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Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei
Române a Timişoarei organizează, în pe-
rioada 29 aprilie – 6 mai 2015, un pelerinaj
în Israel, prilej cu care se vor vizita princi-
palele obiective de închinare ale creşti-
nătăţii. Iată doar câteva din obiectivele
urmărite: frumoasele Grădini Persane de la
Haifa şi Centrul Bahai; Cana Galileii, locul
unde Iisus a făcut prima Minune – a trans-
format apa în vin; Nazareth, locul unde au

trăit Iosif şi Maria, iar Iisus şi-a petrecut
copilăria; Muntele Tabor, locul unde a avut loc
Schimbarea la Faţă a Lui Iisus; Biserica Sfân-
tului Mormânt.
Grupul va fi însoţit de către preotul Marius
Şonea, preotul paroh al Bisericii Ortodoxe din
Giroc. Costul pelerinajului este de 730 euro.
Pentru mai multe informaţii şi detalii puteţi
suna la tel. 0723 973 258 (preot Marius
Şonea). (A.B.)

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

CCooppiiiiii ddiinn GGiirroocc
şşii CChhiişşooddaa aauu

„„ZZââmmbbeett ddee îînnggeerraaşş””
Premierea participanţilor la ediţia a VIII-a 
a concursului „Ba, al meu e mai frumos!”
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Festivalul „În glas de toacă” se va desfăşura marţi, 7 aprilie, în Grădina de Vară
a Căminului Cultural din Giroc. 
Oaspetele de onoare al ediţiei a VIII-a este Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan,
Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolit al Banatului.
Festivalul se va desfăşura după următorul program:
ora 14,55 - Întâmpinarea Î.P.S. Ioan, Mitropolit al Banatului
ora 16 - Denie în Biserica Ortodoxă din Giroc
ora 17 - Festivalul „În glas de toacă” Vasile TOMOIAGĂ

ÎÎPPSS IIooaann,, MMiittrrooppoolliitt aall BBaannaattuulluuii,,
iinnvviittaatt ddee oonnooaarree aall eeddiiţţiieeii aa VVIIIIII--aa

aa FFeessttiivvaalluulluuii „„ÎÎnn ggllaass ddee ttooaaccăă””

A apărut harta comunei Giroc
Reuşita reformei administraţiei publice locale a 
produs profunde schimbări în viaţa comunităţii
girocene.
Bazându-ne pe previziune, organizare, coordonare, ad-
ministrare eficientă şi motivare, am reuşit să atingem
cei mai buni parametrii din această zonă, răspunzând
aşteptărilor mereu crescânde ale cetăţenilor.
Explozia construirii de locuinţe a dus la înfiinţarea
unor străzi noi pe vetrele vechi ale celor două sate,
Giroc şi Chişoda, iar prin Planurile Urbanistice
Zonale s-au creat adevărate cartiere.
Toate acestea au generat un suport teoretic, dar şi
practic, pentru orientare, şi anume: 
PRIMA HARTĂ A COMUNEI GIROC.
Fără a avea pretenţia unei noi pagini în istoria 
comunităţii, ţin să fac precizarea că această hartă
este rodul evoluţiei spre o administraţie modernă şi
performantă.

Primar, dr. Iosif-Ionel TOMA
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Zile de post şi posturi  
Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi 
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august) 
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 
Postul Sfintelor Paşti (23 februarie –
11 aprilie) 
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(8 iunie – 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (1
august – 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie – 24 decembrie)

Zile în care 
nu se săvârşeşte 
Sfânta Liturghie 

Miercuri şi vineri în săptămâna 
dinaintea Postului Sfintelor Paşti 
(8 aprilie şi 10 aprilie) 
Luni şi marţi în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (13 aprilie şi
14 aprilie) 
Vineri în Săptămâna Patimilor (10
aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an 
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în
ajunul acestora 
În săptămâna lăsatului sec de carne (15
februarie – 21 februarie) 
În Postul Sfintelor Paşti (22 februarie
– 12 aprilie) 
În Săptămâna Luminată (13 aprilie –
19 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (8 iunie – 28 iunie) 
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august – 15 august) 
În postul Naşterii Domnului (14
noiembrie – 24 decembrie) 
În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (21
mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat –
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

12 aprilie şi 13 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti 
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii 
31 mai şi 1 iunie, prima şi a doua zi de
Rusalii
15 august, Adormirea Maicii Domnu-
lui
30 noiembrie, Sfântul Andrei 
1 decembrie, Ziua Naţională a Ro mâ -
niei 
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001155

Demult, trăia într-un sat un brutar renumit pentru
pâinea sa. Dar, într-o zi, lui i se păru că sunt cam
uşoare bucăţile de unt pe care tocmai le cumpărase
de la un ţăran şi le aşeză pe cântar. Când colo, ce să
vezi?! În loc de 1 kg, cât trebuia să aibă o bucată,
fiecare cântărea doar 800 de grame. Supărat foc,
omul s-a dus degrabă la judecătorie, spunând că
ţăranul înşeală lumea şi cerând,
bineînţeles, pedepsirea acestuia.
N-au trecut nici două ceasuri şi
ţăranul a fost adus în faţa judecă-
torului, care l-a ameninţat:
- Dacă este adevărat ce spune brutarul, că îi înşeli
pe oameni la cântar, te bag imediat la închisoare.
- Să-mi fie iertat – zise ţăranul – dar sunt nevinovat.
- Cum îndrăzneşti să minţi? sări brutarul. Chiar
astăzi am cumpărat aceste bucăţi de unt de la tine.
Domnule judecător, trebuie să-l închideţi pe acest
şarlatan, care a încercat să mă păcălească!

- Aşa este, omule? – spuse atunci judecătorul. Este
untul acesta al tău?
- Al meu este, însă, vedeţi dumneavoastă, eu nu am
prea mulţi bani. Mi-am cumpărat un cântar, dar nu
am mai avut bani şi pentru greutăţi, aşa că pun unt
pe un braţ al cântarului, iar pe celălalt pun o pâine
de-a brutarului, care – zice el – are 1 kg. Acum, dacă

pâinea brutarului n-a avut 1 kg, eu
ce vină am?
Auzind una ca asta, judecătorul a
cântărit imediat o pâine şi, într-

adevăr, aceasta nu avea decât 800 de g. În locul
ţăranului, la închisoare a ajuns adevăratul vinovat,
brutarul, care nu doar că înşela oamenii, dar mai
dorea şi să fie aspru pedepsit cel care ar fi făcut
exact ca el.
Cel ce vrea să înşele, singur se înşeală. Chiar dacă
nu vede niciun om greşeala sa, Dumnezeu îi vede pă-
catul; iar atunci când îl mai descoperă şi oamenii,
ruşinea este cu atât mai mare.

povestiri cu tâlc

Pe unii oameni, cu totul potrivnici, binefacerile îi îm-
blânzesc. Pe invidios însă, binefacerile mai mult îl 
înrăiesc. Cu cât invidiosul are parte de mai mari bine-
faceri, cu atât mai tare f ierbe de ciudă, mai mult se
supără şi se mânie. 

