
                                           Meleaguri îndrăgite, Miniş, Ghioroc 

Am fost martorii unei excursii de vis. Protagoniştii fiind membrii Filialei Judeţene „Ziridava” 

Arad şi colegii noştri maghiari din Szeged şi Bekescsaba. Gazde frumoase, care au ştiut să ne 

primească formidabil. Primarul comunei Ghioroc, domnul ec. Popi-Morodan Corneliu, un om cum 

rar întâlneşti, ne-a întâmpinat şi condus pe tot parcursul vizitei, fiind invitaţii dânsului. 

          Doamna inginer Raluca Oana Stancu cu care am planificat această activitate minunată, fiind şi 

dânsa împreună cu noi în permanenţă, motorul acţiuni. Doamna director al Liceului tehnologic Vasile 

Juncu din Miniş, prof. Liliana Stanciu,care ne-a întâmpinat cu pâine şi sare însoţită de doi copii 

frumoşi îmbrăcaţi în straie minişene, prezentând un liceu, după noi, unic în ţară din mediul rural. O 

bijuterie, unde învaţă copii din clasa a V a la clasa a XII a. 

         Sala de conferinţe a liceului a fost pentru o perioadă plină de colegii noştri, circa 85 la număr, 

unde am putut admira în materiale filmate realizări şi acţiuni întreprinse de către cadrele didactice şi 

elevi pentru o şcoală model. Domnul primar a prezentat în acelaşi cadru festiv proiectele accesate şi 

finalizate, în curs de finalizare sau cele accesate urmând a fi aprobate. Minunat! Formidabil! 

Am vizitat cu deosebit interes depoul  tramvaiului electric „Săgeata Verde” o adevărată legendă a 

arădenilor, am scris în cartea de onoare a muzeului mulţumirile noastre adresate celor care se ocupă 

de întreţinere şi popularizarea acestui loc. Deasemenea am aflat de la domnul primar de proiectele cu 

Consiliul Judetean Arad pentru înlocuirea liniei de cale ferată Arad Ghioroc (cu una nouă), pentru a 

putea circula si în aceste locuri frumoasele tramvaie Imperio produse la Arad, un beneficiu si pentru 

turişti, dezvoltarea turismului în aceste locuri minunate. 

           Am fost primiţi de părintele paroh al bisericii ortodoxe din Miniş, preot Săvuşcă Valentin,  sa 

vizităm acest lăcas religios, unde ne-am recules privind în depărtare dealurile unde în septembrie 

1944 au căzut eroii din detaşamentul Pauliş, coborând privirea către cele două troiţe închinate acestor 

bravi eroi din faţa bisericii. 

              CINSTE ŞI RESPECT BRAVILOR EROI! 

         După mulţumirile adresate preotului paroh, am purces către staţiunea viticolă Miniş. Aici cine 

pute să ne întâmpine altul, de cât domnul primar cu zâmbetul lui de gazdă extraordinară, cu un pahar 

de vin Muscat Otonel de Miniş, extraordinar, un buchet ce numai la Miniş afli. Am fost introduşi în 

formidabila lume a viei şi vinului, prin amplele relatări şi povestiri savuroase despre modul de 

recoltare, prelucrare şi de multele medalii de aur obţinute în timp (din 1913 până în prezent). 

Mulţumirile noastre despre formidabilul muzeu si formidabilor oameni care se ocupă de 

administrarea lui au rămas consemnate în cartea de onoarea a muzeului. 

         Finalul excursiei, punctul culminant, s-a desfăşurat la sala Imperial de pe plaja lacului din 

Ghioroc”Litoralul Vestului”. A fost un vis pentru toţi, am fost invitatii domnului primar care a facut 

să ne simţim formidabil alaturi de dânsul. Mulţumiri domnului Ovidiu Cuc si doamnei Ioana Chirilă 

patronii acestui local de vis, mulţumim domnului viceprimar Nicolae Hedean care s-a ingrijit de 

bucatele sosite pe mese. A fost o zi de vis, toţi colegii au rămas profund impresionaţi de primirea 

facută, de mâncarea şi băuturile servite, de personalul localului care a fost la cote maxime. A fost 

ceva de vis, lucru care se poate vedea în imaginile ce însoţesc această descriere a acestei zile 

formidabile, văzută şi trăită. 

           Mulţumiri domnilor preşedinţi de la Szeged (mr.Csepi Laszlo) şi de la Bekescsaba (Janos 

Csuvarszki) pentru bucuria de a veni să vadă ceva frumos, locuri şi oameni cu gândurile şi abilităţilor 

lor de a construi o lume mai bună şi în mediul rural. Mulţumirile mele se cuvin si colegului col. 

Gzorgz Szelezsan, care a făcut posibil să ne înţelegem între noi (dânsul fiind translatorul). 

Mulţumirile noastre către domnul primar pentru ceea ce am văzut ,pentru tratamentul prietenesc de 

care ne-am bucurat pe tot parcursul zilei,pentru faptul de a ne considera invitaţii dânsului. 



            Mulţumiri doamnelor şi domnilor Raluca Oana Stancu,Ioana Chirilă,Liliana Stanciu, Neluţa, 

Ovidiu Cuc, Nicu Hedean, Cişmaş Gheorghe, preot Săvuşcă Valentin, Nicu Bondea precum şi întregii 

comunităţi de pe aceste meleaguri minunate, un adevărat colţ de rai. 

A consemnat Col(rtg)   Sandu Crişan 

 

 
 

          
 



 
 

 

                



     

    

           

 



 

 

 


