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Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor
Înălţarea Domnului este prăznuită la 40 de zile
după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după
Paşti. Este cunoscută în popor şi sub denumirea
de Ispas. În această zi, creştinii se salută cu
„Hristos S-a înălţat!” şi răspund cu „Adevărat
S-a înălţat!”.
Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măsli-
nilor, în văzul Apostolilor şi a doi îngeri. Îngerii
le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui
Hristos, ca aceştia să nu se lase copleşiţi de dure-
rea despărţirii.
Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Şi-a
ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar
pe când îi binecuvânta S-a înălţat la cer (Luca 24,
51), în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru

ochii lor (F.A. 1,9). Adeseori, Dumnezeu le-a vor-
bit oamenilor din nor, fenomen prin care se mani-
festă energiile divine, menite să reveleze prezenţa
Divinităţii, dar să o şi ascundă.
Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea
Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a
Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească.
În această zi, în toate bisericile din ţară şi străină-
tate, se face pomenirea tuturor eroilor români
căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile
de luptă, pentru credinţă, libertate, dreptate şi
pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.

M. STURZA
Înălţarea Domnului la

Biserica din Giroc

Elevii clasei I B de la Şcoala Gimnazială din Giroc,
împreună cu părinţii, vă invită să vă alăturaţi
proiectului lor, „Sport For Fun”. Menţineţi-vă
sănătatea şi buna dispoziţie, alergând alături de
noi. Primăria nu numai că sprijină acest proiect, ci
şi participă efectiv, prin prezenţa edilului-şef, dom-

nul Iosif-Ionel Toma. Se doreşte ca acţiunea să se
repete în fiecare săptămână. În fiecare duminică
se va pleca din faţa Şcolii Gimnaziale din Giroc,
la ora 20.
Avem acces în incinta bazei sportive „Unirea”.
Cu mic, cu mare – hai la alergare!

Parcul Copiilor din Giroc şi-a deschis porţile
Aşa cum au promis, autorităţile
locale din comuna Giroc s-au
ţinut de cuvânt şi, în ziua de 1
iunie, Ziua Internaţională a
Copilului, au inaugurat cel mai
nou loc de joacă şi de agrement
din localitatea noastră. Eveni-
mentul a atras, în ciuda vremii
nu tocmai prielnice, zeci de
copii, care au venit însoţiţi de
părinţi, bunici şi rude, să par-
ticipe la tăierea panglicii inau-
gurale şi să se joace, pentru
prima dată, în noul parc. De
asemenea, au fost prezenţi depu-
tatul Colegiului VI, Cătălin
Tiuchh, autorităţile locale –
reprezentate de primarul co-
munei, Iosif Ionel Toma, şi vi-
ceprimarul Ilie Gâlcă, consilieri
locali, preotul paroh Marius
Şonea.
- continuare în pagina 2 -

O nouă lucrare de o însem-
nătate deosebită pentru co-
munitatea noastră
a ieşit de sub con-
deiul profesorului
Octavian Gruiţa.
Monografia „Bi-
serica Ortodoxă
Sfântul Dimitrie
din Giroc”, apăru-
tă la Editura Ma-
rineasa, vine să
întregească mun-
ca asiduă pe care
domnul profesor a
dus-o în acest sector al pub-
licisticii. Volumul, care bene-
ficiază de un „Cuvânt
înainte” semnat de prof. dr.
Dorel Viorel Cherciu, are un
cuprins bogat, din care citi-

torul poate afla date despre
istoria credinţei şi a bisericii

de pe aceste me-
leaguri.
Sunt prezentate as-
pecte din activitatea
bisericească, vieţile
preoţilor care au
slujit sau slujesc
încă în altarul lă-
caşului de cult din
Giroc, legătura
Casei Domnului cu
şcoala şi comuni-
tatea. Lansarea

monografiei semnată de
prof. Octavian Gruiţa va
avea loc duminică, 23 mai,
la ora 17, chiar la Biserica
Ortodoxă Sfântul Dimitrie
din Giroc. (V.T.)

Lansarea monografiei
Bisericii Ortodoxe din Giroc

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor la Giroc şi Chişoda

CUMIC, CUMARE, HAI LA ALERGARE!

„Nu-l uitaţi pe cel
căzut în război,

Lăsaţi-i, din când în când,
câte un loc liber la masă,
Ca şi cum ar fi viu între noi,
Ca şi cum s-ar fi întors acasă.

Nu-l uitaţi pe cel
căzut în război,

Strigaţi-l, din când
în când, pe nume,

Ca şi cum ar fi viu printre noi,
Şi atunci el va surâde

în lume.”
Nichita STĂNESCU

continuare în pagina 5
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Marea majoritate a locuitorilor comunei Giroc nu ştiu
că Primăria şi Consiliul Local Giroc – iniţiativa în ex-
clusivitate aparţine primarului Ionel-Iosif Toma – au
înfiinţat o instituţie culturală care poartă numele unei
personalităţi, preotul David Voniga (1867-1933), care
a activat în plan cultural-spiritual, evidenţiindu-se ca
unul dintre cei mai productivi publicişti şi scriitori 
bisericeşti din Banat.
Coordonarea activităţilor acesteia i-a fost atribuită
domnului Viorel Dorel Cherciu (fost cadru universi-
tar timp de 15 ani, cercetător ştiinţific cu o consistentă
activitate în domeniul cercetării ştiinţifice, fapt con-
firmat de C.V.-ul – lista publicaţiilor, aici inserată).
În zilele de 1 şi 2 noiembrie 2012, Asociaţia a organi-
zat Simpozionul Internaţional „Istorie şi cultură în
Banat”, ediţia I, eveniment pe larg prezentat în bilu-
narul „Dialog cu cetăţenii”, Anul XV, nr. 16 (208), din
15 noiembrie 2012, editat de Consiliul Local şi Pri-
măria Giroc.
Percepută ca o instituţie veritabilă, Asociaţia Cultu-
rală „David Voniga” din Giroc este prezentă, prin pre-
şedintele Viorel-Dorel Cherciu, la multe evenimente
cultural-ştiinţifice şi artistice din ţară şi străinătate:
- Concurs internaţional „Grai şi cântec din străbuni”,
ediţia a V-a, 16 noiembrie 2012, Colegiul Naţional de
Artă „Ion Vidu” din Timişoara;
- Festivalul de satiră şi umor sătesc „Fesus 12”, ediţia
a XII-a, 18 noiembrie 2012, Torac – Serbia;
- Simpozionul ştiinţific internaţional „Banatul – isto-
rie şi multiculturalitate”, ediţia a XVIII-a, Reşiţa, 24-
25 mai 2013.
Acest ultim eveniment a fost organizat de Universita-
tea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Societatea Română
de Etnografie şi Folclor din Voievodina, Guvernul
P.A. Voievodina şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
Simpozionul s-a desfăşurat pe cinci secţiuni: istoria
Banatului, istorie şi spiritualitate, etnologie şi folclor,
minorităţi – relaţii interetnice şi turism.
Viorel-Dorel Cherciu, preşedintele Asociaţiei Cultu-
rale „David Voniga” din Giroc, a prezentat lucrarea
„Sinesius Bistreanu. (Im)Pactul autobiografic”, în ca-
drul secţiunii II. Materialul, inedit, înfăţişează auto-
biografia preotului Sinesius Bistreanu (1859-1946),

care a păstorit trei parohii din Episcopia Caransebe-
şului: Giurgiova, Var şi Nădrag. În decursul celor 88
de ani ai vieţii, el s-a impus ca un slujitor cu multă vo-
caţie, dar şi ca un militant în viaţa socială şi culturală
a vremii. Sinesius Bistrean a fost hirotonit de către
Episcopul Ioan Popasu. În anul 1944, la cerere, scrie
o autobiografie care însumează 26 de pagini, foarte in-
teresantă, deoarece s-a impus în epocă drept un preot
emancipat, militând pentru dezideratul politic de unire
a românilor. Autobiografia redă episoade extrem de
interesante din istoria modernă a Banatului montan.
Studiul are o întindere de câteva zeci de pagini.
Cercetarea ştiinţifică este un proces complex, care ne-
cesită angajament total şi un enorm consum de ener-
gie intelectuală. Rezultatele cercetării ştiinţifice se
observă în timp mai îndelungat. Organizarea unor ac-
ţiuni ştiinţifice solicită priceperea managerială şi tra-
valiu metodologic. Imediat după consumarea unui

asemenea eveniment sau fapt cultural, urmează adu-
narea materialelor de la participanţi – unii nu sunt
deloc prompţi – verificarea şi corectarea lor, apoi edi-
tarea în volum.
Sub egida Asociaţiei Culturale „David Voniga” din
Giroc, Viorel-Dorel Cherciu va tipări, la Editura Eu-
beea din Timişoara, patru cărţi, care vor totaliza un
număr de aproximativ 2.000 de pagini:
Protopopiatul Ortodox Belinţ. Documente (intro-
ducere extinsă şi 400 de documente de arhivă)
Subvertirea religiozităţii în Banat, structurată 
astfel:
Introducere
Noomorfozele baptismalităţii
Superficiile doxologiei
Inamisibilitatea crucii
Escamotările heortologicului
Carambolajele disciplinarităţii
Sensibleriile matrimonialităţii
Confiniile epitropialităţii
Alomorfiile filantropismului
Eversiunile alcoolismului
Derobările ascetismului
Calineriile cantoralităţii
Ataraxiile pelerinajului
Intextinguibilitatea magiei
Antorismele muritudinii
Concluzii
Divorţul în Banat (1868-1948)
Demersul ştinţific se bazează pe 400 de speţe de 
divorţ
Parohia şi Anarhia, cu următorul cuprins:
Introducere
Biserica – Martelarea Sacrului
Matricola – (În)Semnarea în Contingenţă
Organele Parohiale – Etiologie şi Patologie
Abnormitatea Scaunului
Pământul – Marea Aporie
Exsudaţia Misionarismului
Parohia Rurală – Pervaziva modernitate
Concluzii.
Un asemenea aport de cercetare ştiinţifică este demn
doar de o instituţie „de top”.

