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Trebuie recunoscut că Omul secolului XX era tot mai pre-
sant „hârjonit”: fugea de taxa bisericească la Cununie,
plătea fără crâcnire la ofiţerul stării civile de la comună” –
25 lei. La Leucuşeşti (71), 35 lei la Cutina (72), 20 lei la
Budinţ (73), ş.a.m.d., nu avea o „cetate de scăpare”.
Episcopia Ortodoxă aAradului, prinAdresa nr. 1290 din 5
mai 1932 comunică preoţilor şi protopopilor că, Logodna se
face deodată cu Cununia nu „separat” – la Brestovăţ şi la
Chizătău în protopopiatul Belinţ, prima slujbă se săvârşea
la casa parohială, nu la biserică (74). Episcopul Grigorie
Comşa reaminteşte clericilor că „tinerii cari voiesc a se lo-
godi şi cununa, datori sunt a se prezenta mai întâi la preot

spre a-şi descopri intenţiunea şi învoirea. Preotul cercetează
situaţia şi împrejurările tinerilor şi dacă află că nu există nici
un impediment canonic sau civil, îşi dă consesnul. Cu acest
prilej dă tinerilor învăţăturile şi îndrumările necesare şi după
aceea îi induce în registrul promulgărilor spre a-i vesti în
sf. Biserică ca şi pe unii ce voiesc a se căsători, urmând ca
logodna să se facă odată cu cununia în sf. Biserică.”
Cununia religioasă de obicei, aduce „ceva lume” la biserică
care are o atenţie „distributivă” pentru a surprinde orice gest
al mirilor, al naşilor, al socrilor, dar şi al neamurilor. Sluji-
torul însă, concentrează toate privirile nuntaşilor care chiar
dacă,momentul impune o solemnitate abundent bucuroasă,

„rezecţionează” critic orice „pas” sau „cuvânt” al „săvârşi-
torului” Tainei. La o cununie din 7 noiembrie 1948 la Bu-
covăţ s-a produs un fel de „răzmeriţă”, datorată unor cuvinte
„necuvincioase” folosite în predică de preotul Ivan Albin
(fost greco-catolic), cocelebrant cu preoţii Traian Radu şi
Nicolae Bugariu (75). Ancheta mitropolitană a consemnat
că vinovăţia aparţinea preoţilor Radu şi Bugariu, fapt ce a
dus la mutarea disciplinară a acestora: primul la Clopodia,
celălalt la Sălciua Nouă (76). Distanţa de la Cununie la
Calomnie a fost una foarte scurtă, „povaţă” cucompromiterea
Bisericii.

- continuare în pagina 2 -
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Când s-a împlinit şi s-a apropiat vremea izbăvirii
neamului omenesc, care avea să fie prin întruparea
Fiului lui Dumnezeu, era trebuinţă în tot chipul să
se afle o fecioară curată, fără prihană şi sfântă, fe-
cioară care ar fi vrednică să întrupeze pe Hristos
Dumnezeu, Cel fără de trup, şi să slujească taina
mântuirii noastre.
Deci, s-a aflat o Fecioară mai curată decât curăţia,
mai fără de prihană decât toată zidirea cea gân-
dită, mai sfântă decât toată sfinţenia, Preacurata şi
Preabinecuvântata Fecioară Maria, odrasla
rădăcinii celei sterpe a Sfinţilor şi drepţilor, dum-

nezeieştilor părinţi Ioachim şiAna, rodul rugăciu-
nilor şi al postirilor părinteşti, fiica cea îm-
părătească şi arhierească. Şi s-a aflat la loc sfânt
în templul lui Solomon aceea care avea să fie bise-
rică însufleţită a lui Dumnezeu. Fecioara, care
avea să nască pe Cuvântul cel mai sfânt decât
sfinţii, s-a aflat în altarul templului ce se numea
Sfânta Sfintelor, pentru că acolo a căutat Domnul
din înălţimea slavei împărăţiei Sale, spre smerenia
roabei Sale. Şi a ales-o pe cea mai înainte aleasă
din toate neamurile; a ales-o ca Maică a Cuvântu-
lui Său Cel mai înainte de veci, pentru a Cărui în-
trupare din ea, încă mai înainte de bună-vestirea
arhanghelului, cu taină a înştiinţat-o, precum ade-
verim despre aceasta prin istoriile vrednice de
credinţă ale sfinţilor.(…)

