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Ziua de duminică, 29 mai 2016, va rămâne înscrisă în istoria co-
munei Giroc, ca fiind momentul punerii pietrei de temelie a noii
Biserici Ortodoxe Române din Giroc. Principalul oaspete a fost În-
altpreasfinţia Sa Ioan, Mitropolitul Banatului.

Mai întâi, la actuala Biserică Ortodoxă Română din Giroc a fost
oficiată o slujbă religioasă, la care au luat parte numeroşi credincioşi
giroceni, alături de domnul deputat Cătălin Tiuch, de primarul co-
munei, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, şi consilieri locali.

Apoi, alaiul credincioşilor, în frunte cu tineri care duceau prapurii
şi cu preoţii Marius-Iulian Şonea, Daniel Mateia şi Adrian Covan,
s-a deplsat spre locul unde se va ridica Biserica.

Aici, Înaltpreasfinţia Sa Ioan, Mitropolitul Banatului, a oficiat
slujba de sfinţire a locului şi, alături de domnul primar Iosif-Ionel
Toma, a pus ciment la temelia noului lăcaş de cult.

„Pe ea, dacă veţi privi, se vede umbra rugului care ardea şi nu se
mistuia. Am să vă dau să sărutaţi această piatră care a auzit glasul
Lui Dumnezeu, cum vorbea cu Moise peste mări. Să le spuneţi
copiilor dumneavoastră, nepoţilor şi strănepoţilor că la temelia aces-
tei biserici stă o piatră adusă din Sinai de o maică.

Noua Biserică Ortodoxă Română din Giroc are hramul «Pogorâ-
rea Sfântului Duh», iar piatra de temelie a fost pusă de către Înalt-
preasfinţitul părinte Ioan, Mitropolit al Banatului în anul 2016, luna
mai, ziua 29, de la naşterea după trup a Lui Dumnezeu cuvântul”.

- continuare în pagina 2 -
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CCee ffrruummooaassăă ee ccooppiillăărriiaa!!
În fiecare zi, copiii îşi trăiesc intens expe-

rienţele de viaţă. Fie că e vorba de împliniri, de 
rezultate foarte bune sau victorii, fie că e vorba
de nemulţumiri, obstacole dificile, dorinţe 
neîmplinite…

Anii de şcoală, colectivitatea, dascălii sunt
pentru ei repere ce le consolidează formarea şi
devenirea. Testele, evaluările, serbările şcolare
sunt momente care vor intra în memoria afec-
tivă colectivă. Sărbătorirea Zilei Copilului face
şi ea parte din noianul de „memorabile”.

La finele unui an şcolar intens, ce marchează
pentru copiii mei şi încheierea unui ciclu şco-
lar, am dorit – nu întâmplător – să ieşim în
natură. Clasa a IV-a B de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, un colectiv sudat în
pregătirea şcolară, dar şi în activităţile extra-
curriculare, s-a bucurat alături de mine de o
frumoasă dimineaţă de iunie pe biciclete, într-
un scurt voiaj la pădurea Giroc.

Beneficiind de o infrastructură modernă şi
foarte utilă, pista de biciclete, am ajuns la „mi-
rificul colţ de rai”, pădurea de lângă malul Timi-
şului. După ce am inspirat profund aerul
proaspăt al naturii la început de iunie, ne-am
lăsat prinşi de joacă. Zburdălnicia copiilor e
molipsitoare… Pedalare, alergări, badminton,
căţărări, câte şi mai câte jocuri năstruşnice ale
copilăriei ne-au umplut dimineaţa până spre

prânz. Privindu-i pe copii cu puritatea, fragili-
tatea lor, dar şi ingeniozitatea de care dau
dovadă în a se descurcă şi adapta, am făcut o
paralelă cu mediul natural. Şi de tânăra gene -
raţie, şi de natură trebuie să ne îngrijim 
deopotrivă. Sunt izvorul nostru de energie. Au
nevoie de protecţia şi dedicarea noastră. 
Tocmai pentru a avea un viitor.

La mulţi ani tuturor copiilor!
Prof. ciclu primar, Daniela SIMIONESE

Activităţi bogate
de 1 iunie

Ziua de 1 iunie a fost una plină pentru elevii
din Giroc şi Chişoda. Astfel, au fost organizate,
cu prilejul Zilei Copilului, mai multe activităţi:
un meci de fotbal între clasele a VII-a şi a VIII-a
din Giroc şi Chişoda; proba de ştafetă între
Giroc şi Chişoda; trasul frânghiei; zumba cu 
studente de la UVT, Facultatea de educaţie fi -
zică; vizionarea filmului „Viaţa lui PI” şi Quiz
pe baza filmului; ciclul primar a donat jucării;
concursul „Ce am creat noi”, organizat pentru
ciclul primar şi o vizionare a unei piese de
teatru, la Timişoara.
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- continuare din pagina 1 -
„Această piatră de temelie a fost pusă în timpul slujirii preo-

ţilor Marius-Iulian Şonea şi Daniel Mateia, a primarului co-
munei Giroc, Iosif-Ionel Toma, a arhitectului Florin-Octavian
Roman, prin contribuţia Consiliului Local Giroc, a credincio-
şilor giroceni şi în mod deosebit a familiei Radu Burescu, Alin
Miclea şi a constructorului Ioan Miron. Doamne Dumnezeule,
Atotţiitorule, care prin toiagul lui Moise ai preînchipuit 
cinstita şi de viaţă făcătoarea cruce a iubitului Tău Fiu, 
Domnul nostru Iisus Hristos, Însuţi binecuvântează şi sfinţeşte
locul acesta, cu puterea şi cu lucrarea cinstitului şi de viaţă 
făcătorului lemn al sfintei cruci, pe care a dobândit-o prin stro-
pirea cu preţiosul sânge al Fiului Tău, spre alungarea demoni-
lor şi a toată răutatea, păzind locul acesta şi pe cei ce vor sluji
Ţie în el, nevătămaţi de tot răul. Cu rugăciunile Preamărite stă-
pâna noastră Născătoare de Dumnezeu şi pururi Fecioară
Maria, întru sfinţirea Sfântului Duh, hramul acestei sfinte 
biserici. Că s-a binecuvântat şi s-a preamărit împărăţia Ta, a
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh.

Doamne Dumnezeul Nostru, cel ce ai plăsmuit miazănoap-
tea, şi marea, şi toate. Cel pe care nu Te poate încăpea cerul şi
pământul şi ai voit a avea ţie biserică pe pământ, spre lauda
cea de-a pururi a preasfântului Tău nume, cu umilinţă căzând
înaintea Ta, rugăm atotbunătatea Ta, binecuvântează temelia
acestei biserici şi toată zidirea ei şi cu puterea Ta, întăreşte-o
şi ţine-o neclintită şi nesurpată întru mărirea Ta, a unului 
Dumnezeul nostru, celui mărit în Sfânta Treime. 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai
venit pe pământ spre mântuirea noastră şi singur sfânt te-ai
arătat din muntele cel umbros al Fecioarei şi cu oamenii ai
vieţuit, priveşte, te rugăm, cu milă asupra ctitorilor biseri-
cii ce a început a se zidi întru numele Tău şi îi binecuvân-
tează întru toate şi le dăruieşte putere şi tărie, şi
îmbărbătare, şi îndestulare, sănătate şi întru toate sporire,
săvârşirea lucrului început de slava Ta. 

Doamne Dumnezeul nostru, al cărui nume este lăudat de la
răsăritul soarelui şi până la apus, care cu pronia Ta cea dum-
nezeiască ai ales ţie spre locuinţă locul acesta, cu umilinţă te
rugăm trimite acum cereasca ta binecuvântare asupra lui şi bi-
necuvântează începutul zidirii acesteia şi o întăreşte şi o înte-
meiază pe ea şi cu bună sporire adu-o la desăvârşire. Că Tu
eşti cel ce lucrezi totul spre folosul sufletelor noastre”, a spus
Mitropolitul Banatului. 

