
Anul XVIII Numărul 13 (258) octombrie 2015 Ediţie tipărită în 5.000 de exemplare

Cuvântul domnului primar Iosif-Ionel Toma, rostit cu prilejul deschiderii
Conferinţei Internaţionale „Banat – Europa: Istorie şi Cultură”

CCoonnffeerriinnţţaa IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă „„BBaannaatt –– EEuurrooppaa:: IIssttoorriiee şşii CCuullttuurrăă””

„Am participat la editarea volumului ce cuprinde cele 11
comunicări ale acestui simpozion şi mi-am dat seama că
ele sunt, pe viitor, în beneficiul celor care vor să înveţe.
Eu cred că în ţara aceasta mai sunt tineri care vor să înveţe
şi care vor să-şi aducă aportul pe altarul culturii şi ştiin-
ţei româneşti, pentru a rămâne ceva în urma lor. Este un
efort nu foarte mare, dar nu pot să-l susţin fără aportul
consilierilor locali. Sunt prezenţi printre noi preoţii din
cele două localităţi care alcătuiesc comuna, din Giroc şi
Chişoda. Este normal să fie aşa, pentru că întregul sim-
pozion se desfăşoară sub egida Asociaţiei Culturale
«David Voniga». David Voniga a fost un preot deosebit şi
subscriu ideii ca viitorul an, cel de-al cincilea, să-l desfă-
şurăm sub auspiciile unei cărţi, ale unei prezentări ori ale
mai multor lucrări ştiinţifice despre el. David Voniga a
fost, printre altele, autorul unei cărţi de predici, care au
stat la baza multor altor predici pe care preoţii le-au ros-
tit la liturghii sau la alte momente religioase. A fost ex-
traordinar că acest preot a trăit şi a făcut lucruri minunate
în localitatea noastră. Datorită domnului profesor Octa-
vian Gruiţa, dar şi cu sprijinul celor de la Gyula, din Un-
garia, am reuşit să ne facem o relaţie şi să culegem foarte
multe date despre viaţa sa, dar şi despre participarea preo-
tului David Voniga la viaţa spirituală şi culturală. A fost o pornire, o scân-
teie, dar iată că această scânteie a aprins un foc important, al culturii,
ştiinţei, publicisticii şi al scrierilor. Ceea ce pot eu să vă promit este că voi
face tot posibilul ca acest simpozion să nu se oprească aici, să continue, şi

chiar dacă la această ediţie am fost mai puţini, contează valoarea celor
prezenţi. Spun aceasta pentru că dacă plecăm de aici cu o cantitate de idei
şi mai bogaţi spiritual, înseamnă că ne-am atins scopul”.

Detalii despre ediţia a IV-a a simpozionului, în pagina 4

Comuna Giroc continuă să se dezvolte într-un
ritm rapid, iar aici nu ne referim doar la dez-
voltarea imobiliară, de exemplu, ci şi la cea eco-
nomică. Prin oportunităţile pe care le oferă,
Girocul a devenit un punct de atracţie pentru in-
vestitori din diferite domenii. Pe raza celor două
localităţi care alcătuiesc unitatea administrativ-
teritorială, Giroc şi Chişoda, s-au înfiinţat nu-
meroase firme, care oferă locuri de muncă nu
doar localnicilor, ci şi timişorenilor.
Cea mai recentă investiţie, în comuna Giroc, este
cea a concernului german Heraeus, care a inau-
gurat joi, 15 octombrie, în parcul industrial In-
contro, noua fabrică. 
La eveniment au participat preşedintele Heraeus
Electronics, domnul Frank Stietz, alţi reprezen-
tanţi ai companiei, dar şi autorităţi locale, pre-
cum prefectul judeţului Timiş, domnul Eugen
Dogariu, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, dom-
nul Titu Bojin, primarul comunei Giroc, domnul Iosif-
Ionel Toma, consulul Germaniei la Timişoara, domnul
Rolf Maruhn. De asemenea, au mai fost prezenţi peste
150 de invitaţi. Atmosfera a fost întreţinută şi cu
dansuri populare din Banat, avându-i ca protagonişti pe
o parte dintre componenţii Ansamblului „Ghiocelul”
din Giroc. 

Primarul comunei Giroc, domnul Iosif-Ionel Toma, a
spus, în cuvântul său adresat gazdelor şi oaspeţilor: 
„E o industrie nouă pentru noi, pentru că în alte ţări ea
este prezentă. Este ceva nou şi necesar pentru Româ-
nia. Investitorii au venit aici datorită aşezării geo-
graphic, dar şi datorită condiţiilor pe care noi, ca
administraţie locală, le oferim dezvoltatorilor. Dom-
nul Samuel Cireş (administrator Heraeus România) a
spus să nu fim cumva amendaţi pentru viteza cu care

s-au acordat certificatele de urbanism şi auto -
rizaţiile de construire. Chiar suntem bine puşi
la punct în acest domeniu, iar investitorilor
străini le place acest lucru, să nu fie amânaţi şi
condiţionaţi. În noua întreprindere vor lucra
foarte mulţi tineri care până acum îşi căutau
locuri de muncă. Haereus este încă o confir-
mare a faptului că oferim în comuna noastră
condiţii-cadru atractive pentru companii in-
ternaţionale. Suntem mândri de prezenţa unei
socie tăţi cu cerinţe ridicate privind calitatea
angajaţilor şi a serviciilor”.
Concernul tehnologic Heraeus, cu sediul în
Hanau (Germania), a fost fondat în 1851, fiind
astăzi una dintre cele mai mari întreprinderi
familiale la nivel global. Heraeus a obţinut pe
durata exerciţiului financiar 2014 o cifră de

afaceri de 3,4 miliarde euro şi o cifră de afa ceri din
comerţul cu metale preţioase de aproximativ 12,2 
miliarde de euro. În noua locaţie de la Chişoda se pro-
duc paste de lipit, pulberi metalice şi alte materiale de
contact, în special pentru furnizorii industriei auto.
Producţia de pulbere pentru pastă de lipit este singura,
la nivel mondial, automatizată în proporţie de 100%.