Asociaţia Culturală „David Voniga” din Giroc, 
instituţie implicată în cercetarea ştiinţifică din Banat

CCUURRRRIICCUULLUUMM VVIITTAAEE

VViioorreell--DDoorreell CChheerrcciiuu, născut în anul 1954,
luna ianuarie, ziua 22, în Sacoşu Mare, jud.
Timiş.
Studii: 
Şcoala Generală de 8 clase din Sacoşu Mare
(1961-1969);
Liceul Agricol din Lugoj (1969-1974);
Facultatea de Teologie din Sibiu (1976-
1980);
Preot ortodox la Măureni (1982-1985) şi la
Gherteniş (1985-1994) din judeţul Caraş-Se-
verin;
Bibliotecar la Arhiepiscopia Ortodoxă a Ti-
mişoarei (1994-1997);
Cadru didactic titular la Facultatea de Litere,
Filozofie şi Istorie – Universitatea de Vest
din Timişoara (1997-2009);
Doctor în Istorie Modernă la Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2002).

- continuare din pagina 1 -

Primarului Iosif Ionel Toma i-a revenit
misiunea de a inaugura investiţia realizată
din bugetul local, iar acest lucru s-a făcut
în aplauzele celor prezenţi. Cei mai 
bucuroşi au fost copiii, care nu s-au lăsat
prea mult invitaţi şi au luat cu asalt
jocurile instalate pe cei aproximativ
10.000 de metri patraţi ai parcului. Pen-
tru că a fost ziua lor, cei mici au primit su-
curi, floricele de porumb, dulciuri sau
vată de zahăr şi s-au distrat alături de un
clovn care le-a realizat animăluţe din
baloane. Distracţia a fost în toi, semn că
investiţia gândită de autorităţile locale a
fost binevenită.
Parcul Copiilor din Giroc acoperă o gamă
variată de locuri de joacă, dotate cu
aparate specifice vârstelor cuprinse între 0
şi 15 ani. Au fost amenajate alei în
lungime de peste 500 de metri, un sistem
de iluminat nocturn, central şi ornamen-
tal, au fost instalate ca mere de su pra -

veghere video,
un sistem de iri-
gat pentru zona
verde, bănci şi
foişoare. Între -
gul parc este
împrejmuit de
un gard care
este menit să
oprească ieşirea
necontrolată a
copiilor din
perimetrul său. Căile de acces sunt barate
în formă de şicană. Sunt asigurate, pe str.
David Voniga, aproximativ 50 de locuri
de parcare.
Dacă reacţia copiilor a fost cea la care ne
aşteptam cu toţii, am încercat să aflăm şi
părerile câtorva dintre părinţii sau bunicii
care îşi aduc, începând din 1 iunie, copiii
în parcul din Giroc.
Claudiu Dumşe: „Parcul este foarte
mare. Are o gamă variată de jocuri pentru
copiii de toate vârstele. Deşi, nici cu acela

nu ne e ruşine,
trebuie să spu -
nem că Parcul
Copiilor este mai
bun decât cel
amenajat la Că -
minul Cultural.
Este însă foarte
bine că avem de
unde alege când
venim cu copiii
în parc”.

Maria Bo te za tu: „Eu vin aici cu nepoţica
mea. Mă uit la ea şi pot spune că parcul
este un lucru extraordinar pentru cei mici.
Nici pentru noi, bunicii, nu e un loc rău,
dimpotrivă”.
Elena Martinaş: „Parcul este foarte fru-
mos. E plin de jucării, iar copiii au de
unde alege când se pornesc la joacă. Sunt
sigură că, în viitor, după ce se vor planta
şi pomi, locul va arăta extraordinar”.
Maria Ghişe: „Încă de prima dată de
când am venit aici mi s-a părut un parc

deosebit. Am avut ocazia să merg şi prin
ţări străine şi pot să spun că nu este nici o
diferenţă între parcul din Giroc şi cele din
ţările vestice”.
Săndica Atanasiu: „Eu nu sunt din
Giroc, sunt dintr-o comună de lângă Paş-
cani. Vin în parc cu nepoţelul meu şi pot
să spun că îmi place nu doar acest loc, ci
şi întreaga comună. Se vede că primarul
este un om gospodar”.
Elena Telcean: „Parcul este binevenit
pentru copii. Cei mici au la dispoziţie
jocuri variate. Locul este foarte bine ame-
najat. Ar mai trebui să existe şi locuri cu
umbră, însă suntem conştienţi că, deo-
camdată, nu se puteau planta pomi”.
Adriana Gheorghe: „Parcul este o
soluţie foarte bună de joacă pentru copii,
care au la dispoziţie o mulţime de jocuri şi
de jucării”.
Ioana Popovici: „A fost o investiţie
aşteptată de toată lumea – copii, părinţi şi
bunici. Nu am ce să obiectez despre par-
cul în sine”.

Vasile TOMOIAGĂ

Parcul Copiilor din Giroc şi-a deschis porţile
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În MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai
2013, a fost publicată Legea nr. 168 din
29.05.2013 privind aprobarea Ordonanţei Gu-
vernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi com-
pletarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
(M. Of. 310 din 29.05.2013).
Printre alte modificări, actul normativ prelun-
geşte termenul de depunere a formularului
221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi
agricole impuse pe norme de venit” până la
data de 25 iunie 2013. Acest termen este vala-
bil pentru toţi contribuabilii persoanele fizice

care realizează venituri din activităţi agricole
determinate pe bază de norme de venit, indife-
rent dacă au depus sau nu declaraţia până la
termenul iniţial de 27 mai 2013.
Prelungirea termenului de depunere a declara-
ţiei a fost necesară ca urmare a modificării
unor limite referitoare la suprafeţele culti-
vate/capetele de animale/familiile de albine de-
ţinute, până la care nu se plăteşte impozit,
precum şi a nivelului anumitor norme de venit.
Aceste noi valori ale normelor de venit modifi-
cate vor fi luate în considerare de contribuabili
la completarea declaraţiei.

Noutăţi legislative

Efectivul Poliţiei Locale îşi
va desfăşura activitatea, în
perioada imediat următoare,
ca urmare a mai multor se-
sizări ale cetăţenilor, pentru
depistarea şi sancţionarea
persoanelor care nu respectă
normele legale referitoare la
mediu, prin obligaţia ce le
revine proprietarilor ori
deţinătorilor de terenuri, cu
titlu sau fără titlu, de a pre-
veni deteriorarea calităţii
mediului, de a nu arde mi riştile,
tufărişurile ori vegetaţia ier-
boasă sau de a nu degrada
mediul, prin depozitări
necontrolate de deşeuri de
orice fel.
Vom acţiona şi pentru re-
spectarea, în zona instituţi-
ilor aparţinând unităţii
teritorial-administrative, a
regimului opririi şi staţio -
nării, fapt pentru care se vor
aplica sancţiuni contra-
venţionale, respectiv puncte
amendă şi puncte penalizare,

la OUG nr. 195/2002, pre-
cum şi controale la ieşirile
de pe şantierele aflate în
lucru pe raza de competenţă,
în scopul depistării conducă-
torilor auto care intră pe
carosabil cu vehicule ne -
curăţate, aco perind astfel
şoseaua cu noroi.
De asemenea, vom iniţia,
împreună cu personalul abi li-
tat, verificări în ceea ce
priveşte existenţa, dar şi le-
galitatea, panourilor situate
la fiecare lucrare în con-
strucţie, precum şi desfăşu-
rarea acestor lucrări, în
conformitate cu prevederile
legale, şi identificarea per-
soanelor care execută astfel
de activităţi.
Avem în atenţie şi efectuarea
de controale la unităţile
comerciale, în ceea ce
priveşte respectarea regimu-
lui autorizării.

Şef Serviciu, 
jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc
vă informează

Participarea pe piaţa muncii
vulnerabile din judeţul Timiş

Acces la o viaţă mai bună!
Ce vă oferim gratuit:

• informare, îndrumare, consiliere, orientare profesională
• cursuri de calificare/recalificare profesională
• grupuri suport
• cursuri de calculatoare, cursuri de alfabetizare, cursuri de
promovare a egalităţii de şanse şi nediscriminare
• campanii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
• sprijin în vederea angajării şi menţinerii unui loc de
muncă

Cui ne adresăm:
Grupurilor vulnerabile de pe raza judeţului Timiş, respectiv:
• persoanelor cu dizabilităţi
• persoanelor de etnie romă
• tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţiona-
lizat de protecţie a copilului

Unde ne găsiţi:
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu-
lui Timiş, Piaţa Regina Maria nr. 3, Timişoara: 
0256-494.030; 0256-490.281 – Clara Severin
Str. Franz Liszt nr. 3, Timişoara: 0256-499.983 – Doru 
Jurchescu
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Calea Dorobanţilor
nr. 4, Timişoara: 0256-499.431; 0729-012.748 – Mariana
Zăvadă;

www.acces.bethany.ro

în cadrul proiectului
Integrat, activ, independent!

cofinanţat din Fondul Social European,
prin Programul Operaţional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007-2013 „In-

vesteşte în oameni”
Oferă servicii de:

• calificare
• instruire

• asistenţă în căutarea unui loc de muncă
• sprijin în înscrierea copiilor la grădiniţă /

şcoală / centru de zi

următoarelor categorii de persoane:

• familii cu mai mult de doi copii
• familii monoparentale
• persoane de etnie romă

• persoanelor cu dizabilităţi

Pentru înscriere în proiect, vă rugăm să o
contactaţi pe doamna Cristina Urda, şef ser-
viciu management de caz Zona II, la telefon:
0746-153.173 sau la sediul DGASPC: Piaţa 
Regina Maria nr. 3, Timişoara.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

Începând cu data de 22 aprilie 2013, BGS Divizia
de Securitate este mai aproape de dumneavoas-
tră, suplimentând cu încă un echipaj de inter-
venţie rapidă departamentul de monitorizare,
echipaj ce va acţiona în zona localităţii Giroc.

