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AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull”” ddiinn GGiirroocc
Spectacol la final de an

Artiștii giroceni şi invitaţii lor, pe scena Sălii „Capitol”

SSSSuuuuppppllll iiiimmmmeeeennnntttt   ssssppppeeeecccc iiiiaaaallll   aaaallll   zzzz iiiiaaaarrrruuuulllluuuuiiii   „„„„DDDDiiiiaaaalllloooogggg  ccccuuuu  cccceeeettttăăăățțțțeeeennnniiii iiii””””

Ansamblul „Ghiocelul” din
Giroc, alături de Corala „Giro-
ceana” și alți invitați de marcă
ai folclorului bănățean și
românesc, având sprijinul
Primăriei și Consiliului Local
Giroc, a încheiat anul cu un
spectacol extraordinar sus -
ținut în Sala „Capitol” a 
Filarmo nicii „Banatul” din 
Ti mi șoara.

În fața unei săli pline, care a
rezonat la unison cu artiștii
giroceni, am fost martorii unui

spectacol de excepție, atât ca
desfășurare, cât și din punctul
de vedere al cuprinsului.

Au fost cântece și dansuri,
acestea din urmă reprezenta-
tive pentru mai multe zone fol-
clorice ale României.

Detalii despre acest eveni-
ment, în paginile I-IV ale supli-
mentului special al ziarului
„Dialog cu cetățenii”, realizat
cu ocazia spectacolului An -
sam blului „Ghiocelul”.

Sfântul Ierarh Nicolae a trăit pe vremea împăraţilor
Diocleţian şi Maximian. Mai întâi a strălucit prin vie-
ţuire călugărească; iar pentru viaţa lui dusă în acest spi-
rit a fost făcut arhiereu. 

Dar pentru că sfântul propovăduia cu îndrăzneală
credinţa în Hristos, a fost prins de mai-marii cetăţii, a
fost bătut şi chinuit, apoi aruncat în temniţă, împreună
cu alţi creştini. 

Când marele şi binecredinciosul împărat Constan-
tin a ajuns, cu voia lui Dumnezeu, împărat al romani-
lor, au fost eliberaţi din legături toţi cei închişi şi, odată
cu aceştia, şi Sfântul Nicolae, care s-a dus în Mira. Nu
după multă vreme a fost adunat, de către marele Con-
stantin, cel dintâi sinod de la Niceea, la care a luat parte
şi minunatul Nicolae.

Sfântul Nicolae a făcut multe minuni aşa cum arată
Istoria vieţii sale. A izbăvit de la moarte trei bărbaţi nă-
păstuiţi pe nedrept. Pe când aceştia erau în închisoare,
au aflat de timpul când aveau să fie omorâţi şi l-au che-
mat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit şi de binefacerile
ce le făcuse cu alţii, cum îi izbăvise de moarte pe alţi

trei bărbaţi din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic
spre ajutor şi gata spre apărare, s-a arătat în vis împă-
ratului şi eparhului; pe eparh l-a mustrat pentru că i-a
defăimat împăratului pe cei trei bărbaţi, iar împăratu-
lui i-a arătat şi i-a dovedit că bărbaţii aceia sunt nevi-
novaţi şi că din pizmă au fost pârâţi că au uneltit
împotriva lui. Şi aşa i-a izbăvit Sfântul Nicolae de la
moarte.

Pe lângă acestea a făcut încă şi alte minuni. A păs-
torit dumnezeieşte poporul ortodox şi, ajungând la
adânci bătrâneţi, s-a mutat către Domnul.

Dar Sfântul Nicolae nici după moarte nu şi-a uitat
turma sa. Că în fiecare zi face cu îmbelşugare bine
celor ce au nevoie şi-i izbăveşte de tot felul de primej-
dii şi nevoi, căci şi acum, ca şi atunci, acelaşi Dumne-
zeu lucrează prin sfântul Său minunile Sale cele fără de
număr.

În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, co-
piii ştiu că trebuie ca ghetuţele sau cizmuliţele lor să fie
lustruite, deoarece Moş Nicolae va veni pe la ei să le
aducă daruri celor cuminţi. 

SSffâânnttuull IIeerraarrhh NNiiccoollaaee

Girocu’ - 
capitală 

europeană
Comuna noastră-i oază seculară,

De oameni harnici, buni și înțelepți,
Cu ploi la timp și vânt când nu te-aștepți
Și ierni înfipte, adânc, în primăvară.

Tocmai aici, în comunala zonă,
Nu dăm, nicicând, la nimeni socoteală,

Iar Raiul și-a deschis o sucursală
De liniște și pace-autohtonă.

Degeaba orașul ne cam ia pe sus
Că-n fața noastră niciodată nu-s

Toți ce cred că-s mai presus ca țara.

Avem cultura noastră, mai rurală,
Și pot s-afirm mai-marilor, cu fală,

C-o importăm, de mult, în Timișoara.

Petru CHIRA



2 DIALOG CU CETĂŢENIIddeecceemmbbrriiee 22001166

RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2017

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezle-

gare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți, 29 au-

gust)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15 apri-

lie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie– mier-

curi, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august - luni,

14 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - dumi-

nică, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii

Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Litur-
ghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de brânză
(22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postu-
lui Sfintelor Paşti (27 și 28 februarie); în Sfânta şi Marea Vi-
neri (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 zi-
lele aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Du-
minica 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 decem-

brie)

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)

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Şte-
fan, întâiul Mucenic, a fost unul din primii con-
vertiţi creştini dintre evreii greci, unul din
primii şapte diaconi hirotoniţi de Apostoli şi pri-
mul mucenic al Bisericii Ortodoxe.

Biserica pomeneşte mucenicia Sfântului Şte-
fan în data de 27 decembrie şi mutarea moaşte-
lor lui în data de 2 august, dar şi în 15 iunie
odată cu Sfinţii Fortunat şi Ahaic.

Martiriul sau a avut loc în valea lui Iosafat.
Pe locul uciderii Sfântului Ştefan vor fi jude-
cate neamurile. Pe locurile acelea vor sta Maica
Domnului de-a dreapta şi Sfântul Prooroc Ioan
Botezatorul de-a stânga Fiului lui Dumnezeu.

Ştefan a fost de neam iudeu şi se presupune
că a învăţat, ca şi Sfântul Apostol Pavel, la
şcoala rabinică a marelui învăţat din vremea
aceea, Gamaliel.

Era un gânditor adânc şi vorbitor îndemâna-
tic, bun psiholog, cu un sentiment religios ex-
cepţional de cald şi de puternic, însufleţit,
sensibil, bun la suflet şi delicat cum rar întâl-
neşti la o personalitate oricât de puternică şi de
complexă ar fi. Ceea ce rostea prin cuvânt, în-
deplinea prin faptă.

El l-a cunoscut bine pe Mântuitorul Hristos şi
e de bună seamă adevărat că şcoala cea mai în-
altă a făcut-o la picioarele lui Iisus Hristos şi a
continuat la şcoala apostolilor. Dar ceea ce îl ca-
racteriaza cu devărat cel mai mult era că avea o
credinţă şi o râvnă atât de mari pentru lucrarea
Domnului Hristos, încât Dumnezeu l-a învred-
nicit să săvârşească minuni şi semne mari în
popor.

Zelul lui în predicarea Evangheliei i-l insu-
fla nu numai Duhul Sfânt, dar şi faptul că a fost
martor al Învierii Domnului, al Înălţării Sale la
cer şi al Pogorârii Duhului Sfânt. Ca şi aposto-
lii, el Îl predica pe Mesia Cel prezis de proo-
roci, pe Hristos Cel înviat din morţi. De aceea
fariseii şi conducătorii poporului evreu nu-l pri-
veau cu ochi buni şi „le părea rău că învăţa po-
porul şi vestea întru Iisus învierea morţilor”
(Faptele Apostolilor IV, 1-2).

La propunerea Sfinţilor Apostoli, Sfântul
Ştefan, arhidiacon, a fost ales în fruntea celor
şapte diaconi, adică primul dintre diaconi. 

La scurt timp după aşezarea lui în slujba
aceasta, unii din sinagoga zisă a libertinilor şi a
cirenenilor şi a alexandrinilor şi a celor din Ci-
licia şi din Asia au început cu Ştefan o ceartă de
vorbe. Ea a pornit de la faptul că unii ziceau
despre Mântuitorul că este profet, alţii că este
un înşelător, iar alţii că este Fiul lui Dumnezeu.
A fost acuzat fals de blasfemie contra lui Moise
şi a lui Dumnezeu şi dus în faţa sinedriului – în-
altul tribunal iudeu de judecată - spre a fi jude-
cat.

Sfântul Ştefan rosteşte o cuvântare lungă în

care face o privire asupra poporului evreu, ex-
trăgând din profeţi adevărul că Iisus este Mesia
cel prezis de ei şi iudeii sunt vinovaţi de ucide-
rea lui. În cuvântarea sa înlătură şi anulează
toate acuzaţiile nedrepte aduse împotriva lui,
arătând valoarea Legii şi a profeţiilor pe care le-
a desăvârşit Stăpânul său Hristos. Dar iată că
ajunge la punctul culminant al cuvântării sale.
Cuvintele sale sunt flăcări vii ce înfierează cu
focul adevărului lor inimile fariseilor iudei.

Atunci cei de faţă, scrâşnind din dinţi, urlând,
sfâşiindu-şi hainele de pe ei – întocmai ca şi la
condamnarea Mântuitorului – au strigat câ au
putut: „Să piară de pietre, aşa cum se cade hu-
litorilor... Să piară!... Să piară!”.

Dar iată o mare minune: Ştefan fiind plin de
Duh Sfânt şi-a pironit ochii spre cer, a văzut
slava lui Dumnezeu şi a zis: „Iată, văd cerurile
deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta
lui Dumnezeu”. Ei au început să răcnească, şi-
au astupat urechile şi toţi într-un gând s-au nă-
pustit asupra lui. L-au târât afară din cetate şi
au început a-l bate cu pietre. Iar martorii şi-au
dezbrăcat hainele ca să poată lovi mai cu putere
şi le-au pus la picioarele unui tânăr, numit Saul.

Era obiceiul ca martorii să pună mâna pe
capul vinovatului şi să spună: „Sângele acestuia
să cadă asupra lor, pentru că el blasfemia nu-
mele lui Dumnezeu”, şi ei aruncau cele mai
mari pietre.

În faţa sinedriului îşi manifestă credinţa prin
rugăciune căci, sub loviturile de pietre care ve-
neau cu furie din toate părţile, el se ruga şi
zicea: „Doamne Iisuse primeşte duhul meu; şi
îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne,
nu le socoti lor păcatul acesta” (Faptele Apos-
tolilor VII, 59-60).

SSffâânnttuull AArrhhiiddiiaaccoonn ȘȘtteeffaann,,
îînnttââiiuull MMuucceenniicc

Un bogat trecu odată din întâmplare pe-o
stradă în care locuia o familie nevoiașă, cu o
spuză de copii. 

Lume multă se îmbulzea în preajma locuinței
acestor sărmani, din pricină că unul dintre cei
micuți al lor se stinseră din viață.

Bogatul nostru se opri, se strecură prin 
mijlocul gloatei, puse o sumă destul de
însemnată lângă coșciugul celui ce plecase din
lumea celor vii și încercă să se facă nevăzut.

Credincioșii făcură lanț în jurul bogatului și,
oprindu-l, îl întrebară:

- Fii bun și spune-ne cum te cheamă.
-Iertați-mă – zise bogatul – că nu v-aș putea

împăca dorința. În tot cazul, aș dori să știu cu
ce scop țineți să știți aceasta?

- Fapta pe care ai săvârșit-o întrece toate
așteptările și e vrednică de toată lauda. Se

aseamănă cu fapta Samarineanului milostiv din
Evanghelie și de aceea ne-am hotărât ca pe orice
cale să vă aflăm numele.

- Foarte bine! Zise bogatul. Eu mă leg să vă
spun numele meu după ce, mai întâi, veți putea
să-mi spuneți voi mie, cum se numea
Samarineanul din Evanghelie.

Toți cei adunați au rămas uimiți și au trebuit
să tacă și să-i lase drum slobod celui care știuse
nu numai să ajute pe cei nevoiași, dar să le dea
și o lecție atât de prețioasă.

Nu trebuie să râvnim la nicio răsplată sau
la vreo laudă în schimbul ajutoarelor pe care
le dăm celor răniți trupește sau sufletește, pre-
cum și celor nevoiași sau lipsiți. 

Răsplata va veni de la Dumnezeu, la mo-
mentul ales de El.

SSaammaarriinneeaannuull nneeccuunnoossccuutt
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În grădina de flori
Începeți tăierile de iarnă pentru wisteria sau

glicinda.
Tăiați trandafiri urcători, pentru a elimina bo-

lile sau lăstari lezați și pentru a lega la fiecare
lăstar câte un suport. Tăiați lăstarii înfloriți la
două treimi în lungimea lor.

Lăsați capetele florilor ofilite peste iarnă, de-
oarece acestea vor proteja viitorii muguri de
îngheț.

Adunați frunzele căzute de la rădăcina tran-
dafirilor care au suferit vara anterioară de rugină
sau pata neagră a frunzei, pentru a reduce riscul
apariției acestor boli în anul următor.

