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Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos

Aderarea noastră la Uniunea Eu-
ropeană, în anul 2007, a fost o aderare
în primul rând de factură teoretică,
pentru că, din punct de vedere practic,
vom mai avea multe de făcut pentru a
ne integra cu adevărat în marea fami-
lie europeană. Şi dacă din punct de ve-
dere economic, financiar şi social va
mai trece o vreme până ne vom alinia
la standardele europene, din punct de
vedere cultural şi mai ales din punctul
de vedere al folclorului am fost, sun-
tem şi vom fi europeni. După cum
spuneam cu puţin timp în urmă, „Lada
cu zestre” naţională, în general, şi a gi-
rocenilor, în special, este europeană
dintotdeauna. Cântecul, jocul, portul
popular, obiceiurile şi tradiţia s-au
conservat şi s-au transmis din genera-
ţie în generaţie şi la noi, ca şi în în-
treaga Europă. Pentru că, în folclor, la
noi au fost esenţializate până la subli-
mare caracteristicile de bază ale naţiei,
ale poporului român, prin urmare şi
ale girocenilor.

În cântecul popular au fost adu-
nate, pe de-o parte, dorul şi dragostea,
iar pe de altă parte, tristeţea şi durerea
neamului; în port a fost iscusit redată
toată măiestria lucrăturii şi frumuseţea
culorilor, iar în dans – spontaneitatea
şi dorinţa de libertate.

Am fost bucuroşi să avem în mij-
locul nostru oaspeţi importanţi, caAn-
samblul Folcloric Les Compagonons
du Bareuzai din Dijon. Primul contact

cu reprezentanţii acestui ansamblu din
Franţa s-a realizat în urmă cu doi ani,
la Ruga Bănăţeană de la Paris, când
preşedintele ansamblului din Dijon,
Michel Vuillermoz, a făcut cunoştinţă
cu dansatorii giroceni, care l-au im-
presionat şi pe care i-a invitat la Dijon.

Deşi „Ghiocelul” nu a ajuns încă
la Dijon, iată că prin „Festivalul Ini-
milor”, o mişcare culturală internaţio-
nală de amploare, ansamblul din
Franţa a fost prezent la Timişoara, iar
prin domnul doctor Ioan Haţegan a
ajuns şi pe scena din Giroc. A fost o
întâlnire prietenească, de la inimă la
inimă, şi pentru mine deosebit a fost
să constat cu câtă uşurinţă se împrie-
tenesc şi se acceptă tinerii: au dansat
împreună, au cântat, iar la un moment
dat puteai să-i deosebeşti doar după
costumele populare; iar când şi aces-
tea au dispărut, erau cu toţii tineri eu-
ropeni, optimişti, voioşi şi exuberanţi.
Întâlnirea noastră cu cei din Dijon a
fost una de primă importanţă, cu atât
mai mult cu cât relaţiile noastre s-au
strâns, iar oaspeţii au invitat Ansam-
blul „Ghiocelul” la Ruga Bănăţeană
din toamnă de la Dijon.

Spuneam că folclorul este cu ade-
vărat european; în dansurile lor, oas-
peţii au prezentat simbolistic lucrările
dintr-o podgorie, până la culesul stru-
gurilor şi obţinerea vinului – princi-
pala îndeletnicire a celor din Dijon.
Dansatorii noştri au simbolizat în dan-

surile lor cositul fânului ori adunatul
recoltelor, iar urcarea alternativă pe
scenă şi succesiunea ansamblurilor ne-
au dat impresia unui duplex Giroc –
Dijon în toată frumuseţea lui.

Girocul este una dintre cele mai
mari şi mai importante comune din
ţara noastră. Noi trebuie să ne mân-
drim cu acest lucru şi să ne deschidem
prin propriile forţe drumul spre Eu-
ropa: un drum al prieteniei, al schim-
burilor economice şi, desigur, un drum
cultural pe care, iată, am şi parcurs pri-
mii paşi. Tinerii noştri s-au cunoscut
cu tinerii francezi, s-au închegat prie-
tenii şi s-au schimbat impresii, fiecare
a încercat să înveţe dansurile celuilalt,
iar eu, ca primar al comunei Giroc, în-
cântat de această atmosferă, aş fi şi
mai bucuros dacă într-o zi am să ajung
să oficiez o căsătorie între doi tineri,
unul din Giroc şi unul din Dijon.

Ansamblul Les Compagonons du
Bareuzai din Dijon a fost oaspetele
Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc.
Cu acest prilej s-au pus bazele unui
proiect cultural menit să stimuleze va-
lorificarea artei tradiţionale româneşti,
a folclorului autentic şi adevărat. Fie
ca tinerii Ansamblului „Ghiocelul” să
fie mesagerii noştri spre Europa, iar
membrii Ansamblului din Dijon, solii
Europei spre noi.

Primar,
Dr. Iosif Ionel TOMA

Despre întâlnirea

dintre Ansamblul

“Ghiocelul” şi

Les Compagonons

du Bareuzai

din Dijon,

amănunte

în paginile I, II, III, IV

La şase zile după ce a spus ucenicilor
Săi: “Sunt unii din cei ce stau aici care nu
vor gusta moartea până ce nu vor vedea Îm-
părăţia lui Dumnezeu venind întru putere”
(Matei 16, 28; Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe
Apostolii Săi preferaţi, Petru, Iacov şi Ioan,
ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt
- muntele Taborului în Galileea - ca să se
roage. Se cuvenea într-adevăr ca cei care
aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghetsimani

şi care aveau să fie martorii cei mai impor-
tanţi ai Patimilor Sale, să fie pregătiţi pen-
tru această încercare prin priveliştea slăvirii
Sale: Petru, pentru că tocmai îşi mărturisise
credinţa în dumnezeirea Sa; Iacov, căci a
fost primul care a murit pentru Hristos şi
Ioan care mărturisi din experienţa sa slava
dumnezeiască, făcând să răsune ca “fiu al
tunetului” teologia Cuvântului întrupat.

El îi urcă pe munte, ca simbol al înăl-

ţării spirituale care, din virtute în virtute,
duce la dragoste, virtute supremă care des-
chide calea contemplării dumnezeieşti.
Această înălţare era de fapt esenţa întregii
vieţi a Domnului care, fiind îveşmântat cu
slăbiciunea noastră, ne-a deschis drumul
către Tatăl, învăţându-ne că isihia (linişti-
rea) este mama rugăciunii, iar rugăciunea
este cea care arată către noi slava lui Dum-
nezeu.

- continuare în pagina 2 -

Ionel Pascotă, tot mai
aproape de titlul de
campion european
Ionel Pascotă a obţinut o preţioasă vic-

torie în etapa a 3-a a Campionatului Euro-
pean de Est. Multiplul campion din Giroc a
făcut legea pe circuitul Istanbul Park din
Turcia şi a preluat controlul în clasamentul
general. Ionel Pascotă a făcut paşi impor-
tanţi către un nou titlu de campion al Euro-

pei de Est la motociclism viteză după
victoria repurtată în runda cu numărul 3.
Sportivul, care reprezintă de doi ani pro-
priul club, Pascotă Racing Team Giroc, a
câştigat clasa Supersport din Turcia după o
cursă pe care a controlat-o în proporţie de
90%. Plecat din pole-position, bănăţeanul
a trecut primul linia de sosire în faţa turcu-
lui Baris Tok şi a bulgarului Ivan Grozev.
„A fost o cursă foarte importantă şi deci-
sivă pentru noi. Sunt foarte bucuros că am
putut veni acasă cu locul 1 şi asta ne-a
consolidat poziţia de lider în clasamentul
general. Îmi doresc foarte mult acest titlu
de campion al Europei de Est, pentru că
acum ar fi o premieră pentru zona mea na-
tală“, declara la final Ionel Pascotă. Înain-
tea ultimei etape, programate în 11
septembrie, situaţia din clasamentul clasei
Supersport este următorul: 1. Ionel Pascotă
70 puncte; 2. Ivan Grozev (Bulgaria) 61
puncte; 3. Nenad Stoianovic (Serbia) 43
puncte. Ionel Pascotă a participat, în week-
endul trecut, la etapa de Campionat Naţio-
nal de laArad, unde a obţinut locul I atât în
cursa de la Supersport, cât şi în cea de la
Superbike. Pascotă conduce în clasamen-
tele generale ale celor două grupe, fiind
foarte aproape de titlurile naţionale.

Girocul şi Dijonul, mesageri ai folclorului european
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Pentru o continuă reîmprospătare
spirituală a credincioşilor, Biserica şi
preoţii din parohia Chişoda, cu sprijinul
Primăriei Giroc şi al Societăţii Giro-
ceana, au desfăşurat mai multe peleri-
naje la mănăstirile din ţară, printre care
amintim şi Mănăstirea Sfintei Cruci de
lângă Oradea. Numai cine nu a fost la o
Sfântă Mănăstire nu ştie ce atmosferă
de linişte şi rugăcine se crează în aceste
aşezăminte.

Conform graficului din luna iunie,
un grup de 45 de credincioşi ai parohiei
Chişoda au fost în pelerinaj la Mănăsti-
rea cu hramul Sfânta Cruce. Aşezată la
nord de oraşul Oradea, mănăstirea a fost
înfiinţată în anul 1992 şi a fost conside-
rată o completare a comorii creştine
transilvănene. Aceasta este desfăşurată
pe o suprafaţă de aproape două hectare,
cu un complex monahal foarte bine pus
la punct. În mijlocul incintei se regăsesc
împreună atât bisericuţa din lemn, care
este monument istoric, cât şi biserica
cea nouă şi care împreună găzduiesc pe-
lerinii care din dragoste faţă de Dumne-
zeu vin să se roage acolo.

Mănăstirea este ocârmuită de către
maica stareţă Mina Bădilă, care din ex-
perienţa ei de o viaţă ştie să respecte bu-
nele rânduieli mănăstireşti şi canoanele
Sfinţilor Părinţi. Faptul că este ca o
matcă într-un stup, unde fiecare îşi cu-
noaşte atribuţiile atât administrative, cât
şi spirituale, face ca în câţiva ani obştea
mănăstirii să ajungă la 75 de maici care
locuiesc, muncesc şi cheamă neîncetat
pe Dumnezeu ca să binecuvinteze
munca fiecărui om.

Când intri în mănăstirea Sfintei
Cruci de la Oradea, te întâmpină o mare
turlă monumentală din care clopotele

cheamă pe toţi vieţuitorii din mănăstire
şi din afara ei la rugăciune. Intrând în
curtea acestui complex mănăstiresc, alei-
ile însoţite de tot felul de flori colorate
te conduc spre locul de rugăciune, unde
ai ocazia să te închini la moaştele câ-
torva zeci de Sfinţi. Urmându-le şerpui-
rea, te conduc şi la bisericuţa monument
istoric cu specific transilvănean în
preajma căreia se poate simţi credinţa
străbunilor care au înălţat-o. În marea
incintă a mănăstirii se găseşte şi un fru-
mos atelier de croitorie, unde când
ajungi nu poţi pleca fără a găsi ceva fo-
lositor pentru biserica ta parohială.Ală-
turi te aşteaptă un magazin de obiecte
de cult, unde poţi duce la casa ta o lu-
mânare pentru rugăciunile particulare,
o candelă de veghe, o icoană sau o psal-
tire.

În capătul aleii te întâlneşti cu un
pridvor de vară şi o trapeză, pictate în
întregime, care pot găzdui pelerinii ve-
niţi de departe.

Biserica şi întreg aşezământul mă-
năstiresc s-au înălţat aici din dragostea
faţă de Dumnezeu şi din truda neobo-
sită a obştei mănăstiri, dar şi din bună-
voinţa credincioşilor iubitori de cele
sfinte. Biserica este pictată în exterior
în întregime, valoarea spirituală a ei
fiind unică, pentru că fiecare bucăţică
de pictură vorbeşte despre Dumnezu şi
Sfinţii lui.