Primăria comunei Giroc implementează activi -
tăţile Proiectului „O abordare inclusivă, de la
egal la egal, pentru implicarea conurbanţiilor
şi aglomerărilor urbane largi din UE”, pentru
participarea la Pactul Primarilor, finanţat prin
Programul Intelligent Energy Europe.
În cadrul Proiectului CONURBANT, comuna
Giroc derulează o serie de activităţi şi sarcini
specifice pachetelor de activităţi ale proiectu-
lui, cu privire la mişcarea ,,Convenţia Primar-
ilor”, asupra problematicii schimbărilor
climatice, a energiilor durabile, dar şi a posi-
bilităţilor de dezvoltare a politicilor energetice
locale.
Astfel, Primăria comunei Giroc a organizat Fo-
rumul local pentru energie, eveniment menit să
asigure: implicarea unui număr cât mai mare
de cetăţeni şi părţi interesate, realizarea unui
parteneriat între aceştia şi primărie; suport pen-
tru schimbări ale politicii locale la nivelul co-
munităţilor şi pentru dezvoltarea şi
im plementarea Planurilor de Acţiune pentru
Energii Durabile; împărtăşirea viziunii asupra
dezvoltării sustenabile a comunelor; asigurarea
implementării de măsuri, acţiuni, iniţiative şi
proiecte, în strânsă corelare cu posibilităţile fi-
nanciare ale comunităţilor şi pentru atragere

de fonduri prin proiecte, parteneriate publice-
private sau de la bugetul local; împărtăşirea ex-
perienţei, discutarea unor aspecte legate de
modul de implementare al PAED; organizarea
de grupuri de lucru active pentru imple-

mentarea şi monitorizarea PAED.
Evenimentul a avut loc în data de 4 iunie, în-
cepând cu ora 11, la sediul Primăriei comunei
Giroc, cu participarea reprezentanţilor admi -
nistraţiei locale, cadrelor didactice, consilieri lor
locali şi a celor interesaţi de implicarea în pro-
cesul de elaborare a Planurilor de Acţiune pen-
tru Energii Durabile la nivelul comunei,  în vederea
implementării cu succes a viitorului PAED.

Inspector, Adelina SÎRBU

Dezbateri pe tema energiilor
durabile, la Giroc

Cetăţenii comunei Giroc sunt rugaţi să asi gu -
re gestionarea corespunzătoare a deşeurilor
menajere şi a materialelor reciclabile în sis-
temul colectării duale.

Colectarea selectivă presupune selectarea
deşeurilor pe tipuri de material şi/sau sorti-
mente, direct la sursă.
Astfel, începând din anul 2011, în comuna

Giroc s-a introdus, treptat şi eşalonat,
acest sistem de colectare care permite
valori.carea unei părţi importante di
deşeurile produse de către locuitori.
Reciclarea reprezintă operaţiunea de
valori.care a deşeurilor, prin care aces-
tea sunt transformate în produse, mate-
riale sau substanţe noi, pentru a-şi
îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru
alte scopuri.

Inspector, Adelina SÎRBU

În atenţia locuitorilor comunei Giroc
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Recent, s-a desfăşurat o nouă ediţie
a concursului „Prietenii pompieri-
lor”, la care Girocul a fost reprezen-
tat de două echipaje, unul de fete şi
unul de băieţi, de la Şcoala Gim-
nazială. Spre bucuria noastră,
echipajul băieţilor a reuşit să ocupe,
la finalul probelor de concurs, locul
I în ierarhie. Locul II a fost obţinut
de Şcoala Gimnazială din Or ţi -
şoara, în timp ce ultima poziţie a
podiumului a fost ocupată de
echipajul Şcolii Gimnaziale nr. 19
din Timişoara. De pregătirea mi-
cilor pompieri din comuna noastră
se ocupă domnul Dumitru
Crăiniceanu, coordonator şi şef al
S.V.S.U. Giroc, Ilie Marincu, an -
trenor, şi prof. Boris Babici. 
Să-i amintim, în cele ce urmează, pe

cei care ne-au reprezentat la ediţia
din acest an a Concursului „Priete-
nii pompierilor”: Petronela Râm-

neanţu, Dacian Manoliu, Ariana
Tătaru, Raul Stoia, Patricia Torsan,
Gheorghe Ştirbu, Adelin Varga,

Marian Manoliu, Răzvan Râm-
neanţu, Irina Maxim şi Dacian 
Filimon. (A.B.)

„Prietenii pompierilor”, ediţia 2013, 
locul I pentru echipajul băieţilor din Giroc

În cadrul săptămânii „Şcoala altfel”, ele-
vii claselor a III-a şi a IV-a de la Şcoala
Gimnazială din Chişoda şi-au dezvoltat
capacităţile antreprenoriale prin activităţi
ludico-ştiinţifice într-un ritm alert, dar util.
Prima activitate, după un circuit cu au-
tobuzul de Chişoda şi tramvaiul nr. 1
din Timişoara, s-a desfăşurat la staţia
METEO Banat-Crişana, de la Pădurea
Verde. Sub coordonarea d-nei director,
ing. Silvia Barbu, şi sub „dansul stropi-
lor de ploaie”, în ritmul vântului ce ne
mângâia, am cercetat instrumentele fo-
losite pentru stabilirea unei prognoze a
vremii pe o perioadă scurtă şi medie de
timp (temperatura aerului şi a solului,
nivelul şi cantitatea precipitaţiilor, vi-
teza vântului, precum şi cotele radioac-
tivităţii), totul la sursa de control şi
captare „pe viu”. După discuţii, s-a fi-
nalizat rolul „Circuitului apei în natură”
(despre care elevii primiseră informaţii
cu câteva zile înainte, când, alături de
colegii lor din clasele I şi a IV-a din
Giroc, îndrumaţi de d-na înv. Bianca
Cîmpeanu şi de dl. înv. Sorin Ersegean,
vizitaseră Staţia de filtrare a apei Urseni
şi Staţia de epurare a apei Crişani).
O zi importantă pentru elevii cu  voinţă
şi  motivaţie intrinsecă, dar şi extrin-
secă, a fost cea în care şi-au testat nive-
lul cunoştinţelor dobândite în
ac ti vităţile didactice la orele de mate-
matică şi limba şi literatura română,
prin participarea la Concursul Interna-
ţional de Matematică Aplicată „Cangu-
rul 2013”, precum şi la „mica
olimpiadă” de limba şi literatura ro-
mână „Comunicare.Ortografie.ro” –
etapă naţională, desfăşurată la Colegiul
Naţional Bănăţean din Timişoara, coor-
donată de Inspector pentru Învăţământ
Primar, dl. Ioan Franţ, cu subiecte unice
şi bareme de corectare. Trebuie să pre-
cizăm faptul că nivelul de concepere a
subiectelor a depăşit cu mult nivelul
programei, deci merită să-i felicităm pe
cei înscrişi pentru curajul lor.
O zi mai târziu: îmbarcarea la „Staţia
Chişoda”, „orele 6 fix”, salutându-l
somnoroşi pe nea Virgil, am pornit la
drum, nu spre Broşteni (deşi ploua) ca
Nică, ci spre Apullum. După patru ore
şi ceva de mers (cu o oprire pentru

micul dejun) ghidul nostru de la Muzeul
din Alba-Iulia, sub o imensă ciupercuţă
neagră (umbrela), ne-a făcut instructa-
jul pentru călătoria ce-o începeam, pe
firul istoriei. Spectacolul de „Schimbare
a gărzii” ne-a impresionat şi, cu emoţie,
ne-am fotografiat alături de soldaţii gar-
nizoanei.
Bucuria s-a estompat când am văzut
locul de execuţie (reconstituit), ca Pla-
tou de supliciu al eroilor Horea şi

Cloşca şi când
am aflat poves-
tea despre tem-
niţa în care a
stat Crişan, dar
vizitarea mane-
jului şi a grajduri-
lor cailor fri gieni,
care parcă erau
regii animalelor,
ne-a impresio-
nat. Şi, totuşi, organismul a început 
să-şi ceară drepturile, deci am poposit
sub zidurile cetăţii, unde am servit, la
„Gothic”, un delicios prânz sub aburi şi
arome. Drumeţia a continuat: Obeliscul,
statuia lui Mihai Viteazul, porţile aus-
triece de intrare în cetate, Catedrala Ro-
mano-Catolică „Sfântul Mihail”, cu
sarcofagul Principelui Iancu de Hune-
doara, Catedrala reîntregirii, în care în-
suşi Mihai Viteazul a fost încoronat în
anul 1600, Muzeul Naţional de Arheo-
logie şi Istorie, Sala Unirii de la 1 De-
cembrie 1918, la care a luat parte chiar
şi Iosif Ciorogariu, dascălul care dă nu-
mele şcolii noastre, Caponiera, Parcul