Ioana NICOLESCU

O nouă investiţie în comuna Giroc
CCoonncceerrnnuull ggeerrmmaann HHeerraaeeuuss aa iinnaauugguurraatt ffaabbrriiccaa ddee llaa CChhiişşooddaa
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Zile de post şi posturi  
Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august) 
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 
Postul Sfintelor Paşti (23 februarie –
11 aprilie) 
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(8 iunie – 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (1
august – 14 august)
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie – 24 decembrie)

Zile în care 
nu se săvârşeşte 
Sfânta Liturghie 

Miercuri şi vineri în săptămâna 
dinaintea Postului Sfintelor Paşti 
(8 aprilie şi 10 aprilie) 
Luni şi marţi în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (13 aprilie şi
14 aprilie) 
Vineri în Săptămâna Patimilor (10
aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an 
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în
ajunul acestora 
În săptămâna lăsatului sec de carne (15
februarie – 21 februarie) 
În Postul Sfintelor Paşti (22 februarie
– 12 aprilie) 
În Săptămâna Luminată (13 aprilie –
19 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (8 iunie – 28 iunie) 
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august – 15 august)
În postul Naşterii Domnului (14
noiembrie – 24 decembrie) 
În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (21
mai) 
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat –
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

12 aprilie şi 13 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti 
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii 
31 mai şi 1 iunie, prima şi a doua zi de
Rusalii 
15 august, Adormirea Maicii Domnu-
lui
30 noiembrie, Sfântul Andrei 
1 decembrie, Ziua Naţională a Ro mâ -
niei 
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001155

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea îm-
păraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284- 311) şi
era fiul voievodului cetăţii Tesalonicului, botezat în
taină de părinţii săi, de frica cruntelor prigoane îm-
potriva creştinilor. Şi îl învăţau părinţii în cămara cea
ascunsă a palatului lor toate tainele sfintei credinţe,
luminându-i cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus
Hristos, precum şi milostenia
cea către săraci, săvârşind faceri
de bine, celor nevoiaşi. Şi aşa,
Dimitrie a cunoscut adevărul din
cuvintele părinţilor săi, dar, mai
ales, a început a lucra într-însul
darul Lui Dumnezeu. Şi tânărul
creştea cu anii şi cu înţelepciu -
nea, urcând ca pe o scară, din
putere în putere. Şi, ajungând la
vârsta cea desăvârşită, părinţii
lui s-au dus din vremelnica
viaţă, lăsând pe tânărul Dimitrie
moştenitor nu numai al multor
averi, ci şi al bunului lor nume.
Maximian împăratul, auzind de
moartea voievodului Tesa-
lonicului, a chemat la dânsul pe
fiul acestuia şi, cunoscându-i
înţelepciunea, l-a făcut voievod
în locul tatălui său. Şi a fost
primit Sfântul cu mare cinste de
cetăţeni, iar el cârmuia cu multă
vrednicie poporul, propovă-
duind pe faţă dreapta credinţă şi
aducând pe mulţi la Hristos.
Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că voievo-
dul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte. Drept
aceea, întorcându-se biruitor dintr-un război cu sciţii,
Maximian a poruncit să se facă praznice în fiecare
cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împăratul şi la Tesa-
lonic. Dimitrie, fiind întrebat dacă sunt adevărate cele
auzite despre dânsul, a răspuns cu îndrăzneală, mărtu -

risind că este creştin şi a defăimat închinarea
păgânească. Îndată, împăratul a poruncit să-l închidă în
temniţă, până la încheierea jocurilor în cinstea venirii
sale.
Şi se bucura împăratul, mai ales văzând pe un luptător
vestit, Lie, vandal de neam, înalt, puternic şi înfricoşă-
tor la chip, că se lupta cu cei viteji şi-i ucidca,

aruncându-i în suliţe. Era
acolo un tânăr creştin, anume
Nestor, cunoscut Sfântului
Dimitrie. Acesta, văzând pe
Lie ucigând fără cruţare pe
oameni, mai cu seamă pe
creştini, s-a aprins de râvnă.
Şi vrând să se lupte cu Lie a
alergat la Sfântul, în temniţă,
cerând de la dânsul rugăciuni
şi binecuvântare ca să-l poată
birui pe acel ucigaş de oa-
meni. Însemnându-l cu sem-
nul crucii pe frunte, Sfântul
i-a zis: „Du-te şi pe Lie vei
birui şi pe Hristos vei măr-
turisi!”.
Intrând în luptă cu Lie,
Nestor a strigat: „Dumnezeul
lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi
îndată, trântindu-l jos pe Lie,
l-a omorât. S-a întristat îm-
păratul de moartea lui Lie.
Aflând însă că Sfântul 
Dimitrie este cel care l-a în-
demnat pe Nestor să se lupte

cu Lie, împăratul a trimis ostaşi, poruncindu-le să-l
străpungă cu suliţele pe Sfântul, în temniţă, că a fost
pricina morţii lui Lie. Şi aceasta făcându-se îndată,
marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile Lui Dum-
nezeu. S-au făcut la moaştele lui multe minuni şi prea
slăvite tămăduiri. Tot atunci, din porunca împăratului,
s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor. (M.S.)

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc
DDiimmiittrriiee IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr

Duminică, 11 octombrie 2015, a avut loc, la Şcoala
Gimnazială din Belinţ, ediţia a IV-a a Colocviului Na-
ţional de Folclor „Sabin V. Drăgoi”, organizat de Con-
siliul Judeţean Timiş, Asociaţia Cultural-Umanitară
„Hora Belinţului”, Primăria Belinţ, Consiliul Local Be-
linţ şi Şcoala Gimnazială Belinţ.
Preşedintele Asociaţiei Culturale „David Voniga” din
Giroc a fost invitat să participe la acest eveniment de
către Simion Dănilă şi Constantin-Tufan Stan (acesta
din urmă fiind prezent cu comunicări ştiinţifice la sim-
pozioanele internaţionale de la Giroc).
Manifestarea a început la ora 10, cu vizitarea Muzeu-
lui de Istorie, după care a urmat Colocviul, într-o sală
a Şcolii Gimnaziale.
Colocviul a avut trei „puncte” în desfăşurarea sa: co-
municări ştiinţifice – Traian Galetaru „Eminescu şi fol-
clorul” şi Dumitru Jompan „Dialog epistolar între

Sabin Drăgoi şi Nicolae Ursu”; lansări de carte – Con-
stantin-Tufan Stan „Liviu Tempea. Pianistul – compo-
zitor”, Cuvânt înainte de Simion Dănilă, Timişoara,
Editura Eurostampa, 2015, „Componistica românească
de valorificare a folclorului”, ediţie îngrijită de Con-
stanţa Cristescu, Suceava, Editura Lidana, 2015; 
prezentări de reviste – „Suflet Nou”, Comloşul Mare,
„Arcadia”, Anina, „Nedeea”, Reşiţa.
Pomenindu-se la un moment dat despre familia Cără-
baş – Damaschin şi Marta, Viorel-Dorel Cherciu, cer-
cetător asiduu al arhivelor, a adus informaţii inedite
despre aceşti mecenaţi din Belinţ, care din agoniseala
lor au înfiinţat o fundaţie ce avea ca scop şcolarizarea
unor copii săraci din comună. Ei au ridicat o cruce în
anul 1892 pe locul unde a fost turnul vechii biserici
cneziale, distruse într-un incendiu pe la 1796.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