Cotinuați să scoateți bulbii de dalia begonia
și gladiolă, pentru a-i depozita peste iarnă.
Îndepărtați frunzele uscate înainte de a-i depo-
zita.

Îndepărtați frunzele uscate al plantelor perene,
scoateți-le din pământ și răriți-le, pentru a le
menține vigoarea.

Scoateți și depozitați bulbii de dalia, după ce
frunzele au fost înegrite de îngheț.

Plantați jardiniere cu cyclam rezistent la
îngheț, iederă, skmimia și plante perene care
sunt verzi tot timpul anului, pentru a adăuga cu-
loare grădinii.

Plantați arbuști specifici acestei perioade.
Dacă nu ați plantat încă bulbii de primavară,

se poate face acest lucru atât timp cât pământul
nu este înghețat.

Împrăștiați nisip în jurul arbuștilor coniferi.

În grădina de legume
Răriţi straturile de rubarbă pentru a-i reda

acestea vigoarea. Reţineţi plantele din exterio-
rul grămezii şi nu pe cele din centru.

Îndepărtaţi frunzele îngălbenite ale plantelor
din grupa brassicas (varză, conopidă, gulie) de
iarnă, deoarece acestea pot adăposti boli şi dău-
nători.

Săpaţi lângă bordurile cu găuri şi puneţi com-
post deasupra acestora, lăsaţi viermii şi îngheţul
să bătătorească grămadă de compost.

Încercaţi să săpaţi un canal în locul în care o
să plantaţi fasole sau mazăre anul următor și um-

pleţi-l cu gunoi menajer. Acesta se va integra în
sol şi va îmbunătăţi creşterea plantelor în anul
următor.

Acoperiţi varza de iarnă cu o plasă, pentru a o
proteja de porumbei.

Protejaţi ţelina care a rămas în sol acoperind-
o cu paie.

Acoperiţi solul lutos cu polietilenă, pentru a-
l meține uscat pe perioada iernii.

În grădina de fructe

Acum este momentul ideal pentru a efecta tă-
ieri pentru pomii fructiferi, pentru a menţine
echilibrul natural şi a încuraja producţia fructe-
lor de calitate. Cu toate acestea, prunii, cireşii,
nectarinii şi piersicii nu ar trebui tăiaţi în această
perioadă, deoarece devin sensibili la ciuperca
frunzei de argint.

Efectuaţii tăieriile specifice pentru viţa de vie.
Proteja piersicii şi nectarinii de vremea umedă

din timpul iernii, deoarece aceştia pot fi
contaminați cu dăunători care afectează frunzele.
Construiţi un adăpost din polietilena cu care să
adăpostiţi pomul, dar fără să-l atingeţi.

Protejaţi vârfurile ramurilor de smochin, de-
oarece acestea pot să îngețe pe perioada iernii.
Acoperiţi-le cu lână sau paie.

Aplicaţi benzi de lipici pe trunchiul pomilor
fructiferi, pentru a impedica insectele care urcă
pe copaci să îşi depun ouăle pe ramuri.

Dacă vreţi să adunaţi zmeură din propria gră-
dină, acum este momentul să plantaţi rămurele
de zmeură, cât acestea sunt încă stare latentă.

Dacă plantaţia de căpşune este mai veche de
trei ani, acum este momentul să plantaţi noi sto-
loni de căpşune. Căpşunele îmbătrânit poate să
reţină boli şi dăunători şi îşi pierde din vigoare şi
productivitate.

Plantaţi afin şi coacăz în această iarnă pentru
o diversitate atractivă a grădinii de fructe.

Insp. Maria HANEȘ

IIaarrnnaa îînn ggrrăăddiinnăă

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017
23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de strângere a

brazilor pentru Crăciun;

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară 
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmeti-
zare);

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare DEE
„Locul deșeurilor nu este în casă!” (acţiune de colectare a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

01 aprilie 2017– Curăţenia pentru 1 oră în comuna Giroc;

30 septembrie 2017 –  Campania de Mediu mini colectare
DEE „Locul deșeurilor nu este în casă!” (acţiune de colectare
a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

30 septembrie 2017–  Let’s do it, Romania! (acţiune de 
ecologizare a comunei);

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, do-
miciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completă-
rile 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 pen-
tru 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 iden-
titate:

• 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

Coșurile de fum defecte sau necurățate la timp pot cauza o serie
de probleme: de la simpla defectare, până la intoxicații cu mono-
xid de carbon sau chiar incendii. De aceea, ele trebuie verificate
și curățate anual, înainte de a intra în sezonul rece.

Dacă angajați un profesionist pentru curățarea coșurilor de
fum, trebuie să știți că, pentru început, datoria coșarului este să
verifice aspectul exterior al coșului de fum (fisuri, lipsa cărămi-
zilor etc.) și abia apoi se trece la o curățare temeinică de la par-
tea inferioară spre terminal (prin intermediul ușii de vizitare).
Pentru asta, profesionistul vine echipat cu o serie de scule și ac-
cesorii de diametre diferite cu ajutorul cărora acționează fără să
afecteze în sens negativ integritatea și funcționalitatea coșului de
fum.

Există o serie de factori care afectează funcționalitatea
coșurilor de fum, printre acestea numărându-se :

- condensul acid rezultat în urma arderii gazelor, care poate
provoca dislocarea cărămizilor, implicit înfundarea coșului (în
cazul centralei sau sobei pe gaze);

- defecțiuni ca urmare a unei construcții iresponsabile;
- păsările care obișnuiesc să își construiască cuiburi în interio-

rul coșului de fum;
- pânzele de păianjen care favorizează crearea unui dop (din

frunze și hârtii luate de vânt);
- folosirea combustibilului lemnos cu o umiditate mai mare de

20%.
După cum spune o vorbă din popor, este mai bine să prevenim

decât să tratăm. Așa că nu trebuie să așteptați să rămâneți fără căl-
dură, să izbucnească un incendiu sau să înregistrați un caz de intoxi-
care cu monoxid de carbon ca să apelați la serviciile specializate de
curățare a coșului de fum. Mai mult decât atât, această operațiune a
devenit una obligatorie, stipulată atât în legislația română, cât și în
cea europeană.

Iată câteva sfaturi, valabile mai ales pentru cei care dețin lo-
cuinte la curte, astfel încât să evitați izbucnirea unui incendiu:

- cel puțin o dată pe an apelați la o persoană specializată care
să verifice, curețe și repare, dacă este cazul, coșul de fum;

- soba trebuie aprisă doar cu material combustibil adecvat;
- se evită supraîncărcarea sobei;
- ușița de la sobă trebuie să stea închisă atât timp cât arde focul;
- este de preferat să așezați în fața sobei, în dreptul ușiței, o

tavă din metal, astfel încât, dacă va cădea jar, să nu existe posi-
bilitatea inflamării obiectelor din jur;

- materialele combustibile nu se țin lângă sobă;
- focul trebuie stins înainte de culcare sau atunci când părăsiți

locuința;
- nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori

aparatele de încălzire electrice în funcțiune.

ÎÎnnttrreețțiinneerreeaa ccooșșuurriilloorr
ddee ffuumm îînn sseezzoonnuull rreeccee
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Ziua de 1 Decembrie 1918 a rămas un simbol al
afirmării hotărâtoare a poporului român de a-şi decide
singur soarta. Cei mai mulţi dintre cei care au văzut cu
ochii lor înfăptuirea acestui vis de veacuri au pierit
purtând în inimi fiorul libertărţii, iar, pentru generaţia
tânără, Unirea de la 1918 a devenit o frumoasă lecţie
de istorie. 

Acum 98 de ani, peste 100.000 de oameni din toate
colțurile României se îndreptau către Alba Iulia, pen-
tru a asista la desăvârșirea celui mai puternic act din
istoria României. Cu entuziasm și inimi însuflețite de
dragoste de țară, românii au venit să dea mână cu
mână într-o țară unită. După terminarea Primului Răz-
boi Mondial, poporul român a reușit să valorifice con-
textul mișcării de eliberare a popoarelor din Europa și
a consfințit propria eliberare și unire, în „Rezoluțiunea
Adunării Naționale de la Alba Iulia”.

Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă
de sărbătoare. Aici au venit 1.228 de delegați oficiali,
din toate cele 130 de cercuri electorale și din toate cele
27 de comitate românești, episcopi, oameni de cultură,
care au proclamat, la unison, „deplina libertate
națională”, „votul obștesc, direct și egal”, „libertatea
presei”, dar și reforme în mai multe domenii ale vieții.

Pe lângă oficialități, la Alba Iulia au venit, români
de peste tot, de peste Carpaţi, cu trenul, cu căruţele,
călare, pe jos, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu
steaguri tricolore, cu table indicatoare ale comunelor
ori ale ţinuturilor de unde proveneau, în cântări şi plini
de bucurie. Peste o sută de mii de oameni s-au adunat
în această zi spre a fi de faţă la actul cel mai măreţ al
istoriei românilor.

Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită în
miezul zilei de 1 decembrie 1918, când cele 1.228 de
semnături s-au așternut pe Rezoluția Adunării
Naționale de la Alba Iulia.

„Rezoluţiunea Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia 

din 18 Noiembrie/
1 Decembrie 1918”

„I. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin
reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de
18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea
acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii
cu România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi
dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Bana-
tul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.

II. Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus indi-
cate autonomie provizorie până la întrunirea Consti-
tuantei aleasă pe baza votului universal.

III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamen-
tale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Naţio-
nală proclamă următoarele:

1. Deplină libertate naţională pentru toate popoa-
rele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, admi-
nistra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din
sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezen-
tare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în
proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă
confesională pentru toate confesiunile din Stat.

3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat demo-
cratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul obştesc,
direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional,
pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la repre-
zentarea în comune, judeţe ori parlament.

4. Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întru-
nire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti.

5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea
tuturor proprietăţilor, în special a proprietăţilor mari.
În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi
în temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă lati-
fundiile, i se va face posibil ţăranului să-şi creeze o
proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât cât o
să poată munci el şi familia lui. Principiul conducător
al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea
nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea produc-
ţiunii.

6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi

drepturi şi avantagii, care sunt legiferate în cele mai
avansate state industriale din Apus.

IV. Adunarea Naţională dă expresie dorinţei sale,
ca congresul de pace să înfăptuiască comuniunea na-
ţiunilor libere în aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să
fie asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici, de-
opotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc
pentru regularea raporturilor internaţionale.

V. Românii adunaţi în această Adunare Naţională
salută pe fraţii lor din Bucovina, scăpaţi din jugul Mo-
narhiei austro-ungare şi uniţi cu ţara mamă România.

VI. Adunarea Naţională salută cu iubire şi entu-
ziasm liberarea naţiunilor subjugate până aici în Mo-
narhia austro-ungară, anume naţiunile: cehoslovacă,
austro-germană, iugoslavă, polonă şi ruteană şi hotă-
răşte ca acest salut al său să se aducă la cunoştiinţa tu-
turor acelor naţiuni.

VII. Adunarea Naţională cu smerenie se închină în-
aintea memoriei acelor bravi români, care în acest răz-
boi şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului
nostru, murind pentru libertatea şi unitatea naţiunii ro-
mâne.

VIII. Adunarea Naţională dă expresiune mulţumirei
şi admiraţiunei sale tuturor Puterilor Aliate, care prin
strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui
duşman pregătit de multe decenii pentru război au scă-
pat civilizaţiunea de ghiarele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor na-
ţiunei române din Transilvania, Banat şi Ţara Ungu-
rească, Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui
Mare Sfat Naţional Român, care va avea toată în-
dreptăţirea să reprezinte naţiunea română oricând şi
pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate
dispoziţiunile pe care le va afla necesare în interesul
naţiunii.

marea unire 1 Decembrie la Alba Iulia: Detalii din
culisele Marii Uniri, povestite de istoricul Liviu Zgâr-
ciu

Alegerea oraşului Alba Iulia ca loc al desfăşurării
Marii Adunări de la 1 Decembrie nu s-a făcut întâm-
plător. Mai fuseseră luate în discuţie Sibiul, văzut
drept capitală culturală a românilor ardeleni, şi chiar
Blajul, pentru rolul lui în revoluţia de la 1848-1849. În
cele din urmă, s-a decis pentru Alba Iulia, prima capi-
tală a românilor atunci când Mihai Viteazul reuşea, în
anul 1600, să unească pentru prima dată în istorie cele
trei ţări române, Ţara Românească, Transilvania şi
Moldova.

La 1 decembrie 1918, şedinţa în care cei 1228 de
delegaţi au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului cu România s-a ţinut într-
un cazino militar, care după această dată s-a numit
„Sala Unirii”.

Marea Adunare Naţională din Sala Unirii de la 1
decembrie 1918, la care au participat cei 1.228 de de-
legaţi, a consfinţit unirea Transilvaniei, Banatului, Cri-
şanei şi Maramureşului cu România.

Şedinţa a fost deschisă de Ştefan Ciceo Pop, după
care au urmat discursurile altor lideri ai românilor ar-
deleni. Dintre aceştia s-a remarcat cel al lui Vasile
Goldiş, care a şi citit cele nouă puncte ale celui mai
important act adoptat atunci, Rezoluţia Unirii. De
semnalat că în ceea ce privește Rezoluţia, deşi a fost
adoptată atunci oficial, decizia fusese luată deja cu o
seară înainte la Hotelul „Ungaria” din Alba Iulia, locul
în care fuseseră găzduiţi majoritatea liderilor politici ai
românilor ardeleni.