Încărcaţi sufleteşte şi luminaţi de
harul dumnezeiesc, plecăm de la
această mănăstire măreaţă cu mari gân-
duri de suflet ce ne-au dat un impuls să
ne rugăm mai mult şi să ne apropiem de
Dumnezeu la fiecare liturghie de la bi-
serica noastră.

Preot Traian DEBUCEAN

Schimbarea la Faţă a
Domnului Dumnezeului
şi Mântuitorului nostru

Iisus Hristos
- continuare din pagina 1 -

“Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa
deveni o alta, Se schimbă şi sclipi ca soa-
rele, în timp ce hainele sale deveniră
strălucitoare, de un alb scânteietor, cum
nu poate înălbi pe pământ înălbitorul”
(Marcu 9, 3). Cuvântul lui Dumnezeu în-
trupat îşi arăta astfel strălucirea naturală a
slavei dumnezeieşti, pe care o avea în El
însuşi şi pe care o păstrase după Întrupa-
rea Sa, dar care rămânea ascunsă sub aco-
perământul trupului. Încă de la zămislirea
Sa în pântecele Fecioarei, într-adevăr,
dumnezeirea S-a unit cu natura trupească,
iar slava divină a devenit, în mod iposta-
tic, slava trupului asumat. Ceea ce Hristos
le arătaApostolilor Săi în vârful muntelui
nu era deci o privelişte nouă, ci manifes-
tarea strălucită în El a îndumnezeirii na-
turii omeneşti - inclusiv trupul - şi a unirii
Sale cu splendoarea dumnezeiască.

În mijlocul acestei slăvite privelişti se
arătară - alături de Domnul - Moise şi Ilie,
doi mari profeţi din Vechiul Testament, re-
prezentând respectiv Legea şi Proorocii,
care îl mărturiseau ca stăpân al celor vii şi
al celor morţi.

Ieşiţi afară din ei înşişi, răpiţi în
contemplarea luminii dumnezeieşti,Apos-
tolii erau copleşiţi ca de un somn şi “neş-
tiind ce zice, Petru îi spuse lui Iisus:
Stăpâne, ce bine ar fi să rămânem aici;

dacă vrei vom face trei corturi: unul pen-
tru tine, unul pentru Moise şi unul pentru
Ilie”. Întorcându-şi apostolul de la aceasta
dorinţa prea omenească, ce consta în a se
mulţumi de bucuria pământească a lumi-
nii, Domnul le arată atunci un “cort” mai
bun şi un lăcaş cu mult mai înalt pentru a
sălăşlui în el slava Sa. Un nor luminos
veni să îi acopere cu umbra Sa, iar glasul
Tatălui Se făcu auzit în mijlocul acestui
nor, mărturisind pe Domnul: “Acesta este
Fiul Meu prea-iubit, în care am bine-
plăcut; ascultaţi de El”. Acest nor era
harul Duhului înfierii şi, la fel ca şi la Bo-
tezul Său în Iordan, glasul Tatălui mărtu-
risea pe Fiul şi arăta că cele trei entităţi ale
Sfintei Treimi, întotdeauna unite, participă
la Mântuirea omului.

Încă insuficient pregătiţi revelaţiei
unor asemenea taine, căci nu trecuseră
încă prin încercarea Crucii, Apostolii se
înspăimântară cumplit. Dar când îşi ridi-
cară capetele, îl văzură pe Iisus, singur, re-
devenit ca mai înainte, Care se apropie de
ei şi îi linişti. Apoi, coborând din munte,
El le ceru să nu vorbească nimănui de cele
ce văzuseră, până când Fiul Omului nu se
va scula din morţi.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă este
deci prin excelenţă aceea a îndumnezeirii
naturii noastre omeneşti şi a participării
trupului nostru trecător la bunurile veş-
nice, care sunt mai presus de fire. Înainte
chiar de a îndeplini Mântuirea noastră prin
Patimile Sale, Mântuitorul arată atunci că
scopul venirii Sale în lume era tocmai să
aducă pe tot omul la contemplaţia slavei
Sale dumnezeieşti.

Pelerinaj la Mănăstirea Sfintei Cruci
din judeţul Bihor

Despre zgârcenie
Economia e o virtute,

dar care se poate cu uşu-
rinţă transforma în zgârce-
nie. Biserica şi preoţii ei ne
spun că risipitorul nu-i mă-
rinimos. Nu din dispreţ
pentru bogaţi le risipeşte,
ci numai din pricină că nu
ştie să le întrebuinţeze cum
se cuvine. Este mărinimos
acela care-şi cheltuieşte
averea aşa cum se cade,
căci duh cu adevărat înalt
are acela care nu-i rob pa-
timii şi căruia puţin îi pasă
de bogaţi. Cel ce merită
bun nume este acela care
cheltuieşte cu înţelepciune,
nu la întâmplare şi fără
discernământ. Cu totul alt-
ceva este omul zgârcit.
Economul nu cheltuieşte
decât când trebuie, cel
zgârcit nu se atinge de avu-
tul său, nici chiar când ne-
voia cere. Economia,
putem zice, este soră cu
mărinimia. Să punem, aşa-
dar, deoparte, mărinimia şi
economia, de alta risipa şi
zgârcenia. Unele izvorăsc
din micimea de suflet, al-
tele, din măreţia lui.
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În numărul acesta vă pro-
pun răspunsuri la câteva în-
trebări frecvente pe care le-am
primit de la participanţii la
trafic.

În ce condiţii legale pu-
tem conduce un moped?

În conformitate cu preve-
derile legislative actuale (art. 6
pct. 21 din OUGR nr. 195/2002
modif. şi rep.), un vehicul
având caracteristicile tehnice:
două, trei sau patru roţi, a cărui
viteză maximă prin construcţie
nu depăşeşte 45 km/h şi care
este echipat cu motor cu ardere
internă cu aprindere prin scân-
teie (motor pe benzină) cu o ca-
pacitate cilindrică sub 50 cm3
sau cu alt motor cu ardere in-
ternă (diesel) sau electric a
cărui putere nominală este de
cel mult 4 kw se încadrează în
categoria mopede.

În conformitate cu preve-
derile art. 6 pct. 6 din acelaşi
act normativ, mopedele, tram-
vaiele, tractoarele folosite în
exploatările agricole şi fores-
tiere, vehiculele destinate efec-
tuării unor lucrări sau servicii,
care se deplasează ocazional pe
drumurile publice, nu sunt

considerate autovehicule.
Pentru a fi condus pe dru-

murile publice, acest tip de ve-
hicule trebuie să respecte
condiţiile legale privind circu-
laţia vehiculelor supuse înre-
gistrării.

Persoana care conduce un
astfel de mijloc auto trebuie să
aibă vârstă minimă de 16 ani
împliniţi, să fi urmat cursurile
de legislaţie rutieră a unei şcoli
de şoferi şi să respecte semni-
ficaţia reglementărilor rutiere.

Obligaţiile conducătorilor
de mopede sunt prevăzute în
art. 160 şi 161 din Regulamen-
tul de aplicare al OUGR nr.
195/2002 modificată şi repub-
licată.

Ce fac după achitarea
procesului verbal de consta-
tare şi sancţionare a contra-
venţiei?

După efectuarea plăţii, în
termen de 15 zile, procesul-
verbal împreună cu o copie de
pe chitanţa de plată a amenzii
se predă de către contravenient
agentului constatator sau se tri-
mit prin poştă unităţii de poliţie
din care acesta face parte. În
cazul achitării on-line a amen-
zilor contravenţionale nu mai
este necesară nici o altă for-
malitate.

Ce folii colorate se pot
aplica pe geamurile autovehi-
culului ?

În normele tehnice elabo-
rate de către registrul Auto
Român se specifică faptul
că parbrizul trebuie să confere
o transparenţă de minim
75% în câmpul de vizibilitate
al şoferului, iar geamurile late-
rale-faţă de minim 70 %.

Pentru celelalte geamuri,
care nu au un rol esenţial în vi-

zibilitatea şoferului, coeficien-
tul de transmitere a luminii
poate fi mai mic de 70%.

Luneta autoturismului nu
este considerată a fi un geam
cu rol important în vizibilitatea
conducătorului auto, cu
condiţia ca vehiculul să fie
dotat cu oglinzi retrovizoare
exterioare pe ambele laturi.

Foliile pot fi aplicate în
următoarele condiţii: sunt omo-
logate sau certificate de către
RegistrulAuto Român; geamu-
rile pe care s-au aplicat res-
pectă condiţiile tehnice privind
gradul de transparenţă specific;
fiecare geam pe care s-a inter-
venit este marcat corespunză-
tor; aplicatorul v-a înmânat
documentele corespunzătoare
aplicării; aceste accesorii sunt
conforme şi sunt legal aplicate.

S-a constatat, însă, că exis-
tenţa la bordul vehiculului a
acestor documente nu exclude
posibilitatea ca aplicatorii sau
utilizatorii să nu respecte
condiţiile tehnice privind gra-
dul de transparenţă, aplicând,
în special pe geamurile-
faţă, folii cu transparenţa sub
70%.

De asemenea, în cazul în
care autovehiculul are din fa-
bricaţie geamuri-faţă cu o tentă
de culoare, (nefiind 100%
transparent), aplicarea unei
folii cu transparenţă de 70% va
depăşi gradul de transparenţă
legal acceptat pentru geamul
respectiv.

Care sunt sancţiunile
pentru depăşirea vitezei le-
gale?

Sancţiunile pentru neres-
pectarea regimului legal de vi-
teză sunt: cu 2 sau 3 puncte
amendă (în prezent 1 punct

amendă are valoarea de 67 de
lei) şi 2 puncte penalizare pen-
tru depăşirea cu 10-20 km/h a
vitezei maxime admise pe sec-
torul de drum, respectiv pentru
categoria din care face parte
autovehiculul condus, consta-
tată, potrivit legii, cu mijloace
tehnice omologate şi verificate
metrologic; cu 4 sau 5 puncte
amendă şi 3 puncte penalizare
depăşirea cu 21-30 km/h a vi-
tezei maxime admise pe secto-
rul de drum respectiv pentru
categoria din care face parte
autovehiculul condus, consta-
tată, potrivit legii, cu mijloace
tehnice omologate şi verificate
metrologic; de la 6 la 8 puncte
amendă şi 4 puncte penalizare
depăşirea cu 31-40 km/h a vi-
tezei maxime admise pe secto-
rul de drum respectiv pentru
categoria din care face parte
autovehiculul condus, consta-
tată, potrivit legii, cu mijloace
tehnice omologate şi verificate
metrologic; de la 9 la 20 puncte
amendă şi 6 puncte penalizare

depăşirea cu 41-50 km/h a vi-
tezei maxime admise pe secto-
rul de drum respectiv pentru
categoria din care face parte

autovehiculul condus, consta-
tată, potrivit legii, cu mijloace
tehnice omologate şi verificate
metrologic; de la 9 la 20 puncte
amendă şi suspendarea exerci-
tării dreptului de a conduce
pentru o perioadă de 90 de zile
în cazul depăşirii cu mai mult
de 50 km/h a vitezei maxime
admise pe sectorul de drum
respectiv şi pentru categoria
din care face parte autovehicu-
lul condus, constatată, potrivit
legii, cu mijloace tehnice omo-
logate şi verificate metrologic.

Cum pot afla câte puncte
de penalizare am ?

În conformitate cu preve-
derile art. 208 din R.A.O.U.G.
195/2002 Republicată, titularul
permisului de conducere, la ce-
rere, are dreptul să obţină, per-
sonal, la sediul poliţiei rutiere
din judeţul care îl are în evi-
denţă, informaţii cu privire la
numărul de puncte ce i-au fost
aplicate.

În ediţiile următoare vom
încerca să răspundem şi altor
întrebări, acestea fiind destul
de numeroase.