CCoollooccvviiuull NNaaţţiioonnaall ddee FFoollcclloorr
„„SSaabbiinn VV.. DDrrăăggooii””,, ddee llaa BBeelliinnţţ
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Prin bunăvoinţa Bunului Dumnezeu şi cu
rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, în acest an, hramul Bise -
ricii noastre a fost sărbătorit atât de credin-
cioşi, cât şi de sfinţii ale căror sfinte moaşte
au poposit în biserica noastră, aducând astfel
slujbă şi laudă Lui Dumnezeu, care ne-a în-
vrednicit de darul sfinţilor în mijlocul credin-
cioşilor giroceni.
Programul liturgic a debutat în seara zilei de
25 octombrie, prin întâmpinarea raclei în care
se află sfintele moaşte ale unora dintre cei mai
importanţi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe, 
amintind în primul rând pe ocrotitorul paro-
hiei noastre, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
dar nu mai prejos de acesta, dăm slavă Lui
Dumnezeu pentru toate celelalte părticele de
sfinţi care întregesc această raclă, cum ar fi:
Sfântul Ioan Botezatorul, Sfântul Nicolae,
Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, Sfântul
Mucenic Teodor Tiron, Sfântul Pantelimon,
Sfântul Trifon, Sfântul Ieronim, Sfântul 
Dimitrie cel Nou, Sfinţii Mucenici Zotic,
Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel, Sfântul
Antipa Athonitul, Sfântul Ioan Iacov Hozevitul.
În continuare, am săvârşit slujba Vecerniei cu
Litie, continuând cu slujba Utreniei, timp în
care toţi cei prezenţi s-au închinat rugându-se
înaintea sfinţilor şi mulţumind Lui Dumnezeu
pentru toate binefacerile de care ne-a învred-
nicit, alături de noi având ca invitaţi preoţi din
alte parohii, care s-au alăturat nouă în rugăciu -
ne şi cântare. Amintim prezenţa Părintelui
Consilier al Arhiepiscopiei Timişoarei, 
Cristian Constantin, care ne-a adus racla cu
sfintele moaşte şi ne-a transmis binecu-
vântarea şi dragostea Părintelui nostru 
Mitropolit Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi
Mitropolit al Banatului.
În dimineaţa zilei de 26 octombrie, la ora 9, în
biserica noastră s-a săvârşit slujba Acatistului
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, după care
ne-am împărtăşit cu toţii de Darul Sfântului
Duh revărsat asupra noastră în cadrul Sfintei
Liturghii, înconjuraţi fiind de rugăciunile
sfinţilor. După încheierea Sfintei Liturghii,
toţi cei prezenţi au primit ca dar ulei sfinţit la
Biserica Sfântul Dimitrie din Tesalonic şi au
participat la agapa organizată în incinta
Căminului Cultural.
Mulţumind pentru toate, dăm încă odată
Slavă Lui Dumnezeu pentru toate bineface -
rile de care ne-a învrednicit, având nădejdea
că şi în anii ce vor urma, cu prilejul Hramului
Bisericii noastre, să fim uniţi în rugăciune,
dragoste şi bunătate, alături de toţi cei care
împlinesc cuvântul psalmistului David: „Lău-
daţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe
El întru tăria puterii Lui” (Psalmul 150;1).

Preot Marius ŞONEA

HHrraammuull BBiisseerriicciiii OOrrttooddooxxee RRoommâânnee
GGiirroocc -- SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc

DDiimmiittrriiee,, IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr
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Vineri, 23 octombrie 2015, s-a desfăşurat la Hotelul „Trio”
din Giroc a patra ediţie a Conferinţei Internaţionale „Banat –
Europa: Istorie şi Cultură”. Ea a început la ora 11 cu lansarea
a patru cărţi: Ion Murariu „Consemnări critice”, Timişoara,
Editura David Press Print, 2015, 160 p., George Lână „Linia
Siegfried a ochilor tăi”, Timişoara, Editura Gordian, 2015, 157
p., Silviu Ferciug, Liana Ferciug, Viorel Dorel Cherciu „Corul
Bisericesc din Bocşa Română. Monografie (1875-2015)”, Re-
şiţa, Editura Tim, 2015, 351 p. şi Constantin-Tufan Stan
„Liviu Tempea pianistul-compozitor”, Timişoara, Editura Eu-
rostampa, 2015, 249 p.
Preşedintele Asociaţiei Culturale „David Voniga” din Giroc,
Viorel Dorel Cherciu, a rostit, în continuare, cuvântul de des-
chidere a Conferinţei Internaţionale, reiterând deplasările sale
în această calitate, în decursul anului 2015 – „Simpozion In-
ternaţional «Misiune şi Propovăduire»” (Caransebeş, 21 apri-
lie), „Conferinţa Internaţională «Banatul – Istorie şi
Multiculturalitate»” (Reşiţa, 26-28 iunie), „Zilele Culturii şi
Spiritualităţii” (Răcăşdia, 15-16 august), Lansare de carte:
Pavel Vesa „Parohia Ortodoxă Română Lalaşinţ. Monogra-
fie istorică”, Timişoara, Editura Eurostampa, 2015, 212 p.
(Lalaşinţ, 30 august), „Profesorul G. I. Tohăneanu. Medalion
Comemorativ” (Birda, 7 mai), Lansare de carte: Petru Bona,
Alin Crsitian Scridon „Monumentele eroilor din judeţul
Caraş-Severin”, Reşiţa, Editura Publibanat, 2014, 218 p. (Re-
şiţa, 12 mai), „Colocviu de Folclor «Sabin V. Drăgoi»” (Be-
linţ, 11 octombrie), „Festivalul Coral «Rapsodiile Nea mului»
(Dudeştii Noi, 12 octombrie), „Sorin Titel 80. Simpozion Co-
memorativ” (Timişoara, 16 octombrie), Sărbătorirea a 140 de
ani de activitate a Corului Bisericesc din Bocşa Română (19
septembrie), „Simpozion Aniversar «Octavian Doclin - 65»”
(Bocşa, 12 martie), Lansare de carte: Viorica Gligor „Feţele
adevărului. Dimensiunea morală a romanelor lui Augustin
Buzura”, Craiova, Scrisul Românesc Fundaţia – Editura,
2014, 139 p. şi Viorica Gligor „Aventuri subiective. Meta -
morfozele jurnalului feminin”, Timişoara, Editura Brumar,
2012, 254 p. (Bocşa, 17 martie), „Atelier Viorel Cotoiu” (29
ianuarie) – semnalând că în ciuda crizei financiare şi a de-
zinteresului pentru cultură, există totuşi oameni, consilieri lo-
cali, primării şi primari care depun eforturi considerabile
pentru a ţine aprinsă flacăra Culturii. În acest sens, a exem-
plificat cu o lucrare monumentală, apărută la Editura Eubeea
din Timişoara în anul 2013, intitulată „Emilian Novacoviciu.
Restituiri”, 700 p. (ea a apărut cu sprijinul financiar al pri-
măriilor din Oraviţa şi Răcăşdia). De asemenea s-a subliniat
faptul că în mai multe comune şi oraşe bănăţene apar reviste
culturale – „Arcadia” la Anina, „Suflet nou” la Comloşul
Mare, „Paralela 45” la Răcăşdia, „Bocşa Culturală” la Bocşa,
„Nedeea” la Reşiţa ş.a.
Demn de reţinut este că la Giroc se încurajează cercetarea 
ştiinţifică, reunindu-se, an de an, universitari şi cercetători
din ţară şi străinătate (Serbia, Ungaria şi Ucraina). Comuni-
cările sunt tipărite în volume coordonate de Iosif-Ionel Toma,
Alin-Cristian Scridon şi Viorel-Dorel Cherciu. Urmează să
mai apară încă un volum cam de aceeaşi mărime, în limba
engleză, la o editură din Budapesta.
Meritul Primăriei Giroc, Consiliului Local şi Asociaţiei 
Culturale „David Voniga” este acela că aduce o contribuţie
deosebită la îmbogăţirea bibliografiei ştiinţifice în plan intern
şi internaţional.
Directorul Bibliotecii Academiei Române – Filiala Timişoara,
Ioan David, a adresat în plenul Conferinţei îndemnul ca lo-
cuitorii Girocului să-l voteze în anul 2016 tot pe Iosif-Ionel
Toma ca primar, deoarece atunci este asigurată continuitatea
acestei excepţionale activităţi cultural-ştiinţifice.
Cuvinte de laudă au rostit şi profesorii universitari Carmen
Albert de la Reşiţa şi Ioan Munteanu din Timişoara.
În încheiere, primarul Comunei Giroc – Iosif-Ionel Toma, a
mulţumit participanţilor pentru faptul că au răspuns invita-
ţiei Asociaţiei Culturale „David Voniga” din Giroc şi a urat
succes lucrărilor în cele două secţiuni.
La ora 14, au început lucrările pe cele 2 secţiuni ale Confe-
rinţei Internaţionale „Banat – Europe: History and Culture”,
Ediţia a IV-a, 2015.
Prima Secţiune „Istorie medievală, modernă, contemporană şi
bisericească” a avut 11 înscrişi şi a avut ca moderatori pe Ioan
Munteanu şi Adrian Magina.
Secţiunea II „Cultură, etnologie şi antropologie” a avut un
număr de 17 înscrişi şi a fost moderată de Carmen Albert şi
Ioan David.
Temele susţinute au fost bine pregătite şi extrem de intere-
sante. Este de prisos să spunem că cea de-a IV-a ediţie a 
Conferinţei Internaţionale „Banat – Europa: Istorie şi Cul-
tură” a fost una reuşită, deoarece toate ediţiile anterioare s-au
bucurat de succes.