Cuvântul de învăţătură
al Mitropolitului 

Banatului
Înaltpreasfinţia Sa Ioan, Mitropolitul Banatului, s-a adresat

celor prezenţi la ceremonia punerii pietrei de temelie: „Mă în-
treb, ce va fi găsit oare Dumnezeu la palmele acestea şi ale
dumneavoastră, de ne-a îngăduit să fim începătorii acestei lu-
crări. Mă uit la mâinile dumneavoastră cinstite, care trudiţi, vă
creşteţi pruncii, v-aţi făcut o casă pentru familie şi acum într-un
cuget aţi zis «haideţi să-i facem casă şi Lui Dumnezeu când
va trece prin comuna noastră». 

Iubiţi credincioşi, în urmă cu un an poposeam în cetatea
aceasta şi nu într-un mod oficial şi, chiar când traversam dru-
mul, domnul primar mi-a spus: «Părinte, de 55 de ani Mitro-
polit în cetatea noastră n-a călcat». Acesta a fost cuvântul de
bun venit pe care l-am primit întâia oară în cetatea aceasta.
Dar, tot pe cărare, îndreptându-mă spre bătrâna biserică, mi-a
mai spus că de peste 250 de ani nimeni nu a mai pornit încă o
biserică în comunitatea aceasta. Ce o fi găsit Dumnezeu la noi
şi la cei care cu bună pace dăruiesc, de a aşteptat Dumnezeu
250 de ani ca să punem temelie bisericii acesteia? Eu zic şi vă
declar pe toţi care sunteţi aici fericiţi, pentru că dacă nu ar fi
fost o sămânţă de credinţă, poate mai treceau încă 250 de ani
până poate îngăduia Dumnezeu, găsea Dumnezeu nişte braţe
care să-i zidească Lui casă aici. Pe frăţiile voastre v-a ales
Dumnezeu, pe cei care sunteţi acum aici şi aţi contribuit într-un
fel sau altul la zidirea până în această fază a bisericii. Fie 
binecuvântate braţele cinstite cu care lucraţi şi aţi pus deja câte
ceva la zidirea ei.

Iubiţi credincioşi, vedeţi cât e de mare temelia aceasta şi am
adus şi eu o pietricică atât de mică. Acela reprezintă banul vă-
duvei. Dragostea şi râvna unei călugăriţe care, când s-a întors
de pe Muntele Sinai, a adus o piatră în ţara noastră, să unim 
Sinaiul cu Girocul. Cred că unii aţi fost, unii veţi merge pe
Muntele Sinai şi când veţi ajunge acolo, la Mănăstirea Sfânta
Ecaterina, veţi zice «de aici este şi o piatră pusă la temelia 
bisericii noastre». 

De când am venit din ţara Lui Iisus şi până acum, la teme-
lia tuturor bisericilor am pus câte o piatră din ţara Lui Iisus.
Adică de la Golgota, Ghetsimani, de pe Muntele Fericirilor, de

peste tot am pus o piatră. Am zis să înfrăţim România cu ţara
Lui Iisus. Să înfrăţim România cu patria de sus, cu împărăţia
Lui Dumnezeu. 

Ştiţi, frăţiile voastre, sunt multe locuri în spaţiul acesta eu-
ropean, şi nu numai, unde au pierit pe front ostaşii noştri, de-
parte de casă, şi nu i-a adus nimeni în satul lor de unde au
plecat. Şi atunci, când pleacă cineva din ţară spre acele cimi-
tire de eroi, le duce un pumn de ţărână de acasă, să se odih-
nească în pământ românesc, deşi ei au murit pentru eliberarea
altor ţări. Aşa zic eu, că, prin punerea acestei pietre din Sinai,
biserica aceasta se va înfrăţi cu Sinaiul, cu muntele sfânt pe
care Dumnezeu a dat cele zece porunci lui Moise. 

Iubiţi credincioşi, aproape că este cutremurător lucrul
acesta, că se întâmplă foarte rar undeva în lume unde la teme-
lia bisericii să se aşeze o piatră care a auzit glasul Lui 
Dumnezeu vorbind cu un mare profet cum a fost Moise.

Să dea Dumnezeu ca în biserica aceasta să se audă peste
veacuri cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvântul
Evangheliei. Evanghelia să grăiască către frăţiile voastre, către
cei care vor veni peste zeci şi sute de ani aici. Din biserica
aceasta, dacă Dumnezeu va rândui, se va auzi glasul Lui 
Dumnezeu către frăţiile voastre şi către urmaşii urmaşilor 
frăţiilor voastre. 

Încă o dată, mulţumim Lui Dumnezeu, care a dezlegat dru-
mul spre ridicarea acestei biserici, căci am auzit că de ani buni
tot se căuta calea spre ridicarea ei şi nu s-a găsit decât acum.
Binecuvântat să fie Dumnezeu că ne-a ales pe noi, cei ce sun-
tem acum aici, să contribuim, fiecare în felul lui, la ridicarea
bisericii. Mulţumim arhitecţilor pentru planuri, mulţumim
domnului primar şi Consiliului Local pentru că a dat autoriza-
ţia şi în acelaşi timp au zis să dea şi ceva din fondurile primă-
riei pentru plata betonului pe care îl vedeţi. În urmă cu câteva
săptămâni, la ora 11 noaptea, atât eu, cât şi meşterii şi domnul
primar, nu am plecat de aici până nu s-a terminat temelia aces-
tei biserici. Pe ce staţi dumneavoastră s-a betonat de dimineaţă
de la ora 8, până la ora 11 noaptea. Puteam să stau şi eu în altă
parte, putea şi primarul să-şi vadă de ale lui, dar a stat lângă
meşteri până s-a văzut această temelie turnată. 

Mulţumim apoi meşterilor, care s-au sârguit şi într-un timp
atât de scurt au făcut atâta cofrag şi s-a turnat etapa aceasta de
betonare a pereţilor. 

N-aş vrea apoi să vă uit şi pe frăţiile voastre, pe cei doi pă-
rinţi de aici, care au strâns bănuţ cu bănuţ. În fiecare duminică
când dumneavoastră aţi venit şi aţi aprins o lumânare la bise-
rică, cu fiecare lumânare aţi contribuit la cumpărarea unei bu-
căţi din fierul beton care este aici. Deci, dumneavoastră care
sunteţi aici şi sunt unii dintre fraţi care nu sunt, frăţiile voastre
aţi adus încoace peste 80 de tone de fier, care toate sunt deja fo-
losite pentru lucrare. 

Doamne dă pace pe pământ, dă pace în ţara noastră şi să ne
ajute Dumnezeu dacă ne va găsi cu inima curată, să ajungem
următoarea etapă de zidire. După câte vedeţi deja, a început
pregătirea pentru placa peste acest demisol şi după aceea ce-
lelalte. De aceea, vă îndemn pe toţi, va trebui cumpărată apoi
cărămidă şi fier şi atâtea şi atâtea până sus la turla bisericii. 

Dumnezeu să vă ajute ca, din ce rămâne, mai întâi să vă în-
destulaţi familiile dumneavoastră şi dacă după ce vă veţi în-
destula familiile, copiii şi o să mai rămână un bănuţ, eu zic
puneţi-l în cea mai valoroasă şi nepieritoare bancă care se află
pe pământ, un zid binecuvântat de biserică, cum va fi şi
aceasta. Dumnezeu să-i păzească pe lucrători de accidente şi de
alte necazuri care se întâmplă uneori la zidiri de biserici sau la
zidiri de alte case. De aceea, părinţilor, vă îndemn ca de acum
înainte, la fiecare Liturghie pe care o faceţi, să-i pomeniţi pe
donatorii acestei biserici, dar să-i pomeniţi şi pe lucrători care
trudesc la ridicarea ei.

Să le ajute Dumnezeu să ajungă cât mai curând aproape de
cer, adică la punerea crucii pe turla acestei biserici. Va fi un
drum lung şi anevoios, dar îl rugăm pe Dumnezeu să dea mai
departe oameni de cinste, cu care să putem continua biserica
din comuna dumneavoastră.

