acestei alocaţii are drept scop completarea veniturilor
familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune
pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi
stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară,
aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a
cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit
legii. Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şco-
lară beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii
frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de în-
văţământ, cu excepţia celor care le întrerup din motive
medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul
unui semestru, care să conducă la scăderea sub 8 a notei
la purtare.
Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile beneficiare,
inspectoratul şcolar are obligaţia să transmit agenţiei teri-
toriale, în luna următoare încheierii semestrului şcolar,
situaţia privind frecventarea cursurilor de către aceşti
copii. Situaţia se transmite electronic în formatul convenit
cu agenţiile teritoriale şi va conţine, în mod obligatoriu,
numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor şi
reprezentanţilor familiei, adresa de domiciliu sau reşedinţă

şi numărul de absenţe înregistrate.
În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe par-
cursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se dimi-
nuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum
urmează: cu câte 20% pentru fiecare copil care înre-
gistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe; cu câte
50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de
20 de absenţe.
În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile în-
văţământului general obligatoriu şi nu a împlinit vârsta
de 18 ani, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului
mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de
copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar
alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii
din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
Diminuarea amintită mai sus se aplică începând cu luna
următoare celei în care inspectoratul şcolar a transmis
situaţia absenţelor în baza căreia se constată neîn-
deplinirea condiţiilor legale de acordare şi se menţine pe
o perioadă de trei luni. După această perioadă, alocaţia se
acordă în cuantumul aprobat anterior. Plata alocaţiei se
suspendă în luna următoare celei în care se constată că
absenţele înregistrate şi nemotivate de un copil din fa-
milia beneficiară depăşesc numărul de 20.
În cazul în care intervin modificări cu privire la compo-

nenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de
maximum zece zile, să comunice în scris primarului mo-
dificările intervenite.
În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la
pierderea dreptului la alocaţie, titularul solicit modificarea
cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoţită de
actele doveditoare privind modificările intervenite. Titu-
larul alocaţiei depune la primăria comunei, din şase în
şase luni după stabilirea dreptului la aceasta, o declaraţie
pe propriară spundere privind componenţa familiei şi veni-
turile realizate de membrii acesteia, al cărei model este
stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezen-
tei legi şi se poate obţine de la primăria localităţii de
domiciliu.
Neîndeplinirea de către titularul alocaţiei a obligaţiei de a
depune declaraţia pe propria răspundere în termenul pre-
văzut de lege atrage suspendarea plăţii dreptului, în-
cepând cu luna următoare celei în care s-a constatat
neîndeplinirea obligaţiei.
În vederea menţinerii drepturilor de ajutor social şi a alo-
caţiei pentru susţinerea familiei, toţi beneficiarii sunt ru-
gaţi să respecte aceste prevederi legislative.

Precizări privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Domnule Treta, din anul şcolar 2012-
2013 sunteţi noul director al Şcolii cu
clasele I-VIII Giroc. Ce ne puteţi spune
despre această numire?
Am venit la şcoala din Giroc prin detaşare
în interesul Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Timiş. La prima vedere ar părea că
am coborât o treaptă, deoarece vin din
funcţia de conducere a unui liceu, la con-
ducerea unui gimnaziu. Dar nu este nici
pe departe aşa. Girocul, prin tot ceea ce
oferă locuitorilor săi, are de mult standar-
dele unui oraş, iar şcoala de aici este una
cu tradiţie şi cu o însemnătate aparte. Vor-
beam de Giroc ca de un oraş şi aici nu pot
să nu amintesc aportul pe care îl are dom-
nul primar Iosif Ionel Toma, care nu a pre-
cupeţit nici un efort pentru dezvoltarea
Girocului şi Chişodei, pentru a aduce
aceste localităţi la standarde europene.
Mai mult, a investit în învăţământ şi cul-
tură cât n-au făcut mulţi primari din oraşe
şi s-a implicat direct în instruirea şi edu-
carea tinerilor. Pot spune despre domnul
Iosif Ionel Toma, odată cu investirea pen-
tru al cincilea mandat consecutiv, că este
cu adevărat „un primar de cinci stele”!
De asemenea, nu pot să-mi ascund admi-
raţia faţă de profesorul şi omul de cultură
Octavian Gruiţa, fostul director al şcolii
din Giroc, care are merite deosebite în
dezvoltarea învăţământului şi culturii aici.
Şi, în acest sens, vreau prin tot ceea ce voi
face să duc faima şi tradiţia acestei şcoli
renumite din Banat mai departe. În acest
sens vă pot spune că sunt mândru că sunt
dascăl la şcoala din Giroc.

Şcolile din Giroc şi Chişoda sunt vechi
şcoli bănăţene. Din câte ştiu, şi dum-
neavoastră sunteţi bănăţean...
Bănăţean în ţoalele mele! Şi pot să fiu
mândru şi de asta. Mă consider un cebzan
adevărat. Mă trag dintr-o familie de preoţi
şi de paori bănăţeni din Cebza. Fără falsă
modestie, pot să spun că deţin date despre
înaintaşii mei de prin anul 1700, deci în-
ceput de secol XVIII. Sunt cebzan din
moşi-strămoşi. Acum sunt căsătorit cu
Adriana, e tot profesor ca pregătire, a ter-
minat Facultatea de Fizică-Chimie. Îm-
preună avem doi copii: o fată – studentă în
anul III la Metropolitan University din
Londra, şi un băiat – student în anul III la
Facultatea de stiinţe economice a Universi-
tăţii de Vest din Timişoara.

De ce aţi ales meseria de dascăl?
Pentru că iubesc oamenii, pentru că îmi

plac copiii şi pentru că întotdeauna mi-a
plăcut să dau şi celorlalţi din ceea ce am.
Am considerat că a împărtăşi din cunoş-
tinţele mele celor mai tineri, a-i ajuta şi a
contribui la educarea şi dezvoltarea lor,
este unul dintre cele mai însemnate lu-
cruri...

În acest sens, după absolvirea facultăţii
aţi continuat să studiaţi, să vă perfec-
ţionaţi profesional?
Regretatul profesor Arsenie spunea stu-
denţilor săi, şi citez aproximativ, că „Un
medic care nu citeşte tratate noi de medi-
cină timp de şase luni, poate să se facă
cioban!”. Şi ca dascăl, dacă nu eşti la cu-
rent cu tot ceea ce este nou în domeniu,
dacă nu te perfecţionezi, nu poţi să faci
parte dintre cei mai buni. De-a lungul ani-
lor, am participat la o serie de cursuri de
formare profesională, devenind, în anul
2004, doctor în ştiinţele educaţiei. Am
urmat, între 2003 şi 2004, masteratul în
„Pedagogie şi ştiinţe ale educaţiei”, cu
tema „Conceptualizarea evaluării compe-
tenţelor comunicative şi literare ale elevi-
lor”. Dintre cursurile la care am participat
mai amintesc: „Calitatea procesului de în-
văţământ”, organizat de Centrul Regional
de Formare Continuă pentru Administra-
ţia Publică Locală Timişoara, în perioada
22-25 mai 2010, la Londra, la Jessop Pri-
mary School, şi cursul de management fi-
nanciar privind descentralizarea
învăţământului preuniversitar de stat, din
anul 2005. De asemenea, am participat, în
anul 1997, în Elveţia, la Neuchatel, la un
curs de limba şi literatura franceză.

Aţi fost, am putea spune, un profesor
care a învăţat tot timpul...
Am parcurs toate etapele din punct de ve-
dere al dezvoltării profesionale, ajungând,
printre altele, şi expert în Corpul Naţional
al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Sunt, de asemenea, autorul a două lucrări
de specialitate publicate – „Formarea ca-
pacităţii empatice a cadrelor didactice ca
reconsiderare a relaţiei profesor-elev”,
apărută în 2007, şi „Fundamente ale re-
formei manageriale în învăţământ” - şi
coautor la o alta, „Rolul pedagogiei tradi-
ţionale în educaţie”, alături deDanTudoran.

Aţi participat şi la viaţa obştii?
Pe cât îmi permite timpul, m-am implicat
şi în viaţa publică. Am fost ales de locui-
torii oraşului Ciacova consilier local, de-
ţinând şi funcţia de preşedinte al comisiei

de cultură şi învăţământ din cadrul Consi-
liului Local Ciacova.

Ce pasiuni are profesorul Treta?
Printre pasiunile mele se numără vioara, şi
pentru că tot ceea ce fac, fac cu dragoste,
am încercat să mă specializez şi în acest
domeniu.Astfel, am absolvit cursurile Şco-
lii Populare de Artă din Timişoara la acest
instrument. Îmi place şi ascult cu multă
plăcere muzică bănăţeană şi naţională au-
tentice, căutând, pe măsura puterilor mele,
să păstrez tradiţia strămoşească.Astfel, am
colaborat cu interpreţi renumiţi ai folcloru-
lui bănăţean, în calitate de consilier literar
şi de editor de albume muzicale.