Mulţumind pentru darurile primite şi mai mult se
cătrăneşte de purtarea binefăcătorului. Ce f iară nu 
întrec ei prin cruzimea lor? 

Câinii, cărora li se aruncă o coajă, se domesticesc; leii,
cărora li se poartă de grijă, se îmblânzesc. Invidioşii, însă,
mai mult se irită când li se arată îngrijire şi atenţie. 

Inima iubitoare de agoniseală se aseamănă cu focul
care se întinde din ce în ce mai departe pe materia ce arde
şi distrugând una, cuprinde alta. 

Omul desăvârşit este acela care primeşte cu o egală
stare a duhului şi cu mulţumire, din mâinile Domnului,
schimbările vieţii sale, atât pe cele fericite, cât şi pe cele
nefericite. 

Copiii evlavioși sunt cea mai mare mângâiere pentru
părinții evlavioși: sunt cea mai bună împodobire a
părinților vii și cel mai bun monument al părinților
morți.

Sunt două însușiri de căpetenie ale iubirii: mâhnirea și
teama pentru cele care-l pot vătăma pe cel iubit, și bucu-
ria și râvna pentru folosul lui. 

Ascultarea poveștilor lumești să f ie pentru tine ca o
gustare amară, iar poveștile sf inților ca un fagure de
miere. 

DDiinn îînnvvăăţţăăttuurriillee SSffâânnttuulluuii VVaassiillee cceell MMaarree

Postul Paştelui are loc înaintea Învierii Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos şi este cel mai lung şi mai aspru dintre
toate cele patru posturi importante. Oamenii mai numesc
acest post şi Postul Mare. Postul Mare durează patruzeci
de zile, la care se adaugă săptămâna Patimilor.
Motivul principal al postirii în Postul Paştelui era
pregătirea catehumenilor care urma să fie botezaţi de Paşti
şi să intre în biserică. Totuşi, Postul Paştelui a devenit,
absolut firesc, o perioadă de pregătire spirituală pentru
toţi creştinii de a sărbătorii Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos.
Ţinând seama că Postul Mare aduce aminte de postul
celor 40 de zile ţinute de Mântuitor înainte de începerea
activităţii Sale mesianice (Luca IV, 1-2) a fost numit şi
Paresimi. În primele secole se obişnuia să se postească
doar în Vinerea Patimilor sau doar două zile înainte de
Paşti sau o săptămână.
La sfârşitul celui de-al treilea secol, Postul Mare a fost
împărţit în două: Postul Prepascal, cunoscut sub numele
de Postul Paresimilor, care ţinea până în Duminica 
Floriilor, şi Postul Paştilor (Postul Pascal) care ţinea o săp-
tămână, începând cu Duminica Floriilor şi încheindu-se cu
Duminica Învierii Domnului.
În urma Sinodului I ecumenic de la Niceea, din anul 325,
Biserica de Răsărit a stabilit ca durata postului să fie de
şapte săptămâni, durată care a rămas valabilă până în
zilele noastre.

În Postul Mare, creştinii trebuie să dea dovadă de o grijă
spirituală sporită, prin renunţarea la alimentele de prove-
nienţă animală. Mai mult, aceştia trebuie să se înalţe 
sufleteşte prin rugăciune, alături de fapte bune.
În calendarul bizantin, Postul Mare începe în lunea de
după Duminica izgonirii lui Adam din Rai, iar cel latin, cu
Miercurea Cenuşii.
Aşa cum bine se ştie, postul reprezintă reţinerea totală de
la anumite alimente şi băuturi, în scop religios şi moral.
Mai mult, creştinii trebuie să se reţină de la anumite gân-
duri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru
înseamnă că postul trupesc trebuie însoţit de postul 
sufletesc. (M.S.)

PPoossttuull PPaaşştteelluuii

Vinovatul dovedit
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 17 februarie - 30 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna martie se execută trageri în zilele de: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31

Având în vedere numărul mare de incendii izbuc-
nite în zonele rurale, pe izlazuri, în păduri, precum
şi începerea activităţilor agricole de curăţare a tere-
nurilor, livezilor şi a viilor de vegetaţia uscată ră-
masă din anul anterior, vă reamintim câteva reguli
ce trebuie avute în vedere în această perioadă, pen-
tru a evita adevărate dezastre ecologice, pierderi de
vieţi omeneşti şi bunuri materiale.
Astfel: se interzice folosirea focului deschis nesu-
pravegheat în locuri cu pericol de incendiu în apro-
pierea locuinţelor, a anexelor gospodăreşti, lângă
depozitele de furaje, pe câmpuri şi mirişti, în apro-

pierea pădurilor, precum şi în interiorul acestora; ad-
ministratorii fondului silvic (indiferent de forma de
proprietate) au obligaţia de a instrui şi supraveghea
pe cei ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activi-
tăţi în acest areal, privind fumatul sau folosirea focul
deschis în pădure; este interzisă arderea materiale-
lor de orice natură pe timp de vânt.
Distanţele minime de siguranţă la care se poate face
focul sunt: 40 m faţă de locurile cu pericol de 
explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori in-
flamabili, explozivi etc.; 50 m faţă de materialele
combustibile sau clădiri; 100 m faţă de depozite de
furaje; 200 m faţă de liziera pădurii.
Arderea miriştilor se face numai după luarea mă-
surilor ce se impun pentru împiedicarea propagării

focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii. Arderea resturilor vegetale se
execută numai pe baza permisului de lucru cu foc,
după ce a fost informat în prealabil Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Este obligatorie menţinerea în stare de funcţionare
a sistemelor de anunţare, alarmare şi alertare în caz
de incendiu, asigurarea cantităţilor de apă necesare
şi a mijloacelor de primă intervenţie din dotarea
Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.
Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să 
respecte în orice împrejurare normele de prevenire

