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Ediţie tipărită în 5.000 de exemplare

Ev e n i m e n t s p e ci a l î n 1 Iu n i e :
f e s ti v i t a t e a d e p r e m i e r e a c o n c u r s u l u i
„ B a , a l m e u e m a i f ru mo s ! ”

Copiii din Giroc şi Chişoda, participanţi la ediţia a X-a a
concursului „Ba, al meu e mai frumos!”, iniţiat de ziarul nostru,
vor fi premiați anul acesta, în cadrul unei festivități speciale,
în data de 1 Iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului!

• Asociaţia RoRec invită
la campania de mediu
de minicolectare
• Curățenia de
primăvară

• Campania
„Curățenia pentru o oră
în comuna Giroc”

Comuna Giroc, invitată
Almanah
de
onoare
a
ediției
a
XI-a
„D i al og c u
a Festivalului-concurs
cet ă ț e n ii ” 20 1 7
„Lada cu zestre”

Deși cu întârziere, a văzut lumina tiparului Almanahul pe
anul 2017 al ziarului „Dialog cu cetățenii”.
„Almanahul pe care îl oferim anul acesta cetățenilor comunei Giroc și nu numai reprezintă o nouă pagină de istorie giroceană. Articolele continuă șirul evenimentelor petrecute în
viața noastră” (Primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma).
Pe lângă rolul de cronicar al vremurilor pe care le trăim, și
care trebuie să rămână ca pilde ale acțiunilor noastre pentru
generațiile care
vin, Almanahul
oferă cititorilor
săi și alte subiecte menite să
facă lectura sa
cât mai plăcută.
Almanahul
nu trebuie să
lipsească din biblioteca noastră, pentru că
nevoia de cunoaștere este îndeplinită prin
efortul de a citi
și, pe bună
dreptate, putem
afirma că ceea
ce este menționat în acest
almanah reprezintă o mică istorie locală.
Vă dorim lectură plăcută!
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Multiplă câștigătoare a Trofeului „Lada cu zestre” a festivalului omonim organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, cu sprijinul financiar al
Consiliului Județean Timiș, Comuna Giroc nu participă anul acesta în concurs.
Aceasta pentru că regulamentul prevede ca localitatea care câștigă trei trofee consecutive, să nu facă parte dintre concurenții ediției imediat următoare. Cu toate
acestea, Comuna Giroc a fost invitată să prezinte un program în cadrul fazei zonale care s-a desfășurat duminică, 19 martie, la Checea. Ansamblul „Ghiocelul”,
alături de care s-a aflat și cunoscutul interpret de muzică populară Dumitru Stoicănescu, a prezentat un bogat program de cântece și jocuri din Banat. Conform
regulamentului de organizare, comuna Giroc va putea intra din nou în competiție
pentru Marele Trofeu la ediția a XII-a, care va avea loc anul viitor. (V.T.)

RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2017
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Soc ia l

Zile de post şi posturi de peste an

Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți, 29
august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie–
miercuri, 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august luni, 14 august)
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - duminică, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii

Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (27 și 28 februarie); în
Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vineri înaintea Naşterii
Domnului (22 decembrie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26 martie; 2, 13 și 15
aprilie; 25 decembrie.
Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția zilelor de luni
și marți din prima săptămână a Postului Mare.
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în
toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase

În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti
(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului
Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (9 - 23 aprilie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante

Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională
(marți, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru
mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (joi, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează

Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi luni, 17 aprilie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi luni, 5
iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2017)

În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februarie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 septembrie)
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.
Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 februarie-23
aprilie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie-6 ianuarie)

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2018)

În toate zilele de post şi în posturile de peste an
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februarie; 16-17 și 26-28 mai; 15 august; 13-14 septembrie)
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti
până la Duminica Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4-29 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)
În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

C a m p an ia d e m e d i u
m in i c o l e cta r e

DIALOG CU CETĂŢENII

Sâmbătă, 1 aprilie 2017,
între orele 10-16, deşeurile
electrice şi electronice se vor
depune la punctele de colectare
şi vor fi preluate gratuit de la
domiciliu sau de la sediile firmelor şi instituţiilor:
Giroc:
- str. Semenic - SC Giroceana SRL
- str. Trandafirilor – Liceul
„David Voniga”

Chişoda:
- Casa Naţională
Pentru posesorii de echipamente grele sau voluminoase,
serviciul gratuit de colectare de
la domiciliu le stă la dispoziţie. Numărul de telefon pentru programări este 0751.302.114 sau
numărul gratuit 0800.444.800.
În urma tombolei cu premii pentru orice alt
aparat electric predat, fiecare deponent poate
câştiga, prin tragere la sorţi, unul dintre următoarele premii: Aspiratoare, Cafetiere,
Mixere, Fiere de călcat.
Extragerea câştigătorilor va avea loc pe 1
aprilie, ora 16:30, la Căminul Cultural din
Giroc, iar înmânarea premiilor se va face luni,

3.04.2017, la sediul Primăriei comunei Giroc.
Pentru informații suplimentare, vă
invităm să contactați:
Asociaţia Română pentru Reciclare - RoRec
Reprezentant local: Adrian Manu
Email: adrian.manu@rorec.org
Mobil: 0751 302 114
Din cadrul Primăriei Comunei Giroc – responsabili:
Insp. Petronela-Silvana Florea: tel. 0753 149 426
Insp. Adelina-Ionela Sîrbu: tel. 0753 105 249.

Curățenia de primăvară

Primăria comunei Giroc organizează colectarea crengilor și a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare și tăiere de rodire, după următorul program:
în perioada 27 martie – 07 aprilie 2017, în localităţile Giroc şi Chişoda.
Este obligatorie tranşarea crengilor în bucăţi de până la un metru lungime, aranjarea lor în snopi
și depunerea acestora la limita de proprietate (lângă drum), pentru a facilita încărcarea în remorci.
ATENȚIE: utilajele vor trece o singură dată pe stradă.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
tel. 0753149426 - Insp. Petronela-Silvana FLOREA
tel. 0753105249 - Insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Campania „Curățenia pentru
o oră în comuna Giroc”

Cetățenii comunei Giroc sunt aşteptaţi să se înscrie pentru marea curățenie, în cadrul unei
noi ediţii a acțiunii care va avea loc în data de 1 aprilie 2017.
Participanţii se vor întâlni la ora 9 în parcarea Liceului „David Voniga” din localitatea Giroc și în
fața Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chișoda, unde vor avea loc înscrierile,
pentru ca la ora 09:30 toţi voluntarii să ajungă pe teren şi să înceapă marea curățenie.
Zonele alese sunt:
- Drum de legătură între localitatea Giroc și localitatea Chișoda (Aleea cu Plopi);
- Drum de legătură între localitatea Chișoda și Calea Șagului (DN 59);
- Izlaz Chişoda;
- Drum către Poligonul Chișoda;
- Marginea localităţii Giroc.

La fel ca în anii precedenţi, organizatorii vor pune la dispoziţia voluntarilor mijloace de transport pentru a se putea deplasa direct la locaţiile unde vor trebui să facă curăţenie, precum și saci
şi mănuşi pentru a colecta deşeurile.
Responsabili de mediu,
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU
Insp. Petronela-Silvana FLOREA

DIALOG CU CETĂŢENII

CIRCULĂM CU BICICLETA
ÎN COMUNA GIROC

Marţi, 4 aprilie 2017, avem deosebita plăcere de a
vă invita să participaţi la acţiunea ,,Circulăm cu
bicicleta”.
Participanții se vor întâlni la ora 17:45, în parcarea
Liceului „David Voniga” din localitatea Giroc.
La ora 18:00 grupul de participanţi va pleca din
faţa liceului către Pădurea Giroc.
Organizatorii vor avea în vedere aspectele privind
circulaţia pe drumurile publice.
La acest eveniment sunt aşteptaţi atât rolerii, cât şi
skaterii.
Compartiment Protecția Mediului
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU
Insp. Petronela-Silvana FLOREA

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017

23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de colectare a brazilor de Crăciun.