Întrebări şi răspunsuri utile

Până la urmă inevitabilul s-a
produs: zilele trecute la o gospo-
dărie din Giroc a izbucnit incen-
diul. Echipa de la Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Ur-
genţă a intervenit prompt. Una
dintre casele nou construite pe
raza comunei era în flăcări. În
noaptea de 3 spre 4 iulie, pe strada
Semenic, la imobilul aparţinând
lui Titus Curelaru, a izbucnit un
incendiu. Flăcările au cuprins aco-
perişul clădirii, iar intervenţia salu-
tară şi profesionistă a pompierilor
voluntari a făcut ca incendiul să
nu provoace pagube atât de în-
semnate şi nici să nu se extindă şi
la imobilele şi gospodăriile înveci-
nate.

La câteva zile după năpastă,
când propietarul casei şi-a mai re-
venit din şocul suferit, acesta s-a
adresat printr-o scrisoare de mul-

ţumire atât pompierilor giroceni,
cât şi Primăriei comunale, care
acordă o atenţie deosebită echipe-
lor SVSU de pe teritoriul locali-
tăţii. Propietarul casei afectate de
incendiu s-a arătat recunoscător
pentru felul în care, timp de trei
ore, pompierii voluntari din co-
muna noastră, coordonaţi de Du-
mitru Crăiniceanu, şi-au făcut
datoria. «Vă rog să primiţi mulţu-
mirile familiei mele pentru grija
pe care o purtaţi cetăţenilor aces-
tei comune», se arată în scrisoarea
semnată de Titus Curelaru.

Despre eveniment, şeful pom-
pierilor voluntari din Giroc, Du-
mitru Crăinceanu, ne-a declarat:
“Am avut noroc că hidrantul a
fost foarte aproape de casa al cărei
acoperiş a luat foc. Astfel, nu am
mai fost nevoiţi să ne deplasăm cu

maşina pentru realimentare, ci am
putut monta furtunurile direct la
sursa de apă. A fost, îmi amintesc,
o noapte rece de iulie, dar servan-
ţii noştri, deşi uzi leoarcă de la je-
turile de apă, nu s-au lăsat până

nu au lichidat incendiul. Am
muncit aproape trei ore şi jumă-
tate, dar am reuşit să stingem fo-
carul”.

Scriam într-un număr trecut al
ziarului nostru că “Paza bună
trece primejdia rea!” şi bine ar fi
fost ca această nenorocire să nu se
petreacă... Şi tot la această zicală
putem încadra promptitudinea şi
priceperea pompierilor instruiţi...

Aşadar, iată că ne putem baza
şi în practică pe multiplii noştri
campioni naţionali, care au cucerit
laurii supremi în ultimii patru ani.

Ar fi bine ca măiestria lor să se
dovedească şi în continuare doar
în câştigarea concursurilor şi ni-
cidecum în intervenţii ca aceasta
pe care am prezentat-o aici.

V.T.

Pompierii voluntari din Giroc
au acţionat cu promptitudine
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„Am început de mică să cânt, în
primă fază în maşină, între scau-
nele părinţilor, de la Timişoara la
Percosova (satul bunicilor din
partea tatălui) sau de la Timişoara
la Dudeştii Vechi (satul bunicilor
din partea mamei), până i-am con-
vins că trebuie să îmi exploatez
acest talent”, îşi începe povestea
Doriana Talpeş, una dintre tine-
rele speranţe ale folclorului bănă-
ţean autentic. La vârsta de 7 ani,
Doriana a fost îndrumată spre
Grupul Flores de la Palatul Copii-
lor din Timişoara. „Era într-o zi
de vineri, îmi voi aminti toată viaţa
acea zi... Erau mulţi copii acolo şi
un ”nenea” care a ştiut cum să ne
facă să aşteptăm cu sufletul la
gură fiecare zi de vineri pentru a
merge la repetiţii”. Personajul
despre care vorbeşte Doriana Tal-
peş este nimeni altul decât profeso-
rul Nicolae Puşcaşu, actualmente
director al Palatului Copiilor din
Timişoara, care a fost primul ei
dascăl în muzică, cu care mai târ-
ziu a studiat pianul şi chitara.
”Acest lucru s-a întâmplat pentru
foarte scurt timp, deoarece nu
aveam răbdare să studiez un ins-
trument. Eu trebuia să dansez în
faţa oglinzii cu spray-ul în mână,
bineînţeles, cântând”, rememo-
rează Doriana primii paşi în mu-
zică.

Succesul nu aşteaptă
vârsta

Un an mai târziu l-a cunoscut pe
cel care urma să-i fie cel de-al doilea
dascăl, Teo Catarov, care i-a şi făcut
primele aranjamente muzicale şi pri-
mele înregistrări, fiind un vechi prie-
ten al părinţilor ei şi cel care alături
de Safka Lalici i-a cântat la botez.
„La vârsta de 10 ani făceam parte din
Grupul Slavjak – ansamblul bulgă-
resc de cântece şi dansuri tradiţionale
al Uniunii Bulgare din Banat, condus
de Teo Catarov. Au urmat şapte ani
de spectacole, turnee, concursuri, fil-
mări, amintiri pe care le păstrez cu
drag în suflet. La vârsta de 13 ani am
participat la o nuntă la Bocşa, la o fa-
milie de prieteni, unde era angajat să
întreţină atmosfera Florin Pistrilă.
Prietenii l-au rugat insistent să mă
lase să cânt o piesă. Eu nu mai cân-
tasem până la momentul respectiv
nici o piesă de folclor în public, dar
norocul meu a fost că de câteva luni
ascultam un album pe care doamna
Andreea Voica numai ce îl lansase:
era un album cu melodii de petrecere
şi o piesă care se potrivea momentu-
lui. O ştiam şi am repetat-o puţin cu
orchestra, bineînţeles ajutată de Flo-
rin Pistrilă. Lumea a jucat, am făcut
şi căpătare, o bancnotă pe care şi
acum o păstrez, am primit-o de la

socru mare”, rememorează Doriana
Talpeş capitolul în care a cântat
prima dată folclor în faţa unei au-
dienţe. „Sunt anumite momente care
mi-au marcat viaţa şi despre care aş
putea să povestesc ore în şir, pentru
că mi-au rămas imprimate în minte
şi în suflet...”. În aceeaşi seară în care
a cântat la nunta de la Bocşa, Florin
Pistrilă le-a sugerat părinţilor Doria-
nei să o înscrie la Şcoala Populară de
Artă. „Aşa am ajuns eleva doamnei
profesor Carmen Popovici-Dum-
bravă, la vârsta de 14 ani. A fost un
nou început, alte festivaluri, alte
spectacole şi - încet, încet - mi-am
luat zborul de sub aripa doamnei pro-
fesor Carmen Popovici-Dumbravă,
care mă susţine în continuare, chiar
dacă nu îi mai sunt elevă, şi care, ală-
turi de doamna Daniela Băcilă, a pus
o vorbă bună pentru ca eu să ajung
colaborator al Ansamblului Timişul
al Casei de Cultură a Municipiului
Timişoara, condus de domnul core-
graf Toma Frenţescu şi avându-l di-
rector pe domnul Pavel Deheleanu”.

Doriana Talpeş spune că a avut
noroc că bunul Dumnezeu i-a scos în
cale oamenii de care avea realmente
nevoie. „Despre fiecare om care mi-a
fost alături ca profesor aş putea să
povestesc foarte multe, pentru că fie-
care mi-a marcat personalitatea şi
cursul vieţii. Trebuie să le amintesc
şi pe doamna profesor Simona
Negru, doamna profesor Mărioara

Miclea, doamna profesor Diana
Matei, care m-au pregătit la diferite
vârste cu ore de canto, cea din urma
fiindu-mi actualmente profesor de
canto. Cât despre pregătirea mea ca
om, de ea s-au ocupat profesorii de
la Liceul Jean-Louis Calderon: timp
de 12 ani mi-au scuzat absenţele, m-au
susţinut, m-au forţat să mă ţin şi de
şcoală. Şi datorită lor, dar şi mulţu-
mită profesorilor de la Facultatea de
Economie şi Administrare aAfacerii
a Universităţii de Vest din Timişoara,
sunt acum masterand în cadrul mas-
teratului de Contabilitate şi Sisteme
Informatice în Corporaţii, la aceeaşi
facultate”.

De doi ani şi jumătate, Doriana
Talpeş este colaborator al TVR Ti-
mişoara, unde a moderat emisiuniile
„Cine oi fi eu?” – realizator Diana
Bogea, „Bună dimineaţa, Banat!” şi
„Vocea populară”, alături de Răzvan
Munteanu – realizator Dorin Mun-
teanu. Ultimele două proiecte sunt
producţii TVR Timişoara pentru pos-
tul naţional TVR3.

„Acum, că m-aţi obligat să îmi
amintesc ce am făcut în cei 23 de ani
de viaţă, frumos e să le mulţumesc
tuturor celor care mi-au fost alături,
celor pe care i-am amintit şi să îmi
cer scuze faţă de cei pe care nu i-am
amintit, deoarece, aşa cum am spus
mai sus, Dumnezeu mi-a scos în cale
oameni care m-au sprijinit, de la care
am învăţat ceva şi care merită din
partea mea tot respectul!”.

Vasile TOMOIAGĂ

“Bunul Dumnezeu mi-a scos în cale oamenii de care aveam realmente nevoie”

Un tânăr reprezentant al folclorului
autentic: Doriana Talpeş
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Notre adhésion à l'Union europé-
enne en 2007 a été principalement
théorique car, en termes pratiques,
nous aurons beaucoup à faire pour
nous intégrer dans la grande famille
Européenne. Et si du point de vue
économique, financier et social un
certain temps va passer jusqu'à ce que
nous allons nous aligner aux normes
européennes, en termes de culture et
en particulier du point de vue du fol-
klore on a été, nous sommes et nous
serons européens. Comme je le disais
il n'ya pas longtemps, « Lada cu zes-
tre» nationale, en général, et en parti-
culier celle des habitants de Giroc est
toujours européenne. Chez nous, la
chanson, le jeu, les costumes, les co-
utumes et traditions ont été préservées
et ont été transmises de génération en
génération, comme partout en Europe. 

Dans la chanson populaire on a re-
cueilli, d'une part, le désir et l'amour,
d'autre part,la tristesse et le douleur
des gens, le port a rendu tous les sa-
voir. J'ai été heureux d'avoir des invi-
tés importants au milieu de nous
comme  L’Ensemble Folklorique du
Bareuzai Compagonons Dijon. Le
premier contact avec les représentants
d’Ensemble Folklorique a été faite il y
a deux ans, à la prière du Banat à Paris
lorsque le président d'ensemble de
Dijon, Michel Vuillermoz a rencontré
les danseurs de la commune de Giroc
qui l’ont impressionné et qui ont été
invités à Dijon. 

Bien que "Ghiocelul" n'a pas en-
core atteint Dijon, voici, le "Festival
des coeurs", un grand mouvement
culturel international, l'ensemble de la
France était présente à Timisoara, et
par M. John médecin Hategan le
groupe est présent  sur scène de Giroc.
C'était une réunion amicale, de cœur à
cœur, et j'ai été particulièrement heu-
reux de voir avec quelle facilité on se
fait des amis et comment les jeunes se
soutient: ils ont dansé ensemble,
chanté, et à un certain moment, vous
pouvez les distinguer grâce a leurs

costumes populaire. Notre rencontre
avec les gens de Dijon a été d’une
grande importance, surtout avec la
façon dont nos relations ont été pro-
ches, et les clients sont invités En-
semble Banat "Ghiocelul" Prière à
l'automne de Dijon. J’ai  déclaré que
le folklore est vraiment européenne,
dans leurs danses, les invités symbo-
liquement présenté le travail de la
vigne, les vendanges pour le vin et ob-
tenir - la principale occupation de
l'Dijon.