Care sunt perspectivele privind şcoala
din Giroc?
La Giroc doresc în primul rând să mă in-
tegrez în colectivul acestei şcoli, una,
după cum spuneam, cu o tradiţie bogată
în plan educativ, dar şi cultural. Îmi do-
resc ca încă de la început să mă axez pe
ridicarea standardului procesului instruc-
tiv-educativ, pentru ca la Giroc să se ofere
o educaţie în concordanţă cu eforturile ex-
traordinare ale comunităţii locale, care a
sprijinit întotdeauna tot ceea ce înseamnă
educaţia, la orice nivel. Sunt conştient de
dificultăţile pe care le voi întâmpina, cu
atât mai mult cu cât învăţământul este o
problemă de timp, iar rezultatele se văd
abia peste ani. Mă bazez pe calitatea
umană şi profesională a întregului colec-
tiv didactic de aici, căruia îi voi pune la
dispoziţie experienţa proprie, dar mă
bazez şi pe sprijinul părinţilor, care repre-
zintă un factor decisiv în evoluţia calităţii
învăţământului.

Sunteţi pregătiţi pentru începerea nou-
lui an şcolar?
La instituţiile de învăţământ din cele două
localităţi, Giroc şi Chişoda, au fost finali-
zate lucrările de igienizare şi pregătire
pentru noul an şcolar. Sunt asigurate ma-
nualele necesare şi sper ca în noul an şco-
lar mediul educaţional să permită
desfăşurarea în cele mai bune condiţii a
activităţii didactice. Nu pot să nu amin-
tesc aici şi de noul corp de clădire al şco-
lii din Giroc, care va fi dat în folosinţă în
această toamnă şi, odată cu acest eveni-
ment, desigur, condiţiile oferite de şcoala
noastră vor creşte substanţial

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAGĂ



Chişoda - ediţia a VI-a, august 2012
Iosif Sivu şi Cosmin Golban, tată şi (u, chişozeni şi români de fală, au
fost doi instrumentişti care au mângâiat, cu muzica lor, su)etele a mii de
oameni. Au colaborat, ca taragotişti, cu ansamblurile emblematice ale
Banatului.
Plecaţi prematur dintre noi, de şase ani încoace, în memoria lor, la
Chişoda se desfăşoară festivalul care le poartă numele.
Şi anul acesta, chişozenii şi-au adus aminte de cei doi mari dispăruţi şi au
venit în număr mare să-i cinstească pe cei care au fost Iosif Sivu şi
Cosmin, dar şi să arate că de aici, de la Chişoda, pot pleca spre marea
scenă a muzicii populare româneşti tineri talentaţi, cu dragoste pentru
muzica, portul şi obiceiurile noastre strămoşeşti.

“IOSIF SIVU ŞI COSMIN GOLBAN”
SSuupplliimmeenntt ssppeecciiaall,, eeddiittaatt ccuu ooccaazziiaa eeddiiţţiieeii aa şşaasseeaa aa FFeessttiivvaalluulluuii--ccoonnccuurrss

Festival-concurs Internaţional de Interpretare Vocală şi Instrumentală

Un festival care tinde să devină una dintre cele mai importante manifestări folclorice din România

Aflat la cea de-a şasea ediţie, Festiva-
lul „Sivu şi Cosmin Golban” s-a ridicat
la cele mai înalte cote de organizare,
dar şi de participare. 
Acestea au fost posibile datorită impli-
cării Consiliului Local, care a atribuit o
sumă importantă din veniturile buge-
tului propriu, cu precizarea că Festiva-
lul a luat fiinţă la iniţiativa Consiliului
Local, cu şase ani în urmă. 
Apreciez participarea concurenţilor
care au venit din toate zonele ţării, dar
şi de peste hotare la acest festival, tip
spectacol, cu bun gust şi de înaltă ţi-
nută, care a devenit un adevărat mij-
loc de promovare a folclorului autentic.

Ediţia din anul aces ta a adus multe
schim bări în bine, printre care putem
enumera: componenţa orchestrei, va-
rie tatea de ins trumente muzicale, com-
ponenţa juriului, având sprijinul
eficient din partea Centrului de Cul-
tură şi Artă al judeţului Timiş, respec-
tiv în persoana domnului profesor
Ciprian Cipu.
Am găsit sprijinul necesar la două so-
cietăţi comerciale, una din Giroc şi una
din Chişoda, care au ajutat necondiţio-
nat la buna desfăşurare a festivalului,
respectiv S.C. TRIO S.R.L. şi S.C.
CHIT-LASOU S.R.L.
Considerând o reuşită acest eveniment,

aduc mulţumiri tuturor celor care şi-
au dat concursul, respectiv Asociaţia
„Ghiocelul”, Ansamblul folcloric
„Ghiocelul”, Casa Naţională Chişoda,
Căminul Cultural Giroc, prin doamna
Felicia Alexa şi domnul Ionel-Lucian
Şipoş, dar şi prezentatoarei de excepţie
pe scena acestui Festival, doamna Feli-
cia Stoian, o cunoscută a iubitorilor de
folclor din toate zonele ţării.
Aduc calde mulţumiri preotului 
Cristian Pomohaci, pentru participa-
rea de excepţie, care a fost aşezat la loc
de cinste în acest Festival.

Primar, dr. Iosif Ionel TOMA

Festivalul „Sivu şi Cosmin Golban”, un adevărat mijloc de promovare a folclorului autentic

La cald, imediat după încheierea festivalului-concurs, am stat de vorbă cu membrii juriului, pentru a a)a părerile
avizate ale acestora despre ediţia cu numărul şase a manifestării, despre concurenţi, în general, şi premianţi, în special
Diodor Nicoară, dirijor: 

“Din punct de vedere muzical,
a fost un festival foarte bun.
Unii dintre concurenţii pe care
i-am văzut aici vor ajunge, cu
siguranţă, să aibă o carieră
artistică de excepţie. Cu toate
acestea, au fost şi câteva lucruri
care trebuie corectate, mai ales
că toţi sunt tineri şi foarte tineri.
După părerea mea, au lipsit nuan -
ţările, foarte mulţi concurenţi
au ales să cânte tare, poate pen-
tru a fi auziţi mai bine. Am re-
marcat doi-trei instrumentişti
de mare viitor aici, la Chişoda,
într-o perioadă în care multe
dintre talentele noastre se pierd.
Toţi cei care au fost pe scenă în
faţa publicului spectator şi teles-
pectator trebuie să-şi stabi leas că
un obiectiv artistic şi să mun -
cească serios pentru a-l atinge.
Ca să caracterizez într-un cu-
vânt ceea ce s-a întâmplat la
Chişoda în acest an, aş spune că
festivalul a fost unul al seriozi tă ţii”.

Gelu Furdui, dirijor, 
etnomuzicolog şi om de radio:

“Ediţia din acest an a festivalu-
lui s-a înscris pe linia ultimelor
ediţii. Nu a fost nici mai bună,
dar nici mai slabă decât cele-
lalte. Dar, ştiţi cum e, fiecare
ediţie a avut farmecul ei şi
atunci e mai greu să faci o cate -
gorisire. Impor-
tant este, pentru
folclor în general,
că mulţi dintre
concurenţii din
anii precedenţi au
ajuns solişti re-
cunoscuţi. E un
semn că s-a făcut
treabă bună aici.
Cât despre ediţia
din acest an, este foarte greu să
spun care dintre categorii a fost
mai bună – cea a soliştilor sau
cea a instrumentiştilor”. 

- continuare în pagina IV -

Gelu Stan, etnomuzicolog,
folclorist şi realizator radio,

preşedinte al juriului:

“A fost şi această ediţie a şasea
una bună din toate punctele de
vedere. Ultimele două ediţii, de
altfel, cea de acum şi cea de
anul trecut, au fost cele mai

reuşite din existenţa acestui fes-
tival. De data aceasta, pot să spun
că şi instrumentiştii au fost buni,
deşi au fost mai puţini”. 