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).
01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice).

01 aprilie 2017– Campania „Curăţenia pentru 1 oră în
comuna Giroc”.

30 septembrie 2017 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice)
30 septembrie 2017– Let’s Do It, România!

23 octombrie – 03 noiembrie 2017 - Curăţenia de
toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate
din cosmetizare).

Actul de identitate,
dreptul şi responsabilitatea
fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi
completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul
de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul.
În cazul expirării termenului de valabilitate a actului
de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai
puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un
act de identitate.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani
sau de la producerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act
de identitate:
• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului,
prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;
• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de
Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale
constituie contravenţie şi se sancţionează, după caz, cu
amenzi cuprinse între 40 şi 80 de lei.
Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

C o m p o s t a r e a i n d i v i d u al ă î n g o s p o d ă r i i
Administ rație

Comunei Giroc i-au fost încredințate, pentru a fi distribuite către populație, prin proiectul „Sistem integrat
de magement al deşeurilor Timiş”, finanţat cu fonduri
europene nerambursabile prin programul Operaţional
Sectorial de Mediu, împreună cu Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), un număr
de 1.066 de compostoare.
Aceste compostoare vor fi repartizate gospodăriilor
a căror suprafață de teren este de maximum 500 mp.
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Nu se recomandă pentru compostare hârtia tipărită
cu una sau mai multe culori, din cauza substanţelor
chimice conţinute de vopsele.

Deşeuri interzise pentru compostare

Este strict interzis să se introducă în grămada de
compost sticlă, metal şi plastic, precum şi hârtie cerată.
Alte materiale care nu au ce căuta în grămada de
compost sunt resturile de
uleiuri şi vopsele, praful din
aspiratoare sau cenuşa de
lemn sau cărbune.

Factorii care
influentează
coacerea
compostului

Deşeuri potrivite pentru compostare

Iarba: La adăugarea ierbii cosite la grămada de
compost este nevoie de multă atenţie. Toate ierburile
preiau din sol, cu prioritate, azot. Asta înseamnă că,
dacă se foloseşte multă iarbă, atunci conţinutul în azot
este prea mare. Pe lângă aceasta, ierburile înmagazinează în celulele lor multă apă, care în combinaţie cu
azotul duce la o creştere mare a temperaturii. Căldura
prea mare provoacă supraîncălzirea sau chiar autoaprinderea grămezii. De aceea, iarba trebuie pusă în grămada de compost doar veştedă, într-un strat subţire sau
amestecată cu alte materiale, ca, de exemplu, frunziş,
resturi de la gardurile vii şi pământ.
Frunzişul: Frunzişul face parte dintre cele mai importante materiale de compost din grădină. Există
unele soiuri de frunze, cele de castan, stejar, plop, mesteacăn şi salcâm, care putrezesc mai greu.
Resturile de la tăierea gardului viu sau a arborilor: Aceste resturi pot fi mărunţite chiar şi cu o foarfecă, fiind foarte utile la aerisirea compostului.
Materialele lemnoase sunt foarte sărace în azot, astfel
că trebuie suplinită această deficienţă prin amestecare
cu alte resturi, bogate în azot.
Alte resturi din grădină: Resturile de la flori,
plante ornamentale şi legume pot fi compostate fără o
prelucrare deosebită. Buruienile trebuie evitate pentru
a fi adăugate la grămada de compost, dacă sunt în perioada de germinaţie (pline de seminţe).
Gunoiul: Gunoiul de la animalele mici, cum sunt
păsările de curte şi iepurii de casă, precum şi paiele sau
rumeguşul de la hamsteri sau alte animale de acest fel,
sunt de asemenea foarte bune pentru compostare. Ele
trebuie însă bine amestecate cu restul materialelor din
compost. Gunoiul de la animalele mici este un foarte
bun adaos la resturile vegetale lemnoase, datorită conţinutului lor bogat în azot.
Resturile de la bucătărie: Resturile organice de la
bucătărie, cum sunt cele de la legume, zaţul de cafea,
hârtia de filtru şi cojile de ouă, sunt de asemenea foarte
bune pentru compostare. Este bine ca acestea să fie
amestecate cu celelalte materiale de compost.
Toate aceste deşeuri, pot fi foarte utile în gospodărie, datorită conţinutului lor în substanţe nutritive necesare grădinii noastre, florilor din balcon sau
straturilor din curte.

Deşeuri mai puțin potrivite
pentru compostare

Pentru a se forma un bun
compost, trebuie asigurate
condiţii optime de viaţă
pentru microorganismele
care realizează procesul de
descompunere.
Factorii
care influenţează formarea unui compost bun sunt: apa,
aerul, căldura, substanţele nutritive și gradul de mărunţire a deşeurilor.
Cu cât resturile pe care le adunăm sunt mai variate,
cu atât compostul va fi, la sfârşit, mai valoros. Vom
obţine un compost bun dacă acesta va conţine toate
substanţele nutritive de care are nevoie o plantă. De
aceea, pe grămada de compost trebuie să fie pusă o varietate cât mai mare de deşeuri.
Este totuna dacă materialele se aşează strat cu strat
sau dacă fiecare material adăugat se amestecă în compoziţie; trebuie doar ca straturile să nu fie prea groase,
(să nu se aştearnă un strat prea gros de iarbă, care nu
se poate aerisi, pentru că altfel vor apărea şi mirosurile neplăcute) sau materialele să fie bine amestecate.
Pentru o descompunere rapidă a materialului de
compost, este important ca toate componentele organice de substanţă mai tare (lemn) să fie mărunţite.
Avantajul constă în faptul că materialul lemnos mărunţit afânează, în timp ce materialul vegetal rămâne
lipit. Din amestecul celor două, rezultă un compost
afânat şi aerisit. Materialul lemnos se taie la lungimi de
aproximativ 5 cm înainte de a se usca.

Etape

1. Se aşterne un strat afânat de material nemărunţit
de până la 20 cm. Sunt recomandabile aici tăieturile de
crengi şi gard viu, paie sau cozi de flori. Apa care este
în plus se va putea scurge şi, totodată, se asigură aerisirea.
2. Apoi se pun pe rând straturi de frunziș, iarba uscată, resturi din bucătărie şi gunoi de la animale. Între
ele se adaugă de fiecare dată pământ, astfel încât stratul de bază să fie mereu acoperit.
După trei luni, grămada poate fi desfăcută şi reamestecată. În cazul în care vremea este foarte umedă,
acest lucru se poate face mai repede.
Încă de la amenajarea grămezii, materialul trebuie
udat din când în când, pentru ca să nu se usuce prea
tare. Compostul se coace după o desfacere în circa 46 luni, în semestrul de vară, şi în circa 6-9 luni, în semestrul de iarnă.
În timpul iernii este interzisă desfacerea compostului, pentru a se evita răcirea lui. Nu este bine ca o grămadă de compost să rămână nefolosită mai mult de un
an, deoarece substanţele organice vor fi supraexploatate şi nu vor mai conţine suficiente cantităţi de humus.

Documentele necesare pentru încredințarea compostoarelor sunt:
- C.I./B.I. al proprietarului imobilului;
Cojile fructelor exotice: Fructele exotice sunt pregătite de către exportatori pentru a rezista mai mult
- Cartea Funciară a imobilului.
timp; de aceea ele conţin şi substanţe chimice. Însă,
depuse în cantităţi foarte mici, nu afectează calitatea
întregului compost.
Hârtia şi cartonul: Cu cât un carton este mai grosier, mai puţin prelucrat, cu atât este mai bun pentru
compost, deoarece pentru producerea lui nu au fost folosite prea multe materiale de adaos, care ar putea avea
efecte negative asupra compostului. Hârtia şi cartonul
se compostează foarte bine, dar numai dacă sunt tăiate
sau înmuiate şi apoi amestecate bine cu restul materialelor din compost.