Ştiu că în comuna aceasta s-au făcut multe lucruri în ultima
vreme, dar ştiu că de 250 de ani biserică nu s-a făcut. Lucrul
acesta eu cred că va marca comunitatea de aici şi se va spune:
«m-am născut înainte de biserică», sau vor spune copiii «m-am
născut după biserică». «Am fost botezat în biserica bătrână,
sau în biserica cea tânără». Aşa se va împărţi de acum istoria
acestei comunităţi. Să dea Dumnezeu ca în biserica aceasta să
se boteze, să vă puteţi boteza copiii, să vi-i puteţi cununa aici
şi dangătul clopotelor acestei biserici să îi petreacă pe cei bă-
trâni până la porţile Raiului. Rămâneţi cu bine, cu sănătate”.
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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 crengi-

lor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

16 APRILIE 2016 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune 

de colectare 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 (ac-

ţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

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

ogizare a comunei);

24 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE 2016 - Curăţenia de toamnă 

(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea 

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

97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de iden-
titate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulte-
rioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul României
cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care
se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, ce-
tăţenia 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 consti-

tuie contravenţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cu-
prinse între 40 şi 80 de lei.

Şef SPCLEP Giroc, 
Laura JEFLEA

În lunile iunie şi iulie apar primele roade în grădină. Salata, mor-
covii şi alte culturi timpurii pot fi deja culese dacă au fost îngrijite
corespunzător. Pentru că începând de acum soarele începe să ardă
din ce în ce mai tare, ar fi bine să acordaţi mai multă atenţie irigării
grădinei. În continuare, alte câteva lucruri pe care este bine să le
faceţi în aceste luni în grădină.

Pliviţi straturile
În această perioada va trebui să vă ocupaţi de buruienile din grădină. Pen-

tru ca legumele să se dezvolte armonios în continuare, este bine să pliviţi stra-
turile ori de câte ori este nevoie, chiar şi o dată pe săptămână. Buruienile din
jurul legumelor plantate absorb din nutrienţii necesari dezvoltării acestora.
De aceea, ele trebuie eliminate.

Bucuraţi-vă de primele roade
Sfecla roşie, ridichile, salata şi ceapa crescute în grădină pot fi deja con-

sumate în lunile iunie-iulie. Nu uitaţi să replantaţi o parte dintre ele, pentru a
vă putea bucura de gustul lor şi în toamna.

Ocupaţi-vă de fasole
Una dintre cele mai sensibile leguminoase în privinţa buruienilor este fa-

solea. După ce v-aţi asigurat că nu este sufocată de buruieni, ajutaţi-o să se
caţere pe araci, pentru a putea rodi corect. Privită de sus, fasolea trebuie să se
rotească pe suport în sensul acelor de ceasornic.

Plantaţi „îngrăşământ verde”
Dacă mai aveţi loc de plantat în grădina, aţi putea să îl folosiţi pentru în-

grăşământ verde. Facelia (Phacelia tanacetifolia) poate fi cultivată de la mi-
jlocul lui martie până în septembrie. Datorită cantităţii de biomasă produsă la
unitatea de suprafaţă, conţinutului bogat în proteine şi pretenţiilor scăzute faţă
de factori pedoclimatici, s-a dovedit a fi cea mai indicată plantă pentru în-
grăşământ verde, care lasă multe elemente nutritive prin încorporarea ei în sol. 

În plus, prin dezvoltarea sa rapidă, înăbuşă buruienile, iar frunzişul său
foarte dens menţine terenul curat de buruieni până la cultura următoare.

Copiliţi roşiile
În această perioadă puteţi să copiliţi roşiile, să rupeţi uşor din frunzele care

nu au rod, pentru a le stimula să se dezvolte mai repede. Atenţie să nu rupeţi
florile! Dacă lăstarii secundari au o dimensiune de 10-16 cm îi puteţi planta
separat, pentru a avea şi mai multe roşii în toamnă. Este nevoie de circa două
săptămâni până când se va dezvolta rădăcina acestor lăstari. Este posibil ca în
luna iulie roşiile să înceapă să se maneze. Ele pot fi salvate prin ruperea regu-
lată a frunzelor şi îndepărtarea fructelor stricate.

Inspector Maria HANEŞ

LLuunniillee iiuunniiee şşii iiuulliiee îînn ggrrăăddiinnăă ((II))
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La mulţi ani, Pătru Chira!
Ceaica Pătru Chira, cum îl alintă cunoscuţii şi prietenii de

condei, şi-a serbat ziua de naştere în 4 iunie. Prilej de a-i
transmite, şi pe această cale, mulţi ani de cum înainte, cu să-
nătate şi cu inspiraţie în scris la fel ca şi până acum.

Petru Chira este, fără îndoială, unul dintre cei mai activi
poeţi în grai bănăţean, contribuind prin scrisul său la perpe-
tuarea dialectului local. Însă nu doar poezia în grai îl carac-
terizează, ci şi poezia clasică, rondelul ori sonetul, sau
epigrama, fiind un fin observator al tarelor societăţii actuale,
pe care le taxează fără echivoc.

Chişozean în ţoalele lui, Petru Chira nu şi-a părăsit nicio-
dată locul natal, pe care l-a cântat în numeroase poezii, evo-
când timpuri trecute, cu bune şi cu rele, ori timpuri recente.
Pentru el, Chişoda este acasă, iar indiferent pe unde l-au
purtat paşii s-a întors mereu aici, în satul în care a văzut lu-
mina zilei, în urmă cu... mulţi ani!

Petru Chira s-a născut în 4 iunie1938, în localitatea Chişoda, ju-
deţul Timiş. A urmat primele patru clase în satul natal, gimnaziul
(clasele V-VII) la Şcoala generală nr. 10 din Mehala, cartier al Timi-
şoarei şi şi-a continuat studiile la Şcoala Medie Tehnică Financiară
din oraşul de pe Bega (1952-1954).

A început să lucreze fiind angajat ca muncitor necalificat la Uzinele
Mecanice din Timişoara, perioadă în care a urmat liceul seral (sec-
ţia umanistă) la Şcoala Medie nr. 1 (Colegiul Bănăţean) din Timi-
şoara. După absolvirea liceului, în anul 1964, a putut să ocupe un
post de contabil la U.M.T. De aici, în 1969, s-a transferat în postul de
contabil de la Staţiunea de Maşini Agricole – Freidorf (Timişoara) –
secţia Giroc.

Şi-a completat studiile, urmând, timp de doi ani, şcoala postliceală
de contabilitate şi, în 1970 un curs de topografie, care îi va marca
schimbarea carierei, pentru întreaga viaţă, întrucât, având această
specialitate, s-a angajat tehnician la IPROTIM şi a rămas în acest
post până la pensionare, în 1998.

A debutat, cu epigramă în anul 1966, în ziarul „Drapelul roşu” din
Timişoara. Debutul său editorial a avut loc în 1975, fiind inclus în
volumul colectiv Antologia epigramei româneşti, Bucureşti, coordo-
nator: Giuseppe Navara. Va mai publica în încă 8 volume colective,
apărute în perioada 1994-2004, colaborarea lui remarcându-se în-
deosebi în Gura Satului la Radio Timişoara, III (Editura Mirton,
1994) şi în antologia Gura Satului (Ed. Mirton, Timişoara, 1996).

Dintre volumele de autor amintim: Femeia-eterna poveste (epi-
grame), Ed. Mirton, 1997, Chemarea pământului (versuri în grai bă-
năţean), Ed. Mirton, 2004, Romanţa unei iubiri (lirică de dragoste),
Ed. Mirton, 2006, Cotăriţa cu duminici (epigrame). Ed. Waldpress
2008, Sonate şi rindeluri, Ed. Gordian 2013, Drumuri medvăşăne,
Ed. Artpress 2014.

Activează în cenacluri timişorene: „Ridendo”, CARP (al pensio-
narilor), „Liviu Rebreanu”, „Constantin Brâncuşi”. Din vara anu-
lui 1991 s-a remarcat cu o contribuţie substanţială în cadrul
Cenaclului Radiofonic „Gura Satului” din Timişoara. Are colaborări
la publicaţiile „Drapelul roşu”, „Orizont”, „Renaşterea bănăţeană”,
„Timişoara”, „Tăt Banatu-i fruncea”, „Coloana infi nitului” (Timi-
şoara), „Lumina satului”, „Dialog cu cetăţenii” (ultimele două apă-
rând la Giroc).