- continuare în pagina IV -

Ana Pacatiuş, solistă de
muzică populară:

„Consider că organizarea Fes-
tivalului Internaţional de Inter-
pretare Vocală şi Instrumentală
a fost bună. Nici nu m-am
aşteptat ca la Chişoda să existe
o astfel de locaţie, atât de fru-
moasă şi bine aranjată cum a

fost Grădina de
Vară a Casei Na -
ţio nale, în care 
s-au desfăşurat
cele două de fes-
tival. Mi-au plă-
cut, de ase menea,
publicul prezent
şi faptul că au
fost neaşteptat de
mulţi concurenţi,
din toate zonele

folclorice ale ţării. După părerea
mea, aş fi lăsat în concursul pro-
priu-zis, după pre selecţie, încă
trei-patru participanţi, tocmai
pentru a-i încuraja”. 
- continuare în pagina IV -

Dorin Cuibariu, 
instrumentist: 

„Aş începe prin a preciza că
ediţia din acest a a festivalului
de la Chişoda a fost bine orga-
nizată, iar despre concurenţi
pot să vorbesc numai de la bine
în sus. Au venit într-un număr
mare şi foarte bine pregătiţi.
Au fost printre ei voci deo -
sebite şi la care s-a putut vedea
că au lucrat mult. Personal, pot
să spun că în ziua de concurs a
avut loc o răsturnare incredi-
bilă a valorilor. Dacă la prese-
lecţie au cântat destul de slab,
abia au reuşit să treacă pragul,
în timpul festivalului unii au
reuşit pur şi simplu să se au-
todepăşească, dând un maxi-
mum de valoare. Am păstrat
fişele cu toate notele pe care 
le-am acordat”.
- continuare în pagina IV -
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Emoţiile pentru concurenţii înscrişi la cea
de-a VI-a ediţie a Festivalului-concurs “Iosif
Sivu şi Cosmin Golban” au început în ziua
de 21 august, când la sediul Centrului de
Cultură şi Artă al judeţului Timiş a avut loc
preselecţia pentru finală. Juriul a fost in-
transigent, doar 31 de concurenţi dintre cei
înscrişi reuşind să treacă de această primă
fază a festivalului-concurs: 25 de solişti vo-
cali şi şase instrumentişti.
Atmosferă de mare sărbătoare miercuri, 22
august, spre seară, la Chişoda. Grădina de
Vară a Casei Naţionale din Chişoda a în-
ceput să prindă viaţă încă dinainte de ora
stabilită pentru începerea concursului.Afară
au fost instalate standuri cu băuturi răcori-
toare şi bere, îngheţată sau grătare, pe care
publicul prezent le-a vizitat, mai ales că la
ora 18 căldura din timpul zilei încă persista.
Cu toate acestea, organizatorii au reuşit să
creeze spectatorilor şi concurenţilor condiţii
excelente, montând, între rândurile de
scaune, ventilatoare cu vapori care au adus
răcoarea în curtea Grădinii de Vară.
Orchestra “Bujorul” a Centrului de Cultură
şi Artă al Judeţului Timiş, dirijor Adrian
Scorobete, şi Ansamblul “Ghiocelul” din
Giroc, coregraf Victor Jicherean, printr-o
suită de dansuri din Câmpia Bănăţeană, au
deschis cea de-a şasea ediţie a Festivalului-
concurs de interpretare folclorică “Iosif Sivu
şi Cosmin Golban”. Prezentatoarea festiva-
lului din acest an, interpreta şi realizatoarea
tv Felicia Stoian, a făcut, pentru public şi
telespectatori – care au urmărit în direct pe
postul Favorit TV întreaga desfăşurare a
manifestării – o introducere în ceea ce
înseamnă pentru Chişoda, Giroc, Banat şi
România acest eveniment. De asemenea, a
fost evocată viaţa şi personalitatea celor doi
instrumentişti chişozeni care dau numele
acestui festival şi care au plecat prea repede
dintre noi în lumea cea fără de durere – Iosif
Sivu şi Cosmin Golban. La capitolul mulţu-
miri pentru că această manifestare există şi,
iată, devine tradiţională, au fost amintite, în
primul rând, autorităţile locale – Primăria,
prin primarul Iosif Ionel Toma, şi Consiliul
Local al comunei Giroc, cel care a alocat o
sumă considerabilă pentru ca ediţia din acest
an să se deruleze în condiţii excelente. Prin-
cipalul partener al festivalului a fost, şi de
această dată, Centrul de Cultură şi Artă al
judeţului Timiş, reprezentat la manifestare
de directorul Ciprian Cipu. De asemenea, au
fost amintiţi şi sponsorii festivalului – Chit
Lasou Giroc, Total Recovery Giroc şi Comp-
lexul Hotelier Trio Giroc. La capitolul
parteneri media, pe lângă Televiziunea Fa-
vorit şi producătorul Adriana Cucinschi
Vişan, au fost amintite postul de Radio Timi-
şoara şi numele realizatorilor Gelu Stan şi
Daniela Băcilă. Şi pentru că aminteam ante-
rior de partea coregrafică a manifestării,
Ansamblul “Ghiocelul”, în coregrafia lui
Victor Jicheran, a prezentat, în cele două zile
de spectacole, dansuri din zonele importante
din punct de vedere folcloric ale României –
din Banat până în Moldova şi din Oltenia
până în Maramureş. Nu în ultimul rând, au
fost amintiţi Ionel Şipoş – directorul Cămi-
nului Cultural Giroc, cel care s-a ocupat de
tot ce ţinea de organizarea spectacolelor – şi
Nicoleta Şipoş, membru al Comisiei de cul-

tură din cadrul Consiliului Local Giroc.
Dar cea mai grea misiune, pe lângă cea a
concurenţilor, a avut-o, şi în acest an, juriul
concursului. Alcătuit din nume sonore ale
muzicii populare, din etnomuzicologi şi diri-
jori, acesta a trebuit să trateze cu obiectivi-
tate fiecare concurent şi să-l noteze în
funcţie de prestaţie. Componenţa din acest
an a juriului Festivalului-concurs de inter-
pretare folclorică “Iosif Sivu şi Cosmin Gol-
ban” a fost următoarea: Ana Pacatiuş –
cunoscuta interpretă de muzică populară din
Banat; Gelu Furdui – dirijor, etnomuzicolog
şi colaborator al Radio Cluj; Diodor Nicoară
– dirijor; Dorin Cuibariu – profesor şi ins-
trumentist, şi Gelu Stan – realizator de emi-
siuni la Radio Timişoara, muzicolog, cel
care a îndeplinit şi funcţia de preşedinte al
juriului.

Un festival important nu doar pentru Chişoda
şi Giroc, ci şi pentru Banat şi România
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Festivalul “Iosif Sivu şi Cosmin Golban” se
adresează tinerilor interpreţi şi instrumentişti
de muzică populară care au vârsta cuprinsă
între 16 şi 30 de ani. Regulamentul concur-
sului prevede ca fiecare concurent să inter-
preteze o doină fără acompaniament
orchestral şi un cântec de joc, cu acompania-
ment. Cel care a deschis concursul a fost
solistul vocal timişean Cristian Tomoni, un
obişnuit al numărului 1 la festivalurile la
care a mai participat până acum. Pe rând, în
scenă, în aplauzele publicului, au intrat şi
restul de 30 de concurenţi, fiecare încercând
să aducă la Chişoda o parte din zestrea folc-
lorică a zonei pe care au reprezentat-o. În
faţa spectatorilor şi a juriului au evoluat:
Bianca Temeş (solist vocal – Sălaj), Diana
Mirea (solist vocal – Mehedinţi), Teodora
Voicu Iuga (solist vocal – Hunedoara), Geor-
giana Necşa (solist vocal – Timiş), Marian
Duţu (instrumentist, vioară – Caraş-Seve-
rin), Livia Celea (solist vocal – Dolj),
Mădălina Pavăl (solist vocal – Suceava),
Alexandra Băcilă (solist vocal – Alba), Şte-
fania Strejescu (solist vocal – Olt), Sorin
Jivcu (instrumentist, clarinet – Petrovasîlo,
Serbia), Maricia Andrei (solist vocal –
Neamţ), Andreea Feraru (solist vocal – Tul-
cea), Daniel Scorobete (solist vocal –
Timiş),Alina Darap (solist vocal – Mehedin-
ţi), Alexandru Derlean (instrumentist, ta-
ragot – Caraş-Severin), Florin Pârlan (solist
vocal – Teleorman), Simona Mazăre (solist
vocal – Botoşani), Cosmina Brădian (solist
vocal – Arad), Florina Monica Pârlea (solist
vocal – Maramureş), Ciprian Vârciu (instru-
mentis, taragot – Alba), Nicu Mâţă (solist
vocal – Republica Moldova), Lavinia Buru
(solist vocal – Timiş), Iasmina Iova (solist
vocal – Caraş-Severin), Iulian Urlea (solist
vocal – Giurgiu), Cătălin Buşecan (instru-
mentist, vioară – Maramureş),Andrei Molo-
cea (solist vocal – Hunedoara), Adriana
Deaconu (solist vocal – Prahova), Maria
Cristina Belfa (solist vocal – Cluj), Ionuţ
Dănuţ Popescu (solist vocal – Teleorman).
Concursul s-a încheiat tot cu un reprezentant
al judeţului Timiş, saxofonistul Ionuţ
Muntean.
După încheierea concursului au intrat din
nou în scenă dansatorii de la “Ghiocelul”, de
data aceasta cu dansuri din Ţara Oaşului.
Spectatorii prezenţi la Grădina de Vară a
Casei Naţionale din Chişoda au gustat din
plin spectacolul de pe scenă şi i-au încura-
jat, la fel de călduros, pe toţi tinerii interpreţi
şi instrumentişti prezenţi în competiţie. A
fost un regal folcloric care a adus în atenţia
chişozenilor, dar şi a telespectatorilor din în-
treaga ţară, doine şi cântece de joc de pe în-
treg cuprinsul României. Concurenţii au
încercat să-şi depăşească emoţiile inerente
într-un astfel de moment şi să dea tot ce au
mai bun pentru a intra în lupta pentru pre-
miile puse în joc.
În fiecare dintre cele două zile de festival-