Programul de distribuire a compostoarelor:

- joi, 30.03.2017, și joi, 6.04.2017, între
orele 1400-1800, la adresa: str. Egalităţii, localitatea Giroc (fosta Unitate Militară).
Persoane de contact:
insp. Adelina-Ionela Sîrbu - tel. 0753105249;
insp. Petronela-Silvana Florea - tel. 0753149426.
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Da s c ă l u l I o n M u ra ri u - c u d r a g o s t e d e s p r e p r o f e s i e ș i v i a ț ă

DIALOG CU CETĂŢENII

Reportaj

Domnul profesor Ion Murariu s-a născut în data de
2 aprilie 1937, la Giroc, într-o familie de agricultori,
țărani mijlocași. Pe tatăl său l-a chemat Nicolae, iar
pe mama - Zina. Aveau cinci hectare și 40 de ari de
pământ. Așa au fost și bunicii săi, și străbunicii, toți
născuți la Giroc. Nu și-a făcut niciodată un arbore genealogic, însă știe cu certitudine că, de cel puțin patru
generații, familia sa este giroceană. „Moșii și strămoșii
mei sunt giroceni”, îi place să spună, nu fără oarecare
fală tipică bănățeanului autentic. Tatăl său, însă, s-a
născut la Lighed (actuala comună Pădureni), însă tot
în apropierea Girocului.
Din păcate, pe când avea patru sau cinci ani, părinții
săi au decis să se despartă, iar Ion Murariu a rămas în
grija bunicii Maria Maghiar, care a fost căsătorită cu
Petru Maghiar, și a mamei. „Bunicul meu murise de
tânăr, avea puțin peste 50 de ani”, își amintește domnul profesor. Recunoaște că a fost cocoloșit, fiind crescut de două femei, „doar atât cât s-a putut”.
Locuiește și astăzi în gospodăria în care s-a născut.
Casa părintească era undeva pe locul actualei grădini,
iar cea în care trăiește acum a fost ridicată pe vremea
când avea doi ani, în anul 1939. Înainte de cel de-Al
Doilea Război Mondial se trăia mai bine, așa că oamenii reușeau să-și ridice case noi.
Despre copilărie, își aduce aminte că, într-un fel, a
resimțit lipsa tatălui său, dar s-a bucurat, ca orice
copil, de toate trăirile și peripețiile acelei perioade.
„Unde este acum monumentul din fața casei mele era
maidanul copilăriei. Am botezat locul astfel după o
pictură realizată de cel mai bun prieten al meu, Ion
Aga. De altfel, dețin o parte dintre lucrările pe care el
le-a realizat. Aici ne jucam, noi, cei de aici, împreună
cu alți copii din alte părți ale satului. Ne făceam teren
de fotbal, ne jucam de-a v-ați ascunselea, prinsa și alte
jocuri ce se practicau în acea perioadă. Însă cel mai
mult jucam fotbal. Țin minte că aveam și noi minge
din cârpă, pe care o băteam toată ziua. Dincolo de
toate acestea, pot spune că războiul care a trecut peste
Giroc mi-a marcat și el copilăria. Din copilărie am fost
legat printr-o strânsă prietenie, pentru toată viața, de
Ioan Aga, artist plastic, ale cărui tablouri îmi împodobesc casa”, rememorează domnul profesor clipele minunate ale copilăriei petrecute la Giroc. Școala
primară a urmat-o la Giroc. Primul contact cu școala
a fost, pentru profesorul de mai târziu, în anul 1944.
„Aveam șapte ani. Am mers la școală cu puțină întârziere, pentru că a venit frontul peste Giroc, eram în
plin război”.
Vorbește de învățătorii care i-au îndrumat pașii și
care i-au insuflat dragostea pentru învățătură. „Primul
meu învățător a fost Ioan Stoicu. A fost apoi exodul
celor veniți din Basarabia, iar atunci au venit aici
învățătorii Ciureanu, soț și soție. Eu am făcut ore cu
doamna Ciureanu, o femeie excepțională, de o bunătate
ieșită din comun, de un tact pedagogic rar întâlnit”.
Clasele V-VII le-a urmat tot la Giroc. Amintirile din
acea perioadă, firesc, sunt mai pregnante. „Am avut
ca dascăli profesori de limba română din Chișoda, dintre care Ion Dumitru - un dascăl tânăr, deosebit, care
a știut să se apropie de noi, copiii, mai dezbărat de metodele nepedagogice care se mai practicau atunci.
M-am atașat de Ion Dumitru. Mi-au plăcut stilul lui,
metoda de predare, multilateralitatea cunoștințelor
sale. Mi l-am ales ca mentor și atât cât a trăit am ținut
legătura cu el. Am devenit prieteni, pot spune că am
învățat jurnalistică de la el, pentru că a fost unul dintre jurnaliștii de excepție care a lucrat la fostul ziar
«Drapelul roșu» și la Radio Timișoara. M-a antrenat,
ca să zic așa, pentru a scrie, încă de când eram la
școală. Aveam o gazetă de perete - erau la modă pe
vremea aceea - în care publicam noi, elevii, încercări
de-ale noastre, inspirate din viața de școlar. Am rămas
corespondent, când el a plecat de la Giroc, acum mulți
ani, la «Drapelul roșu». Am și acum colecția de articole pe care le-am scris pe vremea aceea”.
După finalizarea cursurilor de șapte clase, pentru domnul profesor Ion Murariu a urmat Școala Pedagogică.
„Am trecut întâi pe la Liceul C.D. Loga, orientat de către
Ion Dumitru. S-a ocupat extraordinar de noi, deși nu ne
era profesor diriginte. Pe vremea aceea mă chemam Ion
Maghiar. Purtam numele mamei. Abia mai târziu am preluat numele tatălui. Revin, ne-a spus la fiecare: tu mergi
la Loga, tu mergi la comerț, tu, Ion Aga, mergi la arte
plastice. Ne-a fost ca un părinte. Așa că, m-am dus la Li-