CCoonnffeerriinnţţaa IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă
„„BBaannaatt –– EEuurrooppaa:: IIssttoorriiee şşii CCuullttuurrăă””
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Arderea vegetaţiei uscate şi
a resturilor vegetale se
efectuează cu acordul au-
torităţii competente pentru
protecţia mediului şi doar
după obţinerea permisului
de lucru cu foc de la
Primărie. Emiterea per-
misului se face prin grija
primarului. 
Obţinerea permisului de
lucru cu focul nu este obli ga-
torie în cazul în care resturile
vegetale şi vege taţia uscată
sunt arse în cadrul gos -
podăriei cetăţeneşti.
În perioadele de secetă pre-
lungită arderea vegetaţiei
uscate şi a resturilor vege-
tale poate fi interzisă pe o
anumită perioadă de timp
sau intervale orare.
Măsurile de prevenire a in-
cendiilor la arderea ve ge-
taţiei uscate şi a resturilor
vegetale sunt: condiţii meteorologice fără vânt; exe-
cutarea arderii în zone care să nu permită propagarea
focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze
reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de trans-
port gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri
materiale combustibile; curăţarea de vegetaţie a

suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5
m; desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea
mijloacelor şi materialelor pentru stingerea even-
tualelor incendii; supravegherea permanentă a arderii;
stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului
arderii; interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

MMăăssuurrii llaa aarrddeerreeaa rreessttuurriilloorr
vveeggeettaallee şşii aa vveeggeettaaţţiieeii uussccaattee

Planul de acţiuni 
al Primăriei 

comunei Giroc pe
anul 2015, pentru

sectorul de mediu
• 16-17 IANUARIE 2015 – Acţiunea de strân-
gere a brazilor de Crăciun;
• 16-27 MARTIE 2015 – Curăţenia de primă-
vară (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie re-
zultate din cosmetizare);
• 4 APRILIE 2015 – Acţiunea de colectare de îm-
brăcăminte şi încălţăminte;
• 25 APRILIE 2015 – Campania de Mediu-
mini colectare (acţiune de colectare a deşeuri-
lor de echipamente electrice şi electronice);
• 25 APRILIE 2015 – Let’s Do It, Romania!;
• 19 SEPTEMBRIE 2015 – Acţiunea de co-
lectare de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
• 26 SEPTEMBRIE 2015 – Curăţenie pentru
o oră în comuna Giroc;
• 26 OCTOMBRIE – 9 NOIEMBRIE 2015 –
Curăţenia de toamnă (colectarea cren gilor, a
lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

În luna octombrie, toamna şi-a intrat pe deplin în
drepturi. Vă prezentăm, în cele ce urmează, câteva
lucrări şi proiecte de grădinărit pentru această lună,
cu ajutorul cărora îţi poţi face grădina să arate su-
perb, să o pregăteşti pentru iarnă, dar şi pentru
primăvara care va veni.

