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A VIII-a ediţie
a „Balului portului

popular”

„Balul portului popular” a devenit tradiţie la Giroc, anul
acesta organizându-se cea de a VIII-a ediţie. Evenimentul
va avea loc în seara zilei de 19 februarie, începând cu ora
20, la Trio Events.
Înscrierile se fac la Recepţia Hotelului-Restaurant Trio

din Giroc sau la numerele de telefon 0256-395.653 sau
0726-785.744.
Nu vor lipsi mâncarea tradiţională, muzica bună şi

dansurile populare. Organizatorii anunţă că participanţii
trebuie să vină îmbrăcaţi în costume populare din orice
zonă a ţării.
Invitaţii speciali la această ediţie a „Balului portului

popular” sunt îndrăgiţii interpreţi de muzică populară
Carmen Popovici Dumbravă şi Dumitru Stoicănescu.

Hora Unirii a fost intonată şi anul acesta, la
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc, pentru
a aniversa 157 de ani de la Unirea Principatelor
Române, primul pas spre Marea Unire, care avea
să se înfăptuiască în anul 1918.
În prezenţa domnului primar dr. Iosif-Ionel

Toma, doamnei director Mihaela Pascu, domnului
director adjunct Nicolae Petchescu, cadrelor di-
dactice din şcoală, elevilor şi părinţilor, mani-
festările au început prin intonarea Imnului de Stat
de fanfara din localitate. Apoi, cei mai mici dintre
participanţi, preşcolarii de la grupa mare, conduşi
de doamna Lenuţa Terteci şi doamna Ofelia Volin-
tiru, au încins Hora Unirii.
În continuare, domnul director adjunct Nicolae

Petchescu a evocat momentul de la 24 ianuarie
1859, aducând în discuţie remarcabila personali-
tate istorică a luiAlexandru Ioan Cuza şi evidenţiind
rolul marelui domnitor român în procesul de
modernizare a societăţii româneşti. Astfel, domnul

director adjunct a punctat marile reforme înfăptuite
în timpul lui Alexandru Ioan Cuza în domeniile
cele mai importante ale vieţii moderne: învăţă-
mânt, armată, justiţie şi agricultură.
În cuvântul său, domnul primar dr. Iosif-Ionel

Toma a remarcat importanţa acestei aniversări pen-
tru istoria naţională, arătând că generaţiile prezente
şi viitoare au datoria de a cunoaşte evenimentele
petrecute de-a lungul timpului, precum şi rea-
lizările personalităţilor naţionale, între care, la loc
de seamă, este Alexandru Ioan Cuza.
Elevii clasei a IX-a de la Liceul Teoretic „David

Voniga” din Giroc şi ai clasei a VIII-a de la Şcoala
Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda au recitat
poezii dedicate Unirii Principatelor Române şi au dat
viaţă, într-o scenetă, unor personaje istorice.
La final, toţi participanţii s-au prins în tradiţio-

nala Horă a Unirii, intonată de fanfara dirijată de
domnul Ionel Pascota senior. (N.P.)

Unirea Principatelor Române ,
sărbătorită la Liceul Teoretic

„David Voniga” din Giroc

Vasile: cel care în cultura teologică a lăsat
scrieri de mare valoare, cu un conţinut ales şi
cu rare calităţi de stil, care a atras şi a
influenţat pe cititor. Avea un scris viu, ele-
gant ca formă, clar şi plin de miez în conţi-
nut. Fiind un orator îndemânatic şi plin de
talent, îşi turna gândurile în forme de stil fru-
moase, cu conţinut bogat şi substanţial. A
explicat cu atâta claritate şi profunzime în-
văţătura despre Sfânta Treime, încât i s-a dat
numele de „uranofantor”, adică interpret al
Cerului. Era o fire nobilă, independentă şi
superioară. Cu o dârzenie de nedescris, a
căutat să reformeze viaţa bisericească,
luptând împotriva abuzurilor şi a decăderii.
Dedicându-se monahismului, a organizat viaţa
călugărească şi i-a dat reguli şi canoane care sunt
de mare preţ până în ziua de azi.
Grigorie: a scris cuvântări despre viaţa unor

sfinţi (Ciprian şi Atanasie), cuvântări funebre la
moartea unor persoane iubite (fratele său Chesa-
rie, sora Gorgonia, tatăl Grigore şi marele prieten
Vasile cel Mare). Este de neuitat cuvântarea a 38-
a la Naşterea Domnului (Crăciunul), cu acele

frumoase cuvinte pe care Biserica le-a tre-
cut în slujba de Crăciun, cunoscutele
Catavasii, care se cântă până azi. De ase-
menea, a rămas celebră cuvântarea sa
despre preoţie, rostită cu ocazia alegerii sale
ca episcop.
Ioan Gură de Aur: ca om de cultură a

fost un adânc gânditor şi un vorbitor fără
egal, fără asemănare şi fără pereche între
oratorii lumii. Deja încă din tinereţe, din
vremea studiilor, îl şi întrecuse în arta
vorbirii pe marele său profesor, retorul
Libanius.
Când vorbea, folosea o limbă aleasă, cu

o rară putere de evocare; se adresa sufle-
tului cu o vorbire caldă, ca să înmoaie inima şi să
îndulcească auzul, vorbea curgător şi ţinea per-
manent încordată atenţia auditoriului.

Preot Horia ŢÂRU („Pelerinaj
duhovnicesc”, Editura Mirton, 2001)

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan Gură de Aur
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RÂNDUIELI
BISERICEŞTI

ÎN ANUL 2016
Zile de post şi posturi de peste an

Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dez-
legare, însemnate cu harţi

Ajunul Bobotezei (marţi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (miercuri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 14 martie - sâmbătă, 30 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 27 iunie–

marţi, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august - du-

minică, 14 august)
Postul Naşterii Domnului (marţi, 15 noiembrie - sâmbătă,

24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu Liturghie diferită
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (9 şi 11 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (14 - 15 martie); în Sfânta şi Marea
Vineri (29 aprilie); vineri înaintea Naşterii Domnului (23 de-
cembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3, 10, 17, 28 şi 30
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 excepţia Praznicului
Bunei Vestiri (25 martie).

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;

în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele ali-
turgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Dumi-
nica Sfântului Apostol Toma (24 aprilie - 8 mai); în perioada
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(duminică, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (luni, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (marţi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 15 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 5 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 21 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu

(joi, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (duminică, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 9 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(miercuri, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (vineri, 1 şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (duminică, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 1 şi luni, 2 mai) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 19 şi luni, 20

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (luni, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(miercuri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (joi, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (duminică, 25 şi luni, 26

decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2016)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enume-

rate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 8-9 şi 18-20 iunie; 15 august; 13-14 septembrie)
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (7 martie-8 mai) 
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-

brie-6 ianuarie)

Sfântul Vasile, episcopul Cezareii, este unul din-
tre cei mai importanţi părinţi ai bisericii ortodoxe şi
unul dintre cei mai mari teologi creştini. S-a născut
în Pont în jurul anului 329 şi a murit în Cezarea, în
ziua de 1 Ianuarie 379.