Proiectul prin care s-a hotărât „Unirea Transilva-
niei, Banatului şi a Părţilor Ungurene cu ţara-mamă”
a fost întocmit de unul dintre cei mai reprezentativi
oameni politici români ardeleni, Vasile Goldiş. Docu-
mentul cuprinde cele nouă puncte şi este conceput
după cele mai democratice principii, ca votul univer-
sal, reprezentativitate totală pentru fiecare categorie
socială, etnică sau profesională în stat, organizarea pe
temelii solide a Transilvaniei, uniformizarea legisla-
tivă şi administrativă cu România. Manuscrisul origi-
nal al documentului se păstrează la Muzeul Național
al Unirii.

Articolele Rezoluţiei pentru Unire au fost „nego-
ciate” la Alba Iulia în preziua Marii Adunări Naţio-
nale de la 1 Decembrie 1918. Membrii Consiliului
Naţional Român Central, organ cu rol politic şi admi-
nistrativ,  în jurul cărora s-au grupat şi alţi fruntaşi ar-
deleni, au avut mai multe consfătuiri succesive, în
cursul zilei de 30 noiembrie 1918. 

Discuțiile pricipale au fost centrate pe articolele Re-
zoluţiei Unirii. Unii dintre participanţi – Aurel Vlad,
spre exemplu – au propus pentru Transilvania o auto-
nomie provizorie pentru a preveni eventuale zguduiri
sociale. Alţi fruntaşi ardeleni au susţinut  o autonomie
provizorie, până la întrunirea Adunării Constituante.
Forma finală a Hotărârii de Unire a fost citită în fața
delegaților de marele om politic ardelean al vremii,
Vasile Goldiș.

Manuscrisul original a ajuns în patrimoniul Mu-
zeului din Alba Iulia în anul 1929. În partea centrală a
primei coperţi este înscrisă fotografia lui Vasile Gol-
diş, încadrată în partea stângă de frunze de stejar, iar
în dreapta de măslin, sub  care stă scris cu majuscule:
„Cuvântarea lui Vasile Goldiş la 1 Dec. 1918”. De jur
împrejur se dezvoltă o cusătură cu sârmă de culoare
roşu, galben, albastru.

„Privim în înfăptuirea unităţii noastre naţionale ca
la un triumf al libertăţii româneşti”, spunea Iuliu
Maniu la Marea Adunare de la Alba Iulia, din 1 de-
cembrie 1918. Atunci se năștea o țară întregită cu te-
ritorii care vremelnic fuseseră rupte de vitregia
timpului. Devenea realitate România Mare, pentru că
la 9 aprilie Basarabia s-a unit cu România, la 28 no-
iembrie, acelaşi an, Bucovina hotărâse unirea necon-
diţionată cu Ţara Mamă, iar la 1 decembrie, la Alba
Iulia, Transilvania completa harta reală a statului
român.

MMaarreeaa UUnniirree ddee llaa 11 DDeecceemmbbrriiee 11991188
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Ca în fiecare an, elevii Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc și Școala Gimnazială „Iosif Ciorog-
ariu” din Chișoda au marcat, alături de o parte dintre
dascălii lor, ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a
României.

Anul acesta, evenimentul a avut loc la Chișoda și a
constat în mai multe momente. Astfel, după ce fanfara
condusă de domnul Ionel Pascota senior a intonat
Imnul Național, iar domnul prof. Nicolae Petchescu,
directorul adjunct al Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc a vorbit despre momentul din urmă cu 98 de

ani, dar și despre alte episoade glorioase
din istoria națională, spectacolul a con-
tinuat cu prezentarea în power-point a
unei personalității a Marii Uniri, cu con-
cursul de postere și picturi realizate de
elevii din Giroc și Chișoda, concursul de
cultură generală „România, țara mea” (pe
teme de istorie, geografie, sport,
literatură, muzică), momente artistice care
au cuprins dansuri, poezii, o scenetă și un
film despre România. Concursul în care

s-au întrecut elevii din
Giroc și Chișoda a fost
jurizat de doamnele
prof. Mihaela Pascu, di-
rectoarea Liceului Teo-
retic „David Voniga” din
Giroc, prof. Marieta
Deneș și prof. Melentina Costa.

„Noi suntem de fapt o singură uni-
tate, purtăm numele de Liceul Teo-
retic «David Voniga» din Giroc, dar
avem în substructură și școala din
Chișoda.

Noi obișnuim ca în fiecare an, cu
ocazia zilei de 1 Decembrie, să
organizăm aceste evenimente, tocmai
pentru ca elevii noștri să-și

reamintească cu drag de trecutul nostru, de istorie și să
combine  cumva trecutul cu prezentul. 

Fanfara ne ajută și ne sprijină mereu atunci când
sunt astfel de activități. Momentul artistic este orga-
nizat întotdeauna de profesorul de limba română și de
istorie. Aici la Chișoda a fost organizat de doamna
profesor de limba și literatura română Luminița Ivan”,
a declarat doamna prof. Mihaela Pascu, directoarea
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc.

Ioana NICOLESCU

ZZiiuuaa NNaațțiioonnaallăă aa RRoommâânniieeii,, mmaarrccaattăă llaa ȘȘccooaallaa
GGiimmnnaazziiaallăă „„IIoossiiff CCiioorrooggaarriiuu”” ddiinn CChhiișșooddaa

Grădiniţa cu Program Prelungit din Giroc a organi-
zat vineri, 25 noiembrie 2016, cea de-a doua ediție a
Simpozionului național „Valorificarea folclorului
bănăţean prin activităţile din grădiniţă și şcoală”. 

Față de ediția precedentă, ediția actuală a fost una
națională, în care organizatorii și-au propus să-şi
îmbunătăţească practicile educative, prin introducerea
şi încurajarea unor inovaţii în ceea ce priveşte
metodele pedagogice şi strategiile de observaţie şi
practică, elaborarea de materiale didactice, schimbul
de bune practici în materie de educaţie, promovând
respectul şi interesul fată de tradiţiile culturale în rân-
dul preşcolarilor şi şcolarilor, urmărind cunoaşterea
zonei geografice şi a tradiţiilor culturale multietnice
specifice zonei de provenienţă.

Simpozionul a avut ca scop sensibilizarea şi re-
sponsabilizarea preşcolarilor şi elevilor în conservarea
şi promovarea tradiţiilor şi artei populare specifice Ba-
natului şi a multiculturalităţii etniilor din Banat şi s-a
organizat pe două secţiuni:

Secţiunea I: Lucrări ce au cuprins:
- Metode și modalități de implicare a preșco la -

rilor/elevilor în aflarea, păstrarea și transmiterea

zestrei folclorice din Banat şi/sau din ţară.
Secţiunea II: Lucrări ce au cuprins:
- Exemple de bună practică
- Eseuri/referate/lucrări ştiinţifice.
La simpozion au participat direct cadre didactice

din Timișoara, Chișoda, Pecica și Serbia, iar restul
cadrelor didactice implicate în proiect au participat in-
direct (cadre didactice din Caraș Severin, Bihor, Satu
Mare, Ilfov, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Olt etc.).
Pornind de la ideea lui Lucian Blaga, potrivit căreia
„... veșnicia s-a născut la sat”, Grădinița cu Program
Prelungit din Giroc își propune să promoveze am-
prenta națională a autohtonului în trendul internațional
propus de globalizare. 

Comunitatea locală (Primăria Comunei Giroc, Con-
siliul Local, Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara şi
chiar părinţii) ne susțin în toate demersurile noastre și
în acțiunile cu teme folclorice (dans popular, serbări în
grai bănăţean şi cunoaşterea unor meşteşuguri
tradiţionale). 

Lucrările cadrelor didactice implicate direct sau in-
direct vor fi publicate în revista „Tradiție și folclor în
activitățile cu preșcolarii și elevii”, înregistrată cu

I.S.B.N. și aflată la cel de-al doilea număr. 
Mulţumim domnului primar dr. Iosif-Ionel Toma,

conducerii Liceului Toretic „David Voniga” din Giroc,
repre zentanților Consiliului Local și colegelor din uni-
tate pentru prezență, implicare şi sprijinul acordat.

Prof. înv. preşcolar Alina SURUGIU
Prof. înv. preşcolar Janina TERTECI

SSiimmppoozziioonn nnaațțiioonnaall „„VVaalloorriiffiiccaarreeaa 
ffoollcclloorruulluuii pprriinn aaccttiivviittăăţţiillee ddiinn ggrrăăddiinniiţţăă 

şşii şşccooaallăă””,, eeddiittiiaa aa IIII--aa
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Lanțul de magazine Profi s-a extins în județul
Timiș, o dată cu deschiderea primului magazin de pe
raza comunei Giroc. Acesta este situat în Giroc, pe
strada Naturii nr. 2.

Inaugurarea magazinului s-a bucurat de prezența
oficialităților comunei Giroc și a domnului Ioan Vaida,
reprezentant Profi City.

Domnul Ioan Vaida, reprezentant Profi City, a de-
clarat, referindu-se la magazinul din Giroc: „Ne dorim
ca, prin cele peste 4.000 de articole pe care le-am
expus în acest magazin, să satisfacem cât mai mulți
clienți din Giroc și nu numai. Îmi doresc ca această
deschidere să fie de bun augur”.

Managerul magazinului Profi din Giroc, Alexandra
Corina Miulescu, ne-a dezvăluit și surprizele plăcute
de care au parte cumpărătorii care trec pragul maga-
zinului. „Avem o campanie prin care am împărțit
3.000 de vouchere, cu ajutorul cărora cei care cum-
pără de la noi produse în valoare de minim 30 de lei,
vor plăti doar 20 de lei. Pe rafturi se găsesc o mulțime

de produse, multe având adaos comercial 0, precum
și produse din promoțiile televizate. Avem, de aseme-
nea, foarte multe produse alimentare care se vând la
promoție, cum ar fi zahărul, făina sau uleiul”.

Magazinul Profi din Giroc funcționează
după următorul program: luni-sâmbătă,
între orele 7-22; duminică, între orele 8-22.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Facilități la cumpărături pentru giroceni și chișozeni

PPrrooffii CCiittyy aa ddeesscchhiiss uunn mmaaggaazziinn îînn ccoommuunnaa GGiirroocc

Asociația Internațională a Polițiștilor Secția Ro-
mână - Regiunea Timiș, Inspectoratul de Poliție
Județean Timiș și Consiliul Județean Timiș au dema-
rat o campanie de conștientizare a riscurilor pe care le
poate aduce folosirea inadecvată a Internetului. Una
dintre acțiunile campaniei a avut loc la Liceul Teore-
tic „David Voniga” din Giroc, acolo unde oamenii
legii le-au explicat elevilor, adunați în sala de sport,
ce trebuie să facă pentru a nu cădea victime ale me-
diului online. De asemenea, elevilor li s-au înmânat și
pliante cu instrucțiuni de folosire în condiții de
siguranță a Internetului și, mai ales, a rețelelor de so-
cializare.

Ce trebuie să știți când navigați pe Internet
Când navigați pe site-urile de socializare, nu dați

„accept” persoanelor necunoscute de voi în realitate,
chiar dacă acel profil apare însoțit de acceptul mai
multor prieteni virtuali din grupul vostru.

Când vă creați un cont pe un site de socializare, să

folosiți un pseudonim, o prescurtare și în nici un caz
numele întreg, data nașterii sau orice altceva ce vă
poate face cunoscut sau recunoscut în viața reală.

Parola este bine să aibă cel puțin 12 caractere, să
conțină litere, cifre și semne de punctuație, pentru a fi
cât mai greu de descoperit.

Restricționați accesul necunoscuților la profilul
vostru.

Nu oferiți necunoscuților din lumea virtuală
informații despre voi sau familia voastră.

Nu uitați că fotografiile sau filmulețele, o dată pos-
tate, pot rămâne pentru totdeauna pe alte computere
sau servere, chiar dacă veți șterge postarea inițială.

Atunci când utilizați camerele web, pentru
siguranța voastră, nu comunicați decât cu persoane de
încredere. Informațiile pe care le pot afla necunoscuții
sunt la fel de importante ca și cum „v-ar deschide ușa
casei în realitate”. Ei văd ce lucruri de valoare sunt în
casă, vor cunoaște programul familiei și multe alte
date care v-ar putea pune în pericol, dacă ar dori să vă

„viziteze” sau să vă
șantajeze.

Dacă vreți să vă
întâlniți față în față cu
o persoană cunoscută
pe Internet, anunțați pe
cineva din familie sau
dintre prieteni, fixați
întâlnirea numai într-
un loc public intens
circulat și mergeți
eventual cu cineva de
încredere, care vă

poate apăra la nevoie.
Puteți oricând să vă opriți din navigarea pe Internet

sau să refuzați continuarea unei discuții pe chat, dacă
s-a întâmplat ceva ce nu v-a plăcut sau v-a speriat.

În cazul în care cineva vă transmite fotografii sau
propuneri indecente, puteți raporta acest lucru la In-
ternet Hotline - www.safernet.ro

Cum să vă protejați computerul
Polițiștii prezenți la Liceul Teoretic „David Voniga”

din Giroc le-au prezentat copiilor și câteva sfaturi pri-
vind protejarea propriilor computere.

Pentru protecția computerului, scanați atașamentele
de e-mail înainte de a le deschide.