şi stingere a incendiilor şi să nu pună în pericol,
prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul.
În conformitate cu art. (1), alin. 3, lit. r) şi s),
din H.G. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabi-
lirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vege-
tale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile, fără obţinerea permisului de lucru
cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedi-
carea propagării focului la vecinătăţi; amenaja-
rea locurilor pentru utilizarea focului deschis în
condiţii şi la distanţe care favorizează propaga-
rea focului la construcţii, depozite, culturi 
agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
În conformitate cu art. 98 din O.U.G. nr. 195 din
22 decembrie 2005 privind protecţia mediului,

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare
de la trei luni la un an sau cu amendă penală de la
30.000 lei la 60.000 lei arderea miriştilor, stufului
şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe te-
renurile supuse refacerii ecologice, dacă au fost de
natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană,
animală sau vegetală.
În cazul incendiilor produse la locuinţe, păduri sau
plantaţii, persoanele fizice şi juridice aflate în apro-
pierea acestora, au obligaţia să anunţe evenimentul
la Dispeceratul unic de urgenţă, telefon 112 şi să ia
măsuri, după posibilităţi, pentru limitarea şi stin-
gerea incendiului.

Dumitru CRĂINICEANU, şef SVSU Giroc

MMăăssuurrii ddee pprreevveenniirree
aa iinncceennddiiiilloorr ssppeecciiffiiccee
sseezzoonnuulluuii ddee pprriimmăăvvaarrăă

Giroc, str. Lămâiţei nr. 9, ap. 4

Cabinetul de avocat oferă servicii de consultanţă juridică şi
asistare/reprezentare a persoanelor -zice şi juridice în

domenii precum dreptul civil, recuperări datorii, dreptul
asigurărilor, recuperarea daunelor şi obţinerea despăgubir-

ilor din accidente rutiere, dreptul familiei, partaje, di-
vorţuri, drept comercial, plângeri contravenţionale, precum
şi servicii de în-inţări -rme, închidere/deschidere punct de

lucru sau orice alre menţiuni în Registrul Comerţului.
Telefon: 0720-646.677

e-mail: andra_popescu87@yahoo.com

CCAABBIINNEETT DDEE AAVVOOCCAATT
PPOOPPEESSCCUU AANNDDRRAA GGEEOORRGGIIAANNAA

Acţiune de colectare 
îmbrăcăminte şi încălţăminte

Nu arunca, DONEAZĂ!
Serviciul Public de Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei comunei Giroc, des-
făşoară în data de 04.04.2015, între orele 10-14, o acţiune caritabilă de colectare
de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru a veni în sprijinul persoanelor şi familii -
lor aflate în dificultate, pentru a aduce bucurie celor care nu au posibilităţi 
materiale pentru achiziţionarea unor obiecte vestimentare.
Acţiunea se va desfăşura în incinta fostelor Unităţi Militare, pe Calea Timişoarei,
nr. 76, Giroc.
Obiectele donate trebuie să fie într-o stare bună, spălate şi împărţite pe categorii
de vârstă, astfel: 0-3 ani; 3-7 ani; 7-11 ani; 11-15 ani; 15-18 ani; alte categorii de
vârstă.
Nu se colectează lenjerie intimă! 
Produsele colectate vor fi direcţionate către fundaţiile de profil.

Inspector, Lavinia DAVID

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Gu-
vernului nr. 97/2005 cu modificările şi completările
ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimeze pe
teritoriul României cu un act de identitate. Actul de
identitate este documentul care se eliberează 
cetăţeanului român pentru a-i dovedi identitatea, 
cetăţenia şi domiciliul.
În cazul expirării termenului de valabilitate a ac-
tului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot
prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de
zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a
solicita punerea în legalitate cu act de identitate.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14
ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile enu-
merate mai jos, cetăţenii sunt obligaţi să solicite
eliberarea unui act de identitate:
- dacă s-a modificat numele sau prenumele titula-
rului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;
- în cazul schimbării domiciliului;
- în cazul atribuirii unui nou CNP;
- în cazul deteriorării actului de identitate;
- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului
de identitate;
- când fotografia din cartea de identitate nu mai co-
respunde cu fizionomia titularului;
- în cazul anulării;
- pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor le-
gale constituie contravenţie şi se sancţionează, după
caz, cu amenzi cumprinse între 40 şi 80 de lei.

Şef SPCLEP Giroc, 
Laura JEFLEA

AAccttuull ddee iiddeennttiittaattee,,
ddrreeppttuull şşii

rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa
ffiieeccăărruuii cceettăăţţeeaann
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CCooppiiiiii ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa aauu
„„ZZââmmbbeett ddee îînnggeerraaşş””

