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Comuna Giroc, prin Ansamblul
folcloric „Ghiocelul”, a reprezentat,
din nou, cu cinste, România, la o mani-
festare peste hotare. Este vorba despre
„Balul Mărţişorului”, organizat de
Comunitatea Românilor din Serbia, în
28 februarie, în localitatea Satul Nou,
din ţara vecină. Pentru această mani-
festare, ansamblul din comuna noas-
tră a pregătit un program variat, care
s-a întins pe durata a două ore, intitu-
lat „Bună seara, dragi români”, în
coregrafia maestrului Victor Jicheran.
Dansatorii au prezentat jocuri din Ba-
natul de pustă, Banatul de munte,
soroace specifice zonei Girocului,
dansuri din Ţara Oaşului, Moldova,
de pe Someş sau din Făget. Au com-
pletat tabloul solistele Loredana Sur şi
Adelina Mihai.
Prezenţi la această manifestare au fost
domnul Cosmin-Victor Lotreanu,
consul al Consulatului României din
Vârşeţ, şi doamna Oana Firănescu,
secretar II alAmbasadei României din
Belgrad.

Organizatorii au ţinut să
le mulţumească maes-
trului coregraf Victor
Jicherean şi domnului
Ionel-Lucian Şipoş, pen-
tru spectacolul extraor-
dinar oferit românilor din
Serbia, exprimându-şi spe-
ranţa ca această colaborare
culturală cu Ansamblul
Folcloric „Ghiocelul”
din Giroc să continue.

Anton BORBELY

Odată cu cea de-a VIII-a ediţie, cea din
acest an, Festivalul „Lada cu Zestre”
ajunge într-o etapă matură, în care ex-
perienţa celor şapte ediţii, de până
acum, îşi arată rezultatele, atât la nivel
organizatoric, cât şi la nivelul partici-
panţilor şi al publicului. Prin inter-
mediul acestui festival, judeţul Timiş a
reuşit să mobilizeze comunităţile locale,
fiecare dintre acestea dezvăluind ce are
mai de preţ în domeniul artei
tradiţionale.
Cu atât mai mare este mândria giroce-
nilor, cu cât reprezentanţii săi au reuşit
să ia Marele Premiu la toate ediţiile, la
care au participat până acum.
În acest an, Girocul şi Chişoda intră în
competiţie, în faza zonală, în ziua de 16
martie, la Recaş, unde se vor întrece cu
reprezentanţi ai oraşului-gazdă şi ai co-
munelor Remetea Mare, Topolovăţu
Mare, Brestovăţ şi Bucovăţ.
Comuna noastră va fi reprezentată, la
toate secţiunile festivalului, de Ansam-
blul folcloric „Ghiocelul”, Corul Bise-
ricii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”,
solişti vocali, instrumentişti, fanfară, re-
citatori, expoziţii, tradiţii şi obiceiuri,
carte veche şi tipărituri, dar şi cu arta
culinară tradiţională din Giroc.
Le urăm succes reprezentanţilor noştri
la ediţia a VIII-a a tradiţionalului festi-
val de folclor şi tradiţii bănăţene, cu
speranţa că, la final, vor aduce Marele
Premiu, din nou, la Giroc.

V. TOMOIAGĂ
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8 Martie la Giroc şi Chişoda
Ziua Internaţională a 

Femeii a fost sărbătorită,
în modalităţi diferite, de

către cei mai mici locuitori
din Giroc şi Chişoda

amănunte, în paginile 4-5

Sâmbătă, 15 martie, ora 11, la Căminul Cultural din Giroc,
va avea loc festivitatea de premiere a copiilor participanţi la
ediţia a şaptea a concursului „Ba, al meu e mai frumos!”, iniţiat
de ziarul „Dialog cu cetăţenii”.
Timp de un an, de la precedenta ediţie, în rubrica specială dedi-
cată acestui concurs, au apărut copii din Giroc şi Chişoda, „cei mai
frumoşi copii din lume”, cum îi numeşte, cu fiecare prilej, primarul
comunei, dr. Iosif-Ionel Toma.

Redacţia „Dialog cu cetăţenii”



2 DIALOG CU CETĂŢENIImmaarrttiiee 22001144

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 (3 martie - 19
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(16 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 
(16 aprilie şi 18 aprilie)
Luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (21 aprilie şi
22 aprilie)
Vineri, în săptămâna Patimilor 
(18 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 
(23 februarie - 1 martie)
În Postul Sfintelor Paşti (2 martie - 
20 aprilie)
În Săptămâna Luminată (21 aprilie -
27 aprilie)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavel (16 iunie - 28 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august - 14 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 
(29 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat -
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

1 şi 2 ianuarie, Anul Nou
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii
21 aprilie şi 22 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti
15 august, Adormirea Maicii Domnului
1 decembrie, Ziua Naţională a
României
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

Zile şi date importante
Duminică, 17 mai, Ziua Naţională a
Familiei
Duminică, 7 iunie, Ziua mamei şi
copilului
1 septembrie - Ziua rugăciunii pentru
mediu
13 noiembrie - Ziua Bibliei

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă
Viaţa din lumea aceasta n-are mai mult preţ decât visele.
(Sf. Ioan Hrisostom)

Mândria este lipsa cunoaşterii lui Dumnezeu. (Sf. Maxim
Mărturisitorul)

Tot ce am săvârşit fără rugăciune şi nădejde bună, ne este pe
urmă vătămător şi fără preţ. (Sf. Marcu Ascetul)

Să nu te atragă la pământ dorul celor trecătoare pe tine, cel
ce cugeţi la cele cereşti. Căci, dacă te leagă ceva pământesc,
eşti ca vulturul care are piciorul prins în laţ. (Cuviosul 
Teobnost)

Cel ce urăşte patimile smulge pricinile lor, iar cel ce se su-
pune pricinilor e războit de patimi, chiar dacă nu vrea. 
(Sf. Marcu Ascetul)

Lumea aceasta este asemenea unei corăbii, admirabil înfrumu-
seţată, dar primejdioasă la călătorie. (Sf. Filaret al Moscovei)

Un elev s-a plâns într-o zi profesorului său că 
nu-L întâlneşte pe Dumnezeu. Profesorul i-a
răspuns: „Dacă îţi vei spune că ai nevoie de El,
atunci Îl vei întâlni pe Dumnezeu”. Elevul nu a
înţeles mesajul, motiv pentru care, într-o zi, pe
când se aflau în faţa unui râu, profesorul i-a cerut
copilului să stea cu capul sub apă. Când acesta a
ieşit, profesorul l-a întrebat de ce nu a stat mai
mult. Atunci copilul i-a răspuns: „Pentru că
simţeam nevoia să respir”. Profesorul i-a răspuns:
„Când vei simţi nevoia de Dumnezeu la fel de 
puternic precum cea pentru respiraţie, atunci Îl vei
întâlni pe Dumnezeu”.
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Cei patruzeci de Mucenici, deşi erau de
obârşie din diferite locuri, făceau parte
din aceeaşi ceată ostăşească. Ei au fost
prinşi din pricina mărturisirii credinţei
în Hristos şi au fost duşi la cercetare.
Dar, nelăsându-se înduplecaţi să jert-
fească idolilor, mai întâi au fost loviţi
cu pietre peste faţă şi peste gură, dar
pietrele, în loc să-i atingă pe ei, se în-
torceau şi loveau pe cei ce le aruncau.
Apoi, au fost osândiţi, în vreme de
iarnă, să petreacă toată noaptea în mij -
locul unui lac, care se găsea în
apropierea Sevastiei. Pe când se găseau
în mijlocul apei, unul dintre ei, care
iubea mai mult viaţa, ieşind din lac, a
alergat la o baie din apropiere, dar, de
îndată ce a fost atins de căldura de
acolo, s-a topit cu totul. Unul dintre os-
taşii care era de pază a intrat laolaltă cu
sfinţii în lac şi l-a înlocuit pe cel plecat,
văzând în noapte pe sfinţi înconjuraţi de
lumină şi cununi, pogorându-se din cer
asupra fiecăruia dintre ei.
Iar când s-a făcut ziuă, sfinţii care erau
leşinaţi, de abia se mai vedeau
respirând. Atunci, li s-au frânt fluierele
picioarelor şi au luat cununile muceniciei,
dându-şi sufletele în mâna lui Dumnezeu.