Nos danseurs ont symbolisé dans
leurs danses le faucher de la récolte du
foin et la collecte de grimpe sur scène
et la séquence des assemblées nous
ont donné l'impression d'un duplex
Giroc - Dijon dans toute sa beauté. 

Giroc est l'un des conjoints plus
grand et le plus important dans notre
pays. Nous devrions être fiers et ou-
vrir la voie vers l'Europe par ses pro-
pres forces: un voyage d'amitié, les
échanges économiques et, bien sûr, un
voyage culturel qui, voici, a couvert
les premiers pas. Nos jeunes ont ren-
contré les jeunes Français, des ami-
tiés se sont liées, des impressions ont
été changés,  chaqu’ un a essayé d'ap-
prendre le danse de l’autre, et moi, en
tant que maire du village, Giroc ex-
cités par cette ambiance, je serais plus
heureux si un jour je reçois pour offi-
cier un mariage entre deux personnes,
l'un des Giroc et un de Dijon. L’En-
semble du Compagonons Bareuzai
Dijon a été l'ensemble Les invités
"Ghiocelul» dans Giroc. A cette occa-
sion, ils ont mis en place un projet
culturel pour stimuler l'exploitation de
l'art roumain traditionnel, folklore et
authentique. Les jeunes de l’ensemble
«Ghiocelul» seront nos messagers de
l'Europe, et les membres de l'ensem-
ble de Dijon seront les messageurs de
l’Europe vers nous.

Le maire de Giroc, 
docteur Iosif Ionel Toma

Giroc et Dijon, les messagers du folklore européen

GIROC DIJON
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Legăturile de prietenie dintre Aso-
ciaţia Culturală franco-română din
Dijon şi Societatea Culturală Banatul
din Timişoara conduce în această
toamnă la desfăşurarea Rugii bănăţene
la Dijon.

Ca o prefaţare a acestui mare eveni-
ment cultural bănăţean, trupa de folclor
tradiţional stilizat din Dijon – Les Com-
pagnons du Bareuzai – a întreprins un
turneu de 8 zile prin Banat. Prietenii
celor cu jmasbire roşii – aşa s-ar putea
traduce numele acestei trupe folclorice
care a preluat şi duce mai departe tradi-
ţia folclorului viticol francez în general
şi a celui din Burgundia, în special.

Ansamblul de artă şi tradiţii popu-
lare din Dijon s-a format în anul 1953
din iniţiativa celebrului primar dijonez
Kir, de origine chineză – şi sub condu-
cerea lui Levausseur. Şi-a propus de la
început să preia, să stilizeze şi să pre-
zinte tradiţia folclorului viticol local. În
varii forme grafice şi coregrafice au fost
montate şi prezentate spectacole ce sus-
ţin diversele faţete ale culturii burgunde,
ale viţei de vie, ale culesului şi ale dru-
mului strugurilor spre cramă şi în pro-
cesul de vinificare.

Acestei tradiţii viticole îi este con-
sacrat şi celebrul Festival al vinului de
la Dijon, cunoscut în lumea întreagă
pentru calitatea ansamblurilor partici-
pante. Trupe româneşti de prestigiu au
participat şi au câştigat sau au ocupat lo-
curi de frunte la acest festival. Dintre ele
amintim Timişul din Timişoara şi Se-
menicul din Reşiţa.

Ansamblul francez a evoluat pentru
prima dată în România, aici în Banat,
într-un şir de festivaluri internaţionale.
Între 6 şi 7 iulie au participat la Festiva-
lul Internaţional de folclor Hercules de
la Băile Herculane unde au primit aplau-
zele frenetice ale spectatorilor din par-
cul Vicol. S-au întreţinut cu conducătorii
trupelor participante, au schimbat adrese
şi cadouri simbolice. O apreciere deose-
bită au acordat francezii ansamblurilor
de copii şi tineret din Banat. Impresio-
naţi, aproape până la lacrimi, de copiii
şi tinerii de la Bolvaşniţa cei care până la
înserat lucrează şi de la orele 22 vin la
repetiţii, domnii Michel Vuillermoz pre-
şedinte şi dl Charles Quenel director ar-
tistic, i-au invitat cu insistenţă să
meargă la Dijon în cursul anului viitor.

În 8 iulie ansamblul francez a pre-
zentat un prim spectacol pe scena din
Parcul Rozelor din Timişoara în cadrul
Festivalului Inimilor. Pe 9 iulie un alt
spectacol, cu altă coregrafie şi dansuri, a
primit aplauzele rafinatului pubic timi-
şorean.

O întâlnire cu totul deosebită s-a
desfăşurat în seara aceleiaşi zile la
Giroc, acolo unde francezii au fost oas-
peţii Ansamblului Ghiocelul. Un spec-
tacol duplex am putea spune s-a
desfăşurat pe scena în aer liber din cur-
tea Căminului Cultural. La concurenţă
cu meciul de box a lui Lucian Bute, un
numeros public a umplut spaţiul. O suită
de dansuri franceze a fost urmată de una
de dansuri româneşti bănăţene, şi tot aşa
până târziu în noapte. La urmă, oaspeţii
le-au oferit o surpriză localnicilor: fie-
care fată din Franţa a invitat un băiat de
la Giroc şi invers să facă perechi şi au
dansat împreună pe o melodie franceză.
Francezii nu s-au dezminţit şi au oferit
un cadou celei mai tinere dansatoare de
la Ghiocelul: o fetiţă de 8 ani. Cadouri
simbolice au fost împărţite primarului
Ionel Toma, coregrafului Victor Jiche-

ran şi directoarei ansamblului Ileana
Szabo. Seara s-a terminat la lac, acolo
unde dansatorii Ghiocelului au pregătit
un delicios papricaş la cazan, apreciat
elogios de oaspeţi. Cum însă dansatorii
nu pot sta locului, s-au încins repede
hore, brâuri, ardelene şi sorocuri, dar şi
melodiile franceze din spectacol. O ade-
vărată frăţie a dansului a adus împreună
francezi şi români timp de câteva ore. Şi
nimeni nu voia să plece de acolo. Cu pă-
reri de rău s-au despărţit, dar se vor re-
vedea pe 3 şi 4 septembrie la Ruga
bănăţeană de la Dijon şi petrecerea va
continua spre bucuria dansatorilor.

Pe 10 iulie 2011, ansamblul francez
a deschis manifestările de la Muzeul Sa-
tului Bănăţean din Timişoara, loc unde
s-a bucurat de acelaşi succes ca şi în zi-
lele anterioare. De aici ansamblul din
Dijon s-a deplasat la Belinţ. Au asistat
la dezvelirea bustului compozitorului
Sabin Drăgoi în parcul din faţa şcolii,
au mers în coloane până în faţa Casei
Naţionale, unde au asistat la deschide-
rea actualei ediţii a Festivalului interna-
ţional de folclor Flori Belinţene. Au dus
până în acest splendid sat din pusta Ba-
natului tradiţiile folclorice burgunde.Au
fost aplaudaţi la scenă deschisă şi se vor
revedea cu prietenii de aici în septem-
brie, la Dijon.

Seara zilei de 10 iulie a fost consa-
crată spectacolului de gală ce a încheiat
Festivalul Inimilor. Premii şi diplome au
încununat prezenţa ansamblului francez
prin Banat.

Ultimul spectacol s-a desfăşurat în
sala Liceului de muzică din Arad, pe 11
iulie, încununând astfel primul turneu al
trupei folclorice din Dijon prin Româ-
nia. Impresiile culese au fost extrem de
puternice, vii şi favorabile folclorului
bănăţean. De la preşedinte la coregraf şi,
mai ales, la dansatori, cu toţii au fost im-
presionaţi de vivacitatea folclorului nos-
tru, de implicarea copiilor şi tinerilor în
fenomenul coregrafic tradiţional. Au
fost plăcut surprinşi şi de calitatea ospi-
talităţii bănăţene.

Ansamblul francez îi aşteaptă pe bă-
năţeni pe 3 şi 4 septembrie la Dijon,
acolo unde se va desfăşura Ruga bănă-
ţeană, numită de ei Sărbătoarea Banatu-
lui în Burgundia. Vor participa
ansamblurile Timişul din Timişoara, Re-
şiţeana din Reşiţa, Ghiocelul din Giroc,
Florile Belinţului, alături de primarii lo-
calităţilor respective şi de consilieri lo-
cali. O parte dintre locuitorii acestor
aşezări bănăţene vor face şi ei deplasa-
rea la Dijon. În curs de pregătire se mai
află şi alte trupe timişene ce vor să par-
ticipe la această amplă manifestare cul-
turală. Va mai fi prezentă o delegaţie a
agricultorilor privaţi din România, vor
fi prezentate broşuri, pliante turistice
despre Banat, dar şi expoziţii de foto-
grafii. Vor mai fi prezenţi meşteri popu-
lari, dar şi diverse firme ce vor prezenta
spre vânzare produse ale economiei bă-
năţene.

Dr. Ioan HAŢEGAN

Les Compagonons du Bareuzai în Banat
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Les liens d'amitié entre l’Associa-
tion culturelle franco-roumaine de Dijon
et la Societé Culturelle Banatul de
Timisoara conduisent cet automne au
déroulement à Dijon d’une fête spéci-
fique du Banat, « ruga banateana ». Pour
voir les traditions de Timisoara et pour
connaitre l'esprit du Banat, l’ensemble
folklorique Les Compagnons du
Bareuzai est venu au Banat pour une
visite de 8 jours. Amis de ceux aux
jmasbire rouge, telle serait la traduction
du nom de cet ensemble folklorique qui
perpétue la tradition du folklore viticole
français en général et plus particulier de
celui de Bourgogne.

C'est en 1953 que le maire de Dijon
d'origine chinoise, Kir, a l'initiative de
créer un ensemble folklorique représen-
tatif de la région de Bourgogne. Il a pro-
posé d'abord de récupérer et de
retravailler la tradition folklorique viti-
cole locale. Sous diverses formes choré-
graphiques ont été montés et présentés
des spectacles de danse qui soutiennent
les diverses facettes de la culture de la
vigne en Bourgogne, les vendanges et la
route du vin vers la cave.

A cette tradition viticole est con-
sacrée la célèbre fête du vin de Dijon,
connue dans le monde entier pour la
qualité des ensembles folkloriques par-
ticipants. Des troupes roumaines pres-
tigieuses ont participé et gagné ou ont
occupé les meilleurs places dans ce fes-
tival. Parmi celles-ci on peut mention-
ner l'ensemble Timisul de Timisoara et
Semenic de Resita.

L’Ensemble français, Les Com-
pagnons du Bareuzai, a évolué pour la
première fois en Roumanie, dans le
Banat, s’inscrivant dans une suite de fes-
tivals internationaux. Entre les 6 et 7
juillet ils ont participé au Festival Inter-
national de Folklore Hercules à Baile
Herculane où ils ont reçu des applaud-
issements frénétiques de la part des
spectateurs dans le parc Vicol. Ils se sont
entretenus avec les chefs des troupes
participantes, ils ont echangé des
adresses et des cadeaux symboliques.
Une reconnaissance particulière ont ac-
cordé les français aux ensembles d’en-
fants et de jeunes du Banat.
Impressionnés jusqu’aux larmes par les
enfants et les jeunes de Bolvasnita qui, à
la fin de leurs journées de travail, après
22h font leurs répétitions, M. le Prési-
dent et M. Charles Michel Vuillermoz
Quenel directeur artistique, les a invités
vivement d'aller à Dijon l'année
prochaine.

Le 8 juillet, l’ensemble français a
soutenu une première représentation sur
la scène du Parc des roses de Timisoara
pendant le Festival des Cœurs. Le 9 Juil-
let, un autre spectacle avec une autre
chorégraphie de danse a reçu des ap-
plaudissements de la part du public raf-
finé de Timisoara.