Custozza, tunurile de pe platoul de arti-
lerie.
Mulţumindu-i domnului muzeograf şi
istoric Dumitru Băcilă, pentru serviciile
oferite, ne-am întors acasă, tot sub ro-
potul ploii, la fel de impresionaţi ca şi
de excursia de la Sinaia, unde, ca şi aici,
traseul până la Castelul Peleş l-am par-
curs tot la pas, am zis „la revedere”
ALBA CAROLINA.
Reîntorşi la Timişoara, ne-am relaxat în

clădirea Observa -
torului Astrono-
mic al Fa cultăţii
de Fizică (UVT)
Timişoara. Am
des coperit apara-
tele (luneta şi 
telescopul) de vi-
 zualizare şi cap-
tare a imaginilor,
pe care, în urmă

cu câteva săptămâni, le-am admirat pro-
iectate în Planetariul de la UVT. Apoi,
dl. prof. conferenţiar Remus Fărcaş ne-a
captat atenţia cu o peliculă de 90 de 
minute, purtându-ne imaginar de pe Pă-
mânt în constelaţii, galaxii, îndepăr-
tându-ne cu o viteză de milioane de ani
lumină, dar cu o întoarcere în timp până
la Depoul de Tramvaie din Cartierul
Dâmboviţa, unde am luat contact cu
mijloacele de locomoţie mai pămân-
tene.
Deşi obosiţi, am declarat „vreau” la
deschiderea Concursului Naţional
„Canguraşul explorator”, urmând sfatul
lui Radu Tudoran: „Toate pânzele sus!”,

bineînţeles, pânzele cunoştinţelor. Nu
ştim ce ar spune Constantin Chiriţă, dar
noi sperăm ca aceşti „cireşari” să fi dez-
legat fără peripeţii misterele din peştera
„Canguraşului explorator”, navigând pe
pluta inteligenţei, deci aşteptăm curioşi
rezultatele, alături de colegii noştri de
la clasa pregătitoare, de la clasele I şi a
II-a.
O altă zi a fost cea de meditaţie şi de bi-
lanţ emoţional, în care doar gândurile
noastre bune, pline de recunoştinţă şi de
mulţumire, s-au mai deplasat, îndrep-
tându-se spre conducerea Primăriei Co-
munei Giroc, către domnul primar dr.
Iosif Ionel Toma şi către consilierii lo-
cali, spre SC. Giroceana, către domnul
director Dacian Marinescu şi domnul
şofer Virgil Chira, spre Şcoala Gimna-
zială Giroc, către prof. dr. Petrişor
Dorin Treta şi d-na director adjunct,
Marieta Deneş, spre partenerii din in-
stituţiile implicate: (Direcţia Apelor
Banat – Timiş, Administraţia Naţională
de Meteorologie – Regionala Banat-
Crişana, Fundaţia pentru Integrare Eu-
ropeană Sigma, CNB Timişoara, IŞJ
Timiş, Asociaţia Inteligent Piteşti, Fa-
cultatea de Fizică UVT, Muzeul de Ar-
heologie şi Istorie Alba-Iulia), spre
părinţii elevilor claselor a III-a şi a IV-a
din Chişoda, dar mai ales spre bunul
Dumnezeu, care ne-a călăuzit paşii,
chiar dacă sub ploaie, căci este scris:
„Când voi aduce nori deasupra pămân-
tului, se va arăta Curcubeul Meu în nori
./ Şi-Mi voi aduce aminte de legământul
Meu, pe care L-am încheiat cu voi”. (
Facerea/9, 14-15 )
Gânduri de după-amiază de duminică,
reflectate în vorbele lui Andrei Marga
despre „Şcoala românească”: „Şcoala
tradiţională este astăzi provocată să des-
chidă învăţământul spre problemele de
viaţă - tehnice, economice, administra-
tive, sociale, culturale, pe care le întâm -
pină oamenii. Formarea per sonalităţii
depinde, în fapt, de foarte multe expe-
rienţe”.

Înv. Cristina LUPU SAVIN
Înv. Gabriela Zoia CONDREA

Jurnalul unui maraton educaţional
„Omul în copilărie, lesne-nvaţă orice fie,

Ce înveţi la tinereţe, aceea ştii la bătrâneţe”
(Anton Pann – „Despre învăţătură”)
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Şcoala Discovery, prin „Târgul de di-
nozauri”, a reuşit să descătuşeze nişte
energii latente şi să ofere o tematică
care a făcut furori în şcolile româneşti.
Echipa TRANSSYLVANICUS, for-
mată din elevii clasei I B de la Şcoala
Gimnazială din Giroc, a purces la drum
cu multă osârdie, pentru a crea o replică
a unei vieţuitoare din erele străvechi.
Personajul ales de noi a fost Styraco-
saurus, care  înseamnă „şopârla
ţepoasă”. Acest dinozaur a trăit în
Cretacicul Târziu, cu 70-77 de milioane
de ani în urmă. A fost descoperit în
SUA şi Canada. Printre contemporanii
săi se numără: Tyrannosaurus Rex, An-
kylosaurus şi alţii. După documentarea
asiduă pe canale virtuale, am purces la
drum. Munca efectivă, stabilirea şi
efectuarea sarcinilor s-au concretizat
într-o activitate ce va fi rememorată şi
peste ani.
Informaţiile pe care le aminteam ante-
rior le-am obţinut împărţindu-ne în trei

echipe. Una dintre echipe a avut sarcina
de a afla cum au apărut dinozaurii, care
au fost strămoşii lor, cea de-a doua
echipă a aflat cum trăiau şi cum se în-
mulţeau ei, iar cea de-a treia echipă s-a
documentat despre modul în care au
dispărut dinozaurii. Copiii au ales mo-
dalităţi creative de a prezenta aceste in-
formaţii: postere, cărţi, filmuleţe. Cel

mai important însă a fost
spiritul de echipă demons-
trat de aceşti micuţi de-a
lungul întregului proiect.
Entuziasmul copiilor i-a
molipsit şi pe părinţi, aceştia
implicându-se trup şi suflet
în proiectul nostru. Mai
întâi, ne-au ajutat la achizi-
ţionarea materialelor, iar
apoi, cu pricepere şi stă -
ruinţă, i-au îndrumat pe
copii. După-amiezele petre-
cute alături de copii le-a tre-
zit şi lor simţul creativităţii

(de multe ori, după ore obositoare de
serviciu) şi le-a impulsionat imaginaţia,
determinându-i să creeze un forum on
line pe această temă. Cântecelul nostru,
compus special pentru acest proiect, i-a
impulsionat pe toţi, deopotrivă. Este
postat şi pe Youtube: http://www.you-
tube.com/watch?v=Pqu5Tx5BJlE
Descrierea în cuvinte nu poate egala

emoţiile încercate în abordarea şi înfăp-
tuirea proiectului. Dar, eforturile, stra-
dania şi, mai ales, încrederea în munca
noastră ne-au adus o recunoaştere me-
ritorie, pentru o activitate extracurricu-
lară. Obţinerea titlului de câştigător
naţional la categoria „ciclu primar”,
unde am devansat şcoli din oraşe mari
şi din capitală, cred că spune ceva des-
pre efortul şi dăruirea copiilor.
La final, ţin să mulţumesc colectivului
Primăriei Giroc, în special domnului
primar Iosif-Ionel Toma, pentru susţi-
nere. De asemenea, mulţumesc condu-
cerii Şcolii Gimnaziale Giroc, prin
domnul director Petrişor-Dorin Treta, şi,
nu în ultimul rând, părinţilor elevilor
clasei I B, care printr-o mobilizare rar
întâlnită au fost alături de copiii lor în
acest demers minunat şi încununat de
succes. În cazul nostru, triada părinte-
copil-dascăl a funcţionat la superlativ.

Prof. ciclu primar, 
Daniela SIMIONESE

Dinozaurul elevilor din Giroc a ajuns
pe podiumul Discovery

În cadrul Proiectului „Să descoperim
Europa!”, cofinanţat de Consiliul
Judeţean Timiş, elevii claselor  I şi a II-a
de la Şcoala Gimnazială din Giroc –
structura Chişoda, au pornit  într-o călă-
torie imaginară, ca  să cunoască Europa
şi să afle mai multe date despre Uni-
unea Europeană. 
Prin activităţile desfăşurate, s-a urmărit
ca elevii să-şi însuşească informaţii 
despre Uniunea Europeană: întindere,
ţări membre, simboluri, monedă, is-
toric, să descopere lucruri noi despre
viaţa şi activităţile oamenilor din ţările
Uniunii Europene, despre nivelul lor de
civilizaţie, să conştientizeze apartenenţa
românilor la marea familie europeană,
drepturile şi îndatoririle ce decurg din
aceasta, să se informeze din diverse
surse pentru întocmirea  portofoliilor, să
înţeleagă că trebuie să se pregătească
din copilărie pentru a ajunge adevăraţi
cetăţeni responsabili europeni, să-şi 

exerseze de-
prinderile ar -
tistice, să
par  ticipe la
munca în
echi pă şi să-
şi petreacă
timpul liber
într-un mod
plăcut.
Elevii celor
două clase au
participat la mai multe activităţi
susţinute în cadrul acestui proiect: dis-
cuţii libere despre ţările europene pe
care le-au vizitat ei şi unde lucrează
rudele lor, recunoaşterea şi con-
fecţionarea steagului Uniunii Europene,
amenajarea unui colţ informativ cu ma-
teriale aduse de elevi, orientarea pe

hartă cu loca -
lizarea ţărilor
membre ale
Uniunii Eu-
ropene, vi zi o -
narea unor
fil muleţe cu
informaţii de-
spre ţări, capi-
tale, atracţii
turistice. În
ultima zi a

desfăşurării proiectului, elevii au par-
ticipat la un joc interactiv, prin care şi-
au consolidat noţiunile elementare
despre Uniunea Europenă.
Fiecare elev a fost răsplătit cu o
diplomă de participare, ceea ce i-a 
bucurat foarte mult pe copii, stârnind
sentimente de mândrie că ei sunt

cetăteni europeni şi că au aceleaşi drep-
turi ca şi ceilalţi copii din Uniunea Eu-
ropeană. Ei au înţeles că, deşi provenim
din ţări diferite şi vorbim limbi diferite,
acest continent este casa în care trăim
cu toţii.
Proiectul nostru şi-a atins scopul, iar
implementarea educaţiei interculturale
în programul educaţional este necesară.
Trebuie, în  continuare, să promovăm
toleranţa, colaborarea, comunicarea,
egalitatea de şanse. 
Mulţumim celor care au făcut posibilă
această călătorie imaginară plină de
aventuri şi în timpul căreia am 
descoperit o mulţime de lucruri intere-
sante: conducerii Şcolii Gimnaziale: di-
rector – prof. dr. Petrişor-Dorin Treta,
director-adjunct – prof. Marieta Deneş,
Consiliului Judeţean Timiş – Centrului
de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş,
părinţilor care ne-au sprijinit cu mate -
riale informative.
Prof. înv. primar Georgeta BARNA

Prof. înv. primar Delia ION

Să descoperim Europa!