Nu descărcați și nu instalați programe pirat sau pe
care nu le cunoașteți; ele pot distruge date din calcu-
latorul vostru.

Navigarea pe Internet este sigură când vă
personalizați browser-ele să nu rețină parole, date de
identificare și să nu dați accept la comunicarea orică-
ror date motivate ca fiind „în interes statistic” etc.

Mențineți permanent protecția computerului și
folosiți întotdeauna un program anti-virus actualizat.
Pentru orice descărcați de pe Internet, trebuie să se ur-
meze regula: salvare fișier, scanare conținut și, apoi,
deschidere fișier. Și pentru a vă feri de probleme, nu
puneți la dispoziția altor persoane filme, muzică, jocuri
sau programe de software într-o rețea de file-sharing
sau pe un site, fără permisiunea celor care dețin drep-
turile asupra conținutului, fiindcă vă puteți găsi într-o
situație de încălcare a legii, care poate fi pedepsită.

Deconectați-vă computerul de la Internet atunci
când nu navigați.

Vasile TOMOIAGĂ

Acțiune preventivă la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc

„„IInntteerrnneettuull,, pprriieetteenn ssaauu dduușșmmaann??””



AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull”” ddiinn GGiirroocc
Spectacol la final de an

Artiștii giroceni şi invitaţii lor, pe scena Sălii „Capitol”
Un spectacol de excepție, de înaltă

ținută artistică, apreciat de o sală
plină! Acestea au fost atributele ul-
timei reprezentații din anul 2016 a
Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc,
care a avut loc duminică, 4 decembrie,
pe scena Sălii „Capitol” a Filarmonicii
„Banatul” din Timișoara. Cu acest
prilej, s-au serbat și cei nouă ani de
când Ansamblul „Ghiocelul” a revenit
în peisajul ansamblurilor folclorice
timișene, anul viitor urmând să se
sărbătorească un deceniu de activitate
neîntreruptă la Giroc.

Alături de grupele de dansatori ale
Ansamblului „Ghiocelul”, de la cei
mai mici, la juniori, seniori și veterani,
s-au a<at nume mari ale scenei popu-
lare bănățene.

Așadar, pe scena Sălii „Capitol” au
cântat Andreea Voica, Dumitru
Stoicănescu, Zorica Savu, Codruţa
Măgurean și ;ica acesteia, Doriana
Talpeş, Bogdan Firu, Carmen Ienci şi
Loredana Sur.

Alături de cei menționați, Corala
„Giroceana” a susținut un recital în
cadrul spectacolului.

Coregra;a spectacolului a fost
asigurată de domnul Victor Jicheran,
domnul Ionel Şipoş şi domnul
Alexandru Găluşkă, iar conducerea
muzicală le-a aparținut domnilor
Deian Galetin şi Mircea Sturza. 

Spectacolul a fost prezentat de
doamna Felicia Stoian.

Așa cum spuneam, Sala „Capitol” a
fost plină, în public a<ându-se și pri-

marul comunei Giroc, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma. 

Alături de el s-au a<at viceprimarul
comunei, domnul ing. Ilie Gâlcă,
numeroși giroceni, dar și timișoreni
care au avut ocazia să vadă un specta-
col artistic de mare ținută. 

Au fost preponderente momentele
de folclor bănățean, însă au fost
prezentate și dansuri din alte zone fol-
clorice, cum ar ; Moldova, Oltenia ori
Bistrița Năsăud.

Faptul că spectacolul a fost apreciat
la adevărata sa valoare a fost demon-
strat și de aplauzele prelungite de la
;nal, semn că, acum, în pragul
sărbătorilor de iarnă, Ansamblul
„Ghiocelul” din Giroc a oferit tuturor
admiratorilor săi un cadou de su<et.

SSSSuuuuppppllll iiiimmmmeeeennnntttt   ssssppppeeeecccciiiiaaaallll   aaaallll   zzzz iiiiaaaarrrruuuulllluuuuiiii   „„„„DDDDiiiiaaaalllloooogggg  ccccuuuu  cccceeeettttăăăățțțțeeeennnniiii iiii ””””
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Ansamblu „Ghiocelul” a fost înființat în anul
1969, acesta activând pe lângă sindicatele de la
Uzinele Mecanice Timişoara şi „Industria lânii”,
sub îndrumarea lui Victor Jicheran şi Ionel Bog-
dan.

În anul 1971, Ansamblul „Ghiocelul” devine
unul al sindicatelor, lui alăturându-i-se sindicate
din întreprinderile timișorene Banatul, Fabrica
de Bere, 1 Iunie, Modern, UTT şi altele. Ca ur-
mare, Ansamblul a cooptat artiști de renume din
muzica populară bănățeană, amintindu-i aici pe
Florentin Iosif, Tiberiu Ceia sau Rodica Dima.

În anul 1989, după câțiva ani în care colabo-
rarea cu sindicatele nu a mai existat și, drept ur-
mare, nici bani, Ansamblul „Ghiocelul” și-a
încetat activitatea.

Tradiția avea, însă, să fie reluată la modul cel
mai serios, în anul 1997, când comuna Giroc,
prin Căminul Cultural, a preluat Ansamblul
„Ghiocelul”. De atunci, pas cu pas, zi cu zi, an
cu an, Ansamblul a revenit la strălucirea de
altădată, însă cu multă muncă, dăruire și pasi-
une. La început, în 1997, conducerea muzicală a
fost asigurată de celebrul taragostist bănățean
Luță Popovici, de partea coregrafică ocupându-
se maestrul Victor Jicheran, care și-a regăsit la
Giroc, dacă putem spune așa, „copilul pierdut”
în anul 1989.

În anul 2011, s-a înființat Asociația Culturală
„Ghiocelul” a comunei Giroc, punându-se, prac-
tic, bazele unei structuri puternice, cu rădăcini
adânci în mișcarea artistică populară care a ani-
mat comuna Giroc de-a lungul zecilor și sutelor
de ani. În „orașul de lângă oraș” s-au regăsit
artiști de toate vârstele, dansatori, instrumentiști,
soliști vocali, care, împreună, au format ceea ce
astăzi de poate numi cel mai bun ansamblu de
cântece și dansuri populare din Timiș, excep-
tând, poate, Timișoara.

În ultima vreme, aproape de Ansamblul
„Ghiocelul” din Giroc se află un nume ce nu mai
are nevoie de nici o prezentare, maestrul Ciprian
Cipu, cel care a adus, prin experiența domniei
sale, un suflu nou, în programul artistic al
„Ghiocelului” fiind inserate, în ultimii ani, și
prezentarea unor tablouri muzical-coregrafice ce
readuc în actualitate obiceiuri vechi, cum ar fi
nunta din Giroc ori „Mătcălăul”.

AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull””,, iissttoorriicc

AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull”” ddiinn GGiirroocc
Spectacol la final de an
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Rodul acestei munci susținute, implicarea tu-
turor factorilor - un rol primordial în acest sens
avându-l domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma și
Consiliul Local Giroc - au condus la rezultate
extraordinare. Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc
este de șase ori câștigător al Marelui Premiu al
Festivalului-concurs „Lada cu zestre a neamu-
lui”, organizat de Consiliul Județean Timiș, prin
Centrul pentru Cultură și Artă al Județului
Timiș. Aceasta în condițiile în care nu a partic-
ipat la toate edițiile, pentru că regulamentul fes-
tivalului-concurs prevede că, dacă o comună a
câștigat patru ediții consecutive, la următoarea
nu mai are voie să concureze.

Aceste rezultate au făcut ca faima ansamblu-
lui girocean să depășească granițele țării, iar
„Ghiocelul” a fost invitat la numeroase turnee
în țară și străinătate. Pe lista țărilor în care
artiștii din Giroc au prezentat frumoasele tradiții
bănățene se numără Franţa, Spania, Muntene-
gru, Germania, Austria, Serbia, Bulgaria,
Croaţia, Ungaria, Cuba. „Ghiocelul” a încântat
prin prestaţia sa multe comunităţi de români şi
s-a întors acasă cu nenumărate trofee: diplome,
premii şi menţiuni.

Astăzi, Ansamblul „Ghiocelul” dispune de 22
de perechi de dansatori antrenaţi de Victor
Jicheran. Mai are 40 de perechi de tineri şi
copii, instruiţi de Ciprian Cipu, Ionel Şipoş şi
Alex Găluşkă, precum şi 12 perechi de
dansatori vârstnici, cu acelaşi coregraf Victor
Jicheran.

Orchestra ansamblului este dirijată de Adrian
Safta şi are următoarea componenţă: Janin
Adrian, Marius Sperneac, Daniel Iova, Sandu
Bogdan, Cristian şi Steia Petrovici, Ionuţ
Bistriţean. Formaţia de fluieraşi e coordonată de
Dorin Cuibaru, iar fanfara îl are ca dirijor pe Ion
Pascotă şi are între 16 şi 20 de instrumentişti.

Activitatea culturală din comuna Giroc este
coordonată de Ionel-Lucian Şipoş, directorul
Asociaţiei Culturale „Ghiocelul” şi referentul
cultural al comunei, sprijinit de Alexandru
Găluşcă, responsabil al Căminului Cultural din
Chişoda, coregraful Victor Jicheran, dirijorul or-
chestrei, Adrian Safta, şi consultantul artistic
Ciprian Cipu. Dirijorul corului este Mircea
Sturza, iar al fanfarei este Ionel Pascota senior.

AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull””,, iissttoorriicc
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Spectacolul folcloric prezentat pe
scena Sălii „Capitol” a Filarmonicii
„Banatul” a fost întregit de prezența pe
scenă a Coralei „Giroceana”, dirijată de
prof. Mircea Sturza.

Înființată în anul 2009, Corala „Giro-
ceana” se înscrie și ea între formațiile
artistice reprezentative ale comunei
Giroc.

Încă de la înființare, a participat la
numeroase festivaluri, în județ și în
țară, fiind și ea protagonistă a Festival-
ului-concurs „Lada cu zestre”, unde și-
a adus aportul la cucerirea celor șase
Mari Premii obținute de comuna Giroc
în cele zece ediții ale manifestării.

Corala „Giroceana”, prezență specială
în spectacolul Ansamblului „Ghiocelul”

Spectacolul Ansamblului „Ghiocelul”, în imagini
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Comuna Giroc, una dintre cele mai mari,
dar și mai dinamice comune din țară, pe zi
ce trece, își mărește numărul de locuitori, și,
în același timp, prin grija Primăriei și a Con-
siliului Local sunt îmbunătățite condițiile de
trai, comuna periurbană oferind locuitorilor
ei condiții de locuit aidoma celor de la oraș.

În contextul dezvoltării fără precedent a
comnunei, zilele trecute, o tânără pereche
din Giroc și-a unit destinele, spunând „DA”
atât în fața ofițerului stării civile, primarul
comunei, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, cât
și în fața lui Dumnezeu. 

Cu acest prilej a fost consfințită o nouă fa-
milie giroceană, familie deopotrivă impor-
tantă pentru părinții tinerei perechi, pentru
colectivitatea din Giroc, și, de ce nu?, pen-
tru întreaga țară, astăzi, când mai mult ca
oricând se pune problema familiei chiar la
nivel mondial. 

Comuna Giroc rămâne o localitate în care
sunt păstrate cu cinste valorile familiei
creștine, deținătoare ale obiceiurilor și
tradițiilor locului. Alăturând-ne celor
prezenți la sfânta ceremonie a cununiei,
urăm și noi tinerei familii „Casă de piatră!”.

Un eveniment extrem de fericit s-a petre-
cut în comunitatea baptistă din Giroc, odată
cu „Da”-ul hotărât pe care Emanuela-Iulia
Blidăran și Samuel-Sorin Munteanu l-au
rostit în fața primarului comunei Giroc,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma, care a oficiat,
în Biserica Creștină Baptistă din Giroc, că-
sătoria civilă a celor doi tineri.

Celor doi tineri le-au fost adresate felici-
tări din partea primarului comunei Giroc,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma, și a pastorilor
Daniel Țuț, Liviu Neagoe, Edmond Nicola,
Titus Jurcă, Dănuț Vrâncilă și Viorel Țuț. 

Apoi, pastorul Gabi Rus a condus rugă-
ciunea, rostită alături de toți cei prezenți.

Evenimentul a fost întregit de grupul „Im-
pact” și grupurile vocale ale Bisericii Bap-
tiste, care au intonat cântări specifice
momentului.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

CCuu eemmooțțiiee,, ppăășșiinndd ppee ddrruummuull vviieețțiiii......

Baptiștii sunt prima confesiune evanghelică care și-a
făcut simțită prezența în spațiul geografic românesc.
Mărturia baptistă modernă a fost precedată de cea a
anabaptiștilor din secolele anterioare. În urmă cu 160 de ani,
doi germani baptiști – Carol și soția sa, Augusta
Scharschmidt, s-au stabilit în București. În vremea aceea,
ținuturile române erau un magnet pentru meșteșugarii veniți
din alte părți ale bătrânului continent în căutarea unui loc de
muncă. Din acest motiv, în București exista o comunitate
germană destul de semnificativă. Carol și Augusta erau
membri ai Bisericii Baptiste Germane din Budapesta. Ei
fuseseră botezați, unul de vestitul predicator Johann On-
cken, iar celălalt de pastorul Georg Lehman din Berlin. Pe
lângă uneltele specifice meseriei lor (Carol era dulgher),
soții Scharschmidt au adus cu ei focul sacru al vestirii
Evangheliei lui Cristos. Dumnezeu le-a deschis uși, ca și
cuplului misionar de altădată – Aquila și Priscila, și în
curând s-a înfiinţat prima biserică baptistă germană în
București (1859). Această biserică şi-a extins mărturia și în
mijlocul românilor prin convertirea lui Constantin Adorian
(1882-1954), unul din pionierii lucrării baptiste din
București și România antebelică.