Une rencontre tout à fait spéciale a
eu lieu le soir même à Giroc, où les
français ont été les invités de l’Ensemble
« Ghiocelul » (Le perce neige). Un spec-
tacle en duplex, pour ainsi dire, s’est
produit sur la scène spécialement amé-
nagée. Une suite de danses françaises a
été succédée par une autre de danses du
Banat jusque tard dans la nuit. A la fin,
les invités ont offert aux hôtes une sur-
prise: chaque fille française a invité à la
danse un garçon de Giroc sur l’aire

d’une chanson française. Les Français
ne se sont pas démenti et ont offert un
cadeau à la plus jeune des danseurs : une
fillette de 8 ans de l’Ensemble Ghio-
celul. Des cadeaux symboliques ont été
offerts au maire Ionel Toma, au choré-
graphe Victor Jicheran et à la directrice
de l’ensemble, Ileana Szabo. La soirée
s'est terminée au bord du lac où les
danseurs de Ghiocelul ont préparé un
délicieux potage à base de paprika bien
apprécié par les invités. Mais, comme
les danseurs ne peuvent pas rester im-
mobiles, ils ont reprit la danse française
et roumaine. Une vraie fraternité de la
danse a rassemblé pendant plusieurs
heures des français et des roumains. Et
personne ne voulait quitter les lieux.
Difficilement, ils se sont dit au revoir
mais avec la promesse de se rencontrer
les 3 et 4 septembre à Dijon pour la fête
du Banat.

Le 10 Juillet 2011 l’ensemble
français a ouvert les manifestations du
Musée du Village de Timisoara, où il a
connu le même succès que les jours
précédents. Ensuite, le groupe est allé à
Belint où il a assisté au dévoilement de
la statue du compositeur Sabin Dragoi
dans le parc situé en face de l'école.
L’événement est suivi par l’ouverture à
la Maison Nationale le Festival Interna-
tional de Folklore, « Les fleurs de Belinţ
». L’ensemble a apporté dans ce mag-
nifique village du Banat les traditions
folkloriques bourguignonnes. Les jeunes
ont été applaudis à scène ouverte et ils
retrouveront leurs amis en septembre à
Dijon.

La soirée du 10 juillet a été con-
sacrée au gala du Festival des Cœurs.
Prix et diplômes ont couronné la
présence de l’ensemble français dans le
Banat.

Le dernier spectacle a eu lieu au
Lycée de Musique d’Arad, le 11 juillet,
finalisant ainsi la première tournée de
l’ensemble de Dijon en Roumanie. Les
impressions recueillies ont été extrême-
ment fortes, vivantes et favorable au
folklore du Banat. Du président au
chorégraphe, en passant surtout par les
danseurs, tout le monde a apprécié la vi-
vacité de notre folklore, l'implication
des enfants et des jeunes dans le
phénomène de la chorégraphie tradi-
tionnelle. Ils ont été agréablement sur-
pris par la qualité de l'hospitalité dans le
Banat.

L’ensemble français attend les Ba-
natois les 3 et 4 Septembre à Dijon, où
une grande fête du Banat aura lieu, la
fête du banat en Bourgogne. Y par-
ticiperont les ensembles Timisul de
Timisoara, Reşiţeana de Resita, Ghio-
celul de Giroc, Les fleurs de Belint et les
maires et les conseillers des localités
représentées. Certains habitants de ces
villes du Banat vont aller eux aussi à
Dijon. D’autres artistes de Timisoara qui
sont en train de s’y préparer vont prob-
ablement annoncer aussi leur déplace-
ment à Dijon. De plus, on annonce la
participation d’une délégation de vitic-
ulteurs privés de Roumanie, la distribu-
tion de brochures et dépliants
touristiques sur le Banat et des exposi-
tions de photos. A cette suite on rajoute
un groupe d’artisans ainsi que quelques
sociétés proposant à la vente des pro-
duits de l’économie du Banat.

Dr. Ioan HAŢEGAN

Visite du groupe Les Compagnons
du Bareuzai en Banat
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Legăturile culturale între popoare sunt utile şi nece-
sare în acelaşi timp. Secolul XXI ne duce spre o Europă
Unită a căror graniţe tind să se piardă. Ansamblul Fol-
cloric “Ghiocelul”, formaţie cu o bogată activitate şi
tradiţie, de altfel, după ce şi-a “încercat” puterile în ţară,
participând cu succes la numeroase concursuri şi festi-
valuri de folclor, a trecut graniţele ţării aducând lauri şi
din spaţiul balcanic al altor patru state.

Începând cu anul 2009, “Ghiocelul” urcă o nouă ierarhie,
desfăşurându-şi forţele la “Ruga bănăţeană de la Paris”,
devenind, astfel, ambasador de nădejde al Banatului
peste hotare. Şi, după ce a prezentat în capitala Franţei
“Ce n-a văzut Parisul”, ambiţioasa formaţie continuă tur-
neele şi, deopotrivă, succesele prin Europa. Ajunsă în
spaţiul francofon, cum «sângele apă nu se face», An-
samblul Folcloric «Ghiocelul» şi-a descoperit repede
prieteni şi respondenţi în Franţa. «Festivalul Inimilor»,
care a făcut posibil ca Ansamblul Ansamblul Folcloric
Les Compagonons du Bareuzai din Dijon să fie prezent
la Timişoara, a fost un bun prilej ca oaspeţii francezi să
poposească într-o seară de neuitat pe plaiurile girocene.
Spectacolul dat de cele două ansambluri pe scena Grădi-
nii de Vară din Giroc a fost memorabil. Oaspeţii dragi
au fost întâmpinaţi, după datină, cu pâine şi sare. Ceas de
sărbătoare fiind, s-a «închinat şi cu un păhar cu răchie»
de Giroc.Apoi a urmat «regalul» folcloric, formaţiile ur-
când rând pe rând pe scenă şi arătându-şi măiestria. A
fost o «întrecere» prietenească şi de mult succes, cel mai
câştigat fiind publicul care a fost prezent şi a asistat la un
spectacol cu o valoare artistică de excepţie. S-au ţinut
toasturi şi s-au schimbat daruri. Totul în traducerea şi
prezentarea domnului dr. Ioan Haţegan. În deschiderea
spectacolului au cântat percuţioniştii de la Splash, în-
drumaţi de doamna profesoară Alina Cuibaru Jumugă.
Apoi au urmat dansuri franceze alternând cu dansuri gi-
rocene şi tot aşa până când dansatorii, atât cei francezi,
cât şi cei giroceni au dansat şi româneşte şi franţuzeşte,
spre deliciul publicului. Cei mai curajoşi dintre specta-
tori şi, mai cu seamă, copiii au dansat alături de artişti.

Întâlnirea prietenească dintre francezi şi români s-a
terminat noaptea târziu, la un ceaun cu papricaş girocean
şi în cântecele şi dansurile artiştilor din cele două ţări,
semn că folclorul şi tinereţea nu cunosc graniţe, impedi-
mentul de a nu şti o limbă ori faptul că te afli la mii de
kilometri depărtare unul de celălalt. Tinereţea e mereu
biruitoare, iar cel mai tânăr dintre toţi a rămas preşedin-
tele Ansamblului Les Compagonons du Bareuzai din
Dijon, Michel Vuillermoz.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Folclorul şi tinereţea
nu cunosc graniţe

Le folklore et la jeunesse
sans frontières

«Ghiocelul» en quelques mots “Ghiocelul” în câteva cuvinte
Ansamblul Folcloric Ghiocelul a fost înfiinţat în anul

1969, a funcţionat pe lângă sindicatele din Timişoara, a
avut numeroase turnee în ţară şi străinătate, obţinând de-a
lungul activităţii sale numeroase premii. În anul 1989,
ansamblul a fost desfiinţat. La iniţiativa primarului Iosif
Ionel Toma, edilul-şef al comunei Giroc, fost component
al Ghiocelului, în anul 1997 ansamblul este reînfiinţat şi
de atunci funcţionează pe lângă Primăria localităţii. Ca şi
floarea căreia îi poartă numele, ansamblul semnifică pu-
ritatea folclorului pe care îl promovează, autenticitatea şi
bunul gust specific artei populare bănăţene. Ansamblul
Ghiocelul prezintă spectacole-model de transpunere
scenică a folclorului românesc, în modalităţi artistice
adecvate, fără a se îndepărta de filonul folcloric. Ansam-
blul prezintă spectacole folclorice de înaltă ţinută, cu un
bogat repertoriu din toate zonele ţării, are numeroase
turnee în ţară şi peste hotare (Ungaria, Croaţia, Serbia,
Bulgaria, Franţa), obţinând numeroase diplome şi premii.
În cadrul ansamblului funcţionează două clase externe ale
Şcolii Populare de Artă din Timişoara, pentru formarea
dansatorilor profesionişti.

În componenţa ansamblului intră un număr de
aproape o sută de membri, dintre care cinci sunt solişti
vocali, şapte instrumentişti, iar restul sunt dansatori.
Conducerea muzicală este asigurată de maestrul Luţă Po-
povici, iar coregrafia este semnată de maestrul Victor Ji-
cheran. Prezentându-se în cadrul majorităţii manifestărilor
cu suite de dansuri din toate zonele ţării, Ansamblul Ghio-
celul este o permanentă încântare pentru ochii şi inimile
spectatorilor. Aşadar, dacă «Tot Banatu-i fruncea, iar Ar-
dealul mincea», de ce n-ar fi Ghiocelul fruntea… frunţii?

Les liens culturels entre les peuples sont à la fois
utiles et nécessaires. Le XXIème siècle nous mène vers
une Europe Unie dont les frontières semblent s’anéan-
tir. L’ensemble folklorique « Ghiocelul » (« Le perce-
neige »), riche en activités et traditions, après avoir «
tenté » ses capacités en Roumanie en remportant du suc-
cès lors de concours et de festivals du genre, s’est décidé
de franchir les frontières et de se couvrir de lauriers
également dans l’espace balkanique de quatre autres
pays.

A partir de 2009, « Ghiocelul » marque un tournent
de son histoire par la participation à la « Fête du Banat
» à Paris. Ainsi, il devient ambassadeur du Banat à l’é-
tranger.Après avoir présenté à Paris un spectacle inédit,
l’ambitieux ensemble continue ses tournées et ses suc-
cès à travers l’Europe. Une fois arrivé dans l’espace
francophone, « Ghiocelul » a vite fait la découverte
d’amis et d’homologues. « Le festival des cœurs » a
rendu possible l’arrivée à Timisoara de l’ensemble Les
Compagnons du Bareuzai de Dijon et ce fût une excel-
lente occasion pour que les invités français visitent un
soir inoubliable la Commune de Giroc. Le spectacle
soutenu par les deux ensembles folkloriques sur la scène
du Jardin d’été de Giroc a été mémorable. On y a reçu
les invités avec du pain et du sel, comme la tradition
roumaine le veut, et avec un verre d’eau de vie, «rachie
» de fabrication artisanale locale. Le régal folklorique a
permis aux troupes de s’alterner sur scène en prouvant
leur art. Le vainqueur de cette „compétition” amicale et
réussie était le public qui a assisté à une représentation
artistique exceptionnelle. Les toasts et les cadeaux y ont
suivi, le tout en bénéficiant de la traduction et de la
présentation faite par M. Ioan Hategan. En ouverture, le
public a pu écouter les percutionnistes de Splash coor-
donnés par leur professeur, MmeAlina Cuibaru Jumugă.
Ensuite, les danses : françaises et celles originales de
Giroc, en sublime alternance qui a fait danser et les
roumains et les français des danses roumaines et
françaises à la grande joie du public. Les plus courageux
des spectateurs, surtout les enfants ont dansé aux côtés
des artistes.