concurs, după încheierea competiţiei (în
prima zi) şi a Galei Laureaţilor (în cea de-a
doua zi), scena Grădinii de Vară a Casei
Naţionale din Chişoda a aparţinut artiştilor
invitaţi în afara competiţiei.Au cântat pentru
publicul spectator şi telespectator atât solişti
consacraţi, cât şi o parte dintre laureaţii Fes-
tivalului-concurs “Iosif Sivu şi Cosmin Gol-
ban” de la ediţiile precedente. A fost o
împletire a experienţei şi valorii cu tinereţea
şi entuziasmul soliştilor care vin tare din
urmă.
În prima seară, 22 august, pe scenă au urcat
Alina Pinca, Cristian Pomohaci, Paula
Paşca, după care a urmat un grup de foşti
laureaţi ai ediţiilor precedente ale Festivalu-
lui-concurs “Iosif Sivu şi Cosmin Golban”:
Doriana Talpeş, Bogdan Toma, George
Popovici şi Luciana Ene. O altă solistă apre-
ciată din Banat, Zorica Savu, i-a încântat pe
spectatori. Organizatorii au pregătit apoi o
îmbinare artistică între Maramureş şi Banat,
pe scenă urcând Codruţa Moldovan, Maria-
na Şuşcă şi Florin Pistrilă. Prima seară s-a
încheiat cu recitalul unui artist gazdă, care
este în acelaşi timp şi colecţionar de obiecte
tradiţionale şi costume populare din Giroc.
Marius Matei, pentru că despre el este vorba,
a interpretat două melodii, punând punct
primei zile a festivalului.
Şi a doua seară a fost una de excepţie pentru
spectatori, care au putut asculta, după Gala
Laureaţilor, voci mari din Banat şi nu numai,
dar şi o nouă generaţie de interpreţi, dintre
cei care, de-a lungul celor şase ediţii ale Fes-
tivalului-concurs “Iosif Sivu şi Cosmin Gol-
ban”, au fost laureaţi la Chişoda.Au urcat pe
scenă, mai întâi, Luminţa Safta, Ciprian Pop
(ambii din Timiş), Paul Ananie (Mara-
mureş), Loredana Streche (Olt), Angelica
Flutur (Suceava), Alexandru Brădăţan
(Suceava), Gabriel Dumitru (Argeş),
Loredana Pascu (Hunedoara), Luciana Ene
(Gorj) şi Stana Stepănescu (Caraş-Severin).
Majoritatea celor prezenţi în “grupul lau-
reaţilor” au făcut deja primii paşi importanţi
în carieră, iar faptul că au fost prezenţi şi
anul acesta la Chişoda este încă o dovadă că
festivalul de aici a fost un punct de reper în
formarea lor ca artişti.
Programul celei de-a doua seri a continuat
cu un dans din Făget, în coregrafia maestru-
lui Victor Jicheran şi adus în faţa publicului
de către dansatorii de la “Ghiocelul”.
O nouă prezentare a unei zone folclorice s-a
petrecut şi în a doua seară la recitalurile în
afara concursului: de data aceasta, a fost
vorba despre zona Bihorului, exemplificată
muzical prin violonistul Mitică Negrean şi
solistele Geta Negrean şi Felicia Costin.
Trei interpreţi care reprezintă comuna Giroc
au urcat apoi pe scenă, în aplauzele publicu-
lui: Cristian Ghiţoaica, Desanca Lalici (care
a interpretat o melodie şi în limba sârbă) şi
Sorin Pepa au cântat mai multe melodii auten-
tice bănăţene, care au mers la inima pub-
licului. La fel au făcut şi următoarele două
soliste prezente în recital: Carmen Biruescu
şi Carmen Popovici Dumbravă.
Cea de-a doua seară şi, implicit, cea de-a
şasea ediţie a Festivalului-concurs Inter-
naţional de Intepretare Folclorică “Iosif Sivu
şi Cosmin Golban” de la Chişoda s-a
încheiat cu recitalurile soliştilor Adrian
Stanca şi Andreea Voica. Cei doi au inter-
pretat, în duet, o melodie cuprinsă pe ultimul
album al lui Adrian Stanca, după care An-
dreea Voica a închis ediţia 2012 a festivalu-
lui chişozean.

Un adevărat regal folcloric
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Un festival care tinde să devină una dintre celemai importantemanifestări folclorice din România

Adoua zi a Festivalului-concurs “Iosif
Sivu şi Cosmin Golban” de la Chişoda
a fost una specială. Cea de-a şasea
ediţie şi-a desemnat laureaţii,
onorându-i astfel pe cei mai buni dintre
cei 31 de concurenţi. A fost, din nou, o
zi a emoţiilor, atât pentru competitori,
cât şi pentru spectatori şi, mai ales,
pentru rudele celor care au fost pe
scenă şi care i-au însoţit în Banat, la
Chişoda. Prezentatoarea festivalului –
Felicia Stoian – a invitat pe scenă toţi
concurenţii de la ediţia 2012 a mani-
festării. Preşedintele juriului, maestrul
Gelu Stan, a precizat: “Au fost foarte
mulţi concurenţi la această ediţie şi
foarte buni, chiar dacă pe unii emoţiile
i-au copleşit şi pe scenă nu s-au ridicat
la valoarea interpretării de la prese-
lecţie. Au fost însă şi solişti şi instru-
mentişti care s-au autodepăşit de la o zi
la alta. Sper că nu am greşit în alegerile
pe care le-am făcut împreună cu ceilalţi
membri ai juriului, pentru a nu le tăia
aripile, cum se spune, acestor tineri. Îi
felicit pe toţi cei care vor urca pe scenă
pentru a-şi lua premiile, dar şi pe
ceilalţi participanţi deopotrivă. Mulţi
dintre ei sunt la o vârstă de la care, prin
multă muncă, se poate ajunge mai sus
în carieră. La 16-17 ani au tot timpul
înainte. Nu în ultimul rând, poate chiar
în primul rând, merită mulţumirile
noastre, ale tuturor, Primăria comunei
Giroc, în principal domnul primar Iosif
Ionel Toma, şi Consiliul Local Giroc,
pentru efortul financiar pe care îl fac
pentru ca acest festival să aibă continui-
tate”. Apoi, pe rând, Gelu Stan – pre-
şedintele juriului, Diodor Nicoară,
membru al juriului, Dorin Cuibariu –
membru al juriului, Codruţa Moldovan,
reprezentantă a Centrului de Cultură şi
Artă al Judeţului Timiş, şi Gelu Furdui,
membru al juriului, au înmânat
diplomele şi distincţiile premianţilor de
la această ediţie a Festivalului-concurs
“Iosif Sivu şi Cosmin Golban”.
Premiul de popularitate, oferit de
Primăria Giroc, i-a revenit Simonei
Mazăre. Codruţa Moldovan, din partea