Iar slujitorii tiranului, aducând nişte
căruţe şi încărcând în ele sfintele lor
trupuri, le-au pornit către ţărmul unui
râu, care trecea prin apropiere. Şi
văzând că unul dintre tineri, al cărui

nume era Meliton, mai sufla încă, l-au
lăsat să trăiască mai departe. Când
mama lui a văzut însă că rămâne singur,
a socotit că lucrul acesta înseamnă ceva
mai mult decât moartea şi a fiului ei. De
aceea, neţinând seama că este femeie
slabă şi înăbuşindu-şi în suflet toată
durerea de mamă, a luat pe fiul său pe

umeri şi a pornit cu el după căruţele cu
trupurile sfinţilor, întocmai ca o vi tea ză,
socotind că numai atunci acesta va trăi
cu adevărat, când l-ar vedea şi pe el
mort şi părăsit împreună cu ceilalţi.
Dar, în timp ce-l purta astfel pe umere,
acesta şi-a dat şi el duhul. Şi atunci,
mama simţindu-se eliberată de griji, s-a
bucurat mult şi sufletul ei a săltat în
chip plăcut de sfârşitul fiului ei. Şi
ducând trupul neînsufleţit al iubitului ei
fiu până la locul unde se găseau
trupurile sfinţilor, l-a pus deasupra lor
şi l-a numărat cu toate celelalte, pentru
ca nici măcar trupul, al cărui suflet por-
nise să se înnumere laolaltă cu sufletele
celorlalţi, să nu se deosebească de
trupurile lor. Iar slujitorii aceia ai vrăj-
maşului, aprinzând un foc mare, au ars
trupurile sfinţilor. Apoi, pentru ca nu
cumva creştinii să poată lua moaştele
lor, le-au aruncat în râu. Dar acolo, prin
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, s-au
strâns cu toate laolaltă într-o surpătură,
de unde, fiind scoase de mâinile creş-
tinilor, ne-au fost dăruite nouă, ca o
bogăţie de neînstrăinat. (M.S.)

Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia

La 25 martie Biserica prăznuieşte
Bunăvestirea sau Blagoveştenia, adică
înştiinţarea Maicii Domnului cu privire
la marele eveniment care se va întâm-
pla, de care depindea mântuirea lumii.
La vârsta de 15 ani, Fecioara Maria a
părăsit templul, ducându-se în cetatea
Nazaret. Aici, ea a trăit în curăţie de -
săvârşită, fiind logodită cu Iosif, un băr-
bat mai în vârstă decât ea, din seminţia
lui David. Aici, arhanghelul Gavriil
vesteşte Fecioarei Maria că va naşte, de
la Duhul Sfânt, pe Mântuitorul lumii,
Iisus Hristos. Îngerul s-a arătat Sfintei
Fecioare şi i s-a închinat: „Bucură-te,
ceea ce eşti plină de har, Domnul este
cu tine! Binecuvântată eşti tu între
femei”. (Luca 1.28). Apoi, i-a dat
vestea: „Şi iată vei lua în pântece şi vei
naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus”
(Luca 1.31). La întrebarea ei, cum se va
întâmpla aceasta, deoarece nu ştia de
bărbat, arhanghelul Gavriil i-a zis:
„Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi
puterea Celui Prea înalt te va umbri;

pentru aceea si Sfântul care Se va naşte
din tine, Fiul Lui Dumnezeu Se va
chema”. (Luca 1.35) Conştientă de
acest mare dar, de evenimentul unic de
care depindea mântuirea lumii, bucuria
ei neavând margini, a crezut, precum 
i-a spus îngerul, că la Dumnezeu nimic
nu este cu neputinţă.
Lămurită total de ceea ce avea să se în-
tâmple, va spune cu fermitate, fără cea
mai mică îndoială: „Iată, roaba Dom-
nului sunt, fie mie după cuvântul tău”.
Şi cuvântul Arhanghelului s-a adeverit
şi „Cuvântul S-a făcut trup”, Dumnezeu
a venit în lume şi S-a făcut om. A venit
prin om şi a rămas în om, fiind un
Dumnezeu-Om şi a venit ca să deschidă
calea Omului-Dumnezeu, cale la capă-
tul căreia cea dintâi a ajuns Fecioara
Maria, prin naştere, prin lipsa sa de
păcat, prin iubire, prin trăirea în lumina
lui Dumnezeu. De aceea, cinstirea 
Fecioarei Maria nu este o exagerare, ci
este modul deosebit de a aprecia „casa”
Întrupării cea plină de curăţie, care a

adus pe lume omul Iisus, cel Care ne-a
mântuit prin această locuire în pânte-
cele Mariei, cea preacinstită de toate
puterile cereşti. (M.S.)

Buna Vestire sau Blagoveştenia
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 28 ianuarie - 26 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: 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27

Poliţiştii locali desfăşoară activităţi de
verificare a modului în care sunt respec-
tate prevederile Legii nr. 50/1991, ac-
tualizate, respectiv normele legale
privind disciplina în construcţii, existând
sesizări cu privire la aceste aspecte. Ve-
rificăm şi felul în care firmele abilitate
să asigure servicii pe domeniul public
(intervenţii, branşamente, lucrări în ca-
rosabil) respectă legea în ceea ce pri-
veşte delimitarea amplasamentelor,
respectarea termenelor de execuţie şi
predare, aducerea la stadiul iniţial a ca-
rosabilului şi a amprizei acestuia.
Ne confruntăm cu numeroase încălcări
ale dispoziţiilor legale pe linie de mediu,
în ceea ce priveşte abandonarea ori de-
pozitarea pe domeniul public a deşeuri-
lor provenite ca urmare a lucrărilor de
construcţii, fapt pentru care vom avea în
atenţie aceste aspecte în zona noastră de
competenţă.
Vom aplica, cu precădere, prevederile
OUG nr. 195/2002, la regimul circulaţiei

pe drumurile publice, deoarece în zona
de acţiune a indicatoarelor de „Oprire in-
terzisă”, situate în preajma instituţiei Pri-
măriei comunei Giroc, nu este respectată
semnificaţia acestora, iar pe lângă
amenda contravenţională, vom stabili şi
puncte de penalizare, în conformitate cu
legea.
Pe linia activităţilor comerciale, am con-
statat că unele unităţi economice (îndeo-
sebi cele care deţin terase sezoniere) nu
deţin acorduri de funcţionare, ceea ce
determină încetarea activităţii acestora şi
punerea lor în legalitate.
În perioada următoare, vom avea în aten-
ţie şi parcurile din zona noastră de com-
petenţă, mai ales legat de respectarea
orarului de închidere a acestora, a ordinii
şi liniştii publice, a integrităţii materia-
lelor şi dotărilor din parcuri, care sunt
puse la dispoziţia cetăţenilor.