Cette rencontre amicale a fini tard dans la nuit, au-
tour d’un chaudron où l’on préparait du « papricas »
(bouillon à la paprika) et dans l’ambiance des chants et
des danses des artistes des deux pays, signe que le folk-
lore et la jeunesse n’ont pas de frontières, pas de bar-
rière linguistique pas de différences que les milliers de
kilomètres que les séparent pourraient en apporter. La
jeunesse reste vainqueur et celui qui a l’esprit le plus
jeune est le président des Compagnons du Bareuzai de
Dijon, M. Michel Vuillermoz.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

L’ensemble folklorique «Ghiocelul» («Le perce
neige») a vu le jour en 1969 et a fonctionné auprès des syn-
dicats de Timisoara participant a des tournées dans le pays
et aussi à l’étranger, en remportant de nombreux prix. En
1989 l’ensemble a été supprimé.

A l’initiative du maire de la Commune de Giroc, M.
Iosif Ionel Toma, un ancien de «Ghiocelul», en 1997
l’ensemble réapparaît et depuis il est rattaché à la Mairie de
la commune. Comme la fleur dont il porte le nom, l’ensem-
ble traduit la pureté du folklore qu’il promeut, l’authentic-
ité et le bon goût spécifiques à l’art populaire du Banat.

L’ensemble «Ghiocelul» propose des spectacles – mod-
èles de transposition sur scène du folklore roumain en abor-
dant des modalités artistiques adéquates sans aucun écart
par rapport au filon folklorique.

L’ensemble présente des spectacles de haut niveau,
avec un répertoire riche touchant toutes les régions du pays,
participe à de nombreuses tournées en Roumanie et à l’é-
tranger (Hongrie, Croatie Serbie, Bulgarie, France), rem-
portant des diplômes et des prix.

Dans le cadre de l’ensemble fonctionnent deux classes
externes de l’Ecole Populaire d’Art de Timisoara, qui visent
la formation de danseurs professionnels.

L’ensemble est formé de presque cent membres, dont
cinq chanteurs, sept musiciens et des danseurs.

La coordination musicale est assurée par le maitre Luţă
Popovici et la chorégraphie est signée par le maitre Victor
Jicheran.

Par sa présence à la majorité des manifestations de
danse de toutes les régions du pays, l’ensemble «Ghiocelul»
est un enchantement permanent pour les yeux et les cœurs
des spectateurs.

On pourrait dire, à l’instar du dicton «le Banat est le
front et l’Ardeal (Transylvanie) la raison», que «Ghiocelul»
et le front … du front !
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ŞŞii îînn vvaarraa aannuulluuii 22001111,, eelleevviiii pprree--
mmiiaannţţii îîmmpprreeuunnăă ccuu ddaassccăălliiii lloorr ddee llaa
şşccoolliillee ccuu ccllaasseellee II –– VVIIIIII GGiirroocc şşii CChhii--
şşooddaa aauu pprriimmiitt ccaaddoouu oo eexxccuurrssiiee iinntteerr--
nnaaţţiioonnaallăă ddiinn ppaarrtteeaa pprriimmaarruulluuii IIoossiiff
IIoonneell TToommaa,, îînn ddoorriinnţţaa aacceessttuuiiaa ddee aa--ii
rreeccoommppeennssaa ppee cceeii mmaaii bbuunnii eelleevvii şşii ddaass--
ccăăllii ddee llaa cceellee ddoouuăă şşccoollii.. PPeennttrruu aall cciinn--
cciilleeaa aann ccoonnsseeccuuttiivv,, pprriinn bbuunnăăvvooiinnţţaa şşii
ggeenneerroozziittaatteeaa ssaa,, ddoommnnuull pprriimmaarr aa aassii--
gguurraatt eexxccuurrssiioonniişşttiilloorr ccaazzaarreeaa şşii mmeesseellee
zziillnniiccee îînn iinncciinnttaa CCaammppiinngguulluuii JJoollllyy,,
VVeenneeţţiiaa,, ddiissttrriiccttuull MMaarrgghheerraa..

Europa, venim!   
Totul a început în data de 10 iulie la ora

22, atunci când din curtea societăţii „Giro-
ceana” autocarul plin cu 45 de pasageri şi
cei doi şoferi a luat drumul unei călătorii
memorabile spre „Oraşul plutitor – Vene-
ţia”.

În drumul nostru spre Italia am străbă-
tut Ungaria şi Slovenia. Chiar dacă s-a mers
pe autostradă, am avut parte de unele pei-
saje parcă desprinse din cărţi. Din Câmpia
de Vest am trecut în marea Câmpie Pano-
nică, străbătută de splendida Dunăre, şi apoi
am ajuns în teritoriul muntos al Sloveniei. 

Luni, 11 iulie, la ora 12, am ajuns în Ve-
neţia, districtul Marghera, acolo unde se afla
Campingul Jolly, locul unde urma să ne
cazăm. Un camping imens cu peste 100 de
module dotate corespunzător cu aer condi-
ţionat, frigider, baie cu cabină de duş şi mo-
bilier. În mijlocul campingului se afla o
impunătoare piscină cu apă albastră, care a
făcut deliciul întregului lot de excursionişti. 

Pe lângă cazare, am beneficiat şi de
micul dejun şi de cină. Micul dejun a cons-
tat într-un bogat bufet suedez, iar la cină 
s-a mâncat în prima seara pizza, apoi la-
sagna şi în ultima seara cartofi prăjiţi cu
carne pane. 

Marţi, 12 iulie, ora 9, după servirea
micului dejun, am părăsit campingul spre
staţia autobuzului „6/”, de unde am plecat
spre insula Veneţia. Am ajuns în staţia
„Piaţa Roma”, de unde am luat „vaporetto”
(tramvai pe apă) şi am navigat pe Canal
Grande, trecând pe sub podul Rialto spre
San Marco. La San Marco am coborât şi am
mers cu toţii până în faţa Palatului Dogilor.
Aici ne-am împărţit pe grupe şi fiecare a
plecat să viziteze superbul oraş plutitor. 

Trebuie menţionat faptul că Veneţia
este construită pe 118 insule, legate între ele
prin 400 poduri. Punctul de înflorire ma-
ximă l-a atins în secolele XIV–XV, atrăgând
aici negustori înstăriţi şi artişti celebri. În-
tregul oraş este împânzit de clădiri în stil ve-
neţian şi în stil gotic, clădiri din perioada
renascentistă şi barocă. 

Cu toţii ne-am plimbat pe străzile în-
guste pline de turişti din toate colţurile
lumii, admirând frumoasele clădiri şi gon-
dolele care treceau pe canalele dintre străzi.
În timpul plimbării am văzut şi două biserici
catolice vechi care îşi pierduseră utilitatea
de lăcaş sfânt, fiind transformate în muzeu
şi, respectiv, sală de concerte. Chiar în acele
zile era o galerie de obiecte muzicale din
anii 1500 până în prezent, cu titlul „Anto-
nio Vivaldi şi epoca sa”, în seara aceleiaşi
zile având loc şi un concert închinat mare-
lui compozitor. 

Am trecut podul peste Canal Grande şi
am ajuns să vizităm şi superba biserică ba-
rocă Santa Maria della Salute, aflată la ca-
pătul Canalului. 

Ne-am întors pe acelaşi drum şi am ter-
minat traseul în Piaţa San Marco. Acolo am
văzut imensa clădire a Palatului Dogilor şi
curtea care are numele de Piaţa Dogilor.
Faţă în faţă cu Bazilica San Marco se află
Turnul Campanilei (cea mai înaltă cons -
trucţie din piaţa San Marco). Bazilica este
o adevărată bijuterie arhitecturală, purtând
numele protectorului Veneţiei, Sfântul
Marcu (San Marco). Aceasta este a treia

construcţie ridicată în acelaşi loc, primele
două fiind construite în secolele IX şi X.
Această construcţie a fost realizată în seco-
lul XI şi poartă numele oficial de San Marco
doar din anul 1807. 

Din piaţa San Marco am luat un alt va-
poretto şi am plecat pe marea Adriatică spre
insula Murano. Această insulă este faimoasă
pentru sticla sa, „sticla de Murano”. Fiecare
casă adăposteşte un atelier de prelucrare a
sticlei şi un magazin de prezentare. Am avut
şi noi onoarea de a participa la o demons-
traţie a unui meşter sticlar, care ne-a pre-
zentat procedeul şi procesul de prelucrare a
sticlei. Ne-a făcut şi o mică demonstraţie de
îndemânare artistică, realizând un căluţ de
sticlă. 

De pe insula Murano am plecat tot cu
vaporetto înapoi în Piaţa Roma, de unde am
luat autobuzul „6/” şi am plecat spre cam-
ping.

Miercuri, 13 iulie, ora 9, ne-am îm-
barcat în autocar şi am plecat să vizităm
două centre cultural-istorice importante ale
Italiei: Verona şi Padova. În zona Verona am
vizitat districtele Disenzano şi Sirmeone. La
Disenzano am admirat şi chiar am intrat în
apa lacului Garda, cel mai mare lac din Ita-
lia. Este un lac alpin format în urma topirii
gheţarilor, având o circumferinţă de 144 km
şi o suprafaţă de 370 km pătraţi. Se află
exact la jumătatea distanţei dintre Veneţia şi
Milano. În zare, prin ceaţă, se puteau zări
munţii Alpi. Pe acest lac se plimbau nestin-
gherite vapoare de croazieră pline cu turişti,
precum şi ambarcaţiuni de mici dimensiuni
ce aparţin proprietarilor de vile care au
acces direct din curte la lac. Este un loc su-
perb şi reprezintă o adevărată plăcere să stai
şi să te gândeşti la toate lucrurile pământe-
neşti şi nu numai. 

Am plecat de la Disenzano şi ne-am în-
dreptat spre Padova, unde ne aştepta maies-
tuoasa şi impunătoarea Bazilică a Sfântului
Anton, făcătorul de minuni. Încă de la co-
borârea din autocar am fost întâmpinaţi de
Piaţa „Prato della Valle”. O piaţă impună-
toare încercuită de apă, pe malurile căreia
stau de o parte şi de alta statui impunătoare
ce reprezintă personalităţi de marcă ale ace-
lei zone. În mijlocul pieţei se află o fântână
care împarte piaţa în patru părţi. Se poate
intra şi ieşi pe patru podeţe.

Din piaţă ne-am îndreptat spre Bazilica
Sf. Anton, unde, pentru a intra, doamnele şi
domnişoarele trebuia să aibă umerii acope-
riţi. Din păcate, nu am avut voie să facem
poze în interiorul bazilicii. Am văzut în in-
terior şi mormântul Sf. Anton, loc de pele-
rinaj. În una din curţile interioare ale
bazilicii stă somptuos un arbore Magnolia,
despre care se spune că este cel mai mare
din Italia şi a cărui vechime încă nu se cu-
noaşte.

După o zi întreagă de vizitat şi de mers
cu autocarul ne-am întors la camping unde
ne aştepta ultima seara de cazare. 

Joi, 14 iulie, ora 10, am părăsit cam-
pingul, luând direcţia unui mall pentru a
face cumpărături.

Părăsind Italia, am intrat în Slovenia,
unde ne aştepta o altă atracţie turistică re-
numită la nivel mondial. Această atracţie a
fost peştera Postojna. De la o temperatură
de 34 grade Celsius ne-am răcorit la o tem-
peratură de doar 8 grade. Peştera are un tra-
seu total de 20 de km, dar din care doar 5,2
km sunt amenajaţi pentru turişti. Încă de la
intrare s-a simţit răcoarea peşterii. Un tre-
nuleţ numit „mocăniţa” ne-a luat şi ne-a
plimbat prin peşteră, pe o lungime de doi ki-
lometri. Apoi am străbătut puţin mai mult
de un kilometru pe jos, atingând cel mai
înalt punct al peşterii, care se află la 70 m
sub nivelul mării, de unde am coborât 80 de
metri, ajungând la cel mai jos punct din peş-
teră, la 150 m sub nivelul mării. Din cel mai
jos punct am urcat apoi pe un platou numit
Sala de Concerte, care are o înălţime de
aproximativ 40 de metri şi poate adăposti
10.000 de oameni. Aici se ţin mai tot tim-
pul concerte de muzică clasică, datorită
acusticii perfecte, iar un lucru de remarcat
este faptul că ecoul este foarte puternic şi
durează 6 secunde.