Centrului de Cultură şi Artă al Judeţu-
lui Timiş a înmânat al doilea premiu
special al serii, interpretei Diana Mirea.
Prima menţiune la categoria soliştilor
vocali a fost acordată Biancăi Temeş,
în timp ce aceeaşi distincţie i-a revenit,
dintre instrumentişti, lui Marian Duţu,
vioară.
Ştefania Strejescu a intrat în posesia
celei de-a doua menţiuni la categoria
soliştilor vocali, iar taragotistulAlexan-
dru Derleanu a primit-o pe cea de-a
doua la categoria instrumentiştilor.
Emoţiile creşteau pe măsură ce festivi-
tatea de premiere se apropia de sfârşit.
Locul III la categoria soliştilor vocali
i-a revenit interpretei cărăşene Iasmina
Iova, secondată, din rândul instrumen-
tiştilor, de taragotistul Ciprian Vârciu.
Locul II la categoria soliştilor vocali
i-a fost decernat doljencei Livia Celea,
iar Sorin Jivcu, clarinetistul din
Petrovasîlo, Banatul sârbesc, a urcat pe
treapta a doua în ierarhia instrumen-
tiştilor.
A urmat festivitatea de acordare a pre-
miilor I pentru cele două secţiuni: in-
terpreta timişeană Georgiana Necşa a
primit diploma şi distincţia la prima
categorie, iar maramureşeanul Cătălin
Buşecan, la vioară, a fost laureat la cate-
goria instrumentiştilor.
În aplauzele publicului, pe scenă a
urcat Alexandra Băcilă, solistă vocală
din judeţul Alba, care a reuşit să acu-
muleze cele mai multe puncte la ju-
rizare. După minirecital, laureata cu
Marele Premiu al Festivalului-concurs
Internaţional de Interpretare Folclorică
“Iosif Sivu şi Cosmin Golban”, ediţia
2012, marcată de emoţiile succesului,
a declarat că aceasta este prima dis-
tincţie din cariera sa. “Mă bucur că am
obţinut acest premiu aici, în Banat”, a
spus solista, care a mulţumit apoi pub-
licului chişozean pentru susţinere.
Pe lângă diplome şi plachete, laureaţii
au primit şi premii în bani, valoarea to-
tală a acestora depăşind suma de
10.000 de lei. Marele premiu a fost re-
compensat cu suma de 2.500 de lei.

Gelu Furdui, dirijor, etnomuzicolog şi om de radio:
- continuare din pagina I -

“Această din urmă categorie ar trebui, în opinia
mea, să fie mai numeroasă la ediţiile viitoare, pen-
tru că, să nu uităm, Iosif Sivu şi Cosmin Golban au
fost instrumentişti valoroşi. Aş spune că glasul
ţi-l dă Dumnezeu, însă instrumentul trebuie să-l
înveţi. Iar la noi, la români, de când s-a desfiinţat
hora satului, avem mari probleme în ceea ce
priveşte descoperirea de noi talente. Înainte erau
familii care perpetuau interpretarea instrumentală
şi transmiteau din generaţie în generaţie dragostea
pentru muzică. Astăzi sunt puţini tinerii care se
ridică din rândul violoniştilor sau taragotiştilor.
Revenind la festival, mă bucur că au fost con-
curenţi din 20 de judeţe – o premieră pentru mani-
festarea de la Chişoda – şi că toate zonele
importante din punct de vedere folcloric au fost
reprezentate aici. În ceea ce priveşte premiile, pot
spune cu mâna pe inimă că acestea au fost acor-
date în mod corect şi că fiecare dintre laureaţi îşi
merită distincţia. Premiile s-au acordat prin elimi-
nare şi pe baza unui punctaj care nu a lăsat loc de
dubii. Şi aş mai remarca organizarea festivalului.
Ca şi anul trecut, şi în acest an cei care s-au ocu-
pat de manifestare au reuşit să se achite de sarcini
şi să facă din festival o manifestare care a primit
aprecieri unanime de la toată lumea”.

Gelu Stan, etnomuzicolog, folclorist şi realizator
radio, preşedinte al juriului:
- continuare din pagina I -

“Dacă ar fi să reproşez ceva concurenţilor din acest an, aş
spune că mulţi dintre ei nu sunt obişnuiţi sau nu au fost în-
văţaţi să folosească microfonul. Mulţi au cântat foarte tare,
de teamă că nu vor fi auziţi. Este îmbucurător că au fost
acoperite toate marile zone folclorice româneşti. Au fost
concurenţi din 20 de judeţe ale ţării, dar şi reprezentanţi din
Serbia şi Republica Moldova. Aşa cum spuneam şi pe
scenă, am încercat să fim cât mai imparţiali în a stabili
câştigătorii. A fost destul de greu să-i departajăm, iar pre-
miile au fost… puţine. După ce am văzut şi în acest an la
Chişoda, pot afirma categoric că acest festival merită şi tre-
buie continuat. Manifestarea de la Chişoda se înscrie, încet-
încet, în seria marilor festivaluri de gen din România –
Maria Tănase, Maria Lătăreţu, Strugurele de Aur sau Ma-
maia. La acest lucru a contribuit, fără îndoială, şi organi-
zarea.A fost, şi de această dată, o organizare foarte bună, iar
oamenii de aici s-au străduit din răsputeri să iasă totul aşa
cum trebuie. Este remarcabilă implicarea autorităţilor lo-
cale, a Primăriei, prin domnul primar Iosif Ionel Toma, şi a
Consiliului Local Giroc. Iar toate acestea nu pot să vină
decât în sprijinul şi interesul perpetuării folclorului auten-
tic românesc”.

Ana Pacatiuş, solistă de
muzică populară:

- continuare din pagina I -

“Fiind un festival al tinerilor,
ei ar trebui promovaţi mai
mult, pentru a nu-i dezamăgi
şi a-i îndepărta de folclor. Tot
în acest sens, aş menţiona
fetele de Banat, care nu că nu
ar fi meritat premiile, dar au
fost şi alţi concurenţi cel puţin
la fel de valoroşi. În ceea ce
priveşte Marele Premiu, i-am
atenţionat pe colegii mei din
juriu că interpreta din judeţul
Alba a prezentat în concurs o
doină din... Banat, deşi repre-
zenta o altă zonă folclorică.
Sper ca acest festival să con-
tinue, pentru că el începe să
reprezinte cu adevărat o
rampă de lansare pentru tinerii
solişti şi instrumentişti de
muzică populară”.

Dorin Cuibariu,
instrumentist:

- continuare din pagina I -

“Din păcate, au fost şi
multe păreri diferite. La
instrumentişti a fost o
altă răsturnare de valori,
la care nu m-am aştep-
tat. A cântat bine şi con-
curentul cu torogoata,
dar a cântat bine şi cel la
saxofon. Nu trebuie să
judecăm tinerii inter-
preţi din punctul de
vedere al sonorizării, cu
atât mai mult cu cât unii
la doar 16 ani au cântat
de foarte puţine ori în
faţa unui microfon. Tre-
buie să-i judecăm după
valoarea lor, după voce
şi după tehnica de
stăpâni instrumentul”.

Supliment realizat de Petru Vasile TOMOIAGĂ şi Anton BORBELY

Gala laureaţilor
Marele Premiu - Alexandra Băcilă

Locul I solişti vocali -
Georgiana Necşa

Locul II solişti vocali -
Livia Celea

Locul III solişti vocali -
Iasmina Iova

Premiul de popularitate -
Simona Mazăre

Locul I instrumentişti -
Cătălin Buşecan

Locul II instrumentişti -
Sorin Jivcu

Locul III instrumentişti -
Ciprian Vârciu

Premiul CCAJTimiş -
Diana Mirea
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Totul a început în data de 22 august
la miezul nopţii, atunci când din
curtea societăţii „Giroceana” autoca-
rul, cei doi şoferi, alături de ceilalţi
45 de pasageri, au luat drumul unei
călătorii memorabile spre centrul Eu-
ropei, cu destinaţia finală Viena.
În drumul nostru spre Austria, am
străbătut toată Ungaria. Chiar dacă
s-a mers pe autostradă, am avut
parte de unele peisaje splendide. Din
Câmpia de Vest am trecut în marea
Câmpie Panonică, străbătută de Du-
nărea albastră, şi apoi am ajuns pe
teritoriul Austriei.
Joi, 23 august, la ora 10, am ajuns în
faţa hostelului Hutteldorf, locul unde
urma să ne cazăm. Obosiţi după un
drum lung, dar dornici de aventură,
ne-am lăsat bagajele şi am plecat să
descoperim misterele Vienei, care au
dat naştere atâtor poveşti nemuri-
toare despre prinţi, prinţese, împăraţi
şi împărătese.
Ne-am suit în autocar şi am luat dru-
mul Turnului Dunării, aflat în unul
dintre cele mai moderne cartiere ale
Vienei. Ne-am plimbat prin Parcul
Dunării, iar apoi ne-am urcat cu aju-
torul liftului până la 150 metri, unde,
de pe terasa turnului care oferea o
privelişte de 360 de grade, am văzut
întreaga Vienă. Am urcat pe scări
până la 175 metri, unde se afla un
restaurant a cărui platformă se rotea,
realizând, de asemenea, o mişcare de
360 de grade, fără să realizezi măcar
acest lucru.
Am plecat, pe urmă, să descoperim
centrul istoric al Vienei. Am parcat
în zona muzeelor, de unde elevii îm-
preună cu profesorii însoţitori au
mers să servească prânzul în oraş.
După masă, am pornit la pas să
vedem acele lucruri despre care au-
ziserăm, dar nu le văzuserăm. Ast-
fel, am văzut clădirile impozante ale
Naturhistorische Museum şi Kunst-
historische Museum, am trecut apoi
prin Grădina Poporului, de unde am
ajuns în faţa impozantului palat Im-
perial Hofburg. Am ieşit apoi şi am
ajuns la Muzeul Albertina, de unde