Premierea participanţilor la ediţia a VIII-a a concursului „Ba, al meu e mai frumos!”
Ediţia a VIII-a a concursului „Ba, al meu e mai frumos!”, iniţiat de ziarul 
„Dialog cu cetăţenii”, şi-a consumat sâmbătă, 14 martie, ultima etapă. La ora
11, Căminul Cultural din Giroc – locul de desfăşurare a premierii – a devenit
neîncăpător. Mulţimea de copii, cărora li s-au adăugat părinţi, bunici, rude sau 
prieteni, a aşteptat cuminte deschiderea festivităţii.
Aceasta a fost făcută, ca în f iecare an, de primarul comunei Giroc, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma. După tradiţionala urare de bun-venit, domnul primar a
făcut introducerea în atmosfera ce avea să caracterizeze şi această ediţie a 
festivităţii de premiere a concursului ziarului nostru. Au fost câteva ore de
bună dispoziţie, iar Căminul Cultural din Giroc a răsunat de râsetele sincere
ale copiilor, care au mulţumit, astfel, gazdelor şi organizatorilor pentru mo-
mentele de neuitat pe care le-au oferit. Şi pentru că aminteam de organizatori,
să spunem că şi în acest an Primăria şi Consiliul Local ale comunei Giroc au fost
alături de participanţii la concurs, alocând suma necesară achiziţionării ca-
dourilor participanţilor.
Şi tot ca în f iecare an, nu au existat clasif icări, f iecare copil f iind deja câştigă-
tor, pentru că, aşa cum spune mereu domnul primar, „copiii din Giroc şi Chişoda
sunt cei mai frumoşi din lume”.
Pentru că sărbătoarea a fost una în special pentru copiii, acestora nu le-a lipsit
nimic: au fost trataţi cu dulciuri şi răcoritoare, au primit diplome şi cadouri, 
s-au jucat alături de membrii Clubului Educaţional „Cerino”.
Nu au fost uitate nici mamele care i-au însoţit pe copii la acest adevărat spec-
tacol cu ei şi pentru ei: f iind în luna în care este sărbătorită femeia, acestea au
primit câte o floare.
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Războiul a făcut victime şi după ce a trecut peste noi,
nu numai în timpul ostilităţilor, pe front. Un aseme-
nea caz l-a constituit moartea violentă a lui Constan-
tin Buzăiescu (1927-1945). Împrejurarea este
specificată pe monumentul său funerar: „Optsprezece
ani când am împlinit /Moartea îngrozitoare mi-a venit,
/ Cu un glonte de brand m-a înşelat / Şi eu singur 
m-am împuşcat”.
Dintr-o joacă a fost şi sfârşitul lui Ioan Stoia (1962-
1976), la numai 14 ani, eveniment relatat astfel: „Mer-
geam cu grabă spre casă, / Mama m-aştepta voioasă:/
-Măi Petrică, ce e oare? / -Maică, / am o grabă mare.
/ Când vorba am terminat, / Pistolul l-am şi luat. / El
era o jucărie/ [...] / Un pocnet s-a auzit [...] / Degrabă
veni salvarea / Să mă ducă-n Timişoara./ [...] / Un doc-
tor striga-ngrozit: / Cu Petrică s-a sfârşit!”. Dramatis-
mul situaţiei este accentuat prin intercalarea dialogului
în relatarea la persoana I.
Unul din cele mai impresionante epitafuri poate fi citit
pe un monument uitat, năpădit de vegetaţia prin care
abia pătrunzi. Din slovele dăltuite în marmură,
aproape şterse de vreme şi acoperite de licheni, se
poate descifra povestea vieţii şi situaţia care a cauzat
moartea lui Petru Gherban (1907-1929), a cărui pore-
clă, „Becherus”, doar bătrânii satului o mai ştiu. 
Reproducem în întregime acest epitaf:

„Tare lumea mi-o fost dragă,
Numai soarta mi-o fost slabă.

Mic de tată am rămas
Ş-am crescut cu mult necaz.

Când fusei ca un bujor
Şi mamei de ajutor,

Duşmanii m-or urmărit
Până când m-or dobângit.

Plecam seara-n sat cântând
Cu prietenii petrecând.

Când acas m-am napoiat,
Duşmanii m-or aşteptat
În grădină dup-un gard.
Când la poartă am ajuns,

Înaintea mea or curs
Şi atâta mi-o răspuns:

- Măi, tu nu eşti Becheruş?
Şi prietenii m-or lăsat,

Iar duşmanii m-or puşcat.
Iar când puştile-or pocnit,

Eu durere am simţit.
Maica când o auzit,

Afară că o ieşit,
În braţe m-o sprijonit, 
În sobă ea m-o băgat

Şi pe mine m-o strigat.
Eu cu ochii m-am uitat, 

Sănătate mi-am luat 
Şi de-aicea am plecat.

Neamuri şi prieteni iubiţi,
Când pe la mormânt veniţi, 

Patima să m-o citiţi”.
Accidentele de circulaţie au facut victime şi la noi, dar
nu întotdeauna sunt menţionate în epitafuri. O excep-
ţie o constituie epitaful lui Petru Petcu (1943-1983) în
care ni se spune: „Povestea mea e-grozitoare / [...] Ve-
neam spre casă-n graba mare / Într-un asfinţit de soare.
/ Maşina de un copac s-a izbit, / Inima în două mi-a
plesnit”.
Deşi au mai existat momente dramatice care au pro-
vocat decese, acestea nu sunt amintite întotdeauna în
epitafurile de pe monumente. Aşa este cazul lui Ion
Ilie Pascota (1916-1955), campion moto, accidentat
mortal de un camion, al lui Barani Silviu Dănuţ (1958-
1979), electrocutat, al tinerei Ofelia Marincu, dece-
dată prin asfixiere şi altele. De altfel, se pare că, în
ultimul timp, epitafurile sunt mai rare şi conţinutul
acestora este mai redus.
Menţionam la începutul acestor consideraţii că, nu de

puţine ori, creatorii acestor epitafuri dau dovadă de un
simţ artistic în exprimare, specific creatorilor, în ge-
neral. Aşa se face că cele mai multe epitafuri îmbracă
haina poeziei populare, nu lipsită de valori artistice
demne de luat în seamă. Cel mai des întâlnit, din fi-
gurile de stil, este epitetul, cu o deosebită forţă de evo-
care a fiinţelor apropiate defunctului, a unor momente,
situaţii, împrejurări ale vieţii acestuia, de care se des-
parte cu durere în pragul morţii. Aşa sunt: mamă 
duioasă, mamă dulce, soţie nemângâiată, frate iubit,
lacrimi calde, jalnică soartă, inima cernită, tirana de
boală, casă întristată, mormânt rece.
Comparaţiile scot în evidenţă frumuseţea tinerilor 
decedaţi ori a copiilor rămaşi orfani: „Cu mare jale am

lăsat / Un copil ca şi o floare / Când fusei
ca un bujor / Mi-a venit vremea să mor”.
„Am plecat azi tânără ca o floare”, „Ca
pe un înger te-am iubit”. Imaginea florii
care substituie figura celor tineri dispă-
ruţi devine deosebit de expresivă în me-
tafore: „Floare fui, floare trecui / Parte
de lume n-avui!”; „Într-o vreme de mai,
când câmpu-i plin de flori. / O floare-n
casa mamei eu m-am născut în zori”.
Deseori sunt întâlnite în epitafuri parale-
lisme între momentul trecerii din viaţă şi
frumuseţea naturii din acel anotimp, mai
ales primăvara şi vara, toate fiind menite
să accentueze tristeţea: „Într-o zi de pri-
măvară / Cine oare ar vrea să moară?”;
„Nici o moarte nu-i amară / Ca moartea
de primăvară”; „Era mândră şi frumoasă
zi de vară”; „Florile de pe vâlcele / Toate
plâng de a mea jele”.
Versificaţia celor mai multe dintre epita-
furi este specifică poeziei populare, în
general. Versurile nu sunt dispuse în
strofe, măsura acestora, de cele mai
multe ori, este constantă: 7-8 silabe, rit-
mul trohaic şi rima împerecheată, împle-
tită uneori cu monorima.
Ceea ce ar mai fi de remarcat este faptul
că, în unele situaţii, mai ales când de-
functul provine dintr-o familie de inte-
lectuali, urmaşii găsesc potrivit să
reproducă drept epitaf câteva versuri
adecvate momentului aparţinând unor
poeţi clasici binecunoscuţi: Vasile Alec-

sandri, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Octavian
Goga. Uneori, frânturi de versuri clasice apar interca-
late în creaţia autorului anonim. Alteori pot fi întâl-
nite pe monumentele funerare sentinţe maxime de
circulaţie universală, unele provenind din antichitate,
cum sunt: „Călătorule, stai, odihneşte-te o clipă şi află
că aici, sub această lespede, odihneşte...” sau „Călător
cu pasul rece / Te opreşte şi citeşte / Ieri am fost şi eu
ca tine / Mâine vei fi tu ca mine”.
Iată de ce cercetarea epitafelor devine o „plăcută ză-
bavă”, cum ar spune cronicarul, care scoate la lumină,
pentru cei interesaţi, o bogăţie de informaţii.