ceul C.D. Loga. În anul
întâi, când am dat eu examen, erau 120 de locuri.
Eu am reușit al 21-lea.
Printre primii, așa cum și
la Giroc am fost mereu
premiant întâi. Cine era cu
vocație, cine învăța cu plăcere, putea intra la liceele
bune din oraș. Părinții mei
mă duceau la câmp, să
vadă cum mă descurc, să
moștenesc de la ei aplecarea spre agricultură. Dar
nu m-a atras. Stăteam la
umbra căruței și citeam, în
timp ce mama și bunica
lucrau la porumb, prășeau.
«Din ăsta n-o să iasă niciodată paore», spuneau.
Așa a și fost! Nu am stat
mult la Loga, pentru că
trebuia să fac naveta, iar
liceul nu avea internat. Pe
vremea aceea era foarte
greu, doar cu trenul puteam ajunge acasă și de acasă la școală. Nu exista autobuz, nu era tramvai în Fratelia, să fiu mai aproape de
casă. Aveam consăteni la Școala Pedagogică de băieți.
Școala avea internat, așa că m-am transferat acolo. Era și
Școala Pedagogică una foarte bună și m-am simțit în mediul meu, plus că aveam vreo trei-patru consăteni de vârsta mea acolo. Era bine din toate punctele de vedere. Nu
mai călătoream, aveam casă și masă și m-am acomodat.
Veneam acasă doar sâmbăta și duminica. Așa am prins
dragoste pentru meseria de dascăl, la care nu mă gândisem de la început. În anul 1955 am absolvit Școala Pedagogică. Am primit repartizare pentru facultate, pentru
că se mergea cu o anumită medie, de la 8 și ceva în sus.
La Școala Pedagogică aveam rezultate bune, eram și bursier. Nu am putut urma facultatea la zi (voiam să urmez
filologia). În anul 1955 a murit bunica și am rămas doar
cu mama. A trebuit să intru în învățământ pentru a o
putea întreține pe mama. A venit rândul meu să ajut”,
continuă povestea domnul profesor Ion Murariu.
Astfel, a fost repartizat în Raionul Făget. „Aveam
un prieten în localitatea Sudriaș. Am ajuns în Raionul
Făget, în localitatea Bârna, în primul an. Dorința mea
a fost să ajung la Giroc, pentru a putea fi aproape și
pentru a o ajuta pe mama. În primul an nu am putut. În
al doilea an m-am apropiat și am ocupat, vremelnic,
un post la Moșnița Nouă, unde era școală maghiară,
dar trebuia să se înființeze și secție română. S-a tatonat situația, dar nu s-a întrunit numărul necesar de
elevi și nu s-a putut menține postul. La Moșnița Veche,
de data aceasta, locuiau socrii unui învățător, a cărui
soție era și din localitate, dar el funcționa la Pișchia.
Neputându-se înființa secția română de la școala din
Moșnița, el era interesat să ajungă în satul nevestei
sale. Am luat legătura cu el și m-a întrebat dacă nu
vreau să merg la Pișchia. Mie îmi era totuna, așa că
m-am transferat la Pișchia. Aveam 20 de ani...”.
În anul următor, visul tânărului dascăl s-a împlinit: a
reușit să ajungă în Giroc. Era anul 1957. A fost învățător
la clasele I-IV. „Ca fapt divers, l-am avut elev când am
ajuns aici, în prima mea clasă, pe domnul profesor
Octavian Gruița, fostul director al școlii din Giroc”, își
amintește domnul profesor Ion Murariu.
A urmat căsătoria. Soția, tot din Giroc, este cu doi
ani mai tânără decât domnul profesor. „Pe Olimpia am
cunoscut-o încă de când eram la școală. Mai mergeam
la joc, la horă. Nu prea eram amator, deși era joc în
fiecare duminică. Aveam orchestră de aici, din sat.
Aici există o tradiție a lăutarilor, care erau renumiți și
erau chemați să cânte și prin alte părți. Erau, pe vremea aceea, chiar două formații de muzicanți. Printre
cei mai vechi era Luțu. Fiul lui i-a moștenit talentul,
dar a făcut și școală de vioară, a fost chiar în orchestra de la Caransebeș”.
O întrebăm pe doamna Olimpia cum l-a cunoscut
pe domnul profesor: „Cum să nu ne cunoaștem, dacă
suntem născuți, crescuți în Giroc? Am locuit și eu
chiar în această parte de sat”.
„Legăturile noastre înainte de căsătorie au fost de
scurtă durată, ca să zic așa - continuă domnul profesor.

A urmat căsătoria, am făcut și nuntă, cu șatră în curte”.
Prilej numai potrivit pentru a rememora fala
nunților girocene de atunci: „Nunțile erau frumoase.
Se țineau duminica, nu sâmbăta, ca acum. Nunta ținea
trei zile: începea sâmbătă, duminică era apogeul, iar
luni veneau ajutoarele mai mult, neamurile apropiate
și familia”.
La un an după căsătorie, s-a născut fiica lui Ionel și
Olimpia - Mihaela. „Doar pe ea am avut-o, pentru că
la giroceni era la modă atunci să faci doar un copil”,
glumește domnul profesor. „Bătrânii aveau mai mulți
copii, pentru că aveau nevoie de brațe la munca pământului. Bunicii mei proveneau din familii cu mai
mulți frați și surori. Trecuseră acele vremuri, iar
lumea, fiind alte condiții - economice, de a nu împărți
averea pe care și așa au acumulat-o cu greu - își punea
probleme înainte de a face mai mulți copii”.
Revenim la firul poveștii: „După ce a venit pe lume
fiica mea, am rămas la Giroc câțiva ani ca învățător.
Dar nu eram mulțumit doar cu atât. La Giroc, într-un
anume moment, m-au luat de la catedră și m-au numit
director de Cămin Cultural. Fac o paranteză, Căminul
Cultural și școala veche din Giroc sunt monumente istorice, care trebuie să rămână. Căminul va împlini curând o sută de ani, iar școala a fost construită prin anul
1700. Revin la poveste: am fost recrutat, fiind de aici
din sat, pe considerentul că am priză, chipurile, la oameni, la activiștii culturali. Se punea atunci intens problema activității culturale, era perioada colectivizării.
Căminul avea mai multe formații... Se cerea un localnic ca director al acestuia. Fără voia mea, am fost făcut
membru de partid și drept sarcină mi s-a trasat să fiu
director de Cămin Cultural. Aveam cor mixt, era brigada artistică de agitație, formație de dansuri, trupă de
teatru - în care am și jucat, alături de alți dascăli de la
școală -, taraf, fanfară. Funcția de director nu mă prindea. Activitatea era de după-amiază până seara. Oamenii veneau de la lucru. Însă, în toată această
perioadă am continuat să scriu. Primul articol l-am
scris când eram deja învățător. Scriam la «Drapelul
roșu» despre activitățile școlare. Am scris un articol
despre drumeții: «Cu drumeții veseli, pe urmele satelitului». Acesta a fost primul meu articol apărut în ziar.
Era un concurs în ziar, intitulat «Drumeții vesele».
Noi, la școală, când s-a lansat satelitul sovietic
Sputnik, am făcut un concurs cu elevii, tip «drumeții
veseli». Am mai trimis materiale cum ar fi «Prietenii
păsărelelor», «Copiii din clasa mea», «Mărioara a plecat în tabără», despre o vecină de oameni săraci, care
a fost trimisă în tabără. Alt articol a fost «ITN, adică
sănătoși tun». ITN este simbolul pentru imunitate
pulmonară. Țin minte că a venit o brigadă medicală
din Timișoara la Cămin și le-a făcut colectiviștilor un
control. Prilej pentru mine să scriu un articol. Sau, alt
articol «Elevi la școala belșugului». Se făcea un curs
agrozootehnic pentru colectiviști, predat de către inginerul de specialitate, pentru a verifica nivelul de
cunoștințe. Așadar, de câte ori aveam prilejul, scriam
astfel de articole”.
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Programul de director nu era unul ușor. Domnul profesor mergea după-amiaza la Cămin. „Împreună cu femeia de serviciu, săraca Omama, o femeie necăjită - am
și scris o tabletă cândva despre ea - așteptam să vină oamenii. Omama făcea curățenie, dădea cu motorină pe podeaua Căminului, cum era pe vremea aceea. Stătea cu
mine până se terminau repetițiile, pe la ora 22 sau chiar
mai târziu. După ce activiștii plecau acasă, rămâneam cu
ea. Aveam emoții, să nu se întâmple vreun necaz, să nu
ia foc Căminul de la sobe. Abia după aceea mergeam și
eu acasă. Repet, era o muncă ce nu mă prindea. Mă tot
gândeam cum să fac să scap de ea. Și prilejul s-a ivit. În
Timișoara se înființase Institutul Pedagogic de trei ani.
Mă gândeam că nu pot scăpa de funcția de la Căminul
Cultural decât dacă mă duc din nou la școală. Am dat
examen și am intrat. Acolo l-am întâlnit pe cel de-al doilea mentor al meu: Gheorghe Tohăneanu. Înainte de a
intra la facultate se făcea un curs de pregătire, cum se
obișnuia pentru universitari. M-am dus și eu. Atunci am
simțit o afecțiune reciprocă. I-am devenit student la cursurile de zi, timp de un an. Eram familist, deja se născuse
fiica mea, soția era angajată la UTT. Ne-a fost greu. Un
an am dus-o cum am putut și am văzut că nu e tocmai
ușor. Mă gândeam că mai am doi ani până la absolvire,
dar după aceea, ce fac? Altă repartizare? Mai prind Girocul? Atunci, m-am gândit, și iarăși a fost o ocazie favorabilă: eu, ca student la filologie, aveam dreptul, dar
și obligația, să predau la o clasă limba română, ca profesor în devenire. Trebuia să predau patru ore la o clasă,
ore pe care le-am primit la Giroc. Postul aici era ocupat
de un profesor titular. Nu puteam veni doi dascăli de română pe un singur post. Unul din doi trebuia să plece, să
caute o altă soluție... Colega mea profesoară de română
nu era băștinașă, ca mine. Eu mă gândeam că am atuu-ul
că sunt din Giroc, că sunt fiu al satului. Atunci, volensnolens, a trebuit să plec eu. Se înființase secția fără
frecvență la IP3, la Institutul Pedagogic de trei ani. Am
prins momentul favorabil și am trecut la fără frecvență,
pentru a-mi continua următorii trei ani de studii. În ceea
ce privește posturile de dascăli, Girocul aparținea de
Timișoara. Mi s-a dat post la Liceul cu Program Special
de Educație Fizică, care funcționa în centru, lângă Primăria Timișoara, unde până nu demult a funcționat Liceul de Arte Plastice. Un an, am fost numit suplinitor pe
postul directorului de acolo, care era profesor de limba
română. A trebuit să fac din nou naveta zilnic. Era, însă,
mai simplu, pentru că deja era introdusă linia de autobuz,
care mă lăsa lângă Cinematograful «Capitol». Drumul
până la Timișoara era mai greu, pentru că era drum de
piatră. Chiar am și scris despre acest lucru. Atunci, în
Giroc se amenaja drumul. Primar era domnul Haneș. Întro duminică s-a făcut o clacă și a ieșit lumea din sat să
facă șanțuri, să pună pământ. Articolul se intitula «Pe
drumul Girocului», publicat în «Drapelul roșu»”. Timp
de un an, profesorul Ion Murariu a fost dascăl suplinitor
la catedra de limba română a liceului sportiv. „Am fost
chemat după aceea la inspectorat și mi s-a spus că sunt
vremelnic în post, pentru că profesorul Ion Ocolișan
putea reveni oricând la catedră. Mi s-a propus un post de
director adjunct la Școala Generală nr. 11, în Ronaț. Totodată, la școală urma să vină și un director nou și ni s-a
spus să ne înțelegem și să facem o echipă bună. Ce miera liceul sportiv, ce mi-era Ronațul? Așa am ajuns director adjunct la școala de acolo, cu catedră de limba
română. Am stat nouă ani la această școală. Între timp,
am continuat și finalizat studiile, cei trei ani pe care îi
mai aveam. Plecam dimineața la ora 7 de la Giroc, ca să
pot ajunge în Ronaț la ora 8. Tramvaiul 5 deraia des, așa
că, de multe ori, continuam perpedes apostolorum de la
macaz, unde deraia, și până la școală. Dar nu eram doar
eu cel care întârziam. Eu fiind și învățător cu diplomă,
iar colegul meu - profesor de geografie, ne-am împărțit
sarcinile. Școala se făcea în două schimburi. Eu trebuia
să mă ocup de ciclul primar, clasele I-IV, el de ciclul gimnazial, clasele V-VIII. Dimineața trebuia să fiu la datorie,
să colaborez cu colegii învățători, să asist la ore, să fac
analize de lecții și să știu tot ce se petrece în școală.
După-amiază, aveam obligația de a fi profesor de limba
română. Petreceam cam toată ziua în școală. Făceam o
mică pauză la ora 12, mă duceam în centru, la Cantina
Sfatului Popular, să mănânc. Veneam repede înapoi, tot
cu tramvaiul, ca să nu întârzii la ore. La ora 17 sau ora 18
terminam orele și veneam acasă. Dacă mai aveam timp
liber, mă opream la Biblioteca Județeană, să mai citesc
ceva din ceea ce mă interesa, pentru putea să-mi închei
studiile, pentru examenele pe care urma să le susțin. Pe
la ora 20 ajungeam acasă”. La un moment dat, recunoaște
domnul profesor, a decis că așa nu se mai poate și s-a hotărât să scape și de aici... „Exista, din când în când, posibilitatea să dai concurs pentru anumite posturi din oraș.