Jr. Daniel SGURĂ, şeful Serviciului
Poliţiei Locale Giroc

Poliţia Locală Giroc vă informează
Înainte de părăsirea locuinţei, între-
rupeţi instalaţiile de alimentare cu
apă, gaze, energie electrică şi închi-
deţi ferestrele. Scoateţi animalele
din gospodărie şi dirijaţi-le către lo-
curile care oferă protecţie. La pără-
sirea locuinţei, luaţi documentele
personale şi o rezervă de alimente,
apă, trusă sanitară, un mijloc de ilu-
minat, un aparat de radio şi, pe timp
friguros, îmbrăcăminte mai groasă.
După sosirea la locul de refugiu,
comportaţi-vă cu calm, ocupaţi lo-
curile stabilite, protejaţi şi suprave-
gheaţi copiii şi respectaţi măsurile
stabilite.
La reîntoarcerea acasă, urmaţi mă-
surile următoare: nu intraţi în lo-
cuinţă, în cazul în care aceasta a fost
avariată sau a devenit insalubră; nu

atingeţi firele electrice; nu consu-
maţi apa direct de la sursă, ci numai
după ce a fost fiartă; consumaţi ali-
mente numai după ce au fost cură-
ţate, fierte şi, după caz, controlate
de organele sanitare; nu folosiţi in-
stalaţiile de alimentare cu apă, gaze,
electricitate, decât după aprobarea
organelor de specialitate; acordaţi
ajutor victimelor surprinse de inun-
daţii; efectuaţi lucrări de înlăturare
a urmărilor inundaţiei: degajaţi
mâlul, curăţaţi locuinţa şi mobilie-
rul, dezinfectaţi încăperile; sprijiniţi
moral şi material oamenii afectaţi
de inundaţii, prin găzduire, donare
de bunuri materiale, alimente, 
medicamente.

Şef SVSU Giroc,
Dumitru CRĂINICEANU

CCuumm ssăă ttee pprrootteejjeezzii şşii ssăă
iinntteerrvviiii îînn ccaazz ddee iinnuunnddaaţţiiii ((22))

Este binecunoscut faptul că, în această perioadă,
foarte mulţi cetăţeni utilizează focul pentru dis-
trugerea vegetaţiei uscate, fără informarea şi
obţinerea, în prealabil, a documentelor emise de
către autorităţile competente. Arderea resturilor veg-
etale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu

foc, dar şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează con-
travenţional, în conformitate cu H.G.R. nr.
537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contra-
venţiilor la normele de prevenire şi stingere a in-
cendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 lei-2.500
lei. Inspector, Adelina SÎRBU

NNuu ppoolluuaaţţii mmeeddiiuull pprriinn aarrddeerreeaa mmiirriişşttiilloorr
şşii aa rreessttuurriilloorr vveeggeettaallee ddiinn ggrrăăddiinnii!!

Iulian Florea şi
Cătă lin-Fran -
 cisc Blum sunt
elevi ai Liceu-
lui Teoretic
„David  Vo-
niga” din
Giroc, în clasa
a V-a, respec-
tiv a VI-a, iar
zilele trecute
au oferit un
exemplu de civism şi bună creştere.  Pe strada Dună-
rea, cei doi tineri au găsit pe jos un portofel. În el au
descoperit acte, carduri şi o sumă de bani. Cei doi
copii au luat portofelul şi l-au dus la Postul de Poli-
ţie al comunei Giroc, pentru ca agenţii de aici să-l
poată găsi pe păgubaş. Gestul acestora a fost apreciat
de lucrătorii Postului de Poliţie al Comunei Giroc,
agentul principal Aurelian Gârd, şeful Postului, lău-
dându-i pe cei doi: „Au dat dovadă de un spirit civic
care ar trebui să fie urmat şi de cei mari. Au făcut
ceea ce trebuia şi au adus portofelul la Poliţie. Astfel,
păgubaşul a putut să-şi recupereze actele şi banii. Mai
mult, pe lângă mulţumirile aduse copiilor pentru că
au făcut acest gest, păgubaşul a promis că-i va re-
compensa, pentru că merită cu adevărat”.
Iulian şi Cătălin spun că au acţionat firesc, pentru că
aşa au învăţat, atât acasă, în sânul familiei, cât şi la
şcoală, la orele de educaţie civică. Nu le-a trecut prin
gând să facă altceva cu portofelul, decât să-l predea
la Poliţie, iar cel care l-a pierdut să poată intra din
nou în posesia lui.
Un gest care, pe lângă apreciere, trebuie urmat de fie-
care dintre noi, în situaţii similare. Felicitări pentru 
Iulian Florea şi Cătălin-Francis Blum pentru ceea ce
au făcut. De astfel de cetăţeni responsabili are nevoie
atât comuna Giroc, cât şi, vorbind la scară naţională,
întreaga ţară. (A. BORBELY)

EExxeemmpplluu ddee cciivviissmm,,
ddaatt ddee ddooii aaddoolleesscceennţţii ddiinn GGiirroocc

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

Arbuşti şi arbori

Sfârşitul lui martie şi începutul lui aprilie este o pe-
rioadă bună pentru transplantarea arbuştilor şi arbo-
rilor. De îndată ce solul poate fi lucrat, dar înainte ca
mugurii să se umfle sau să se fi deschis, puteţi muta
arbuştii şi arborii.
Dacă în februarie nu aţi aplicat fertilizant arbuştilor
şi arborilor, faceţi lucrul acesta acum. Folosiţi un
fertilizant de tip acid pentru rododendroni, plantele
veşnic verzi, coniferele, azaleleele şi camelii.
Utilizaţi un fertilizant universal pentru a hrăni
trandafirii şi alţi arbori şi arbuşti cu frunze căză-
toare. Dacă golosiţi un fertilizant solid granulat, tre-
buie să udaţi sufficient, astfel încât acesta să intre în
sol.
Finalizaţi tunderea pomilor fructiferi în această lună,
înainte de umflarea mugurilor.

Plantele perene, anuale şi cu bulbi
În această lună puteţi tunde trandafirii. O tundere
mai severă va duce la ramuri cu flori mai frumoase
şi o tufă mai compactă.
Începeţi să stropiţi trandafirii împotriva pătării
negre.

Fertilizaţi trandafirii.
Dacă aveţi o seră, este momentul să tăiaţi butaşi din
plantele „puse la iernat”, precum Coleus (urzica
decorativă), crizantemele, muşcatele şi alte plante
perene.
Divizaţi şi transplantaţi plantele perene care înflo-
resc vara şi hrăniţi-le pe cele care s-au prins, de în-
dată ce produc mlădiţe noi.
Plantaţi florile cu bulbi sau tuberculi delicaţi (gladi-
ola, crinii şi daliile). Puteţi continua să plantaţi noi
bulbi la fiecare două săptămâni, până la jumătatea lui
iunie, pentru a asigura astfel o sursă continuă de flori. 

Fructe şi legume
Găsiţi-vă timp pentru pregătirea solului grădinii,
pentru plantare.
Gunoiul de grajd descompus bine sau cel procesat,
muşchiul de turbă sau compostul sunt aditivi buni
pentru a crea un strat de humus în sol.
Mazărea, măzărichea şi legumele perene, precum
asparagus, rubarbă, hrean şi anghinare pot fi plan-
tate acum. Vinetele, varza de Bruxelles, conopida,
ţelina, prazul, ceapa, cartofii timpurii şi ridichile pot
fi plantate în grădină pe la jumătatea lunii.
Spanacul, sfecla mangold, varza, conopida şi alte
legume rezistente pot fi semănate sau transplantate
în grădină, pe la sfârşitul lunii.
Plantaţi căpşuni, afini, coacăzi, viţa de vie şi pomi
fructiferi.
Este timpul să puneţi în pământ seminţele de roşii,
salată şi alte legume.