Tăt-furt mă-ntrăb dă lumea-laltă:
O fi măi bună – poace – ca la noi,

Dar śińe şcie dacă sî p-acólo
N-or fi tot oameni, grijuri şî ńevoi...

Dîntr-ăi plecaţ nu s-o prontors niśiunu.
O fi pre bińe – că pre slobod nu-i
Să vini, acas, niś dac-ai da cu tunu,
Că tare i-ar fi dragă calea orişîcui!...

Dac-am şci śe-i, s-ar duśe vorba
Dîn om în om – că noauă ńe cam plaśe –
Lumea să şcie, ş-asta ar fi proba...
Da dăspră aşa śeva, lumea baltă taśe.

Prăstă morminţ, în pruni să sprijînă câmpia
Şî rare cruś ca sfinţî străluśesc:
În lumea-laltă-n laudă-i poezîia,

Iară poeţî veşnic chefuiesc...

Să scaldă-n miere pusta arămie
Iar munţî îs dă aor, pădurili d-arźint,
Poeţ – pă culmi – cu fruncea-n veşniśie
Şî doar arareori îi tulbură vrun vânt.

Măi prăstă tăt arhanźelii luminii
Cu ţoale albe-n fir dă grenadir

Dîn ţităre şî lăuţ agemeńesc mulţîmii
Iubirile dîn viersu lu Şecspir...

Să treś în lumea-laltă-i fără greomânt,
Nu trăbuie niś viză-n păşăport,
Dar hiba îi că uşa-i un mormânt

Şî nu poţ treśe numa mort!...

Nu estă om sorcit să nu o vadă
Băgându-să ca-n muşuroiu dă furniś;

Dăcât înghesuiţ ca paili-n jâradă
Hai, fraţîlor, măi bińe să rămâńem aiś!

Petru CHIRA

Ce cauţi doamnă bătrâneţe
De ai ieşit în calea mea?
Poate îmi aduci tristeţe
Şi îmi faci viaţa grea.

Când în pragul dimineţii
Întristarea-mi prinde glas

Ştiu că-n drumul scurt al vieţii
Tu eşti ultimul popas.

După tine, infinitul...
Mă cuprinde-n umbra lui

Şi doar ploile şi vântul 
M-or urma pe cărărui.

Deci, te rog, sinistră doamnă,
Cât mai mult să zăboveşti,

Să strâng toamnă după toamnă
Pe tărâmuri pământeşti.

De-ai venit, rămâi cu mine
Cât mai mult să mă-nsoţeşti

Că mi-e greu gândind că mâine
Poate mă şi părăseşti.

Deci, mai ţine-mă de mână
Pe cărările de vis,

Mai un veac şi-o săptămână
Sau atât cât mi-este scris.

Petru CHIRA

Mă nădăi
(poşmândră după Văsîle Barbu)

Romanţa
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Petru Urşica, a lu’ Boro, s-a născut în ziua de 29
iunie a anului 1931, la Giroc. A văzut lumina zilei într-o
familie de ţărani agricultori. Au avut 30 de lanţe de
pământ – 19 hectare – pe care l-au lucrat bunicii lui,
„oameni săraci”, după cum îşi aminteşte acum domnul
Petru Urşica. „Prin muncă şi zgârcenie, au agonisit
aproape 20 de hectare de pământ”, continuă interlo-
cutorul nostru.

Tatăl lui Petru Urşica, Ion, a fost şi el girocean, în
timp ce mama sa, Mărie, era din Sânmihaiu Român.

„Aveam doi ani – îşi continuă omul povestea – când
am rămas fără mamă. Fratele meu mai mic, Marinel,
avea doar opt luni. După moartea mamei, am fost în-
fiat de Nicolae Boldureanu, fratele mamei, care mai
trăieşte şi astăzi, la Sânmihaiu Român. Din cauza lui
Nicolae Boldureanu, fratele meu a fost deportat în Bă-
răgan. Eu am făcut şcoala primară la Giroc, după care
am făcut patru clase la Liceul «Vicenţiu Babeş» din
Timişoara, unde am fost coleg şi prieten cu viitorul
preot Iosif Gaiţă. La sfârşitul anului patru – pe timpul
meu nu s-a dat Bacalaureat – am dat un extemporal.
Urma, cum ar fi mâine, să dau extemporalul, însă am
fost nevoit să merg cu oile, pentru că tocmai ce ne ple-
case ciobanul. Mergeam după oi cu duruţu-n spate şi

învăţam la istorie. Şi am luat nota 9. Elevii de astăzi
stau cu patru profesori în spate şi abia iau nota 5. După
terminarea liceului am rămas acasă şi m-am ocupat de
gospodărie, până la 19 ani, când m-am însurat. Prima
nevastă a fost chişozeancă, din neamul lui Degan.
Când m-am însurat, am avut şase cai şi trei căruţe. Pe
prima soţie a chemat-o Elena, iar în 1951 s-a născut
prima mea fată, Maria, căsătorită Cărunta, care a fost
viceprimăriţă la Giroc între 1980 şi 1989 şi care locu-
ieşte acum la Timişoara şi lucrează ca asistentă medi-
cală. Prima soţie, Elena, a murit în anul 1977.

În anul 1951 m-am dus la S.V.C. Construcţii şi am
făcut şcoală de calificare ca mecanic şi şofer. Între
1954-1955 am lucrat la Ocolul Silvic. În anul 1955
am plecat militar, la unitatea din Oradea. Acolo am
găsit un ofiţer din Timişoara. Am fost întrebat dacă
pot să merg la un examen, la care erau 16 candidaţi
pe două locuri, la o unitate din Timişoara. Am dat exa-
menul, apoi m-au trimis înapoi la unitate şi aici am
aflat că am reuşit să-l iau. De la Oradea m-au trimis la
Timişoara, apoi, de aici, la Lugoj, unde am fost patru
luni şofer pe maşina de aprovizionare. Apoi, şoferul
generalului Dragnea, comandantul unităţii, a plecat în
concediu şi l-am înlocuit eu. După 18 zile, am rămas
şoferul comandantului, pentru că acesta aşa a hotărât.
În anul 1956, într-una din zile, îmi spune comandan-
tul: «Vezi că plecăm în Rusia». El trebuia să meargă
la un curs acolo. Eu i-am spus că nu pot să plec, că nu
sunt membru de partid şi-s copil de chiabur. S-a in-
format la Giroc şi a aflat că-s băiat bun. Primar la

Giroc era Petru Ştirban, care mi-a dat referinţe bune.
În 24 de ore am primit plicul de la unitate să plec la
Bucureşti şi tot în 24 de ore m-au făcut membru de
partid. I-am povestit lui Dragnea, cu toate referinţele,
că n-am avut «origine sănătoasă» şi că, înainte de a
pleca în armată, consătenii mei care erau membri de
partid mi-au băgat o armă în fân. Însă eu am aflat, de
la Ilie Creţu, un prieten de-al meu, şi am luat-o de acolo.
Mâine zi mi-au spart şura şi au împrăştiat fânul peste
tot, dar arma n-au găsit-o. Am aruncat-o în fântână,
pe câmp, la Gorişte. Astfel, am plecat în Rusia cu ge-
neralul. În anul 1967, după 2 ani şi 4 luni, m-am eli-
berat din armată. Am rămas şofer la subdepozitul
armatei, la unitatea din Calea Girocului. Până în anul
1958 am fost şofer la armată, ca angajat civil. În anul
1958 am venit acasă şi, fiind membru de partid, pen-
tru că la Giroc erau organizaţi de foşti legionari, ma-
joritatea analfabeţi, am fost pus secretar la
întovărăşire. Preşedinte a fost Lazăr Seiman. Din anul
1958 tata s-a mutat în altă casă, peste drum de noi, iar
eu am rămas în casă cu bunicii. Am intrat în CAP cu
19 hectare de pământ, o batoză de treierat, maşină de
semănat grâu şi porumb, doi cai şi căruţă.