Am dat, așadar, concurs și am reușit să prind un post la
Liceul de Chimie. Totodată, se punea și o altă problemă:
fiica mea a crescut, a început și ea liceul. Soția făcea și ea
naveta în continuare la UTT. Eu eram legat de Ronaț. Neam gândit ce să facem și am decis să ne luăm un apartament în Timișoara. Am vândut o parte din grădina casei
și ne-am făcut un apartament pe Calea Girocului. Așa am
rezolvat marea problemă a navetei. Apartamentul l-am
luat cu gândul de a fi aproape de casa părintească și de
mama. Mai mult soția, dar și eu, mergeam și o ajutam să
pună grădina și să se îngrijească de ea. Ne-am mutat în
oraș, iar eu am ajuns la Liceul de Chimie. Am stat doi
ani aici. Din când în când, se făceau reduceri de activitate, după cum cerea ministerul de resort. Prin concursul
de care am pomenit, am ajuns la Liceul de Chimie trei
persoane. Fiecare am primit câte o funcție. Unul a devenit secretar de partid, altul a devenit îndrumător UTC, iar
eu - propagandist la învățământul politic. S-a pus problema desființării unui post, automat, a plecării unuia
dintre noi. Care funcție era mai puțin importantă, din
punct de vedere politic? Cea a propagandistului... Așadar,
m-au transferat la Liceul de Construcții. Am stat și aici
doi ani. Atunci mi-am luat și Gradul I didactic. Am luat
gradul pe o lucrare originală legată de practica din
învățământ, inspirată de activitatea domnului profesor
Tohăneanu. Se intitula «Aspecte stilistice ale predării
operelor poetice în liceu». La poeziile din liceu, aplicam
din studiile și cercetările domnului profesor, ceea ce se
potrivea la nivelul elevilor, bineînțeles. Ca o paranteză,
lucrarea mea de licență a fost legată de elementul folcloric în poezia lui Lucian Blaga, poet pe care l-am descoperit în anii în care Blaga a fost reconsiderat, după ce
fusese trecut la index. La Liceul de Construcții a fost
muncă grea. Aveam ore și de dimineață, la cursurile de zi,
și cu seraliștii după-amiază. Oamenii erau dornici să-și
continue studiile, pentru a ajunge la o anumită
remunerație”. Un alt prilej favorabil avea să se ivească
în calea domnului profesor. „Am avut parte în viață de
multe astfel de momente. Se înființase în cartierul Girocului o școală nouă - Școala Generală nr. 25. Mi-am spus
că nu am veleități neapărat pentru a preda la liceu. Era
greu pentru mine să fiu toată ziua ocupat. Am făcut un
pretransfer la Școala Generală nr. 25, aproape de blocul
în care locuiam. Am rămas aici 20 de ani, până am ieșit
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la pensie, în anul 1999. Aici m-a prins și Revoluția. La
Revoluția din decembrie 1989 am fost nu doar martor, ci
și implicat la apărarea unor obiective din cartierul Calea
Girocului (școală, stație termică), fără a pretinde certificat de revoluționar”. Vorbim despre cea de-a doua mare
pasiune a domnului profesor Ion Murariu: aceea de a
scrie, de a publica. „Prima mea carte a apărut în momentul în care Girocul și-a sărbătorit 625 de ani de
existență. Am găsit actele de atestare documentară a Girocului în arhivele din Timișoara. Pe scurt, această primă
referire spune așa: «Locuitori din această zonă, ca și cei
din întreg Banatul, aveau obligația să efectueze munci de
întreținere a cetății de la Orșova, aflată în calea turcilor».
Undeva am găsit că se menționează că și din Giroc, așa
cum se numește comuna acum, a fost trimis un localnic
pentru a participa la aceste munci, ceea ce înseamnă că
localitatea exista încă de atunci”.
Activitatea scriitoricească a domnului profesor Ion
Murariu nu s-a oprit aici. A publicat 13 volume, a îngrijit alte două și a scris în jur de 500 de articole. Volumele scrise de domnul profesor au apărut astfel:
„Obârșii” (1996); „Vorbe d-ale noastre, ediția I” (2002);
„Florile prieteniei” (2003); „Les fleurs de l’amitié” coautor (2004); „Drumul cu amintiri” (2005); „Vorbe
d-ale noastre, ediția a II-a” (2006); „Revista «Lumina
satului», repere monografice” (2010); „Giroc - Arc
peste timp. Monografie”, coatuor (2010); „Vorbe d-ale
noastre, ediția a III-a” (2012); „Încercări literare”
(2012); „Martor în revoluție” (2014); „Vorbe d-ale
noastre, ediția a IV-a” (2014); „Când amintirile...”
(2014). A îngrijit volulmele „Condeierii noștri. Antologie a creatorilor din Giroc și Chișoda” (2005) și „Album
Ion Aga” (2008). „Toate cărțile mele au fost sponsorizate de Primăria și Consiliul Local Giroc, fapt pentru
care le sunt recunoscător”, spune domnul Ion Murariu.
Cu o deosebită plăcere vorbește domnul profesor și despre revista „Lumina satului”, apărută în anul 1993, înainte de Sfintele Paști. „Am pornit-o la inițiativa
primarului de la acea vreme, Ion Ilie Teodorescu, împreună cu Petru Chira, Marius Munteanu, Damian Ureche, prieteni de condei. Mă mândresc că eu am
botezat-o «Lumina satului». I-am fost naș, cu alte cuvinte. A apărut timp de 17 ani... Sunt membru fondator
al Ligii Scriitorilor din România, al Asociației
Publiciștilor din Presa Rurală din Banat și al Asociației
Monografiștilor din Banat, distins cu Premiul „Pavel
Filip și Aurel Turcuș” pentru întreaga activitate depusă
la promovarea publicisticii sătești”. Adresăm două întrebări pentru doamna Olimpia și pentru domnul Ionel:
când le-a fost cel mai greu în viață, dar și când au trăit
momentele cele mai frumoase. Doamna Olimpia ne răspunde, la prima întrebare, că acum îi este mai greu, la
bătrânețe. Domnul profesor spune că, atunci când era
tânăr, nimic nu i se părea greu în viață. „Perioada
aceasta, a bătrâneții, e mai grea”, confirmă și domnul
Ion Murariu. Referitor la cea de-a doua întrebare, domnul profesor, aprobat de doamna Olimpia, spune că momentele fericite în viață au venit după fiecare izvândă,
atunci când li s-a născut fiica, când Mihaela s-a căsătorit, prilejurile când familia se reunea, când se reuneau
prietenii, în special Petru Chira, de la Chișoda. Fericite
au fost și publicarea și lansarea unor cărți, evenimentele
culturale organizate la școală, sesiunile de comunicări
la care a participat în țară și străinătate. Pentru întreaga
sa activitate și pentru aportul pe care și l-a adus în cultura locală, domnul profesor Ion Murariu a fost distins
cu titlul de Cetățean de Onoare al comunei Giroc.
Fericirea pentru soții Murariu mai înseamnă și nepotul lor, care lucrează ca și cameraman la postul de televiziune Digi 24 și care în luna mai a anului acesta
împlinește 30 de ani. Domnul profesor nu se poate dezlipi de ceea ce înseamnă scris, astfel că, în acest moment
colaborează la elaborarea unui dicționar regional al Banatului, pe baza culegerii cuvintelor în grai din diferite
localități ale Banatului. „Domnul Lința, cel care coordonează această lucrare, dorește ca toate cuvintele care
vor alcătui acest mare dicționar să fie aduse la același
numitor. Iar numitorul comun este glosarul girocean
«Vorbe d-ale noastre», pentru că eu, la fiecare cuvânt,
nu am scris doar ce înseamnă acesta, nu am găsit doar sinonime, ci am dat și câteva noțiuni gramaticale. Sunt
date care pot folosi și filologilor de meserie. Iar domnul
Lința a adoptat acest stil girocean. Până acum am făcut
vreo 16.000 de cuvinte!”, ne spune domnul profesor.
Tocmai de aceea, pentru că volumul de muncă este
imens, domnul profesor a renunțat, cel puțin deocamdată, la scris... Îl așteptăm cu interes să revină și, pentru
că se apropie ziua sa de naștere, îi urăm și din acest colț
de pagină un sincer „La mulți ani!”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Act ualitate