Dincolo de Carpați, în Transilvania, mărturia baptistă avea
să fie adusă prin intermediul credincioșilor baptiști maghiari.
Janos Rotmayer și Antal Novak sunt nume de referință în is-
toria mișcării baptiste din Ardeal. Oamenii aceștia, colportori
de biblii ai Societății Biblice Britanice, au mărturisit Evanghe-
lia în jurul Clujului și a Salontei, pe meleagurile bihorene. La

Salonta, lucrarea baptistă avea să ia o amploare deosebită, iar
în 1874 avea să se înființeze prima biserică baptistă din Tran-
silvania. Lucrarea avea să ia avânt în multe localități din Bihor.
Nume legendare în etosul Baptist românesc, ca Mihai Kornya,
vor fi cunoscute prin zelul lor evanghelistic și misionar extra-
ordinar printre maghiari, dar și printre români. Acești oameni
simpli, fără o pregătire teologică formală, dar buni cunoscători
ai Scripturii și plini de puterea Duhului lui Dumnezeu, aveau
să pună temeliile unui edificiu frumos care se va numi
mișcarea baptistă din România. Curând, flacăra Evangheliei
va fi dusă de oameni ai lui Dumnezeu pe Valea Crișului Alb,
Crișului Negru, în părțile Aradului, în Banat, Bucovina și în
alte zone din Transilvania.

Marea Unire din 1918 avea să aducă împreună cele două
ramuri ale mișcării baptiste din România: cea din Transil-
vania și cea din Țara Românească. Baptiștii vor intra de
acum încolo într-o nouă perioadă a dezvoltării lor
denominaționale și instituționale. În 1919 va fi înființată
Uniunea Baptistă din România, în 1921 va fi înființat Sem-
inarul Baptist din București, iar în 1927 va fi formulată
prima Mărturisire de Credință a baptiștilor din țara noastră.
A urmat perioadă interbelică – o perioadă de avânt în ce
privește lucrarea misionară și de plantare de biserici, orga-
nizare eclesială, literatură teologică și devoțională, imnolo-
gie, presă baptistă. A fost însă și o perioadă de intensă
persecuție din partea regimurilor vremelnice, ostile spiritu-
lui evanghelic. Providența divină și demersurile fraților
baptiști englezi și americani, ce au pledat pentru libertate

religioasă, au ușurat soarta credincioșilor baptiști într-o
oarecare măsură. Totul a durat puțin însă, deoarece baptiștii
avea să fie loviți din plin de prigoana antonesciană cu bis-
erici închise, păstori și lucrători arestați și un climat gen-
eral de teroare. Zorile libertății aveau să apară pentru o
scurtă perioadă, după 23 August 1944, ca apoi țara noastră
să se cufunde în lunga noapte comunistă. Anii dictaturii co-
muniste au fost ani de grea încercare pentru baptiștii din
țara noastră. Considerați inamici ai regimului, trădători de
țară și vânduți imperialismului apusean, credincioșii baptiști
au fost supuși la tot felul de șicanări și acțiuni represive,
însă, în ciuda acestor acțiuni, mișcarea baptistă avea nu
numai să reziste cu brio încercărilor, ci să propășească nu-
meric și spiritual, sfidând orice previziuni omenești. Flacăra
trezirii spirituale, aprinsă în jurul anilor ’70, avea să
cuprindă o mare parte din bisericile baptiste, iar numărul
convertiților să crească vertiginos, făcând baptiștii din
România să devină una din cele mai reprezentative uniuni
baptiste din Europa.

Revoluția din 1989, precum și libertatea religioasă fără
precedent, de care baptiștii din România se bucură de atunci
încoace, reprezintă pentru ei o binecuvântare, dar și o
imensă provocare. Este o evidentă binecuvântare în ce
privește oportunitățile unice de vestire a Evangheliei – la
radio, televiziune, în case de cultură, pe stadioane etc.
Niciodată în istoria lor baptiștii nu s-au bucurat de atât de
mult timp neîntrerupt de libertate.

http://www.baptist-tm.ro/
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- Domnule Ioan Cerbu, sunteți girocean din tată-n
fiu...

- Părinții, bunicii și străbunicii mei sunt toți giroceni.
După cum spune nepotul meu, Marius, vița neamului meu
se pierde spre anii 1600-1700, tot aici în Giroc. Pot să spun
că toți ai mei sunt giroceni, giroceni de viță veche.

- Cu ce s-au ocupat părinții?
- Cu agricultura, au avut pământ. De fapt, eu aici în casă

sunt ginere. Părinții mei au locuit lângă Primărie, pe strada
Trandafirilor. Acolo m-am născut și am crescut. Tata în ul-
timul timp a muncit la IJTL, la tramvaie, a fost taxator și
vatman. Pe urmă a fost controlor și de acolo a ieșit la pen-
sie. Tata a fost și pe front, a făcut războiul, mai mult pe fron-
tul către ruși.

- Ați avut frați?
- Da, am avut un frate, cu trei ani mai mic decât mine,

Petrică. A murit cu nouă ani în urmă, în 2007. A murit în
același an cu tata. Taică-meu a murit primăvara, în aprilie,
iar el a murit în decembrie.

- Școala ați făcut-o la Giroc?
- Da, la Giroc. Șapte clase primare, așa era atunci.
- Vă mai aduceți aminte cum era la școală, cum erau

dascălii?
- Până în clasa a patra am avut doi dascăli: Stoicu, în

clasa I-a și a II-a, și Ionescu, în clasa a III-a și a IV-a. Din
clasa a V-a până în a VII-a am avut un alt dascăl, care a
venit aici în comună, Belengeanu. Era un dascăl foarte bun
și un dirijor bun. A făcut cor mixt, cu copiii.

- Cam din ce perioadă ați început să cântați la
biserică?

- Am început să cânt la biserică de când eram la școală,
cu Belengeanu. El a făcut muzică cu noi, când dădeam
răspusurile liturgice. Tot atunci am fost ales cam printre cei
mai buni cântăreți. Am cântat o priceasnă care le-a plăcut
mult ascultătorilor.  Dar, prima oară în biserică am cântat la
șapte ani, „Apostolul”. Era chiar de ziua mea, de Sfântul
Ioan. După aceea, cu învățătorul Belengeanu am făcut până
în clasa a VII-a, am cântat alto, iar după clasa a VII-a a în-
ceput să mi se schimbe vocea și am trecut la corul mare. La
corul mare am cântat de cum am scăpat de școală, până pe
la 17 ani. La 17 ani am avut un ghinion, o neplăcere. Atunci
se făcea program la cămin și era așa: în primul rând stăteau
intelectualii, în al doilea rând au stat nevestele coriștilor și
al patrulea rând era pentru părinții celor necăsătoriți. Și
neplăcerea a fost că cei care erau casieri au avut ceva
afacere, au dat pentru alții scaunele mai din față și pentru
tata și mama am primit locuri mai în spate. Ei nu s-au
necăjit atunci, dar eu m-am supărat rău. Chiar atunci am
avut și un solo foarte frumos, „Pe marginea Dunării”. Am
cântat și m-am cam enervat. Zic: „Uite, și ca solist în cor să
mi se ia dreptul și să se dea la alții”. Am zis că nu mă mai
duc la cor. Și o vreme nu m-am mai dus.

- Venea multă lume, la cămin, de sărbători?
- Era plin căminul, stăteau în spate și în picioare. Atunci

se punea mare bază pe un bal, pe o horă duminica. Nu erau
televizoare ca și acum, nu era altă distracție, decât la cămin.

- Ce ați decis să faceți mai departe după ce ați termi-
nat cele șapte clase?

- Am rămas la agricultuă. Am avut pământ la părinți,
unde am crescut. Am avut vreo zece hectare. Am lucrat cam
greu, cu bunicul, pentru că taică-meu a plecat pe front când
am avut eu 14 ani. A fost o perioadă foarte grea. Bunicul
mă lua cu el la sapă, la coasă, mi-a arătat cum să lucrez,
pentru că a avut nevoie de ajutor. Eram cam slăbuț, dar
totuși am făcut față, l-am ajutat cât am putut. Și îmi plăcea
foarte mult agricultura.

- Aveați și animale?
- Da, aveam câte două vaci, câte doi cai, porci, vreo 10-

15 oi, cât să fie câte un miel și brânză pentru casă. 
Până la 18 ani am lucrat acolo. Am împlinit 18 ani în 10

iulie și în 21 mai, în 1950, m-am căsătorit. Cu ea am fost
prieten de la școală, din clasele mai mari. O chema Elena,
dar îi ziceau Georgina, pentru că așa au hotărât bătrânii, așa
le-a plăcut lor să-i zică. Ea era tot din Giroc, a crescut aici
în casă. Încă nu aveam 18 ani, dar totuși ne-au cununat. Era
un părinte care venise aici de prin Basarabia. Îmi aduc am-
inte că înainte era un alt preot, foarte bun orator, îi plăcea să
predice, să vorbească. Și cu un an înainte, sau chiar în anul
acela, l-au ridicat, l-au închis.

Și pe profesorul Belengeanu l-au închis. L-au închis pe
motiv politic, zisese ceva ce nu trebuia.

- După căsătorie?
- Au fost doi ani buni, apoi am plecat în armată, în anul

1952. Am făcut-o la infanterie, tocmai în Brăila. Atunci se
dădea referință și dacă aveai părinți care aveau pământ, te-
au luat sub arme la DRM. Eu, după referința lui taică-meu,
că el a fost la tramvaie și nu a stat la sat, m-au luat sub arme.
Am fost încorporat în 2 noiembrie 1952. Atunci încă se mai
făceau verificări. În fiecare săptămână te întrebau ce
ocupație ai, eu le-am spus că nu am nicio ocupație. M-au în-
trebat dacă am avut pământ sau dacă au avut părinții, eu am
spus că nu, dar socrii au avut pământ. M-au întrebat cât, le-
am spus că vreo 15 hectare. Verificarea asta a fost după vreo
cinci luni. Într-o zi, când să plecăm afară la instrucție, vine
un caporal și mă întreabă: „Cerbule, haine civile ai? Le-ai
trimis acasă sau sunt aici?”. I-am zis că sunt aici și mi-a
spus: „Te duci și le scoți de la magazie, ți se fac foi de drum
și pleci la comisariat în Timișoara”. Venind aici, nu m-au
mai luat. Mi-au zis că unde să mă trimită numai pe mine...
să aștept până la noi ordine. Mai erau vreo cinci de la noi
din comună, cu un an mai mare decât mine, unul era de
vârsta mea, care erau amânați, cu ajutorul cunoștințelor.
Printre ăia am intrat și eu. Așa că am stat vreo doi ani acasă,
din ’53 până în ’55. Dar omul nu poate să tacă. Ăia erau un
pic mai curajoși că au avut cunoștințe la comisariat. Eu am
stat liniștit, nu am știut ce se întâmplă. Și ei se tot duceau la
horă, cum era înainte joc la cămin, și mai vorbeau că ei au
cunoștințe și nu fac armată și cineva  s-a dus și a făcut o
reclamație. I-au luat pe toți și printre ei am intrat și eu. Ne-
am dus la comisariat și ne-au găsit pe toți că suntem apți.
Dintre ei, vreo patru sau cinci au plecat pe la Satu Mare,
unde era o unitate. Tata a încercat să mă scoată dintre ăia,
să rămân cumva, dar nu s-a putut. A trebuit să ne trimită. Au
fost vreo doi sau trei care au făcut vreo două săptămâni și
au împlinit 26 de ani, atunci armata era până la 26 de ani;
dacă i-ai împlinit, nu ai mai făcut, dar tot i-au luat și pe ei.
M-au trimis direct în Brașov, mai departe decât pe ei. M-am
necăjit că nu m-au lăsat împreună cu consătenii. Totuși,
taică-meu a vorbit cu un plutonier care a fost delegat după
noi și el a spus că are grijă de mine. Era maistru de șantier,
că atunci ne-au trimis la lucru, dar nu era DRM, era MFA
Construcție. Ăștia făceau posturi, mai mult pentru armată.
Ne-au trimis din Brașov acolo, la un depozit de muniții, să
facem niște bazine de trei pe trei diametru, se turna beton ca
să țină apă în depozit, dacă se întâmpla ceva, să aibă bazine
cu apă. Eu m-am purtat frumos, am mai fost cu doi maghiari
de aici din Timișoara și ăia lucrau ca proștii. Au mai mers
doi atunci când m-am dus eu în armată, unul din Izvin și
unul din Iecea Mică. Ăla din Iecea Mică era venit acolo, era
de prin Craiova. Și ăia au căzut ei doi la un loc, cu un
neamț. Neamțul iarăși era așa, mai finuț. Dar eu cu ungurii
ăștia... lucrau ca nebunii și la maistru i-a plăcut că noi am
lucrat mai iute decât ceilalți și după două luni mi-a spus că
merg într-o permisie de patru-cinci zile. Am venit la uni-
tate, m-am dus să-mi fac foi de drum și acolo era plutonierul

care a vorbit cu taică-meu. Mi-a mai dat și el vreo două zile,
peste cele cinci zile, așa că am avut vreo șapte zile de per-
misie. Am fost bucuros că am venit acasă.