În prima Adunare Generală, la constituirea CAP-ului,

am fost propus şi ales ca brigadier la Brigada nr. 3,
unde aveam 32 de căruţe şi 116 oameni, la care trebuia
să le ţin punctajul şi evidenţa. Am fost membru în co-
mitetul de cumpărare a vacilor. Ne-am axat pe rase cu
producţie mare de lapte. Eram trei oameni în comisie:
eu, Nicolae Socodol, zis Lăică, şi Roman Gruiţa, tatăl
profesorului Octavian Gruiţa. Am cumpărat cam 400
de vaci. Îmi amintesc o întâmplare din acea vreme:
fiind şofer la colectiv, am mers cu camionul la târg la
Haţeg să cumpăr vaci, că tovarăşii de la minister au
fost acolo şi au spus că vacile dau 10 litri de lapte. Pe
drum, am făcut pană de cauciuc şi, punând altă roată,
m-am murdărit. Am ajuns la târg, am intrat şi am
văzut că erau două coloane de vaci. Eu eram pe o co-
loană, Lăică pe alta. Am găsit şase vaci, cât era capa-
citatea camionului. În târg erau şi trei domni cu
cravate, de la Bucureşti, care credeau că noi facem
afaceri cum fac cei de azi. La un moment dat, am fost
chemaţi la biroul târgului, crezând, aşa cum spuneam,
că facem afaceri. Le-am explicat eu, care eram mur-
dar după ce reparasem pana. Ne-au întrebat ce mese-
rie avem. Le-am spus: ţărani. Ne-au răspuns că nu se
poate. S-au legitimat şi au spus că sunt de la minister
şi ei au descoperit nouă vaci ca fiind bune, dintre care
noi am cumpărat şase. Au crezut că suntem medici 
veterinari. 

Le-am explicat că suntem ţărani şi că ne-am născut în
iesle, ca Hristos, şi am învăţat să cumpărăm vaci. După
aproximativ trei luni, am primit o primă de 1.800 de lei pen-
tru felul în care am cumpărat vacile.

Am lucrat la Colectivul din Giroc din anul 1959,
iar în anul 1962 am ajuns vicepreşedinte de CAP şi
am rămas pe funcţie până în 1989, având şi funcţia de
secretar de partid. În anul 1982, CAP-ul din Giroc a
ajuns să dea la normă 5 kilograme de porumb, 5 kilo-
grame de grâu şi 30 de lei. La o sută de norme se dă-
deau 10 kilograme de zahăr. Pe suprafaţa de 4.000 de
hectare, cât a avut CAP Giroc, s-au pus 400 de hectare
de mazăre – care era culeasă cu o maşină specială a
Fructus Ti mişoara, unde era conservată  – 500 de hec-
tare de grâu, 1.000 de hectare de porumb, 40 de hec-
tare de sfeclă, 60 de hectare plante medicinale (în 
cola borare cu fabrica de plante medicinale din Giroc),
iar 1.100 de hectare erau baza furajeră. La câmp au
lucrat trei brigăzi, alcătuite din circa o sută de oameni,
iar la zootehnie munceau 80 de familii de ţigani aduse
de la Berechiu, din judeţul Arad. Am avut şi 40 de hec-
tare de grădină, 12 hectare cu roşii care mergeau la ex-
port în Germania, la fel cum erau şi cartofii timpurii
cultivaţi pe cele 40 de hectare.

Am avut şi anexă, atelier de reparaţii auto, atelier
confecţii metalice, patru langoşerii, două puielniţe
unde creşteau puii de-o zi, până la trei săptămâni,
după care îi vindeam.

În fiecare an aveam şi muncitori sezonieri din Ma-
ramureş şi Ardeal. Circa 80-90 de muncitori erau se-
zonieri la câmp, în sezonul de recoltat. Mai făceam
troc cu gugulanii, noi le dădeam porumb, iar ei ne dă-
deau mere, pentru care sunt vestiţi nu numai în Banat.

În anul, 1962 mi s-a născut al doilea copil, Adrian,
tot cu prima soţie, care, aşa cum am amintit, a murit
în anul 1977. Adi a făcut şcoala la Giroc, Liceul 
Militar la Alba Iulia şi Şcoala de Pilotaj de la Bobocu.
A fost repartizat, apoi, la Aeroportul Timişoara.

Din experienţa mea de 85 de ani, pot să spun că
cine a muncit, o fost cinstit şi şi-a văzut de treabă a
avut şi atunci, ca şi acum. Agricultura era rentabilă şi
din următorul motiv: grâul a fost 1,5 lei kilogramul,
porumbul era 1 leu kilogramul, motorina – 90 de bani.
Pe un kilogram de grâu îţi cumpărai doi litri de 
motorină. Acum, pe multe kilograme de grâu nu poţi
cumpăra un litru de motorină.

În anul 1980 am cunoscut-o pe Maria, venită la
Giroc din comuna Mociu, judeţul Cluj. Ne-am luat,
iar în luna februarie a anului 2016 am împlinit 36 de
ani de căsnicie. Şi, vezi, dumneata?, n-am vândut nici
un hectar de pământ, aici în Giroc, deşi am 19 hec-
tare... Şi ştii de ce?! Pentru că eu n-am cumpărat 
niciun hectar, toate au fost de la Moşu... Dacă 
n-am cumpărat, nici nu vând. Şi mai vreau să spun,
acum când închei o parte din povestea vieţii mele, că
tot de la Moşu ştiu că sunt două feluri de proşti pe
lumea asta: cei care câştigă şi cei care cheltuie”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

DDeesspprree vviiaaţţaa 
lluuii PPeettrruu UUrrşşiiccaa
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Puţini din generaţiile actuale, şi mai ales dintre noii
locuitori ai Girocului, ştiu că încă din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi până pe la începutul anilor ’90 în
Giroc trăia o importantă comunitate germană, care, chiar
dacă niciodată nu depăşea 10% din populaţia localităţii,
prin seriozitatea de care a dat dovadă de-a lungul exis-
tenţei sale pe aceste meleaguri, prin hărnicie şi, îndeo-
sebi, priceperea dovedită în diversele meserii, şi-a adus
un aport deosebit la evoluţia economico-socială şi gos-
podărirea satului.

Din cauza faptului că izvoarele istorice referitoare la
nemţii din Giroc sunt puţine, ne vom folosi de scrierile
şi informaţiile lăsate de ei în diferite încercări de reali-
zare a unei cronici a Girocului sau a nemţilor din Giroc.
Astfel, ne stau la dispoziţie unele informaţii păstrate de
Nikolaus Sehi (1899-1974), ai cărui înaintaşi se trag din
localitatea Bann (Landstuhl Pfalz), Germania, şi care au
emigrat în Banat în perioada celui de-al treilea val de co-
lonizare a şvabilor, din anii 1780-1790.

O altă lucrare este scrierea monografică „Cronica co-
munei Giroc” a lui Iosef Siller şi a fiului său Peter, apă-
rută în Germania în anul 1992, care, cu dorul şi nostalgia
faţă de locul copilăriei şi tinereţii, scrie: „Simt nevoia de
a scrie despre concetăţenii mei şi despre evenimentele
care s-au petrecut şi vă dedic dumneavoastră această cro-
nică drept prilej de bucurie şi mulţumire celor care 
mi-au dat un bun exemplu în viaţă şi cu care am împăr-
ţit întotdeauna bucuriile şi necazurile. Este vorba despre
satul Giroc, din Banat, hărăzit din voia lui Dumnezeu,
unde o restrânsă comunitate germană s-a aşezat şi unde
strămoşii noştri şi noi am trăit împreună mulţi ani cu 
bucurie.

Patrie, un cuvânt care în zilele noastre îşi pierde înţe-
lesul din ce în ce mai mult, însă ne amintim întotdeauna
cu durere în suflet, şi fără să vrem, de legătura pierdută,
care ne-a unit într-o mare familie. Această familie s-a
destrămat. Ne-am împrăştiat în toate direcţiile, încât abia
dacă ne mai regăsim. Soarta ne-a îndepărtat pe noi, gi-
rocenii, ca şi pe atâţia alţii, de locul natal care, totuşi, ne
leagă. Pe noi ne leagă încă şi în noua patrie atât de multe
de acel loc, încât nimeni nu se poate dezice de faptul că
adesea îi revin amintirile legate de locul în care şi-a pe-
trecut o parte din viaţă. Deşi unii nu vor să recunoască,
dorul de locul natal îi macină şi am cântat de multe ori
«nu vrem să ne despărţim niciodată»”.