Provenea dintr-o familie creştină binecunoscută.
Tatăl său, Sfântul Vasile cel Bătrân, a fost un renu-
mit învăţător în Pont, iar sora sa, Macrina, şi fratele
său, Grigore din Nyssa, au devenit de asemenea
sfinţi.

Sfântul Vasile a studiat la Cezarea, la
Constantinopol şi Atena, remarcându-se
încă de tânăr prin profunde cuno ştin ţe
în filosofie, astronomie, geometrie,
medicină şi retorică. La Atena a
legat o strânsă prietenie cu Grigore
de Nazianz, care a fost întotdeauna
impresionat de inteligenţa şi spiri-
tul său profund. Sfântul Vasile a
devenit, apoi, un strălucit profesor
în NeoCezarea.

Sub influenţa surorii sale,
Macrina, Vasile se apropie mai mult
de biserică, iar episcopul Cezareii, 
Dianius, care îl aprecia deosebit de mult,
îl încurajează să accepte o slujbă bise ri -
cească. În căutarea căilor spre perfecţiune, Vasile
vizitează multe mănăstiri din Egipt, Siria, Palestina
şi Mesopotamia. La întoarcerea în Pont, înfiinţează
o mănăstire pe malul Irisului. Scrierile sale din acea
perioadă pun bazele vieţii monahale sistematice şi
de aceea Sfântul Vasile este considerat părintele
monahismului oriental.

După moartea lui Dianius, Eusebius devine epis-
cop şi, la rândul său, încearcă să-l convingă pe
Vasile să devină preot. În cele din urmă, îi oferă o
înaltă slujbă în cadrul episcopiei, care îi dă ocazia
să-şi arate în plenitudine deosebitele sale calităţi
spirituale şi intelectuale. În acest timp, Sfântul
Vasile exercită o mare influenţă atât în rândul 

conducătorilor imperiului, cât şi al populaţiei şi
clerului. El începe o aprigă polemică împotriva 
arianismului şi a altor mişcări eretice. La 14 iunie
370, Sfântul Vasile este ales episcop al Cezareii, cel
mai important susţinător al său fiind Grigore
Nazianzus. În această înaltă funcţie, el era totodată
Mitropolit al Cappadociei şi Exarh al Pontului, au-
toritatea sa întinzându-se între Balcani, Mediterană,
Marea Egee şi până la Eufrat. El a depus un enorm

efort la organizarea bisericii şi a luptat pentru
drepturile clerului, totodată punând un mare

accent pe temeinica pregătire canonică şi
spirituală a preoţilor.

O mare atenţie a acordat Sfântul
Vasile păturii sărace şi celor oprimaţi,
iniţiind nenumărate acte de caritate.
Începând din anul 373, o serie de
evenimente întristează viaţa sa, în-
cepând cu moartea fratelui său, 
Grigore, şi ruptura cu Grigore
Nazianzus. La acestea se adaugă situa-

ţia generală din Imperiul Roman şi ata-
curile goţilor. Sfântul Vasile moare în

anul 379, iar la înmormântarea sa par-
ticipă un imens număr de creştini, evrei,

păgâni, localnici şi străini, ca dovadă a marii
sale popularităţi.

Scrierile sale au o mare importanţă teologică şi
au fost traduse pe tot globul. Sfântul Vasile a scris
câteva cărţi împotriva lui Eunomius şi a arianismu-
lui în general, în care apără teza Trinităţii. În „De
Spiritu Sancto”, tratează chestiunea Sfântului Duh
şi combate anumite mişcări din Macedonia, care
negau existenţa Duhului Sfânt. El a scris, de aseme-
nea, un mare număr de lucrări exegetice despre
Psalmi, Isaia şi Iov, 24 de predici şi a ţinut multe
discursuri. Alte importante scrieri ale sale sunt: 
„Regulile Monahale”, „Moralele”, „Despre Judecata
lui Dumnezeu”, „Despre Religie” şi 366 de epistole,
multe cu caracter dogmatic, iar altele apologetice.

Sfântul Vasile cel Mare

Din suita celor 12 sărbători creştine importante
face parte şi Boboteaza (Botezul Domnului), ţinută
în fiecare an în ziua a şasea a lunii ianuarie. Sărbă-
toarea este menită să reamintească cele petrecute la
apa Iordanului, înainte ca Iisus să păşească în viaţa
publică, la împlinirea vârstei de aproximativ 30 
de ani.

Boboteaza este una dintre cele mai importante
sărbători, atât pentru creştinii ortodocşi, cât şi pen-
tru cei catolici. Potrivit scrierilor, în 6 ianuarie, Mân-
tuitorul Iisus Hristos a fost făcut cunoscut lumii. De
aceea, Biserica mai numeşte Boboteaza şi Arătarea
Domnului, Dumnezeiasca Arătare sau Epifania.

Boboteaza (6 ianuarie) şi Sfântul Ioan (7 ianuarie)
aproape că formează una şi aceeaşi sărbătoare. În
ajun, adică în 5 ianuarie, este zi de post negru, la fel
ca în ajunul Crăciunului sau în Vinerea Mare 
dinaintea Paştilor.

Aproape în aceeaşi perioadă, în pustiul Iordanu-
lui îşi începuse activitatea profetică Ioan Boteză-
torul. Prin învăţătura sa, acesta ajunsese să uimească
şi să atragă mulţi oameni. Deşi învăţăturile sale erau
înscrise în Legea lui Moise, Ioan Botezătorul venea
cu ceva nou: curajul să le spună pe faţă şi să le rea min -
tească permanent oamenilor că „s-a apropiat îm-
părăţia cerurilor”. Când Mântuitorul a apărut pe
malul Iordanului, Sfântul Ioan Botezătorul, luminat
de Duhul Sfânt, l-a recunoscut şi l-a arătat mulţi mi -
lor. Momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a
primit botezul este consemnat de toţi cei patru
evanghelişti.

Matei ne relatează că Iisus a venit din Galileea la
râul Iordan, unde boteza Ioan Botezatorul, cerând să
fie şi el botezat. Ioan i-a spus: „Eu am trebuinţă să
fiu botezat de tine şi tu vii la mine”, iar la răspunsul
lui Iisus că aşa se cuvine acesta a fost botezat în cele
din urmă de către Ioan.

Boboteaza (Botezul Domnului) este o manifestare
a celor trei elemente ale Treimii: Fiul se botează în
Iordan de către Ioan, Spiritul Sfânt se coboară
asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar Tatăl din cer
Îl declară ca fiind Fiul său.

În Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor altare
merg la casele credincioşilor pentru a le aduce, prin
stropirea cu apă sfinţită, binecuvântarea Sfintei
Treimi. Postul din Ajunul Bobotezei a fost rânduit
încă din vremea de început a creştinismului.

Boboteaza, ca şi Crăciunul, este precedată de un
ajun deosebit, care în trecut concentra o multitudine
de practici şi credinţe ce decurg în special din datina
numită „umblatul preotului cu botezul” sau „Chira -
le sa”. Exista credinţa că, strigând Chiralesa, oamenii
capătă putere, toate relele fug şi anul va fi curat până
la Sfântul Andrei (30 noiembrie).

Credincioşii şi preoţii consideră că apa de la
Bobotează are o putere deosebită, pentru că a fost
sfinţită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar
sfinţirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul 
s-a botezat în apele Iordanului. Apa sfinţită la bise -
rică în această zi şi luată de credincioşi are puteri
mira culoase.