am mers spre Catedrala Sf. Ştefan,
aflată chiar în mijlocul centrului is-
toric. Până la catedrală am văzut şi
ruinele vechiului castru roman Vin-
dobona.
Centrul istoric este împânzit de pieţe
şi piaţete, cu clădiri care de care mai
frumoase, reprezentante ale stiluri-
lor romane, gotice, baroce, rococo şi

chiar secession.
La ora 18 am ajuns la hostel şi ne-am
pregătit pentru cina servită la ora 19.
După masă, lumea şi-a reîncărcat
bateriile pentru Prater, celebrul parc
de distracţii. Am stat trei ore în parc,
până la miezul nopţii. Au fost trei
ore de distracţie şi adrenalină
maximă. La întoarcerea spre hostel
am realizat şi un tur nocturn alVienei.
Vineri, 24 august, la ora 9, după ser-
virea micului dejun, am părăsit hos-
telul cu direcţia Palatul Schonbrunn,

unde urma să ne petrecem aproape
întreaga zi. După achiziţionarea bi-
letului de intrare Classic Pass, care
ne asigura accesul în palat, la Glo-
riette, în Labirint şi în Grădina Privy,
am început să vizităm imensa curte a
palatului cu ale sale grădini şi impo-
zanta fântână care reprezenta un
maxim punct de atracţie.
Am realizat marele tur al palatului,
vizitând, printre altele, camerele im-

periale. Fiecare
cameră avea is-

toria ei,
aceasta aflând-o de la

audio-ghidul primit la intrarea în
palat. După această incursiune prin
istoria casei Imperiale, am vizitat
Schonbrunn Zoo, unde am petrecut
câteva ore fantastice printre anima-
lele aduse din toate colţurile lumii şi
cărora li s-au asigurat climatul şi
ambientul lor natural.
După Zoo, am urcat pe colina Glo-
riette, de unde se putea vedea între-

gul peisaj cu impunătorul palat în
capăt.
Ne-am întors la hostel unde am ser-
vit cina, iar apoi, cu mic cu mare, am
plecat spre parcul de distracţii Pra-
ter, unde elevii s-au simţit foarte
bine şi au descoperit noi mijloace de
distracţie.
Ne-am întors la miezul nopţii la hos-
tel şi am început să ne facem baga-
jele pentru a doua zi dimineaţa.

Sâmbătă, 25 august, ora 9.30,

am părăsit hostelul cu destinaţia
Mica Vienă şi apoi garajul „Giro-
ceana”. Pe autostradă, în Budapesta,
am oprit la popasul Gastland, unde
am servit masa. De acolo am mai
făcut patru ore până la destinaţia fi-
nală, punctul de plecare, garajul so-
cietăţii „Giroceana”.
Viena a însemnat, anul acesta, pen-
tru premianţii din Giroc şi Chişoda
istorie, cultură şi... distracţie!

Alexandru KÓSA

Premianţii din Giroc şi Chişoda,
în excursie la Viena

Între 23 şi 25 august 2012, elevii premianţi,
împreună cu dascălii lor de la şcolile gimna-
ziale Giroc şi Chişoda, au primit cadou o ex-
cursie internaţională. Gestul, ca de fiecare
dată, a venit din partea primarului Iosif Ionel
Toma,care a asigurat excursioniştilor cheltuie-
lile privind transportul, cazarea şi mesele zil-
nice în incinta hostelului Hutteldorf, Viena.
Toate acestea din dorinţa de a-i recompensa
pe cei mai merituoşi elevi ai şcolilor din Giroc

şi Chişoda, dar şi pe dascălii lor, care şi-au dat
osteneala pe parcursul anului pentru ca şcola-
rii să obţină note mari la învăţătură.
Capitala Austriei şi-a deschis uşile în faţa
noastră, poftindu-ne să-i descoperim istoria,
cultura şi să vedem acele bijuterii arhitecto-
nice care au reprezentat un model arhitectu-
ral pentru toate oraşele aflate în cadrul
Imperiului Habsburgic,Austriac, iar mai apoi
Austro-Ungar.

Viena, sosim!
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Despre Dorin şi Melinda Bagiu, des-
pre pasiunea lor pentru maşini şi mo-
tociclete vechi, dar şi despre cele
care dau numele muzeului încropit în
comuna noastră – Ştefania, Geor-
giana şi Maria, fetiţele lor – cititorii
„Dialogului cu cetăţenii” au mai avut
prilejul să afle. Am făcut, recent, o
vizită la domiciliul tinerei familii de
giroceni, cu scopul declarat de a
vedea ce exponate s-au mai strâns în
panoplia lui Dorin Bagiu. Încă din
stradă, te întâmpină o maşină care
multora, în regimul trecut, le inspira
teamă. La Giroc, însă, autoturismul
Dacia 1300 break din 1976 vopsit şi
dotat întocmai ca o maşină a Miliţiei
de pe vremuri poate fi admirat fără
restricţii. Mai mult, maşina
va fi „vedetă” în numărul ur-
mător al revistei „De Agos-
tini”, după cum ne
mărturiseşte Dorin Bagiu. „A
trecut un an de când am reu-
şit să restaurez maşina de
miliţie. Este produsă în anul
1976 şi are seria de caroserie
5.297. I-am pus şi girofar,
dar şi o sirenă identice cu
cele pe care le avea miliţia
înainte de Revoluţie”. Într-
adevăr, maşina arată impeca-
bil.Maimult, e înmatriculată,
iar Dorin o foloseşte chiar
pentru a se deplasa la servi-
ciu, bineînţeles, după ce de-
montează girofarul şi sirena.
La fel se întâmplă şi cu un alt
exponat, o bătrână Dacia
1100, înmatriculată şi ea şi
parcată pe marginea şoselei,
în dreptul casei familiei
Bagiu.
Pentru că scopul nostru a
fost acela de a afla noutăţi,
Dorin ne satisface această
curiozitate: a reuşit să-şi
completeze colecţia de mo-
tociclete româneşti de di-

nainte de 1989.Astfel, admirăm mo-
delul Carpaţi, prima motocicletă pro-
dusă în România, după care mai
cunoscutele modele Mobra, Mini-
mobra şi Mobra Hoinar. Mobra are o
poveste interesantă, fiind achiziţio-
nată de doamna Melinda. „Soţia se
afla la Târgu-Mureş într-o delegaţie,
a văzut motorul, i-a plăcut, m-a sunat
şi l-a cumpărat. Este în stare perfectă
de funcţionare, chiar m-am şi plim-
bat cu el, ca de altfel şi cu motoci-
cleta Carpaţi”, ne spune Dorin.
Lângă motocicletele de producţie au-
tohtonă şi-a făcut loc şi un exemplar
Manet, din anii ’50, care porneşte de
la buton, întocmai ca şi motocicletele
cele mai performante din zilele noas-

tre. Dintre motocicletele din Muzeul
SGMGiroc se remarcă şi un MZ din
anii ’50, dar şi un IJ, cu ataş, fabricat
prin anii 1962-1963.

Ofertă refuzată
În lumea colecţionarilor şi restaura-
torilor de maşini de epocă, Dorin
Bagiu este un personaj cunoscut.
Sigla muzeului său, dar şi fotografii
cu maşinile sunt postate pe diferite
site-uri de specialitate.Aşa se face că
nu duce lipsă de oferte nici în ceea
ce priveşte vânzarea unora dintre ex-
ponate. Ne mărturiseşte că a avut, re-
cent, o ofertă pentru una dintre
maşinile sale. Este vorba despre un
autoturism Fiat, produs la începutul
anilor ’60. „Mi s-au oferit 7.000 de
euro, cât pentru o maşină nouă, însă
am refuzat categoric să vând Fiat-ul.
Este una dintre cele o sută de exem-

plare care au fost importate în Ro-
mânia în deceniul şase al anilor ’90.
Are 19.000 de kilometric la bord şi,
din câte cunosc, este unic în această
parte a Europei”.

SGM Giroc a străbătut
deşertul Sahara!