De un real folos ne-au fost şi informaţiile, scrierile şi
corespondenţa purtată de domnul Stelzner Iosef, origi-
nar din Giroc, ulterior ajuns învăţător la Cărpiniş, iar mai
apoi emigrat în Germania, din „Cronica” căruia, apărută
în Germania, reproducem mai multe informaţii.

Între anii 1865-1870 au venit în Giroc primele fami-
lii de nemţi pentru a cumpăra pământ ieftin, pentru a-l
arenda sau pentru a practica diverse meserii. Astfel, croi-
torii, frizerii, pantofarii, zidarii, tâmplarii, fierarii, dul-
gherii sau rotarii găsesc din plin de lucru, ei practicând
aceste meserii paralel cu agricultura. În multe domenii,
etnicii germani au realizat aici o adevărată muncă de pio-
nierat. Sosesc la Giroc familii din: Grabaţ, Lenauheim,
Parţa, Bulgăruş, Checea, Cenei, Iecea Mare, Ionel,
Lugoj, Variaş, Orţişoara, Cărpiniş, Pancevo, Bacova, 
Becicherec, Uivar şi, nu în ultimul rând, din Niţchidorf.

Între anii 1865-1870 au venit din Grabaţ, prin Ciarda,
primele familii germane, precum: Sehi Matthias şi 
Fendler Henrich. Se presupune că în acelaşi timp a venit
şi familia Rastastatter Franz din Orţişoara, iar în anii
1870-1871 familiile Mertrensz Peter şi Kasper.

Casa familiei Sehi (aflată şi în prezent, dar renovată şi
modernizată, pe strada Semenic) a fost prima casă de
ţăran neamţ din sat, fiind construită între anii 1873-1876,
după modelul arhitectural din Grabaţ. A fost construită
din argilă şi pământ bătut şi acoperită cu ţiglă arsă.

Prezentăm, în continuare, originea şi locurile de baş-
tină ale câtorva familii germane, stabilite după anul 1875
la Giroc. Astfel, familia Sehi a emigrat în anul 1776 din
localitatea Bann (provincia Pfalz – Germania), aşe-
zându-se la Grabaţ, după care, în anul 1875, se mută la
Giroc. Familia Adam Peter provenea din Trier, iar stră-
bunii familiei Augustin Frantz din St. Catherine. Fami-
liile lui Nasz Katharina, căsătorită cu Blasi Wilhelm,
proveneau din Neuhausel (Pflaz). Străbunii familiei

Csaftary proveneau din regiunea Lothringen, iar cei ai
familiei Fendler Lorenz, din Franken. Familia Dassin-
ger Peter provenea din Dettingen, iar soţia sa, Karpitier
Barbara, îşi avea originea în Lorena. Străbunii familiei
Gerber Franz erau de loc din Eckersville – Alsacia, iar
cei ai familiei Gion Maria, din Vahlen – Lorena. Nu se
cunoaşte locul de origine al familiilor Grundhauser, 
Rastatter şi Hipp.

Lipsa de lucru în alte ţinuturi aduce la Giroc diverşi
meseriaşi, astfel, în anul 1898, vine de la Lugoj croito-
rul Hengl Martin, dar cauza lipsei unei locuinţe se în-
toarce de unde a venit, pentru a reveni în anul 1903 cu o
căruţă în care şi-a făcut atelier şi locuinţă. Tot în 1898
se mută în sat şi fierarul Stelzner Georg, originar din 
Variaş. Aici găseşte de lucru din plin, atât la localnici,
cât şi la căruţaşii ce lucrau între anii 1905-1909 la înăl-
ţarea digului dintre Urseni şi Şag şi care veneau la fiera-
rul Giuri cu uneltele şi căruţele la reparat şi cu caii la
potcovit. Afacerea prosperă, îşi construieşte o casă mare
unde deschide o prăvălie şi un birt. Erau renumite rela-
ţiile de prietenie şi întrajutorare dintre acesta şi multe 
familii de români, relaţii specifice şi pentru celelalte fa-
milii de nemţi cu băştinaşii români, transmise din gene-
raţie în generaţie până la plecarea masivă a acestora în
Germania, la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90.

Majoritatea emigranţilor germani au cumpărat tere-
nuri ieftine de la un mare proprietar maghiar, ruinat de
datorii, care a emigrat în Ungaria. O parte dintre aceştia,
majoritatea veniţi de la Niţchidorf în perioada 1910-
1912, întemeiază un mic cătun, format din 12-15 case, pe
locul numit şi acum „la nemţi”, situat în sud-est, la un 
kilometru distanţă de satul propriu-zis. Pământul cum-
părat era mlăştinos, argilos, iar pe alocuri nisipos, cu o
slabă fertilitate, dar, harnici şi cu o mare ambiţie, au vrut
să demonstreze că nu există pământ bun sau rău, ci doar
agricultori pricepuţi sau leneşi, astfel că în scurt timp pă-
mânturile lor au devenit roditoare. Acum printre fami-
liile nou-venite se numără şi familiile Mellinger Georg şi
Elisabeth (originari din regiunea Lorena), Pettla Karl şi
Veronika, Augustin Nikolaus şi Franziska, Keller Adam
şi Teresia. După Primul Război Mondial, şvabii din pusta
de „la nemţi” se mută în sat, din dorinţa de a fi mai
aproape de oraş, unde săptămânal mergeau să-şi vândă
produsele, cât şi din dorinţa de a scăpa de jafurile la care
au fost supuşi în cătunul lor izolat. Prima familie care se
mută în sat este cea a lui Peter Rohs, în perioada 
1923-1925.

În timpul Primului Război Mondial şi nemţii din
Giroc au participat la marea conflagraţie mondială şi şi-
au dat şi ei jertfa de sânge pe câmpurile de luptă, unde au
pierit: Müller Ignaz, Martin Pfeifanf, fraţii Carol şi 
Ştefan Thurn, Petru Schipfer, Georg Neuror, Keller
Georg şi Dassinger Peter. Numele acestor eroi stau scrise
alături de cele ale eroilor români pe monumentul ridicat
în anul 1927 în faţa bisericii ortodoxe din Giroc.

Prin reforma agrară din anul 1921, 21 de familii de
nemţi din Giroc sunt împroprietărite cu suprafaţa de 36
de jugăre şi 800 de stânjeni, în aceleaşi condiţii în care
au fost împroprietăriţi şi românii, ungurii sau sârbii.

Perioada dintre cele două războaie mondiale esre una
de refacere a gospodăriilor ţărăneşti şi de prosperitate a
micilor meseriaşi şi comercianţi nemţi, care, într-o sta-
tistică din anul 1939, reprezentau mai mult de un sfert
din totalul meseriaşilor şi negustorilor din sat.

Cel de-Al Doilea Război Mondial, cu pierderile
umane, materiale şi cu urmările sale, avea să aducă şi
populaţiei germane din Giroc necazuri şi suferinţe. Ast-
fel, în război, din armata germană sau română au pierit:
Stelzner Josef, Katalusi W., Ratz St., Furack Franz, 
Pirosch Paul, Petla Peter, Keller Josef şi Rohs Johan.

Instalarea regimului comunist după anul 1945 a su-
plimentat suferinţele nemţilor din Giroc. Astfel, unii din-
tre ei sunt deportaţi în URSS, celor rămaşi acasă li se
confiscă averea, iar în casa familiei Stelzner, după 1950,
pentru o scurtă perioadă, se instalează sediul CAP-ului.