Prof. Ion MURARIU

EEppiittaaffuurriillee ddiinn cciimmiittiirruull GGiirrooccuulluuii ((22))
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Trecând peste aspectele negative, activităţile prac-
tice prezentate în numărul trecut al ziarului nostru,
care de multe ori depăşeau posibilităţile copiilor de
10-14 ani, prin modul în care erau organizate, au
lezat personalitatea copilului şi a cadrului didactic.
Oamenii şcolii deveneau executanţii ordinelor 
venite din partea unor activişti de partid, care nu se
pricepeau nici la şcoală, dar nici la agricultură.
În afara acestor activităţi, la începutul anilor ’80,
şcoala era obligată să producă răsaduri, activitate
desfăşurată la orele de agricultură, în cadrul cărora,
profitând de pasiunea şi priceperea profesorilor 
Silvestru Ştevin şi Titina Şaur, copiii au avut multe
de învăţat pentru viaţă.
Alte activităţi desfăşurate de elevi au fost strânsul
spicelor după secerat în primele zile din vacanţa de
vară, colectarea materialelor refolosibile: sticle, 
borcane, hârtie, textile, fier vechi, cioburi de sticlă etc.
Aspectul pozitiv al acestor acţiuni, dacă acesta a
existat, constă în faptul că din puţinii bani adunaţi se
organizau excursii pentru elevi sau, pentru şcoală,
se cumpăra material didactic, după ce o altă parte
din venituri erau virate organizaţiei judeţene de 
pionieri.
Printre cele mai umilitoare şi jenante activităţi ale
cadrelor didactice amintim: „munca de culturalizare
a maselor”, care, printre altele, cuprindea: cititul
presei în faţa ţăranilor în timpul pauzelor de prânz,
în perioada de seceriş şi treierat, ţinerea unor confe-
rinţe la căminele culturale, includerea în echipele
care „lămureau” ţăranii pentru intrarea în CAP, 
mobilizarea copiilor şi locuitorilor pentru participa-
rea la demonstraţiile de 1 mai şi 23 august, serviciul
telefonic la primărie. Sunt doar o parte dintr-o mul-
titudine de activităţi care, de-a lungul unei aproape
jumătăţi de secol, au degradat calitatea de dascăl, 
l-au înjosit şi au făcut ca prestigiul lui în faţa pări-
nţilor şi a comunităţii în care trăia să scadă. De
aceea, după 1990, când toate aceste obligaţii au dis-
părut, cadrele didactice au fost printre cei care au 
simţit în cea mai mare măsură „binefacerile” şi în-
noirile democratice, fiind printre cei care doreau ca
aceste transformări să fie ireversibile şi cât mai 
profunde, chiar dacă situaţia lor materială nu s-a
schimbat radical în bine. A fost o uşurare psihică şi
morală când ne-am recâştigat demnitatea călcată în
picioare de-a lungul anilor, de persoane din afara
sistemului de învăţământ.
În privinţa bazei materiale a şcolii, până în anul
1963, procesul de învăţământ se desfăşura în patru
săli de clasă din clădirea şcolii vechi şi o sală de
clasă în clădirea fostei grădiniţe (în prezent, clădirea
Poştei). Din anul şcolar 1964-1965 se extinde şcoala
veche cu încă patru săli de clasă, creându-se condi-
ţii optime pentru numărul de elevi existent în acea
etapă. Necesitatea mutării grădiniţei în două săli de
clasă din aripa nou construită, care devin trei clase
în anul 1972, şi perspectiva creşterii numărului de
elevi determină trecerea la construirea unei noi şcoli,
în perioada 1970-1973, cu o largă participare a 
cetăţenilor din comună şi a cadrelor didactice, astfel
încât un local cu parter şi etaj, ce cuprinde şase săli
de clasă, un birou şi o sală de materiale, nu va costa
decât 328.000 de lei. La realizarea celor două 
construcţii, un rol important şi l-au adus cei doi di-
rectori din acea perioadă, Ovidiu Tocmacov şi 
Silvestru Ştevin, precum şi primarii Gheorghe
Haneş şi Ana Haneş.
Trecând peste conţinutul ideologic, cu nefaste 
influenţe politice, şi ale cultului personalităţii, în-
văţământul românesc de până în 1989, prin dăruirea

cadrelor didactice, contribuie la pregătirea tineretului
în spiritul muncii şi al respectului pentru cultura 
română şi universală.
În acea perioadă, de la Şcoala din Giroc se formează
zeci de intelectuali în cele mai diverse domenii de
activitate, pregătiţi la instituţiile de învăţământ 
superior din Timişoara, Cluj-Napoca sau Bucureşti,
precum şi muncitori sau tehnicieni, pregătiţi în şco-
lile tehnice sau de meserii, cu o înaltă calificare, care
prin aportul lor contribuie la continuarea tradiţiilor
învăţământului profesional sau tehnic.
Mai ales după 1960, se constată o schimbare în men-
talitatea locuitorilor şi a tinerilor din Giroc, care în
număr tot mai mare vor urma şcoli medii sau supe-
rioare din Timişoara.
Directorii şcolii în această perioadă au fost: Simion
Hodoneanţu – între anii 1950-1960; Ovidiu 
Tocmacov – între anii 1960-1973; Silvestru Ştevin –
între anii 1973-1981; Octavian Gruiţa – între anii
1981-2009