Aceasta este o peşteră carstică, despre
care se spune că ar avea o vechime de peste
70 milioane de ani. Cel mai renumit „locui-
tor” al peşterii este salamandra, sau „peştele
om”. Există şi o legendă în privinţa acestui
animal, cum că ar fi puiul unui dragon as-
cuns în peşteră. De asemenea, mai există o
legendă care spune că o coloană mică de un
metru, care leagă două părţi din peşteră, ar
fi cea mai puternică coloană a acesteia şi
dacă aceasta s-ar rupe, atunci toată peştera
s-ar prăbuşi. 

După o călătorie de puţin mai  mult de

un kilometru pe jos, ne-am urcat din nou în
mocăniţă şi ne-am îndreptat spre ieşirea din
peşteră. Această călătorie prin peşteră a fost
o experienţă unică.

La ora 18 am părăsit localitatea Pos-
tojna şi ne-am reluat drumul pe autostradă,
spre Giroc. După o călătorie lungă şi fru-
moasă, vineri, 15 iulie ora 6, am ajuns în-
apoi în locul de unde a început aceasta, prin
frumoasa Europa, şi anume curtea societăţii
„Giroceana”. 

Acesta a fost Jurnalul unei excursii de
vis.

Alexandru Kósa

JURNALUL UNEI EXCURSII DE VIS
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AANNUUNNŢŢ
Primăria Comunei Giroc or-

ganizează concurs pentru ocu-
parea funcţiei publice de «Şef
Serviciu» din cadrul Serviciului
Poliţiei Locale. Proba scrisă va
avea loc în 10 august, la ora 10,
iar interviul – în 12 august, la ora
10, la sediul Primăriei Giroc. Do-
sarul trebuie să conţină un for-
mular de înscriere, copia actului
de identitate, copiile diplomelor
de studii, cazier judiciar, copia
carnetului de muncă, adeverinţă
care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare şi o declaraţie
pe proprie răspundere din care
să reiasă că doritorii nu au făcut
poliţie politică.

Dosarele se pot depune până
în ziua de 29 iulie, ora 16, la ca-
mera 12.

Principalul poluator aerobiologic
este polenul de Ambrosia artemisiifolia
(floarea pustei, iarba pârloagelor),
plantă ce face parte din categoria “plan-
telor rele”, de carantină. Se instalează
uşor pe terenurile şi grădinile lăsate în
paragină, pe locurile virane, pe şantiere,
printre ruine şi dărâmături, pe marginea
şoselelor, în gunoaie. Ambrosia artemi-
siifolia (floarea pustei) este o plantă uni-
sexuat monoică, pe acelaşi individ se
găsesc flori bărbăteşti şi flori femeieşti,
existând exemplare pe care se găsesc
doar flori bărbăteşti în cantităţi impre-
sionante. Florile bărbăteşti, purtătoare
de polen, ce produc poluarea aerobiolo-
gică, apar în luna iulie, începând să
emită polen din august, apogeul fiind
atins în luna septembrie şi se încheie la
începutul lunii octombrie.

Ambrosia artemisiifolia produce şi
răspândeşte mai mult polen decât toate

celelalte plante ierboase anemofile luate
în ansamblu: o plantă poate produce
până la 2,5 miliarde granule de polen pe
zi. Polenul aeropurtat poate interacţiona
cu alte componente ale mediului, acţio-
nând sinergic, putând determina creşte-
rea riscurilor de îmbolnăviri. Încălzirea
şi mărirea concentraţiilor de CO2 at-
mosferic duc la creşterea producţiei de
polen la Ambrosia artemisiifolia prin
dezvoltarea unui număr mai mare de in-
florescenţe per plantă. S-a constatat că
aminoacidul care se găseşte în cantitatea
cea mai mare în Ambrosia artemisiifolia
este histidina, ce se transformă în hista-
mină şi se află la originea manifestărilor
alergice, agravând alergia respiratorie. 

În grăunciorul de polen al Ambro-
sia artemisiifolia au fost găsiţi 14 aler-
geni diferiţi. Severitatea simptomelor
variază de la individ la individ. Alergia
provocată de polenul de la Ambrosia ar-

temisiifolia este adesea complicată de
fenomene infecţioase, ca sinuzitele pu-
rulente şi otitele, aceasta ducând la scă-
derea capacităţii de muncă, disconfort,
scăderea imunităţii etc.

Planta poate fi stârpită prin cosire
repetată, pentru ca aceasta să nu ajungă
la maturitate şi să înflorească, erbicidare
totală, extragerea rădăcinilor etc. Toate
aceste metode sunt indicate a fi aplicate
înainte de înflorirea plantei.

Pe această cale, Primăria Comunei
Giroc face apel către cetăţeni să îşi co-
sească periodic zona verde din faţa imo-
bilelor şi să îşi cureţe grădinile de
buruieni, pentru a nu permite apariţia
florii pustei al cărei polen determină
apariţia a numeroase infecţii şi alergii,
afectând starea de sănătate a populaţiei.

Responsabil de mediu,
Ing. Petronela FLOREA

Ambrosia artemisiifolia 
(floarea pustei, iarba pârloagelor)

Locuitorii din cel mai tânăr cartier al comunei, Planişte, se vor
bucura în curând de binefacerile canalizării. Lucrările la reţea au
început deja, iar după cum se vede din această fotografie, lucră-
torii sunt hotărâţi să finalizeze cât mai curând investiţia.

Trageri la
Poligonul
Chişoda

Comandantul Poligonu-
lui Chişoda, Marius Necula,
anunţă programul tragerilor
care vor avea loc aici până la
sfârşitul anului. Acestea vor
avea loc după cum urmează:

iulie - în zilele de 27 şi 28;
august - în zilele de 2, 3, 4,

9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25,
30, 31;

septembrie - în zilele de 1,
6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22,
27, 28, 29;

octombrie - în zilele de 4,
5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25,
26, 27;

noiembrie - în zilele de 1,
2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23,
24, 29, 30;

decembrie - în zilele de 6,
7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27,
28, 29.

Farmacia Athena SRL
De curând, pe harta medicală a comunei Giroc şi-a făcut apariţia o nouă
unitate. Este vorba de Farmacia Athena, care funcţionează pe strada
Primăverii, la numărul 41B. Prin acest nou punct farmaceutic locuitorii
comunei vor avea mai aproape medicamentele de care au nevoie. Cei in-
teresaţi trebuie să ştie că orarul farmaciei este de luni până vineri între
orele 9-17, iar sâmbăta între orele 10-14. De asemenea, este important
de reţinut că farmacista Daniela Tătaru eliberează, după caz, reţete gra-
tuite şi compensate. (I.M.)

B&B Market, un magazin pentru fiecare
Magazinul mixt B&B Market, de pe strada Gloria nr. 57, vă poate

scoate din încurcătură dacă aţi rămas fără alimente sau produse de bază.
Unitatea funcţionează pe bază de autoservire şi are o paletă largă de pro-
duse alimentare şi nealimentare. Preţurile bune, personalul serviabil şi, nu
în ultimul rând, multitudinea şi calitatea articolelor fac din B&B Market

locul ideal pentru cumpărături.
Administratorul magazinului,
Ramona Conţescu, se îngrijeşte
ca girocenilor care trec pragul
magazinului să nu le lipsească
nimic din cele de trebuinţă: pâine,
lactate, mezeluri, fructe, legume,
conserve, dulciuri, băuturi alcoo-
lice şi nealcoolice, paste făinoase
ori produse de igienă. Magazinul
funcţionează de luni până
sâmbătă între orele 8-21, iar du-
minica între orele 8-13. (I.M.)



Clara Florina PASCU
din Chişoda, 6 ani

Raluca JUREBIE-CREŢU
din Chişoda, 6 ani

Roberta TIPOL
din Chişoda, 6 ani

Andrei PRASACU
din Chişoda, 6 ani

Mario Eugen PRASACU
din Chişoda, 6 ani

Ba, al meu emai frumos!

AAnnnnaa DDĂĂNNUUŢŢ
uunn aann,, ddiinn GGiirroocc

AAbbeell CCHHIIFFAANN
66 aannii ,, ddiinn CChhiişşooddaa

CCăăttăălliinnaa PPAASSCCAARRIIUU
66 aannii,, ddiinn CChhiişşooddaa

FFllaavviiuuss PPOOTTRRAA
66 aannii,, ddiinn CChhiişşooddaa
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Prefaţând mult aşteptata Va-
canţă mare, preşcolarii de la
Grupa Mijlocie „B” din Giroc au
pregătit o minunată serbare cu
tema „Carnavalul poveştilor”.

Părinţi, bunici, fraţi şi surori
au  avut parte de un recital de poe-
zii şi cântece atât în limba română,
cât şi în limba engleză. Costumaţi
în prinţi, prinţese, iezi, lupi şi alte

personaje din poveşti, copiii în-
drumaţi de educatoarele lor au
oferit un spectacol de basm celor
prezenţi.

Doamnele educatoare doresc
să mulţumească părinţilor pentru
sprijinul acordat în acest an şcolar
şi vă doresc Vacanţă plăcută!!

Simona-Lorena Blaj
Simona Leontescu

A trecut un an de muncă rodnic şi
binecuvântat pentru preşcolarii de la
Grădiniţa P.P. Chişoda, pe care am dori
să vi-l supunem atenţiei şi vouă, nu spre
laudă şi mândrie, ci spre ambiţionare şi
încurajare. O parte din munca noastră o
reprezintă participarea la concursuri ju-
deţene, naţionale şi internaţionale, iar
rezultatele se prezintă în felul următor:

Grupa mică a participat cu preşco-
larii la următoarele concursuri: Concurs
internaţional „Gândurile anotimpuri-
lor”, Dragomiresti, Piatra Neamţ - Pre-
miul II – Paul Barbu, Premiul III –
Amalia Maliţa; Concurs internaţional
“Un zâmbet, o floare, un pic de cu-
loare”, Galaţi - Premiul I- Radu Ariton,
Roxana Aciobăniţa, Denisa Costan,
Premiul II – Alessia Bălan, Bogdan Ba-
chia, Patrik Dale, Premiul III – Bogdan
Baneaş, Patricia Kiss; Concurs naţional
“E ziua noastră” - Târgu Neamţ Premiul
III – Andreas Magda; Concurs judeţean
“Prichindeii inventivi”, Slatina, Olt -
Premiul II- Paul Olariu, Menţiune –
Denis Codrea; Concurs interjudeţean
“Culoare şi suflet de copil”, Petricani,
Neamţ - Premiul I- Amalia Maliţa, Pre-
miul II – Alexandru Opariuc, Premiul
III – Camelia Potra, Patricia Kiss; Con-
curs judeţean “De la bunicii mei”,
Lugoj - Premiul I – Eduard  Neagoe,
Roxana Aciobăniţa, Premiul II – Came-
lia Potra, Paul Barbu, Premiul III –
Bianca Cojeia, Andreas Magda; Con-
curs interjudeţean “Învierea Domnu-
lui”, Iaşi - Premiul I – Eduard Neagoe,
Premiul II – Camelia Potra, Menţiune –
Andreea Chihaia, Denisa Costan.