Plantele perene, anuale şi cu bulbi
În timpul lunilor de toamnă, după ce temperatura solului
scade sub 15° C, ar fi indicat să plantezi bulbii plantelor
care înfloresc primăvara: lalele, narcise, zambile, viorele,
irişi pitici, anemone, crocus. Pregăteşte solul, alege bulbi
sănătoşi şi, pentru un rezultat optim, adaugă în orificiul

de plantare făină de oase sau fertilizant pentru bulbi.
Majoritatea bulbilor florilor de primăvară ar trebui plan-
taţi la începutul lunii, cu excepţia lalelelor, care pot fi
plantate până aproape de începutul lunii noiembrie.
Gladiolele, daliile şi alte plante delicate ar trebui dezgropate
înainte ca solul să îngheţe şi să fie depozitate într-un loc în-
tunecat şi răcoros. Tuberculii de dalii şi begonii ar trebui de-
pozitaţi într-o cutie cu muşchi de turbă, uşor umezit. Bulbii
de gladiole pot fi depozitaţi într-o simplă pungă de hârtie.
Pentru a menţine o notă de culoare în grădină, aveţi încă

timp să plantaţi panseluţele de iarnă, napii deco rativi, varza
decorativă şi crizantemele de toamnă.
Verifică termometrul în nopţile mai reci. O noapte calmă,
răcoroasă, senină înseamnă, de obicei, un îngheţ ucigător...
Poţi prelungi înflorirea crizantemelor şi plantelor de Aster
(ochiul-boului) pentru o perioadă îndelungată, dacă ai grijă
să nu îngheţe. O ramă simplă, acoperită cu pânză de tifon
sau un cearceaf vechi aşezat peste plante în nopţile geroase,
poate prelungi înflorirea cu o lună sau chiar mai mult (nu
uita să îndepărtezi pânza de îndată ce a trecut pericolul!).
Muşcatele, begoniile, fuchsia (cerceluşi) şi alte plante
delicate trebuie duse în casă sau să fie acoperite înainte
de primul îngheţ.
Aplicarea unui strat de mulci în jurul plantelor perene
plantate toamna va menţine căldura solului un timp mai
îndelungat, permiţând rădăcinilor să îşi continue
creşterea. Împrăştie un strat subţire de mulci după ce ai
încheiat plantatul de toamnă, apoi adaugă un strat mai
gros, după ce solul a îngheţat.
Culege şi pune la păstrare seminţe de flori sălbatice, pentru
a le semăna în primăvara următoare.

Arbuşti şi arbori
De-a lungul lunilor de toamnă şi iarnă poţi planta sau
transplanta atât arbori şi arbuşti veşnic verzi, cât şi cu
frunze căzătoare. În timpul acestor luni de latenţă poţi
muta arbuştii şi arborii, producând un şoc minim
plantelor.
Dacă rododendronii tăi sau alţi arbuşti au gărgăriţe de
rădăcini, eliberează nişte viermi nematozi para zitanţi sub
plantele afectate.

Fructe şi legume
Cea mai plăcută parte din procesul de cultivare a
fructelor şi legumelor este recoltarea lor. În această pe-
rioadă procesul de recoltare ar trebui să se apropie de
final. Puţinele legume şi fructe care mai există de recoltat
le poţi consuma ca atare, în stare proaspătă, sau le poţi
depozita sau conserva.
Dezgroapă şi divizează mănunchiurile prea dese de
rubarbă.

Taie lăstarii de zmeură care au crescut prea mult pentru
a împiedica distrugerile provocate de vânturile de iarnă.
Unele legume rădăcinoase, precum morcovii, ceapa (bul-
bul), păstârnacul, pot fi lăsate în pământ în climatele mai
reci şi dezgropate atunci când este nevoie de ele.
După ce ai terminat de recoltat legumele de vară,
plantează trifoi, soia sau măzăriche, în scopul îngropării
lor în sol, în primăvara următoare. Aceste plante pro-
ducătoare de azot vor reprezenta o bună sursă de materie
organică şi de hrană pentru legumele tale de anul viitor
şi, în acelaşi timp, vor ajuta la controlul buruienilor în
timpul iernii.

Întreţinerea gazonului
Continuă să tunzi gazonul atât timp cât creşte iarba şi
strânge frunzele moarte, iarba tăiată şi resturile de plante,
pentru a le transforma în compost.

Plantele de interior
Dacă nu ai mutat încă plantele de interior în casă, fă-o
neapărat acum! Cu cât vei lăsa mai mult afară plantele de
interior în timpul iernii, cu atât vor fi mai stresate de mu-
tarea în interior.
Continuă să monitorizezi apariţia insectelor dăunătoare
sau a simptomelor de boli şi ia măsurile necesare, pen-
tru a le ţine sub control.

Uneltele pentru grădinărit
Curăţă şi unge cu ulei uneltele de grădinărit pentru a le
depozita peste iarnă. Într-o găleată mare, pune nisip şi
ulei, apoi scufundă de mai multe ori uneltele de grăd-
inărit în acest amestec. Astfel, uneltele vor fi curăţate
bine; în plus, la suprafaţa lor va rămâne un strat subţire
de ulei, care le va proteja împotriva ruginii.

Compartiment Agricol,
Insp. superior Maria HANEŞ

LLuunnaa ooccttoommbbrriiee îînn ggrrăăddiinnăă
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Cu sprijinul Primăriei şi al Consiliu-
lui Local Giroc, a apărut un nou
volum de versuri semnat de poetul
George Lână. „Linia Siegfried a
ochilor tăi” a fost lansată în Aula Fi lialei
Timiş a Academiei Române. Ver-
surile din acest volum aduc în prim-
plan femeia, ai cărei ochi sunt
refugiaţi parcă în tranşeele unui
război nesfârşit, „linia Siegfried” din
titlu tri mi ţând la celebrele forturi de-
fensive ridicate de Imperiul german
în nordul Franţei, în timpul primului
război mondial.
Lansarea a fost prefaţată de un mo-
ment muzical, Maria Alice Poenariu,
elevă în clasa a V-a a Colegiului
Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timi -
şoara, interpretând la pian muzică
clasică din creaţiile lui Johann 
Sebastian Bach şi ale unor compozi-
tori letoni.
Despre poetul George Lână şi creaţia
sa în versuri, conferenţiar universitar dr. Gheorghe
Secheşan a spus: „Acest volum vine să contureze, la
nivel de ansamblu, tot ceea ce, în fiecare dintre vol-
ume, nu a schiţat, ci a penetrat într-un anumit univers
al poeziei. Este vorba, în primul rând, de o maturizare
în ceea ce priveşte viziunea poetică, este o grijă aparte
faţă de limbajul poetic, dar ceea ce el crează prin lim-
baj este puţin deasupra a celor ce se petreceau în gen-

eraţia noastră, în generaţia optzecistă”.
Volumul conţine 60 de poezii prin care autorul, situat
în afara vieţii de zbucium războinic al femeii, încearcă
să o readucă prin mângâierile blânde ale cuvântului în
vers, în postura ei domestică de a oferi şi a primi iu-
bire, fiind în comuniune cu bărbatul, împreună fiind
parte din armonia terestră aducătoare de pace şi
creaţie.