Insp. Maria HANEŞ
Mai multe informaţii pe decostyle.mayra.ro

LLuuccrrăărrii îînn ggrrăăddiinnăă –– lluunnaa mmaarrttiiee ((11))
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Ziua Internaţională a Femeii a fost sărbătorită, în
modalităţi diferite, de către cei mai mici locuitori din
Giroc şi Chişoda. Copiii de la cele două grădiniţe cu pro-
gram prelungit, precum şi şcolarii de la ciclul I, alături
de educatorii şi învăţătorii lor, au învăţat poezii şi cân-

tece despre mamă, au confecţionat felicitări de tot felul şi
au organizat acţiuni prin care au celebrat f iinţa cea mai
dragă lor, mama, cea care le-a dat viaţă. Cei mai mari
dintre elevi, cei din clasele V-IX, de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, au participat la „Balul

Mărţişorului”. Au fost momente emoţionante, atât la
Giroc, cât şi la Chişoda, iar copiii şi mamele lor au pe-
trecut clipe minunate împreună. Relatăm, în cele ce
urmează, momentele pregătite cu prilejul zilei de 8
Martie la Giroc şi Chişoda.

Grupa Mică A
8 Martie – o zi frumoasă, în
care ne exprimăm dragostea
şi recunoştinţa faţă de femei
şi, în special, faţă de mame.
O zi care vine să ne aducă
aminte cât de importantă
este EA pentru fiecare din
noi.
Aflaţi în primul an de gră-
diniţă, preşcolarii Grupei

Mici A au dorit să-şi arate dragostea pentru mămicile lor, să le
reamintească cât de speciale sunt pentru ei, prin gesturi sim-
ple, aşa că s-au pregătit toată săptămâna pentru această zi
specială: au participat la confecţionarea unei felicitări, un
dar original – amprenta mânuţei lor, la trei anişori, au recitat
o poezie despre mamă şi au fredonat „E ziua ta, mămico!”.
Toate aceste acţiuni au fost coordonate de doamna educa-
toare Janina Terteci.

Grupa Mică B
Preşcolarii de
la Grupa Mică
B, îndrumaţi
de doam nele
educa toare
Rodica Pie naru
şi Bianca Jinga,
au învăţat o
poezioară de -
dicată Zilei
Ma mei. De
ase me  nea, au confecţionat o cutiuţă, pe care au 
decorat-o cu flori, iar în interior au aşezat un nufăr,
decupat şi lipit tot de ei. Cadourile au fost o surpriză
pentru mame, care le-au primit cu bucurie, pentru că
au fost realizate cu dragoste de către cei cărora 
le-au dat viaţă.

Grupa Mică C
Coordonaţi de 
doamnele edu-
catoare Flo-
 rina Berindeiu
şi Doina Mo-
canu, cei mai
mici grădini -
ţaşi din Giroc
au confec ţio -
nat felicitări şi
mici atenţii
pen tru ma me le lor, cu prilejul zilei de 8 Martie. Un gest
inedit a fost acela de a-şi lăsa amprenta mânuţelor lor în
lut. Alături de aceste cadouri, cei mici au pregătit cân-
tece şi poezii pentru mama, pe care le-au rostit cu
glasuri curate şi din inimă, în ziua de 8 Martie.

Grupa Mijlocie A
Sub îndruma -
rea doamnelor
edu  c a t o a r e
Lau ra Gher -
ban şi Lă cră -
m i o  a r a
B a  b e s c u ,
copiii de la
Grupa Mi-
jlocie A au
confecţionat,
din ipsos, o
ramă, în care şi-au pus, fiecare, propria fotografie.
Cei mici au pictat rama acestui mini-tablou şi au
lipit pe ea un trandafir. Ziua de 8 Martie a fost săr-
bătorită în cadrul grupei, iar cei mici au aşteptat cu
nerăbdare ora prânzului, atunci când au avut posi-
bilitatea să le ofere mămicilor aceste inedite cadouri.

Grupa Mijlocie B
Copiii de la
Grupa Mijlocie
B, educatoare
doamnele Simo -
na Leontescu şi
Ramona Ma xim,
au învăţat, pen-
tru ziua de 8
Martie, o poezie
şi un cântec, pe
care le-au oferit în dar mamelor. De asemenea, au
confecţionat o inimioară, au înşirat mărgele şi au
obţinut o brăţară, au pictat buchete de flori, pe care le-
au încadrat într-o inimă. Toate aceste cadouri le-au
luat cu ei acasă şi le-au făcut, apoi, o surpriză mămi-
cilor, cu prilejul zilei dedicate acestora. Preşcolarii au
fost îndrumaţi de doamnele educatoare Simona Leon-
tescu şi Ramona Maxim.

Grupa Mijlocie C
Ziua de 8 Martie a fost
una specială pentru
copiii din Grupa Mij -
locie C şi pentru
doamnele educatoare
Lidia Blidăran şi Ofe-
lia Coman. Copiilor
le-au fost pregătite
multe surprize, ei
putând participa – şi

au făcut-o cu plăcere – la mai multe activităţi, cum ar fi pic-
tura „Floricele pentru mama”, activitatea practică de deco-
rare a unor inimioare, activitatea gospodărească „Prăjitură
pentru mama mea”, activitatea muzicală „Cântecele dedi-
cate zilei de 8 Martie” sau activitatea de educare a limbaju-
lui „Mamă, tu eşti numai una”. La sfârşitul săptămânii, copiii
au oferit mamelor cadouri lucrare chiar de mânuţele lor, ace-
ştia fiind recompensaţi cu multe îmbrăţişări şi iubire din par-
tea celor care le-au dat viaţă.

Grădiniţa cu Program Prelungit din Giroc

Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc
Clasa I A

Pentru a marca 8 Martie, elevii coordonaţi de
doamna profesoară pentru învăţământul pri mar Li-
liana Antal au prezentat un montaj lite rar-artistic, de di-
cat venirii primăverii şi Zilei Mamei. Fetiţele au
dansat pe ritmurile unui vals al lui Chopin, „Va-
lurile primăverii”, iar băieţii au fost costumaţi în
diferite animale din pădure. Au fost recitate şi cân-
tate poezii şi melodii specifice primăverii şi dedi-
cate mamei. În final, taţii prezenţi au fost invitaţi
să le cânte mamelor „La mulţi ani!”. Acestea  au
primit, de asemenea, diplome şi flori, micii învă-
ţăcei oferindu-le cu lacrimi în ochi.

Clasa I B

Îndrumaţi de doamna profesoară
pentru învăţământul primar Clau-
dia Drăgan, elevii din clasa I B au
prezentat cântece şi poezii dedicate
zilei de 8 Martie. 
La final, cei mici au făcut şi o de-
monstraţie de judo. Copiii au fost
felicitaţi de toată lumea pentru
modul în care s-au pregătit pentru
această sărbătoare specială dedi-
cată mamei, în primul rând.

Clasa a II-a B
Serbarea elevilor din clasa a II-a B, îndrumaţi de dom-
nul profesor pentru învăţământul primar Sorin Ersegean,
a avut loc la Sala de conferinţe a Complexului Turistic
„Trio”. Au fost invitate mamele, dar şi bunicile, care au
asistat la un program de cântece şi poezii specifice aces-
tei perioade: „Rugăciunea unei mame”, „Să ştii, măicuţa
mea dragă”, „E ziua ta, mămico”, „Sfatul bun al
mamei”, „Casa părintească”.

Clasele V-IX
De 1 Martie, elevii din clasele V-IX au participat la
„Balul Mărţişorului”, care a avut loc în holul Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc. S-a dansat, s-a cân-
tat şi au fost organizate concursuri distractive de dans.
Organizatori au fost doamnele profesoare Melentina
Costa şi Olivia Albu.