În 17 ianuarie 1945, grupuri de jandarmi, însoţiţi de
soldaţi ruşi şi civili giroceni, au început percheziţionarea
tuturor familiilor de nemţi, „ridicând” toate femeile între
18 şi 30 de ani şi bărbaţii între 17 şi 45 de ani, ducându-i
la primărie. După două zile erau îmbarcaţi în vagoane

de marfă şi transportaţi în URSS, unde, în lagăre de
muncă, au fost puşi să lucreze în mine, şantiere sau 
colhozuri pentru „refacerea ţării”. Dintre nemţii din
Giroc au avut o asemenea soartă următoarele persoane:
Franziska Fendler, Schmadl Anna, Petla Elisabeth,
Schipfer Iosef, Rohs Magdalena, Mellinger Therezia,
Gerber Katharina, Grundhauser Katharina, Grundhauser
Magdalena, Hipp Terezia, Löchinger Adam şi Franciska,
Frey Therezia, Frey Katharina, Frey Barbara, Blum 
Elisabeth, Kunz Peter, Furak Iosef, Krebs Franz, 
Schannen Anna şi Keller Magdalena. Un mic grup a reu-
şit să se ascundă şi să scape de deportare. Bolnavii au
fost trimişi acasă în anul 1947: Hipp Therezia, Fendler
F., Schmadl A. şi Gerber K., iar restul, în anul 1951, când
au fost eliberaţi şi s-au întors la Giroc. În urma deportă-
rii părinţilor, mulţi copii au rămas în sat, fără părinţi, în
grija bunicilor.

După trecerea la colectivizare, următoarele familii
germane se înscriu în CAP: Rohs Peter, Siller Iosef,
Adam Peter, Kuhn Adam şi Schank Valentin, iar toţi cei-
lalţi iau drumul oraşului, unde vor lucra ca buni mese-
riaşi în intreprinderile timişorene, până la pensionare sau
până vor lua drumul Germaniei.

Potrivit diverselor recensăminte, populaţia germană
din Giroc nu a reprezentat niciodată mai mult de 200 de
locuitori, deci mai puţin de 10% din populaţia satului. În
aceste condiţii, la Giroc nu s-a putut organiza şcoala cu
limba de predare germană. Cei care doreau frecventarea
unei asemenea şcoli mergeau la Chişoda, unde, în pe-
rioada interbelică, exista o asemenea secţie, sau în anii
’80 se înscriau la secţiile germane ale unor şcoli din 
Timişoara. Datorită acestei situaţii, majoritatea copiilor
frecventau şcoala din Giroc, iar apoi licee sauşcoli de
meserii din Timişoara, toate în limba română.

Dacă şcoală în limba germană nu şi-au putut organiza,
au dorit dintotdeauna să aibă propria biserică catolică.
În anii ’60 li s-a atribuit şi un teren pe strada Muncitori-
lor, vizavi de familia Rotaru, unde şi-au adus şi o parte
dintre materiale, dar autorităţile de atunci au tergiversat
acordarea autorizaţiilor necesare. Periodic, slujbele se 
ţineau în casele familiilor Martenz, iar mai apoi la fami-
lia Stelzner, unde camerele de locuit au fost transformate
corespunzător, iar Pater Lukas, de la biserica catolică din
Piaţa Lahovary, oficia cu multă credinţă, în prezenţa a
numeroşi credincioşi, slujba de rit romano-catolic.

Văzând că nu este posibilă construirea unui lăcaş de
cult, credincioşii hotărăsc să vândă materialele de 
construcţie adunate şi să mai adune bani pentru a cum-
păra o casă pe strada Timiş, pe care apoi, printr-o serie
de schimbări, să o transforme în biserică. Nici pentru o
asemenea lucrare nu s-a primit niciodată un aviz scris, ci
doar verbal. S-au dărâmat ziduri, s-au schimbat uşi şi fe-
restre, s-a construit un turnuleţ în care s-a montat un clo-
pot, pe acoperiş a apărut o cruce, iar băncile şi altarul
s-au adus de la biserica-mamă din Piaţa Lahovary. Aşa a
apărut o frumuseţe de biserică, de care nemţii din Giroc
erau foarte mândri.

Biserica a fost pictată de către Matthias Kohl (din 
Lenauheim) şi fiica sa, Helene Stelzner. Lucrările de
tâmplărie, zidărie şi vopsitorie au fost făcute de mese-
riaşii proveniţi din rândurile comunităţii germane din
Giroc, precum: Müller Peter, Fendler Georg, Gerber 
Nikolaus, Gerber Anton, Keller Josef şi Gerber Niko-
laus. Şi, astfel, concetăţenii noştri şi-au văzut împlinit
un vis, după multe generaţii. Corul a fost mărit cu cân-
tăreţi tineri, iar în prima duminică din luna septembrie a
anului 1971 are loc sfinţirea acestui lăcaş de cult, cu par-
ticiparea a numeroşi credincioşi, în frunte cu Pater
Lukas, care a rămas devotat până la moarte comunităţii
catolice din Giroc, dar care, din păcate, odată cu trecerea
anilor, se reducea continuu. La slujba de oficiere, alături
de Pater Lukas, au participat preotul Klemenes şi Pater
Johanness, în prezenţa locţiitorului episcopului, dr. 
Kernweiss. Ca oaspeţi de seamă, după ceremonie au par-
ticipat preoţii ortodocşi Iosif Gaiţă şi Horea Vişoiu, 
alături de numeroşi români ortodocşi.

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

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

File de istorie giroceanA

Din cronica nemţilor (şvabilor) din Giroc

,,
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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

47.  Năpututa a 
lu Taica nostru

strajă făr’ 
dă Maica Ruţa

- Au, Costo-Costo, rupă-ţ rău’ coşu peptului, că
măi-gata tătă viaţa te a chinuită m-ai blăstămat tu
pră mińe! – lu mácăr-śińe şî cui-goge, sî dzîśeai
iac-aşa: „Dă-ţ-o dracului pră bolânda dă Ruţa, p’
ce şcie ea śe dzăîşe?!”...

Şî Maica Ruţa să aşădză măi bińe pră scămńelu
cu tri piśioare chicindu-ş poalili dă moarce,
prăcum s-o şî fost îngropată, ăle în patru laţ cu
şlingărai d-un lat dă palmă pră tăblia lată, oţîră
scobită a scamnului ăl cu tri piśioare, prăgăcit
dîntr-o vreme anume prîntru ea pră când şî cât o fi
să şadă-n strajă. Şî măi un scămńel gol şî năocu-
pat – la prima vamă, prîntru śińe-o fi să vină şî cui
i-o veńi rându.

- Iaca, şădz şî tu coló, în răotace, pră scamnu
ăla – şî află dă-l meriţ! Numa sama, Costo, c-a’
teu are numa doauă piśioare, şî cu-a’ tele doauă ar
fi patru; dar când ce-apucă zgârşiu ăl rău, nu ăl dă
moarce, număr d-acuma ăl dă după moarce! la pi-
śioru-ăl stâng, prăcum l-ai avut tădăuna, acu’ nu
ce măi poţ ţîńe în ele: ńiśi în piśior, ńiśi în zgâ-
rśiu-ăl dă moarce – ş-atunśi sama să nu ce hurui!

Că abé dup-aia înśepe chinu: că nu şcii dăcă ai cu
totului-tăt câce piśioare tu şî scămńelu, şî fi-or ele
śităve o’ că nu. Şî năvălesc tăt măi mulţ – dî la
vamă la vamă, asta vreu să-ţ povăstui, să şcii, încă
dă când ni-s sîliţ şî eşci sîlit să stai în strajă cu
mińe, că dî la vamă la vamă vin tăt măi mulţ şărpi
şî şopârle, dă care ţ-o fost ńiază ca dă iad tătă viaţa
cât ai fost pră faţa pământului, vin. Asta va să să
’tâmple numa după śe i-i treśe dă vama dîntâi.
Pân-atunśi, stăi, Costo, stăi ’işi în strajă şî mă
reabdă, ’işi pră scămńelu teu, lângă mińe, pră care
m-ai măscărit când-goge tătă viaţa. Şădz lângă
mińe ca, máacăr dăcă ce-ar apuca zgârśiu, şărpii şî
şopârlili încă nu s-ar apropia dă noi. Ca să ce facă
să-ţ aduśi d-amince că dăcă n-am fi fost ńeamuri
– cum ţ-o fost ruşîńe să prăcunoşci – şî dăcă nu
aş fi avut vrâsta d-aş fi putut să-ţ fiu mamă – estă
că ce-ai fi împreunat cu mińe?...