Prof. Simona Avram crede că poetul
George Lână a dovedit curaj în a se
lua „la trântă cu o temă atât de mare,
atât de discutată, atât de alunecoasă
din literatura lumii”. Domnia sa a con-
tinuat, afirmând că „şansa lui George
este aceea de a se lua în serios, de a-şi
trăi propria existenţă şi propriile trepte
de evoluţie şi atunci, din propriile po -
zi ţii faţă de realitate, are şi posibili-
tatea de a se exprima personal, de a se
exprima fără să fie pus în situaţia de a
împrumuta sintagme, de a nu lăsa sin-
tagma să se construiască din text, ci de
a le lua de ici, de colo”.
Volumul conţine poezii mai vechi sau
mai noi din creaţia lui George Lână,
care a dorit să împărtăşească cititoru-
lui cum a înţeles femeia şi iubirea pen-
tru ea de-a lungul vieţii sale. „Eu cred
că m-am îndrăgostit mai întâi de ideea
de femeie şi apoi, mult mai târziu,
într-o adolescenţă târzie, de femeie cu

farmecele ei cu tot”, a mărturisit poetul George Lână.
Volumul lansat este unul bilingv, poeziile fiind în
limba română şi în limba engleză, traducerea în en-
gleză fiind realizată de Otilia Szekereş şi Antuza
Genescu. Pe lângă sprijinul financiar al Primăriei şi al
Consiliului Local Giroc, autorul a mai fost ajutat şi de
câţiva prieteni apropiaţi.

Cornel SERACIN

UUnn nnoouu vvoolluumm ddee vveerrssuurrii aappăărruutt ccuu sspprriijjiinnuull PPrriimmăărriieeii şşii CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall GGiirroocc

GGeeoorrggee LLâânnăă şşii „„LLiinniiaa SSiieeggffrriieedd aa oocchhiilloorr ttăăii””

Născut în 28 ianuarie 1999, la Timişoara, Marius
Sperneac a devenit chişozean pe când avea doar şapte
ani. S-a mutat în Chişoda împreună cu familia şi a
urmat primele trei clase la Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu”. Cam de pe la 7 ani, după cum ne mărtu-
riseşte, s-a dovedit că are talent muzical. A făcut parte
din formaţia „Fluieraşii” din Chişoda, condusă de
maestrul Dorin Cuibariu, cel care avea să-i îndrume
primii paşi pe calea artei. Tot maestrul a fost cel care
i-a sfătuit pe părinţii lui Marius că ar fi mai bine ca

acesta să urmeze cursurile unei şcoli de specialitate.
Aşa a ajuns elev la Liceul de Arte „Ion Vidu” din Ti-
mişoara. „Aveam deja experienţă cu fluieraşii, după o
vechime de doar doi ani în formaţie, când am făcut
cunoştinţă cu saxofonul sopran. Apoi am pus mâna pe
clarinet. Iar acum urmez clasa de clarinet de la Liceul
«Ion Vidu», la clasa profesorului Mircea Ştefan”, ne
povesteşte Marius Sperneac.
Primele sale apariţii pe scenă, în faţa publicului, se
leagă, bineînţeles, de „Fluieraşii” din Chişoda. „Am
urcat prima dată pe scenă la Sala «Lira» din Timi-
şoara, în cadrul Festivalului-concurs «Lada cu zestre».

Ca instrumentist solo am urcat prima dată pe scenă la
Festivalul «Sivu şi Cosmin Golban». Am luat marele
premiu!”. Bineîneţeles, viaţa de tânăr artist nu este
tocmai uşoară. Marius îşi aduce aminte, cu zâmbetul
pe buze, de una dintre apariţiile sale ca solist instru-
mentist la fluier: „Am urcat pe scenă, eram mic şi
emoţionat, şi am interpretat mai întâi un brâu. Totul a
mers cum trebuie, însă la jocul de doi am avut atât de
mari emoţii, încât la partea a treia m-am oprit pur şi
simplu. Nu am ştiu cum să continuu, aşa că... am ieşit
de pe scenă”.
Cu timpul, însă, chiar dacă emoţiile nu s-au risipit –
pentru că aşa trebuie să fie pentru fiecare artist –, nu
s-au mai repetat episoadele hazlii. În schimb, prin se-
riozitate, Marius Sperneac a reuşit să acumuleze cu-
noştinţe şi să urce pe treptele afirmării.
Acum, se specializează în clarinet şi muzică clasică, la
liceu, iar acasă şi în cadrul formaţiei Ansamblului
„Ghiocelul” – în muzică populară. „Pentru mine cla-
rinetul înseamnă tot. La şcoală fac clarinet, acasă tot
clarinet. În ansamblu însă, sunt la saxofon. Am parti-
cipat, ca elev, şi la concursuri şcolare, şi la olimpiade.
La toate olimpiadele clasice care s-au organizat şi la
care am participat, am luat locul întâi. Cu toate aces-
tea, am foarte multe emoţii când urc pe scenă. Am
avut mai ales acum, la Festivalul «Sivu şi Cosmin
Golban», la care chiar nu mă așteptam să iau marele
premiu”, continuă Marius Sperneac.
În ceea ce priveşte viitorul, tânărul instrumentist din
Chişoda pare să se fi decis: „Pe viitor aleg muzica 
populară, dar vreau să termin întâi cu muzica clasică,
pentru a urma apoi Conservatorul şi să devin profe-
sor. Programul meu se rezumă astfel: acasă – muzică
populară, în weekend – muzică populară, iar în timpul
şcolii – muzică clasică. Muzica clasică mă ajută foarte
mult să mă dezvolt ca şi artist, dar şi ca virtuoz – mai
ales în ceea ce priveşte digitaţia. Iar toate aceste lu-
cruri îmi sunt de folos şi în muzica populară. Pentru că
amintesc foarte des de muzica populară, trebuie să
spun că eu nu pot compara folclorul cu nici un alt fel

de muzică. Este tot ceea ce îmi doresc să fac pe 
viitor”.
Marius Sperneac se pregăteşte acum pentru participa-
rea la alte festivaluri de folclor, primul pe listă fiind
„Strugurele de aur”, programat să se desfăşoare anul
viitor. „Vreau să particip la cât mai multe concursuri.
Sunt şanse pe care nu vreau să le ratez, pentru că prin
astfel de participări te poţi lansa ca artist”.
Dintre amintirile fericite ale carierei sale de până
acum, Marius Sperneac aminteşte prezenţa pe scenă

alături de unul dintre monştii sacri au muzicii popu-
lare româneşti, maestrul Gheorghe Zamfir, alături de
care a avut ocazia să cânte, împreună cu mentorul său
– maestrul Dorin Cuibariu – pe scenele caselor de cul-
tură din Jebel şi Ciacova. „Experienţa pe care am
avut-o pe aceeaşi scenă cu maestrul Gheorghe Zamfir
şi cu maestrul Dorin Cuibariu a fost una unică. Nu ştiu
dacă o să mai am prilejul vreodată să trec printr-o ex-
perienţă similară, deşi în sinea mea îmi doresc din su-
flet să mai am ocazia să cânt alături de maeştri
renumiţi”. Petru Vasile TOMOIAGĂ