Clasa 
Pregătitoare A
Copiii de la Clasa
Pregătitoare A,
pre gătiţi de doam-
na profesoară pen-
tru învăţământul
primar Bianca
Cîm peanu, au or-
ganizat o serbare
dedicată mamei,
aceştia costu -
mându-se în ani-
măluţe şi floricele.
Au recitat, fiecare,
câte o poezie, prin
care au arătat că
mama lor este cea
mai bună, au cân-
tat şi au dansat pe
melodia „Floricică
de pe şes”.
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Grupa Mică
Prichindeii
de la Grupa
Mică au or-
ganizat, cu
prilejul zilei
de 8 Martie,
prima serba-
re din via ţa
lor. S-au pre-
gătit pentru

ea aşa cum se cuvine, iar rezultatul a fost pe mă-
sura eforturilor lor. Mamele prezente la serbare au
ascultat, cu emoţie, poeziile şi cântecele pregătite
cu acest prilej, iar apoi au confecţionat, alături de
copiii lor, o felicitare de 8 Martie. Momentul a fost
unul special, iar titlul acţiunii a venit în com-
pletarea a tot ceea ce s-a întâmplat la Grupa Mică:
„Te iubesc, mămică dragă!”. Doamnele educa-
toare Adelian Jianu şi Camelia Donoiu au fost cele
care au organizat această serbare.

RRuuggăăcciiuunneeaa
uunneeii mmaammee

Copilaşi din lumea toată,
Ştiţi voi cum se roagă mama

La icoană-n orice seară?
Nu ştiţi? - Sigur, n-aţi luat seama

Când cu ochii plini de lacrimi,
Îaintea Maicii Sfinte,

Îşi şopteşte-n blânde şoapte
Rugăciunea ei fierbinte.
Uite-aşa se roagă mama:

„Maică Sfântă Prea Curată,
Vezi ce frumos dorm dânşii!

Ei îmi sunt averea toată
Pentru ei din greu mă zbucium,

Pentru ei trăiesc pe lume
Şi îndur atât noianul
De durere fără nume.

I-am culcat... Şi-acum spre Tine
Vin încet, să nu mă vază,
Şi te rog, Măicuţă Sfântă,
Să cobori o rază blândă

Raza bunătăţii tale
Printre blondele lor plete,

Ca să n-aibă vise rele
Şi nici pleoapele muiete.
Şi le adu în suflet raiul
Liniştit al vieţii Tale;

Şi mi-i fă, în zorii zilei,
Când o fi ca să se scoale,

Să-i văd blânzi, cuminţi şi veseli
Îndreptând spre mine paşii
Cum îi îndreaptă spre Tine
Colo-n cer, sus, îngeraşii”.

Mihai EMINESCU

Grupa Mijlocie A
De 8 Martie, copiii
de la Grupa Mij -
locie A au fost în-
tâmpinaţi de unul
dintre cele mai în-
drăgite personaje
de basm, Albă ca
Zăpada. Alături de
micuţi au fost şi
mamele acestora,
care au participat

la o activitate interactivă. Alături de Albă ca Zăpada, copiii
şi mamele lor s-au jucat, au dansat şi au participat la diferite
concursuri, pe perechi. Mamele au desenat, pe baloane,
portretele copiilor lor, iar cele mai bune lucrări au fost pre-
miate. Toată lumea a fost încântată de acest mod de a sărbă-
tori ziua de 8 Martie, mamele şi copiii fiind la fel de
emoţionaţi. De organizarea acţiunii şi de buna ei desfăşurare
s-au ocupat doamnele educatoare Simona Cheie şi Oana
Simion.

Grupa Mijlocie B

Doamna educatoare Cosmina Mărguş
şi copiii de la Grupa Mijlocie B au
pregătit, sub genericul „Dragă mamă”,
un mic program artistic dedicat zilei
de 8 Martie.  Cei mici au învăţat
poezii şi cântece pentru mama, pe care
le-au prezentat în cadrul unei întâlniri
la care au participat şi multe dintre
bunicile lor. De asemenea, prichindeii
le-au oferit mamelor felicitări făcute
chiar de ei, iar la final au organizat o
mică petrecere, pentru a încheia 
într-un ton sărbătoresc Ziua Mamei.

Grupa Mare
Mama este fiinţa
căreia îi suntem da-
tori cu un respect
profund, căreia îi
mulţumim pentru
faptul că ne-a adus
pe lume. Tot ceea ce
avem şi tot ceea ce
vom avea, viitorul,
prezentul şi trecutul
le datorăm mamei, celui mai bun prieten pe care îl avem alături. „De
8 Martie e rândul nostru să îi arătăm mamei cât de mult o preţuim”.
Aşa le-au spus doamnele educatoare Ileana Cionca şi Andreea
Ghibirdic copiilor de la Grupa Mare, atunci când au început să se
pregătească pentru sărbătorirea acestei zile. Vineri, 7 martie, în sala
de grupă a grădiniţei mamele s-au emoţionat până la lacrimi, ascultând
mesajele de dragoste şi preţuire, rostite cu glas tremurând de emoţie de
copiii lor. Mesajele transmise cu gând curat, alături de felicitarea
pregătită cu mult drag de mânuţele lor, au fost doar un pas pentru a-i
spune ceea ce simt pentru ea. După ce le-au încântat cu programul
artistic, copiii pregătiţi de doamna Florentina Kybedi şi-au invitat
mamele la dans şi au petrecut clipe de neuitat. La final doamnele ed-
ucatoare i-au poftit să se răcorească puţin cu câte un pahar de suc şi să
servească câte o prăjiturică.

Pagini realizate de Anton Borbely 
şi Petru Vasile Tomoiagă

Grădiniţa cu Program Prelungit din Chişoda

Grupa Mare A
Coordonaţi de doam-
nele educatoare Lenuţa
Terteci şi Alina Neni-
cioiu, copiii de la Grupa
Mare A au participat la
două activităţi, la care
au fost invitaţi şi
părinţii. A fost vorba
despre o activitate de
educare a limbajului şi

una de matematică, la care a participat şi doamna învăţătoare Iudita
Monea. Aceasta le-a adus copiilor un colet plin cu surprize, adică
plicurile cu materialele didactice pregătite pentru aceste activităţi. A
fost, ne spune doamna educatoare Lenuţa Terteci, o evaluare a ceea
ce au învăţat copiii până acum şi un prilej pentru părinţi de a afla
cum se comportă copiii lor la asemenea activităţi şi care este baga-
jul de cunoştinţe pe care l-au acumulat până acum la grădiniţă. Con-
cluzia a fost că toţi copiii din grupă şi-au însuşit cunoştinţele
necesare pentru a face pasul, din toamnă, spre clasa pregătitoare. În
coletul adus de doamna învăţătoare Iudita Monea, pe lângă materi-
alele didactice, copiii au găsit şi mărţişoare, pe care le-au oferit, apoi,
mămicilor. Drept recompensă, cei mici au primit mărţişoare… dulci.

Grupa Mare B

Fiecare copil din Gru pa Mare B a con-
fecţionat, pentru mama lui, o feli citare
şi o cutiuţă specială, cu o inimioară pe
ea, semn de dragoste şi apreciere pen-
tru cea mai dragă fiinţă de pe pământ.
Cei mici au dus apoi toate aceste
daruri acasă, unde le-au oferit mămi-
cilor sau bunicilor lor. De coordonarea
acestor activi tăţi s-au ocupat doamnele
educatoare Mihaela Manzur şi Sofia
Uţică.