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor la Giroc şi Chişoda
- continuare din pagina 1 -

În fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele
Paşti, românii sărbătoresc Înălţarea
Domnului. Prin hotărârile Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din
anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării

Domnului a fost consacrată ca Zi a
Eroilor. În această zi, în toate bisericile,
se face pomenirea tuturor eroilor români
căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate
câmpurile de luptă pentru credinţă, li ber-
tate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi
întregirea neamului. Lumina sufletului

Mântuitorului Iisus Hristos şi tăria Sa
întru credinţă sunt mărturisite, peste
veacuri, prin imensa capacitate de sacri-
ficiu a eroilor neamului, căzuţi în cele
două războaie mondiale, dar şi în Revo -
luţia română din 1989. Să ne închinăm şi
noi, toţi – copiii străbunilor noştri mar-

tiri –, cu adâncă emoţie şi respect, în faţa
jertfei celor care au făurit poporul român
şi au apărat cu preţul vieţii lor graniţele
patriei. Să presărăm pe mormintele lor şi
să aducem la monumentul eroilor flori şi
lacrimi, aprinzând o lumânare, care să le
lumineze calea în eternitate.

Depuneri de coroane la monumentele din Giroc
După Slujba oficiată cu prilejul praznicului
Înălţării Domnului, credincioşii din Giroc –
cărora li s-au alăturat elevi din clasele a II-a,
a VI-a, a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala Gim-
nazială din Giroc, dascălii Zorina Ciolac, Oc-
tavian Gruiţa, Petrişor-Dorin Treta, Mircea
Sturza şi Ioan Oprea, dar şi primarul comunei,
domnul Iosif-Ionel Toma şi consilieri locali –
au participat la slujbele de pomenire, oficiate
de preoţii Marius Şonea şi Daniel Mateia, şi
la ceremonialul depunerii de flori la cele două
monumente din centrul comunei, dar şi la cel
din cimitirul ortodox.
Corul elevilor, condus de prof. Mircea Sturza,
a dat glas unor cântece patriotice, care au con-
ferit o solemnitate aparte momentului. Ca şi
în anii anteriori, rememorarea jertfei înain-
taşilor noştri a devenit, la Giroc, o datorie de
onoare faţă de cei care şi-au dat viaţa pentru
reîntregirea neamului românesc. (V.T.)

Momente emoţionante la Chişoda
Ca semn al recunoştinţei noastre veşnice,
noi, elevii şi cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda,
am aşezat o floare şi am aprins o lumânare
la căpătâiul celor adormiţi, exprimând 
respectul cuvenit şi pomenindu-i, cu fiecare
generaţie, pe cei căzuţi jertfă pe câmpurile
de luptă, pentru apărarea ţării. Dumnezeu 
să-i odihnească în pace, pe eroii neamului
nostru! Însoţiţi de doamnele Gabriela Con-
drea, Cristina Lupu-Savin şi Gabriela Vlasie,
cadre didactice la Şcoala Gimnazială din
Chişoda, elevii claselor a III-a şi a IV-a au
cinstit memoria eroilor satului, căzuţi în
luptele pentru libertatea patriei, intonând
cântece patriotice şi rostind cuvinte de
adâncă simţire, în faţa monumentului din
centrul localităţii, cu prilejul sfintei sărbători
a Înălţării Domnului şi al Zilei Eroilor 
patriei. (D.M.)
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La mulţi ani, Pătru Chira!
Pătru Chira,
cum îl ştiu
chişozenii şi
girocenii, dar
nu numai ei,
Petru în ac-
tele de stare
civilă, s-a
născut în 4
iunie 1938,

adică acum 75 de ani, la Chişoda. A
fost unicul copil al părinţilor săi, Ioan
şi Elena, şi ei, la rândul lor, chişozeni
din moşi-strămoşi.
Primele patru clase ale şcolii primare
le urmează în satul natal, apoi clasele
V-VII de gimnaziu, la Şcoala Gene-
rală nr. 10 din Mehala. A îndrăgit încă

de mic literatura, slova scrisă, şi limba
română în special, materie la care nu a
luat niciodată o notă mai mică de 10!
Între anii 1952-1954 a urmat cursurile
Şcolii Medii Tehnice Financiare din
Timişoara, iar din 1960, când s-a an-
gajat la UMT, şi-a continuat studiile
la seral, la Şcoala Medie nr. 1 (Cole-
giul Naţional Bănăţean de astăzi).
După ce a încheiat liceul, a fost conta-
bil la UMT, apoi la SMA Freidorf, sec-
ţia Giroc.
În anul 1970, după ce absolvă un curs
de topografie, se angajează la 
IPROTIM, unde a rămas până la pen-
sionare, în anul 1998.
A debutat, în lumea literelor, cu epi-
gramă, în anul 1966, în ziarul „Drape-

lul roşu”, iar în volum (unul colectiv)
în anul 1975 – „Antologia epigramei
româneşti”.
Volumele de autor „Femeia – eterna
poveste” (epigrame), Editura Mirton,
1997, „Chemarea pământului” (ver-
suri în grai bănăţean), Editura Mir-
ton, 2004, sau „Romanţa unei iubiri”
(lirică de dragoste), Editura Mirton,
2006, stau alături de cele opt volume
colective în care a mai fost prezent.
Este membru fondator al Uniunii
Epigramiştilor din România şi a cola-
borat cu cenacluri de prestigiu, cum ar
fi „Ridendo”, „Liviu Rebreanu”,
„Constantin Brâncuşi”, dar mai ales
„Gura satului”, cenaclul radiofonic în
care şi-a desăvârşit, putem spune,

creaţia în grai bănăţean. De altfel,
aprecierea unanimă a specialiştilor
este aceea că, după regretatul Marius
Munteanu, chişozeanul Pătru Chira
este cel mai reprezentativ poet în grai
bănăţean al vremurilor noastre.
Pentru implicarea sa în activitatea cul-
turală, Petru Chira a primit nume-
roase premii la festivaluri şi
concursuri naţionale de literatură.
Este Cetăţean de Onoare al comunei
Giroc.
Ne alăturăm şi noi celor care, în ziua de
4 iunie, i-au făcut urări de sănătate şi
viaţă lungă, adresându-i, din acest colţ
de pagină, un sincer

La Mulţi Ani, maestre!

Pătru Chira – talentat 
epigramist şi poet dialectal
Fără îndoială, Pătru Chira este una din personali-
tăţile cele mai cunoscute din întregul Banat, dar şi
dincolo de graniţele acestuia, alături de alţi crea-
tori şi făuritori de cultură, ridicaţi de-a lungul ge-
neraţiilor din rândul confraţilor noştri chişozeni.
El se numără printre cei mai talentaţi şi productivi
poeţi şi epigramişti în grai bănăţean, activând o
lungă perioadă de timp în cenaclul ,,Gura satu-
lui”, dar şi în cadrul altor cenacluri literare. 
Este membru fondator al Uniunii Epigramiştilor
din România, publicând numeroase volume de
versuri, dar având şi o colaborare fructuoasă în
presa locală şi centrală. A fost şi este apreciat de
numeroase personalităţi ale lumii culturale bănă-
ţene şi a fost distins cu numeroase premii.
Ani de zile, poezia, dar şi vocea sa inegalabilă, au
încântat, duminica, de la primele ore ale dimine-
ţii, un numeros auditoriu din această parte a ţării,
cu o tematică pe cât de diversă, pe atât de auten-
tică, ce a mers la sufletul omului de la sat, dar şi
la cel al orăşeanului.
Ca fost director al Şcolii Gimnaziale din Giroc,
m-am bucurat de colaborarea şi privilegiul de a-l
avea în mai multe rânduri alături de elevii şcolii
noastre. A acceptat invitaţia de a-şi lansa două din
volumele sale la şcoala noastră, în prezenţa a nu-
meroşi simpatizanţi, dar şi specialişti de marcă,
printre care şi marele profesor şi lingvist al Uni-
versităţii timişorene, G.I Tohăneanu.
Atunci când, sub egida şcolii noastre, apărea re-
vista ,,Lumina satului”, Pătru Chira a făcut parte
din colegiul de redacţie şi a dat strălucire revistei
noastre, prin publicarea cu regularitate a unor
poezii sau epigrame.
Pentru merite deosebite în domeniul culturii, în
tinereţe fiind şi un talentat activist cultural, iar
mai apoi un renumit creator de cultură, Consiliul
Local al comunei Giroc îl declară, în anul 2008,
,,Cetăţean de onoare”.
Acum, la ceas aniversar, mă alătur concetăţenilor
mei, urându-i o viaţă lungă, sănătate, spor în crea-
ţia literară şi ,,La mulţi ani”.