La începutul acestui an s-a desfăşu-
rat o nouă ediţie a raliului Budapesta

– Bamako, care se poate compara cu
mai celebrul Paris – Dakar. Pe lângă
competiţia în sine, raliul are şi o sec-

ţiune dedicată pasionaţilor
de maşini vechi, care îşi pot
testa astfel autoturismele pe
o distanţă de aproximativ
30.000 de kilometri, traseul
străbătând inclusiv deşertul
Sahara, înainte de punctul
terminus al aventurii, Ba-
mako, capitala statului Mali.
România a avut două maşini
în cursă, o Dacia 1300 din
1976 şi un Volkswagen Golf
3. Dacă maşina nemţească a
cedat pe traseu, în schimb
bătrâna Dacie a reuşit să
ajungă cu bine la destinaţie.
Interesant este că una dintre
siglele amplasate pe carose-
ria maşinii a fost cea a Mu-
zeului SGMGiroc – Banat –
România!
Este şi acesta un motiv de
mândrie nu doar pentru
Dorin Bagiu şi familia sa, ci
şi pentru comuna Giroc,
care, iată, îşi consolidează, şi
prin contribuţia lor, locul în
peisajul auto-moto româ-
nesc.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Anton BORBELY

Amintiri dintr-un trecut nu prea îndepărtat

La Giroc poate fi admirată o maşină
a temutei miliţii de dinainte de 1989
Autoturismul, alături de alte maşini şi motociclete de epocă, se regăsesc în Muzeul SGM al familiei Dorin şi Melinda Bagiu
Maşini şi motociclete
din timpuri trecute,
frânturi din
i s t o r i a
a u t o -
mobi-
listică
autoh-
tonă şi
internaţ io-
nală, adevărate piese de

muzeu (cu specificarea,
însă, că sunt funcţio-

nale), toate
acestea se

r e g ă -
sesc în
curtea
familiei

B a g i u
din comuna

Giroc.
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Semnalul de “ALARMĂAERIANĂ”are 15sunete
a 4 secunde fiecare, cupauzăde 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 LADEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

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

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

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

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0733 666478
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8 Colectivul de redacţie:

Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef

Valentina BERARIU - juridic, administraţie;
Octavian GRUIŢA, Gabriel TOMESCU, Codruţa
TOMESCU, Viorel Dorel CHERCIU - cultură;

Andra COSTA, Lavinia DAVID - social;
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 0732 600455

e-mail: ziargiroc@yahoo.com

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

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Pierdut certificat
constatator, în-
registrat sub nr.
35708 din
19.07.2010;

număr de ordine
în Registrul

Comerţului F/35
481/2006.
Declar nul.

sunt alături de familiile Seiman şi
Trifan, în clipele de grea încercare
pricinuite de trecerea în eternitate
a celui care a fost

SEIMAN MIHAI ALEXANDRU

Ne exprimăm compasiunea şi păre-
rea de rău pentru pierderea pre-
matură şi nedreaptă a unui vlăstar al
Girocului şi transmitem, şi pe
această cale, sincerele noastre con-
doleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Primăria şi Consiliul Local
al comunei Giroc

Cumnata
Leontina,
împreună cu
familia,
aminteşte că
s-au scurs doi ani de
când a trecut la cele
veşnice

ŢAP GHEORGHE
bun cumnat şi unchi.
Nu te vom uita niciodată!

MMeemmeennttoo GGhheeoorrgghhee ŢŢaapp
SS--aauu ssccuurrss ddooii aannii ddee ccâânndd GGhheeoorrgghhee ŢŢaapp,, uunnuull
ddiinnttrree ooaammeenniiii ccaarree şşii--aauu ppuuss aammpprreennttaa ppee
vviiaaţţaa ccoommuunniittăăţţiiii nnooaassttrree,, aa ttrreeccuutt llaa cceellee
vveeşşnniiccee.. GGhheeoorrgghhee ŢŢaapp,, GGhhiiţţăă ppeennttrruu pprriiee--
tteennii şşii ccuunnoossccuuţţii,, aa ffoosstt pprreeşşeeddiinnttee aall OOrrggaa--
nniizzaaţţiieeii GGiirroocc aa PPSSDD şşii ccoonnssiilliieerr llooccaall,,
ffuunnccţţiiee ddiinn ccaarree aa ccoonnttrriibbuuiitt,, pprriinn pprrooiieecctteellee
ppee ccaarree llee--aa pprrooppuuss ssaauu llee--aa ssuussţţiinnuutt,, llaa ddeezz--
vvoollttaarreeaa ccoommuunneeii nnooaassttrree şşii llaa sscchhiimmbbaarreeaa îînn
bbiinnee aa vviieeţţiiii cceettăăţţeenniilloorr eeii..
GGhheeoorrgghhee ŢŢaapp ss--aa nnăăssccuutt îînn lluunnaa iiuunniiee aa aannuulluuii 11994477,,
îînn jjuuddeeţţuull SSăăllaajj,, ccoommuunnaa CCeerriişşaa.. AA vveenniitt ppee ppllaaiiuurrii bbăănnăăţţeennee llaa vvâârrssttaa ddee
1144 aannii,, uurrmmâânndduu--şşii vviissuull ddee aa--şşii ccoonnttiinnuuaa ssttuuddiiiillee,, îînnttrreerruuppttee bbrruusscc llaa
OOrraaddeeaa.. DDiinn ccaauuzzăă ccăă pprroovveenneeaa ddiinnttrr--oo ffaammiilliiee îînnssttăărriittăă,, aa ffoosstt ddaatt aaffaarrăă
ddiinn lliicceeuu,, lluuccrruu ccaarree ssee îînnttââmmppllaa ccuu mmaaii ttooţţii ccooppiiiiii ddee ““cchhiiaabbuurrii””.. AAjjuunnss
îînn BBaannaatt,, ss--aa îînnssccrriiss llaa ŞŞccooaallaa pprrooffeessiioonnaallăă ddiinn SSâânnnniiccoollaauu MMaarree,, ddee--
vveenniinndd,, llaa aabbssoollvviirree,, mmeeccaanniizzaattoorr aaggrriiccooll.. ÎÎnn ppaarraalleell,, aa uurrmmaatt şşii ccuurrssuull
ddee ttrraaccttoorriisstt.. SS--aa îînnttoorrss llaa OOrraaddeeaa,, llaa ŞŞccooaallaa tteehhnniiccăă ddee mmaaiişşttrrii mmeeccaanniiccii
aaggrriiccoollii,, ppee ccaarree aa aabbssoollvviitt--oo ccaa şşeeff ddee pprroommooţţiiee.. AA mmuunncciitt îînn SSttaaţţiiuunneeaa
ddee MMeeccaanniizzaarree aa AAggrriiccuullttuurriiii ((SSMMAA)) TTiimmiişşooaarraa,, 88iinndd şşeeff llaa sseeccţţiiiillee ddiinn
DDuummbbrrăăvviiţţaa,, CCiiaarrddaa RRooşşiiee şşii GGiirroocc.. DDuuppăă RReevvoolluuţţiiee aa ppuuss,, îîmmpprreeuunnăă
ccuu ssooţţiiaa,, bbaazzeellee uunneeii aaffaacceerrii pprroossppeerree..
AA ffoosstt ccăăssăăttoorriitt ccuu ddooaammnnaa MMăărriiooaarraa,, ccaarree ii--aa ddăărruuiitt ddoouuăă ffeettee,, ppee
LLuucciiccaa şşii DDaanniieellaa ((GGeellii))..

AA ttrreeccuutt llaa cceellee vveeşşnniiccee îînn lluunnaa sseepptteemmbbrriiee aa aannuulluuii 22001100..

A fost un om şi o personalitate
pregnantă a comunei Giroc

Puţini sunt oamenii care, în decursul exis -
tenţei lor, pe lângă viaţa proprie şi în folo-
sul familiei, se dedică şi celor din jur,
colectivităţii şi binelui pentru cei mulţi.
Unul dintre aceştia a fost şi Ţap Gheorghe,
plecat dintre noi în urmă cu doi ani. Soţ şi
tată iubitor, familist convins, Ghiţă, cum
i-au spus toţi apropiaţii, a ştiut să extindă
interesul pentru propria familie, la familia
colectivităţii girocene, pe care a servit-o,
după puterile lui, cu multă abnegaţie şi
credinţă. Preşedinte al organizaţiei PSD
Giroc şi consilier local, a vrut să facă din
Giroc o localitate frumoasă şi prosperă,
în care concetăţenii lui să trăiască mai
bine. Şi Ţap Gheorghe chiar a reuşit să
aibă iniţiative de importanţă majoră pen-
tru dezvoltarea comunei Giroc, iar atunci
când a fost nevoie de votul său pentru
binele celor mulţi, a făcut acest lucru fără
şovăire. Ţap Gheorghe a fost un om şi o
personalitate pregnantă a comunei Giroc.
Tocmai de aceea nu a fost uitat, şi familia
îşi aminteşte de el cu multă durere, iar pri-
etenii şi consătenii, cu deosebit respect.