- V-au luat în considerare lunile făcute înainte, la
Brăila?

- Da, am mai făcut un an și șapte luni. Prima dată când
am plecat, în ’52, am plecat pentru trei ani. Atunci armata
era trei ani, marina patru ani. În ’53 s-a redus iarăși la doi.
După ce am venit eu acasă au mutat unitatea militară din
Brașov pe undeva pe la Craiova. 

În 1954, după patru ani de căsnicie, mi s-a născut fata,
Dorina.

- După ce v-ați întors acasă ați continuat să lucrați
pământul? 

- Până în ’57 am lucrat așa, particular. Chiar din ’50,
când m-am însurat, s-a pus cotă de cereale pentru țăranii
care au avut pământ.

- Și le-au pus așa mari, că nu mai puteai să le
plătești...

- Așa a fost. Când era an bun, rămânea ceva, dar când a
fost un an mai slab, cum a fost în ’52... Aveam câte 4.900
de kilograme de grâu cotă și exact atât s-a făcut. L-am pus
pe tot în căruță și l-am dus la siloz în Timișoara. Norocul
nostru că tot în anul ăla, după ce am plecat eu în armată,
socrul meu a avut un cal mai bun și l-a vândut, iar cu încă
doi vecini de aici au plecat prin Bărăgan și au adus grâu de
sămânță, pentru că nu au mai avut ce să semene. A fost bine
că am putut semăna, că au fost și oameni care nu au
semănat. Au rămas fără nimic. Și s-a întâmplat că în 1953
a venit un an foarte bun și am avut recoltă de 10.000 de
kilograme, un vagon de grâu. Ne-a rămas și nouă și am avut
grâu pentru pâine. A început să fie ceva mai bine, în anul
următor am avut și porumb mai mult, am  avut și animale
și ne-am descurcat cumva.

- Care a fost legătura cu biserica? Ați mai cântat în
corul bisericii?

- Am cântat de când am fost la școală, până la 17 ani,
când m-am supărat cu biletele și nu m-am mai dus. A fost
cam trist învățătorul, dar nu a putut să-i critice nici pe ăia,
că erau mai bătrâni și se înțelegeau bine. A fost învățător
aici la noi unul Seiman, de la noi din comună. A făcut școala
normală, cum era atunci, și a venit tot în comună, ca
învățător. A făcut și el un cor mic și m-am dus la el la cor
vreun an de zile. Când Belengeanu a venit înapoi din
pușcărie, atunci am început să mă duc la corul mare.

Pentru că era cota, care ne-a presat mereu, a trebuit să
muncim de dimineața până seara. Mergeam afară la câmp,
la sapă, la coasă și când a fost an bun ne rămânea câte ceva,
când nu, mai puțin. După ’57  ni s-a spus să lucrăm în
întovărășire. Am făcut așa, între vecini, și după aceea, în
’59, s-a făcut colectivizarea. Dar Colectivul a luat ființă încă
din ’50, dar cei mai bogați nu s-au băgat, numai cei săraci,
care aveau pământ puțin. Erau vreo 30 de familii. Aici s-a
făcut Colectivul, peste drum, în casa asta mare. Aici a fost
cel mai bogat om din sat, Andrei Petcu, care a avut și
batoză.

GGiirrooccuull șșii ggiirroocceenniiii nnooșșttrrii
De vorbă cu Ioan Cerbu, girocean din tată-n fiu

Girocul de astăzi și Girocul de altădată văzut într-o viață de om, de Ioan
Cerbu, girocean din vechimea locului, ne arată că, pe aceste meleaguri, încă
din moși strămoși, au fost oameni harnici, de mare omenie, care și-au iubit
stirpea și locul. Familia Cerbu este una dintre cele mai vechi familii din Giroc
și una care face cinste localității prin muncă și devoțiune, prin modestie și
dragoste de aproape, prin legătura indestructibilă a familiei, care i-a ținut
strânși uniți generații după generații. 

Străbunicul, bunicul, tata și, acum, Ioan Cerbu au avut un adevărat cult al

familiei, au trăit în cinste și respect, în dragoste și credință, așa cum a rânduit
Dumnezeu familia creștină pe aceste locuri. Și astăzi, Ioan Cerbu, împreună
cu *ica Dorina, ginerele Ciurdariu și nepotul Marius formează o familie, al
cărui exemplu este bun de urmat. Trăiec în înțelegere, se ajută reciproc, au
îngăduință unul față de celălalt și consideră familia ca unul dintre cele mai
importante lucruri din lume, alături de sănătate și de credința în Dumnezeu.

În numărul următor al ziarului nostru, veți putea citi despre „Chișoda și
chișozenii noștri”.
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- După colectivizare, toate cele 25 de hectare, de la
părinți și de la socri, s-au dus la CAP...

- Tot absolut. Mașini de semănat grâu, porumb.
- Cred că a fost o lovitură grea.
- A fost foarte greu să-ți ia totul. Dar să știți că, totuși, în

primul an nu a fost rău. Noi am fost o familie mai mare,
adică patru persoane, care am mers zi de zi la lucru, lucram
pe norme și am făcut vreo 900 de norme. Și se dădeau câte
cinci kilograme de grâu la normă și șase kilograme de po-
rumb, cu tot cu știuleți și 9 lei, care erau bani mulți. Am
avut grâu pentru doi-trei ani. În al doilea an au dat cu un
kilogram mai puțin, în anul al treilea și al patrulea la fel,
până când am ajuns în al cincilea an, când nu au mai dat ce-
reale, numai bani, și nu prea mulți. Și atunci m-am hotărât
să mă duc și eu să învăț meserie.

- Ce ați ales să faceți?
- M-am făcut lăcătuș-sudor. Aveam aici unul care s-a dus

mai de multă vreme la fabrică, și în anul 1963 a venit în
concediu. Eu aveam car și căruță, lucram cu ele și l-am luat
pe el să vină cu mine. Era aici către Timișoara o tarla mare
cu orz, care a fost tăiat cu mașina și trebuia să-l ducem la
Colectiv, la batoză, să-l treiere. Și l-am luat pe el cu mine,
am făcut vreo 17 drumuri, că era aproape, el mi-l dădea în
căruță, eu îl aranjam și îl descărcam. Către seară era așa
obosit că nu mai putea face nimic. Și îmi zice: „Tu lucrezi
toată ziua”. „Ce să fac?, îi zic, că dacă nu fac norme nu e
bine”. Și mi-a zis „Lasă-i și haide că te duc eu și te angajez
acolo la noi, de serviciu, prin curte”. Și atunci, în ’63, chiar
în luna august, m-am dus la Intreprinderea 7 Producție
Industrială. Atunci a fost, în piața Lahovari, dar numai o
ramură, iar fabrica a fost pe strada Hașdeu, lângă gara mică.
Acolo era centrul.

- Câți ani ați lucrat acolo?
- Am lucrat 27 de ani, mi-am făcut anii de pensie, pen-

tru că, dacă rămâneam pensionar CAP, aveam o pensie
foarte mică... Cele câteva sute de la Colectiv abia le ajung
oamenilor pentru medicamente. Așa, mă mai descurc. 

Am ieșit la pensie exact după Revoluție. În ’89 a fost
Revoluția și am mai lucrat un an după.

- Ați mai cântat în corul bisericii între timp?
- În timpul cât eram angajat la fabrică nu prea mergeam

la biserică, pentru că nu ne dădeau voie. Dar din ’90, după
ce am ieșit la pensie, m-am dus iarăși liniștit. Încă mai era
învățătorul Belengeanu. El era și cantor la biserică, știa să
cânte și cu el am mai învățat. Când a murit a spus să rămân
eu să duc mai departe corul. M-a lăsat din ’96.

- A văzut că sunteți de nădejde...
- Am prins bine cântările și cânta el un chirovic foarte

frumos, iar dintre toți cantorii, că eram mulți cantori atunci,
nicicare nu a prins să-l cânte așa ca el, numai eu l-am cân-
tat exact ca el. Și a spus că atunci când o să moară el, eu să-
l înlocuiesc. Și din ’96 până în 2007 am făcut, așa, pe
dirijorul, înlocuitor de dirijor, cu cântările vechi, care ne-
au rămas de la el. În 2007 a fost un fel de neînțelegere. A
venit un băiat foarte bun, Mircea Sturza, care făcea teolo-
gia. Era parcă mai înainte de 2007, că venea pe la biserică
și cânta cu noi. I-am dat să cânte mai multe cântări, că am
văzut că îi place și avea voce bună, cânta bine. În 2007 ne-
am dus cu corul în comuna din care se trage el și atunci ne-
a dirijat. Și a fost ceva neînțelegere cu preotul de la noi.
Când am venit de acolo, a început scandalul, că am plecat
și nu l-am anunțat. Dar aici a rămas un cantor și vreo doi
coriști, avea cu cine să cânte pentru liturghie.

- Și atunci s-a făcut Corala Giroceana, separat.
- Da. Și au zis să rămân eu în continuare la cor, dar eu am

zis că nu pot, am cântat până am avut cântările vechi pe care
le-am învățat de copil, dar nu am putut să o iau de la capăt.
Eram și bătrân și nu am avut pregătire. Am cunoscut puțin
nota, că am fost cantor și am învățat cu cei bătrâni să cânt
în strană. Atunci au adus o profesoară din oraș, pe Codruța
Tomescu. Ea a fost câțiva ani. M-am înțeles foarte bine cu
ea, iar când a venit, i-am cedat locul. Nu a vrut imediat să
dirijeze, m-a lăsat pe mine. I-am mai explicat eu cum să
facă și la un moment dat m-am retras și a rămas ea dirijor
vreo trei-patru ani. Apoi, corul nostru s-a desființat, pentru
că a avansat corul dirijat de Mircea Sturza. Mircea este un
dirijor foarte bun. Așa bun ca el numai Belengeanu a fost.
Și pricepe, și îi place. Eu mai merg la ei la cor, mă primesc,
dar nu pot merge la ei la repetiții seara, pentru că nu pot să
merg pe jos, trebuie să mă ducă cu mașina, să vină după
mine... Am spus că dacă pot să vin la cor mai departe, fără
repetiții, vin, iar dacă nu, mă retrag. Eu mai cunosc cântări
vechi de strană, cum ar fi cele cu Nașterea Mântuitorului, pe
care ei nu le prea știu. Și cantorul Horia a lu’ Minda le știe,
dar și Mircea, pentru că și el are pregătire de cantor.

- V-ați primit pământul înapoi?
- L-am primit înapoi, și eu, și fratele meu. Acum nu mai

cultivăm nimic din pământ. Din 15 hectare de pământ,
cultivăm numai grădina. Afară, nici un hectar. La început,
când ne-au dat pământul înapoi, s-a mai lucrat. În ultimul an
în care am mai lucrat pământul, am făcut vreo 5.000 de
kilograme de grâu, vreo 5-6.000 de kilograme de porumb.
Le-am pus în magazie și am vândut din el doar cu suta de
kile. O parte a făcut gărgărițe... și a trebuie să mai aruncăm
din el. De aceea, n-am mai cultivat. L-am lăsat în voia
Domnului. Acum avem noroc că într-un colț, către pădure,
este un consătean de-al nostru, pădurar la Lighed, și se
ocupă și acolo cu pământul, și a trecut dincoace de Timiș și
ia pământ în arendă. Avem acolo trei hectare și numai bine
ne-o picat. Primim 600 de kilograme de cereale și cu astea

mai ținem și noi păsări, mai putem să avem câte ceva pe
lângă casă.

- Fiica, Dorina, când s-a căsătorit?
- S-a căsătorit în 1978, iar acum o cheamă Dorina Ciur-

dari, și am un nepot de la ea, pe Marius, aici, lângă mine,
care s-a născut în anul 1980.

- Când vi s-a părut cel mai greu în viață?
- După război, în anii în care s-au impus cotele. Lucram

de dimineața până seara. Pe timp de vară, să dai cu sapa ori
cu coasa era foarte greu. O lăsam acasă pe bunica nevestei
mele, care era bătrână și o dureau picioarele, pentru că mai
aveam un vițel ori un mânz, care trebuia adăpați și hrăniți.
Seara, când veneam acasă de la lucru, era făcută mâncarea,
era aranjat și la cai...

- Când ați fost cel mai fericit?
- Când s-a născut fata, când s-a născut nepotul, când s-a

căsătorit fiica... Poate când s-a căsătorit fiica, pentru că i-am
făcut nuntă mare, ca la Giroc.  Nunta din Giroc ținea trei
zile. În prima zi, sâmbăta, de la la 7-8 seara, mergeam cu
căruța cu muzicanți prin comună și anunțam nunta. Pe la 9-
10 seara s-au strâns câțiva, care erau mai aproape, din
vecini, și s-a făcut și puțin dans, până pe la miezul nopții.

Duminica se făcea cununia, la Biserică. Se începea pe la
ora 12. Nuntașii invitați mergeau la casa nașului. Apoi,
împreună cu nașul, mergeam după mireasă, ne duceam la
biserică. După ce se termina cununia, plecam iar cu căruțele
prin comună. 