MMaarriiuuss SSppeerrnneeaacc ccaallccăă ccuu îînnccrreeddeerree ppee
uurrmmeellee mmaarriilloorr iinnssttrruummeennttiişşttii bbăănnăăţţeennii
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

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

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

“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 - 0753 313839
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Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Despre familia Petra şi Ioan Hergane am putea spune
că sunt giroceni cu acte în regulă, de vreme ce 
locuiesc în această comună de mai bine de 30 de ani.
Au aici o casă şi un rost al lor, dezvoltând, în timp, şi
o mică afacere de familie, care le dă, deopotrivă, sa-
tisfacţii sufleteşti şi materiale.
Până la pensionare, Ioan Hergane a lucrat la oraş, pen-
tru un salariu stabil şi sigur, făcând naveta zi de zi.
Dar, ca orice gospodar destoinic, munca lui nu se ter-
mina cu cele opt ore de serviciu. Ajuns acasă, începea
munca de gospodar. La început, împreună cu soţia, a
cultivat legume şi avea grijă de animalele de pe lângă
casă. Dar bărbatul avea, încă din tinereţe, două mari
pasiuni, care, cu vremea, s-au accentuat. Prima dra-
goste erau florile, pe care a început să le cultive, îm-
preună cu soţia, de prin 1984. Cea de-a doua pasiune
este pescuitul, patimă care îl poartă şi acum pe malu-
rile râurilor şi bălţilor din judeţ, ajungând să pescu-
iască şi pe malurile Dunării, locuri în care merge cu
mare plăcere şi astăzi.
Flori aveau pe lângă casă de când s-au ştiut, dar ni-
ciodată nu s-au gândit că vor ajunge la o adevărată
„industrie floricolă”, pentru că, astăzi, domnul Her-
gane este un cultivator de flori de mare perspectivă.
A început cultivarea florilor sprijinindu-se de soţia sa,
Petra. Totul a fost cu ezitări şi experienţe de tot felul
şi, chiar dacă începutul a fost timid, încet-încet, fami-
lia Hergane s-a făcut cunoscută în rândul cultivatori-
lor de flori din Giroc. „Am început, ne spune omul,
cu cârciumărese, gladiole, ochiul-boului şi trandafiri.
Peste trandafiri am ridicat un solar pentru a-i proteja
iarna de îngheţ”. Încet-încet, au prins dragoste pentru
cultivarea florilor, mai ales că această îndeletnicire le
aducea şi venituri în plus. Adriana, singura lor fiică, 
i-a ajutat şi ea până s-a căsătorit cu Paul Puşchiţă. 
Astfel, din anul 2005, lui Ioan şi Petra li s-au alăturat
fiica Adriana şi ginerele Paul.
Cu forţe noi, afacerea de familie s-a extins, iar vânză-
torii de flori de pe strada Trandafirilor nr. 15 din Giroc
au ajuns cunoscuţi şi în pieţele timişorene. Acum, dis-
pun de o seră de peste 1.200 de metri patraţi, în care
cultivă crizanteme de toate culorile. 
Policromia florilor îţi uimeşte privirea, iar mireasma
lor te îmbată. Când intrii în seră, cât vezi cu ochii este
un câmp de flori. De la albul imaculat, la carmin sau
roşu, de la galben la mov, albastru sau ruginiu, florile
îţi zâmbesc proaspete din ghivece. „Avem marfă bună,
ne spune Ioan Hergane. Tocmai de aceea ne şi caută
lumea. Vindem tot ce avem, iar ce vedeţi aici sunt doar
crizanteme la sfârşit de sezon. Florile sunt foarte fru-
moase, pentru că ne străduim mult în cultivarea lor.
Avem răsaduri de cea mai bună calitate, căldură şi
umiditate aşa cum trebuie. Până au venit copiii din Ita-
lia, nu am cultivat în ghivece, dar odată cu venirea lor,
am început să cultivăm flori mai mult în ghivece.
Odată cu vânzările de crizanteme, în paralel, lucrăm la
culturile de crăciuniţe, muşcate şi petunii, Mai culti-
văm flori specifice primăverii: zambile, lalele, 
narcise. Alte flori cultivăm într-o pondere mai mică.
Trebuie să cultivi, în general, ceea ce îţi cere piaţa. Cu

ani în urmă cultivam cale, flori care acum se caută
mult mai puţin. Ca să fii competitiv trebuie să lucrezi
la cel mai înalt nivel: să ai sămânţă, butaşi, răsaduri
bune, pentru a putea avea flori de cea mai bună cali-
tate. Nu se acceptă rabat. E drept că lucrează întreaga
familie, uneori zi-lumină, chiar şi în zilele de sărbă-
toare, dar ai satisfacţia rezultatelor, pe care nu poţi să
le ignori. La început am fost nevoit să citesc cărţi des-
pre fiecare floare pe care o cultivam, despre pământ,
boli şi dăunători, temperatură şi umiditate. Astăzi e
totul mult mai simplu. Găseşti tot ce-ţi trebuie pe 
Internet. Şi noi găsim de unde trebuie să cumpărăm
pământul cel mai bun şi cel mai ieftin sau butaşii cei
mai rentabili. Lumea merge cu paşi mari înainte. Şi
cultivarea florilor a evoluat mult. Datorită acestor con-
diţii putem să avem flori atât de frumoase, rezultate
atât de bune”.
Florile, ca florile, nu au nevoie de nici o prezentare;
este destul să priveşti fotografiile! Minunea pare in-
credibilă în parfumul şi culorile mulţimii de flori.
Astăzi, Ioan Hergane recunoaşte că a mai redus „mo-
toarele”, că îşi spune şi vârsta cuvântul, şi a mai lăsat
„frâiele” în mâinile celor mai tineri. Sunt alte vremuri.
Este vremea lor, până şi florile se cultivă altfel, dife-
rit faţă de anii care au trecut. Acum „florarul” admiră
şi el mândreţea de flori şi, din când în când, evadează
la pescuit, un alt hobby din tinereţe.
Dar, până la urmă, o floare nu rămâne doar o floare,
doar parfum şi culoare, doar imaginea plăpândă a unei
plante; o floare este şi un sentiment şi, dăruind flori,
dăruieşti sentimente. Tocmai de aceea, cei care doresc
o floare pentru a le dărui mai departe pot să sune cu în-
credere la numerele de telefon 0721-338.710 sau
0721-797.407.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

MMiinnuunneeaa ddiinn aarrttaa fflloorrăărriittuulluuii
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Alexandra-Dariana Fecioru
2 ani şi 10 luni, Giroc