Grupa Mare C
Pentru că 8 Mar-
tie este mai mult
decât o sărbă-
toare tradiţională,
este una de su-
flet, în care gân-
durile cele mai
alese se în-
dreaptă spre fi-
inţa care ne-a dat
viaţă, preşcolarii
din Grupa Mare C au dorit să confecţioneze împreună
cu educatoarele lor, doamnele Gabriela Mimiş şi Lorena
Blaj, un mic dar în semn de preţuire pentru fiinţa cea
mai dragă, mama.
Astfel, în cadrul Proiectului săptămânal desfăşurat cu
tema: „Buchetul florilor de primăvară”, copiii au con-
fecţionat (pe lângă poeziile şi cântecele învăţate pentru
ziua de 8 Martie) şi o floare sub forma unui un tablou
inedit cu titlul: „Zambilă în ghiveci”, ca dar pentru
mama. Un dar oferit cu toată dragostea, alături de un
sincer „La mulţi ani” şi toate gândurile de bine pentru
cea care face minuni cu un cuvânt, cu o îmbrăţişare şi un
sărut acolo unde doare.
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Dar conflictul se apropia implacabil de frontierele
noastre, România tinzând să devină teatru de răz-
boi. Dacă în prima decadă a anului 1944 sovieticii
erau în Transnistria, nu acelaşi lucru îl putem spune
despre bombardamentele anglo-americane, care au
devenit tot mai ameninţătore. Timişoara era un im-
portant oraş industrial şi nod feroviar, motiv pentru
care a cunoscut câteva raiduri aeriene devastatoare.
Plecate de la baza aeriană Foggia, din Italia, bom-
bardierele anglo-americane veneau atât ziua, cât şi
noaptea. Ele efectuau operaţiuni de tip pendul. Ve-
neau din Italia, bombardau România şi, apoi, ateri-
zau în URSS, la Poltava. Aici erau încărcate pentru
un nou bombardament asupra ţării noastre, după
care aterizau la Foggia.
De câteva ori a fost bombardată şi Timişoara. Con-
sătenii noştri îşi aduc aminte şi acum cu groază de
acele momente. Ziua erau vizibile zgomotoasele
bombardiere care erau de ordinul sutelor. Cetăţenii
fuseseră informaţi de iminenţa raidurilor. De aceea,
pe perioada respectivă, multă lume şi-a confecţio-
nat adăposturi aeriene. În limbajul
epocii, adăposturile se numeau decun-
guri. Ele erau în formă de L şi aveau
cel puţin un metru jumătate pe o la-
tură. Tavanul era întărit cu grinzi de
lemn, peste care se aşeza un strat apre-
ciabil de pământ20.
Dar marea majoritate a girocenilor şi
chişozenilor nu avea încredere în
aceste adăposturi, motiv pentru care
aveau pregătite „ponevile” şi pernele,
pentru a fugii de la casele lor, la mar-
ginea satelor. Concetăţenii noştri se re-
fugiau la ieşirile din sat, pe străzile
Muncitorilor (la Boroi), Mureş (la
Guţu) şi Trandafirilor (la Becu). Teama
era îndreptăţită, deoarece într-un ra-
port al jandarmeriei din Giroc au fost
menţionate 27 de bombe căzute pe ho-
tarul localităţii. Din fericire, bombele
explozive au fost lansate în afara ve-
trei satului, pe câmp, şi nu au provocat
pagube umane21.
În aceeaşi situaţie s-a aflat şi Chişoda,
aici numărul bombelor căzute depăşind cifra 40.
Ele au fost lansate în zona Livezilor, la fântâna lu’
Chela (unde este astăzi CET-ul). Bombele au făcut
cratere uriaşe, copiii de atunci amintindu-şi de fap-
tul că gropile aveau pe fund apă. Se ajunsese, mai
exact, la pânza freatică. Şi chişozenii se refugiau
la capătul satului, pe străzile Fagului (la Neda) şi
Primăverii (la Boşcotă). Chiar dacă tuturor le era
frică de neprevăzut, mulţi savurau momentele când
bâjbâiau pe întuneric. Memorabil este un episod în
care preotul Victor Aga şi câţiva consăteni s-au aşe-
zat fără să ştie în urzici22.
Chiar dacă nu deţinem amănunte despre bombele
lansate pe teritoriile Girocului şi a Chişodei, ne-am
permis să emitem câteva ipoteze. Deoarece în Fra-
telia era o baterie de artilerie antiaeriană, există po-
sibilitatea ca americanii să fi lansat bombele
respective în încercarea de a distruge riposta, dar o
eroare umană a dus la lansarea în arealul localită-
ţilor noastre. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea
ca unele motoare ale bombardierelor să fi fost ava-
riate de antiaeriană, echipajele respective lansând
bombele la întâmplare, pentru a putea redresa apa-
ratele.
Martorii de atunci îşi amintesc cum, în urma bom-
bardamentului din noaptea de 3 iulie, „s-a făcut

dintr-o dată zi”. Atât de mult afectaseră bombele
explozive, dar mai ales cele incendiare, oraşul,
încât vâlvătaia era vizibilă din ambele sate. Anglo-
americanii au aruncat şi foiţe de aluminiu, care 
s-au răspândit în curţile oamenilor23. Mulţi nu ştiu
nici astăzi motivul lansării, dar foiţele respective
aveau scopul de a bruia radarele germane de tip
Freya.
Cel mai devastator bombardament american a avut
loc în noaptea de 3 iulie 1944 şi a provocat Timi-
şoarei pagube imense, cifrate doar „în raza cir-
cumscripţiei a I-a la 979.000.000 lei, din care
valoarea imobilelor era de 629.000.000 lei”. Au
fost distruse complet gara Domniţa Elena (o biju-
terie arhitectonică, înlocuită de comunişti cu con-
strucţia actuală), Moara Mare (Prohaszka),
Depozitul de petrol Unirea (I. R. A. de astăzi)  şi
Fabrica de tutun. În cifre, pagubele se prezintă ast-
fel: Fabrica de Tricotaje (Pasmatexul de astăzi) -
15.000.000 lei, Societatea Continental pentru Co-
merţul Fierului (Fabrica de lanţuri – astăzi acolo se

află Fabrica de pălării) - 70.000.000 lei, Moara
Mare (Prohaszka - moara de pe malul Begăi),
Banca Italiano-Română - 25.000.000 lei ş.a.m.d.
Bombele au căzut până în apropierea Catedralei
Mitropolitane, dar marele edificiu nu a fost afec-
tat. Pe lângă pagubele materiale, trebuie menţio-
nate pagubele umane, care au fost de ordinul
sutelor. Ca un peisaj apocaliptic au fost prezentate
efectele bombardamentului asupra Gării, unde li-
niile ferate au fost smulse de pe traverse, vagoa-
nele erau aruncate la mare distanţă în aer şi
întâlneai „cadavre peste tot în împrejurimile
gării”24.
Au existat şi consăteni care au surprins pe viu eve-
nimentele în Timişoara. Giroceanul Petru Urşica a
urmărit împreună cu bunicul bombardamentul de
zi la Distribuţia Depozitului de Carburanţi (astăzi
Punctele cardinale). Consăteanul nostru rememo-
rează cum prizonierii ruşi, care erau salahori, jucau
cărţi şi a început alarma. De jur împrejur erau Tri-
bunalul, piaţa oraşului şi câmpul de instrucţie al ar-
matei. Nefiind alte clădiri, şi numărul adăposturilor
aeriene era pe măsură. De aceea, oamenii au fugit
spre Cioca Pusta (Calea Torontalului). Bombele au
fost lansate chiar asupra Depozitului de Carburanţi,
din respectiva locaţie rămânând cratere uriaşe şi

fiare torsionate25.
Pe chişozeanul Vichente Gâlcă bombardamentul l-a
surprins la Societatea Continental pentru Comerţul
Fierului (Fabrica de lanţuri). Alarmaţi prea târziu
de iminenţa raidului aerian, lansarea a găsit mun-
citorii la bancul de lucru şi pe traseul care ducea la
adăpostul aerian. Suflul exploziei a proiectat per-
sonajul amintit în Bega, fiind împroşcat cu schije
pe faţă şi abdomen. Din fericire, a supravieţuit mo-
mentului26.
În scurtă vreme, sovieticii au intrat pe teritoriul ro-
mânesc, declanşând, pe 20 august 1944, Operaţiu-
nea Iaşi-Chişinău. Frontul româno-german s-a
prăbuşit, iar mareşalul Ion Antonescu a fost arestat
din ordinul regelui Mihai. S-a format un nou gu-
vern, condus de generalul Constantin Sănătescu.
Deciziile de după această dată vor afecta şi comu-
nităţile noastre, dar evenimentele ulterioare vor fi
sintetizate într-un alt episod al istoriei localităţilor
Giroc şi Chişoda.