Dumnezeu să-l aibă în pază!
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BBrriiaannaa MMaarriiaa BBaalloogg
88 lluunnii,, CChhiişşooddaa

EErriicchh BBrreennffoorrffeerr
22,,77 aannii,, GGiirroocc

VVaanneessaa AAvvrrăămmuuţţ
22 aannii,, GGiirroocc

FFlloorriinn AAlleexxaannddrruu ŢŢuurrlluuii
22,,44 aannii,, CChhiişşooddaa

“Cupa Giroc” la pescuit
sportiv, ediţia a treia

O nouă manifestare, de această dată sportivă, tinde să devină
tradiţie în comuna Giroc. Este vorba despre “Cupa Giroc” la pes-
cuit de crap, care anul acesta îşi desfăşoară, în perioada 19-21 sep-

tembrie, cea de-a treia
ediţie. Gazdă va fi şi de
această dată Complexul
Flonta din Giroc. Pentru
a putea participa între
cele 7 echipe care vor
concura, doritorii tre-
buie să achite o taxă de
600 de lei (300 de lei
avans) şi să ia în calcul

că fiecare echipă va fi alcătuită din doi pescari+optional runner
cu drepturi depline (acesta din urmă nu va achita nici o taxă sup -
limentară). Pe lângă cupe, premiile ce vor fi acordate sunt: 1.500
lei locul I, 1.000 lei locul II şi 700 de lei locul III. 
De asemenea, se vor acorda diplome de participare tuturor con-
curenţilor. Clasamentul final va fi calculat pe cantitate, punctându-se
crapul românesc, crapul oglindă şi amurul începând de la un kilo-
gram. Zilnic, captura concursului se premiază cu o cupă şi 200 de
lei. Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare despre concurs
puteti apela numărul de telefon: 0726-879567 (Andrei). Detalii
complete despre concurs găsiţi şi pe forumul concursului: 
http://www.forum.banatul.eu/viewtopic.php?f=45&t=5456

FC Chişoda, vicecampioana ultimei ediţii de
campionat în Divizia D Timiş, a trecut, se pare,
peste primele trei meciuri fără victorie, cu care
a început sezonul, reuşind să se impună într-o
manieră categorică în etapa a patra, intermedia-
ră, disputată miercuri, 29 august.
Pe terenul de la Chişoda a venit Banatul Nerău,
o echipă pe care băieţii noştri au învins-o ca te-
goric şi în campionatul trecut. Dacă atunci
scorul a fost de 6-1 pentru Chişoda, de această
dată scorul a luat proporţii şi mai mari: s-a
încheiat 10-1 pentru echipa antrenată de
Adrian Şeţu. Dacă mai punem că gazdele au
trimis de două ori mingea în bară, avem un
tablou complet asupra a ceea ce s-a întâmplat
pe stadionul din Chişoda.
A fost un meci fără istoric, în care fotbaliştii
chişozeni şi-au lăsat arareori adversarii să
treacă de centrul terenului. Dominarea s-a sol-
dat, firesc, cu goluri, patru dintre ele fiind îns -
crise până la pauză. După reluare, s-a mai
marcat de şase ori în poarta oaspeţilor, aceştia
reuşind doar golul de onoare. De la Chişoda,
Mariş şi Magdaş au marcat de câte trei ori, iar
Abu Lebda, de două ori. Pentru Chişoda au
mai marcat Vereşteanu şi Gherman. 

AS FC Chişoda: Holca – Jaravete (Golea),
Viţan – cpt., Petruş, Vereşteanu – Furdean
(Abu Lebda), Gherman, Glodean (Ilcău),
Adrian Ilie – Magdaş, Mariş (Udrea).

În etapa a cincea, FC Chişoda s-a deplasat la
Dumbrăviţa, una dintre echipele neînvinse în
acest sezon. Iar gazdele au rămas cu cifra zero
în dreptul înfrângerilor şi după acest joc, pen-
tru că partida s-a încheiat nedecis, scor 2-2.
Furdean a deschis scorul pentru Chişoda, însă
jucătorii din Dumbrăviţa au egalat şi, apoi, au
preluat conducerea. Egalitatea a fost restabilită
în minutul 81, graţie golului marcat de 
Magdaş. (A.B.)

Chişoda realizează scorul 
începutului de sezon în Liga a IV-a

Campionatul familiilor şahiste,
12.05.2012 – Timişoara

Abia reveniţi de la Campionatul Mon-
dial Şcolar, unde n-au reuşit să-şi apro-
pie podiumul dar au câştigat o preţioasă
experienţă competiţională, fraţii Paul şi
Alexandra Paraschiv s-au impus într-o
competiţie extrem de viu disputată, de
obicei dominată de către seniori, de pă-
şind echipe consacrate, precum familia
Rohlicek (mama şi fiica) sau Ciorîcă
(tatăl şi fiul). Echipa fraţilor Paraschiv
a ocupat locul I în clasamentul general,
depăşind alte 28 de echipe participante
la această întrecere.

Concursul de şah rapid „Flori de
mai”, 19.05.2012 – Dumbrăviţa

Progresele înregistrate de şahiştii giro-
ceni cu ocazia participării la campiona-
tele majore din prima treime a anului
2012 s-au confirmat în campionatele
metropolitane şi regionale la care ace-
ştia au participat în luna mai. În turneul
dedicat juniorilor între 9 şi 12 ani, Paul
Paraschiv s-a clasat pe locul I la B10 şi
locul II în clasamentul general; Alboni
Denis s-a clasat pe locul I la B12 şi
locul III în clasamentul general. 

Alexandra Paraschiv a ocupat locul I la
F10 şi locul 4 în clasamentul general
mixt, între 47 de concurenţi, în acelaşi
turneu. În turneul open dedicat copiilor
până în 8 ani, giroceanca Dumitra-
che Cornelia a ocupat locul I la F8
şi locul II în clasamentul general
mixt, între 49 de concurenţi. Com-
petiţia a avut participare de nivel
metropolitan, fiind prezenţi, între
alţii, şi elevii marii maestre interna-
ţionale Gabriela Olăraşu. 

Concursul interjudeţean
Mediator / Ghiroda,

26.05.2012 – ediţia XII

Juniorii giroceni şi-au demonstrat încă

o dată valoarea, într-un turneu extrem
de disputat. Turneul mixt dedicat junio-
rilor între 9 şi 14 ani a fost câştigat de
către Paul Paraschiv, care a ocupat locul
I în clasamentul general. Locul I la B14
a fost adjudecat de către chişozeanul
Robert Matiş, care s-a clasat şi pe locul
III în clasamentul general. Locul III la
categoria F10 a fost ocupat de către
Alexandra Paraschiv. 
În turneul bobocilor (până în 8 ani),
locul I la fete a fost ocupat de către o fe-
tiţă de cinci ani şi jumătate din Timi-
şoara, Roxana Popa. Ea este legitimată
la Clubul de Şah Giroc şi vine din oraş
de două ori pe săptămână pentru a par-
ticipa la antrenamentele noastre. Clubul

de Şah Giroc se dovedeşte încă o dată a
fi o pepinieră de talente.

Simultan de şah cu maestrul
internaţional Dan Bogdan,

28.05.2012

Acţiunea s-a desfăşurat la Casa Tinere-
tului, fiind organizată de către Fundaţia
pentru Tineret Timiş şi subsemnatul.
Doi şahişti de la Clubul de Şah Giroc
au primit premii la categoria „Cea mai
frumoasă partidă”: Denis Alboni şi Ro-
bert Matiş.  

Cupa „1 Iunie” la şah, ediţia 2012,
Timişoara, Casa Tineretului

Competiţia a fost organizată de către
Asociaţia Judeţeană de Şah Timiş,
sub conducerea antrenorului emerit
Corneliu Paşcalău. Au participat 126
de copii cu vârste de până la 11 ani.
Reprezentanţii Clubului de Şah Giroc
au fost din nou prezenţi în lupta pen-
tru medalii, prin Paul Paraschiv, care
a ocupat locul III în clasamentul ge-
neral, Alexandra Paraschiv, care s-a
clasat pe locul I la categoria F10, Cor-
nelia Dumitrache, cu locul I la cate-
goria F8, şi Roxana Popa, care şi-a

adjudecat locul I la F7. 
Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

Vara şahistă giroceană (1)