Grupa mijlocie a participat cu
preşcolarii la următoarele concursuri:
Concurs judeţean de creaţie “Moşteni-
rea străbunilor” - Premiul I – Renate
Roji, Premiul II – Bogdan Vizitiu; Con-

curs judeţean “Îmbrăcăminte din mate-
riale refolosibile” - Premiul I – Bogdan
Vizitiu, Premiul II – Ştefan Proca, Pre-
miul III – Daria Golban; Concurs re-
gional “Mărţişorul, vestitorul
primăverii” - Premiul I – Tudor Ştirban,
Renate Roji; Concurs interjudeţean “În-
vierea Domnului” - Premiul III – Bog-
dan Vizitiu, Menţiune – Andreas
Mărguş. Preşcolarii grupei mijlocii au
participat şi la alte concursuri, primind

diplome de participare: Concurs inter-
naţional “Gândurile anotimpurilor”,
Concurs internaţional „Europreşcola-
rul”, Concurs naţional „Mărţişorul ro-
mânesc”, Concurs naţional „Florile
dalbe”.

Preşcolarii grupei mari au participat
la concursuri şcolare naţionale şi inter-
naţionale la care au primit diplomă de
participare (concurs naţional ”Voini-
cel”, concurs internaţional ”Smarty”) şi

la concursurile de creaţie organizate în
cadrul proiectelor educaţionale naţio-
nale şi internaţionale la care au partici-
pat: Proiect internaţional de parteneriat
educaţional ”Copiii şi natura”; Concurs
internaţional „ Târg de Crăciun” - Pre-
miul I – Daria Degan, Christopher
Hailp, Premiul II – Sebastian Gheorghi-
ceanu, Alexandru Olariu, Premiul III –
Iulia Panea, Menţiune – Mihai Mahaneţ,
Diplomă de participare – Bianca Opariuc,

Alexandra Sza-
bo, Alexandra
Jichici, Ioana
Paşca; Concurs
internaţional
„Cum văd co-
piii natura” -
Premiul I – Ale-
xandra Sza bo,
Bianca Opariuc,
Ioana Paş ca,
Premiul II –
Silvana Cheie,
Sebastian Gheor-
ghiceanu, Va-
nessa Loghin,
Premiul III –
Alexandru Ola-
riu, Ştefania
Mosor, Ruben
Cerciu, Men-
ţiune – Chris-

topher Hailp; Concurs, expoziţie
naţională „Ziua Pământului” - Premiul I
– Ştefania Mosor, Silvana Cheie, Pre-
miul II – Bianca Opariuc, Ruben Cer-
ciu, Premiul III – Fabian Kiss,
Alexandru Corhan; Proiect naţional de
parteneriat educaţional ”Anul Priete-
niei”; Concurs naţional „Chipul mamei
în ochii inocenţi de copil” - Premiul I –
Iulia Panea, Oana Perţe, Alexandra
Szabo, Daria Degan, Premiul II – Ioana

Popovici, Bianca Opariuc, Ştefania
Mosor, Silvana Cheie, Premiul III –
Alexandru Corhan, Fabian Kiss;
Concurs naţional „Sărbătoarea Lumi-
nii” - Premiul I – Alexandra Szabo,
Bianca Opariuc, Silvana Cheie, Ioana
Paşca, Premiul II – Iulia Panea, Premiul
III – Alexandru Olariu.

Preşcolarii grupei pregătitoare au
participat la concursuri şcolare naţio-
nale şi internaţionale la care au primit
diplomă de participare (concurs naţio-
nal ”Voinicel”, concurs internaţional
”Smarty”) şi la concursurile de creaţie
organizate în cadrul proiectelor educa-
ţionale naţionale şi internaţionale la
care au participat: Proiect internaţional
de parteneriat educaţional ”Copiii şi na-
tura”: Concurs internaţional „Târg de
Crăciun” - Premiul II – Dorin Dumitra-
che, Premiul III – Flavius Potra, Men-
ţiune – Alisia Vetişan, Diplomă de
participare – Florin Crişan; Concurs in-
ternaţional „Cum văd copiii natura” -
Premiul I – Flavius Potra, Premiul II –
Florin Crişan, Adriana Albotică, Pre-
miul III – Marius Prasacu, Menţiune –
Alisia Vetişan; Concurs, expoziţie na-
ţională „ Ziua Pământului” - Premiul I –
Marius Prasacu, Premiul II – Florin
Crişan, Premiul III – Denis Peter;
Proiect naţional de parteneriat educa-
ţional ”Anul Prieteniei”; Concurs naţio-
nal „Chipul mamei în ochi inocenţi de
copil” - Premiul I – Patricia Pleş, Sara
Dobra, Premiul II – Raluca Jurebie, An-
drei Prasacu, Premiul III – Dorin Du-
mitrache; Concurs naţional
„Sărbătoarea Luminii” - Premiul I –
Mihai Cureteu, Premiul II – Abel Chi-
fan, Premiul III – Florin Crişan.

 Simona CHEIE

NE MÂNDRIM CU EI ÎNCĂ DE LA GRĂDINIŢĂ

Spectacol de excepţie  
al preşcolarilor din Giroc

LA
MULŢI

ANI!



Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15
sunete a 4 secunde Aecare, cu pauză de 4 se-
cunde întreele.Pentrusirenelecuaer compri-
mat, semnalul se compune din 15 sunete a 2
secunde Aecare, cu pauză de 2 secunde între

ele. Semnalul de “ALARMĂ LA DEZASTRE”
constă în 5 sunete a 16 secunde Aecare, cu
pauzăde10secunde întreele.Pentrusirenele
cuaercomprimat, semnalul secompunedin5
sunete a 8 secunde Aecare, cu pauză de 5 se-

cunde între ele.“PREALARMAAERIANĂ”are3
sunetea32desecundeAecare,cupauzăde12
secunde între ele. Pentru sirenele cu aer com-
primat,semnalulsecompunedin3sunetea16
secunde Aecare, cu pauză de 6 secunde între

ele.“ÎNCETAREA ALARMEI”aresunetcontinuu,
de aceeaşi intensitate, cu durata de 2minute.
Pentrusirenelecuaercomprimat, semnalulse
compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cuduratade1minut.

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 - 0732 600408
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8 Colectivul de redacţie

Iosif Ionel TOMA - director fondator
PetruVasile TOMOIAGĂ - redactor-şef

Valentina BERARIU - juridic, administraţie; Ileana
SZABO, Gabriel TOMESCU, Codruţa TOMESCU -
cultură; Andra COSTA, Lavinia DAVID - social;

David ŢUŢ - tineret, divertisment;
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

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

0732 600455
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

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

Nu pierdeţi niciun număr al ziarului
nostru. Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!

A fi corect informat înseamnă a fi puternic!
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Câteva sute de timişoreni au ales să
îşi petreacă prima zi toridă din această
vară asistând la un spectacol ecvestru
la Giroc. Cupa Totalco 20 le-a readus
spectatorilor posibilitatea de a admira
frumuseţea şi graţia unui sport în care
calul şi omul fac echipă comună.

Centrul comercial Totalco a aniver-
sat împlinirea a 20 de ani, prilej cu care
a organizat prima ediţie a unei compe-
tiţii atractive şi spectaculoase. Cupa
Totalco 20 s-a bucurat de participarea a
15 sportivi şi cai de la şase cluburi:
Morisena Cenad, Romsilva Timişoara,
Romsilva Arad, Victoria Sânandrei,
Laurenţiu Covaci Timişoara şi Steaua
Bucureşti.

„Am organizat acest concurs ca să
marcăm cei 20 de ani de existenţă, dar
şi pentru a le da şansa crescătorilor de

cai şi călăreţilor de a se întrece, mai
ales că nu sunt aproape deloc compe-
tiţii în zona noastră. Ne bucurăm că de
la o simplă cupă, aşa cum ne-a fost in-
tenţia, am ajuns să organizăm o etapă
din calendarul campionatului naţio-
nal“, au punctat organizatorii acestui
concurs, reprezentanţii SC Vog SRL.

Pe afişul evenimentului s-au regăsit
ca organizatori şi Federaţia Ecvestră
Română, Clubul Sportiv Morisena
Cenad şiAsociaţia Crescătorilor de Cai
Pur Sânge Englez din România, ultima
cu sediul în Giroc. Organizatorii au
promis pentru la anul o reîntâlnire cu o
nouă ediţie a Cupei Totalco, o compe-

tiţie ale cărei costuri s-au ridicat la câ-
teva mii de euro.

Evenimentul s-a desfăşurat în in-
cinta complexului Totalco, situat la in-
trarea în localitatea Giroc, şi a fost
împărţit în mai multe secţiuni: concur-
sul de sărituri peste obstacole, proba de
forţă progresivă şi demonstraţii de vol-
tijă. Voltija, un sport care face primii
paşi în ţara noastră, este de fapt o îm-
binare între gimnastică, balet şi echili-
bristică, toate elementele acestui sport
fiind executate în mersul calului. Co-
piii, în special, au făcut demonstraţii la
această ediţie a Cupei Totalco, iar evo-
luţiile lor i-au încântat pe spectatorii
prezenţi în număr mare la concurs.

A.B.

Regalul ecvestru de la Giroc, spectacol total

Arc peste generaţii în
motociclismul românesc

Girocul a devenit, pentru o seară, punctul fierbinte al motociclis-
mului românesc. Motocicliştii timişeni care au făcut legea, până în 1989,
în campionatele naţionale şi internaţionale şi-au dat întâlnire la com-
plexul Flonta. Piloţii şi-au adus cu ei amintirile, dar şi adevărate comori
naţionale, printre care şi o motocicletă perfect funcţională din perioada
interbelică.

Amfitrioni le-au fost membrii celei mai renumite familii de motoci-
clişti din România, familia Pascotă. Printre reprezentanţii de marcă ai
motociclismului românesc care au participat la întâlnire s-au numărat
Ionel Pascotă senior, cu şase titluri naţionale, dar şi DoruArsin, de patru
ori cel mai bun motociclist al României.

Reunirea campionilor a avut totuşi şi un scop competiţional. Şi asta
pentru că legendele se gândesc să formeze, de la anul, o echipă afiliată
clubului Pascotă Racing Team, care va participa în competiţii la clasa
Old Timer.

Mircea Doncean, sportiv legiti-
mat la clubul Pascotă Racing Team
Giroc, a reuşit să se claseze pe prima
poziţie a competiţiei SuperMotto
Hobby, etapa a doua, disputată pe
cartodromul de la Arad. După o
primă manşă încheiată excelent pe
poziţia întâi, norocul nu i-a surâs în
cea de a doua, fiind scos afară de pe
circuit de către un alt concurent. Mir-
cea Doncean a pierdut câteva se-
cunde bune, dar a reuşit în cele din
urmă să se claseze al treilea la fina-
lul cursei. Cum punctajul celor două
manşe se cumulează, Mircea a reuşit
să-şi adjudece, meritat până la urmă,
prima poziţie. Sportivul legitimat la
clubul din Giroc a revenit astfel în
competiţiile de motociclism după o

pauză de doi ani, după ce în anul
2008 a devenit campion la Circuit Vi-
teză şi Circuit pe Aeroport, la clasa
600 cmc debutanţi. În 2011, Mircea
a schimbat clasa, trecând la Super-
Motto Hobby. Mircea Doncean este,
în acelaşi timp, şi mecanicul echipei
Pascotă Racing Team Giroc.

Sportivul se împarte, cu succes,
între funcţia de mecanic al echipei şi
cea de... concurent. “E greu, de dimi-
neaţa până seara sunt la atelier, unde
pregătesc motocicletele de concurs.
Chiar acum ne pregătim pentru etapa
de la Arad, unde va concura Ionel
Pascotă. Personal, aştept ziua de 6

august, când tot la Arad voi concura
în Campionatul European de Est, la
SuperMoto Hobby. Este vorba, de
fapt, despre fostul Campionat Balca-
nic, la care concurează bulgari, turci,
greci şi sportivi din fosta Iugoslavie”,
ne-a declarat Mircea Doncean.
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Pascotă Racing Team Giroc din nou în frunte
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