NOTE
20. Avrămuţ Domnica, interviu realizat în
2013; Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013;
Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
21. Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond
161/151/1944, dosar 25, pag. 25; Urşica Petru,
interviu realizat în 2013; Avrămuţ Petru, in-
terviu realizat în 2013; Lazăr Sever, interviu
realizat în 2013; Avrămuţ Domnica, interviu
realizat în 2013.
22. Moise Victoria, interviu realizat în 2013;
Jivi Aurel, interviu realizat în 2013.
23. Urşica Petru, interviu realizat în 2013;
Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013; Lazăr
Sever, interviu realizat în 2013; Avrămuţ
Domnica, interviu realizat în 2013; Moise Vic-
toria, interviu realizat în 2013; Jivi Aurel, in-
terviu realizat în 2013.
24. Gerhard Binder, Agenda, 11/12 martie,
2005; Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
25. Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
26. Moise Victoria, interviu realizat în 2013.
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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
23. Epistólia lu Moş Avram

Procator zăită prîn 
Văru Fuman

Da’ acu’ să-nvioradză Văruţu Ńiţă şî dzîśe, śică:
- Iaca, ńe-o fost pricit Văru Fuman când ńe-ai trimes
vorbă pră el să aduśem cu noi śe găsîm când om veńi
la cińe – vrun bucfari, vo carce, vo epistólie dăcă am
măi fi găsît prîn pod, prîn vro lăcriţă rămâńeată dî la a’
noştri-ăi bătrâńi. Io o găsîi pr-asta, c-am şciut că dăcă
să află i-o veńi şî ei vremea cândva şî m-o fost pră grijă
– şî iaca i-o veńit; d-aia am cruţat-o. Iacăt-o. Şî scoasă
dîn poznariu-ălălalt dî la dulamă, dî la pept, un briptaş
mare măi dăcât un cubert dă carce poştală cu care ńe
adusărăm d-amince c-o venit Moş Avram Procator la
vremea când era cinăr dîn Bătaia dîntâi mundială. Să
măi văd litărili ş-acuma şcempăluice ńemţăşce, 
Viktor Prokátor; şî dînluntru Văruţu Ńiţă scoasă o
frundză dă păpir împăturată, gălbeńită dă vreme. 
Ńe-o încinsă aşa cum era, Văruţu Relu dădu s-o ie,
dară Văruţu Ńiţă, śică:
- Sama, că-i dupla, că tot într-ahăla cubert s-o ńemerit
d-am zăflat şî epistólia lu Ociu Lae lu Mita prîntru
Frace Ioańe o-că tu soro – aia-i a măi d-asupra, să
vege pră ea că nu-i atâta dă gălbeńită dă vreme – agică
prîntru Ionu-meu, dar şî Ionu-meu îi dus dîntră noi, îi
răpăuzat dămult – fiśioru lu Monoslav pecariu la care
s-o fost dat Ociu Lae în ţîńére. Şî prîntru că Ionu-meu
avea cam slabă ţîńere dă mince, iară Ociu Lae orb-în-
tuńecat şî nu pucea scrie, śică:
- Scriadză tu, Ńiţă, să nu-l trugim pră Ionu-meu niśi
să ţînă mince, că-i chizu teu, dar tu eşci măi mare şî ţîńi
măi bińe plevaisu-n mână; iaca dă dă scriadză śe-i
grăiesc, lui da’ şî ţîie, şî cui o fi dă s-o ńemeri, că eşci
chizu lui, cumă dzîsăi. Śecească mácăr caregoge dîntră

noi – şî să-ndălui Văruţu Relu – śică:
- „Frace Ioańe o’-că tu soro, aşa să şciţ şî să sămnaţ
vorba asta, că sudoarea dă om bătrân, sama, îţ îm-
bătrâńeşce chimeşa dă pră cińe; când îi muri, lasă cu
limbă dă moarce la a’ tei să ce-ngroape cu chimeşă
noauă, nu cârpită, niśi purtată, niśi îmbrăcată, niśi
mácăr śercată o’ că probită pră altă altă trupină a lu
altu – ca să fii hăptac şî să nu ce pomeńi la Învierea
zvońită dîn Trîmbiţîli lu Ierihonu doi într-o chimeşă,
o’-n chimeşa altúia, cu altu-ntr-o chimeşă cu morśeala
lui, o’ că cumgoge altmintrilea morśelită, fie-n cum-
goge chip, apo-i dă rău, că śică la a doaua Venire a lu
Cristos, c-ala-i prîn foc, şî chimeşa aia s-ar apringe cu
foc veşńic – aşa să şciţ, şî sî rămână însămnat aiśi! Că
focu-ăla îi atâtă dă pogan, dă ochii mei care nu văd
ńimica-n lumea asta, dă pr-acuma îl sîmt párică-l văd
cum vińe. Şî numa dîn spaima lui văd dînluntru aduśe-
rile d-amince. Sama, Frace Ioańe o’că tu soro!”.

Glosar
(ńe-o) pricit = ne-a atenţionat (insistent)
lăcriţă = lădiţă, sertar
briptaş = portofel (mai mare)
cubert = plic, mapă, învelitoare
şcemplăuit = imprimat, inscripţionat (tipografic)
chiz = tiz
pecari = brutar
ociu = unchiul, uncheşul
(în)sămnaţ (vorba asta) = luaţi aminte, notaţi
plevais = creion
trupină = corp, tulpină
morśeală = murdărie
cumgoge = într-un anume fel, oricum
altmintrilea = alminteri
hăptac = deşteptat în grabă, prezent la apel

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.

CCuunniiuu
Sare Ion, cum îi năţâfăr,
într-o sară cu frig mare
şî să cam născocoreşce

cătră muierea lui, Floare:

- Floare, vedzî-mă cum mi-s!
prăstă tri dzâle, tăman,
am să câştig miliardu,
s-ajung paore pogan...

- Sărac tu şî căştigatu!
Ţ-ai găsât; n-am şe să dzâc!

tu în tătă viaţa te
nu ai câşcigat nimic!

- Şeva oi fi câşcigat,
da uice acu să vedz

dacă nu-m schimb miliardu
numa în dă hăle verdz!...

Ş-atunşi ieu mărşână bună,
nu măi trag pr-asta dă lanţ,

dă să rid dă mine tăţ
c-o ţân propcită dă şanţ!

Îm măi ieu, Floare, să şcii
dă şe tu nişi n-ai habar
un tălifon d-ăl la modă,
cum îi spune „celular”!

Atunşi ogină şî trai
cu băuturi scumpe, tari,
o dau naibii dă răchie,

beu coniac ca domnii-ai mari!

Şî dân hăi câţ or rămâne,
ţî-i dau ţâie, fă şe vrei,

numa să îmi spuni acuma
şe comege faşi cu ei?

- Api, Ioane, -m iau un cuni,
numa-aşa mă scap dă răle,

ca să pot pune pră el
tăce mofturilii tele!