Simion Hodoneanţu
Conducătorul unităţii şcolare, învăţătorul Simion
Hodoneanţu, era bine pregătit profesional, ajuns în
anii maturităţii. Câştigase destulă experienţă la ca-
tedră, încât să dirijeze activitatea din şcoală după
principii pedagogice şi metodice sănătoase. Astfel,
a reuşit să ridice prestigiul Şcolii din Giroc, 
aliniind-o printre şcolile fruntaşe din fostul raion 
Timişoara. Nu întâmplător, inspectoratul şcolar i-a
încredinţat misiunea de a organiza, la şcoala noastră,
multe cercuri pedagogice, la care participau cadrele
din zonă.
Tot la Giroc se desfăşurau festivaluri şi concursuri
cultural-artistice la care elevii şi tinerii din comună
se dovedeau, deseori, câştigători. Formaţiile de 
dansuri populare, cor, teatru, brigadă artistică, so-
lişti vocali şi instrumentişti erau instruite de dascăli
şi activau la Căminul Cultural, al cărui director a
fost, o vreme, tot Simion Hodoneanţu. Cu pricepere,
ştia să atragă tineretul în asemenea activităţi, dove-
dindu-se acelaşi bun organizator.
Dincolo de profesiunea de dascăl, ca om, Simion
Hodoneanţu era sociabil, „un hâtru bun de glume”,
cum spune poetul. De aceea, sătenii îl iubeau, îl 
respectau şi, pentru că ştia să se apropie de ei, să le
asculte păsurile, era numit de mulţi „Uica Sima”.
După zece ani de şedere în Giroc, s-a retras către
sfârşitul activităţii la Timişoara, în cartierul Mehala,
marcat până la sfârşitul vieţii de pierderea unicului
fiu, Nicu, care s-a prăpădit în floarea tinereţii, în
urma unui accident.
Domnul director al Şcolii din Giroc de odinioară,
învăţătorul Simion Hodoneanţu, şi-a găsit odihna de
veci în cimitirul din Mehala Timişoarei. Numele şi
faptele lui nu i-au rămas uitate de către cei care l-au
cunoscut aici, în Giroc.

Ovidiu Tocmacov
Originar din Fibiş, urmează cursurile şcolii elemen-
tare din localitate, după care Liceul „C.D. Loga” din
Timişoara şi Facultatea de matematică-fizică din ca-
drul Universităţii timişorene. Este primul director
cu studii universitare al Şcolii din Giroc, începând
cu anul 1960 şi până în anul 1973. Este repartizat la
şcoala noastră încă din primul an de învăţământ, din
1959, unde funcţionează până în anul 1976, când, în

urma unei severe selecţii, este ales pentru a lucra ca
profesor de matematică în Maroc. Aici lucrează,
conform contractului, până în anul 1989, iar la în-
toarcere se stabileşte în Elveţia, la Geneva, unde
predă matematica la College des Coudriers, până la
pensionare.
De aprecierea de care s-a bucurat în România, iar
mai apoi în Maroc, se va bucura şi la noua şcoală,
dovadă fiind faptul că a fost numit şeful catedrei de
matematică. Atunci când întreprinde demersurile
pentru organizarea schimbului cultural cu Şcoala din
Giroc, se bucură de un sprijin total din partea auto-
rităţilor locale, ale şcolii, dar şi ale oraşului şi can-
tonului Geneva.
Elevii şcolii l-au apreciat întotdeauna ca pe un 
admirabil dascăl, competent, sever, dar şi apropiat
de copii, care a ştiut să încurajeze calităţile celor do-
taţi intelectual, dar şi să-i ajute pe cei aflaţi în difi-
cultate. S-a implicat în viaţa şcolii şi a satului, fiind
sufletul activităţilor culturale şi sportive organizate
la Giroc, iar pentru elevi a fost iniţiatorul excursii-
lor şi taberelor organizate pe tot cuprinsul ţării. A
participat, alături de colegii din acea perioadă, la
marile proiecte privind extinderea şcolii vechi cu
încă patru săli de clasă, la construirea şcolii noi şi la
mutarea grădiniţei de la vechiul sediu de lângă
Poştă, în actualul local. Plecarea sa în Maroc a fost
regretată de elevi, părinţi, colegi, foşti elevi sau
simpli locuitori, toţi fiind convinşi că au pierdut un
om şi un dascăl deosebit.
O lungă perioadă de timp, legătura cu profesorul nos-
tru a fost întreruptă, aproape că nu mai ştiam nimic
despre el, informaţiile fiind lapidare şi inexacte.
A venit anul 1996, când şcoala noastră sărbătorea
220 de ani de învăţământ românesc, când, cu multă
bucurie, a răspuns invitaţiei noastre de a participa la
acest eveniment. A parcurs drumul de la Geneva la
Giroc alături de doamna Tenzi Tocmacov, chiar dacă
avea să fie alături de noi doar pentru câteva ore, dar
sentimentele trăite de el în locurile revăzute după
atâţia ani au fost atât de puternice, încât au refăcut
vechile legături cu foştii elevi, colegi sau locuitori
care l-au reîntâlnit. Acest fapt l-a determinat să pro-
pună proiectul schimbului intercultural între Şcoala
din Giroc şi cea din Geneva, la care preda. A bătut
la uşile autorităţilor geneveze, a primit sprijin din
partea şcolii unde, cu ajutorul elevilor şi profesori-
lor genevezi, a organizat diverse acţiuni pentru
strângerea de fonduri din care să finanţeze excursia
elevilor români, a apelat la sponsori din Elveţia şi
Austria, astfel că în anul 1997 toate pregătirile erau
încheiate. În urma acestui schimb cultural, şcoala
noastră a primit zece calculatoare cu imprimante,
TV color, video, maşini de scris, materiale sportive,
dar mai ales o excursie de vis pentru 20 de elevi şi
opt cadre didactice.
Ca urmare a raporturilor restabilite după anul 1996,
nu a fost an în care să nu ne revedem, iar pentru ca
legătura să fie şi mai puternică, a ţinut ca şi pensio-
narea să şi-o organizeze la Şcoala din Giroc, alături
de foşti şi actuali colegi, de unii dintre foştii elevi.
În anul 2002 a participat la lansarea, la Giroc, în pre-
zenţa participanţilor la schimbul cultural Giroc-
Geneva, a cărţii „Florile prieteniei”, iar în anul 1996
a participat la festivităţile organizate în şcoală, pri-
lejuite de sărbătorirea a 220 de ani de învăţământ
românesc în Giroc.