Prof. Octavian GRUIŢA

Fiecare volum de versuri nou apărut semnat de Petru Chira
îmi întăreşte tot mai mult convingerea că Poetul de la Chi-
şoda ar putea fi considerat – printr-o şarjă prietenească – un
Ianus modern. Dar, pe când divinitatea romană era socotită
zeu al începutului şi al sfârşitului (reprezentat de aceea cu
două feţe), creaţia poetică a lui Petru Chira, ajunsă la al
doisprezecelea volum, acum când autorul sărbătoreşte trei
sferturi de veac de existenţă, îşi dezvăluie mai multe faţete
destincte, bine conturate.
Dintr-o anume perspectivă, Petru Chira poate fi considerat
poetul satului, al satului natal, care este locul copilăriei şi
al adolescenţei, cu întâmplări hazlii şi personaje de care se
simte legat sufleteşte şi după care tânjeşte cel ajuns la 
vârsta senectuţii: „Te strâng în braţe, satul meu de pustă,/
Şi îţi frământ pământul sfânt în mâini” (Chişoda, dragos-
tea mea). Conştient de originea sa ţărănească, precum Ar-
ghezi în cunoscutul său Testament, poetul se consideră şi
el un urmaş al robilor pământului şi nu uită că lor le dato-
rează devenirea sa: „Eu sunt un rod crescut pe glia voastră,/
Mi-aţi dat sămânţa ca să încolţesc/ Şi sub lumina cerului al-
bastră/ Să mă dezvolt sub soare şi să cresc”. (Robii 
pământului).
Veche de când lumea, tema dragostei, una dintre cele mai
profund umane şi veşnice pentru poeţi, nu e ocolită nici de
Petru Chira. O dovedeşte volumul Romanţa unei iubiri, o
antologie a creaţiei sale erotice. Spirit romantic, poetul con-
cepe o iubire lipsită de senzualitate: „Doar ochii-ţi vreau şi
părul de-abanos,/Mai jos de ei, supuşi deşertăciunii,/ E locul
fad al poftei şi-al minciunii/ Şi-n locu-acesta eu sunt de pri-
sos” (Doar ochii-ţi vreau). O gamă întreagă de trăiri şi ati-
tudini în preajma iubitei exprimă „poetul iubirii întârziate”
în versurile sale, de la gestul tandru („Mângâind doar cu
privirea/Fruntea florilor de crin”. – Ţi-am ţesut), la che-
marea dureroasă („Iubito, vine toamna, de ce nu o alungi?”
– Toamna) şi până la teama de singurătate („Voi strânge-
nfrânt singurătatea-n braţe/ Spre banca noastră – atunci când
mă îndrept” – Plânge parcul). Dintre toate stările sufleteşti,
dorul pare a fi pentru poet cea mai copleşitoare, în dorul lui
aflându-se topite, ca într-un creuzet, şi visul, şi speranţa, şi
regretul, şi amintirea dureroasă. Citez o strofă dintr-o poe-
zie antologică, în care se simte, parcă, ceva din vraja emi-
nesciană: „Cântec de dor, glas al iubirii tăcute,/ Zbor peste
vremi astăzi în scrum prefăcute,/ Te mai ascult, dulce şi
blândă-adiere,/Cântec de dor, glas al iubirii ce piere” (Cân-
tec de dor).
Petru Chira îşi dezvăluie şi o altă latură a creaţiei sale poe-
tice atunci când sentimentalismul din lirica sa intimă lasă

loc verbului corosiv cu care biciuieşte tarele societăţii con-
temporane. Stau mărturie nenumărate epigrame (poetul se
dovedeşte un maestru al genului), risipite prin volume şi
adunate sub titlul unuia, intitulat Cotăriţa cu duminici,
dar şi ultimul volum publicat, Sonate&Rindeluri. În multe
dintre aceste poezii cu formă fixă (cum sunt sonetul şi ron-
delul, ce nu se află la îndemâna oricărui versificator) poe-
tul, un revoltat, îşi varsă năduful plin de mânie asupra
politicianismului nostru „original”, înfierându-l fără me-
najamente. Alegerile care finalizează campania electorală
sunt luate în răspăr: „Vine circul, deci, oameni, vă grăbiţi/
Să puneţi votul după voia voastră” (Nimeni şi nimic). Can-
didaţii formaţiunilor politice urmăresc să ajungă la putere
cu orice preţ pentru a se căpătui: („Cu dinţii, fraţilor, cu
dinţii,/ Vedeţi ciolanul nu vă scape” (Rondelul mişeilor).
În acest scop, ei uzează de orice mijloace necinstite, min-
ciuna fiind pe primul plan: („E arhiplină ţara de min-
ciuni,/Minciuni în casă, stradă, ministere” (Minciuna).
Fraudele electorale sunt la ordinea zilei. Ba, pentru a-şi asi-
gura guvernarea, politicienii noştri uită de doctrinele poli-
tice care îi separă, trecând dintr-un partid în altul ori se
unesc (Monstruasa coaliţie), alcătuind „Aceeaşi gaşcă de
aligatori/ Cu limbi de lemn”. (Trădătorii). Prin toate aces-
tea, ca şi prin alte versuri, poetul se dovedeşte a fi ancorat
în realităţile vremii noastre.
Petru Chira, pe de altă parte, este recunoscut ca unul din-
tre cei mai de seamă reprezentanţi contemporani ai poeziei
dialectale bănăţene. Pe bună dreptate, criticul literar Cor-
nel Ungureanu remarca: „După moartea lui Marius Mun-
teanu, speranţele celor ce cred în resuscitarea genului se
leagă de Domnia Sa”. Ar fi greu de ales câteva titluri de
poezii reprezantative dintre cele 24 câte conţine volumul
intitulat Versuri, apărut în colecţia Literatură dialectală,
cu mult mai multe asemenea creaţii fiind risipite în alte vo-
lume ale lui Petru Chira. Pot fi amintite, totuşi, câteva tit-
luri: Mă cheamă pământul, La ghinţari, Baba cu tuleu,
Pălăria a dă jiune, Potopu‘ dă pră lume, Poşmândra
Morţî, creaţii în care autorul valorifică artistic potenţa 
graiului local.
Fie că evocă cu nostalgie satul natal de altădată ori poves-
teşte cu umor întâmplări hazlii, fie că idolatrizează femeia
în poeziile de dragoste ori satirizează vicii omeneşti, culti-
vând specii literare diverse (epigrama, parodia, rondelul şi
sonetul), în versul clasic al limbii literare ori în vorbirea dia-
lectală, Petru Chira rămâne cel mai autentic produs poetic
al nostru.

Ion MURARIU

Un Ianus modern: Petru Chira

Consecvent cu sine însuşi şi aflat într-o prelungă şi exce-
lentă pasă pentru scris, Petru Chira ne demonstrează,
încă o dată, că este verde, responsabil şi limpede.
Cei 75 de ani, pe care i-a bătut pe muchie în 4 iunie, nu
i-au subţiat nici vitalitatea şi nici harul cu care a fost bla-
goslovit. Această vârstă de fier vorbeşte, însă, despre o
imensă experienţă într-ale versului clasic, fixat ori nu pe
umor, şi, implicit, despre o maturitate artistică greu ega-
labilă. Dar mai ales despre o atitudine constantă, limpede
şi necruţătoare, slujită impecabil de chişozean.
Cartea de faţă, Sonate&Rindeluri (cum inspirat a fost bo-

tezată), vine, iată, la cinci ani după acea excepţională 
Cotăriţă cu... epigrame şi subliniază, din plin şi în pre-
lungire, atitudinea de care vorbeam, cu tăişul ascuţit al so-
netului şi rondelului, de sorginte satirică.
Parodist cu har, autor notabil de poezie în prozodie cla-
sică şi cu doctorate în epigramă şi poezie în grai bănăţean,
lui Petru Chira i-a fost hărăzit să fie unul dintre puţinii
cultivatori iscusiţi de sonet şi rondel din această ţară. Cu-
noscut ca spirit liber şi total neconvenţional, nu poţi să nu

te întrebi de ce maestrul ce polimerizeză, cu nesimţire,
chiar sub ochii noştri, paorele fălos, hâtru şi de mare ca-
racter, ce veghează în mintea lui Petru Chira, îşi face cu
sfinţenie datoria.
Simt la dumnealui, prietenul meu, o acută şi perpetuă ne-
voie de atitudine bărbătească, adevărată, fără fasoane şi
fără perdea. Cred că pentru a fi urmat nu s-ar sfii, nici
acum, să facă pişi, public, în freza politicienilor naşpa, in-
diferent de culoarea acestora. Şi sunt convins că So-
nate&Rindeluri mărturiseşte, cu prisosinţă, despre
această tot mai molipsitoare stare de spirit.

George LÂNĂ

Instanţa Chira
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Semnalul de “ALARMĂAERIANĂ”are 15sunete
a 4 secunde fiecare, cupauzăde 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 LADEZASTRE” 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.

“PREALARMAAERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compunedin 3 sunete a 16secunde 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
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8 Colectivul de redacţie:

Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;

OctavianGRUIŢA,GabrielTOMESCU,CodruţaTOMESCU,
ViorelDorelCHERCIU,MirceaSTURZA-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

1155 iiuunniiee 22001133

„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
CUM – CÂND BAŞ VRE SĂ SĂ
ARECE CUMĂ ÎI – UN SAT STĂ
DOSÎT SUPT VRUN ALT NUME

9. Tri ca unu
Noi ni-s tri. Niśunu n-avem fraţ dar ni-s măi ca
fraţî – ni-s veri primari, aia vińe verişori,numa
ńe dzîśem întră noi care-când, când-cum: ba
Vericule Colă, o’-că Niţă, o’-că Relule, când
Văruţule ăla, ăsta ba ălălalt; o’-că îmbrâglându-
ńe prîntră aşcea-toce dă vi le spuşăi.
Fieşcecare dîntră noi poace mácăr-când şî
mácăr-unge (cear şî-n carcea asta) să spună,
să sîmtă şî să fie aşa: io mi-s tu, tu eşci el şî
el îi io – io mi-s el. Ágică: Aorel (śe să măi
scriadză când-goge supt dănumirea Vor-
búndeli, o’-că proleca Topoloveanu); istina-
i că noi îi dzîśem cum ăl măi ghes ńe pică
la gură – Vericule Relule –, iară el ńe dzîśe
cam-tădăuna Văruţu Colă şî Văruţu Niţă, şî
dîn Văruţule-n sus, Văruţule-n źos nu ńe-
ar scoace niś-ca-cum, śică dîn răşpect şî dîn
śinstă śe le sîmce prîntru noi toţ-tri şî prîn-
tru fieşcecare dîntră noi – aia vińe că şî noi
prîntru el. Numa noi, cear şî cu el dă faţă, îi
spuńem Vericu Relu, Vericule Relule; că şî
noi avem răşpect şî prîntru el şî prîntru noi
tăţ-tri prăcum el are. Şî iaca sîmţîndu-l aşa
măi apropiat, prăśepem că-n sufletu lui şî
el ńe onoradză şî când ńe dzîśe Vericu Colă,
Vericu Niţă, o’-că Vericu Relu, prăcum tăţ
ni-s şî totoformă-i. După cumă-i cauzu şî
cându-i cauzu; şî cauzu-i cam măi tădăuna.
El – dacă-i vorba dă Văruţu Relu – dă
multă vreme, cam dă când îi el pră lume (că
dă pr-atunś ni-săm şî noi), să vege că-i croit
să să facă orăşan; noi, śe să faśem, ńe
dădurăm după el, că n-avem încotro, da’
cam prîngă el toţ-tri aźunsărăm orăşăni.
Ńe-am mutat la iorsagurile noaşce pră care
ni le stăśirăm la bloc. Cât amar să fie fost