Botezul Domnului ‒ Boboteaza
şi Sfântul Ioan
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Actul de identitate,
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005

cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se le-
gitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de iden-
titate este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a
dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate,
cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul Public Comuni-
tar 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 legali-
tate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la pro-
ducerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi
să solicite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele 
părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării actului de identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
• când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu 

fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie

contravenţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între
40 şi 80 de lei.

Şef SPCLEP Giroc, 
Laura JEFLEA

În activităţile pe care le desfăşuraţi acasă, pe timpul sezonului rece, este necesar
să respectaţi câteva reguli de bază simple, privind prevenirea şi stingerea incen -
diilor. Astfel, veţi reduce probabilitatea producerii incendiilor în locuinţă şi veţi
creşte semnificativ gradul de siguranţă al familiei dumneavoastră.

Instalarea şi folosirea sobelor
Sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament din 

materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 centimetri.
Sobele se vor amplasa la o distanţă de minimum 70 de centimetri faţă de pereţii

din cărămidă, respectiv un metru faţă de cei din lemn.
Sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşilor, o tablă metalică de 70x50

centrimetri.
ATENŢIE!
Nu este permis să se folosească sobe cu uşi defecte.
Este interzis să se ardă în sobă lemne lungi, care pe timpul arderii nu intră în

sobă.
Este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau alte lichide inflamabile.
Nu este permisă uscarea sau aşezarea pe sobe a hainelor sau a altor obiecte 

combustibile.
Jarul şi cenuşa se vor depozita numai în gropi special amenajate, la o distanţă de

25-30 de metri faţă de adăposturile de animale şi de depozitele de furaje, numai
după ce se vor stinge cu apă resturile de jar.

Folosirea coşurilor şi a burlanelor pentru evacuarea
fumului

Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin
îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 20 de centimetri; în spaţiul dintre coş
şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile.

Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu 50-80 de centimetri.
Se va realiza curăţarea coşurilor de evacuare a fumului, de către personal 

specializat în domeniu, cel puţin o dată pe an (înaintea începerii sezonului rece).
Coşurile de fum vor fi tencuite şi permanent întreţinute, pentru a nu apărea

crăpături, şi vor fi curăţate.
Burlanele din metal vor fi instalate la o distanţă mai mare de 70 de centimetri

faţă de pereţii de scândură sau paiantă.
Nu este permis ca în coşurile de fum să fie zidite elemente combustibile ale

acoperişului, planşeului etc.
Vasile TOMOIAGĂ

Reguli de prevenire a
incendiilor în sezonul rece

Deşi în perioada iernii activitatea din grădină
încetează, asta nu înseamnă că nu avem o seamă de lu-
cruri de care trebuie să ne îngrijim pentru ca toate să
fie în ordine în sezonul următor. Una dintre 
preocupările constante o reprezintă plantele verzi din
interiorul casei.

Dacă în timpul zilelor mai călduroase unii bulbi în-
frunzesc, ţineţi seama de faptul că iarna nu s-a încheiat
şi, cu siguranţă, vremea rece se poate întoarce. Aşadar,
adăugaţi nişte compost şi un strat de mulci, pentru a
proteja noua plantă.

În caz de ninsoare, curăţaţi de zăpadă ramurile
plantelor şi arbuştilor. Zăpada uşoară nu este o
ameninţare reală, dar dacă ea devine udă şi îngheţată,
creşte greutatea exercitată asupra arborelui. Ramurile
sunt mai fragile atunci când plantele sunt inactive, iar
greutatea zăpezii le poate rupe.

În această lună, ar trebui stropiţi pomii fructiferi. E
perioada în care trebuie să rupeţi crengile uscate de pe
arbuştii şi arborii de foioase. Cenuşa din şemineu ar
trebui păstrată pentru a o folosi ca îngrăşământ pentru
iris sau alte plante alcaline. Dacă pământul se poate
lucra câtuşi de putin, acum e momentul să întoarceţi
pământul. Nu doar că ouăle de insecte vor fi expuse
iernii şi păsărilor, ci chiar şi frigul va ajuta la dezbina-
rea bulgărilor grei de pământ.

Nu uitaţi de plantele de interior! Praful de pe frunze
poate bloca porii, de aceea trebuie să le curăţaţi cu o
pânză curată sau un duş rapid. Plantele în creştere vor
beneficia de puţină hrană lichidă pentru plante. În
nopţile foarte reci, e bine să trageţi perdelele dintre
geam şi plante. Asiguraţi-vă că au umiditate suficientă,
aşezându-le pe o tăviţă plină cu pietre curate şi puţină
apă sau aducând, pur şi simplu, o cană de apă în
apropiere.

Puteţi forţa bulbii de zambilă, narcisă albă şi crin să
înflorească în interiorul casei, într-un vas de apă sau
în ghivece.

Aveţi grijă la insectele care se aşează pe plante.
Dacă aveţi seră, verificaţi cu grijă şi acele plante.

Puteţi petrece timpul liber pentru a pregăti uneltele
de grădină. Ascuţiţi şi ungeţi foarfecele, lopeţile,
maşinile de tuns iarba şi altele. Uneltele de calibru
mare necesită, şi ele, o verificare pentru a le pregăti de
sezon. Nu e prea devreme pentru a vă gândi la o nouă
strategie de plantări pentru primăvară. Puteţi să vă
creaţi o hartă a grădinii şi să o folosiţi în a vă ghida în
momentul în care achiziţionaţi plante şi seminţe. Puteţi,
de asemenea, hrăni păsările şi alte creaturi mici, care
nu pot găsi hrană din cauza zăpezii sau a frigului. 

Inspector superior Maria HANEŞ

Lucrări în grădină la început de anPLAN DE ACŢIUNI 
PE ANUL 2016

18-29 IANUARIE 2016 – Acţiunea de
strângere a brazilor de Crăciun;

4-15 APRILIE 2016 – Curăţenia de pri-
măvară (colectarea crengilor, a lăstarilor de
vie rezultate din cosmetizare);

16 APRILIE 2016 – Campania de Mediu
mini colectare (acţiune de colectare a deşeu-
rilor de echipamente electrice şi electronice);

16 APRILIE 2016 – Curăţenia pentru o
oră în comuna Giroc;

24 SEPTEMBRIE 2016 – Campania de
Mediu mini colectare (acţiune de colectare a
deşeurilor de echipamente electrice şi elec-
tronice);

24 SEPTEMBRIE 2016 – Let’s do it
România (acţiune  de ecologizare a co-
munei);

24 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE
2016 - Curăţenia de toamnă (colectarea cren-
gilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosme-
tizare).
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În fiecare an, pe data de 15 ianuarie, Mihai 
Eminescu, „Luceafărul poeziei româneşti”, ajunge la
inimile celor care îl omagiază.

Anul acesta se împlinesc 166 de ani de la naşterea
celui mai mare poet român, care are cel mai lung
poem de dragoste, „Luceafărul”, şi a descris în 
versuri copilăria pe care a petrecut-o la Botoşani şi
Ipoteşti. Nu este român care, la şcoală, nu a învăţat
măcar o poezie de Eminescu.

Acest lucru, mai mult ca oricând, s-a făcut simţit
printr-o diversitate de activităţi şi la Grădiniţa P.P. din
Chişoda. Copiii celor patru grupe au ascultat informa -
ţiile oferite de către doamnele educatoare, au recitat
şi au desenat, fiecare grupă în funcţie de par ticularităţile
de vârstă şi de prefererinţe.

Colectivul cadrelor didactice 
de la Grădiniţa P.P. din Chişoda

MMiihhaaii EEmmiinneessccuu,, oommaaggiiaatt llaa GGrrăăddiinniiţţaa PP..PP.. ddiinn CChhiişşooddaa

Semnal
editorial:
„Consemnări
critice”,

de Ion Murariu
Profesorul girocean Ion Murariu este autorul

volumului „Consemnări critice”, apărut anul tre-
cut la Editura David Press Print, în colecţia 
„Studii şi cercetări umaniste”, seria „Istorie şi
studii culturale”. Primăria şi Consiliul Local ale
comunei Giroc au sprijinit apariţia acestui
volum. Aşa cum îi spune şi titlul, cartea cuprinde
o serie de articole de critică literară, pe teme 
diverse, beneficiind de un „Cuvânt înainte” sem-
nat de Vasile Bogdan.

Structurat pe capitole, volumul domnului Ion
Murariu cuprinde analize pertinente atât ale unor
autori, cât şi ale unor lucrări – de la cărţi, la mo-
nografii sau reviste. În primul capitol, autorul a
strâns o serie de referinţe care îl prezintă pe
„Poetul Petru Chira în câteva ipostaze”. Cel de-
al doilea capitol este rezervat cărţilor, al treilea
capitol – monografiilor, al patrulea capitol – re-
vistelor, iar ultimul capitol, „Varia” este un
amalgam de teme general umane.

„Volumul – spune Vasile Bogdan în cuvântul
introductiv – este o dovadă de devoţiune, este
opera unui om care îşi cunoaşte dimensiunile şi
ştie că face parte, cu notorietate, dintr-o familie,
cea a spiritualităţii bănăţene, contribuind şi cu
scrisul său la dimensionarea şi afirmarea 
acesteia”.

Vasile TOMOIAGĂ

Marţi, 19 ianuarie 2016, naşterea marelui nostru poet
naţional a fost celebrată în cadrul activităţii „Eternul
eminescian”, care a avut loc la Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda şi s-a desfăşurat în 
cadrul parteneriatului educaţional încheiat între Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc şi Şcoala Gimna-
zială din Tormac. La acest concurs literar au participat
elevi din ciclul gimnazial de la Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda, coordonaţi de către
doamna prof. Luminiţa Ivan, de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, conduşi de doamna prof.
Violeta Liseţchi, respectiv din ciclul liceal îndrumaţi
de către doamna prof. dr. Diana Ureche. Invitaţii noştri
au fost un grup de elevi din comuna Tormac, însoţiţi şi
pregătiţi de către doamna prof. de limba şi literatura 
română Oana-Ionela Ştefan şi domnul prof. de educa-
ţie muzicală Zoltan Kele.

Activitatea a fost organizată şi prezentată de către
doamnele profesoare de limba şi literatura română 
Luminiţa Ivan şi Diana Ureche, fiind alcătuită din două
secţiuni. Din juriu au făcut parte doamna prof. Marieta
Deneş, doamna prof. Melentina Costa şi doamna prof.
Oana-Ionela Ştefan. Prima secţiune a concursului, cea
individuală, a avut mai multe categorii: recitare, crea-
ţie plastică şi creaţie literară. Elevii au impresionat au-
dienţa prin talentul lor şi creativitate, stârnind de foarte
multe ori aplauzele publicului. La secţiunea echipaj,
din a doua parte a întâlnirii, participanţii au trebuit să
treacă prin mai multe probe: prezentarea membrilor
echipei, răspunderea la întrebări legate de viaţa lui
Mihai Eminescu, recunoaşterea provenienţei versuri-
lor eminesciene şi cea de creaţie literară. După încheie-
rea concursului, juriul a deliberat, iar câştigătorii au
fost felicitaţi şi premiaţi.

Momentele muzicale oferite de către elevii din 
Tormac pe versuri eminesciene, reuşitul duet poetic al
elevilor din Chişoda, alături de ingeniozitatea elevilor
din Giroc au contribuit la realizarea unei frumoase 
activităţi care să rămână în amintirea tuturor, spre lauda
lui Mihai Eminescu. 

Premiile concursului 
„Eternul eminescian”

RECITARE
I. Cristiana Pepu şi Florin Muntean – Chişoda
II. Andreea Liseţchi – Giroc
III. Noemi Kele – Tormac

CREAŢIE PLASTICĂ
I. Adriana Gökler – Giroc
II. Raluca Popa – Chişoda
III. Alexandra Hodoroagă – Chişoda; Rucsandra

Tabac – Tormac

CREAŢIE LITERARĂ
I. Bianca Szabo – Tormac
II. Antonia Pup – Chişoda
III. Alexandra Paraschiv – Giroc; Denis Ciurariu –

Giroc

ECHIPAJE
I. Maci albaştri (Alexandru Pup, Iulia Ostace, 

Alexandra Guduleasa, Claudia Matinca) – Chişoda
II. Creative păsărele (Andrea Tcaciuc, Oana 

Gherman, Alexandra Hodoroagă, Camelia Bucu) –
Chişoda; Floare-albastră (Timeea Racz, Beatrice
David, Ioana Forţ, Andreea Liseţchi) – Giroc; 
Junimistele (Antonia Pup, Karina Bădescu, Cristiana
Pepu, Raluca Creţ) – Chişoda

DDoorr ddee EEmmiinneessccuu......
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Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Române
a Timişoarei organizează, în perioada 12-19 mai
2015, un pelerinaj în Israel, în care se vor vizita
principalele obiective de închinare ale creştină -
tăţii. Iată doar câteva din obiectivele urmărite:

• frumoasele Grădini Persane de la Haifa şi
Centrul Bahai;

• Cana Galilei, locul unde Iisus a făcut prima
Minune – a transformat apa în vin;

• Nazareth, locul unde au trăit Iosif şi Maria,
iar Iisus şi-a petrecut copilăria;

• Muntele Tabor, locul unde a avut loc Schim-
barea la Faţă a lui Iisus;

• Biserica Sfântului Mormânt;
• Bethleem.
Grupul va fi însoţit de preotul Marius Şonea,

preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Române din
Giroc.

Costul pelerinajului este de 730 euro.
Pentru mai multe informaţii şi detalii puteţi

suna la numărul de telefon 0723-973.258 (preot
Marius Şonea). (O.I.)

PPeelleerriinnaajj îînn ŢŢaarraa SSffâânnttăă,, aallăăttuurrii
ddee pprreeoottuull ppaarroohh MMaarriiuuss ŞŞoonneeaa

Luni, data de 25 ianuarie 2016, la Grădiniţa cu
Program Prelungit din Chişoda a avut loc prima
ediţie a Simpozionului Regional „Influenţa activi-
tăţilor integrate în procesul instructiv-educativ”,
simpozion cuprins în calendarul sim  pozioanelor/se-
siunilor de comunicări ştiinţifice al Inspectoratului
Şcolar Judeţean (I.S.J.) Timiş pe anul 2016.

Preşcolaritatea este cel mai bun moment al vie-
ţii în care se pot forma abilităţi importante, de
bază, pentru: muzică, sport, limbi moderne, dar
şi capacităţi de gândire şi comunicare necesare
învăţării şcolare de mai târziu. Procesul instruc-
tiv-educativ pe care îl desfăşurăm în grădiniţă
permite fiecărei educatoare punerea în valoare a
propriei experienţe didactice, prin activităţi edu-
cative cu caracter integrat şi cu o abordare com-
plexă a conţinuturilor.

Predarea integrată a cunoştinţelor este consi-
derată o strategie modernă de organizare şi
desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de ac-
tivitate integrată se referă la metoda de predare-
învăţare a cunoştinţelor îmbinând diverse
domenii şi constituirea deprinderilor şi abilităţilor
preşcolarităţii.

Prin abordarea integrată a activităţilor în gră-
diniţă, facem ca graniţele dintre tipurile şi cate-
goriile de activităti să dispară şi studiem tema
aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a
mai multor ştiinţe. Prin acestea, aducem un plus
de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de
predare-învăţare, punând un accent deosebit pe
joc ca metodă de bază a acestui proces.

Scopul simpozionului a fost evidenţierea unor

strategii didactice utilizate în maniera integrată în
cadrul activităţilor instructiv-educative care să
conducă la realizarea obiectivelor inter-, trans-,
pluridisciplinare şi a fost realizat pe două sec-
ţiuni: secţiunea I: proiecte de activitate didactică;
secţiunea a doua: referate cu tema „Influenţa ac-
tivităţilor integrate asupra procesului instructiv-
educativ”.

Ţinând cont de importanţa activităţilor inte-
grate, un număr foarte mare de cadre didactice
din toată ţara au luat decizia de a participa la acest
simpozion desfăşurat în grădiniţa noastră.

Cele 160 de persoane înscrise, implicate atât
direct, cât şi indirect, au participat cu numeroase
lucrări specifice temei simpozionului, lucrări care
au fost publicate într-o revistă electronică înre-
gistrată cu I.S.B.N.

Parteneri în această activitate ne-au fost: I.S.J.
Timiş, Primăria Comunei Giroc, inspectoratele
şcolare judeţene din întreaga ţară, cât şi totalita-
tea cadrelor didactice participante, cu care au fost
încheiate contracte de parteneriat, devenind astfel
apropiaţi şi dispuşi să continuăm colaborarea şi
în cadrul altor proiecte propuse în viitor.

Mulţumim tuturor pentru sprijinul acordat, atât
prin participarea cu lucrări, cât şi prin prezenţa cu
care am fost onoraţi în ziua simpozionului.

De asemenea, mulţumim conducerii Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc şi reprezen-
tanţilor Primăriei Comunei Giroc, care ne sunt
alături de fiecare dată şi ne sprijină în tot ceea ce
ne propunem.

Prof. Snejana POPOVICI
Coordonator al Grădiniţei P.P. Chişoda

SSiimmppoozziioonn rreeggiioonnaall llaa GGrrăăddiinniiţţaa
ccuu PPrrooggrraamm PPrreelluunnggiitt ddiinn CChhiişşooddaa
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În trecut, în încheierea multor căsătorii un rol im-
portant îl aveau interesele material şi mai puţin sen-
timentele tinerilor, care trebuia să respecte părerea
părinţilor. În caz că părinţii unuia dintre tineri nu se
învoiau la căsătoria acestora (şi cei doi erau înţeleşi),
atunci fata era „furată” şi tinerii plecau la casa unuia
dintre părinţii sau stăteau ascunşi, câteva zile, la
vreo rudă. Între timp, în sat se zvonea că „cutare a
fugit cu cutare”. Până la urmă, părţile se împăcau şi
căsătoria avea loc. De regulă, băieţii se căsătoreau în
jurul vârstei de 20 de ani, iar fetele până la 18-19
ani. Dacă treceau de această vârstă, fetele erau con-
siderate „fete bătrâne” şi se măritau mai greu.

Înainte de căsătorie se făcea peţitul şi „căpărirea”.
Peţitorul sau „trăghişul” era o persoană care venea
din partea băiatului şi lua legătura cu părinţii fetei ca
să afle dacă aceştia erau dispuşi să-şi căsătorească
fata. Peţitul se făcea joia sau duminica seara. Urma,
după aceea, întâlnirea dintre familii, cu participarea
viitorilor miri. Atunci se stabilea şi zestrea pe care o
vor primi băiatul şi fata. După aceea se făcea
„căpărirea”. Aceasta consta într-o sumă de bani pe
care părinţii băiatului o dădeau fetei drept chezăşie
că ceea ce au hotărât va rămâne definitiv. În caz că
băiatul se răzgândeşte, „căpara” nu va fi dată înapoi,
iar dacă fata strică învoiala va trebui să restituie
„căpara” dublu. Urma stabilirea naşului. Dacă
mireasa vine la casa mirelui, atunci naşul va fi cel
care l-a botezat pe mire, iar dacă mirele merge la
casa miresei, naşul este din partea acesteia. Naşul
îşi caută pe un al doilea naş, care se numeşte „tări-
sfat”.

Logodna se ţinea într-o duminică şi începea la
biserică. Atunci preotul înmâna tinerilor verighetele
pe care erau gravate data logodnei şi numele vi-
itorului soţ (soţie). Prin numărul mare de partici-
panţi, băutură şi mâncare din belşug, muzică şi dans,
care aveau loc la casa fetei, logodna avea un fast
apropiat nunţii. După logodnă, preotul făcea în trei
duminici „strigările”, anunţând evenimentul logod-
nei, pentru a se asigura că interdicţia căsătoriei din-
tre rudenii nu este încălcată şi, astfel, căsătoria nu
este contestată de nimeni. În fiecare duminică, până
la nuntă, băiatul o scotea pe fată la horă, după ce o
lua de acasă de la părinţi. După horă, o aducea
înapoi acasă.

Nunta se făcea, în trecut, la casa unuia dintre miri,
unde rămâneau tinerii căsătoriţi. Cu o săptămână
înainte începeau pregătirile, de către neamurile cele
mai apropiate, precum şi de alte femei pricepute la
gătitul mâncărurilor („răduşele”). Erau adunate din
sat vesela şi tacâmurile. Băieţii ridicau un cort
(„şatra”), adunau mesele, scaunele, băncile nece-
sare. Cu o zi înaintea nunţii, şatra era împodobită
frumos cu covoare („ponevi”) din casă şi cu panglici
colorate din hârtie creponată.

Tot acum, mai bine zis joia şi sâmbăta, se făcea
chemarea la nuntă de către şase „giveri” din partea
băiatului şi a fetei. Ei se împărţeau în două cete, una
mergea cu mirele prin sat, cealaltă cu „givărul mare”
să facă invitaţiile la nuntă. Aceştia aveau cu ei câte
o ploscă („ciutură”) cu ţuică, din care gustau invita-
ţii. Pe unii îi invitau la nuntă cu căruţele, în care
aveau să ia loc nuntaşii în ziua nunţii. Astăzi che-
marea la nuntă se face de către doi „giveri” şi două
„giveriţe” („domnişoarele de onoare”). Aceştia au
un rol important în tot timpul desfăşurării nunţii,
fiind paznicii mirelui şi ai mierei, numindu-se între
ei „frate” şi „soră”.

Nunta începe duminica dimineaţa. La casa mire-
sei, aceasta este ajutată la îmbrăcat de prietenele ei,
astfel: în mijlocul camerei se pune o masă luată de

pe picioarele ei, pe care se urcă mireasa. La colţurile
mesei se pune câte o luminiţă aprinsă, iar pe masă o
pâine şi puţină sare. Mireasa este îmbrăcată în port
ţărănesc, la fel ca şi mirele. Costumul ei (poale,
spăcel, cotrânţe), de culoare alb-crem, este cusut şi
brodat de mireasă înainte de nuntă. Pe cap avea o
salbă de monede de argint, iar mai târziu – un voal.
Astăzi mirii se îmbracă în straie moderne.

La casa mirelui era adus, în cea mai frumoasă
trăsură, naşul, împreună cu „tărisfatul”. Aici se
adună „giverii”, „giveriţele”, ceilalţi nuntaşi, muzi-
canţii. Mirele iese din casă ţinut de braţe de cele
două „giveriţe” care îl vor conduce aşa până la casa
miresei şi, apoi, până la biserică. Alaiul pleacă
având în frunte un tinerel („stăghişul”), care poartă
un steag făcut din cârpe (basmale) şi catrinţe şi îm-
podobit cu panglici şi flori. Pe drum, stăghişul agită
steagul şi chiuie, ca şi ceilalţi nuntaşi, strigând:
„Iacăt-o! Iacăt-o! Au, au, au!”. Încolonaţi, vin apoi
mirele cu „giveriţele”, „giverii”, nănaşul cu nănaşa,
care duc în mâini două lumânări mari, apoi socrii
mari, ceilalţi nuntaşi şi, la urmă, muzicanţii, care
cântă marşuri de nuntă.

Ajunşi la casa miresei, mirele şi „giveriţele”
aşteaptă în curte, iar „giverii” pleacă să „cumpere”
fata aflată în casă. O aduc în timp ce muzica into-
nează marşul miresei şi se rânduieşte alaiul, pentru
a se pleca la biserică. După stăghiş urmează mireasa,
încadrată de „giveri”, şi mirele, încadrat de „give-
riţe”, urmaţi de nănaşi, socrii mari cu socrii mici,
nuntaşii şi muzicanţii.

Până la colectivizare, nuntaşii luau loc în căruţe
trase de cai, frumos împodobite cu „cilimuri”. În
prima căruţă stăteau naşii, mirele şi „giveriţele”, în
a doua – socrii mari, iar în a treia – mireasa, „give-
rii” şi socrii mici. Urmau apoi celelalte căruţe cu
nuntaşi. Cu toţii se îndreptau pe uliţele satului, spre
biserică, pentru cununia religioasă, care a fost pre-
cedată de cununia civilă la Oficiul Stării Civile din
cadrul Primăriei.

Slujba cununiei se săvârşeşte la ora fixată de preot
şi cunoaşte câteva practici locale, cum ar fi: legarea
cu un ştergar a mâinilor mirilor, prinderea pe spa-
tele mirilor a unei pânze numite „sovon” (mai re-
cent e un material de rochie) pe care naşa îl face
cadou finei. Ca o datină superstiţioasă, e de amintit
încercarea miresei de a-l călca pe picior pe mire în
timpul slujbei, ca să-i fie supus toată viaţa. La ieşi-
rea din biserică, mireasa aruncă peste cap un măr în
care sunt înfipte monede şi pe care încearcă să-l
prindă cei din urma ei.

Întreg alaiul, cu mirii de braţ, se îndreaptă spre
locul nunţii, pe jos (altădată în căruţe), trecând pe
mai multe străzi, pentru ca mireasa să fie văzută şi
de sătenii care nu sunt invitaţi la ospăţ. Acum,
stăghişul şi alţii chiuie: Cui nu-i place junili / Rupă-
i dracu’ mânili / Cui nu-i place cinăra / Rupă-i dracu’
inima.

Ajunşi acasă, tinerii căsătoriţi sunt întâmpinaţi de
rudele mai apropiate, care o învârt pe mireasă pe sub
mână, pe o anumită melodie, dăruind-o cu bani. Mi-
reasa, la rândul ei, îi dăruieşte cu câte un obiect: şter-
gar, batic, material de rochie etc. Tot acum, mireasa
aruncă peste cap, dintr-un ciur, un măr, grăunţe şi
câţiva bănuţi. Mirii intră în casă călcând pe o pânză
albă sau pe covoare, pentru ca mireasa „să nu calce
strâmb”, înconjuraţi cu o brăciră şi mânaţi din urmă,
cu biciul, de socrul mare. Mirele are în braţe o pâine,
o cană cu vin şi o lumânare. Cineva aruncă peste ei
zahăr, să le fie viaţa dulce. După ce mănâncă în casă,
ies afară în curte, unde e adunată multă lume, invi-
taţi şi neinvitaţi, şi petrecerea începe cu o horă con-

dusă de mireasă, de unde şi de numirea de „hora mi-
resei”. Jocul, dansul, continuă până spre seară, pen-
tru ca tineretul să petreacă. Veselia e întreţinută şi
prin strigături, unele cu nuanţă satirică, precum: Mă-
nsurai, luai pe Ana / Şi chimeşa-mi coase mama /
Şiurătura de la poale / Mi-o coase mătuşa Floare;
sau: Mărita-m-aş mărita / Pită nu şciu frământa / Dar
de pită hai şi hai / Nu şciu face nici mălai!

Dacă nunta este la casa mirelui, sosesc două
căruţe care aduc zestrea miresei: mobilă de dormi-
tor, perini, ponevi, dună, aşternuturi. În tot acest
timp, în şatră, la mese, stau naşii şi alţi invitaţi de
seamă, cu prăjituri şi băuturi dinainte. Până a nu se
însera, se cântă marşul şi lumea pleacă acasă.

Pe la ora 22 vin invitaţii cu darurile pentru miri.
La intrare în şatră sunt opriţi de un bărbat care îi lasă
să treacă numai după ce aruncă câţiva bănuţi într-o
găleată cu apă. După ce s-au adunat toţi nuntaşii in-
vitaţi, începe „strigarea cinstelor” de către doi
bărbaţi hâtri, strigare care se face pe un ton glumeţ,
adesea usturător, la adresa celor care oferă darurile.
Urma o scurtă prezentare hazlie, de la caz la caz, a
felului în care invitatul „s-a prezentat cu o cinstă fru-
moasă”. În trecut, darul naşului, al tărisfatului şi al
„givărului” era un „creang” (un lemn cu trei braţe)
decorat cu prăjituri fripte în unsoare, numite „pan-
cove”, înşirate pe aţă şi atârnate de cele trei braţe,
de care se mai prindeau mere şi câte o oglindă.