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

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

File de istorie giroceanA

Şcoala din Giroc din 1948 încoace (1)
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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

35. Aorica. Fata
Mărghśii – 

Măghiśea. Baba
Ana Şchiopiţa

Măria lu Fraiku o fost să fie dîn ńeamu lu Mărcoń
(dîn ńeamu ăsta o măi rămâńeat unu dă i-or dzîs
Lelilţă, cam năfufăn el după natura lui, fiśorel-
băiat care nu s-o măi fost însurat – şi aşa s-o stîns
ńeamu Mărcońeşcilor), iară Măria asta o trecut în
ńeamu Frăicońilor dî la Cotcoreţ, prîntru că s-o
fost măritat cu Giuca, ńepotu lu Iosîm Fraiku. Iară
Iosîm Fraiku nu era dîn felia Cotcoreţîlor, numa
era dîn ńeam Furśesc, încă măi-năince s-a pleca
dîn ţara cotcoreţîlor, Ţîrnogoreţ, dîn care vin toţ
corcoreţî, şî alta nu-i, niśi că poace fi!
Era dîn ńeam turśesc – dară el o pustîńit Ţîrnogo-
reţu (asta śic-ar fi fost ţara sigurat a cotcoreţîlor)
fuźind d-acoló baş dă rău’ turśilor, care nu l-or măi
pestit în ńeamu-ăl turśesc prîntru că s-o-nsurat cu
Fata Maria, creşcina dîn ńeamu Cotcoreţîlor. Şî 

d-atunśi śic-ar fi rămâńeat ogodu în ńeamu Frăi-
cońilor ca fiśiorii să să-nsoare (mácăr să-ş fure
ńevasta dăcă n-au încotro, numa dîn ńeamu
năzgreşît creşcińesc să fie, şî numa cu fece bo-
cedzace cu numili stră-străbabii lor, Măria oriunge
şî cândgoge le veńea vremea.
Aşa că Giuca Fraiku, aźungând la vremea lui dîn
vremea noastră, n-o măi aflat fată potrivită la Cot-
coreţ, dar o veńit ca fiśiorel-băiat într-o dzî, a
doaua dă Paşci – dă după Răzbelu ăsta care fusă
acu’ măi pră urmă – la noi la Bolomaśi. Şî pusă
ochii pră Măria lu Mărcoń nămăritată până într-
aia vreme; ş-apo’-atâta o şî fost: încă notarăşu
Togea, rămâńeat o vreme tăt notarăş şî după veńi-
rea bolşoviśilor, s-o ghingit el (cu notărăşască
prăśepere, la care-l sprijońea şî ńevastă-sa 
Togeoańe) cumă că pră Mărie s-o probocedză în
numili Fraicu, prîntru ca să mośceńească ńeamu
Frăiconilor (dacă tăt fusă dă s-o fost stâns ńeamu
Mărcońeşcilor dîn Bolomaşi pră crăcu lu năfuf-
ănu dă Leliţă o fost să să stîngă).
Şî iac-aşa, însurat gata, trăgând-o pră Măria dîn
ńeamu Mărcońilor śe sta să să stîngă în ńeamu
Frăicońilor, s-o dus iar la Cotcoreţ. Şî la scurtă
vreme dă ńiśi nu să plińi anu – o făcură pră 
Aorica...

Glosar
fiśiorel-băiat = june, fecior neînsurat; o pustîńit
= şi-a luat lumea în cap, a pribegit; Ţîrnogoreţu
= Muntenegru (stat din viitoarea Iugoslavie); 
cotcoreţ = muntenegrean (locuitor al Cotcoreţu-
lui); ogodu = rânduiala, datina, legea nescrisă,
obiceiul; notarăşu = notarul; bolşoviśii = ostaşii
Armatei Roşii (care au adus comunismul, după
credinţa sătenilor); sprijońea = susţinea, spriji-
nea; o făcură = o procreară, o născură.

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.

SSâânngguurruu ppăăccaatt!!
Sub lumina ha şierească,

Pă largu pământului,
În bătaia vântului,

Firie dulşie omenească,
Graiu blând şî cumpătat

Ca în dulşiel’e Bănat
Nu mai cred să să găsască!

Şie mândreţuri prân câmpie!
Şie dă holge cu rod bun!
Creşce prunu lângă prun

Şî struguri frumoş’ în viie!
Bănăţănii-au ochi frumoş’

Iei îs vrednişi, sănătoş’
Şî tot natu-i d’omenie!

Cum răsună-n ghies pădurea
Dă glas dulşie dă şimpoi,

Ori dă fl uier dă la oi!
Dar auzâtu-s-o p-aiurea,

Ca săceanu lucrător
Ca-n Bănat să cânce-n cor?

Pui rămaş că: nicăurea!
Dă creginţă ş’a lui faptă

Bănăţanu ăl frumos
Totd’auna i fălos!

„Tu şie ieşci?” dă-ntrebi, 
ce aşteaptă

Dă la orice băieţan:
„Bage, io mi-s bănăţan!!”
O fi vorba lui gireaptă…
P’îngă tăce estea bun-e,
Poezie în grai bănăţean

Care îs pă la Bănat
Iestă ş-un micuţ păcat,

Nu vă râgeţ, - dar l-oi spuné:
Farba şî albel’el’e
Strâcă bănăţănel’e

Ca pă flori o uscăşiuńe!
Victor Vlad DELAMARINA 

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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Bogdan Oprişoreanu
4 ani, Chişoda

Bianca Stoianovici
4 ani, Chişoda

Mircea şi Victor Ştirban
4 ani, Chişoda

Andrei-Sebastian Rada
4 ani, Chişoda

HC Giroc s-a impus pe teren propriu în turneul amical internaţional reunind în sala
de sport din localitate vizitatori din Serbia şi Ungaria. În schimb, distincţiile 
individuale au revenit unor reprezentanţi ai celorlalte formaţii implicate. Astfel,
cel mai tehnic jucător a fost desemnat Sebastian Boanchiş, de la echipa de juniori
II a LPS Banatul, înlocuitoare în ultima clipă a grupării United Cluj, golgheter a
devenit maghiarul Papp, de la finalista Mako KC, iar titlul de cel mai bun portar
a fost adjudecat de Branko Jovanovic, de la cei din Alibunar.
United Cluj, pe terenul căreia HC Giroc disputa două jocuri amicale la finele
toamnei, a anunţat înainte de turneu că nu mai face deplasarea la Giroc, locul

fiind preluat de o garnitură juve-
nilă din handbalul timişorean,
LPS Banatul participând prin
grupa antrenată de Adrian
Panait, fost jucător al 
Politehnicii.
Competiţia a constat în patru
jocuri: două semifinale de cali-
ficare şi finalele mică respectiv
mare. Echipele participante au
primit, din partea organizato-
rilor, câte o cupă.