Alexandru Procopciuc
4 ani şi 11 luni, Giroc

Gabriel Bârjovanu
5 ani şi 3 luni, Giroc

Patricia Chiş
5 ani şi 5 luni, Giroc

Raul Bucurescu
2 ani şi 3 luni, Giroc

Sebastian Cristaţiu
3 ani şi 9 luni, Giroc

Sofia-Elena Harman
3 ani, Giroc

Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc a fost prima
instituţie de învăţământ cuprinsă în programul de 
promovare a sportului, în general, şi a fotbalului, în
special, iniţiată de clubul ASU Politehnica Timişoara,
sub genericul „Poli vine-n curtea şcolii”.
Miercuri, 28 octombrie, la ora 12, la Sala de Sport a
instituţiei de învăţământ s-a creat aglomeraţie, zeci de
elevi venind la întâlnirea cu fotbaliştii alb-violeţi, care
ocupă în acest moment locul I în Seria a IV-a a Ligii
a III-a. „Băieţii în ghete”, cum sunt alintaţi de supor-
teri echipierii ASU Politehnica, au pregătit pentru ele-
vii giroceni numeroase materiale promoţionale –
tricouri, insigne, căni – pe care aceştia şi le-au putut
procura de la un stand special amenajat în sală.
Atmosfera s-a încins de-a dreptul cu puţine momente
înainte de începerea meciului amical între ASU Poli-
tehnica şi echipa Liceului Teoretic „David Voniga”.
Tribuna a fost neîncăpătoare pentru mulţimea de elevi,
care au scandat pe rând numele lui Poli şi al comunei
Giroc.
Pe teren, spectacolul a fost total, s-au marcat goluri
multe şi frumoase, mai ales că Poli a adus la Giroc o
parte dintre cei mai talentaţi fotbalişti pe care îi are în
lot. Pasele cu călcâiul şi golurile din „scăriţă” ale lui
Vucea, paradele lui Burtic, pe de-o parte, determina-
rea şi dorinţa tinerilor fotbalişti giroceni de a da o re-
plică pe măsură alb-violeţilor au făcut deliciul
tribunelor. De pe margine, atmosfera a fost întreţinută
de domnul profesor Alexandru Koşa, cel care a co-
mentat „live”, cum se spune, partida de pe teren.
Cum jocul a fost unul amical, scorul a fost egal, drept
pentru care, pentru a desemna o câştigătoare, s-a ape-
lat la loviturile de departajare. Oricum, rezultatul sau
învingătoarea nu a contat nici pe departe în acest joc,
principalul scop fiind acela de a promova sportul în
şcoli. Un scop generos, apreciat ca atare de toţi cei
prezenţi.
Directorul adjunct al Liceului Teoretic „David 
Voniga” din Giroc, domnul prof. Nicolae Petchescu,
gazda acestei întâlniri, ne-a declarat că este o onoare
pentru instituţia de învăţământ de a fi gazda primei în-
tâlniri între ASU Politehnica şi fanii săi din judeţul
Timiş. „Suntem mândri că am fost gazdele unui club
care vrea să continue o tradiţie glorioasă a fotbalului
timişorean. Sper ca prezenţa fotbaliştilor de la ASU
Politehnica aici să reprezinte un impuls pentru toţi ti-
nerii din Giroc de a face cât mai mult sport şi fotbal,
în special. La rândul nostru, avem în echipa liceului
mai mulţi jucători legitimaţi şi sper că unii dintre ei
vor ajunge să joace pentru ASU. Totodată, sper că nu
va fi şi ultima vizită a lor aici, la Giroc. Îi aşteptăm şi
cu alte prilejuri”.
Sebastian Novovici, liderul suporterilor ASU, cei care
conduc destinele echipei de fotbal, s-a adresat celor
prezenţi, afirmând că intenţia clubului alb-violet este
aceea de a veni mai aproape de şcoli, pentru ca elevii
să cunoască ce înseamnă „spiritul viola”. „Vă
aşteptăm şi la Timişoara, pe stadion!”, le-a mai spus
Sebastian Novovici. Paul Burtic, portarul echipei
ASU Politehnica, şi căpitan la acest joc-şcoală, i-a 

îndrumat pe copii nu numai spre stadion, ci şi spre
şcoală, dorindu-le să aibă rezultate bune la învăţătură,
dar şi la sport.
La finalul jocului, domnul director adjunct, prof. 
Nicolae Petchestu, şi profesorul de educaţie fizică,
domnul Boris Babici, au primit, din partea lui 
Sebastian Novovici, câte un tricou cu semnăturile tu-
turor jucătorilor de la ASU Poli.
Vădit emoţionat, domnul profesor de educaţie fizică
ne-a declarat: „Sunt emoţionat şi bucuros datorită aces-
tui eveniment sportiv întâmplat la şcoala noastră.
Mulţumesc, în numele elevilor, pentru vizita pe care
ne-a făcut-o echipa ASU Politehnica Timişoara (POLI).
A fost o activitate reuşită şi trăită din plin şi de partici-
panţii pasivi, dar mai ales de jucători. Ideea acestui
eveniment a pornit din partea echipei Poli şi totul s-a în-
tâmplat cu ajutorul domnului Nelu Pera, care a făcut
diligenţele cu direcţiunea şcolii şi cu mine. A fost un
frumos model de promovare a mişcării şi a vieţii sănă-
toase printre tineri, dar mai ales pentru viitorii fotbalişti.
Sunt fericit că acest episod de campanie Poli a început
la noi, la Liceul Teoretic «David Voniga»”.
Dincolo de caracterul amical al partidei, Girocul a
dovedit că este un izvor de talente fotbalistice, drept
pentru care, nu în cele din urmă, îi enumerăm pe cei
care au evoluat pentru echipa Liceului Teoretic
„David Voniga” în primul meci din campania „Poli
vine-n curtea şcolii”: George Boştină (legitimat la
Porto Bega Timişoara), Laurenţiu Codrea (ACS Poli
Timişoara), Iulian Florea (ACS Poli Timişoara),
Mario Fedor (ACS Poli), Denis Hrezdra (Porto Bega
Timişoara), Andrei Vereş (Porto Bega Timişoara),
Gheorghiţă Ştirbu (Giroc), Dacian Manoliu (Giroc),
Raul Dume, Florin Oancea, Marian Manoliu, Cristian
Daia, Denis Băbeanu, Mihai Manzur (portarul care a
avut câteva intervenţii extraordinare!) şi Cătălin
Blum.

PPlleeddooaarriiee ppeennttrruu ssppoorrtt şşii ffoottbbaall……
AASSUU PPoolliitteehhnniiccaa TTiimmiişşooaarraa,, îînn vviizziittăă llaa

LLiicceeuull TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc


