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Maestrul Dorin Cuibariu, coautor
al cărţii „Efta Botoca – un violonist

pentru eternitate”
De curând, a apărut, la Editura Mir-

ton, volumul „Efta Botoca – un violo-
nist pentru eternitate”, la împlinirea a
24 de ani de la trecerea la cele veşnice
a marelui artist bănăţean. Cartea, care
prezintă pe larg viaţa lui Efta Botoca,
poartă semnătura lui Dorin-Aurel
Cuibariu, Petru Gărău şi Florea Jebe-
lean, iar ampla prefaţă este scrisă de
maestrul Gheorghe Zamfir. „Efta Bo-
toca este demn urmaş al vestitului lău-
tar Ioan (Nica) Iancu (1821-1903) din
Cerneteaz, care a cântat în principalele
oraşe din Banat, stabilit apoi la Lugoj,
fiind cunoscut după numele Iancovici
şi apreciat de compozitorul Tiberiu
Brediceanu, de la care ne-au rămas şi
datele sale biografice. Efta Botoca a
avut şansa să facă cunoscute melodiile
din Banat în toată ţara, dar şi în nume-
roase ţări de pe glob, ca membru al or-
chestrei conduse de maestrul Gheorghe
Zamfir. Cartea aceasta s-a născut din dorinţa de a face cunoscută viaţa şi acti-
vitatea violonistului Efta Botoca, cel care în anii din urmă a fost uitat pe nedrept
de către multe din instituţiile noastre de cultură, care se cuvenea să promoveze
muzica interpretată de Efta Botoca”, spun autorii cărţii în „Cuvânt către cititori”.
Preotul Petru Gărău, născut în anul 1946 la Jebel, a fost paroh în comuna na-

tală, mare iubitor al melosului bănăţean şi depozitar a multor date despre so-
lişti vocali şi instrumentişti din Banat.
Prof. Aurel-Dorin Cuibariu (născut în anul 1946 în Sânmihaiul Român),

instrumentist de excepţie, la saxofon şi taragot, fost membru al orchestrei con-
duse de maestrul Gheorghe Zamfir, între anii 1972-2004, este profesor la Li-
ceul de Artă „Ion Vidu” din Timişoara, unde a înfiinţat clasa de taragot.
Domnia sa l-a cunoscut pe artistul Efta Botoca încă din copilărie, dar şi din pe-
rioada în care făceau parte amândoi din orchestra lui Gheorghe Zamfir.
Inginerul Florea Jebelean (născut în anul 1940, la Igriş), pensionar CFR,

l-a îndrăgit pe Efta Botoca din emisiunile de la radio şi televiziune, iar în luna
februarie a anului 1984 l-a cunoscut personal, fiind unul dintre bănăţenii cei
mai apropiaţi de maestru, până la decesul său.

Vasile TOMOIAGĂ

Ba, al meu e mai frumos!,
ediţia a IX-a, 2016

SSuubb ggeenneerriiccuull „„ZZââmmbbeett ddee îînnggeerraaşş””,, ssââmmbbăăttăă,,
1122 mmaarrttiiee 22001166,, oorraa 1111,, llaa CCăămmiinnuull CCuullttuurraall ddiinn GGiirroocc,,

vvaa aavveeaa lloocc pprreemmiieerreeaa ccoonnccuurrssuulluuii „„BBaa,, aall mmeeuu ee mmaaii ffrruummooss!!””,,
eeddiiţţiiaa aa IIXX--aa,, 22001166,, ccuu ppaarrttiicciippaarreeaa

CClluubbuulluuii EEdduuccaaţţiioonnaall CCeerriinnoo..

De Ziua Internațională a Femeii, vă doresc o primăvară
frumoasă, plină de fericire, bucurii și împliniri.

8 Martie să f ie o zi specială, în care să aveți zâmbet pe buze și dragoste în suflet.

LLAA MMUULLȚȚII AANNII!!

Primar,
Dr. Iosif-Ionel Toma
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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)

Într-o seară de iarnă, o tânără familie stătea în
jurul mesei. Tatăl era trist şi apăsat de griji, iar
mama plângea, ţinându-şi faţa în palme. Fetiţa lor
cea mică, mirată de
această situaţie, se apropie
încet şi întrebă:

- Mamă, de ce plângi?
- Fata mea, sunt zile gre-

le nu mai avem bani şi
pentru a putea trăi am vândut şi casa aceasta fru-
moasă. Mâine va trebui să ne mutăm într-o casă
mult mai mică. De aceea plâng, fiindcă ne este greu
să plecăm din acest loc minunat, unde am trăit în
linişte atâţia ani, şi să ne mutăm într-o casă sărăcă-
cioasă şi ca vai de ea…

- Dar, mamă, nu locuieşte Dumnezeu şi în casa
aceea săracă în care ne vom muta?

Miraţi de credinţa copilei şi de adevărul spus de
aceasta, părinţii au înţeles că, în viaţă, greutăţile şi
necazurile de orice fel încolţesc sufletului omului,

dar credinţa şi speranţa nu
trebuie niciodată uitate, 
fiindcă doar cu ele în suflet
drumul spinos al vieţii e
străbătut mai uşor.

„Precum meşterul arun că
aurul în topitorie şi-l lasă a se cerne şi a se curăţa
prin foc până ce străluceşte, tot aşa şi Dumnezeu
lasă sufletele omeneşti să fie cercetate de necazuri,
până ce se curăţă şi se lămuresc”.

„De aceea, o astfel de cercetare a Lui 
Dumnezeu este o mare binefacere pentru suflet”
(Sfântul Ioan Gură de Aur).

Casa Domnului 

ppiillddăă ccrreeşşttiinnăă

Buna Vestire, prăznuită de Biserica Ortodoxă în
data de 25 martie, este cea mai veche sărbătoare
închinată Maicii Domnului. Această sărbătoare cin-
steşte ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a bin-
evestit Fecioarei Maria că-L va naşte pe Fiul Lui
Dumnezeu. Deşi este o sărbătoare care cade în Pos-
tul Mare, un post aspru de pocăinţă, în această zi se
face dezlegare la peşte.

Dumnezeu, în iubirea Sa de oameni, nevoind să
lase neamul omenesc în căderea sa cea pecetluită de
neascultarea lui Adam, purcede la un nou început,
luând asupra Sa firea cea stricată de păcat a aces-
tuia, pentru a o reaşeza întru cele rânduite de El,
încă de la facerea omului. Când Ponţiu Pilat L-a
scos pe Iisus înaintea iudeilor şi a zis: „Iată Omul!”,
el a mărturisit adevărul fără voia lui, arătând de fapt
că Iisus Hristos este omul desăvârşit, aşa cum şi l-a
dorit Dumnezeu dintru început pe Adam. La această
nouă creare a omului, însă, Dumnezeu nu a mai pro-
cedat ca la crearea lui Adam şi a Evei, necăutând
spre libertatea omului, ci a aşteptat încuviinţarea Fe-
cioarei Maria. Astfel, după ce îngerul i-a binevestit
că Duhul Sfânt se va pogorî peste ea şi puterea
Celui Preaînalt o va umbri, iar Fiul care se va naşte
din ea Fiul Lui Dumnezeu se va numi, Fecioara
Maria a zis: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cu-
vântul tău!” (Luca 1, 38).

„Buna Vestire este actul dramatic prin care Dum-
nezeu consultă libertatea omului şi o invită la par-
ticipare. Dacă, prin Adam şi Eva, omul se
pronunţase împotriva lui însuşi, prin Fecioara Maria
el se reaşează la unison cu Creatorul şi-şi restau-
rează propria-i libertate, redându-i, în acelaşi timp,
direcţia pentru care îi fusese dăruită întru început”,
spune Mitropolitul Bartolomeu Anania.

În clipa în care Fecioara Maria a zis „Fie mie
după cuvântul tău!”, crezând în binevestirea cea de
nepătruns a îngerului, Fiul Lui Dumnezeu s-a
sălăşluit în pântecele ei, luând firea omenească.
Acum se împlineşte profe�ia lui Isaia, care cu peste
700 de ani mai înainte a prezis: „Iată, Fecioara va
lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele
lui Emanuel” (Isaia 7, 14). Acest lucru nu este cu
putinţă la om, dar este cu putinţă la Dumnezeu, pre-
cum spune o cântare din slujba Vecerniei acestei
sărbători: „Dumnezeu unde voieşte se biruieşte rân-
duiala firii, zis-a cel fără de trup, şi se lucrează cele
ce sunt mai presus de om”. Deci, Naşterea cea după
trup a Fiului lui Dumnezeu este o naştere unică, ea
nefiind o necesitate a firii, ci un semn al iubirii
nemărginite a lui Dumnezeu faţă de neamul ome-
nesc.

Fecioara Maria este cel mai curat rod pe care nea-
mul omenesc I l-a adus Lui Dumnezeu, de la
crearea lumii şi până la sfârşit. Ea este numită
„Născătoare de Dumnezeu”, căci într-adevăr ea 

L-a născut cu trup pe Fiul Lui Dumnezeu. Această
taină depăşeşte chiar puterea de înţelegere a îngeri -
lor, precum spune un tropar închinat Maicii Dom-
nului: „Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri
neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor
de pe pământ s-a arătat”.

În cele două praznice ale Postului Mare, Buna
Vestire şi Răstignirea, vedem două dimensiuni fun-
damentale ale iubirii Lui Dumnezeu faţă de noi:
smerenia Sa desăvârşită, prin pogorârea Sa la noi şi
asumarea firii omeneşti celei vătămate de păcat, şi
dragostea Sa desăvârşită, împlinită în primirea
suferinţei şi a morţii „pentru noi şi pentru a noastră
mântuire”.

Salutarea îngerului: „Bucură-te!”, din momentul
Bunei Vestiri, de neînţeles în suferinţele răbdate 
de-a lungul vieţii de Fecioara Maria, îşi dobândeşte
înţelesul plenar abia în clipa Învierii Domnului Iisus
Hristos din morţi. Tot aşa, luând învăţătură din
smerenia şi răbdarea Maicii Domnului, şi noi sun-
tem datori să credem că „pătimirile vremii de acum
nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi”
(Romani 8, 18), că greutăţile vieţii acesteia sunt
prea mici faţă de odihna şi bucuria vieţii celei
veşnice.

Întreaga teologie a praznicului Bunei Vestiri este
concentrată în troparul sărbătorii, care zice: „Astăzi
este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei
celei din veac. Fiul Lui Dumnezeu Fiu al Fecioarei
se face şi Gavriil harul îl binevesteşte. Pentru
aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de
Dumnezeu să-i cântăm: Bucură-te cea plină de har,
Domnul este cu tine!”.

BBuunnaa VVeessttiirree,, îînncceeppuuttuull
mmâânnttuuiirriiii nnooaassttrree
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PLAN DE ACŢIUNI 
PE ANUL 2016

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

4-15 APRILIE 2016 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengilor, a lăs-

tarilor de vie rezultate din cosmetizare);

16 APRILIE 2016 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de co-

lectare a deşeurilor 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 electronice);

24 SEPTEMBRIE 2016 – Let’s do it, Romania! (acţiune  de ecologizare

a comunei);

24 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE 2016 - Curăţenia de toamnă (co-

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

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de iden-
titate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult
180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita
punerea în legalitate cu un act de identitate.

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

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenu-
mele 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 con-

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

Şef SPCLEP Giroc, 
Laura JEFLEA

Luna martie în grădină (1)

Martie este luna în care încep să înflorească multe dintre plantele perene de
primăvară. Aubretia, Iberis (limba-mării), Arabis (găşcăriţa), Bergenia (viorea
albă, bergenie), ghioceii, Hamamelis (alunul vrăjitoarelor) şi multe altele vă
vor face zilele mai luminoase. Primăvara e foarte aproape, aşa că e timpul să
devenim serioşi şi să pregătim grădina!

Deoarece vremea e schimbătoare în martie, este foarte greu să stabileşti
date şi să planifici lucrările de plantare, aşa că foloseşte fiecare prilej pe care
îl ai pentru a duce la capăt lucrări de plantare!

Arbuşti şi arbori

În majoritatea zonelor, este posibil să foloseşti spray-ul împotriva dăună-
torilor pentru pomii fructiferi aflaţi în inactivitate până la data de 15 martie,
după această dată diluează la 50% spray-ul. Acesta ar trebui aplicat într-o zi
calmă, cu temperatura peste 4,5 grade C.

Sfârşitul lui martie şi începutul lui aprilie este o perioadă bună pentru trans-
plantarea arbuştilor şi arborilor. De îndată ce solul poate fi lucrat, dar înainte
ca mugurii să se umfle sau să se fi deschis, poţi să muţi arbuştii şi arborii.

Dacă în februarie nu ai aplicat fertilizant arbuştilor şi arborilor, fă-o acum.
Foloseşte un fertilizant de tip acid pentru rododendroni, plante veşnic verzi,
conifere, azalee şi camelii.

Foloseşte un fertilizant universal pentru a hrăni trandafirii şi alţi arbori şi
arbuşti cu frunze căzătoare. Dacă foloseşti un fertilizant solid granulat fii atent
să uzi suficient încât acesta să intre în sol.

Termină tunderea pomilor fructiferi în această lună, înainte de umflarea
mugurilor.

Plantele perene, anuale şi cu bulbi

Mulţi sunt tentaţi să îndepărteze stratul de mulci protector de iarnă de pe
straturile de flori. Stratul de mulci trebuie eliminat treptat, pe măsură ce
plantele încep să crească. Scopul stratului de mulci de iarnă este să le prote-
jeze de schimbările bruşte de temperatură şi vânturile reci, aşa că ţine minte
că încă este iarnă. Aclimatizează plantele, îndepărtând stratul de mulci de-a
lungul unei perioade de câteva zile, permiţând luminii şi aerului să ajungă,
treptat, la noile mlădiţe.

În această lună poţi tunde trandafirii. O tundere mai severă va duce la ra-
muri cu flori mai frumoase şi o tufă mai compactă.

Începeţi să stropiţi trandafirii împotriva pătării negre.
Fertilizaţi trandafirii.
Sădiţi seminţe de plante care înfloresc vara, în interior. Seminţele sădite in-

terior în luna trecută pot fi transplantate din tăviţe în ghivece cu turbă şi să li
se aplice fertilizant diluat.

Dacă aveţi o seră, este momentul să tăiaţi butaşi din plantele „puse la 
iernat” precum Coleus (urzica decorativă), crizanteme, muşcate şi alte plante
perene.

Îngheţurile şi dezgheţurile succesive pot duce la ruperea rădăcinilor şi chiar
pot împinge afară planta din sol. Dacă observi plante ieşite din sol, împinge-le
înapoi şi bătătoreşte uşor pământul din jur cu piciorul.

Divizează şi transplantează plantele perene care înfloresc vara şi hrăneşte-
le pe cele care s-au prins, de îndată ce produc mlădiţe noi.

Plantează plantele cu bulbi sau tuberculi delicaţi (gladiolele, crinii şi da lii le).
Poţi continua să plantezi noi bulbi la fiecare două săptămâni, până la jumătatea
lui iunie, pentru a asigura astfel o sursă continuă de flori.

Tunde iasomia de iarnă, după ce a terminat înflorirea; taie caprifoiul până
la o înălţime de 1,5 metri.

Tunde plantele de Penstemon stabilizate.
Divizează ghioceii cât timp mai au frunze.
Îndepărtează toate florile moarte de pe plantele cu bulbi.
Hrăneşte plantele cu bulbi care au terminat înflorirea cu făină de oase sau

cu un supliment pentru bulbi.
Plantează ciuboţica-cucului şi panseluţele.
Ciupeşte vârfurile răsădurilor de măzăriche parfumată (indrisaimul) şi de

crizanteme când au 10 cm înălţime.
Inspector principal Maria HANEŞ
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Pentru că 8 Martie este o
zi plină de feminitate, zâm-
bete şi căldură sufletească,
vă doresc ca această fru-
moasă zi să vă aducă un 
înce put de primăvară plin
de armonie, iubire şi bună -
stare alături de cei dragi.

La mulţi ani!
Nicoleta ŞIPOŞ

Martie este
prima lună a
primăverii, iar
primăvară în-
seamnă o re-
venire la viaţă,
la căldură şi
lumină, o re-
venire a păsă-
rilor călătoare,
o revenire a
noastră într-o
„aceeaşi veş-
nică şi neschimbată primăvară”, dar,
pentru fiecare, cu un an mai mult.
Dar nu avem voie să vorbim despre
ani, mai cu seamă noi, femeile, cu
atât mai mult cu cât rămânem tinere
în sufletele noastre, rămânem tinere
în ochii celor care ne iubesc şi vom
reîntineri cu fiecare primăvară...

La mulţi ani!
Dr. Codruţa OLARIU

Vreau ca în această lună, luna mar-
tie, o lună a femeilor şi florilor, să
cred că FEMEIA este un trandafir ce-
resc în viaţa pământeană. FEMEIA
face lumea! Ea e suverană – nimic nu
se face decât prin ea şi pentru ea. Şi
mai vreau să vă spun că, dacă 
Dumnezeu a creat mai întâi bărbatul,
mai apoi, dorind să creeze ceva mai
bun, mai frumos şi mai durabil, a
creat FEMEIA...

La mulţi ani tuturor femeilor din
lume!
Dr. Cosmina-Marieva MUNTEAN

Primăvara înseamnă natură, flori, viaţă şi mama. 
Mama este cea care ne-a dat fiinţă, este cea care ne

poartă de grijă şi ne apără de tot răul.
Mama este o fiinţă sensibilă, bună şi iubitoare. 
Acum, când sărbătorim Ziua Mamei, le transmit tuturor

femeilor şi mamelor sănătate, bucurii, să fie înconjurate de
cei dragi şi să aibă parte de aceeaşi dragoste.

La mulţi ani!
Cu respect şi dragoste,

Lenuţa TERTECI

8 Martie… O zi specială a sufletu-
lui… O zi cu încărcătură morală şi
spirituală, o zi a devotamentului
matern şi a iubirii necondiţionate, o zi
a purităţii feminine, o zi a dăruirii, a
acceptării… O zi a mamei, a femeii…

Doresc ca această zi să vă amin -
tească toate aceste lucruri şi să aveţi
soare în suflet, bucurie în inimi şi
braţele deschise pentru a dărui şi a
primi îmbrăţişări şi vise, flori şi zâm-
bete, speranţă şi poezie… LA MULŢI
ANI DE 8 MARTIE!

Pentru cele mai minunate femei din viaţa mea, care 
m-au crescut: MAMA ICA, TUŞI (Mariana), MAMI
(Livia) şi în memoria BUNEI  ITA, cu mesajul:

M-a crescut mama în poală
De la leagăn pân’ la şcoală.

Zile-ntregi şi nopţi de-a rândul
Mi-a vegheat somnul şi gândul.

M-a-nvăţat să gânguresc,
Să zic mama, să zâmbesc.
M-a-nvăţat apoi prin casă
Primii paşi până la masă.

M-a-nvăţat să nu m-alint
M-a învăţat să nu mint,
Să nu ştiu ce este frica,

Toate m-a-nvăţat mămica.

Mamă bună, mamă dragă,
Te-oi iubi o viaţă-ntreagă

Pentru tot ce ai făcut,
Pentru că tu m-ai crescut!

(Nina Casian – Mama)

Privesc la mama. E bătrână
şi tânără nu sunt nici eu.
Tot ce făcea uşor odată,

acum îi pare atât de greu.

Neputincioasă-ntreabă adesea
despre nimic, despre ceva.
Răspunde-i fără şovăire,

Dă-i tot ce vrea şi n-o certa!

Şi dacă, totuşi, nu-nţelege,
repetă iar... Nu te-ntrista!

Gândeşte-te ce-aproape-i vremea
când nu te va mai întreba!

(Maria Demetriad – Mama)
Prof. Mihaela PASCU, 

director Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc

Din suflet cald de pri-
mavară, un gând frumos de
sărbatoare...

Căldura unei feţe dragi,
ramuri în flori, de-un roz

perfect,
Un soare cald şi primitor,

E tot ce-am aşteptat cu
dor!!!

... şi noi, şi voi, şi orice su-
flet de copil,

ce-n inima oricui sălăşluieşte... deschideţi-l să
ia Lumina,

de bucurie să tresară, căci de minuni natura-i plină!

E primăvară afară, şi-n fiinţa ta, o ştii prea bine:
un Mărţişor din drag, cu dragoste să

dăruieşti!,
să râzi, să cânţi, în largul tău să fii mereu!

Priveşte-n jur, e verde şi-n culori de vals viaţa ta!
Animăluţe vesele te-ntâmpină, 

copacii-şi schimbă haina sumbră,
întunericul s-a dus...

s-a preschimbat... e curcubeu afară;
în horă,

toate culorile s-au prins!
E plin de flori şi de lumină,

de-un verde pur...
ce te domină.

Deci, râzi şi cântă, dăruieşte!!!,
căci dar din dar e viaţa ta!!!

De unde-o ştiu, mă-ntrebi tu oare?,
o văd pe chipul mamei tale!!!

Ea e simbolul primăverii, s-o preţuiesti,
căci ţi-a dat viaţă...,

şi te-a-ngrijit cu atâta măiestrie!
Atât am vrut să-ţi spun eu ţie,

chip drag şi scump!
Oricine eşti, şi-acum citeşti
un rând din suflet conceput,

pe-o coală albă aşternut:
Fii vesel, zburdă,

preţuieşte orice clipită, orice culoare,
un simplu răsărit de soare,

acum în prag de primăvară,
renaşti mai pur, ca-n zi de sărbătoare!!!

Coordonator Grădiniţa P.P. Chişoda,
prof. Snejana POPOVICI

Cu prilejul zilei de 8 Martie, le do-
resc tuturor femeilor din comuna
Giroc să aibă parte de sănătate şi să
aibă un an cât mai bun, cu mult spor
în tot ceea ce şi-au propus şi cât mai
multe şi însemnate realizări în toate
domeniile.

Consider ziua de 8 Martie ca pe o
sărbătoare a familiei, o sărbătoare ală-
turi de cei dragi. Pot spune că, în această perioadă, îmi place
atât să ofer, cât şi să primesc daruri, pentru că luna martie este
luna femeii şi a darurilor, iar cele mai frumoase daruri, pentru
femei, sunt florile. 

Le doresc tuturor femeilor un 8 Martie alături de cei dragi,
îmi doresc să fim respectate şi iubite. 

Multă sănătate şi tot ce vă doriţi.
La mulţi ani!

Miluţa CONŢESCU

MMaarrttiiee -- ssăărrbbăăttoorriimm ffeemmeeiiaa
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Este uimitor că, despre primăvară, poţi să vor-
beşti în doar câteva cuvinte şi atunci spui: redeş-
teptare, renaştere, viaţă... dar, în acelaşi timp, poţi
să vorbeşti şi în multe cuvinte: căldură, lumină,
verde crud, flori, culoare, tril de păsărele şi, de ce
nu?, mărţişor şi dragoste... Sintetizând cele spuse,
cred că esenţa lor se ascunde în taina dragostei şi a
vieţii! Iar când spunem „viaţă” nu putem să nu ne
gândim la sănătate... La propria sănătate, a celor
dragi, a celor din jur... Şi, atunci, nu cred că este o
mai potrivită urare făcută femeilor, pentru că, după
cum ştim, luna martie este luna femeilor, decât
„Multă sănătate, că-i mai bună decât toate!”. Le 

doresc tuturor femeilor să aibă puterea să se bucure de primii muguri, de
primele flori şi de culorile lor minunate. Aş dori să văd cum înmugureşte
salcia şi, în acelaşi timp, mi-aş dori o lume mai bună, mai înţelegătoare,
mai tolerantă şi, mai ales, să nu aruncăm cu vorbe pe care nu le mai putem
lua înapoi...

Deci, multă sănătate şi fericire, în dragoste şi înţelegere alături de cei
dragi.

La mulţi ani!
Dr. Viana ACIMOV-TOMA

Femeia este cea mai frumoasă floare. Ea înde-
plineşte foarte multe funcţii: mamă, soţie, iubită,
prieten de nădejde, profesionist în orice domeniu... 

Ea este stâlpul casei, aş putea spune, pe ea se ba-
zează trăinicia şi este ataşată de familia ei mai mult
decât de orice.

Iar ziua de 8 Martie este una dintre cele mai fru-
moase zile pentru că este Ziua Femeii, Ziua Mamei.
Şi, cum ştim cu toţii, „mama” este cel mai drag, cel
mai scump cuvânt din lume. 

Le doresc, cu acest prilej, tuturor femeilor şi ma-
melor din Giroc multă sănătate, fericire şi împlini-
rea tuturor dorinţelor. 

De asemenea, le doresc tuturor un an mai bun, iar femeilor multe flori
şi pace pe pământ.

Dr. Lucia BARBONI

După o iarnă în care totul pe Pământ parcă stă pe
loc, ca şi cum ar fi nevoie de un moment de linişte,
de cugetare, primăvara este anotimpul în care totul
reînvie! Ciripitul păsărilor ne vesteşte sosirea an-
otimpului atât de drag tuturor şi nici nu se putea să
sărbătorim mai frumos primăvara decât printr-o săr-
bătoare a mărţişorului, a femeii, implicit a mamei!

Fiinţa cea mai iubită, mama merită toată
dragostea, respectul şi preţuirea!

Dragi femei, dragi mamici, să vă dăruiască
Bunul Dumnezeu sănătate, înţelepciune şi pace în
suflet! Să fiţi veşnic tinere, iubite şi mereu încon-
jurate de omul iubit, de copii, de familie, într-o
lume în care suntem tot mai departe unii de alţii!

Să fiţi mereu o primăvară în casele dumneavoastră: cu zâmbetul pe
buze, mereu cu o vorbă bună pentru cei din jur şi sufletul locului în care
trăiţi!

La mulţi ani! Doriana TALPEŞ

Le doresc tuturor femeilor să fie cum sunt eu: am
un spirit tânăr, am energie şi poftă de viaţă, cred că
trăiesc într-o lume plină de armonie şi pace şi îmi
place să fiu înconjurată de oameni. 

Îmi plac florile colorate, pentru că viaţa este ca
un buchet de flori... 

O femeie are emoţii şi trăiri pe care numai iubi-
rea le poate trezi în sufletul său, pentru că esenţa
vieţii este iubirea.

La mulţi ani!
Aurelia ARDELEANU

Cu ocazia zilei de 8 martie, dedic tuturor femeilor din lume textul unui
cântec:

„O, femeie, ce eşti tu femeie
Eşti şi apă, eşti şi foc

Înger şi zână, roabă şi stăpână
Eşti de toate la un loc.

Mai caldă ca vara, mai dulce ca vioara
Mai sus ca povaţa, mai scumpă ca viaţa

Locul durerii, simbolul puterii
Doar femeia poate fi.

Jos pălăria pentru femei
Şi daţi-i femeii ce este al ei
E mintea şi sufletul, e tot ce vrei

Soţie, prietenă, mamă,
Ce tace, ascultă, ia seamă
Dar mai presus de orice, e o doamnă”.

La mulţi ani!
Desanca LALICI

A mai trecut un an şi este din nou primăvară.
Sărbătoarea zilei celei mai minunate fiinţe de pe
pământ: mama.

Ziua de 8 martie ne oferă prilejul potrivit de a-i
spune mamei ce mult înseamnă pentru noi, cât de
mult o preţuim şi o iubim. 

Pentru că sufletul unei mame ştie ce e iubirea,
cum se dăruieşte ea, pentru că numai când îşi pri-
veşte copilul, îi dă putere şi încredere în el, pentru
că ştie să asculte întotdeauna cu răbdare şi multă
dragoste, pentru că ştie să ierte ca nimeni altul şi să
o ia întotdeauna de la capăt.

Ziua aceasta să fie un prilej de bucurie pentru noi, toate mamele, să
simţim mai puţin apăsarea grijilor şi să ne umplem sufletele de bucurie,
fericire şi linişte.

La mulţi ani, dragă mamă!
Zorica SAVU

SSăărrbbăăttoorriimm ffeemmeeiiaa --MMaarrttiiee

Mama
Cine poate să-şi dea seama
Câte-n lume este mama?

Mama-i cântec, mama-i dor,
Mama-i apă de izvor,

Mama-i floare, mama-i soare,
Mama-i dulce sărutare,

Mama-i blândă mângâiere,
Mama-i fagure de miere.

Mama-i fruntea cea senină,
Mama-i harnică albină,

Mama-i leagăn pentru pui,
Alt cuvânt ca mama nu-i!
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Din lunea de după Florii şi până în Joia Mare,
preotul împreună cu cantorul bisericii mergeau pe
la fiecare casă „cu crucea”, rugându-se pentru să-
nătate, bunăstare şi pace în fiecare familie.

În dimineaţa de Paşti se aducea acasă de la bi-
serică pasca din care gustau toţi ai casei, ciocneau
ouă roşii şi luau micul dejun.

În a doua zi de Paşti, după masă, începea Ruga.
Nu se ştie de când ruga a fost mutată la această
sărbătoare, pentru că altădată, cândva, avea loc în
ziua de Sfântul Dumitru (26 octombrie), când este
şi hramul bisericii. Tradiţia a fost reluată în anul
2009.

La Rugă veneau rudenii, neamuri din diferite
localităţi, care au fost invitate. Fiecare familie se
mândrea dacă are „goşci” la masă, pe care-i os-
păta cu bucate alese, după care mergeau împreună
la „jioc”, în curtea Căminului Cultural (sau în-
ăuntru, dacă ploua), unde se dansa în toate cele
trei zile de sărbătoare. În a doua zi, seara, se ţinea
balul până dimineaţa, unde cânta o orchestră for-
mată din muzicanţi vestiţi, locali sau din alte
părţi, tocmiţi cu câtva timp înainte. Se petrecea
cu bucurie pentru că în toată perioada Postului
Mare nu se făcea horă în sat. Duminica, tineretul
se întâlnea la marginea satului la câte un lăutaş,
cum erau Lină, Luţu sau Broancă, în faţa casei
cărora jucau o horă. Alte distracţii în această pe-
rioadă erau „Poarca” (un joc asemănător cu ho-
cheiul) şi „Cocaia” (un fel de scrânciob montat
pe o roată de căruţă aşezată pe un stâlp, ridicat pe
câte un maidan).

În ziua de Duminica Tomii, denumită Paştele
Mici, se face pomenirea morţilor la cimitir.
Atunci, cei care au morţi din familie aduc cu ei
colaci, ouă vopsite, prăjituri, băutură şi bani, aş-
teptând să vină preotul să le „slujească”, să se
roage pentru sufletul celor răposaţi, după care bu-
catele erau împărţite oamenilor săraci şi celor
care se aflau în preajmă. De câtva timp, datina
aceasta are loc şi cu o zi-două înainte.

La 23 aprilie, când se sărbătoreşte ziua Sfântu-
lui Mare Mucenic Gheorghe („Sângiorz”), se
obişnuia ca, dacă era cald, oamenii să se ude cu
apă între ei prin surprindere, ceea ce provoca haz.

La treizeci de zile după Paşti se prăznuieşte 
Ispasul sau Ziua Eroilor. Cu acest prilej, copiii de
şcoală, împreună cu alaiul bisericesc, participă la
o scurtă slujbă la monumentele eroilor, închinate
fiilor satului, căzuţi în cele două războaie mon-
diale, după care se duc la cimitir, unde se înalţă
rugi pentru sufletele celor înmormântaţi în pă-
mântul nostru, se cântă şi se recită poezii patrio-
tice. Participanţii la această sărbătoare aduc de la
biserică frunze de stejar care au fost sfinţite.

La sărbătoarea Rusaliilor, pe pardoseala biseri-
cii se aşterne iarbă proaspăt cosită şi se aduc cren-
guţe cu frunze de stejar, din care, după slujbă,
credincioşii aduc acasă, păstrându-le la oglindă
sau la icoane. Dacă e secetă, a doua zi după Ru-
salii se iese cu crucea la troiţele din marginea sa-
tului, unde preotul înalţă rugi pentru ploi şi
recolte bogate.

Naşterea Sfântului Ioan Botezătoul (24 iunie)
este numită şi Sânziene. Acum se împletesc 

coroniţe din flori de sânziene care sunt atârnate
la porţile caselor.

La Sânpetru (29 iunie) se obişnuieşte să se dea
de pomană mere, pere, caise. Până la această dată
nu e bine să se taie fructele cu cuţitul.

La Sâmcilii (20 iulie) se taie un cocoş, iar capul
acestuia se pune, învelit în pelin, în hornul casei,
la afumat.

Ziua de 6 august este sărbătoarea numită 
Pobraji. Femeile aduc la biserică struguri timpu-
rii, care se dau, după sfinţire, de pomana morţilor.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
este sărbătorită în data de 29 august. Cu acest pri-
lej, credincioşii localnici şi din alte sate apropiate
merg în pelerinaj la mănăstirea de la Timişeni.
Este o zi de post, când nu se lucrează, nu se face
foc şi se mănâncă numai fructe.

În data de 14 septembrie este Ziua Crucii. Pe la
casele oamenilor veneau copii trimişi de la bise-
rică (astăzi vine preotul şi un cantor) cu o căldă-
ruşă cu apă sfinţită cu care se stropesc încăperile
casei, iar gospodarii pun bănuţi în căldăruşă.

O sărbătoare mult aşteptată, mai ales de copii,
este Sfântul Nicolae, prăznuit la 6 decembrie. Cu
o seară înainte, copiii aşează la fereastră cizme
sau pantofi în care Moş Nicolae va pune fel de fel
de daruri: dulciuri, mere, haine, dacă ei au fost
cuminţi, iar pentru cei răi aduce o nuia.

În data de 20 decembrie este „Ignatul”. Altă-
dată, în această zi, oamenii tăiau porcii, cu câteva
zile înainte de Crăciun. De aici provine zicala
„Porcul nu se îngraşă la Ignat”, vrând să însemne
că orice lucru trebuie făcut la vremea lui, fără în-
târziere.

Între 20 şi 24 decembrie, preotul şi un cantor
trec pe la casele credincioşilor şi se roagă pentru
sănătatea şi bunăstarea acelei familii. În prezent,
ritualul este abandonat.

În ziua de 24 decembrie, în ajunul Crăciunului,
femeile au mult de lucru. Ele fac colaci de casă
preparaţi cu olăţăl (o cocă din apă, făină şi droj-
die folosită pentru dospit) care vor fi trimişi de
pomană a doua zi. Tot acum se făceau şi turtele cu
urdă, un fel de tăiţei-găluşte, presărate cu miez de
seminţe de ludaie (dovleac) îndulcit cu zahăr sau
miere. Seara, după ce s-a postit întreaga zi, se mai
mănâncă fasole bătută, tăiţei (şicove) cu mac. Pe
masa pe care se mânca era aşezat un strat cu fân
şi peste el o faţă de masă ţesută din cânepă. 
Înainte de a se aşeza la cină, un colac numit „boii”
era rupt în două de către doi bărbaţi din casă. Se
credea că cel care are partea mai mare va fi un
bun plugar în anul care urma. După aceea se
punea într-un hârb din toate mâncărurile gătite şi
întreaga familie se ducea la grajdul vitelor şi, im-
itând sunetele acestora, le dădea din bucatele
aduse, ca să fie sănătoase şi să se înmulţească
spornic în anul care va veni. Dacă s-au întors în
casă, cineva mai bătrân din familie, după ce stin-
gea lumina, arunca pe jos o mulţime de nuci dintr-un
ciur, iar ceilalţi trebuia să le adune pe întuneric.
Celui care reuşea să adune cele mai multe nuci în
va merge bine tot anul următor.

În noaptea de Ajun oamenii nu dormeau, ci aş-
teptau să le vină piţărăii cu Steaua. Aceştia erau

copii mai răsăriţi sau chiar tineri îmbrăcaţi în sti-
hare albe, care interpretau o scenetă cu cei trei
Crai de la Răsărit – Baltazar, Gaşpar, Melchior –
şi împăratul Irod. În încheiere se cânta „O, ce
veste minunată!”, iar „piţărăii” primeau din par-
tea gazdelor colaci, cârnaţi, nuci, mere, bani, care
erau adunate de o persoană care îi însoţea, „iapa”,
care zicea: „Daţi-i şi lu’ iapa noastră, că-i mică şi
proastă!”. După „piţărăi” mai veneau la colindat
şi alţii, oameni săraci şi ţigănime de prin sat, con-
tinuând şi în ziua de Crăciun. Ei aveau câte un
clopoţel („zvon”) în mână, pe care îl agitau în tac-
tul cântării, care cântare începea cu „Scoală,
gazdo, nu dormi” şi era însoţită, după fiecare vers,
de „Domnului, Doamne”. Tot în această noapte
de Ajun se adunau la unele case grupuri de bărbaţi
care jucau cărţi până dimineaţa.

Seara de Ajun era aşteptată cu emoţii de copiii
mici, pentru că atunci venea Moş Crăciun. Acesta
era un bărbat deghizat, cu barbă şi mustăţi, ca să
nu fie recunoscut, şi aducea celor mici un brad
(„pomul”) împodobit în secret, de părinţi, cu glo-
buri, bomboane-salon, mere, scăpărători. În tre-
cut, în loc de brazi se împodobeau crengi de
„porâmb” (arbust sălbatic crescut pe marginea
drumurilor). Copiii îi spun „Moşului” poezii,
după care acesta scotea dintr-un sac darurile pre-
gătite. Azi, copiii mai mari împodobesc bradul
împreună cu părinţii.

În ziua de Crăciun nu se mătură. De dimineaţă
era bine să intre un bărbat în casă, iar dintre ani-
male era primit mai întâi câinele, nu pisica. În di-
mineaţa aceleiaşi zile, un băiat sau un bărbat din
familie era pus „cloţă”. Acesta se aşeza pe un
scaun, având la spate un coş cu fân, închipuind
un cuib, şi imita cloşca, zicând: „Coţ! Coţ! Coţ!
Scoate puii toţi!”, în timp ce despuia ştiuleţi de
porumb, ale căror boabe erau date la păsări, iar
fânul din cuib – la vite.

În prima zi de Crăciun se împărţeau de pomana
celor morţi, la vecini şi rude, colaci, lumânări,
nuci şi cârnaţi, după ce erau tămâiate de femeia
din casă. La prânzul de Crăciun, primul fel de
mâncare era „borândăul”, o mămăligă subţire,
preparată din făină de porumb şi zeamă, în care
s-au fiert cârnaţi şi coaste de porc, iar pe deasupra
se adaugă prăjeală. Un colac mai mare, numit
„Crăciun”, era pus într-un coş sau într-un ciur cu
fân împreună cu nuci, cârnaţi, lumânări, porumb
şi se începea în ziua de Anul Nou. După-masă, în
fiecare dintre cele trei zile de Crăciun se organiza
horă la Căminul Cultural, iar în a doua zi, seara,
se ţinea balul).

Toate aceste datini, credinţe şi obiceiuri se păs-
trau cu sfinţenie în trecut. Astăzi, însă, se mai
practică sporadic de către generaţiile mai 
vârstnice, rămânând, treptat, o amintire...

- va urma -

Material preluat din monografia 
„Giroc – arc peste timp”, realizată 

de prof. Octavian Gruiţa, prof. Ion Murariu
şi prof. Marius Matei

File de istorie giroceanA

Tradiţii din Giroc: 
datini şi obiceiuri de peste an (2)

,,
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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

44. Maica Ruţa
în strajă

Dzîśea Maica Ruţa că tăţ a’ lu Fraicu, ńeamurili ei,
or murit fără să şcie şî fără să măi fie siguri că di śe 
s-o dus Aorica lor, ńiśi unge s-o fi fost dus, când şî
până când o rămâńe.

Or adus-o ńeamurili lu Mărcoń dî la morga şpita-
riului; acoló or îmbrăcat-o ca pră cinără la nuntă, cu
crińi d-ăi albi pră pept pră lângă şlaier naocol tăt crińi
albi şî prăstă poala borungiucului, câtu-o fost dă lungă
încinsă-n cobârşău’ dîn lemn dă tei făcut anume prîn-
tru ea în dzîlili cât i-or scos ińima ş-o dzăcut pră masa
dă peatră dî la morgă.

Când o veńit Ghiośel cu cămiońiu-ăl Cepel s-o
aducă acasă, dă jăli ş-o luat śeasu dă pră mână, mare
măi-gata cât o śepă rângeşă zdrobită cu pumnu în colţu
măsaiului – o śecit pră ţîdula prinsă-n źeźetu-ăl mare
dî la piśioru girept oara şî minutu dîn momenturili dzî-
lii dîn noapcea când i-o ieşît sufletu lu Aorica, şî pră
scrietura aia o probocit el ţagăra mare şî ţagăra a mică
baş la momenturili alea, o smuls cheia dă tras lu śeas
şî śeasu ăla, aşa s-o ghingit Giośel, să fie rămâńeat cu
ţăgările ţăpeńice. Cu lacrămi în ochi, Ghiośel o
dăsfăcut bumbu, ba doi bumbi, dî la peptu sucńii dă
mireasă, i-o vâpit în sân śeasu cu cureaua la cătăramă
încheptorată pră forma mâńii lui stânźi. Atunśi, dzîśea
Maica Ruţa, c-o-nśeput Numărătoarea mare şî s-o
băgat tuga fără dă leac în ińima lu Ghiośel când, aple-
cându-să cu obrazu prăstă borungiuc – fără să vre –, o
audzît cum ińima o-nśeput a bace în Aorica, să-i spargă
peptu, numa nu alta!

Ńime nu o măi putut ńiśiodată să-l dăstâmpească că
nu-i aşa, că poci-fi-că i s-o fi-mpărut, o’-că śińe-şcie,

o fi porńit śeasu-ăl cu cheia ruptă...
- Dă-ţ-o dracului pră bolânda dă Ruţa, dzîśe Taica lu

taţî noştri lu toţ tri, om chişăv şî pogan dă zgârśit la
vorbă, care îi śeva ńemoşag cu Maica Ruţa – şî noi
prîn el – după baba Chia lu Bucure, a dă nu şciu cum
şî nu şcim ńiśicare (ńiśi Văruţu Relu, ńiśi Colă şî ńiśi
Vericu Ńiţă) dîn băbăluc le-o fost venit mătuşă o’ că
babă dă bunic, o’ că amândoauă aşcea, şî lu Taica nos-
tru, da’ şî lu Maica Ruţa.

- Îuu, Costo, ‘po’ di śe mă dzîśi tu că mi-s io bo-
lândă, că dor-că mi-s văruica te! Că nu cum trăbe la
cap măi dăgrab-ai fi tu! Că n-ai vorbit cu mińe ńiśi
dzăśe vorbe dă când n-avem încotro, dă când ńi-s...
Numa acu’, iaca-ţ făcu Dumnedzău parce dă śe meríţ.
Ce-o ştrofoluit, ce-o bărosît şî ce-o cănunat – eşci
musai să mă pesteşci să şădz în strajă cu mińe şasă luńi
dăcă nu măi răpăuzadză ńime dî la noi. Că după śe
muriş tu, ciar tu, după mińe, iaca ńimic! Veztu, îi scriat
la śerimi că-i ńeamu nostru închis, şî ńiśiun suflet nu
să măi sloboage ńiśiîncotrova. Pân-atunśi şădz şî m-
ascultă pân-o fi să vină luna aia care-ntădăuna-
ntârdzîie să vină...

Glosar
cinără la nuntă = mireasă;
Cepel = marcă ungurească de camion;
măi-gata = aproape, cam, aproximativ;
şlaier = voal;
borungiuc = zăbranic, raspetă, linţoliu;
rângeş = de mărime obişnuită;
ţîdulă = bilet, etichetă;
măsai = faţă de masă;
o porobocit = a potrivit;
ţagăra mare, mică = acele ceasornicului;
sucnă = rochie;
o vâpit = a vârât;
încheptorată = îmbumbată, încheiată;
Numărătoarea mare = descântec la căpătâiul muri-

bundului pentru a-i dezlega sufletul;
să-l dăstâmpească = să-l dezveţe, să-l dezobişnuiască;
śińe-şcie = probabil, posibil, s-ar putea;
chişăv = mohorât, mereu trist;
ńemoşag = nemotenie;
nu cum trăbe la cap = nebun;
ştrofoluit = pedepsit;
bărosît = bătut de soartă;
cănunat = chinuit;
să pesteşci = să rabzi

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.

BBaabbaa
LLeennaa

Baba Lena,
ţucu-i mâna,

d-aş vegé-o-n faţa mea.
n-ar treśe dă pragu nopţî

făr-a povestî śeva.

Suśea fusu pă pogele
să măi facă-un ghem dă lână,

băceau stălili-n ochece
să ńe dzîcă „noapce bună”,

iară vântu:
vis şî taină

becejît dă îmblătură
s-opincea în coama căşî
ş-aţîpea la noi în şură.

Giochiat – pământ şî apă –
Baba Lena lua tăśiuńi

şî îm dăscânta în lacrămi
cân’ pă frunce, cân’ pă mâńi.

Ş-adurmeam...
Fuźeau tăţ norii,

toce stălili şî luna –
numa io cu baba Lena
am şăgé până acuma.

Baba Lena, ieri, pă noapce
ş-o luat fusu ş-o plecat;
io, în pragu dă la cuină,
şăd cu ochii-n aşceptat.

Mă uit – vânt –
ascult cum bace

şî-n strujacu meu dă gând
mă pomen c-un ghem dă lână

aşceptând şî aşceptând...

Adrian GERHARD

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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Iulia Dragomir
7 ani, Giroc

Alexandru Dragomir
6 ani, Giroc

Deian-Cristian Moiş
7 luni, Chişoda

Luca-Iulian Maxim
6 ani, Giroc

Luca Paşa
3 ani şi 11 luni, Giroc

Robert Bucurescu
5 ani, Giroc

Patric-Leontin Miulescu
1 an şi 9 luni, Giroc

Nataşa-Anastasia Foca
2 ani şi 7 luni, Giroc

Grupul GMT – Giroc Musical Teens sau Tinerii Muzi-
cieni din Giroc – a luat fiinţă la finele anului 2012, în co-
muna Giroc, la iniţiativa domnului primar Iosif-Ionel Toma
şi a subsemnatului, din dorinţa de a oferi elevilor de gim-
naziu de la şcolile din cele două sate constituente ale co-
munei alternativa şi posibilitatea de a participa la un cerc de
muzică pop.

La acest cerc muzical, elevii adolescenţi au posibilitatea
de a învăţa un instrument precum chitara sau orga, dar şi de
a cânta vocal cântece originale, special compuse pentru ei,
din genurile pop, folk, dance, hip-hop sau latino.

Primele întâlniri cu publicul au fost în cadrul serbărilor
şcolare de sărbătorile de Crăciun, dar şi de Valentine’s Day
şi Dragobete sau Ziua Mamei. 

Au urmat câteva ieşiri mai „pretenţioase”: am participat
la YOUNG ARTISTS 2013, un concurs organizat de Fa-
cultatea de muzică, unde, spre surprinderea multora, am luat
Marele Premiu la categoria de vârstă şi la secţiunea la care
ne-am prezentat. A urmat, apoi, „Timişoara multiculturală”,
iar ulterior am fost solicitaţi şi la un spectacol în Parcul Ro-
zelor, ocazionat de Ziua Copilului.

Am avut, de asemenea, colaborări frumoase, prin inter-
mediul domnului director prof. Nicolae Puşcaş, cu micii ar-
tişti talentaţi de la Palatul Copiilor. Şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Timiş, prin persoana domnului inspector Ladislau
Domolki, ne-a încurajat apariţiile, reuşind să fim prezenţi la
câteva manifestări ale liceelor „C.D. Loga” şi „Carmen
Sylva”. Traseul concertelor din 2013 a culminat cu apariţia
în cadrul manifestărilor ocazionate de „Ziua Timişoarei”,
fiind invitaţi alături de alţi elevi timişoreni pe scena de la
„Iulius Mall”. Fiind solicitaţi des, numărul repetiţiilor s-au
înmulţit şi durata acestora a crescut, tocmai din dorinţa de
a ne prezenta tot mai bine, mai ales că toate interpretările
noastre au fost şi sunt live, spre deosebire de alţi interpreţi
care apelează de seori la varianta play-back.