Cei care am avut prilejul de a trăi în preajma profesorului Ion Murariu ne-am putut edifica asupra
calitățiilor domniei sale de dascăl, dedicat trup și suflet zecilor de generații pe care le-a instruit și educat,
de om de cultură și ziarist și, nu în ultimul rând, de
cetățean al Girocului, de afirmarea căruia pe plan spiritual era mereu preocupat.
S-a născut la Giroc, la 2 aprilie 1937, într-o familie cu modeste posibilități materiale, dar care nu l-au
împiedecat în a urma o carieră, spre care a fost îndrumat de fostul său învățător, Ion Dumitru. A urmat
Școala Gimnazială din Giroc, apoi Școala Pedagogică
din Timișoara, Institutul Pedagogic de 3 ani și Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara. Încă
din anii studenției a fost marcat de personalitatea profesorului G.I. Tohăneanu, cu care stabilește o relație
de prietenie, ce se întinde pe tot restul vieții. În casa
din Giroc a domnului Ion Murariu, renumitul filolog
timișorean a găsit, în ultimi ani de viață, o oază de
liniște, iar plimbările făcute împreună prin pădure și
Lunca Timișului l-au făcut să uite pentru moment de
viața tumultoasă din Timișoara și unele probleme de
sănătate.
Ca învățător, iar mai apoi ca profesor de limba și
literatura română, a funcționat la școlile din Pișchia,
Sudriaș, Bârna și Giroc, iar cea mai mare parte la mai
multe școli gimnaziale și licee din Timișoara. La toate
acestea, de-a lungul unei cariere de aproape 50 de ani,
s-a dedicat trup și suflet meseriei pentru care s-a pregătit și copiilor de care a fost întotdeauna apreciat și
iubit. Încă din tinerețe, la îndemnul fostului său
învățător Ion Dumitru, ajuns între timp ziarist, profesorul Ion Murariu publică în presa locală din Banat
articole ce reflectă viața satului și aspecte legate de
activitățiile elevilor săi. După 1990 reia activitatea publicistică, colaborând la mai multe publicații din
Timișoara.
După pensionare revine în satul natal, de care nu sa rupt sufletește niciodată. De acum, activitatea publicistică și literară vor cunoaște mereu un drum
ascendent. În anul 1993, cu sprijinul primarului din
acea perioadă, Ioan Ilie Teodorescu, a fostului director al școlii, Octavian Gruița, a preotului Iosif Gaiță,
a tânărului ziarist Dorin Aga și a prietenilor săi, scriitorii Pătru Chira din Chișoda, Damian Ureche și Marius Munteanu, din Timișoara, pune bazele la Giroc a
ziarului „Lumina Satului”, care apare trimestrial pe
lângă școala din localitate, timp de 17 ani. În tot acest
timp, a fost redactorul-șef și sufletul publicației girocene, atrăgând în jurul său alte personalități girocene,
dar și nume de prestigiu din învățământul și cultura