În timp ce se pregăteşte cina, unul sau câţiva nun-
taşi, acompaniaţi de muzicanţi, cântă: Taie, maică,
tăieţei / Că vin peţitorii mei / Cheamă-i, maică, tu
în casă / Şi îi pune după masă / Şi le dă de beutură /
Ca să nu mă caute-n gură!.

La cină, care avea loc pe la miezul nopţii, se ser-
veau mai multe feluri de mâncare: supă de pasăre,
sarmale, friptură de porc şi de pasăre cu garnitură
de pireu cu cartofi, salată, băuturi (ţuică şi vin), apoi
prăjituri. În trecut, prăjiturile erau: „săviacă” (un fel
de ruladă cu mac, cu nucă, cu brânză, cu marme-
ladă) şi „cugluf” (un cozonac cu cacao şi stafide).
În zilele noastre se servesc prăjituri de cofetărie, în-
cepând cu tortul miresei, din care fiecare invitat pri-
meşte câte o felie. Tot acum se mai serveşte cafea,
sucuri, bere.

Se începe apoi jocul miresei, pe bani, când cei
care doresc oferă o sumă de bani ca să danseze cu
mireasa, învârtind-o de câteva ori. Din când în când,
câte cineva plăteşte ca mireasa să stea, să se odih-
nească. Petrecerea continuă într-o atmosferă de ve-
selie. Astfel, se încearcă să se fure pantoful miresei
(la care este şi ea complice), care trebuie răscum-
părat de la nănaş de către „giverii” neatenţi, care
sunt „amendaţi”. Un alt moment hazliu îl constituie
jocul „Leuca”. Vreo cinci bărbaţi, tineri, se prind cu
mâinile unul după altul, ţinându-se de mijloc, având
în frunte „vătaful”. Pe o anumită melodie, ei trebuie
să execute în mişcare tot ce face „vătaful”: să ia cu
gura un anume obiect de pe masă, să sărute persoana
de pe margine ş.a.m.d. Cine nu reuşea (de obicei ul-
timul) primea lovituri de la vătaf, cu un prosop în-
nodat. Până a nu se încheia nunta, se „învăluia”
mireasa, adică i se punea pe cap conciul şi tulbentul.

Nunta lua sfârşit dimineaţa, cu ducerea nănaşului
acasă, cu mirii, câţiva nuntaşi şi muzică, unde se mai
servea băutură, friptură şi prăjituri din partea naşilor.
Toţi nuntaşii, la plecarea acasă, primesc câte un pa-
chet cu prăjituri.

Material preluat din monografia „Giroc – arc
peste timp”, realizată de prof. Octavian Gruiţa,

prof. Ion Murariu şi prof. Marius Matei

File de istorie giroceanA

Obiceiuri din Giroc: nunta

,,
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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

42. Pră Aorica
o strîgă Glasu

Şî cumă Aorica şăgea aşa, ş-un gol să purtîńea
în inima ei – aşceptând ea să audă izvonu árându-
lui mijlocari dî la besărică („dar oare, Doamńe, n-o
fi şî zvońit?”), că párică ńiśi d-amince nu-ş măi
aduśea dăc-o zvońit a doaua oară – atunśi năzgeşît
că acuş-acuş trăbe să audă cum vin ăi veśińi dî la
geal – poci-fi c-or şî fi tropocit cu paşî pră petrişu
dîn drum, o’-că or bace la fereastră – dar ńimic!...

Ş-atunśi, dîntr-o dată, dă párică s-ar fi şî băgat
în sobă, aproape dă tot – un glas năcunoscut ńiśi
atunśi, ńiśi dup-aia, cât o măi fi trăit Aorica, nu
pucea „să să închipuie” (aşa dzîśe şî-n dzîua dă
astădz mumă-sa, Măria Frăicoańe) că fi-o fost
glasu ăla dă persoană dă om, o’-că dă copil, o’-că
dă muiere, dar o strîgat, śică: „Aorico!”. Şî ea, 
Aorica, să grăbeşce pră moment să să răspundă:
„Hoi-hoi, iacă-mă, că mi-s gata să doaźung!”. 
Ş-o ieşît fata în momenturili-alea în târnaţu căşî
bătrâńe. Dar ńiśi în tîrnaţ, ńiśi în voreţ, ńiśi la uşa
drumului, ba încă supt însărare să uită mirată şî
cam spăriată şî cătră vracńiţa dî la şură – şî ńimic
nu să vege, ńiśi nu să măi auge.

Încă şî măi îndăstul dă spăimată, iaca să-ntoarsă
în cindă, faśe para dî la lampă cu pitriol măi mare
– ş-o jăle i s-o încotropit cuibărindu-i-să ca un gol
naocolu ińimii.

Na, ’po’ iaca, la scurtă vreme – dar Aorica n-o
măi băgat dă samă câtă să măi fie fost vremea aia
– a audzît ca prîn vis glasu lămură a’ lu Gică lu
Cesu, źińerili lu Uica Ńeşa Palcu, şî pră Ica, 
muierea lu Gică şî ficuţa lui Uica Ńeşa, cemând-o
într-un a’ lor glas, śică: - „Haida-hai, Aorico!”...

S-or întors în sara aia dî la proba dă cor puţîn dă
până la medzunopţî. Aorica śic-ar fi adurmit stro-
focată cătră a doilea cântat al cocoşîlor şî s-ar fi
pomeńit la doauă śeasuri după cîntatu-a’ trilea a’
cocoşului – numa posoacă dă sudoare şî cu 
chimeşa şî pońeviţa dă supt ea toce zgârśice ca
vai-dă-ele şî-ntr-o apă.

Iară fraci-so ăl mic, Costică, śe era dă sara adur-
mit, copilu veztu, s-o întors cu capu la piśioare dă
párică n-ar măi fi avut loc în pat, ş-acoló durmea,
sîracu...

Glosar
să pustîńea = se aciuia, pustiind-o; izvonu =

sunetul; árângului = clopotului (de la biserică);
mijlocari = mijlociu; sobă = odaie, cameră; hoi-
hoi! = sunt acasă; Da, hai!; să doaźung = să fiu de
faţă (complet, cu toată fiinţa mea); târnaţ =
prispă, cerdac; voreţ = curte, ogradă; vracńiţă =
uşă largă (poartă) la şură; spăimată = înspăimân-
tată; cindă = tindă, bucătărie; para (lampă) =
flacără; încotropit = năvălit, dominat, înăbuşit;
naocol = de jur împrejur; lămură = desluşit, clar,
lămurit; źińerili = ginerele; uica = unchiul (rudă
sau un bărbat cam de vârsta tatălui celui ce i se
adresează); fiicuţă = fiică (de orice vârstă, în ra-
port cu părinţii); strofocată = încântată, sursesci-
tată, turmentată; pońeviţa = cearceaf (pońeavă
subţire de cânepă sau in); zgârśice = şifonate,
boţite; într-o apă = lac de sudoare (năduşeală);
veztu = iată.

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.

NNooaappccee
Noapcea îś dă în stobori

Prăstă néaua d-o gorgoańe,
Satu – zuitat dă cocori – 

Muţăşce până-n fundoańe.
Ńiśi o ste – śeriu posteşce,

Luna îş caută păreche,
Źeriu, turbat, să năspreşce,
Buie ca muścat dă streche.