dîn leafa noastră stăśala – ca nimic, cât din
plaţu dîngă Cirincu, loc venit dî la George
Ribariu, Popa George, unge-o fost făcut
măi pră urmă Moş Avram Procator,
strămoşu nostru la toţ-tri, casa dă ńe-o
rămâńat tot la toţ-tri.
Apo’ girept îi că Vericu Relu s-o rânduit şî
s-o prăśeşălat la oraş încă mult dînăince dă
pinzie, baş dî la-nśeput (numa să nu să
zăiuce nime – că noi nu ńe zuităm – că la-
nśeput, când o fost plecat dî la sat, o şădzut
ocâţva ani buni – poci-fi că n-or fi fost cear
aşa dă buni –, dar amaru-i măi şcie) în fărtiri
numa śică-n cămin. Apo’ năspîrcea măi
şcie cumă să fie fost măi năince-vreme...
Că şî la sat o fost cam pr-atunś cămin, dară
acolo n-o stat, nu s-o pus nime să mânśe şî
să doarmă. (Asta dăcă nu pringem la so-
coată că ăla o fost măi năince birtu lu Cana
– ş-apo-atunś beţîśii – numa să-i fie fost
dzîs careva cămin – bucuria lor! – atâta le-
ar fi trăbuit: ar fi stat acoló totă dzîua ş-ar fi
durmit tot acoló – ba niś n-ar măi fi durmit
numa tot ar fi băut, niś dă casă n-ar măi fi
avut lipsă, dă iorsaguri – niś-ca-cum!

GLOSAR
îmbrâglându-ńe = împletindu-ne, compli-
cându-ne
năspârcea = naiba, dracul
când-goge = oricând, oarecând/cândva
prolecă = nume de neam (< poreclă)
cam-tădăuna = de regulă
niś-ca-cum = deloc, exclus
istina-i = adevărat
śinstă = onoare, dăruire, dar; dotă
aia vińe = înseamnă, rezultă
tăt-prăcum = similar; identic
ni-săm = ne aflăm
prîngă = pe lângă, alături, împreună
iorsaguri = acareturi, încăperi
stăśirăm = câştigarăm (din economii), ag-
onisirăm
plaţ = teren intravilan
dîngă = de lângă
s-o rânduit = s-a stabilit, s-a aranjat
s-o prăśeşălat = s-a aşezat liniştit, s-a ostoit
o fost plecat = plecase
o şădzut = a locuit (provizoriu)
ocâţva = câţiva, puţini
în fărtiri = în gazdă, cu chirie
măi năince-vreme = în vechiul/preceden-
tul regim
să nu să zăuice = să nu uite

Întâmplări dîntr-un roman bănăţan *
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.

Cu ăi draź a’ lui dîn śeled şî dîntră ńemoşa-
guri şî precini, cu bunii lui săceni dî la Chi-
şoda şî dî la Giroc – ei, buni, naocolu lui, şî el
pră lângă ei – Ceacea Pătru Chira, iaca, dă-
plińeśce, cu aźutoriu lu Dumńedzău şî dîn bu-
nătacea şî mila Lui ăle nămărźinice, vrâsta dă
tri fârtaie dă veac; apo’ tăt dîntr-aia milă şî
dîntr-aia bunătace năţărmurice, Dumńezău
să-l ţînă atâta cât să-ş împlińească veacu!
Şî dzîc: să-l ţînă Dumńedzău în dzîle îndă-
lungace şî întru sînătace cu ăi dă-i spusăi măi
năince naocolu lui şî el pră lângă noi, numa
atâta şî-i dăstul! Că dă dat, Bunu Dumńedzău
i-o dat lu Ceacea Pătru dîntr-a lui naşcere
daru preţului dă tălant cu văloarea cărúia, el,
Pătru Chira, înmulţînd tălanţî, o zgogit să le
arvuńască şî pr-ălelalce veacuri śe-or veni,
mácăr şî bárem vo doauă-tri dîntră ele. Băgaţ
dă samă şî să nu ńe zuităm să-l cregem dă că-
para căpătată dî la Domnu prîntru corajgea lu
Ceacea Pătru d-a-ş spori tălanţî tălantului.
Baş d-aia, Ceacea Pătru – d-ar fi să-l cregem
– o şî băut alvălucu cu-A cu Coasa pofcind-
o pră Trânsa în gostie s-o śinstască dă dzîua
lui la rugă – dă Sâmpetru, la Chişoda – prăst-
un veac!
Primu dîntr-ăi nou veniţ ş-ăl măi apropiat dă
vrâstă cu Uica Pătru îi nime altu dăcât Giţă
Băbeţ dîn Bristovăţ, dă etace cam bătrână
(da’ bună!). Dzîśe Giţă, śică:
S-o prăîntors iar Moarcea cu inima câńoasă/
La Uica Pătru Chira în tainicu lui pod/Şî cu
dârjala ruptă la ruźinita-i coasă,/C-o prins ea
drag dă prunu ăl źentuit dă rod./„- Vinii io,
Petre-dragă, ca să ce ieu, mă cem!.../Îi dzîsă-
acu’ lui Moarcea cu glasu hărşâit,/Da’ hai ca
pân-atunśa pomana să ţ-o bem/Că, după cum
ce nădăi, dă săce-am oglăvit...”/
Sfinţî Popa Băloń uiaga cu răchie/Şî dă atunś
beţîśii primir-o altă soartă;/Cu tăţî şciu că
dzama dă prună-i apă vie/Că uica Pătru-i viu!
Dar Moarcea-i dă tăt moartă!
Dară şucliatu dă Giţă Băbeţ nu s-ogoaie şî o
măi ie o dată pră Moarce lşa gorgonit, dup-a
doua poşmândră a lu Uica Pătru, śică:
S-or dus în lece anii pân-să gătă iar veacu/Dă
iar trecu sorocu noii tocmeli cu Moarcea/
Ca să îl păsuiască pă Uica nost, sîracu,/Pră-
cum să vină hârca ca şî să îş beie parcea;/Ar-
vuna dă răchie dîn prunii dîn grăgină/Care îs
tăt măi cińeri şî nu s-or măi uscat/Dă când la
Uica Pătru Moarcea aia haină/Lui îi bău po-
mana, dar Ea o răpăuzat!
Dăspră Ceacea (că mie mi-i tare greu să-i
spun Uica) Pătru, domnu Cornel Ungureanu
o scriat vorbili aşcea să rămână însămnace
pră converta a patrilea a cărţî ivită dă Pătru
Chira în 2006:
„Dl. Pătru Chira vine din altă lume decât
«bătrânii» poeţi dialectali. El exprimă noua
generaţie a scrisului dialectal (...). După
moartea lui Marius Munteanu, speranţele
celor care cred în resuscitarea genului se

leagă de Domnia Sa”.
Menunace şî meritace vorbe rosteşce domnu
Cornel Ungureanu! Ceacea Pătru vińe după
Ceaica Marius ş-acolo rămâńe: lângă sămă-
nătorii-înmulţîtori dă tălanţ.
Ş-apo-atunś, iaca, Ceacea Pătru vińe după
Ceaica Marius, dar nu viń sîngur: tălanţî da-
rului îs înmulţîţ dă ăi care – măi-gata ńepoţ
fiindu-i – aduc sporire harului dat lor spră bu-
curie năperitoare. Dzîśe Cecea Pătru, śică:
„Pogan o nins, îi źer şî luńecuş,/Buraga reśe
ochii mi-i furnică,/Iar mânili ascunsă în
mănuş/La fel ca gându trîmură dă frică./Mi-s
paşî grei dă gheaţă şî omăt,/Gre inima śe
peptu-abé-l trăsaltă,/Încă măi greu mi-i
drumu îndărăt,/Iar fruncea bolţî-i ńeagră şî în-
altă”.
Dădăparcili măi-gata lu o źumătace dă veac
dă cińereţă, Sergiu Boian răsună ca dîntr-o
măiastră laută, śică:
„Iarna-m rupe dîn pucere –/Tot măi gol şî
goale gânduri,/Noapcea moare, şî tăśere../.
Numa ńaua – rânduri, rânduri./Satu mă strîgă,
şî şoapce/Dîn totă iarna să strâng,/Sîngur cu
atâta noapce/Gândurili mele plâng”.
Ori-că, tot Sergiu spuńe:
„Sloieţî la streşîń párică-nśep a plânźe,/Lu-
mina dîn noapce moare, nu să stînźe./Am
murit. Şî iarna pomană ńe puńe,/Satu-i pră-
găcit pîntru-ngropăśuńe/Şî cum plânźe śeriu
lacrăma îngheaţă –/Iarna dîn noi faśe o cruśe
dă gheaţă”.
Iar un alt fiśor menunat, cu rodnică sporire a
tălanţîlor, Adrian Gerhard, vege umbra dă
tăt bună a lu Buna Bună, rotunjînd prîn Cea-
cea Pătru roata umbrii nămuritoare a lu
Ceaica Marius. Dzîśe Adrian:
„Oceşîtă – Buna ruptă/Scarmănă în gând,
străină./Mă pomen târdzîu în noapce/Aşcep-
tând Buna să vină.../În poiană la izvor/Unge
paşî-m ţăs dîn soartă/Şăd toţ caii-mpege-
caţ/Cu o lacrămă sărată./S-o dus Buna după
ei/Mereuţ – fără zor mare –/Cu un zbiś stră-
luśitor/Ca o rază dî la Soare./ S-o dus baş în
noapcea asta/Şî să perge-n gându meu
Aplecată-n altă lume/Unge-oi zăbovi şî eu...”
Şî ca dîntr-un făcut, tot dîntr-ăla făcut – a’ ta-
lantului năperitor ş-a’ sporirii tălanţîlor, Cea-
cea Pătru să pră-ntoarśe la tălantu lu Ceaica
Marius cântându-i aduśerea d-amince într-un
Cântec dă toamnă:
„Pră călările zuitace/(Bruma pică, vântu
bace)/Sprijonit dă bâtu-ăl cârn/Vin la cińe să-
ţ atârn/Cunună dă flori dă iarnă,/Sîta vremii
să le śarnă/Io mă-ntrăb (a câcea oară?)/Oare
oi măi pringe-o vară/Să mă şpăţiresc cu
cińe/Prîntră flori sî bolbocińe/Cum făśam noi
măi dămult:/Tu să cânţ, io să ce-ascult/Şî pă
umerile-ţ stâng/Lacrămi moi dă flori să
strâng”...

La mulţ ani, Cea’ Petre!
Ioan Viorel BOLDUREANU

Pătru Chira dî la Chişoda, la 75 dă ani
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BBrriiaannaa ŞŞtteeffaanniiaa CCoonnţţeessccuu
44 aannii,, GGiirroocc

AAlleexxaannddrruu EEdduuaarrdd DDuummşşee
22 aannii şşii 66 lluunnii,, GGiirroocc

AAggnneess PPooppoovviiccii
11 aann şşii 1100 lluunnii,, GGiirroocc

IIrriinnaa TTeeooddoorraa TTeellcceeaann
11 aann şşii 77 lluunnii,, GGiirroocc

La Plevna, în Bulgaria, a
avut loc a treia etapă din
Campionatul European de
Est, la care România a fost
reprezentată, la clasa 600
Supersport, de Ionel Pas-
cota, sportiv legitimat la
echipa din Giroc. Ziua de di-
cată calificărilor l-a avut
lider autoritar pe Ionel Pas-
cota, la ambele sesiuni, el
fiind urmat de Nenad
Stoianovic (Serbia) şi
Svetlin Ivanov (Bulgaria).
După primele ture ale 
cursei oficiale, Pascota a început să slăbească ritmul, pentru că motocicleta avea
probleme la motor. Astfel, a fost nevoit să ruleze în aşa fel încât să-şi păstreze
locului secund în cursă. Ordinea la finalul cursei a fost: 1: Nenad Stoianovic –
Serbia; 2: Ionel Pascota – România; 3: Boiko Bozinov – Bulgaria.
După această etapă, Pascota rămâne lider în campionat, cu 11 puncte avans faţă
de ocupantul poziţiei secunde. Au mai rămas de disputat încă şase etape din
această competiţie.
„A fost o cursă destul de dificilă pentru mine, deoarece, după două ture, am simţit
că ambreajul motorului s-a slăbit din cauza startului, pentru că am forţat prea
mult. Din acel moment, am ales că este important să termin cursa şi, pe virajele
de viteză mică, să nu forţez, pentru a menaja ambreajul. Am realizat că este bine
să ocup un loc pentru care se acordă puncte, decât să abandonez. Din campionat
mai sunt de disputat şase etape şi cel mai important este să termin cu puncte
fiecare cursă. Pentru următoarea etapă încercăm să schimbăm complet materialul
de concurs, pentru că avem şanse mari la acest titlu de campion. Vreau să
mulţumesc Consiliului Local Giroc şi Consiliului Judeţean Timiş, pentru că sunt
alături de mine şi de echipa noastră din Giroc”, a declarat Ionel Pascota. (A.B.)

Ionel Pascota conduce, în
continuare, în Campionatul

European de Est

Karatiştii din Giroc la Campionatul European EUR&KA
CS Karate Club Giroc, împreună cu CS Sho Dan Timişoara (cluburi partenere),
alături de antrenorii George Coca, Alexandru Paşca şi Amalia Şişak, s-au deplasat,
recent, la Pordenone - Italia, unde a avut loc Campionatul European de karate
EUR&KA. La acest campionat au fost înscrişi 420 de sportivi, reprezentanţi ai
unor cluburi din România, Slovacia, Serbia, Croaţia, Ucraina, Franţa, Polonia,
Elveţia, Malta, Muntenegru, Bosnia-Herzegovina, Cipru, Turcia, Slovenia, Re-
publica Cehă şi Italia. Şi de această dată, sportivii s-au întors cu numeroase
medalii, printre ei numărându-se şi Bona Chelsy – CS Karate Club Giroc – Locul
III – kata individual feminin (6-8 ani). (A.B.)

Fotbaliştii din Chişoda nu au reuşit 
să-şi păstreze titlul de vicecampioni,
cucerit în urmă cu un sezon, încheind
pe poziţia a treia actuala ediţie a cam-
pionatului Diviziei D Timiş. Poziţia se-
cundă a fost pierdută în ultima etapă a
returului, la capătul partidei de la Ghi-
roda, în compania nou-promovatei din
localitate, joc soldat cu înfrângerea
echipei noastre, scor 3-1 pentru gazde.
Cu această victorie, a
12-a în retur, fotbaliştii
din Ghiroda, pregătiţi de
către Alin Miloş, au tre-
cut pe locul secund,
reuşind o performanţă
de invidiat, în condiţiile
în care alte echipe cu
state mai vechi de ser-
vicii în liga a patra au
sfârşit după ghirozeni.
Dacă ar fi să facem un
clasament al celei de-a doua jumătăţi a
campionatului, să spunem că echipa
din Chişoda a ocupat locul doi, cu 39
de puncte acumulate, cu şase mai
puţine decât campioana din Beci-
cherecu Mic. Mai mult, în ultimele 17
etape, fotbaliştii noştri au înscris de 61
de ori! 
Revenind la partida de la Ghiroda,
scorul a fost deschis în mi nutul 6, de
către Faimoc, jucătorul gazdelor. În
minutul 21, Ciprian Străuţ a plecat sin-

gur spre poartă şi, de la 16 metri, l-a
învins pe portarul Sârbu, ieşit în în-
tâmpinare. Până la pauză oaspeţii au
redus din diferenţă prin Magdaş, cu
capul, în urma unei centrări perfecte a
lui Berceanu. Ultimul gol al întâlnirii a
fost înscris de Străuţ, cu un şut sub
transversală, 3-1, în partea a doua.
Chişoda: Sârbu – Vasâncă, Abu-
Lebda, Viţan, Berceanu, Ilcău,

Crişanov, Gherman (min. 80 Aldea),
Vereşteanu, Magdaş, Ganea (min. 65
Golea).
Antrenor: Adrian Şeţu. Pe bancă:
Glodean şi Petruş.
La capătul sezonului 2012-2013, CS
Chişoda a înregistrat 20 de victorii şi
nouă rezultate de egalitate, fiind în-
frântă de doar cinci ori. Fotbaliştii
noştri au marcat de 108 ori, primind 46
de goluri, şi au acumulat 69 de puncte.

Anton BORBELY

FC Chişoda încheie pe locul III
campionatul Diviziei D

Unirea Sânnicolau Mare şi-a confir-
mat statutul de cel mai complet club
divizionar din handbalul timişean, im-
punându-se şi prin echipa „satelit”, în
întrecerea Campionatului Judeţean
Timiş al băieţilor, într-un duel de
podium, 29-23 la H.C. Giroc. Echipa
gazdă a fost în avantaj la pauză, dar a
acumulat nu mai puţin de 13 elimi -
nări, într-un joc altfel deloc dur. În
aceste condiţii, derby-ul ultimei
runde, CS Găvojdia – CS Unirea II
Sânnicolau Mare, va decide cam-
pioana întrecerii masculine timişene.
Uniriştii, scăpaţi de grijile compe -
tiţionale în Divizia A, Seria B, ligă se-
cundă în care încheiau pe locul 9, din
12 cluburi la start, trei dintre acestea
abandonând de la bun început, res -
pectiv pe parcurs, au aliniat la Giroc
şi câţiva handbalişti divizionari şi au

reuşit să întoarcă rezultatul în partea
secundă: 23-29. În tur, girocenii
încheiau la egalitate pe Aranca, 23-23.
„HC Giroc este o formaţie cu
potenţial, iar dacă reuşeşte să se adune
şi să fie susţinută financiar, atunci ar
putea ajunge în Divizia A, căci acolo
ar trebui să se finalizeze frumosul lor
proiect. Noi îi felicităm pentru ceea ce
au reuşit în acest prim an! Ca joc,
meciul de la Giroc a fost frumos şi
cred că echipa cea mai bună a câşti-
gat”, a spus Slobodan Lavrenski, con-
ducător al delegaţiei Unirii şi director
executiv al clubului din Sânnicolau Mare.
HC Giroc mai are de jucat, joi seară,
cu LPS Banatul, şi va încheia pe locul
al treilea primul său sezon de la
lansarea pe semicercul masculin, cu
speranţa unei consolidări în cea de-a
doua ediţie. (A.B.)

Locul III asigurat pentru HC Giroc în
Campionatul Judeţean de Handbal

Rezultate meritorii pentru judoka din Giroc şi Chişoda
Conform calendarului sportiv pe anul acesta al Federaţiei Române de Judo, în data de
9 iunie s-a desfăşurat, la Arad, etapa Euroregională la categoriile de vârstă sub 11 ani
şi sub 13 ani. La Euroregională V au participat sportivi din judeţele Alba, Arad, Caraş-
Severin, Hunedoara şi Timiş.
Sportivii din Giroc şi Chişoda au obţinut următoarele rezultate: Raul Sperniac, locul I
la categoria 38 de kilograme, U11, Bogdan Iacob, locul II, la categoria 27 de kilo-
grame, U13, Alexandru Barbu, locul III, la categoria 34 de kilograme, U13, Raul Dume,
locul III, categoria 55 de kilograme, U13.
Antrenorul acestor copii, sensei Mihai Andron, ţine să mulţumească primarului co-
munei Giroc, domnul Iosif-Ionel Toma, şi directorului Şcolii Gimnaziale din comună,
prof. dr. Petrişor-Dorin Treta, pentru sprijinul acordat şi, în special, pentru crearea unui
spaţiu deosebit, necesar pentru pregătirea tinerilor judoka din Giroc şi Chişoda. (A.B.)