bănățeană, precum: G.I. Tohăneanu, Florin Medeleț,
Dumitru Crașoveanu, Mircea Șerbănescu, Gheorghe
Lăzărescu, Remus Jurca, Ioan Drăgan, Ion Viorel Boldureanu, Eugen Dorcescu, Viorel Marineasa, Ion
Marin Almăjan, Gheorghe Luchescu, Ion Căliman,
Tamara Birdean, Octavian Bocșa, membrii Cenaclului
Gura Satului etc.
În domeniul literaturii, profesorul Ion Murariu debutează în anul 1996, cu un volum de proză scurtă, intitulat „Obârșii”, apariție prilejuită de sărbătorirea în
acel an a 625 de ani de la atestarea documentară a Girocului și a 220 de ani de învățământ românesc în
Giroc. În anii următori activitatea scriitoricească se
intensifică și cunoaște noi apariții:
- 2002 - Vorbe d-ale noastre, ediția l
- 2003 - Florile prieteniei, coautor
- 2004 - Les fleurs de l’amitie, coautor
- 2005 - Drumul cu amintiri
- 2006 - Vorbe d-ale noastre, ediția a II-a
- 2010 - Revista „Lumina satului”. Repere monografice
- 2010 - Giroc - Arc peste timp. Monografie.
Coautor
- 2010 - Vorbe d-ale noastre, ediția a III-a
- 2012 - Încercări literare
- 2014 - Martor în revoluție
- 2014 - Când amintirile...
- 2015 - Consemnări critice
Volume îngrijite
- 2005 - Condeierii noștri. Antologie a creatorilor din Giroc și Chișoda
- 2008 - Album Ioan Aga
Recunoscându-i-se meritele în domeniul scrisului,
a fost ales membru fondator al Ligii Scriitorilor din
România, Filiala Banat.
În ultimii 20 de ani nu a existat în Giroc nici o
acțiune cu caracter cultural, științific sau literar la care
profesorul Ion Murariu să nu fi participat și la care să
nu-și fi adus contribuția prin scrierile sale, prin comunicările științifice sau printr-o implicare organizatorică. Astfel, în anul 1996, alături de Florin Medeleț
de la Muzeul Banatului din Timișoara, și de profesorul Octavian Gruița organizează aniversarea satului
(625 de ani de la atestare) și cea a școlii din localitate,
ocazie cu care se inaugurează și muzeul local (care,
din păcate, între timp a fost desființat). În anul 1997
contribuie la organizarea schimbului intercultural
între școala din Giroc și College des Coudriers din
Geneva și la pregătirea vizitei elvețienilor la Giroc și
a copiilor giroceni la Geneva.
În colaborare cu școala și primăria din Giroc, ală-

turi de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria a
participat, în anul 2003, la comemorarea preotului
David Voniga, atât la Giroc, cât și la Gyula (Ungaria),
eveniment prezentat pe larg de mass media din cele
două țări.
În anul 2005, atunci când Muzeul Banatului din
Timișoara organizează expoziția și o întreagă manifestare, intitulată „Povestea Comunei Giroc”, domnul
Ion Murariu a fost un adevărat consultant științific al
specialiștilor de la muzeu.
Cu ocazia lansării unora dintre cărțile mai sus
menționate, sau cărțile altor colegi de la școala din
Giroc, au participat numeroase personalități din cultura bănățeană, membrii Cenaclului „Gura Satului”
sau ai Asociației Deportaților din Bărăgan. Mereu prezent la tot ceea ce însemna viața cultural-științifică a
localității, profesorul Ion Murariu nu a lipsit de la nici
una din edițiile simpozionului Internațional „Istorie și
Cultură în Banat”, organizat de Primăria Giroc în colaborare cu alte foruri științifice timișorene, unde prin
comunicările și intervențiile sale a ridicat aportul girocenilor la acest eveniment.
Ca membru în Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat, participă cu comunicări și ia parte la
dezbaterile ce au loc la: Timisoara, Arad, Caransebeș,
Comloș, Bozovici, Șopotul Vechi, Jimbolia, Giarmata,
Giroc, Serbia etc., fiind unul dintre cei mai activi
membri, încât unii dintre participanți se întrebau de
unde atâta vitalitate fizică și putere creatoare intelectuală.
Pentru intreaga activitate desfășurată de-a lungul
unei vieți, Consiliul Local al Comunei Giroc, în anul
2008, l-a declarat CETĂȚEAN DE ONOARE, iar
în ședința din 28 mai 2016 a Asociației Publiciștilor
Presei Rurale din Banat, profesorului Ion Murariu i sa acordat PREMIUL „PAVEL FILIP ȘI AUREL
TURCUȘ”
din
partea
ASOCIAȚIEI
PUBLICIȘTILOR PRESEI RURALE DIN
BANAT.
Făcând un bilanț al multiplelor preocupări, în domeniul învățământului, culturii, presei și literaturii,
domnul Ion Murariu este un simbol al Girocului, fiind
unul din primii intelectuali, ridicat din mijlocul
țăranilor giroceni, ce avea să se afirme în aceste domenii. Fără activitatea sa, cultura giroceană era mult
mai săracă, iar noii noștri consăteni veniți în număr
atât de mare nu aveau cum să cunoască ceea ce am
fost, ceea ce suntem și ceea ce cu ajutorul lor trebuie
să ajungem.
Prof. Octavian GRUIȚA

La 13 ianuarie 2017, la Chișoda, a avut loc faza zonală a Olimpiadei Naționale de Șah, pe echipe școlare,
gimnaziu. Au participat echipe de la școli din sudul
Timișoarei și localități din zonă. Echipa reprezentând Liceul „David Voniga” din Giroc, formată din Paul Paraschiv, Mihai Iucu, Ștefan Juravle și Alexandra Paraschiv,
s-a calificat la faza județeană, câștigând cu scor maxim
(4-0) toate cele trei meciuri jucate.
În perioada 13-22 ianuarie 2017, la Timișoara, au avut
loc semifinalele Campionatului Național Individual de
Șah pentru Seniori, ediția 2017, regiunea Vest. Au participat 71 de jucători, reprezentând cluburi din județele
Timiș, Arad și Hunedoara. Conform regulamentului, în
finală se califică primii 10 clasați, plus jucătorii care au
acumulat același număr de puncte ca și locul 10. De data
aceasta, linia s-a tras sub primii 13 jucători. Doi juniori
giroceni s-au calificat în finala de seniori a României, și
anume Paul Paraschiv, locul 4, și Alexandra Paraschiv,
locul 10. Cei doi sunt în vârstă de 14 ani și evoluează în
prezent pentru CSU Universitatea de Vest. Între rezultatele notabile obținute în acest campionat se numără victoria lui Paul Paraschiv la candidatul de maestru Andrei
Bartha și remizele lui Paul cu Grațian Oprișoni, candidat

de maestru, și cu Călin Dragomirescu, maestru FIDE. O
surpriză deosebită și o mare bucurie pentru noi a fost frumoasa victorie a Alexandrei Paraschiv, cu piesele negre,
în fața lui Călin Dragomirescu. Chișozeanul Denis Alboni a ratat la mustață calificarea în finală, ocupând locul
15. Iucu Mihai, care tocmai împlinise 11 ani, jucând pentru Clubul de Șah Giroc, a ocupat locul 42 (din 71). Rezultat onorabil, pentru vârsta sa fragedă, într-un
campionat aparținând seniorilor.
În perioada 1-12 februarie 2017, la Băile Felix, s-au
desfășurat Campionatele Naționale Individuale de Șah,
pentru copii și juniori. Clubul de Șah Giroc a fost reprezentat de către Andreea Nedelcu, Mihai Iucu și Ștefan Juravle. Andreea Nedelcu a obținut medalia de argint la
proba de dezlegări. Din păcate, prestația celorlalți doi juniori a fost alterată de o viroză.
Sâmbătă 25 februarie 2017 a avut loc faza județeană a
Olimpiadei Naționale de Șah, pe echipe școlare, gimnaziu. Au participat echipe de la școli din Timișoara, Giroc,
Ghiroda și Lugoj. Echipa reprezentând Liceul „David Voniga” din Giroc, formată din Paul Paraschiv, Mihai Iucu,
Ștefan Juravle și Alexandra Paraschiv, s-a calificat la faza
regională, cu patru meciuri câștigate și unul egal. Liceul

Pedagogic „Carmen Silva”, aflat pe locul 2, a reușit să
smulgă un egal în meciul cu Girocul. Formația Colegiului Național „C.D. Loga”, care a terminat pe locul 3, s-a
aflat de asemenea între favorite. Indirect, a fost o bătălie
între cluburi, întrucât echipele timișorene care au ajuns
pe podium au beneficiat de aportul unor jucători de la
CSS nr 1 Timișoara și CS Mediator Giarmata Vii. Faptul
că din 2017 s-a permis includerea în echipele de gimnaziu a jucătorilor din ciclul primar a ridicat miza și a permis mobilizarea mai multor echipe școlare. Ne-a ajutat și
pe noi acest aspect; Mihai Iucu, un șahist foarte talentat,
este abia în clasa a patra. Echipa giroceană trece prin
reconstrucție; din această ediție joacă fără Denis Alboni,
care a trecut la liceu.
Pentru informații referitoare la desfășurarea antrenamentelor de șah, ne puteți contacta prin e-mail
zamfir.moldovan@gmail.com și telefon 0727-951.405
sau 0741-151.473.
Zamfir MOLDOVAN,
antrenor maestru
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Programul de
lucru al casieriei
primăriei comunei
Giroc, în localitatea
Chișoda
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În perioada 16.01.2017 -

31.03.2017, în fiecare zi de
miercuri, între orele 09:30 15:30, se încasează impozite în

localitatea Chișoda, în sediul

Trageri în
Poligonul
Chișoda

În perioada 09.03.2017

- 30.03.2017, în Poligonul

de tragere Chișoda, se
execută trageri ziua și
noaptea, cu întreg arma-

mentul de infanterie, în
următoarele zile:

MARTIE: 09; 21; 22;

SC Giroceana SRL

Casieriei de apă-canal.