Apoi, veneam acasă, unde se făcea horă, în care se
prindeau tinerii care erau invitați la nuntă, dar și cei
neinvitați, care stăteau în vecini. Hora ținea până seara. De
la ora 20 începeau să vină invitații. Câțiva tineri, împreună
cu un muzicant, mergeau la naș acasă și aduceau darul de
nuntă al acestuia. Când ajungeau la naș, copilandrii mai
șmecheri căutau câte un obiect mai urât, să-l prezinte, în
glumă, mirilor. Petrecerea ținea până dimineața. Exista obi-
ceiul de a-l duce pe naș cu muzica până acasă, alături de
câțiva nuntași. La fiecare colț de stradă se opreau și jucau
o horă.

Mai era și givărul, un fel cavaler de onoare, care avea o
ciutură cu două ștergare... Era frumos. Să mai făcea și
„cinăra bolândă”... Noi avem vreo șapte-opt fini, am fost
naș și cu fratele meu la un loc. El era „tărisfat”, așa i se
spunea pe atunci la nașul mai mic. Când ajungeam
dimineața acasă, veneam cu muzica și cinăra bolândă (care
era îmbrăcată în femeie) și cu junele făceau tot felul de lu-
cruri hazlii.

Luni seara se chema nașul și oamenii care au servit la
nuntă sâmbăta și duminica. Se făcea papricaș, carne,
prăjituri. Cinăra bolândă iar juca. Masa ținea până la 1-2
noaptea.

Când m-am însurat eu, am avut un șopron mare pe care
l-am prelungit până la curte și aici am ținut nunta. Era obi-
ceiul ca să se joace mireasa pe bani. Când se termina jocul
pe bani, se luau banii, mirele și mireasa mergeau să vadă
cât au câștigat.  Mai era un obicei, cu unul care trebuia să
spargă o oală de pământ. 

După ce ieșeau mirii, o arunca prin șatră, pentru a o
sparge. La noi la nuntă, la poartă stătea un vecin mai de de-
parte, care nu era invitat. Din întâmplare, când s-a aruncat
oala de pământ pentru a o se sparge, un ciob a sărit și l-a
lovit pe acel vecin. Speriat, a luat-o la fugă, crezând că
intenționat a fost lovit. Darul de nuntă se dădea duminică
noaptea. În ultimul timp, se striga darul în momentul în care
ajungeai la nuntă. Se aducea o farfurie cu zahăr pe care erau
puși bani.

Dar lumea s-a schimbat mult, Girocul este într-o
continuă schimbare, de la obiceiuri și tradiții, de la nuntă și
dans, până la cântecul din cor. E o vreme a lumii noi, în care
tot ce a fost odată, în vechime, se pierde încet-încet cu noi
cei care, o bună parte, am plecat, iar ceilalți vor pleca în
curând. A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

CCCC uuuu   nnnn eeee pppp oooo tttt uuuu llll   MMMM aaaa rrrr iiii uuuu ssss

AAAA llll ăăăă tttt uuuu rrrr iiii   dddd eeee   ffff rrrr aaaa tttt eeee llll eeee   ssss ăăăă uuuu

ÎÎÎÎ nnnn   aaaa rrrr mmmm aaaa tttt ăăăă

MMMM uuuu nnnn cccc aaaa   llll aaaa   CCCC oooo llll eeee cccc tttt iiii vvvv

LLLL aaaa   nnnn uuuu nnnn tttt aaaa   ffff iiii iiii cccc eeee iiii   DDDD oooo rrrr iiii nnnn aaaa

DDDD eeee   CCCC rrrr ăăăă cccc iiii uuuu nnnn
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Revenirea maestrului Petru Chira și a subsemnatului
în paginile „Dialog cu cetățenii” are la bază o motivație
simplă.

Este exclusă, categoric, nevoia de publicitate, așa cum
pot gândi unii, dintr-un motiv simplu. Supercunoscut, în
județ și în țară, de peste douăzeci și de ani, prin aparițiile
sale, constante, la „Gura satului”, găzduită de Radio
Timișoara, și prin cărțile sale, maestrul Petru Chira chiar
nu duce lipsă de așa ceva.

Și nici cu George Lână lucrurile nu stau altfel, dacă
avem în vedere prezența sa, în același interval de timp, în
presa timișoreană (ziarele „Timișoara”, „Atac de Banat”,
„Dialog cu cetățenii” și „Forte”). Dar și a celor șase cărți de
poezie, lansate, anunțate și comentate, în presa de toate fe-
lurile.

Revenirea - e important de știut - ține de orgoliul ali-

mentat de apartenența la spațiul binecuvântat al Chișodei
(și, implicit, al Girocului), în care cei doi ființează scriind.
Însă ea ține, în primul rând, de onoare.

Fiecare a devenit, la un moment dat, Ceățean de Onoare
al comunei, pentru performanțe scriitoricești. Și, din acest
motiv, se impune să onoreze titlul și distincțiile acordate.
Dar și să răsplătească încrederea acordată pentru noutatea și
valoarea producțiilor - culte și în grai - săvârșite.

Și ar mai fi ceva, la fel de important. Cu poezie clasică
și în grai bănățean, epigramă, parodie (P. Chira) și poezie
în vers liber și epigramă (G. Lână) pot fi „contaminați” și
îndemnați la scris copiii, adolescenții și tinerii din cele două
comunități.

Și, neîndoielnic, unei părți dintre cititori li se vor descreți
frunțile, iar pe mulți i-am putea îmbucura și însemnina.

Dumnezeu să ne ajute!
George LÂNĂ

O chestiune de onoare

Duelul epigramatic se consumă între
doi protagoniști, cel mai adesea scriitori,
din trăistuța cărora nu le lipsește
inteligența. Și nici perspicacitatea de a
specula și ironiza, alternativ, în patru
versuri, defectele de structură și de
instrucție ale celuilalt, în care atractivi-
tatea stă, cel mai adesea, în poanta fi-
nală.

Duelul epigramatic poate începe prin
atacul provocat de unul dintre catreniști
ori prin înțelegerea celor doi. Și poate
deveni un spectacol mustos, atractiv și
aplaudat atunci când acestora nu le lip-
sesc exercițiul și, mai ales, rafinamen-
tul.

În cazul de față, cel care a aruncat
mănușa am fost eu, consăteanul și con-
fratele mai tinerel, iar maestrul a accep-
tat provocarea. În aceste condiții, i-am
dat Cezarului ce este al Cezarului, deci
și prima lovitură.

Ca să înțelegeți cum stau, în fapt, lu-
crurile, vă spun că Petru Chira este
fondator al Uniunii Epigramiștilor din
România și unul dintre cei mai aprigi și
inspirați epigramiști români. În timp ce
eu, un fel de neica nimeni (doar în
studenție am mai avut parte de trei ase-
menea confruntări cu maeștri timișoreni
ai genului: Ion Martin, Dimitrie Jega
și Sergiu Siharu), trebuie să-i fac față
cu onoare marelui maestru Chira.

Dar să vedem atacurile și replicile de
până acum.

Petru Chira
Sunt poeți-o droaie
Ce-s la îndemână.
Unii-o fac de oaie,

Alții doar de... lână.
George Lână

Te credeam mai inventiv
Și mai aspru la „bătaie”,
Dar ai mușcat alternativ,

Când de lână, când de oaie!
Petru Chira

Nu am dinți ca să te mușc
Și aș face-o mare gafă.

M-am gândit să te împușc.
C-o lopată, după ceafă.

George Lână
Eschivezi precum un puști
Dar îți propun să fii bărbat.
Ca să poți să mă împuști,

Îți vând un glonț. Adevărat!
Petru Chira

Vrei doar gloanțe-adevărate,
Când la noi sunt tare rare.

M-am gândit și, din păcate,
Te împușc, cu gloanțe... chioare.

George Lână
Petre, Sfinte, mă-nfior,

Atac astfel, deși mă doare.
E clar că de-i maestru „chior”

Și gloanțele sunt, musai, chioare.
Petru Chira

N-o să trag acum din plin,
Că mi-e teamă c-o să dau,
Din senin, de Halloween,

De locțiitorul lui Bau-Bau.
George Lână

Nu suntem de aceeași mamă,
Dar cum avem același mau

Sunt convins că nu ți-e teamă
Nici de tata lui Bau-Bau.

Petru Chira
Și acas’, dar și-n vecini,

George scoate fum pe nări.
Toți vișinii din rădăcini
Și pe mine din răbdări.

George Lână
De câte ori îți ieși din fire,

Constat și eu, nu dau cu barda,
Încă nu ți-a ruginit mansarda,

Dar ai probleme la citire.

Duel Petru Chira - George Lână
Fără omor și fără sânge

Linia Siegfried
Alături de cafeaua lungă
și crizantemele de zăpadă

rânduite pe mese
faci parte fără să bănuiești

din tainul zilnic
de echilibru și frumusețe.

Comunicăm îmi cresc solzi de aramă
în ciuda tuturor evidențelor
Linia Siegfried a ochilor tăi

mari și albaștri
îmi retează necruțătoare

amândouă urechile.
George LÂNĂ

Ce sfântă 
complicitate

Strălucitori și limpezi
ochii tăi ca două oglinzi de Veneția în miniatură
și bucuria inegalabilă de a le răspunde

te ador
ce sfântă complicitate

la doar câțiva pași
visele tale devin brusc materiale

în fapt aceeași demență fără cuvinte
încât nu are nici o importanță

care în care se oglindește.
George LÂNĂ

De dragoste

Cuvinte din bătrâni
Curte, casă, grădină
1. avlie (Chișoda) = curte
2. voreț (Giroc) = curte
3. soba mare = camera din față
4. sobă = cameră
5. clet = bucătărie de vară
6. gâng = coridor închis
7. târnaț = coridor deschis
8. șpoer = sobă de încălzit
9. orman = dulap de haine
10. clup = scaun mai lung, bancă
11. podrum = pivniță
12. fedoraus = afumătoare
13. ștălog = grajd vite și cai
14. cotarcă = pătul
15. coșie = căruță
16. bică = taur
17. noacină = mioară
18. călfiol = conopidă
19. chilărab = gulie
20. colomidă = pălămidă
21. crințaie = zarzavat
22. crumpir = cartof
23. curechi = varză
24. ludaie = dovleac de copt sau pen-

tru animale
Petru CHIRA

Adevăr
Un bulgăre de aur rătăcit

Între gunoaiele mirositoare
Și aruncat în apă stătătoare,

Din întâmplare, către asfințit.

Nimic nu este nou sub soare,
Și totu-n lume are un sfârșit,

Orice sărac, dar și orice-nstărit,
Ca tot ce mișcă, în final dispare.

După un timp minunile se-arată,
Urmarea fiind de toții așteptată,

Cum se întâmplă-adesea pe la noi.

Pe bolta înnecată de verdeață,
Gunoaiele plutesc la suprafață,

Iar aurul se pierde în noroi.

Petru CHIRA

Muzîca bună
Cu cât larma îi măi mare

Cu-atât muzica-i măi bună,
Țâpă toț, care pă care,
Să s-audă, până-n lună.

N-au nimic, oricum, să spună,
D’aia nu îi dă mirare,

Cu cât larma îi măi mare,
Cu-atât muzica-i măi bună.

Boxe mari șî difuzoare,
Dobe, țitora răsună

Ș-o măimucă urlătoare
Șie să zgâlțâie năbună.

Cu cât larma îi măi mare.

Petru CHIRA

Ce jale să știu
Liniștea ne strivește
sub propria greutate

te mângâi noapte de noapte
în acest sfârșit elicoidal

de mileniu
am încărunțit se aliniază planetele
suntem frumoși suntem adevărați

dar ce jale să știu
că din îmbrățișarea în care

am sublimat
ne va desface dalta rece

a morții.

George LÂNĂ

SMS
Pe aici sunt toate

așa cum le știi
dar oțelul suedez

din inima mea
prinde inexplicabil

a rugini.
Sună-mă

aș putea crede
că realmente ai nevoie

de mângâiere.

George LÂNĂ

Impostorii
Mai sunt viteji ce nu cunosc războaie,

Dar vor, acum, virtuți și decorații
C-un creier păgubit de ondulații,

Pământ steril, uitat de vânt și ploaie.

Ajung pe-un post, nu unul oarecare,
Sunt folosiți drept piese de decor,
În care-n veci de veci, neiertător,

Îi va cuprinde, sigur, vălul de uitare.

N-au scris nimic, nu au cântat o notă,
Dar în cultur-au, iată, mare cotă.
Și asta nu-i o chiar nouă melodie.

Că performanța lor năucitoare
Confirm-o practică demolatoare:

În România non-valoarea-i temelie.
Petru CHIRA
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –
N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe
Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul II

51. Iac-auș 
s-auge țugu

„Iac-acuș s-auge țugu dî la patru făr-un fârtai,
acu’ aźunźe la Coveiu lu Bușa. Ńiś nu-i oprit
bińe în ștație șî Costică-meu, erănțogu, îi șî sosît
dî la năvetă. Numa să-l audz!”. „Dac-am asculta
ș-acuma, dzîsă Văruțu Relu când ńe-am fost
‘tâńit acu’ măi pră urmă la iorsagu nostru ăl bă-
trâńesc dî la sat, am prădăleźe scârțăitu roțîlor la
Coveiu lu Bușa șî larma scurtă a țignalului care
párică ar sămăna a coadă dă cântare cocoșască a
găinii; numa a sămn bun nu pucea să fie fost. Șî
iaca, ńiśi n-o fost!”...  