Noapce îi; ńinźe şî taśe –
Ńeaua-ş dă în ştucătură,
Vântu înśepe să źoaśe
Lopta prăstă arătură.

Paśe oablă, -n ţăst închisă,
Satu doarme; lămpe stînsă,
Viaţă moartă, lume – visă
Ńiśi tu risă, ńiśi tu plânsă.

Sîngur, cu noapcea dă mână
Gândurilor pun călpac:
Unu ar fuźi la zână –

Să îl las? Să nu? Să tac?...

Noapcea-ntruna mă şpăţîră,
Mă frământă ca aluatu,
Ńinźe. Ńeaua să prăfiră
Párică să astupe satu.
Iarna, veńită dăvreme,

Să ascunge după şoapce;
Śińeva ţîńe să ceme

Gându meu în altă noapce...

FFlloorrii ddăă gghheeaaţţăă
Flori dă gheaţă îm astrâng
Dîn pucerea nopţî blândă,
Ńinźe dîn ochii śe plâng

Noptî – atâta osândă.

Sîmt miros dă fum; şî párică
Źeriu să năspreşce, buie
Şî lińişcea să dăscarcă

Prîntră norii albi śe suie.
Ńinźe; zăpăśiţ dă urme
Śe-m apasă gându crud

Fulźii vin ca ńeşce turme,
Mă gorgon, dar nu-i aud.

Multă gheaţă, mulce flori
Mă îmbracă şî mă dor,
Albu cure cătră nori

Ca un reśe fum – dă dor…
Flori dă gheaţă prind în śer,

Iarna toarśe şî adună
Satu lângă care per

Toce nopţîli cu lună.
Sergiu BOIAN

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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8 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 - social;  
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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Edward-Claudiu Ţuţaniş
1 an şi 4 luni, Giroc

Alisa Drăghici
2 ani şi 6 luni, Chişoda

Antonia-Diana Pelac
2 ani şi 10 luni, Chişoda

Erik-Eduard Borbely
5 ani şi 4 luni, Giroc

Robert-Gabriel Muşet
1 an şi 9 luni, Chişoda

Sebastian Popa
2 ani şi 9 luni, Chişoda

Victor Gîţ
2 ani şi 2 luni, Chişoda

În perioada 29 noiembrie-1 de-
cembrie 2015 a avut loc un open
internaţional de şah clasic, la Dro-
beta Turnu Severin, organizat de
Fundaţia „Pro Logos”, sub denu-
mirea „Ziua Unirii”. Concursul a
avut trei secţiuni valorice, în
funcţie de coeficienţii ELO.

Clubul de Şah Giroc a fost
reprezentat de Mihai Iucu, Denis
Alboni, Alexandra şi Paul
Paraschiv. În secţiunea 1600,
Alexandra Paraschiv a ocupat
locul 17 din 97 de jucători (seniori
şi juniori, mixt), adjudecându-şi
însă locul 1 general la feminin.

Paul Paraschiv a avut şi el
o evoluţie foarte bună,
ocupând locul 8 din 30 de
jucători în secţiunea 2000,
cea mai dificilă, unde
dominau seniorii. În secţi-
unea 1800, Denis Alboni
ocupă locul 14 din 39 de
jucători, cu două victorii,
două remize şi o singură

înfrângere – în runda a
doua, când a pierdut o
partidă tehnic câştigată şi
care ar fi putut să-l pună
pe traseul spre podium.
Numărul mic de runde
(cinci) a făcut ca această
ratare să conteze foarte
mult şi n-a mai putut fi
recuperată în ciuda
finişului ambiţios.

În perioada 11-13 decembrie 2015, la Timişoara, a avut loc Chess Con-
test, ediţia a opta, un concurs de şah organizat de către Liga AC, la care
pot participa studenţi şi nu numai. Giroceanul Paul Paraschiv, la numai
13 ani, a ocupat locul 2 general în turneul principal, adeverind zicala:
„Nu contează că eşti mic, dacă te pricepi un pic”. Un pic mai bine, aş
adăuga, având în vedere victoria lui Paraschiv la redutabilul Cristian-
Daniel Siclovan, candidat de maestru, ELO 2139, revenit tocmai din
Marea Britanie, unde este student. 

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

CClluubbuull ddee ŞŞaahh GGiirroocc,,
pprreezzeennţţee rreemmaarrccaabbiillee

îînn ccoonnccuurrssuurrii,, llaa DDrroobbeettaa
TTuurrnnuu SSeevveerriinn şşii TTiimmiişşooaarraa În anul 2015, judoka din Giroc şi

Chişoda, pregătiţi de antrenorul Mihai
Andron, au participat la o serie de
competiţii regionale şi naţionale, de la
care s-au întors cu numeroase medalii.
Cel mai bun rezultat al anului trecut 
l-a obţinut, fără îndoială, Petter Toth,
care a reuşit să urce pe treapta a treia
a podiumului categoriei 55 de kilo-
grame, în cadrul etapei finale a Cam-
pionatului Naţional de Judo.

Vă prezentăm, în cele ce urmează,
o scurtă statistică a participărilor şi
rezultatelor sportivilor din Giroc şi
Chişoda în anul 2015.

Începând de anul trecut, Federaţia
Română de Judo a desfiinţat etapele
judeţene la toate nivelurile com-
petiţionale. În schimbul acestora, se
desfăşoară etapele pe euroregiuni,
judeţul Timiş făcând parte din 
Euroregiunea V – vest.

În etapa I a Euroregiunii V – vest,
desfăşurată la Deva, sportivii din
Giroc şi Chişoda au obţinut urmă-
toarele rezultate: Bogdan Iacob – loc
II – categoria 34 kg; Ştefan Iacob –
loc III – categorie 38 kg; Marian Lisu
Marian – loc III – categoria 55 kg.

Etapa a doua a Euroregiunii V – vest s-a desfăşurat la Giroc. A fost pentru prima dată
când s-a organizat şi desfăşurat în mediul rural o astfel de competiţie sub egida Fede -
raţiei Române de Judo. La concurs au participat 208 sportivi din judeţele: Arad, Alba,
Caraş Severin, Hunedoara şi Timiş. Toţi conducătorii delegaţiilor participante au rămas
plăcut impresionaţi de felul în care arată Sala de Sport şi Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc. Elevii din Giroc şi Chişoda au obţinut următoarele rezultate: Denis Boariu
– loc III – categoria 34 kg; Ştefan Proca – loc II – categoria 38 kg; Petter Toth – loc III
– categoria 55 kg; Maichel Hent – loc III – categoria 64 kg.

Etapa finală a Campionatului Naţional a avut loc la Târgu Mureş, acolo unde
sportivul Petter Toth a ocupat locul III la categoria 55 de kilograme, intrând, astfel, în
posesia medaliei de bronz.

Judoka din Giroc şi Chişoda au participat, în anul 2015, şi la Turneul „Semenic Fest”,
care s-a desfăşurat în localitatea Gărâna. Sportivii antrenaţi de Mihai Andron au obţinut
următoarele rezultate: Ştefan Proca – loc II – categoria 38 kg; Petter Toth – loc II – 
categoria 55 kg; Ionuţ Costan – loc III – categoria 60 kg.

Anul 2015 a fost bogat în
medalii pentru practicanţii

judo-ului din Giroc şi Chişoda