Programul
casieriei serviciului
apă-canal:

luni-vineri, orele 08:00-18:00
În intervalul 27-03 (din data
de 27 a lunii până în data de
03 a lunii următoare) și intervalul 14-16 al fiecărei luni casieria este deschisă și sâmbătă
între orele 9:00 – 13:00.

23; 29; 29; 30.

Telefon deranjamente
NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)
sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie
0256395978
orar 08.00-18.00

Serviciul iluminat public

Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea,
administrarea și asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităților Giroc și Chișoda pe timp de noapte.
Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul
public care nu funcționează, vă rugăm să apelați numerele
de telefon:

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

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

Cabinete medicale și farmacii

In f o r m a ț i i

CABINET STOMATOLOGIC
SR. ION LIVIU

CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162
Program
Luni-vineri: 20-08;
sâmbătă, duminică și sărbătorile legale:
permanent

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573
Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)
Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)
Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427
Fax: 0356.437.661
Program
Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)
Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958
Fax: 0356.107.337
Program
Luni-vineri: 19-21 (cabinet)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program
Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427
Fax: 0256.412.289
Program
Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)
Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)
Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (teren)

FARMACIA ACONITUM

Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc
Telefon: 0256.395.853
Program
Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14

CABINET MEDICAL
DR. BARBONI LUCIA

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc
Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808
Program
Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-16

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646
Fax: 0356.437.661
Program
Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Farmacia NATURALIA SHOP SRL

CABINET STOMATOLOGIC
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597
Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)
Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)
CABINET STOMATOLOGIC
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950
Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)

“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.
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Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667
Program
Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE
OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program
Luni-vineri: 10-18

Cabinete veterinare

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:

CABINET VETERINAR
DR. VÎRTOSU DAN
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda
Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712
Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.
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Cultură

DIALOG CU CETĂŢENII

Răvașe - (Nă)răvașe
Pet CHIRA - George
LÂNĂ
Destin

Am cam uitat gustul de apă
Și beau tot felul de licori,
Dar am condus pe mulți la groapă
Ce se credeau nemuritori.

Unor poeți

Precizez pe această cale,
Poeților de vremuri noi.
Am scris de multe ori de jale,
Dar nu mai jalnic decât voi.

Pensii speciale

După ce nu fac nimic,
Cu Moș Ene pe la gene,
Pentru ce, nu îmi explic,
Ne mai cer și spor de lene.

Circulația, la moment

Distinși boieri, schimbați metoda
Și pe dânșii puneți tunu'
Căci „Primăverii” din Chișoda
E pistă de Formula unu.

Autobuze erste klasse

Frumoase autobuze, pe traseu,
Și grijă pentru parc-fierbine.
Dar, sigur, în formulat tu și el și eu
Se vor dărâma, pe repede-nainte.

Onor Consiliul Local

Nu Moșu' secondat de reni,
Onor Consiliul s-a însărcinat
Și a făcut cadou la chișozeni
Un after schul și-un bancomat.

Dumnezeu mă știe
(din folclor)

Diferență semnificativă

Cum mi-o spui în melodie
Și ca prostu' te ascult
Poate Dumnezeu te știe,
Însă dracii mult mai mult.

În țară ne acoperă tărâța
Și nimica nu se-nnoadă.
Primarii trag de coadă mâța,
La Giroc stă mâța-n coadă.

Super luna

Primarul din Giroc

Pe toți zeii și dragonii,
Luna asta, pe nevrute,
A stârnit cumplit hormonii
La femeile stătute.

Efectul super lunii în
Parlament

Abia începuse postul
Și sub clar de super lună,
S-a trezit din somn și prostu',
Dup-un an de noapte bună.

Nu am nevoie de cântar,
Însă judecând la rece,
Toma va fi reales primar,
Până-n două mii o sută zece.

Floare albă, Ghiocelul
Când răsare-un fir de iarbă,
Cu-o petală albă-n vârf,
Toată lumea se întreabă:
Ce-o fi ieșit din pământ?

Iac-așa trecură puntea,
Floare albă, Ghiocelul,
Girocul rămâne fruncea
Și-a atins în lume țelul.

Floare albă, mititică,
Ce pe frig a înflorit,
Ea răsare fără frică
Primăvara a vestit.

Iar eu pot fi mândră tare
Că aicea locuiesc,
Ghiocelu-acum răsare
Iar eu pe toți vă iubesc.

Un Ansamblu mândru tare,
Ce numele i-a primit,
Înflorește ca o floare
Și de toți e mult iubit.

Desanca LALICI

Duel epigamatic Pet Chira - George Lână
(al teilea asalt)
1. Petru Chira
După prima constatare
Ți le las pe toate ție.
Ele - bune de casare
Tu - ieșit din garanție.

2. George Lână
Voiam să îți salvez onoarea
Și să nu-ți fie cu bănat,
Pe tine te-a ajuns casarea,
Eu sunt, încă, garantat!
3. Petru Chira
Contestația se-admite,
Deci se anulează votul.
Babelor, proptite-n bâte,
Vă ordon să treceți Oltul*

4. George Lână
Ați dat un ordin crucial!
Vor trece Oltu-n cavalcadă.
S-a făcut, mon gheneral,
Le aștept, dar nu grămadă.

Ansamblul „Ghiocelul”

Între realizări e, clar, excepție
Și e minunat c-a rezistat în timp.
Atenție! „Ghiocelul” pe recepție
Și înflorește-n fiecare anotimp.

5. Petru Chira
Fac aici o paranteză,
Rându-l fac, de îs cuminți.
Primul - cele cu proteză
Și doi - acele fără dinți.

6. George Lână
Te pun cu pixul pe lăbuțe
Și nu încerc să mă reprim.
Ai tras cu tunul în băbuțe,
De parcă ai fi june-prim.

7. Petru Chira
Babele azi își rezervă
Drept de-a fi despăgubite.
C-au venit la tine-n vervă
Și-au plecat dezamăgite.
8. George Lână
Comunicarea noastră-i frântă,
Nu înțelegi, dar ai riscat.
Nu flautul meu le-ncântă,
Ci doar pixul fermecat.
9. Petru Chira
Dacă, totuși, mergi la fix,
Fără să te preocupe,
Te poți crede tare-n pix,
Însă mie mi se rupe.
10. George Lână
Duelul nu se poate întrerupe,
Deși ești firav, Petre, de rigips,
Nu-i nici un bai că ți se rupe,
Da-i crucial să nu te văd în gips.
* este vorba de strada Oltul, pe care
locuiește George Lână, adică de a trece
Oltul, de pe strada Bucegi, unde își are
reședința Petru Chira

La mul%i ani!

Luca Dabâca
4 ani și 4 luni, Giroc

David Dragomir
4 ani și 5 luni, Giroc

Alexandra Fecioru
4 ani, Giroc

Bogdan Dronca
4 ani și 9 luni, Giroc

Ioana Giam
5 ani, Giroc

Rareș Groza
4 ani și 4 luni, Giroc