Banda dă măgńetofon am plăcit d-o trecut-o
la un atălări maistoru ăl dă-l cunosc pră discu
ăsta-l mărunțăl - iacă-l aiśi - șî Văruțu Relu
scoasă dîntr-o șcătulă cam lătăreață, ca o tozlă,
o cărică străluśitoare, buturită la mijlóc, śeva
măi mărișoară, ca un bumb dî la duruțu-ăl verge
a’ lu Moș Costa lu Cioca, dă l-or fost îngropat cu
el - dă pocoru lumii - mácăr c-o fost în medzu
verii în vremea Săśecii. Da’ noi nu audzîrăm șî
ńiś nu prăśepurăm pre mulce lucruri în minucili
alea șî nu ne pre aduśem d-amince ńiśi că să fim
trăit în momenturili dînăince, când cu Săśeta a
mare, dă fusă prî la noi. Nu ńe mirarăm, nu ńe
plânsărăm șî nu întrebarăm dă nimic, iară Maica

Ruța povăstuie măi dăparce cu glasu ei verge
ieșît dîn bumbu ăla struminos, răsărit pră glia cu
iarbă crudă adusă-n cindă s-o pigoală puii dă
gâscă d-o dzî, abé ieșîț dîn ou, că anu ăsta Pașcili
pică în iarnă, tare dăvreme.

- Sama, că-n minutu ăsta sosășce Erănțogu
Costică meu, audzîm în iorsagu dî la bloc a’ lu
Văruțu Relu cum ńe priceșce Maica Ruța dîn
bumbu ăla luśitori vâpit dă Văruțu Relu prîntr-o
tăietură ca dată cu o lovitură dă toporiścă în
dunga lungă dar nu pre broncănată lu o șcătulă
ńeagră - măi lunguță, măi lătuță șî măi grosuță
ca pacla dă gube a lu Moș Zovrea Chicińi - gră-
fieri șî măi pră urmă răfuzat dîn post șî trâncit
măi dup-aia portărel la ușa dî la întrare dî la Źu-
gecătorie, să baźe oamińii înluntru.

Glosar
țugu = trenul
fârtai = sfert
coveiu = curba
Erănțogu = arhiducele, mareșalul (castelului)
iorsagu = gospodăria, casa, acareturile
am prădăleźe = am pricepe, am desluși, am

distinge
atăleri = atelier
șcătulă = cutie
tozlă = tabacheră
o cărică = o roată, un disc, un cerc
buturită = găurită, perforată
bumb = nasture, buton
duruțu = sumanul
dă pocoru lumii = de minunea/rușinea lumii
s-o pigoală = s-o pigulească, s-o ciugulească
ńe priceșce = ne atrage atenția
vâpit = vârât
toporiścă = baltag
pacla dă gube = cutia cu trabucuri
broncănată, lăbărțată = flască, răsfrântă

ÎÎnnttââmmppllăărrii ddîînnttrr--uunn rroommaann bbăănnăăţţaann
śe baş acuma să scriadză

Ioan-Viorel Boldureanu s-a născut în 12 februarie 1950, în Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a
urmat-o în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia

doctoratul în ?lologie, la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu „Povestiri de la
marginea Câmpiei”. Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titu-
lar al Cursului de Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi Filoso?e a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identi?cat. Din ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al
lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru
acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un

motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.

SSăămmnnee ddăă ttooaammnnăă
llaa MMuurraannii

S-o pornit un vânt subţîre 
Dă către Remecea mică
Zogonind c-o ţără larmă
A din urmă rândunică.

Vremea s-o schimbat şî-m’ pare
Că să-nvolbură d-acuma;
Iar mă-mpunje-n lopăciţă
Şî-n nogeu’ stîng reuma.

Şeriu-i jos, dă-l sparji cu capu’,
Infoiat cum goge duna

Astrucând d-a pîrcu valea
Gealurili şî comuna.
Crenjili îs şiupilice,

O mai şî brumat az’ noapce,
Stau pre ele nişce hoare

Dă ghingeşci că-s prune coapce.
Cîce una mai trîcneşce,
Când auge cum guiţă

Porcu-ăl gras pră care-l taie
Baş acuma moş Georgiţă.

Vardza-n cadă faşe spumă,
Cântă oalili cu sarme,
Buna cucăie pră furcă,

Lângă ea mîrtanu doarme.
Şî miroas-a clisă friptă,

Crumpi în raină, ş-a căzan,
Tata moşu-n poarta mică 
Pringe-o babă la givan.

Bace arăngu’. Sara-ş’ lasă
Pră la streşînă găitanu’,

- Unge-s toamnele d-acasă? 
- Or plecat cu aizîmbanu! 

Marius MUNTEANU

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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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie 

Octavian GRUIŢA, Viorel Dorel CHERCIU, 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - administraţie;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

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

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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Patric-Leontin Miulescu
2 ani, Giroc

Alessandra-Julia Necșa
Un an și două luni, Chișoda

Ștefan Paunovici
Zece luni, Giroc

Carla Bajcsi
6 ani și 3 luni, Giroc

Ana-Maria Bajcsi
1 an și 2 luni, Giroc

Cupa „Vados”, șah rapid, interjudețean, Arad. 22
octombrie 2016. Nouă lovitură a giroceanului Mihai
Iucu, care ocupă locul 1 la categoria 10 ani. S-a jucat
un singur concurs, fără secțiuni separate pentru copii
și juniori. Cu toate acestea, Mihai Iucu străpunge li-
niile seniorilor, ocupând locul 29 general din 104
concurenți! El lasă în urmă mai mulți jucători titrați și
îl învinge în ultima rundă pe candidatul de maestru
Anghel Iulian.

Zilele de 28 și 29 octombrie îi găsesc pe giroceni la
Prigor, în județul Caraș-Severin, unde se desfășoară
un festival interjudețean de șah. Din nou, pentru Clu-
bul de Șah Giroc, purtătorul de drapel este juniorul
Mihai Iucu. În concursul cel mai mare al festivalului,
Cupa Almăjului, micul șahist girocean ocupă locul 5
general din 40 de participanți, inclusiv seniori, iar pe
categorii de vârstă este pe locul 1 la 10 ani mixt. Un
rezultat foarte bun în acest concurs obține și girocea-
nul Andrei-Sorin Popescu, tot în vârstă de 10 ani, care
se clasează pe locul 3 la categoria B10 și pe 17 gene-
ral, din 40 de jucători.

În secțiunea bobocilor (copii până în 9 ani),
denumită Cupa Prigor, giroceanul Denis Pușchiță
ocupă locul 2 la categoria B7, Mihai Popescu obține
mențiune la aceeași categorie, iar Fabian Preda, din
Chișoda, se clasează pe locul 3 la categoria B9.

Ziua de 5 noiembrie 2016 ne găsește la Lipova,
unde Mihai Iucu și Ștefan Juravle apără blazonul
Girocului. Este a patra ediție a Memorialului „Victor
Butunoi”, având participare interjudețeană. Bătălie
crâncenă cu industria arădeană de șah, în care Mihai
Iucu, în ciuda punctajului onorabil, se clasează abia al
patrulea la categoria lui. Este rândul lui Ștefan Juravle
să iasă în față, ocupând locul 2 la categoria B14 (băieți

13-14 ani).
Între cei premiați la acest festival de șah se găsește

maestrul Ovidiu Crăciun, care locuiește în Giroc și
joacă pentru Șah Club Cugir, dar al cărui ajutor
benevol este prețios pentru juniorii giroceni, fie ca
mentor al fraților Ștefan și Andrei Juravle, fie ca lec-
tor, când reușește să ajungă să ne dea o mână de aju-

tor la antrenamente, fie prin locurile pe care le oferă în
mașină șahiștilor giroceni, atunci când participă la
competiții. Mulțumim!

Zamfir MOLDOVAN, antrenor Maestru

GGiirroocc –– ttooaammnnaa șșaahhiissttăă 22001166

Providenţa Dumnezeiască s-a manifestat
întodeauna în istoria omenirii ca susţinătoarea
consecventă a ideii de continuitate în „elabo-
rarea” Binelului. Girocul, aşezare umană la
„margine” de Oraş, şi-a răscumpărat acest
„handicap” topografic prin sârguinţa de a fi
mereu în „centrul” Atenţiei Publice pe coor-
donatele axiologice ale Culturii şi Spirituali-
tăţii, deoarece a avut în „activul” său istoric
preoţi şi dascăli de „frunce” în Banat. În
această serie se înscrie şi Horia Vişoiu care i-
a urmat la Altar, deloc întâmplător, vrednicu-
lui David Voniga.

Pentru meritele şi activitatea neobosită în
pastoraţie, pe tărâm cultural-artistic şi social,
Episcopia Ortodoxă Română a Timişoarei îl
cooptează în grupul misionar ce au plecat în
Basarabia şi Transnistria – episcopul Vasile
Lăzărescu, preoţii Liviu Surlaşiu, Tiberiu
Mărgineanţu, Traian Golumba, Moise Ghile-
zan, Liviu Lărgeanu, Radu Crăciun, Simion
Pavel, Vasile Savi, Victor Vlăduceanu şi dia-
conul Aurel Mihailovici (Liviu Surlaşiu, „Im-
presii de călătoria misionară în Basarabia şi
Transnistria” în „Calendarul Eparhiei Orto-
doxe Române a Timişoarei”, Timişoara,
1942).

Animat şi de preocupări intelectuale, ca şi

antecesorul său, David
Voniga, împreună cu un
colectiv publică la Timi-
şoara „Graiul Românesc”
şi la Giroc se ocupă de
scoaterea unui mic alma-
nah, „Calendarul Girocu-
lui”, iar la înapoierea din
misionadă scrie borşura
„Misiune sfântă în Basa-
rabia desrobită”, fapt ce
face ca în regimul comu-
nist să fie condamnat la
doi ani de închisoare
(1952-1954) petrecuţi în
lagărul de muncă forţată
la Hidrocentrala de la
Bicaz (Octavian Gruiţa,
„Biserica Ortodoxă Sf.
Dimitrie din Giroc”, Timişoara, Editura Ma-
rineasa, 2013).

Sublinitatea Preoţiei constă în conştienti-
zarea deplină a Responsabilităţii care se ex-
tinde din Temporalitate la Veşnicie. Pe lângă
credincioşii din Giroc pe care îi avea „înfiaţi”
ca Paroh, preotul Vişoiu şi-a mai „agonisit”
încă o „Filie” în Transnistria la Grigoriopol,
unde a botezat un număr de 255 de copii, plus

încă 320, pe care nu i-a
consemnat fiind înscrişi
la Primărie (Arhiva Ar-
hiepiscopiei Ortodoxe
Române a Timişoarei,
Tabloul din 1941). Mi-
sionarii – deci şi Horea
Vişoiu – l-au „implantat”
pe Hristos în locul lui
Stalin. Mare Ispravă!

Până la sfârşitul vieţii
a rămas un apărător aprig
al Bisericii: „Acesta este
imperativul vremii! Pen-
tru că nici o vreme,
poate, n-a fost mai în-
străinată de Hristos şi
mai lipsită de învăţătu-
rile Lui binefăcătoare, ca

şi aceasta în care trăim. Pentru că niciodată
pângăritorii credinţei nu şi-au manifestat mai
elocvent dorinţa de distrugere a creştinismu-
lui şi a Bisericii lui Hristos, propagând min-
ciuna, răsvrătirea şi necredinţa. Neamul
nostru de veacuri se încălzeşte la focul sacru
al legii străbune, prin reazimul căreia a eşit
biruitor din vitejia trecutului, urmând îndem-
nurile slujitorilor lui Hristos: preoţii Bisericii

străbune. Ei au priveghiat la curăţenia sufle-
tească a ţăranului, infiltrându-i în suflet vir-
tuţile creştine şi româneşti, datorită cărora s-a
îndeplinit idealul românilor de pretutindeni.
Paginile istorice ale sbuciumatului nostru tre-
cut sunt mărturiile martirajelor şi ale suferin-
ţelor îndurate de poporul nostru în frunte cu
preoţii Bisericii, cari au fost încadraţi de su-
liţele arpadiene, chinuiţi şi siliţi a îndura bat-
jocuri pentru vina de a fi fost făclierii
conştiinţei naţionale. Conştienţi de misiunea
măreaţă îndeplinită de Biserică în consolida-
rea noastră naţională etnică şi culturală şi de
menirea preoţilor cari au fost şi sunt aposto-
lii românismului, duşmanii neîmpăcaţi ai ţării
noastre şi ai creştinismului îşi îndreaptă să-
geţile veninoase spre această Instituţie Di-
vină. Dar se vor răstigni pe Golgota
neputinţelor lor, Biserica şi slujitorii ei sunt la
datorie!

Neamul românesc de pretutindeni identi-
fică lor răscrucea problemelor existenţei
noastre naţionale degetul destinului ce stă po-
runcitor, indicându-ne mântuirea: Biserica
Strămoşească!” (Horia Vişoiu, „Zid în jurul
Bisericii Strămoşeşti”, în „Biserica Bănă-
ţeană”, Anul II, nr. 30, 1941).

Viorel-Dorel CHERCIU
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