Ca rezultate, gruparea gazdă,
din Campionatul Judeţean Timiş
de handbal masculin, HC Giroc,
a trecut la limită în finală de
maghiarii de la Mako KC, cu
34-33 (20-18).
Marcatori ai finalei au fost 
Sebastian Petrişor, cu 8 goluri,
Alin Trifa 7, Emil Stolojan 5,
Andrei Botoş 5, Ovidiu 
Dulgheru 4, Mark Bodola 3 şi
Ovidiu Durnea, cu două goluri.
Pentru oaspeţi, care au revenit puternic pe final, de la 32-28, au înscris Papp, de
11 ori, Vekeb 9, Arokzalvasi 5, Sarosi 5, Vikor 1, Csaba Soti 1 şi Szilagyi 1.
Gazdele s-au calificat în finală dispunând de juniorii timişoreni: HC Giroc – LPS
Banatul 39-24 (19-9). Au înscris Sebastian Petrişor – 10 goluri, Dan Bereznicu 7,
Ovidiu Dulgheru 5, Ovidiu Durnea 4, Andrei Botoş şi Mircea Anghel – câte 3,
Mark Bolola şi Alin Trifa – câte două, Albert Borzaşi, Emil Stolojan şi Radu
Nedeie – câte un gol. De la învinşi au punctat Sebastian Boanchiş 7, Dejan
Savulov 4, Laurenţiu Vuia, Răzvan Trif şi David Bădineanţu – câte 3, Sebastian
Măruşcă, Viorel Milescu, Robert Laxan şi Luca Mândra – câte un gol.
Ulterior, LPS Banatul a jucat curajos în finala mică, pierzând de puţin în faţa sâr-
bilor de la Buducnost Alibunar, cu 27-30 (15-16). Marcatori au fost, pentru
români, Bădineanţu, cu 9 goluri, Vuia 7, Boanchiş 4, Savulov 3, Sava, Trif,
Bologa şi Mihăilă – câte un gol, respectiv, de la vizitatori, Jivanov şi Tubic – câte
6, Stevic şi Sadesku – câte 4, Roşu şi Bilak – câte 3, Petrovic, Bitevic, Siven,
Dikic – câte un gol. (A.B.)

HHCC GGiirroocc,, ggaazzddăă şşii ccââşşttiiggăăttooaarree
aa ppaattrruullaatteerruulluuii iinntteerrnnaaţţiioonnaall

aammiiccaall oorrggaanniizzaatt îînn ccoommuunnaa nnooaassttrrăă
Cătălin Şeşureac, tânărul boxer din Chişoda, a
mai reuşit o performanţă notabilă pe tărâmul pu-
gilatului, reuşind să se întoarcă de la finala Cam-
pionatului Naţional de Juniori II cu medalia de
bronz. La categoria +80 de kilograme, în cadrul
căreia participă Cătălin, s-au calificat 14 sportivi.
Cătălin a ajuns în semifinale, unde a pierdut în
faţa unui sportiv din Oneşti. Boxerul care luptă
pentru şcoala la care învaţă, Liceul cu Program
Sportiv Banatul Timişoara, şi-a luat revanşa în
„finala mică”, pe care a câştigat-o, clasându-se
astfel pe treapta a treia a podiumului de premiere.
Competiţia s-a desafăşurat, la începutul lunii
martie, la Buzău.
Să amintim că, la finele anului trecut, Cătălin 
Şeşureac a obţinut un la fel de merituos loc IV la 
finala Cupei României, la aceeaşi categorie de 

greutate. În luna aprilie, se
preconizează organizarea, la
Timişoara, a unei competiţii
internaţionale de box, la care
Cătălin ar urma să participe.
Până atunci, tânărul boxer din
Chişoda îşi vede de antrena-
mente, dar şi de şcoală, unde
are, la fel, rezultate bune la
învăţătură. A. BORBELY

MMeeddaalliiee ddee bbrroonnzz ppeennttrruu bbooxxeerruull
CCăăttăălliinn ŞŞeeşşuurreeaacc îînn ffiinnaallaa

CCaammppiioonnaattuulluuii NNaaţţiioonnaall ddee JJuunniioorrii IIII

Şah: victorie zdrobitoare a Girocului în 
C.N. pe Echipe Şcolare – faza judeţeană
În data de 21 martie 2015, la sediul C.S.S. nr. 1 din Timişoara, s-a desfăşurat faza 
judeţeană a Campionatului Naţional de Şah pe Echipe Şcolare. Ediţia 2015 se distinge
prin aceea că, pentru prima oară, ciclul primar a avut secţiune separată faţă de elevii
de la gimnaziu. 
Liceul „David Voniga” din Giroc a participat
cu trei echipe, una la gimnaziu şi două la ci-
clul primar. Echipa de gimnaziu, formată din
Paul Paraschiv, Denis Alboni, Alexandra 
Paraschiv, Mihai Iucu şi Ltefan Juravle, a de-
venit campioană judeţeană pentru a treia oară
consecutiv (2013, 2014, 2015), după ce a în-
vins toate celelalte şapte echipe participante,
cu scor maxim: 4-0! Cu alte cuvinte, din cele
28 de partide jucate în total la acest concurs,
membrii echipei girocene au realizat un scor
perfect: 28 de victorii, nici o remiză, nici o 
înfrângere...
La secţiunea dedicată claselor I-IV, pe primul
loc s-a clasat echipa formată din chişozenii Dorin Dumitrache, Mihai Cureteu, 
Gabriel Dumitrache şi Ioana Paşca, cu cinci meciuri câştigate şi un egal. Echipa for-
mată din Andrei Juravle, Andrei Popescu, Andrei Mînzat şi Beatrice David (giroceni
şi chişozeni împreună) a ocupat locul 3. Pentru comparaţie, singura echipă din 
Timişoara care a participat la această secţiune s-a clasat pe locul 7.
Cu această ocazie, a fost demonstrat potenţialul noii generaţii de şahişti care se ridică
la Giroc. Elevii de la ciclul primar nu numai că au completat cu doi jucători lotul
celor de la gimnaziu (Mihai Iucu, clasa a II-a, patru victorii, şi Ştefan Juravle, clasa
a IV-a, trei victorii), dar au aliniat şi două echipe la propria lor secţiune, unde au 
ocupat locuri fruntaşe (1 şi 3). 

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru


