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Hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir” din Giroc

Aspecte de la Slujbele de Hram ale Bisericii Ortodoxe Române din Giroc.

„Balul Speranţei”,
ediţia a XV-a

Asociaţia Femeilor de Afaceri din România a organizat
ediţia a 15-a, aniversară, a Balului Speranţei, acţiune cari-
tabilă devenită tradiţională în Timişoara. Principalul proiect
al AFAR este construirea unui cămin-spital la Giroc, desti-
nat oamenilor vârstnici. Costurile ridicării aşezământului se

ridică la suma de 900.000 de euro. Doamna ministru Maria
Grapini, preşedinte-fondator alAFAR, a declarat, referindu-se
la această ediţie a „Balului Speranţei”: „Acum suntem la a
XV-a ediţie, iar de-a lungul celor 14 ani am desfăşurat foarte
multe proiecte caritabile. Amintesc că noi am dat primul
miliard de lei pentru construirea Onco Help Timişoara.
Acum, vrem să construim un cămin pentru oamenii singuri
şi în vârstă, ce se întinde pe o suprafaţă de 3.000 de metri pă-
traţi şi care este la Giroc, într-o zonă foarte frumoasă.
Sperăm ca banii colectaţi în această seară şi cei pe care o
să-i mai strângem din donaţii să ne permită să ducem la bun
sfârşit acest important proiect. Ştim că, în Timişoara, sunt
multe persoane singure şi în vârstă, care nu au un venit şi nu
se pot întreţine. Vrem ca şi îngrijirea oamenilor care vor fi
cazaţi acolo să fie făcută tot cu implicarea noastră. Balul
Speranţei a devenit, iată, un brand şi chiar a fost premiat la
Gala Oameni pentru Oameni”.

- continuare în pagina 2 -

UUnn nnoouu ppaass ppeennttrruu
rreeaalliizzaarreeaa ccăămmiinnuulluuii--

ssppiittaall ddee llaa GGiirroocc

simpozionul internaţional
„Istorie şi Cultură în Banat”

ediţia a doua, Giroc 2013

detalii în paginile 6-7

Sâmbătă, 26 octombrie, zi în care comunitatea giroceană a celebrat hramul Bisericii Ortodoxe Române, 
de Sfântul  Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir,  ş i  

Liceul Teoretic „David Voniga” a îmbrăcat straie de sărbătoare detalii în paginile 8-9

detalii în pagina 5
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În prezentarea actorului Sergiu Biriş, care a ştiut
cum să „stimuleze” spiritul caritabil al oamenilor
de afaceri locali, alături de doamna ministru
Maria Grapini, „Balul Speranţei”, ediţia 2013, a
reuşit să adune sume frumoase pentru câteva
cauze nobile.
Dovadă că, întotdeauna, se găsesc bani pentru
asemenea proiecte, chiar dacă e criză economică,
sunt sumele licitate pentru obiectele de artă, de
cult şi bijuteriile donate pentru a fi cumpărate de
diferite persoane dornice să ajute. Domnul Georgi că
Cornu, cunoscutul om de afaceri timişorean, a fost
cel mai generos participant la eveniment. El a fost
atras de un goblen cu Fecioara Maria, donat chiar
de către doamna ministru Maria Grapini. Preţul
licitat a ajuns la suma de 11.000 de euro, obiectul
fiind adjudecat de omul de afaceri timişorean. Tot
el a licitat şi sculptura în bronz „Porumbelul
păcii”, realizată de George Braque, artistul francez
care a pus bazele cubismului, alături de Pablo Pi-
casso, pe care a achiziţionat-o la preţul 15.500 de lei.
Până la urmă, ca urmare a sumelor licitate, domnul
Georgică Cornu a fost declarat regele „Balului Spe -
ranţei”, iar regina Balului a fost declarată doamna
Carmen Mataragiu. Conform estimărilor organiza-
torilor, totalul sumelor strânse ca urmare a licitaţiei,
a tombolei şi din bilete a fost de 170.000 de lei.

Cunoscutul caricaturist Ştefan Popa Popa’s a lu-
crat toată noaptea şi a făcut desene pentru cei
prezenţi, iar banii obţinuţi i-a donat în totalitate
cauzei. Lici tate au fost şi numeroase alte talouri,
sculpturi, dar şi mai multe seturi de bijuterii, rea -
lizate manual de doamnele de la Onco Help, dar şi
o icoană sfinţită de Papa. Organizaţia Onco Help
va fi una dintre beneficiarele sumelor adunate la
bal, dorindu-se achiziţionarea unui aparat pentru
depistarea precoce a cancerului. 
De asemenea, special pentru asociaţia de combate -
re a cancerului au fost făcute donaţii de mii de
euro. Din aceşti bani vor fi efectuate şi o serie de
teste femeilor nevoiaşe, pentru descoperirea-
cancerului mamar.
Dintre autorităţile locale participante la „Balul

Speranţei” 2013 îi amintim pe domnul Titu Bojin,
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, pe dom-
nul Eugen Dogariu, prefectul de Timiş, şi pe
doamna Liliana Oneţ, subprefect de Timiş.

A. BORBELY

„Balul Speranţei”, ediţia a XV-a

UUnn nnoouu ppaass ppeennttrruu rreeaalliizzaarreeaa ccăămmiinnuulluuii--ssppiittaall ddee llaa GGiirroocc

Trăim cu toţii într-o perioadă în care
nevoia de lemn – atât pentru com-
bustibil, cât şi pentru cherestea, ca ma-
terie primă – este într-o continuă
creştere, iar o soluţie viabilă pentru a re-
zolva această problemă pare a fi înfiin -
ţarea de plantaţii forestiere specializate,
care să răspundă precis cererilor actuale.
Printre arborii care pot fi folosiţi în acest
scop se numără şi Paulownia Tomen-
tosa. Aceşti copaci
fac parte dintr-o
specie arboricolă
care cumulează
două condiţii esen -
ţiale: au o creştere
rapidă şi dezvoltă un
lemn valo ros – în
condiţiile unei agro -
tehnici adecvate.
Paulownia devine
astfel o alternativă
fezabilă în Româ-
nia, fiind un arbore
care, pe lângă as-
pectul plăcut, im-
punător, realizează
creşteri impresio -
nante, într-o pe-
rioadă de timp
relativ scurtă.
Până în prezent, în-
treaga cantitate de
cherestea de Pau lownia se importă din
China, metrul cub de astfel de lemn
fiind la preţuri cuprinse între 500 şi
1.000 de euro. Important este faptul că
se pot obţine până la 250 de metri cubi
de cherestea Paulownia Tomentosa la
hectar. Însă, această cantitate de cher-
estea reprezintă doar 50% din materi-
alul lemnos oferit de plantaţia de
Paulownia. Tot ceea ce rămâne în urma
decojirii trunchiului, din care se obţine

cheresteaua, se foloseşte la producţia de
biomasă.
Pentru că este o muncă de „pionerat”,
în zona noastră, trebuie să fii temerar să
te apuci de o astfel de îndeletnicire şi,
cu toate acestea, se găsesc destui ama-
tori. Unul dintre ei este şi chişozeanul
Mile Gavrilović. El s-a născut la Osijek,
în Croaţia, în ziua de 20 mai a anului
1974. „Sunt în România din anul 1997,

ne mărturiseşte Mile, iar
la Chişoda am ajuns zece
ani mai târziu, în anul
2007. Soţia mea, Delia,
este de aici, pă rinţii şi
bunicii ei fiind chişozeni

vechi. Avem o fetiţă, în vârstă de doi ani
şi patru luni, Natalia. Deşi prima mea
îndeletnicire rămâne comercializarea
mobilierului pentru terase şi grădini, m-
am gândit să mă apuc şi de cultivarea
plantelor de Paulownia. Am auzit prima
dată de aceşti arbori în Serbia, de la un
văr de-al meu, care a început să cultive
Paulownia, cunoscut şi sub denumirea
de «arborele vieţii». Arborele este adus
în Europa din China, unde se cultivă de

mii de ani. La noi, în România, abia de
doi-trei ani se cultivă această plantă”.
Despre lemnul de Paulownia, Mile
Gavrilović ne spune că este cel mai uşor
lemn şi că este foarte bun pentru foc,
având un indice caloric mare, nelăsând
multă cenuşă, iar frunzele arborelui sunt
buni „plămâni”, care oxigenează atmos-
fera. De asemenea, aceşti arbori pot fi
plantaţi foarte bine pe lângă autostrăzi,
fiind buni izolatori fonici. O poveste ade-
vărată în acest sens ne prezintă Mile
Gavrilović: „Chinezii au salvat Olimpiada
de la Beijing, plantând, pentru oxigenarea
aerului, mai multe rânduri de Paulownia,
formând o barieră verde în jurul oraşului.

De asemenea, florile de Paulownia produc
foarte mult polen, bun la obţinerea mierii
de albine. Un alt aspect care face ca arborii
de Paulownia să fie foarte căutaţi este
acela că ei cresc foarte repede: în primul
an ajung la o înălţime de 2,5-3 metri, iar
după trei ani pot să atingă şi 15 metri
înălţime. Trebuie doar ca arborii să fie 
tăiaţi periodic, pentru a le grăbi creşterea,
cam de trei-patru ori în zece ani”.
Pentru Mile Gavrilović, afacerea cu

Paulownia pare să fie reţeta succesului.
Tocmai de aceea, el doreşte să se ex-
tindă, anual, şi să cultive mai multe
hectare cu Paulownia. „Arborele, ne
mai spune omul, nu este o plantă pre-
tenţioasă. Seminţele pentru plantaţie le
aduc din Germania şi le sădesc aici. În
prima perioadă a vieţii, plantele sunt
mai pretenţioase, fiind nevoie de o tem-
peratură constantă şi multă umiditate.
Distanţa între puieţi, la înfiinţarea cul-
turii, se alege în funcţie de scopul pe
care ţi l-ai propus. 
Cultivarea acestei plante este rentabilă
începând de la suprafaţa de un hectar,
însă cu cât suprafaţa este mai mare, cu
atât plantaţia poate fi mai bine valorifi-
cată. Trebuie însă bine stabilit, încă de
la început, în ce scop se înfiinţează
plantaţia, pentru ca ea să devină cât mai
rentabilă. Ea poate fi înfiinţată pentru
cherestea şi biomasă, sistem care pre-
supune plantarea a 600-660 de
puieţi/ha, dar în cazul în care plantaţia
este înfiinţată exclusiv pentru obţinerea
de biomasă, în funcţie de forma de re-
lief, pot fi plantaţi până la 1.600 de
puieţi pe hectar. În funcţie de densitatea
plantaţiei, se ridică însă şi costurile. Se
pare că una dintre opţiunile cele mai
bune ar fi înfiinţarea de plantaţii pentru
cherestea şi biomasă, ale căror costuri
se ridică la aproximativ 3.000 de euro
pentru un hectar”. 
Tot de la sârbul din Chişoda aflăm că
arborii fac seminţe abia după zece ani
de viaţă, iar lemnul Paulownia mai
poate fi folosit şi în industria instru-
mentelor muzicale, pentru că lemnul nu
are noduri, dar şi la fabricarea mobilei
sau chiar pentru construirea de yaht-uri.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

PPaauulloowwnniiaa,, lleemmnnuull vviiiittoorruulluuii
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Trageri în poligonul Chişoda
Începând din luna iulie şi până în luna decembrie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, cu întreg 
armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB şi cu grenade de mână, de război (în limita dreaptă, „sectorul de grenade”).

În luna noiembrie se execută trageri în zilele de: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 şi 28.

În şedinţa din 25 octombrie a Consiliului Local Giroc, consilierii lo-
cali au votat proiectele de hotărâre privind: rectificarea bugetului
local pe trimestrul IV, 2013; constituirea comisiei de evaluare a
ofertelor depuse pentru atribuirea contractelor având ca obiect lu-
crări de construcţii şi achiziţii prin procedura cerere de ofertă pen-
tru obiectivele: „Lucrări de execuţie pentru infrastructura de
transport - Modernizare drum comunal DC 318”, Lucrări de con-
strucţii civile – Înfiinţare centru de copii tip „after-school” şi achi-
ziţie costume populare pentru Ansamblul Folcloric „Ghiocelul”;
aprobarea sumei de 2.500 de lei pentru tipărirea cărţii „Când amin-
tirile...”, scrisă de domnul profesor Ionel Murariu; asigurarea trans-
portului elevilor claselor VI-IX de la şcolile din comuna Giroc în
excursia organizată pe ruta: Peştera Scărişoara – Turda – Giroc şi
retur; alocarea sumei de 15.000 de lei pentru organizarea Simpo-
zionului Internaţional „Istorie şi cultură în Banat”, în perioada 25-
26 octombrie 2013; aprobarea documentaţiei de intabulare a străzii
Bega; aprobarea prelungirii Protocolului de administrare a Cămi-
nului Cultural din localitatea Giroc; suplimentarea bugetului Clu-
bului de Şah Giroc pe anul 2013 cu suma de 2.000 de lei; asigurarea
transportului Coralei „Giroceana” la Viena, în perioada 5-8 de-
cembrie 2013, în vederea participării la Festivalul Coral de Cră-
ciun; aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 410133 Giroc,
nr. cad. 410133 (nr. top vechi A510/1/1) în suprafaţă de 74.812 mp
şi punerea la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar a parcelei
nr. cad. nou 411273.

V. TOMOIAGĂ

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall aall ccoommuunneeii GGiirroocc În această perioadă, poliţiştii locali din Giroc

desfăşoară ample activităţi pe linia depistării
persoanelor care dau foct resturilor vegetale,
fără a respecta normele legale în acest dome-
niu. Odată cu venirea toamnei şi cu încheie-
rea recoltatului în grădini şi pe terenurile
agricole, foarte mulţi agricultori recurg la ar-
derea resturilor vegetale rămase după recol-
tat. De cele mai multe ori, arderile sunt
necontrolate, ceea ce implică un grad ridicat
de risc, existând pericolul propagării rapide a
flăcărilor şi de izbucnire a unor incendii ce
pot avea urmări dintre cele mai neplăcute.
Facem apel la deţinătorii de terenuri şi la gos-
podarii care îşi curăţă în această perioadă te-
renurile şi le punem în vedere să respecte
normele privind arderea miriştilor şi a restu-
rilor vegetale. Ei trebuie să ţină cont, printre
altele, şi de condiţiile atmosferice, dar şi de
faptul că nu pot da foc acestor resturi decât
după ce au primit avizul de lucru cu focul, de
la Primăria comunei Giroc. După obţinerea
acestui aviz, trebuie să se asigure că arderea
are loc în condiţii climaterice fără vânt, focul
trebuie supravegheat în permanenţă, în locul
unde are loc arderea trebuie asigurată apa ne-
cesară stingerii incendiului în cazul în care
acesta riscă să se propage, iar după ce arderea
s-a încheiat, trebuie verificat să nu rămână jar
de pe urma acesteia.

Menţionăm şi faptul că persoanele care re-
curg la arderea ilegală a acestor resturi vege-
tale se expun şi riscului de a fi amendaţi, iar
cuantumul amenzilor în aceste cazuri este
unul foarte ridicat.
Totodată, poliţiştii locali din Giroc vor conti-
nua, şi în perioada următoare, acţiunile de ru-
tină pe care le desfăşoară, contribuind la un
climat de bună convieţuire în localităţile
noastre. Vom fi atenţi la respectarea liniştii şi
ordinii publice şi vom sancţiona orice fel de
abatere de la prevederile legii şi ale hotărâri-
lor Consiliului Local Giroc, în acest sens.
De asemenea, pentru că vremea este încă
bună, vom continua acţiunile de verificare, în
zonele în care se construieşte, a modului în
care se respectă legea privitoare la disciplina
în construcţii.
O altă preocupare a poliţiştilor locali în
această perioadă este traficul rutier din co-
muna noastră. Vom aplica sancţiuni acelor şo-
feri care nu respectă regulile de parcare şi
staţionare pe raza localităţilor Giroc şi Chi-
şoda şi, de asemenea, conducătorilor auto
care ignoră semnalele luminoase şi acustice
la trecerea de nivel cu calea ferată, de pe dru-
mul ce leagă Girocul de Timişoara.

Şeful Serviciului Poliţiei Locale Giroc, 
jr. Dan SGURĂ

Poliţia Locală Giroc vă informează

Reguli de prevenire 
şi stingere a incendiilor 

pe perioada sezonului rece
Pentru că sezonul rece bate la uşă, considerăm necesar să dăm
câteva sfaturi populaţiei, pentru a preîntâmpina evenimentele ne-
dorite.
Astfel, este nevoie să se efectueze controlul instalaţiilor şi al sis-
temelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile
publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei (surse de căldură,
conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de
fum). Odată constatate, se impune înlăturarea defecţiunilor la 
instalaţii şi sistemele de încălzire şi asigurarea funcţionării aces-
tora la parametri normali.
În anotimpul rece, pericolul de incendiu la gospodăriile populaţiei
creşte, cauzat fiind de mai mulţi factori: suprasolicitarea sis-
temelor şi instalaţiilor de încălzire; folosirea de sisteme şi insta-
laţii de încălzire improvizate; existenţa mai multor consumatori
electrici, ce depăşesc puterea instalaţiei electrice din locuinţă.
Există o serie de reguli la folosirea mijloacelor de încălzire: sobele
fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament
din materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm; sobele se
vor amplasa la o distanţă de minim 70 cm faţă de pereţii din
cărămidă, respectiv 1 m faţă de pereţii combustibili, din lemn; în
faţa focarelor se vor amplasa foi de tablă cu dimensiunile de 50x70
cm; se va evita supraîncălzirea sobelor pe timp geros, deoarece,
prin căldura radiantă, acestea pot aprinde obiectele din jur; jarul
şi cenuşa se vor depozita numai în gropi special amenajate; lem-
nele şi rufele vor fi amplasate la o distanţă de minim 1 m faţă de
sobele metalice, respectiv 50 cm faţă de cele din teracotă; focul se
va supraveghea permanent şi nu va fi lăsat la îndemâna copiilor;
se va evita aprinderea focului în sobe cu ajutorul lichidelor in-
flamabile; se vor folosi sobe în stare perfectă de funcţionare, fără
defecţiuni.
Iată şi câteva reguli de folosire a coşurilor şi a burlanelor pentru
evacuarea fumului: coşurile de fum se vor izola faţă de elementele
combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă
a coşului cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă
introducerea unui strat de materiale necombustibile; se va evita
încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente combustibile ale
acoperişului sau planşeului; coşurile se vor prelungi deasupra
acoperişului, cu cel puţin 80 cm; se va realiza curăţirea coşurilor
de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu.

Şef SVSU Giroc, Dumitru CRĂINICEANU

Noiembrie, pentru grădină, este ca şi Paş-
tele pentru casă: acum facem curăţenie
deplină, cu zel şi fără să uităm vreun loc
neperiat. În primul rând, se strâng perio-
dic frunzele căzute din copaci şi celelalte
plante. Covorul gros de fruze întins peste
toată grădina este un lucru frumos pentru
pictor, însă nu şi pentru grădinar. E foarte
posibil ca multe dintre aceste frunze să fie
parazitate de diverşi dăunători, care-şi fac
socoteala să ierneze în ele, iar în primă-
vară să o ia de la capăt cu stricăciunile. Ca
să nu vă transformaţi grădina în creşă
pentru paraziţi, e bine să strângeţi perio-
dic frunzele, folosind o greblă de frunze,
şi poţi realiza compostul. Acoperă-l, pen-
tru a-l proteja de ploi, altfel nutrienţii din
el vor fi nutralizaţi de apa ploilor. De ase-
menea, tăiaţi şi îndepărtaţi plantele ofilite,
dezrădăcinaţi şi distrugeţi buruienile.
Curăţă patul de petale al trandafirilor. În-
lătură fructele uscate din pomii fructiferi.
Fructele şi frunzele plantelor fructifere
sunt atractive pentru insecte şi dăunători.
Curăţarea grădinii elimină aceste riscuri
şi facilitează dezvoltarea sănătoasă a
plantelor în primăvară. Pentru a feri
scoarţa copacilor de dăunători, poţi vărui
tulpina acestora.
În cazul în care anumiţi pomi provin din
regiuni mai călduroase ale lumii, este bine
să le înfăşori tulpina într-o folie protec-
toare, în aşa fel încât să se păstreze un
mediu cât mai călduros pentru aceştia.
În această lună, se împrăştie pe teren com-
postul făcut din timp sau bălegarul bine
fermentat. Acesta trebuie întins într-un
strat subţire, cât mai uniform, pe întreaga
suprafaţă ce urmează a fi cultivată în anul
următor. Ulterior acestei operaţiuni, se
face o săpare de bună calitate a solului, cu
hârleţul sau cu motosăpătoarea. Regula
este să puneţi sub brazdă bălegarul, cât
puteţi de adânc, pentru ca acesta să se des-
compună peste iarnă, iar substanţele nu-
tritive să fie gata de a fi folosite în
pri măvară. „O lungime” de cazma este
standardul în materie de săpat. Dacă folo-

siţi săpătoarea, daţi-i voie să intre la 
maximum, dar nu mai puţin de 20 cm.
Noiembrie reprezintă o perioadă bună
pentru a curăţa, ascuţi sau a da cu ulei
instrumentele de grădină. Le vei avea cu-
rate şi funcţionale în primăvară, pentru
primele lucrări. Depozitează-le înăuntru,
niciodată în aer liber, deoarece frigul
iernii le va distruge.
Tot la sfârşit de toamnă se pot planta
plante perene şi legume pentru sezonul
rece. Se pot însămânţa seminţe de flori săl-
batice, se plantează usturoi, trandafiri,
frezii, crini, anemone, amaryllis, cale etc.
Dacă în grădină ai plantat gazon, încearcă
să îl tunzi toamna cât mai scurt şi să îi
adaugi îngrăşămintele adecvate de
creştere.
După ce pământul a îngheţat, se face mul-
cirea pentru plantele fructifere mici, pre-
cum căpşunul. Pentru mulcirea căp  şunului
se pot folosi paie, talaş,deşeuri lemnoase
sau folie de plastic.
Plantează florile preferate în ghivece.
Vio letele africane pot fi puse în ghivece
mici. Aceste ghivece pot avea o treime din
diametrul plantei. Aşează-le la o fereastră
care dă spre sud, pentru a le asigura nece-
sarul de lumină pe timpul iernii. Ţine
cyclamele în ghivece, într-un loc răcoros,
la lumină, şi udă-le la bază, nu în partea
superioară. Astfel, vei evita ca frunzele să
îngălbenească. Atunci când culegi şi de-
pozitezi legumele şi fructele din grădină,
trebuie să fii atent la modul în care le de-
pozitezi. Nu păstra niciodată merele şi
perele alături de legume, deoarece etilena
din fructe afectează legumele, care se vor
strica şi vor dezvolta mirosuri.
Dacă ai căsuţe pentru păsări, acum este
momentul să le pregăteşti pentru ca aces-
tea să adăpostească zburătoarele pe timpul
iernii. Curăţă-le bine, prinde-le în grădină
şi lasă-le apă şi mâncare pentru păsări.

Mai multe informaţii pe 
www.gradinamea.ro

Insp. Maria HANEŞ

LLuunnaa nnooiieemmbbrriiee îînn ggrrăăddiinnăă
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Lipsa de măsură este un rău în
toate privinţele, dar se vădeşte
îndeosebi când este vorba de
mâncare. (Sf. Clement Alexan-
drinul)

Virtutea este înainte-mergătoare
adevăratei înţelepciuni. (Sf.
Maxim Mărturisitorul)

Nimic nu ajută mai mult la să-
nătate, nimic la agerimea simţu-
rilor, nimic la alungarea bolilor,
cum ajută cumpătarea în mân-
care. (Sf. Ioan Hrisostom)

Precum trupul fără suflet este
mort, aşa şi sufletul fără puterea
minţii este nelucrător şi nu poate
moşteni pe Dumnezeu. (Sf. Anto-
nie cel Mare)

Un cal trăia cu mânzul său într-o vale miri-
fică cu păşuni verzi, râuri limpezi şi umbra ră-
coroasă a multor copaci.
Mânzului îi mergea ca şi oamenilor care au de
toate: era nemulţumit. Nu făcea decât ceea ce-i
aducea plăcere: dormea, deşi nu era obosit; era
comod şi sătul şi, în cele din urmă, dispreţuia
valea. „Tată, dacă trebuie să mai trăiesc aici,
sigur mă voi îmbolnăvi. Iarba nu-mi mai place,
aerul este aşa de sufocant, râul este murdar. Tre-

buie să ple -
căm de ai  ci!”.
Aşa că au
ple cat de
aco  lo. S-au
ur  cat pe că -
ră ruşe ab -
rup te, spre
coama mun -
telui. Vântul
rece bătea
tare şi aproa -
pe că nu mai

găseai petic de iarbă. A doua zi, mânzul părea
epuizat şi fără vlagă, din cauza foamei. A treia
zi, nu-şi mai putea mişca picioarele. „Este tim-
pul să ne întoarcem”, spuse tatăl, şi-l conduse pe
fiul său în vale, dar pe un alt drum. Sosiră acolo
abia noaptea. Când simţi sub picioarele sale
iarba fragedă şi proaspătă, mânzul necheză cu
bucu rie: „Tată, rămânem aici. Niciodată nu am
mâncat o iarbă aşa de frumos mirositoare şi aşa
de gustoasă!”. În acel moment se înălţau zorii
dimineţii. 
Mânzul observă că tocmai în această vale au
trăit şi mai înainte. De ruşine, nu mai îndrăznea
să privească la tatăl său.

MMâânnzzuull
nneemmuullţţuummiittDate istorice despre protopopiatul Belinţ (7)
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Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil

Fără a analiza cu mijloace matematico-demografice aceste valori
numerice conscrise în ultimul formular, se impune totuşi să facem
remarca că, în acest district bisericesc, existau doar câteva comune
mai mari – Belinţ, Bazoş, Ohaba Forgaci şi Topolovăţu Mare –
restul fiind mijlocii şi mici. Cu toate acestea, autoritatea bise -
ricească de la Arad sau Timişoara şi-a arătat interesul ca fiecare
parohie să aibă paroh sau administrator parohial stabil şi credin-
cios, să ducă o viaţă duhovnicească adevărată, în limitele „bise ricii
locale”. Demn de luat în seamă este faptul că preoţii erau „şcoliţi”,
condiţiile materiale ale comunei bise riceşti fiind exploatate în
strânsă corelaţie cu „rezervele oamenilor” si ale locurilor. Sur-
montând aceste bariere, Biserica Ortodoxă din Banat a „driblat
orice obstacol şi şi-a văzut de drum” prin Istorie.

Dr. Viorel-Dorel CHERCIU

Sf inţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, sărbătoriţi
pe 8 noiembrie, sunt cei mai cunoscuţi în tradiţia
bi sericii Ortodoxe, ei f iind, totodată, şi patroni spi -
ri tuali ai Jandarmeriei Române.

Ziua de 8 noiembrie a început a fi prăznuită în Bi se-
rică drept sărbătoare a îngerilor, în veacul al
cincilea, şi s-a răspândit repede în tot
Răsăritul creştin. Vorbind despre îngeri, Bise-
rica ne învaţă că sunt duhuri slujitoare, slugi
credincioase lui Dumnezeu, trimişi de
acesta să fie prieteni şi ocrotitori ai oame-
nilor.
La început, toţi îngerii au fost buni şi
înţelepţi. După încercarea la care i-a supus
Dumnezeu, înainte de Facerea Lumii, o
parte dintre ei, adică cei conduşi de Lucifer,
s-au răzvrătit.
Atunci, spune Scriptura, a fost mare război
în cer. Mihail şi îngerii cei buni au învins,
iar cei răi au fost aruncaţi din cer, devenind
demoni. Peste soborul îngerilor buni, Dum-
nezeu l-a rânduit, pe veci conducător, pe
Arhanghelul Mihail.
Sfântul Arhanghel Mihai înseamnă în limba
ebraică, „Cine este ca Dumnezeu?”. El este
cel care „striga”: „Să luăm aminte, noi, care
suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care
era cu noi: cel ce era lumină, acum întuneric s-a
făcut. Cine este ca Dumnezeu?” – şi aşa s-a întocmit
soborul, adică adunarea şi unirea tuturor îngerilor.
Pe seama sa se pune şi călăuzirea lui Lot şi a fami-
liei acestuia la ieşirea din Sodoma, precum şi pro-

tecţia specială a poporului lui Israel. Îi scoate din
cuptor pe cei trei tineri din Babilon, îl sprijină în
luptă pe Ghedeon, îl mustră pe vrăjitorul Valaam şi
îl eliberează din închisoare pe Sfântul Apostol Petru.
Conform Scripturii, toţi morţii vor ieşi din
morminte la glasul trâmbiţei Sfântului Arhanghel
Mihail.

De aceea, Arhanghelul Mihail este considerat căpe-
tenia oştilor cereşti-îngereşti, acela care, la sfârşitul
lumii, va lupta cu diavolul şi despre care se spune că
nu stă în Rai decât în Vinerea Mare şi de Paşti, în
restul timpului fiind în misiune pe pământ.

Sfântul Arhanghel Gavriil înseamnă în limba
ebraică, „bărbat-Dumnezeu”. Numele său conţine
concentrat vestea că Dumnezeu se va face bărbat,
că va asuma firea omenească. Gavriil este
arhanghelul bunelor vestiri. El a vestit lui Ioachim
şi Anei că o vor avea pe Maria, deşi erau bătrâni.
De asemenea, Arhanghelul Gavriil a vestit-o pe 

Fecioara Maria că îl va naşte pe Iisus, Gavriil
a rostit cel dintâi numele lui Isus Hristos şi l-a
înştiinţat pe Zaharia de naşterea fiului lui,
Înaintemergătorul Ioan Botezătorul, a vestit
păstorilor că în Bethelem s-a născut Mesia.
Sfântul Gavriil ocroteşte fecioarele, mamele
şi pruncii şi duce rugăciunile la Dumnezeu.
Drept recunoştinţă pentru aceşti doi îngeri,
Biserica ortodoxă a rânduit ca ei să fie pictaţi
pe două dintre uşile Sfântului Altar. Unul cu
crini în mână, semn al bunei vestiri, iar
celălălt cu o sabie de foc, semn al pazei care
i-a fost rânduită la poarta Edenului. 
În popor, se spune că fiecare om are câte un
înger păzitor. În folclorul religios românesc,
Arhanghelul Mihail este un personaj mai vene -
rat decât Arhanghelul Gavriil. Oamenii spun
că el poartă, uneori, cheile raiului, este un în-
focat luptător împotriva diavolului şi 
veghează la capul bolnavilor, dacă acestora
le este sortit să moară, sau la picioarele lor,
dacă le este hărăzit să mai trăiască. De multe

ori, îl întâlnim alăturându-se Sfântului Ilie, atunci
când acesta tună şi trăsneşte sau orânduieşte singur
grindina, cu tunul. El ţine şi ciuma în frâu, asemănă-
tor Sfântului Haralambie.

M. STURZA

u anov u tra         Te Topolov ul Mare              Topolov ul Mic 
 686+ 795+ 362+ 1.177+                                     201+ 
 686 799 363 1.165                                       204 
 671 792 319 1.146                                       205 
 673 801 314 1.140 206

653 794             316                   1.091                                       206 
 709 709 314 1.126 206

747 801             323                   1.183 
 

4.825 5.491           2.311                 8.028                                     1.228 
 

Note
1.A.A.O.T.Formularul A din 1931.
2.A.A.O.T.Formularul A din 1932.
3.A.A.O.T.Formularul A din 1935.
4.A.A.O.T.Formularul A din 1940.
5.A.A.O.T.Formularul B din 1930.
6.A.A.O.T.Formularul B din 1932.
7.A.A.O.T.Formularul B din 1934.
8.A.A.O.T.Formularul B din 1940.
9.A.A.O.T.Formularul B din 1943.

10.A.A.O.T.Formularul D din 1931.



5DIALOG CU CETĂŢENII ooccttoommbbrriiee 22001133

ssuupplliimmeenntt
ccuullttuurraall

HHrraammuull BBiisseerriicciiii
„„SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc DDiimmiittrriiee

IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr””
ddiinn GGiirroocc

În cinstea prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvo-
râtorul de Mir, ocrotitorul Bisericii Ortodoxe din Giroc, cu ziua
de prăznuire la 26 octombrie, credincioşii parohiei au fost in-
vitaţi să participe la slujbele speciale, săvârşite cu ocazia aces-
tui praznic. Astfel, în ajunul prăznuirii, în seara zilei de vineri,
în cadrul bisericii noastre s-a săvârşit slujba Vecerniei celei
Mari, urmată de Litie şi Acatistul Sfântului Dimitrie. La slujbă,
au fost invitaţi preoţii Eugen Babescu, de la parohia Timişoara
Iosefin, şi Florin Maxim, de la parohia Icloda, precum şi dia-
conul Laurenţiu Bagiu, de la parohia Timişoara Mehala, ală-
turi de care ne-am rugat, împreună cu credincioşii parohiei
noastre, aducând cinstire sfântului Dimitrie, prin rugăciuni şi
cântări duhovniceşti.
În ziua praznicului, după slujba utreniei, credincioşii Bisericii
nostre s-au împărtăşit de binecuvântările Domnului, în Sfânta
şi Dumnezeiasca Liturgie, încununând în acest fel prăznuirea
Sfântului Dimitrie, prin pogorârea Harului Sfântului Duh
peste Sfintele Daruri şi peste credincioşii prezenţi. După în-
cheierea Sfintei Liturghii, împreună cu credincioşii, am ocolit
biserica al cărei ocrotitor este Sfântul Dimitrie, aducând cân-
tări sfântului şi rugându-ne lui Dumnezeu prin ecteniile speciale
rostite cu această ocazie. Apoi, ne-am îndreptat spre Liceul
Teoretic „David Voniga”, spre a sfinţii şi binecuvânta bustul
patronului liceului nostru, Preotul David Voniga, moment de
bucurie şi aducere aminte a celui ce a păstorit în chip deosebit
credincioşii parohiei Giroc, între anii 1890-1933.
În încheierea manifestărilor bisericeşti săvârşite cu ocazia
prăznuirii Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de
Mir, în seara zilei de 26 octombrie, imediat după încheierea
slujbei vecerniei, corul Bisericii noastre a susţinut un concert
de muzică bisericească, sub îndrumarea dirijorului Mircea
Sturza, având ca temă principală troparul Sfântului Dimitrie:

„Mare apărător te-a aflat întru pri mej dii lumea, purtătorule de
chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci precum mândria
lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte
Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască no uă
mare milă”.

Preot paroh, Marius ŞONEA
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Asociaţia Culturală „David Voniga” din Giroc, Pri m-
ăria şi Consiliul Local ale comunei Giroc, Institutul
de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei
Române, filiala Timişoara, Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria, Institutul Cultural al
Românilor din Voivodina şi Societatea Enciclopedică
a Banatului au organizat a doua ediţie a Simpozionu-
lui Internaţional „Istorie şi cultură în Banat”. Des-
făşurat la Hotelul Trio din Giroc, simpozionul i-a avut
ca preşedinţi de onoare pe: Iosif-Ionel Toma, Maria
Berényi, Costa Roşu şi Cornel Petroman. Preşedinţi
executivi au fost Viorel-Dorel Cherciu şi Alin-Cristian
Scridon. Comitetul ştiinţific a fost alcătuit din Ana
Borbély, Crişu Dascălu, Doina Bogdan-Dascălu, Ioan
Munteanu, Stelian Mândruţ, Ioan-Viorel Boldureanu,
Virgil Vintilescu, Nicu Ciobanu, Pavel Vesa, Ioan
David, Daniel Alic, Vasile Râmneanţu, Erwin-Josef
Ţigla, Ovidiu Roşu, Mihai Pârvulescu, Dumitru Vlă-
duţ şi Angela Dumitrescu.
Prima zi a simpozionului a debutat, în seara de vineri,
25 octombrie, cu un salon de carte, în care au fost
prezentate o serie de volume ale unor autori bănăţeni.
Întâi de toate, să amintim lansarea celor două volume
„Istorie şi cultură în Banat”, structurate pe secţiunile
„istorie” şi „cultură” ale ediţiei I a Simpozionului In-
ternaţional de la Giroc, cărţi care cuprind lucrările pre-
zentate anul trecut de conferenţiarii prezenţi în
comuna noastră cu acest prilej. Cele două cărţi,
apărute în condiţii grafice deosebite, au fost publicate
prin grija şi cu sprijinul material al Primăriei şi Con-
siliului Local ale comunei Giroc, în special prin grija
primarului comunei, dr. Iosif-Ionel Toma. Cei pre-
zenţi, amintindu-l aici şi pe Ioan David, directorul
Editurii David Press Print, au apreciat pozitiv acest
demers al autorităţilor girocene şi al membrilor Aso-
ciaţiei Culturale „David Voniga”, pentru ca toate lu-
crările prezentate la prima ediţie a Simpozionului să
rămână generaţiilor viitoare, ca o dovadă a faptului că
istoria acestor locuri va putea fi cunoscută peste vea-
curi.
Salonul de carte, care a deschis ediţia din acest an a
Simpozionului „Istorie şi cultură în Banat”, a avut o
oferă bogată şi valoroasă. Printre cărţile prezentate s-au
numărat şi cele ale autorilor giroceni Octavian Gru-
iţa, Ion Murariu, Bianca-Viviana Cîmpeanu şi Marius
Matei. Domnul profesor Octavian Gruiţa a venit în
faţa participanţilor la Simpozion cu monografia
„Giroc – arc peste timp”, cu monografia satului
cărăşean Şoşdea, realizată împreună cu Gavrilă Peia,
şi cu monografia Bisericii Ortodoxe Sfântul Dimitrie
din Giroc. La fel, şi domnul profesor Ion Murariu a
venit la Simpozion cu câteva dintre titlurile sale:
„Când amintirile...”, cel mai recent volum al său,
apărut în acest an la Editura David Press Print, cu Al-
bumul Ioan Aga, „Vorbe d-ale noastre” „Drumul cu
amintiri”.
De altfel, volumul „Când amintirile...”, de Ion Mura-
riu, a şi fost lansat oficial cu acest prilej. Despre autor
şi carte a vorbit Ioan David, directorul editurii sub
egida căreia a apărut volumul: „Blând, mereu surâz-
ător, înzestrat cu un har al dascălului de tradiţie şi cu-
n condei curgător de slove bine şefuite, cu o
emblematică bunătate a sufletului şi o aureolă de Om
al Cerului, scoborât parcă dintr-o icoană sfântă, Ion
Murariu – profesor, publicist şi scriitor, se numără
printre cărturarii de seamă ai Cetăţii. (...) Subjugat de
patima scrisului – era pe atunci redactor-şef al publi-
caţiei «Lu mina satului» din Giroc, pe care de altmin-
teri a şi înfiinţat-o –, profesorul Ion Murariu a devenit,
la scurt timp, colaborator al «Paralelei 45», supliment
de literatură, cultură şi artă al ziarului «Renaşterea
bănăţeană», pe care îl coordonam la acea vreme. De

atunci, ne-am regăsit, în ţară ori străinătate, cu diverse
prilejuri, unele culturale, altele ştiinţifice sau de altă
natură, momente, pentru mine, de reală bucurie, de
sfântă sărbătoare.
Spuneam despre dascălul de la Giroc că se numără
printre cărturarii de seamă ai locului; afirmaţia nu este
nicidecum gratuită, ea bazându-se pe o bogată activi-
tate scriitoricească – şase volume publicate sub sem-
nătură şi alte trei îngrijite, în perioada 1996-2012, cât
şi pe o laborioasă preocupare publicistică împlinită,
cu precădere, în nenumărate articole în revista «Lu-
mina satului», dar şi în alte multe publicaţii bănăţene
postdecembriste. 
Cartea «Când amintirile...» este a şaptea lucrare a is-
cusitului condeier Ion Murariu. Este, în fapt, o conti-
nuare a volumului «Drumul cu amintiri», apărut în
2005, întrucât se înscrie pe acelaşi gen creativ – 

publicistică. (...)
M-am întrebat, la început de lectură, de ce oare auto-
rul şi-a titrat cartea pornind de la versul eminescian:
«Când amintirile...». M-am dumirit doar în momentul
în care am ajuns la coperta a patra şi după ce am ape-
lat la prima strofă a poeziei: «Când aminitirile-n tre-
cut / Încearcă să mă cheme, / Pe drumul lung şi
cunoscut / Mai trec din vreme în vreme». Acest drum
asupra căruia autorul revine din când în când pentru 
a-l redescoperi editorial este, în fapt, o fărâmă din
viaţa, existenţa, truda, neodihna profesorului Ion Mu-
rariu pe tărâmul creaţiei publicistice şi literare”.
Tot cu acest prilej, Erwin Josef Ţigla, preşedintele Fo-
rumului German din Caraş-Severin, şi-a lansat, la
Giroc, volumul „3 x Klagenfurt”, scris în limbile ger-
mană şi română.
După prezentarea volumelor Salonului de carte al edi-
ţiei din acest an a Simpozionului Internaţional „Isto-
rie şi cultură în Banat”, a avut loc deschiderea oficială
a manifestării.
S-au adresat participanţilor, mai întâi, Viorel-Dorel
Cherciu, preşedintele Asociaţiei Culturale „David Vo-
niga” din Giroc, Todor-Doru Ursu, directorul Institu-
tului Cultural al Românilor din Voivodina, Crişu
Dascălu, directorul Institutului „Titu Maiorescu”, din
cadrul Academiei Române, filiala Timişoara, Ioan
Munteanu, cercetător. Cu toţii au ţinut să mulţumească
autorităţilor locale, domnului primar dr. Iosif-Ionel
Toma, pentru implicarea în asigurarea condiţiilor op-
time pentru desfăşurarea ediţiei a doua a Simpozio-
nului.
Adresându-se celor prezenţi la întâlnire, primarul co-
munei Giroc, catalizatorul acestei mişcări ştiinţifice
şi culturale din comuna noastră, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma a precizat: „Vă mulţumesc tuturor pentru pre-
zenţa la această a doua ediţie a Simpozionului din co-
muna noastră şi mă bucur că şi în acest an, ca de fapt
şi în anul trecut, evenimentul a reunit un număr mare
de cărturari şi cercetători de prim rang. Dacă ar fi după
felul în care gândesc şi văd eu lucrurile, la nivel de
ţară, aş aloca anual sume importante pentru cercetare,
ştiinţă şi cultură. De aceea, este foarte important că, la
Giroc, sunt scoase în evidenţă valori culturale şi 
ştiinţifice din Banat, pentru ca acestea să nu se piardă
şi, chiar prin ele, o dată în plus, să ne putem alinia va-
lorilor europene”. În încheiere, domnul primar a urat
tuturor celor prezenţi la desfăşurarea lucrărilor mult
spor, exprimându-şi speranţa că nivelul simpozionului
din acest an va ridica ştacheta valorică şi mai sus. 
Mai trebuie să remarcăm prezenţa la Giroc a unor
cercetători consacraţi în domeniile lor de activitate.
Dintre aceştia, îi enumerăm pe: Octavian Gruiţa (fost
director al şcolii din Giroc); Stelian Mândruţ (Cluj-
Napoca); Ioan Munteanu (Timişoara); Vasile Râm-
neanţu (Timişoara); Ovidiu Roşu (director al
Arhivelor Statului Caraş-Severin – Caransebeş);
Erwin-Josef Ţigla (Reşiţa – preşedintele Forumului
German din Caraş-Severin); Vasile Petrica (fost pro-
topop al Reşiţei); Pavel Vesa (Arad – preot, autorul a
peste zece cărţi de istorie bisericească, lucru ce-l pro-
movează drept unul dintre cei mai buni istorici bise -
riceşti ai României); Daniel Alic (preot, consilier
cultural al Episcopiei Caransebeşului); Ioan Viorel
Boldureanu (profesor la Universitatea de Vest – Fa cul-
tatea de Litere); Todor-Doru Ursu (Serbia, directorul
Institutului Cultural al Românilor din Voivodina);
Crişu Dascălu (directorul Institutului „Titu
Maiorescu”, din cadrul Academiei Române, filiala
Timişoara); Ioan David (cercetător la institutul „Titu
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GIROC 2013

Ca şi anul trecut, simpozionul a fost structurat pe trei
secţiuni: istorie, cultură şi literatură, presă.
Secţiunea istorie a fost, la rândul ei, structurată pe
două componente: istorie medievală, modernă şi con-
temporană, istorie bisericească.
La subsecţiunea „istorie medievală, modernă şi con-
temporană”, ai cărei moderatori au fost Ioan
Munteanu şi Stelian Mândruţ, au fost prezentate ur-
mătoarele comunicări: Alexandru Kósa  (Giroc), Ba-
natul în prima jumătate a secolului al XVI-lea;
Alexandru Gyuris (Timişoara), Giroc – în hărţile mil-
itare habsburgice din secolele XVII-XIX; Florin Gol-
ban  (Giroc), Abuzurile din toamna anului 1944
săvârşite de trupele sovietice în locali tăţile Giroc şi
Chişoda; Adrian Kali, (Giroc), Timi şoara în decem-
brie 1989 - Revoluţie şi represiune; Vlad Popovici
(Cluj-Napoca), Prezenţa reprezentanţilor din Banat şi
Părţile Vestice în structurile de conduce re ale Par-
tidului Naţional Român (1881-1914) - Studiu proso-
pografic; Stelian Mândruţ (Cluj-Napoca), T. V.
Păcăţian, un povestitor “uitat”?; Angela Dumitrescu
(Timişoara), Implicarea învăţătorilor confesionali în
activităţile Astrei din Banat la începutul secolului XX;
Ioan Munteanu (Timişoara), Subunitatea teritorial-
administrativă Centrală în contextul realităţilor din
comitatul Timiş, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în-
ceputul secolului al XX-lea; Claudiu Călin (Tim-
işoara), Scrisoarea din 31 decembrie 1940 a
episcopului Augustin Pacha adresată lui Adolf Hitler.
O curajoasă mărturie catolică împotriva ideologiei
naziste; Adina Muntean (Timişoara), Tradiţia în-
văţământului agricol din Banat; Vasile Rămneanţu
(Timişoara), Periferiile Timişoarei între cele două
războaie mondiale; Diana Ocolişan (Zrenianin – Ser-
bia), Urmările pozitive şi negative ale colonizării Ba-
natului din secolul al XVIII-lea; Livia Magina
(Reşiţa), Acte comitatense bănăţene. Tipologie şi car-
acteristici (secolul XV); Adrian Magina (Reşiţa),
Cetatea şi domeniul Chery în secolele XIV-XV; Alina
Iorga (Zrenianin – Serbia), Bibliografiile lui Costa
Roşu – memoria etniei româneşti din Voivodina; Irina
Baloş (Torac – Serbia), Motivele colonizării Banatu-
lui din 1750-1780; Florin Zamfir (Variaş), Implicaţi-
ile instaurării regimului comunist în România, asupra
evoluţiei economico-sociale, culturale şi politice, a
localităţii Variaş; Constantin Brătescu (Caransebeş),
Monumente caransebeşene în perioada interbelică.
Între intenţie şi fapte; Miodrag Ciuruschin (Timi -
şoara), Depopularea Banatului în cursul secolului al
XX-lea; Cristian Rudolf (Reşiţa), Comunitatea ger-
mană din Banatul Montan în ziua de astăzi; Ovidiu
Emil Iudean (Cluj-Napoca), Partidul Moderat Român
şi receptarea sa în comitatele bănăţene; Ligia Boldea
(Reşiţa), Dina mica patrimoniului funciar al unui
comite de Caraş în veacul al XIV-lea; Bogdan Se-
culici (Ciacova), Ciacova în secolele XVIII - XIX –
Privire de ansamblu; Ovidiu Roşu (Caransebeş), Don-
aţiile de documente personale şi familiale – factor 
esenţial în salvarea istoriei vieţii private bănăţene;
Ofelia Liana Mitrache (Drobeta Turnu-Severin),
Unităţi şcolare reprezentative. Liceul „Traian” din
Turnu-Severin; Eusebiu Narai (Timişoara), Aspecte
din activitatea Partidului Social-Democrat în judeţele
Caraş şi Severin (august 1944-februarie 1948);
Waldemar Günter König şi Erwin Josef Ţigla (Reşiţa),
Recensămintele din România şi minoritatea germană;
Mihaela Martin (Reşiţa), Permanenţe religioase – o
legătură între trecut şi prezent în Banatul de munte;

Tatiana Ostroveanu (Timişoara),  Populaţie şi habitat
în Banatul Medieval.
La subsecţiunea „istorie bisericească”, moderată de
Pavel Vesa şi Vasile Petrica, au prezentat comunicări:
Octavian Gruiţa (Giroc), Biserica Ortodoxă „Sfântul
Dimitrie” din Giroc; Viorel Dorel Cherciu (Timi -
şoara), Protopopiatul Banat – Comloş. Restituiri is-
torice (1877-1897); Alin Cristian Scridon (Timişoara),
Biblistul Iosif Iuliu Olariu şi problema directoratului. 
1917-1918; Vasile Petrica (Reşiţa), Valori morale în
volumul  Cuvântări ocazionale şi funebrale, tom. I,
1908, a preotului V. Oniga; Iulia-Maria Pop (Cluj-
Napoca), Înfiinţarea şi organizarea reuniunilor în-
văţătoreşti în episcopia greco-catolică de Lugoj; Ana
Ursulescu (Cluj-Napoca), Şcolile din Graniţa militară
bănăţeană în preocupările ierarhilor ortodocşi
români (1872-1900); Pavel Vesa (Arad), Teritoriul de
jurisdicţie al Episcopiei Aradului de-a lungul timpu-
lui; Daniel Alic (Caransebeş), Episcopia Caranse-
beşului în timpul ocupaţiei militare străine (1918 -
1919). Reacţii bisericeşti pentru integritatea Banatu-
lui; Lucian-Zenoviu Bot (Caransebeş), Opera teolo -
gică a preotului profesor Petru Rezuş. Scurte
precizări; Sergiu Şoica (Comloşul Mare), Preoţi
Greco-Catolici din Banat, în perioada lui Nicolae
Ceauşescu; Marius Oanţă (Bucureşti), Episcopia
Catolică de Severin, din perioada Evului Mediu;
Gheorghe Măgurean (Timişoara), Judecata consisto-
riului diecezei Aradului la sfârşitul secolului al XIX-lea.
În cadrul secţiunii „cultură”, moderată de Todor Doru
Ursu şi Ioan-Viorel Boldureanu, au fost prezentate ur-
mătoarele comunicări: Ion Murariu (Giroc), Ioan Aga,
artist plastic reprezentativ al Girocului; Constantin-
Tufan Stan (Lugoj), Ion Vidu - 150 de ani de la
naştere. Actualitatea unui clasic al muzicii corale
româneşti bănăţene; Ioan-Viorel Boldureanu (Timi -
şoara), Litera turile în socio-ontologia culturii; Mihai
Pârvulescu (Timişoara), Charles Brocky – un pictor
bănăţean la curtea reginei Victoria; Ionela Mengher
(Alibunar – Serbia), Istorie şi cultură în corespon-
denţa lui Aurel Cosma junior; Todor Doru Ursu (Zre-
nianin – Serbia), Manifestarea Tradiţională
„Praznicul Obiceiurilor de Iarnă” şi contribuţia ei la
păstrarea datinilor şi obiceiurilor străbune; Teodora
Smolean (Panciova – Serbia), Viaţa culturală a
românilor din Voivodina – cratima între amatorism şi
profesionism.
La secţiunea „literatură şi presă”, moderată de Crişu
Dascălu şi Virgil Vintilescu, comunicările prezentate
au fost următoarele: Crişu Dascălu (Timişoara), Istoria
literaturii ca datorie cetăţenească; Doina Bogdan-
Dascălu (Timişoara), Critica literară între amfiteatru
şi cafenea; Dumitru Vlăduţ (Timişoara), Damian 
Ureche – prozator; Nicu Ciobanu (Novi Sad – Serbia),
Relaţia complementară dintre evenimentele culturale
şi presă; Cristina Iovanovici (Novi Sad – Serbia), Ob-
servaţii pe marginea traducerii scriitorilor englezi în
manualele de limba română din Voivodina; Delia
Badea (Timişoara), Ion Monoran – boema ca mod de
a fi; Graţiela Benga-Ţuţuianu (Timişoara), Tineri poeţi
timişoreni: Ana Puşcaşu şi Aleksandar Stoicovici;
Dana Nicoleta Popescu (Timişoara), Paul Eugen Ban-
ciu şi cartea oglindirilor; Virgil Vintilescu (Timişoara),
Proza istorică a lui Nicolae Stoica de Haţeg.

Secţiunile Simpozionului Internaţional „Istorie şi Cultură în Banat”, ediţia a doua
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Sub genericul „Ziua Porţilor Deschise”, la Liceul Teoretic „David 
Voniga” din Giroc au avut loc o serie de activităţi emoţionante. Mai
întâi, preoţii din Giroc, Marius Şonea şi Daniel Mateia, au oficiat o 
slujbă de sfinţire a bustului cărturarului bănăţean, preot David Voniga,
care străjuieşte intrarea în liceul care îi poartă numele. Au participat la
slujbă domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma, domnul viceprimar, ing. Ilie
Gâlcă, foste şi actuale cadre didactice, elevi şi părinţi. La final, primarul
comunei, domnul Iosif-Ionel Toma, a depus o coroană de flori din partea
Primăriei, la bustul lui David Voniga.
După încheierea festivităţii de sfinţire a bustului cărturarului-preot
David Voniga, participanţii au pătruns în holul liceului, amenajat special
pentru momentele care urmau să se deruleze.
La prezidiu au luat loc domnul primar, dr. Iosif-Ionel Toma, fostul direc -
tor, domnul prof. Octavian Gruiţa, preotul paroh Marius Şonea, direc-
torul şi directorul adjunct al liceului, domnul prof. dr. Petrişor-Dorin
Treta şi doamna prof. Marieta Deneş, doamna consilier local Nicoleta
Şipoş şi domnul consilier local prof. dr. Florin Golban. În sală au luat loc
foşti dascăli ai şcolilor şi ai grădiniţelor din Giroc şi Chişoda, cadre di-
dactice pensionare, precum şi cadre didactice active.
În deschidere, a luat cuvântul edilul comunei, care a precizat, din nou,
că tinerii, copiii, reprezintă bunul cel mai de preţ al Girocului şi de aceea
nu trebuie precupeţit nici un efort pentru ca ei să se poată bucura de cele
mai bune condiţii de viaţă şi învăţătură. Domnul primar a mulţumit celor
prezenţi pentru participarea la eveniment, prezentând patru tipuri de
diplome, care au fost acordate foştilor şi actualilor dascăli, dar şi
elevilor care alcătuiesc prima generaţie a Liceului Teoretic „David Vo-
niga” din Giroc.
Diploma de excelenţă, pentru activitatea deosebită depusă în scopul
propăşirii culturii locale şi pentru creşterea calităţii actului educaţional,
s-a acordat domnului profesor Octavian-Petru Guiţa, domnului inspec-
tor şcolar general, prof. dr. Cornel Petroman, precum şi actualului di-
rector, prof. dr. Petrişor-Dorin Treta.
Diploma de onoare, ca semn de preţuire şi recunoştinţă pentru impli-
carea în procesul de învăţământ, s-a acordat tuturor cadrelor didactice
pensionare, precum şi celor active, dar care nu mai lucrează în unitatea
noastră de învăţământ.
Diploma de merit, pentru contribuţia adusă la buna organizare şi des-
făşurare a procesului de învăţământ, s-a acordat tuturor cadrelor didac-
tice: educatoare, învăţători şi profesori de la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc şi de la structurile arondate.
Diploma „Prima Generaţie” a Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc s-a acordat tuturor elevilor, începând cu clasa pregătitoare şi până
la clasa a IX-a, inclusiv.
Menţionăm că, pe verso, toate diplomele au un certificat de autenticitate
semnat şi ştampilat de către domnul primar, dr. Iosif-Ionel Toma, pe care
scrie: „Panglica tricoloră a fost tăiată la inaugurarea Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, la data de 16 septembrie 2013”.
Diplomele de excelenţă au fost înmânate de către domnul primar, cele-
lalte diplome fiind înmânate de către directorul liceului. 
În numele cadrelor didactice active şi al elevilor a mulţumit domnul di-
rector al liceului, prof. dr. Petrişor-Dorin Treta. În continuare, s-a des-
făşurat un dialog între generaţii de cadre didactice, dascălii pensionari
vorbind despre evenimente semnificative din activitatea didactică a
dumnealor, atât de la Giroc, cât şi de la Chişoda. Au luat cuvântul şi
foştii directori, prof. Octavian Gruiţa, prof. Silvestru Ştevin, prof Anica
Zbîrcot, precum şi fostele cadre didactice prof. Ştefania Eva şi ed.
Petronela Uzun. Discuţiile s-au desfăşurat într-o atmosferă plăcută şi
colegială, marcând astfel în cel mai fericit mod cu putinţă o nouă zi de
neuitat din viaţa Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc.

Sfinţire de monument şi diplome care au marcat momentul

Ziua Porţilor Deschise la
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc
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Diplome de onoare
Profesori pensionaţi Giroc: prof. Octavian-Petru Gruiţa,
prof. Ovidiu Tocmacov, prof. Silvestru Ştevin, prof. Ion Mu-
rariu, , prof. Maria Dragoş, înv. Merima Iancu, înv. Silvia
Plapşa, prof. Mariana Ionescu, prof. Anastasia Capotescu,
prof. Bujor Hălmăjan, prof. Rodica Ţundrea, prof. Lenuţa
Oprea, prof. Olivia Albu, prof. Felicia Mănescu, ed.
Georgina Schneider, ed. Ildiko Puşkaş, ed. Petronela Uzun,
prof. Aspozia Moga, prof. Carmen Moga, prof. Stelian Radu.
Profesori pensionaţi Chişoda: prof. Anica Zbîrcot, prof.
Lia Eva, prof. Gheorghe Rusu, prof. Rusalina Rusu, înv.
Cornelia Mureşan, prof. Lavinia Birău, prof. Felicia Scoro-
bete, înv. Ileana Borlovan, prof. Elisabeta Bogdan, înv.
Eleonora Cosma.

Diplome de merit
Diplome de merit au primit următoarele cadre didactice:
Petrişor-Dorin Treta, Marieta Deneş, Liliana Antal, Ilie
Antal, Lăcrămioara-Romiţa Babescu, Boris Babici, Geor-
geta-Gina Barna, Florina Berindeiu, Simona-Lorena
Blaj, Claudia-Lidia Blidăran, Simona Cheie, Bianca-Vi-
viana Cîmpeanu, Anca-Maria Ciobotaru, Zorina-Maria
Ciolac, Ileana Cionca, Ofelia-Rodica Coman, Gabriela-
Zoia Condrea, Melentina-Mariana Costa, Mihaela Cră-
ciun, Camelia-Daniela Donoiu, Claudia Drăgan, Pavel
Drăghici, Doru Dramnesc, Simona-Elena Duiuleasa,
Sorin-Alexandru Ersegean, Laura Gherban, Andreea-
Cristina Ghibirdic, Miloranca Golban, Georgina Ian-
culescu, Florica Ilcău, Denise-Ofelia Ilie Mărculescu,
Delia-Florina Ion, Andreea-Bianca Jinga, Alexandru
Koşa, Leli-Mioara Lal, Simona-Roxana Leontescu, Vio-
leta-Lelica Liseţchi, Cristina Lupu Savin, Mihaela-Ramo -
na Manzur, Cosmina-Elena Mărguş, Eleo nora-Gabriela
Mimiş, Doina-Letiţia Mocanu, Iudita-Elena Monea,
Alina-Elena Nenicioiu, Graţiela Nenu, Emanuel-
Claudius Nicolescu, Constanţa-Lavinia Onose, Ioan
Oprea, Rodica Pienaru, Liviu Râmneanţu, Ionela
Scridon, Oana-Manuela Simion, Daniela-Simona
Simionese, Cristina Stanca, Maria-Mirela Stoica, Mircea
Sturza, Lenuţa Terteci, Ja nina-Elena Terteci, Sofia Uţică,
Simona Vânătoru, Gabriela Vlasie.

Diploma „Prima generaţie”
Clasa pregătitoare A: Daniel Babescu, Paulo-Cornel
Barbu, Andrei-Petru Blidăran, Bogdan Chelba, Alexia-
Nicole David, Sara-Anisia Degan, Ioan-Mihai Degan,
Riana-Ioana Fudulu, Vanessa Gergen, Andrei Ghinghie,
Natalia-Mihaela Jeflea, Maia Medinschi-Niculescu, Emma
Nanău, Ionel-Patrick Pascota, Daniela Pascu, Anathea Pen-
teliuc-Cotoşman, Mario-Cătălin Pietrar, Alessia Pop, Iulia-
Bianca Telbisz, Bogdan-Andrei Torz, Edoardo Tripolini,
Florian-Cristian Tronciu, Robert-Adrian Zuican, Lucian-
Matei Lascus.
Clasa pregătitoare B: Iamin Albakdalieh, Luca-Sebastian
Anton, Alexandru Baneaş, Rebeca-Vera Baniaş, Alexan-
dru-David Bora, Andrei Cheşa, Alexia-Maria Dume,
Sanda-Maria Foncea, Alex Gheorghe, Ştefan-Alexandru
Grama, Alexandru Iacob, Elisei Iacob, Alessia-Maria
Ivănuş, Iulian Cristian-Ionuţ Manoliu, Florin Mârşoane,
Amalia-Ionela Meţcan, Angelo-Gabriel Morariu, Timeea
Păşcuţ, David-Mihai Popescu, Alexia-Mihaela Sava,
Nicole-Maria Sileni, Alma-Daphne Szolosi, Angelina-
Malena Tehei, David-Sebastian Vereş.
Clasa I A: Alexandru Anghel, Alexandru-Deian Bîtea,
Raul Coandă, Patricia Covaci, Antonio Curelea, Cristina-
Daniela Damian, Marko Enescu, Flavius-Gabriel Godja,

Deian-Cristian Halcea, Mihai Iucu, Andrei Juravle, Andrei-
Daniel Lazăr, Vlad-Andrei Mihai, David Mucenic, Eric-
Robert Szucs, Antonio Terteci, Sarah-Maria Torz,
Luca-Alexandru Turcitu, Sarah-Elizabeth Ţuţ, Gabriel
Cîrstea, Cristian-Andrei Şonea, Alexia-Ştefania Dobra.
Clasa I B: Larisa-Maria Durnac, Ana Galici, Carla-Diana
Ludwig, Miriam-Daria Maier, Andreea Pasăre, Andrada-
Roxana Perneac, Bianca-Maria Tănase, Damaris-Isabel
Vereş, Vasile-Gabriel Munteanu, Teodora-Florina
Scheuşan, Laurenţiu-Darius Buibaş, Alesia-Saura Cesă rea -
nu, Carina-Vanessa Chelciov, Denis-Andrei Ciobanu,
Denis Dragotă, Alexandru-Valentin Jugănaru, David
Cheşa, Denis-Mircea Boariu, Ştefan Proca, Andrei-Sorin
Popescu, Andrei Rusu, Paul-Teodor Schlenka, Darco-
Marchian Liviţchi.
Clasa a II-a A: Ionela Arcuşi, Marco-Antonio Valentin
Baicu, Andreas-Michael Baicu, Caius-Petrişor Bere, An-
drada-Maria-Camelia Bila, Ciprian-Alexandru Codrea,
Ştefan-Daniel Dancs, Giovana-Flavia Degan, Sara-Alina
Drăgilă, Loredan-Corneliu Dumitriu, Raul-Andrei Frasin-
car, Adrian Galici, Cătălin-Adelin Găină, Darius-Saşa
Georgiu, Dean Ioanovici, Beatrice-Giulia-Teodora Mano-

liu, Patricia-Maria Micşescu, Rafael Murgu, Rahela Novac,
Fabian-Cristian Rotariu, Alexia Zaharia.
Clasa a II-a B: Petrică-Florin Buibaş, Karina-Maria
Caragea, Adrian Corjescu, Oana David, Raul Degan,
Ionela-Daniela Dume, David Dumuşlăuan, Ariana
Georgescu, Alexandru-Cristian Ilie, Alexandru-Marian Ion,
Alexandra Ivaşcu, Sabin Lupuşoru, David Lupuţi, Shaira-
Alessandria Pera, Irina-Ana-Maria Peter, Sorana Ştefan,
Miriam Tutunaru, Rebeca Varga, Ioan-Iacov Stroie, Rareş
Hulea, Antonio-Cristian Bumbar-Pace.
Clasa a III-a: Diana-Maria Aga, Darius-Vasile Bădiţescu,
Robert Boroş, Bogdan-Mihai Cîmpeanu, Georgiana Cîtea,
Beatrice-Larisa David, Diana-Anamaria Dunea, Denis Fili -
mon, Ioana-Anisia Forţ, Andreea-Alexandra Golban, Re-
 beca-Daiana-Maria Groza, Alexandra-Maria Iederan,
Alina-Iasmina Ilie, Ştefan Juravle, Ervin Jurca, Luana-
Alina Kerekeş, Alexandra-Maria Lazea, Andreea-Cristina
Liseţchi, Marc-Cons tan tin Magdin, Petre-Alin-Valentin
Maliţa, Se bastian-Claudiu Negruţ, Cristiana-Alexandra
Petcu, Diana-Elena Pocinoc, Marian-Constantin Pocinoc,
Daniel-Paolo Puşchiţă, Timeea-Ioana Racz, Dalia-Geor-
giana Truţi, David Tuţac, Florin-Lucian Uşvath, Sara
Dobra, Veronica Răduc.
Clasa a IV-a: Radu-Paul Anghel, Ania-Ioana Ciotârlă,
Beatrice-Nicole Conţescu, Karina-Denisa Cucuruz,
Bianca-Sarah Dinu, Cornelia-Partenia Dumitrache, Daria-
Sara Georgiu, Ana-Maria-Emanuela Gorun, Raul-Ionel
Iancu, Lavinia-Ana Juriţa, Maria-Alexia Lupuţi, Maria-

Denisa Maliţa, Mariana-Nicoleta Mateică, Denisa-Ştefa-
nia Milin, Aisha Ana-Maria Pera, Jesica-Emanuela Petro-
vici, Mario Popescu, Rareş-Alexandru Roată,
Alexandru-Petru Ruja, Raul-Sebastian Sperniac, Elena-
Bianca Ungur, Adrian-Gabriel Venter, Olivăr-Constantin
Pestrea, Riccardo-Valentin Dancu.
Clasa a V-a: Răzvan Buiu, Loredana-Eliana Ciobăniţă,
Claudiu-Andrei Clincu, Laurenţiu-Narcis Codrea, George-
Mihail Corjescu, Raul-Cristian Dume, Iulian Florea, Patri-
cia-Denisa Foncea, Adriana-Maria Gruiţa, Andreea-Elena
Gruiţa, Bogdan Iacob, Claudiu-Gheorghe Ienci, Erin-Noel
Lazăr, Cristian Lazi, Marian-Lucian Lisu, Marian Marcu,
Petrişor Mateică, Patrik-Adrian Neamţu, Florin-Gheorghe
Oancea, Paul-Alexandru Paraschiv, Petronela-Alexandra
Paraschiv, Bianca-Ioana Rotariu, Carmina-Andrada Scurtu,
Darian-Andrei Stanciu, Leonard-Valerius Tutunaru,
Daniel-Andrei Vereş, Sebastian Stancu, Alexandru-Mihail
Barbu, Lisa Flasch, Florian-Dorin-Gavril Albu, Viorel-
Florin Foncea.
Clasa a VI-a: Răzvan-Dorin Aga, Adrian-Ionel Bere,
Cătălin-Francisc Blum, Alexandru Bogdan, Sebastian-Iu-

lian David, Andrei Florea, Cristina-Denisa
Galici, Adriana-Andreea Herman, Ştefan
Iacob, Mihai-Vasile Manzur, Gelu-Andrei
Maxim, Adelina Mihai, Sorana-Ioana Min-
ciu, Vlad Mocanu, Andreea-Luyza Nica,
Naomi-Denisa Niţă, Albert-Damian
Szolosi, Ariana-Carina Tătaru, Răzvan
Ţamboi, Sebastian-Mihai Ungur, Raluca-
Patricia Vătavu, Arthur-George Zglibuţ,
Beatrice-Andreea Budianu, Ramona-Caro -
lina Sturza-Deak, Claudiu Stoia, Ştefan-
George Răscol.
Clasa a VII-a: Florin-Sebastian Baniaş,
Lavinia-Alexandra Berariu, Ciprian-Aldo
Boici, Jing-Jing-Ariana Chen, Ionela-
Camelia Cioponea, Dan-Andrei Colţan, Mi-
haela-Maria Corjescu, Andreas-Fabian 
Curuţi, David-Adrian Dinu, Roxana-Larisa
Flonta, Ioana-Andreea Gothard, Gabriel-

Adrian Herman, Rodica-Otilia Iacob, Iosif-Cătălin Ienci,
Ioan-Valentin Lisu, Florentina-Denisa Necoară, Larisa-
Camelia Pantiş, Petronela Rămneanţu, Patricia-Maria Torsan,
Nicolae Uşvath, Adina-Nicoleta Vasilescu, An drei-Cosmin
Vuici, Adrian Ordean, Ligia-Simina Tănase.
Clasa a VIII-a A: Alexandru-Andrei Antal, Gabriel-Ionuţ
Budianu, Ovidiu Corjescu, Anca Dumitru, Mihaela-
Gabriela Hrişcu, Izolda-Eniko Leleţi, Saşa-Vlad Murariu,
Denisa-Alexandra Pop, Bogdan-Raul Schelenka,
Loredana-Maria Sur, Gheorghe Ştirbu, Arpad-Valentin
Tecsi, Lusiana-Mihaela Todea, Raul-Ionel Toma,
Petronela-Mădălina Foca, Denisa-Adina Vulpe.
Clasa a VIII-a B: Denis-Constantin Băbeanu, Adela-Lu-
ciana Bejenaru, Cristian-Marius Daia, Marius-Cezar Flo-
rea, Teodora Gheltofan, Răzvan-Andrei Gheorghiu,
Valentin Lazi, Dacian-Adrian Manoliu, Marian-Flavius
Manoliu, Petrişor-Viorel Mateeş, Carmina-Anamaria
Oancea, Mădălin-Florin Olariu, Alexandra-Bianca Oşan,
Patricia-Maria Perescu, Roberto Roşca, Raul Stoia, An-
dreea-Elena Ştirb, Adelin Varga, Graţiela-Elena Cîmpeanu.
Clasa a IX-a: Maryam Aboud, Israa Aboud, Caius-Delian
Bosancu, Carina-Luiza Brinda, Andreea-Nicoleta Buceac,
Dariana-Denisa Drăguţ, Adrian-Alin Florea, Laurenţiu-
Constantin Iftimie, Beniamin Magda, Raul-Ioan Maliţa,
Irina Maxim, Sebastian-Tudor Mihai, Rahel Molnar,
Mădălin-Avram-Ioan Porumb, Răzvan Râmneanţu, Victor-
Cristian Stoian, Tibi-Roland Szasz, Luiza-Armina Tănase,
Melisa Marc, Cristina-Florina Pistrui.

Diplome de excelenţă
Prof. dr. Cornel Petroman; 

Prof. Octavian-Petru Gruiţa; 
Prof. dr. Petrişor-Dorin Treta

Supliment special, realizat de Petru Vasile Tomoiagă şi Anton Borbely. Foto: Ovidiu Ignea

Ziua Porţilor Deschise la
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc
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MONUMENTE DIN GIROC
Monumentul închinat primilor corişti din Giroc,
ridicat în curtea bisericii ortodox în anul 1901.
Monumentul închinat lui Aurel Vlaicu, ridicat
în anul 1914, la puţin timp după tragicul accident
în care şi-a pierdut viaţa acest pionier al aviaţiei ro-
mâneşti şi universale.
Monumentul eroilor din Giroc căzuţi în Primul
Război Mondial 1914-1918, ridicat în anul 1927,
din marmură albă, în colţul de nord-vest al biseri-
cii ortodoxe, este omagiul adus de sătenii din Giroc
celor 82 de tineri căzuţi în Primul Război Mondial.
Cimitirul eroilor din Giroc cuprinde criptele celor
16 eroi înmormântaţi la Giroc, din totalul celor 17
militari români şi unul rus, care în data de 17 sep-
tembrie 1944 au fost împuşcaţi în sat, după ce au
fost luaţi prizonieri de către trupele germane.
Monumentul închinat eroilor căzuţi în Al Doilea
Război Mondial, realizat în anul 2007, din mar-
mură neagră, amplasat în colţul nord-estic al par-
cului de la Căminul Cultural.
Monumentul închinat coriştilor,
realizat în anul 2009, în curtea biseri-
cii, cu ocazia aniversării a 120 de ani
de la înfiinţarea corului bisericesc.

BISERICA BAPTISTĂ 
Biserica Baptistă din Giroc a luat
fiinţă în anul 1956, din iniţiativa
unor familii de credincioşi baptişti.
Timp de 23 de ani, credincioşii s-au
adunat în casa familiei Petru Ma-
ruşca, până în anul 1973, când a fost
cumpărat imobilul de pe strada Timiş,
care, în urma unor profunde modifi-
cări, a fost transformat în biserică.
În anul 2005 începe construcţia unui
nou lăcaş de cult, proiectat de prof.
dr. ing. Gheorghe Popa şi a cărui 
inaugurare are loc în iunie 2007.
În cei peste 50 de ani de activitate, biserica baptistă
din Giroc a fost slujită de următorii pastori: Petru
Popovici, Petru Bulica, Liviu Olah, Ioan Trif, 
Ieremia Găvăgină, Daniel Cocar şi, din anul
1990, de Victor Viorel Ţuţ.
În anul 1978 ia fiinţă fanfara. Alături de de aceste
formaţii, în cadrul bisericii mai activează un cor
mixt, un cor de tineri şi corul de copii.

BISERICA PENTICOSTALĂ
În anul 1980, când era pastor Ianoş Costan, co-
munitatea penticostală a ajuns la 25-30 de membri
şi a început să se pună în discuţie înfiinţarea unei
biserici penticostale în Giroc.
În perioada 1986-1987 aceasta a luat fiinţă, întru-
nindu-se la familia Iosif Oros, pe strada Bicaz, la
numărul 10, cu toate că autorităţile vremii au inter-
zis această biserică.
Din anul 2007, pastorul Constantin Leontiuc se
implică personal în această comunitate.
În această perioadă, pe strada Dunărea nr. 81 se
construieşte o nouă biserică penticostală, prin
contribuţia enoriaşilor, a autorităţilor locale, inau-
gurarea acesteia având loc în data de 18 mai
2008.

ŞCOALA
La 12 martie 1734, la Giroc, Camera Imperială aus-
triacă atribuie loc pentru şcoală şi biserică.
Prima atestare documentară a şcolii  din Giroc
datează din anii 1774-1776, când localitatea avea

190 de case, iar şcoala era cu limba de predare ro-
mână, având în vedere caracterul românesc al lo-
calităţii. Primii învăţători au fost Moise Bala şi
Toma Moisescu.
La mijlocul secolului al XIX-lea, în Giroc funcţio-
nează învăţătorul Moise Bota, care, în anul 1820,
tipăreşte un mic abecedar cu litere latine, recoman-
dat pentru şcolile poporale, „fiind cel dintâi product
de acest fel din literatura română”.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sunt
amintiţi şi învăţătorii Bosioc Miu (1860-1895), Ni-
colae Popoviciu (1874-1876) şi Aurel Craiovan,
şcoala confesională românească fiinţând pe lângă
biserică, preotul fiind şi directorul şcolii.
Alţi învăţători ai şcolii confesionale au fost: 
Traian Telescu şi Atanasie Baicu.
Comunitatea ortodoxă din Giroc ridică cea de-a
doua şcoală confesională românească în anul
1874, fiind amplasată pe locul actualului parc al că-
minului, vizavi de biserică şi primărie, având ur-
mătoarele dimensiuni: lungime – 12 metri, lăţime –
8 metri, înălţime – 4 metri, dispunând de o singură
încăpere cu 5 geamuri.

Cea de-a treia şcoală confesională se construieş te
în anul 1899, lângă biserică, cuprinzând întreaga
clădire a poştei, a muzeului şi a farmaciei de astăzi.
Din păcate, nu dispunem de nici un fel de date 
despre primul local al şcolii, ridicat probabil la sfâr-
şitul secolului al XVIII-lea.
Învăţătorii Atanasie Baicu şi Traian Telescu au fost
preocupaţi şi de dotarea şcolii cu primele materiale
didactice şi cu mobilierul necesar. Astfel, în anul
şcolar 1904-1905, şcoala dispunea de:
o tablă
5 hărţi – 1 comitatul; 1 Ungaria; 1 Europa; 1 conti-
nentele; 1 globul
1 bibliotecă cu 9 cărţi
1 masă
24 scaune
5 cuiere
1 maşină de comparat
2 lămpi
În anul 1919 se dă în folosinţă un nou local de
şcoală, din cărămidă arsă, având următoarele di-
mensiuni: lungime – 9,80 metri, lăţime – 6,80
metri, înălţime – 3,75 metri, în valoare de 20.000 de
coroane. Cheltuielile construcţiei sunt suportate de
comuna politică. Este partea dinspre şosea a şcolii
vechi.
Şcoala construită acum se extinde în perioada
1927-1928, pentru a face faţă numărului tot mai
mare de elevi cuprinşi în clasele I-VII, cheltuielile
construcţiei, care se ridicau la 50.000 de lei, fiind
suportate tot de comuna politică, iar restul de
120.000 de lei fiind alocaţi de comitetul şcolar şi
de stat.
În anul 1929 a luat fiinţă şcoala de copii mici

(grădi niţa), cu o singură sală de învăţământ, ame-
najată în fosta şcoală confesională, de lângă biserică.
Din anul şcolar 1964-1965, se extinde şcoala
veche cu încă 4 săli de clasă, creându-se condiţii
optime pentru numărul de elevi existent în acea
etapă. Necesitatea mutării grădiniţei în 2 săli de
clasă din aripa nou construită, care devin 3 clase în
anul 1972, şi perspectiva creşterii numărului de
elevi, determină trecerea la construirea unei noi
şcoli, în perioada 1970-1973, cu o largă partici-
pare a cetăţenilor din comună şi a cadrelor didac-
tice, astfel încât un local cu parter şi etaj, ce
cuprinde 6 săli de clasă, un birou şi o sală de mate-
riale, nu costă decât 328.000 de lei.
După anul 1990, la şcoala şi grădiniţa din Giroc
au loc următoarele lucrări privind modernizarea
spaţiilor de învăţământ, extinderea acestora şi do-
tarea cu mijloace didactice moderne, ce permit rea-
lizarea unui învăţământ modern şi performant:
1990 – introducerea apei curente în şcoală
1990 – amenajarea terenului de handbal din curtea
şcolii
1998 – realizarea sistemului de alarmă

2000 – refacerea tuturor sobelor de
teracotă, în vederea introducerii
încălzirii cu gaz prin aceste sobe
ianuarie 2001 – introducerea în-
călzirii centrale pe bază de gaz, cu
două centrale proprii
2004 – extinderea grădiniţei cu
încă o sală de clasă, birou şi sală
de materiale şi dotarea acesteia cu
centrală proprie
2004 – construirea noilor grupuri
sanitare cu apă curentă, pentru
şcoală
2005 – realizarea corpului de le-
gătură dintre şcoala veche şi
şcoala nouă
2005 – construirea noului sediu al
bibliotecii comunale, în incinta
şcolii
2005 – amenajarea parcării şi con-

struirea noului gard în faţa şcolii
2005 – schimbarea, la şcoală şi la grădiniţă, a tâm-
plăriei din lemn, cu uşi şi geamuri termopan
2005 – realizarea noului cabinet de informatică şi
conectarea acestuia la Internet
2006 – extinderea grădiniţei cu încă patru săli de
cla să, la parter şi mansardă, cu sală de mese, bucătă-
rie, grupuri sanitare şi centrale termice proprii
2008 – se dă în folosinţă sala de sport
2010 – extinderea grădiniţei
2012 – extinderea şcolii noi cu încă nouă săli de
clasă şi şase grupuri sanitare

Momente importante din viaţa şcolii
1996 – aniversarea a 220 de ani de învăţământ ro-
mânesc în Giroc
1997 – schimbul cultural cu College des Coudriers,
din Geneva
2003 – comemorarea preotului David Voniga, îm-
preună cu Primăria Giroc şi Uniunea Culturală a
Românilor din Ungaria (UCRU)
2006 – aniversarea a 230 de ani de învăţământ ro-
mânesc la Giroc şi lansarea lucrării „Monografia
şcolii din Giroc”
Directorii şcolii, din 1918, până în prezent: Atana-
sie Baicu (1918-1931), Ioan Sferdean (1932-
1938), Ioan Stoicu (1938-1942), Barbu Ionescu
(1942-1950), Simion Hodoneanţu (1950-1960),
Ovidiu Tocmacov (1960-1973), Silvestru Ştevin
(1973-1981), Octavian Gruiţa (1981-2009), Me-
lentina Costa (2009-2012), Petrişor Dorin Treta
(2012-prezent).

- va urma -

Despre Giroc, pe scurt (3)
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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
18. Dă sfadă, ca dă moarce – 

ńe zuităm că ea-i musai să vină
- Până ńe zuităm dă ea, ńe zuităm că-i dă când îi
lumea, că ea estă ş-o fi cât o fi lumea. N-o băgăm în
samă, dă párică ńiś n-ar fi, că ńiś n-ar măi fi. Ş-atunś
ea baş nu măi estă. O’-că dacă ar fi śeva, apo’-aia n-are
nume, ńiś vreme n-are şî nu şcim, nu ńe prăśepem să
ńe cemem dă aşa śeva, gătă şuşcăindu-să Văruţu Relu.
Da’ acu’ când fusărăm dă ńe ’tâńirăm ńiś nu măi ţîn
rându la care, iaca numa śe să învioradză Văruţu Niţă,
śică:
- Poace-fi că v-aţ fi zuitat śe ńe-o fost pricit Văruţu
Fuman (dă-i dzîśam când Maistor, când Polítică –
Dumńedzău să-l ierce şî să-l ogińască – că-i răpăuzat
dă mult, ńiś nu măi şcim dă când, dă párică niś n-ar fi
fost) când ńe-ai trimes vorbă pră el să aduśem tătă vre-
mea cu noi vrun bucfari, vo carce, vo epistólie dăcă
am măi fi găsît prîn pod, prîn vro lăcriţă, śeva śe-ar fi
rămâńat dî la a’ noştri ăi bătrâni. Io am găsît-o iacăt-o
pră asta, c-am şciut că-i vińe rându şî cândva vremea,
şî am cruţat-o. Iacăt-o! Şî scoasă dîn poznariu-ălălalt
dîn dulamă dî la pept un briptaş mare mare măi dăcât
un cubert că carce poştală, cu care ńe adusărăm d-am-
ince c-o fost veńit Moş Avram Procator dîn Bătaia
Dîntâi Mundială (să măi văd dăstul dă bińe şî-n dzîua
dă astădz litările şceampăluice ńemţăşce Viktor
Prokátor) şî dîn luntru, Văruţu Niţă scoasă o frundză
dă păpir gălbenită dă vreme, o’-că aşa o fi fost ea dî la-
nśeput, numa noi n-aveam cum şci. Ńe-o încinsă;
Văruţu Relu, cumă-i stă zăńatu, să şupi s-o ie, dară
Văruţu Niţă, śică:
- Asta-i epistólia lu Ociu Lae lu Mita prîntru Frace
Ioańe o’-că tu soro, ágică prîntru Ionu-Meu, fiśoru lu
Monoslav Pecariu, la care s-o fost dat în ţîńére Ociu

Lae. Şî prîntru că Ionu-Meu, fiiertat, avea cam slabă
ţîńere dă-amince, iar Ociu Lae, orb-întuńecat, nu ńe-
merea să scrie, dzîśe Ociu Lae, śică:
- Scriadză tu, Ńiţă copile, să nu-l trugim pră Ionu-Meu
ńiś să ţînă mince, ńiś cu altăśeva, că-i chizu teu, tu eşci
măi mare, şcii să ţîń plevaisu în mână. Iaca, dă dă 
scriadză prăcum îi grăiesc şî cum grăiesc, bagă-sama,
lui şî ţîie, că eşci chizu lui, şî chizu lui să fii, scriadză:
„Frace Ioańe, o’-că tu, Soro, aşa să şciţ şî să sămnaţ
vorba asta, că sudoarea dă om bătrân îţ îmbătrâńeşce
chimeşa dă pră cińe; dacă nu baź bińe dă samă, îţ
creapă chimeşa-n space şî-i sămn că mori dă cinăr şî
nu măi ai vreme, până-i muri, să laş cu limbă dă
moarce la a’ tei să ce-ngroape cu chimeşă noauă, nu
cârpită, ńiś îmbrăcată dă altu, ńiś śercată pră altă tru-
pină a lu altcuiva, ca să fii tu hăptac, gata-îmbrăcat în
chimeşă noauă dă tăt, şî să nu ce pomeń la Învierea
zvońită dă Trâmbiţîli lu Erihon doi într-o chimeşă. Că
dacă pleś cu altu-ntr-o chimeşă, dă l-ai omorit, chi-
meşa lui vi-i pele prîntru amândoi, şî pelea lui îi chi-
meşă prîntru amândoi – aia-i chimeşa ’a măi morśelită
śe poace fi, śică, şî la a Doaua Veńire a lu Cristos, 
c-aia-i prîn foc, chimeşa morśelită fie-n cum-goge
chip, s-apringe cu focu-ăl veşnic. Aşa să şciţ! Focu ăla-i
atâta dă pogan, dă ochii mei care ńimica n-or vădzut
pră lumea asta, pr-ăla tot îl văd, şî voi, ca mińe, abé să
aşceptaţ să-l vigeţ. Şî fireţ nămorśeliţ în chimeşa
voastră d-atunś; dîn spaima lui, să vă ţîńeţ dînluntru
curată chimeşa d-aduśeri d-amince. Sama, frace Ioańe,
o-că tu, Soro!. Gospogispominului, Doamńe!”, ş-o în-
cheiat Ociu Lae dictu, iar io scriatu-iacătă-l.

Glosar
frundză dă păpir = foaie de hârtie
răpăuzat = răposat
şcempăluit = imprimat
Bătaia Dîntâi Mundială = Primul Război Mondial
ociu = uncheşul
bucfari = registru, condică
cubert (convert) = plic, mapă
pecari = brutar
lăcriţă = sertar, pupitru
zăńat = obicei, rânduială
hăptac = prezent, prompt
dictu = dictare

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.

MMooddaa
Fragment

Şe să vedz’! Vr-un an să fie,
toată lumea să ajită,
că Măria a lu’ Foale

să mărită.
N-o gătat a unsprădzăşea

şî nişi bacaloreatu’
nu-i măi trăbă, c-o ajiuns-o,

aspru gând cu măritatu’!
Alţii în pământ, cu sapa
dau să-ş cauce nărocu’
aşa şî Măria noastră…

Şî-i frumoasă, bat-o focu’!
M-o plăcut şi mie, taică,

poace ş-astăz’ m-ar plăşea,
că-i atâta dă frumoasă,

să tai calu’ lângă ea!
Dacă nu-m’ plăşea şi mie,

stai acu şi ce scocoace:
o, păţăniile ăşcea,

le ţâneam în mince toace?!
Ş-apoi cum s-o spun, d’odată

o cuprins-o, s-o sfârşască,
nu măi una, nu măi alta

gându, să să cuibărească…
O aflat pră Irimia,

al cu casa lângă Sfat,
fost director, subdirector,

pră la Bănşile dă stat;
un om sfârşiov, făr mustaţă
slab şi parc-ar fi un spân,

câta gârbovit dă şăle
şi o leacă cam bătrân…
Nouă ierni rostogolice,
cum ai da cu nouă bani
dă când Irimia nostru

o-ncheiat şindzăşi dă ani;
şi-o tricut aşa prîn viaţă,
şe să vă mai povistăsc,

d-o ajiuns, cum dzâc ai nostri,
ş-o rămas jiune nemţăsc.

Dar Măria a lui Foale,
Cu-a ei mince, dă copil,

l-o ales pră Irimia,
fâncă are ’tomobil.

Ţân părinţî, că n-o lasă,
bat cu vorba dzîua toată,

dar cu toată sfătuiala,
ieş’ cu Dracu’ la socoată?!

O cărat-o Irimia
toată vara cu măşîna,

iar pră la-nşeput dă toamnă,
o vinit să-i şeară mâna…
Măi, părinţ’, ca părinţ’,

n-ar do vrea şî n-ar do da-o,
dar nu poţ’ cu tărtăroaica,
atunşi omu’ dzîşe: Ia-o!!!
Sprincenă ca căprioara
Ş-o loat ţoalele, Măria,

o ţîşnit pră uş-afară
şi-o plicat cu Irimia.

Or rămas părinţî-n casă,
amărâţ’,ca orşâcare;

dzâşe omu’: creşci pră Dracu’
şi-i porţ’ grija, să-l faşi mare!

Iosif CHIRILĂ

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

15
84

/3
06

8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

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

Lavinia DAVID - social;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 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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DDaavviidd--GGeeoorrggee IIggnneeaa
33 aannii şşii 66 lluunnii,, GGiirroocc

MMiihhaaii--GGaabbrriieell DDuummiittrraacchhee
77 aannii,, CChhiişşooddaa

AAddiinnaa--CCoorrnneelliiaa MMaatteeaa
77 aannii,, CChhiişşooddaa

GGaabbrriieell--LLuuccaass PPooppeessccuu
11 aann şşii 99 lluunnii,, CChhiişşooddaa

Prima parte a derby-ului în două runde dintre divizio-
narele D din comuna noastră, Unirea Giroc şi CS Chi-
şoda, s-a disputat miercuri, 23 octombrie, pe stadionul
din Giroc. Vremea a fost frumoasă, chiar dacă vântul
a bătut în rafale, ceea ce a îngreunat oarecum misiu-
nea fotbaliştilor celor două echipe. Atmosfera din tri-
bune şi de pe marginea terenului a fost una amicală,
cei prezenţi la meci fiind interesaţi, în primul rând, să
urmărească un spectacol fotbalistic agreabil. Şi aşa a
şi fost, pentru că pe teren s-a jucat fotbal, fair-play-ul
jucătorilor celor două formaţii fiind reliefat şi de fap-
tul că arbitrul partidei nu a acordat nici măcar un car-
tonaş galben pe durata meciului.
Jocul a opus două formaţii aflate în posturi diferite.
Gazdele alcătuiesc o echipă cu foarte mulţi jucători ti-
neri, a căror lipsă de experienţă s-a văzut în momen-
tele-cheie ale meciului. De partea cealaltă, chişozenii,
foşti campioni ai Diviziei D şi cu clasări pe podium în
ultimele ediţii, au ştiut să profite de plusul de expe-
rienţă şi de valoare, reuşind să-şi adjudece partida.
Jocul a început cu o obişnuită perioadă de tatonare, în
care formaţiile au încercat să-şi ia una alteia „pulsul”.
Aproape de finele primelor 30 de minute, Asoltanei,
după ce a driblat doi jucători, i-a pasat lui Vereşteanu,
jucătorul Chişodei reuşind să marcheze, cu toată
opoziţia portarului Coca, cel care a atins mingea
înainte ca aceasta să intre în poartă.
În minutul 34, Şoreanu l-a faultat în careu pe
Asoltanei, iar arbitrul a indicat punctul cu var. Căpi-
tanul Chişodei, Darius Viţan, a marcat şi a dus scorul
la 2-0 pentru oaspeţi.
Replica gazdelor a venit în minutul 43, când Ardelean
a şutat de la limita careului mare, balonul poposind
lângă stâlpul din dreapta al porţii apărate de Sârbu. A
fost primul şut pe poartă al gazdelor în prima repriză. 
Ultimele două minute ale primei reprize au adus tot
atâtea goluri: mai întâi, Asoltanei a şutat sub trans-
versală balonul aşezat cu călcâiul de către Gherman,
iar câteva momente după aceea, Cătău a finalizat cu
gol o cursă a lui Ardelean. Era 2-3 şi gazdele sperau
cel puţin la o remiză pe care să o obţină în partea a
doua a jocului.
Repriza secundă a fost una în care s-a marcat o sin-
gură dată. În schimb, am avut parte de multe ratări,
gazdele fiind foarte aproape, în câteva rânduri, să
egaleze la 3. Aşa cum se întâmplă adesea în fotbal,
ocaziile se răzbună, iar cei care au marcat au fost tot
oaspeţii. Asoltanei a executat un corner, în minutul 63,

iar Aldea a înscris din careu pentru 2-4, asigurând ast-
fel victoria oaspeţilor.
Unirea Giroc a jucat în formula: Coca – Dumitru,
Cocora – cpt., Trandu, Gherghel – Ioviţă, Arde-
lean, Rudăreanu, Cătău – Şoreanu, Duţu.
Pe bancă: Bizău, Maftei, Baicu, Sere, Râmneanţu,
Marincu, Pap.
Antrenor: Orlando Trandu
Chişoda: Sârbu – Vasîncă, Viţan – cpt, Petruş,
Berceanu – Asoltanei, Bungău, Petrovici,
Vereşteanu – Crişanov, Gherman.
Pe bancă: Rigo, Golea, Aldea, Ilcău, Stanciu.
Antrenor: Adrian Şeţu

A fost, una peste alta, o partidă aşa cum şi-au dorit su-
porterii să vadă: un fotbal curat, goluri multe şi fru-
moase, ocazii de ambele părţi. Şi, mai presus de toate,
un spirit de sportivitate care merită toate laudele. Ce
dovadă mai bună în acest sens poate fi alta decât fap-
tul că, la finalul partidei, cele două echipe au făcut o
fotografie împreună, pentru a imortaliza acest frumos
moment din viaţa fotbalistică giroceană.
Felicitări merită adresate atât Unirii Giroc, cât şi CS
Chişoda, cu specificarea că aşteptăm cu nerăbdare şi
partea a doua a acestui derby local, care se va des-
făşura, anul viitor, la Chişoda.

A. BORBELY

Ionel Pascota a cucerit un nou titlul în Campionatul
European de Est la motocilism-viteză, după cursa de
la Plevna. Astfel, girocanul cucereşte iarăşi laurii cla-
sei Supersport (600 cmc) în competiţia euroregională,
după ce a devenit prima dată campion al Europei de
Est în anul 2009, iar în ultimele sezoane a avut ghi -
nion chiar pe ultima sută de metri.
Pascota a strâns cu motocicleta sa Yamaha un total de
121 de puncte, în şase etape, faţă de 116 puncte şi un
abandon ale următorului clasat, sârbul Nenad Stoja no -

vic. „Cu un total de 121 de puncte realizate în 6 etape,
faţă de sportivul sârb Nenad Stojanovic, care a realizat
un total de 116 puncte şi un abandon, Ionel Pascota,
Maestru al Sportului, devine noul Campionul European
de est 2013 al clasei Supersport la viteză pe circuit. 
Rezultatul provizoriu trebuie omologat de comisia de
viteză a BMU. Felicitări, Ionel!”, este declaraţia lui
Gabriel Olariu, secretarul Federaţiei Române de Mo-
toclicsm, postată pe pagina oficială de Facebook a
campionului girocean Ionel Pascota. A.B.

IIoonneell PPaassccoottaa eessttee,, ddiinn nnoouu,, CCaammppiioonn EEuurrooppeeaann ddee EEsstt

CChhiişşooddaa îîşşii aaddjjuuddeeccăă pprriimmaa ppaarrttee aa ddeerrbbyy--uulluuii llooccaall ggiirroocceeaann llaa ffoottbbaall
Unirea Giroc – CS Chişoda 2-4 (2-3)