Numa după śe-o treśe io vama me, tu să vińi pră
scămńelu meu, şî pră sacămńelu teu o veńi şărpii
şî cu şopârlilii... Şî tu trăbă să mă rebdz până când
o răpăuza care-goge dîn satu nostru care n-o avut
ceamă dă năpârśi şî nu ş-o cemut pră mumă-sa dă
şărpili dîn el.

Glosar
coşu-peptului = sternul, coşul pieptului, cutia

toracică
măi-gata = aproape
m-ai blămat = m-ai bârfit, m-ai ponegrit
chicicndu-ş = aranjându-şi
şlingărai = dantelă
a să hurui = a se nărui
śităve = sănătoase, apte, valide
eşci sîlit = eşti obligat, eşti forţat, eşti condam-

nat
ńiază = scârbă, silă, greaţă
zgârşi = cârcel
vamă (vămi) = vămile văzduhului (pe care su-

fletul trebuie să le treacă după moarte)
năpârcă = viperă
a-ş ceme (nevasta, logodnica etc) = a fi gelos

pe (…)

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.

DDuucchheeaannuu
Oare-ţ măi aduşi aminte
Mănăsâi a lu Climpan

Lumea noastră dîntră târşuri
Unge ne făşeam duchean?

Cu nogeili jiulice,
Dăjghinaţ prîn meri şi pruni
Adunam în sân frundzariu

Şî dzîşeam că-s bani d-ai buni.
Io eram cu târgovina,
Tu erai ăl dă dăparce,

Ăl vinit călari pe-o creangă
Ca să târgui câce-toace.
Mozoleai în colţu gurii

Dă la şeapă-un duduroni,
Ce făleai că-i o ţâgare
Ţapănă ca la baroni.

Şeas dân crump legat c-o aţă
Păstă foale-n cheotori – 

Ca să fii ca domn părince
Şî ca domnu-nvăţători.
Ţângăleai întâi la uşă,
Dai bineţă, după care
Dîn negoţu la vegere

Alejeai... la întâmplare – 
Dîn năsîp făină albă,

Turtă dulşe dîn imală,
Brânză dîntr-o cărămidă
Şî cârnaţ dîntr-o dârjală,

Petroloi, duhan, boboanţă,
Beutură-n două oale

Cu tărie d-a prăfriptă
Şi răchie d-a mai moale.

Pân’ ce moşmongeai cu banii
Păturiţ în pozonari,

Io-nşercam (c-aşa-i negoţu)
Să ce-nşelui la cântari.

Îmi plăceai cu mâna spartă 
Mult mai mult cât marfa coastă

Ş-alivanti, sus pă iapă,
La copii şi la nevastă.

Am închis dămult ducheanu,
Dar, cum mi-s un pic şelău,
Alt comerţ, cu altă marfă,

Când mai bine, când mai rău...
Mi-s plecat d-un veac în vandra, 

Iarna cumpăr, vara vând,
Adunai un sac dă frundză

Arsă-n păru dă arjint.
Nu şciu tu şe faşi, ortaşe,

Spune drept, să nu mă minţ:
Tăt reuma nu-ţ dă paşe

O’ vindz iarba din morminţ?
Or trecut, mă cem, v-o sută,

Anii noşci, după socoată,
Nu mai vini să cumperi pită

La ducheanu d-altădată.
Hai, ducheanu să-l dăşchigem

Ca ş-atunşea, măi o dată...
Marius MUNTEANU

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

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

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu
pauză de 6 secunde între ele. 

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

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

Lavinia DAVID - administraţie;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

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

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

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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Daria Vasilescu
6 ani, Giroc

Dalia-Maria Raichici
6 ani, Giroc

Teodora Stângaciu
6 ani, Giroc

Geya Bona
5 ani, Giroc

Denis Goţia
6 ani, Giroc

Recent, Patrick Pascota s-a accidentat la un antrenament,
după ce a pierdut controlul motocicletei şi a căzut. La început
a părut o simplă căzătură şi nimeni nu se aştepta să aibă ur-
mări. Dar, ajuns la Spitalul de Urgenţă „Louis Ţurcanu” din
Timişoara, s-a constatat că a suferit o fractură cu deplasare şi
încălecare a humerusului la mâna dreaptă. Atunci doctorii au
luat decizia că trebuie operat de urgenţă şi a intrat în ope raţie.
După aproximativ o oră, operaţia a luat sfârşit şi toată lumea
a fost bucuroasă de reuşita doctorilor.

„Vreau să mulţumesc doctorului Marius Bănăţeanu, doc-
torului Marius Negru, doctorului Viorel Trestianu şi doc-
torului Mihai Plăviţu pentru profesionalismul şi dăruirea de
care au dat dovadă în sala de operaţie şi nu numai. Ei au fost
cei care ne-au asigurat că Patrick se va urca din nou pe mo-
tocicletă când recuperarea va lua sfârşit. Totodată, fostul
medic al echipei naţionale de fotbal a României, doctorul
Pompiliu Popescu, ne-a garantat, pentru Patrick, toată atenţia
lui şi a clinicii Medasso, în perioada de recuperare care va
urma”, ne-a declarat Ionel Pascota.

CCaammppiioonnuull PPaattrriicckk
PPaassccoottaa ssee rreeffaaccee

dduuppăă oo aacccciiddeennttaarree

La sfârşitul lunii mai, două dintre elevele
Şcolii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda au participat la etapa naţională a
Olimpiadei de limba română, „Universul cu-
noaşterii prin lectură”. Antonia Pup (din
clasa a VIII-a) şi Andrea Tcaciuc (din clasa a
VI-a), clasându-se pe primul loc la faza ju-
deţeană a aceluiaşi concurs, au fost onorate
să reprezinte judeţul Timiş la Olimpiada Na-
ţională desfăşurată în perioada 20-22 mai la
Galaţi.

Pregătite şi îndrumate permanent de
doamna profesor de limba română, Luminiţa
Ivan, aceste fete minunate au demonstrat
reale abilităţi în receptarea şi comentarea
unui text literar, dar şi în exprimarea unei
opinii, lucrările lor dovedind creativitate şi
originalitate. Elevele noastre şi-au dovedit

încă o dată valoarea, ocupând locul II – din
41 de judeţe (!) – la Olimpiada Naţională,
aducând judeţului Timiş o binemeritată me-
dalie de argint şi devenind astfel vicecam-
pioane naţionale la acest concurs. 

Felicitări elevelor merituoase şi doamnei
profesor, care fac cinste şcolii şi comunităţii
noastre. Succes în continuare!

OOlliimmppiicceellee ddee llaa CChhiişşooddaa

Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc,
invitat la Festivalul Etniilor

La Timişoara
s-a desfăşurat
cea de-a XVI-a
ediţie a Festiva-
lului Etniilor. La
Muzeul Satului
Bănăţean a avut
loc, cu acest pri-
lej, şi un specta-
col folcloric al
reprezentanţilor
etniilor care trăi-
esc în Banat. Au
fost prezente et-
niile aromână
(gazda acestei ediţii), ucraineană, germană, sârbă, slovacă, cehă, maghiară, bulgară
şi evreiască. Printre invitaţii acestei ediţii s-au numărat şi componenţii Ansamblu-
lui „Ghiocelul” din Giroc, care i-au încântat spectatori cu un dans ţigănesc. (V.T.)

Rezultate notabile ale micilor
judoka giroceni

Micii judoka din
Giroc, legitimaţi la
Judo Club Timişoara şi
pregătiţi de antrenorul
Mihai Andron, au
obţinut rezultate nota-
bile la Campionatul
Naţional de Judo – Eu-
roregiunea 5 Vest, des-
făşurat luna aceasta la
Sala Polivalentă din
Dumbrăviţa. La com-
petiţie au luat parte
circa 150 de sportivi

din cinci judeţe ale ţării: Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş-Severin şi Alba. La
categoria 27 kg, fraţii Sebastian şi Sergiu Drîmboi au ocupat locul III, cal-
ificându-se în etapa următoare, care va fi găzduită la finele lunii, de Sala
„Constantin Jude” din Timişoara. Dintre judoka giroceni s-au mai remarcat,
la concursul de la Dumbrăviţa, la o categorie mai mare, Marko Enescu şi
Ştefan Proca, ambii obţinând locul V. (G.T.)