În 2014, fiecare „ieşire pe scenă” ne-a adus câte un pre-
miu. La festivalul interjudeţean „Împreună în Timişoara
Multiculturală” premiul ne-a fost înmânat de către doamna
inspector şcolar general, prof. Aura Danielescu. A urmat
prestigiosul concurs „Armonii vocal-instrumentale” ajuns
la a IX-a ediţie. Organizat de Inspectoratul Şcolar al Ju-

deţului Timiş, de Colegiul Naţional Bănăţean şi sub girul
profesional al juriului de la Colegiul Naţional de Artă „Ion
Vidu”, acest concurs a ridicat din nou ştacheta în faţa
noastră. De această dată, satisfacţia a fost totală: Premiul I.
Şi trebuie să recunoaştem că bucuria a fost cu atât mai mare
cu cât au evoluat copii de la cercuri muzicale reprezentând
şcoli de renume din municipiul Timişoara.

Lista repertoriului original GMT, compozitor, textier şi
aranjamente orchestrale, Sergiu Simionese: Cântecul unei
fete; Cântecul unui băiat; Noi ne înţelegem; Mamă, draga
mea; Vacanţa s-a terminat; Vino la Giroc! – propunere pen-
tru „Imnul Girocului”; Se apropie iar Crăciunul; Alb
Crăciun; De iarnă; Vară pentru doi; Noi suntem flori; Mu-
zica e şi a ta.

Şi în noul an şcolar, 2015-2016 rezultatele au fost mai
mult decât pozitive: locul doi la Festivalul Internaţional
„Sound of music” de la Oradea, „show-uri” şcolare  în
judeţ, la Jimbolia, Margina, Uivar şi Lugoj. A urmat preze-
nţa la „Armonii de iarnă”, organizat la Liceul de Artă „Ion
Vidu” Timişoara de doamna profesoară Didina Oniga, unde
am urcat din nou pe podium, recompensaţi fiind cu premiul I.

Recent, ne-am întors de la Arad, unde la Liceul de arte
„Sabin Drăgoi” s-a desfăşurat festivalul internaţional „Live
Muse Art” . De aici am revenit acasă, la Giroc, cu un valo-
ros premiu II.

La mijlocul lunii martie avem în faţă o nouă provocare:
am fost invitaţi în emisiunea „Jurnal regional”, moderată
de Roxana Morun, la TVR Timişoara, pentru o „prestaţie”
live în direct.

De-a lungul timpului, din grupul GMT au făcut parte
peste cinzeci de elevi şi eleve din Giroc şi Chişoda. A doua
generaţie de artişti a pornit la drum în formula: Rose Toth,
Ariana Tătaru, Ramona Sturza, Aisha şi Shaira Pera, Mi-
riam şi Leo Tutunaru, Ema Gorun, Naomi Niţă, Oana Se-
keres, Beatrice Budescu, Adriana şi Andreea Gruiţa, Karina
Ştefan, Alexandra Ivaşcu, Lisa Flasch, Carmina Scurtu, Ba-
lasz Nicole şi Răzvan Buiu.

Următorul pas pentru noi îl reprezintă înregistrarea tu-
turor cântecelor noastre într-un studio profesionist, pe un
album CD, pe care îl vrem  ca o încununare a muncii noas-
tre de până acum. Sergiu SIMIONESE

GGMMTT GGiirroocc –– oo ffoorrmmaaţţiiee mmuuzziiccaallăă ccee ffaaccee cciinnssttee ccoommuunneeii!!

Mărţişoare,
mărţişoare

La începutul lunii martie, preşcolarii de la
Grupa Mijlocie „B” din cadrul Grădiniţei cu
Program Prelungit Giroc au pregătit măr -
ţişoare pentru mămici. Copiii au depus mult
efort, au muncit, dar au pus şi multă dragoste
în lucrările lor. Mărţişorul a fost însoţit de o
felicitare şi de urarea „O primăvară fericită!”.

Lenuţa TERTECI
Alina-Elena SURUGIU

Familia joacă un rol
esenţial în integrarea
copilului în grădiniţă şi
în succesul şcolar. În
acest sens, Grupa Mi jlo -
cie „B” din cadrul Gră-
diniţei cu Program
Prelungit din Giroc a
iniţiat un parteneriat cu
familia – „Împreună vom reuşi”. Partene-
riatul cuprinde activităţi lunare împreună
cu părinţii sau întruniri comune părinţi-
copii. Ultima activitate s-a centrat în jurul
temei „Ce trebuie să fac?” şi s-a organizat
sub forma unei întâlniri între părinţi şi ca-
drele didactice. Moderatorii acestei  întâl-
niri au fost doamnele Simona Adam, Olivia
Albu, Diana Mihăilă, Marcela Nedelcu şi
Ramona Mandea. În cadrul întâlnirii,
doamna Simona Adam ne-a oferit o viziune
asupra modului în care erau organizate sis-
temul de învăţământ şi viaţa familială în Ti-
mişoara secolului trecut prin intermediul

unui interviu realizat şi
prin prezentarea unor
imagini cu aspecte ale
copilăriei în Timişoara
anilor 1900-1945, ur-
mate de o prezentare
PPT cu tema „Cum 
influenţează părinţii
succesul şcolar al co pi-

lului?”. După această prezentare au fost
aplicate două chestionare întocmite de
doamnele Olivia Albu şi Marcela Nedelcu.

Feedback-ul a fost unul pozitiv. S-a în-
cercat găsirea unor soluţii la situaţiile-criză
apărute pe pacursul dezvoltării copiilor, la
modul în care părinţii contribuie la succe-
sul/insuccesul copiilor şi sperăm că s-a
consolidat coeziunea grupului de părinţi.
Apreciem interesul manifestat de aceştia
pentru activităţile desfăşurate şi le mulţu-
mim pentru participare şi pentru implicare.

Alina-Elena SURUGIU
Lenuţa TERTECI

ÎÎmmpprreeuunnăă vvoomm rreeuuşşiiConcursul
interjudeţean
„Mărţişorul -

dar al primăverii”
În intervalul 6-13 martie

2016, Grădiniţa P.P. din Chi-
şoda organizează expoziţia lu-
crărilor copiilor participanţi la
Concursul inter judeţean „Mă-
rţişorul - dar al primă ve rii”.

Concursul se adresează
copiilor/elevilor de nivel
preşcolar şi primar, din uni-
tăţile de învăţământ preuni-
versitar din ţară.

Concursul are ca scopuri
păstrarea obiceiurilor şi
tradiţiilor naţionale, culti-
varea şi valorificarea poten -
ţialului creativ al elevilor.

Coordonator,
prof. Snejana POPOVICI