Sergiu BOIAN

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

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

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

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

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

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 101123

IS
SN

 1
58

4/
30

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 - social;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 0732 600455

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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Alexia-Riana
Dimitriu

7 ani, Giroc

Luca-Ioan Paşa
1 an şi 10 luni,

Chişoda
Dalia Prisecaru

3 ani, Giroc
Maya Bîlc

4 ani, Giroc
David Codrea

2 ani, Giroc
Dragoş-Andrei Tiuch

4 ani şi 6 luni

Melissa-Roberta
Militaru

2 ani şi 10 luni, Giroc

Înfrângeri pentru Unirea
Giroc şi CS Chişoda în a
doua etapă a returului

Echipele divizionare D din comuna Giroc, Unirea şi
CS Chişoda, au fost înfrânte, în cea de-a doua etapă
a returului ediţiei de campionat 2013-2014. Ambele
formaţii au evoluat în deplasare. CS Giroc s-a de-
plasat la Gătaia, unde a dat replica formaţiei locale,
Progresul. Gazdele au deschis scorul în prima re-
priză, prin Palade (minutul 12). După pauză, în mi-
nutul 56, Cocora a egalat pentru echipa noastră, care
se putea întoarce acasă cu cel puţin un punct, dacă pe
finalul partidei, în minutul 85, apărarea nu ceda.
Golul victoriei gazdelor a fost marcat de Ionesei.
CS Chişoda s-a deplasat în această rundă la Orţi-
şoara, o echipă revitalizată de către antrenorul Ghe-
orghe Chimiuc. Cu toate acestea, gazdele s-au impus
greu în faţa chişozenilor, autorul golului fiind Viţan.
Acesta a reuşit să marcheze în minutul 87, când a
transformat în gol o lovitură liberă de la 20 de metri.
Rezultate similare au avut cele două echipe din co-
muna noastră şi în prima etapă a returului: Unirea
Giroc a învins, pe propriul teren, ASCF Marcel
Băban Jimbolia, cu scorul de 2-1, în timp ce Chişoda
a trecut, tot la limită, scor 3-2, de CFR Timişoara.

A. BORBELY

La Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc s-a des-
făşurat simpozionul internaţional organizat de Asocia-
ţia Publiciştilor Presei Rurale din Banat, cu tematica
„Ecouri ale Primului Război Mondial, reflectate în
presa scrisă sau în memoriile combatanţilor”.
Girocul este o localitate cu o emulaţie culturală 
deosebită, în care se întâmplă evenimente cuturale cu
o semnificaţie aparte. Simpozionul s-a putut realiza
datorită sprijinului venit din partea domnului primar
dr. Iosif-Ionel Toma şi a Consiliului Local din co-
mună, lucru de altfel accentuat şi de preşedintele aso-
ciaţiei, în cuvântul de deschidere. Apoi, domnul prof.
Octavian Gruiţa, consilier local, a transmis partici-
panţilor salutul şi urările de succes participanţilor la
lucrări, din partea domnului dr. Iosif-Ionel Toma, pri-
marul comunei, care nu a putut participa la simpozion.
Lucrările au început prin vizitarea unei expoziţii 
dedi cate Primului Război Mondial, în care pasionatul
colecţionar prof. Ghiţă Rancu a expus o serie de
obiecte personale ale soldaţilor de pe front, cărţi poş-
tale, fotografii din timpul războiului, tabele cu eroii
fiecărui sat din Valea Almăjului şi a dat informaţiile
necesare pentru o bună şi reală cunoştere a expoziţiei.
Domnul Vasile Barbu, din Uzdin (Serbia), a expus o
serie de cotidiane din Serbia.
După vizitarea expoziţiei, care a fost expusă în holul
liceului, s-a trecut la lucrările propriu-zise al sim-
pozionului, care s-au desfăşurat în cabinetul de istorie

al liceului. Domnul prof. univ. dr. Ioan David a pre zen-
 tat un mănunchi de cărţi scoase la propria sa edi tură,
cărţi de un real interes pentru cultura şi istoria Banatului.
Au prezentat lucrări dezvoltate domnii: Vasile Barbu,
din Uzdin-Serbia, prof. Pavel Panduru, din Prigor,
dipl. inginer Traian Trifu Căta, din Vladimirovaţ (Ser-
bia), prof. Octavian Gruiţa şi prof. Ion Murariu, din
Giroc, Ioan Traia, din Ferendia, prof. univ. dr. Ioan-
Viorel Boldureanu, din Topolovăţul Mare. Pe mar-
ginea celor prezentate au mai vorbit domnii prof. univ.
Vasile Popuţia, din Timişoara, prof. Ghiţă Rancu, din
Şopotul Vechi, prof. Alexandru Giuriş, din Timişoara,
ziaristul Duşan Baiski, din Cenad, ec. Petru Opruţ, din
Voislova, Ghiţă Blejuşcă, din Săcălaz, av. Octavian
Suciu, din Panciova (Serbia), care au venit cu com-
pletări sau cu informaţii noi legate de subiectul tratat.
Un subiect incintant a fost lansat de domnul consilier
local Mircea Bota, referitor la proiectele cu bani eu-
ropeni, sugerând o abordare grabnică a acestor
proiecte din partea asociaţiei.
În încheiere, domnul Ioan Traia, preşedintele asocia -
ţiei, a vorbit despre însemnătatea zilei de 22 februarie,
zi importantă pentru colegul nostru Sever Lazăr, care
în urmă cu 50 de ani şi-a unit destinele cu doamna
Maria. Au urmat urări de sănătate şi viaţă lungă îm-
preună din partea celor de faţă, iar lucrările s-au
încheiat într-o notă de veselie şi bună camaraderie.

Vasile TOMOIAGĂ

Simpozion internaţional la Giroc, organizat 
de Asociaţia Publiciştilor Presei Rurale din Banat

Spovedania şi
împărtăşania

copiilor
În ziua de 8 martie,
elevii de la Liceul Teo-
retic „David Voniga”
din Giroc, însoţiţi de
doamna profesoară
Miloranca Golban şi
domnul profesor Mir-
cea Sturza, au fost
prezenţi la Biserica
Ortodoxă din Giroc,
pentru a se spovedi şi
împărtăşi acum, în
Postul Sfintelor Paşti.
Copiii au fost primiţi
cu bucurie de părin-
tele paroh Marius
Şonea şi de către preo-
tul Daniel Mateia. Co-
piii au participat şi la
slujba religioasă ce s-a
oficiat în acea zi.

V. TOMOIAGĂ

Cea de-a şaptea ediţie a concursului de
karate dotat trofeul „Cupa Junior” s-a
desfăşurat în ziua de 8 martie, în sala
de sport a Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc. Organizatori au
fost CS Karate Club Chişoda, CS
Bede Shotokan Karate Do, care au pri-
mit un sprijin important din partea Pri-
măriei comunei Giroc. De altfel, la
final, cei care au organizat competiţia
au adus mulţumiri instituţiei adminis-
traţiei  locale, pentru felul în care a
contribuit la buna desfăşurare a con-
cursului. La acesta au participat 260
de sportivi, care fac parte din 22 de
cluburi din: Oradea, Arad, Anina, Oră-
ştie, Simeria, Recaş, Moşniţa Nouă,
Timişoara, Giroc şi Chişoda. Au parti-
cipat karatişti cu vârste cuprinse între
6 şi 18 ani, dar a existat şi o grupă de
veterani peste 35 de ani. Probele de
concurs au fost kata şi kumite indivi-
dual şi pe echipe.
Clubul de karate din Chişoda, antre-
nor Laszlo Bede, maestru emerit al

sportului, a fost reprezentat de: Eliza
Mena (care a obţinul locul I la kata in-
dividual), Alexandru Forţ (locul II la
kumite individual şi locul I la kumite
pe echipe).
Karate Club Giroc a fost reprezentat
de 16 sportivi, şapte dintre ei urcând
pe podium: Daria Georgiu (locul I la
kata individual feminin 10-11 ani, ca-
tegoria A+B+C), Shaira Pera (locul II
la kata individual feminin 10-11 ani,
categoria A+B+C), Aisha Pera (locul
III la kata individual feminin 10-11
ani, categoria A+B+C); Anamaria
Stănculeţ (locul III la kata individual
feminin 12-13 ani, categoria
A+B+C+D), Teodora Ionescu (locul
III la kata individual feminin 6-7 ani,
categoria A+B), Silviu Anghel (locul
II la kata individual masculin seniori
peste 21 ani, categoria A+B+C+D),
Alexandru Olariu (locul II la kata in-
dividual masculin 6-7 ani, categoria
A+B).

A. BORBELY

„Cupa Junior”, la karate, 
a ajuns la a şaptea ediţie