- continuare în pagina 2 -

Buna vestire

Andrada Pascu,
un exemplu

demn de urmat
Elevă în clasa a III-a la Liceul Pedagocic din
Timişoara,Andrada Pascu, la cei 9 ani şi jumă-

tate pe care îi are, a devenit un exemplu pentru
comunitatea giroceană. Conform şefului servi-
ciului Poliţiei Locale Giroc, jr. Daniel Sgură,
în ziua de 20 martie, Andrada a găsit, în parcul
Căminului Cultural din Giroc, o poşetă. În in-
teriorul acesteia se găseau diverse acte şi o
sumă importantă de bani. Fetiţa a predat poşeta
poliţiei locale, care a găsit persoana ce şi-a
uitat-o în parc. Obiectul a fost predat persoa-
nei în cauză, intact. „Andrada a dat dovada
unui comportament şi a unui exemplu de edu-
caţie demn de urmat şi pentru persoane
adulte”, a spus şeful serviciului Poliţiei Locale
despre gestul fetiţei. (V.T.)

A rămas împământenit de la înaintaşii noştrii ca, odată cu
venirea primăverii, cu reîntoarcerea naturii la viaţă, în preajma
Sfintelor Sărbătorilor Pascale, toţi gospodarii să participe
la curăţenia de primăvară şi să îşi facă ordine în preajma
gospodăriilor. Atât girocenii, cât şi chişozenii, bănăţeni cu
vechi stagii, ştiu şi mai ales practică acest lucru din moşi-
strămoşi. Astfel, văruirea pomilor stradali, executarea lu-
crărilor de amenajare şi curăţire a şanţurilor şi rigolelor,
precum şi desfundarea podeţelor, curăţenia şi întreţinerea
clădirilor şi zugrăvirea faţadelor constituie doar câteva din-
tre lucrările necesare în acest început de primăvară. De

asemenea, ar trebui să nu uităm să facem curăţenie şi în
cimitirele din cele două localităţi, Giroc şi Chişoda. Asigu-
rarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei,
buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă consti-
tuie obligaţii fundamentale ale autorităţilor administraţiei
publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi
ale altor persoane juridice, precum şi ale fiecărui cetăţean în
parte.
Realizarea acestor acţiuni şi a altora vor conduce la îm-
bunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor, dar şi la
apărarea împotriva epidemiilor ori calamităţilor naturale,
precum şi la schimbarea aspectului estetic şi funcţional al
localităţii. Dacă dorim să avem o localitate frumoasă şi cât
mai curată, trebuie să depunem cu toţii eforturi în acest
sens. Curăţenia şi, mai ales, păstrarea ei trebuie să fie obiec-
tive de fiecare zi pentru toţi cetăţenii comunei.

Vin Sărbătorile de Paşte
Să le primim aşa cum se cuvine
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Un concurs care a intrat încet-încet în tradiţia giroceană
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Comori adunate
Într-un oraş trăia odată un om tare zgârcit şi egoist. Toată
viaţa n-a făcut altceva decât să strângă şi să strângă tot mai
multă avere. Niciodată nu i-a păsat de nimeni şi de nimic,
niciodată nu a vrut să ajute nici un sărman. O singură dată,
într-o duminică, trecând prin faţa unei biserici, i-a aruncat
unui cerşetor 2 bănuţi. Nu voia să ajute pe nimeni, pentru că
se gândea în sinea lui: dacă în lumea asta totul poate fi cum-
părat, cu siguranţă că şi în lumea cealaltă este la fel. Într-o
zi a murit şi a fost dus la porţile Raiului, unde îl aştepta Sf.
Petru, care l-a întrebat:
- Ce-i cu tine aici?
- Sfinte Petre, aş vrea şi eu să intru în rai, spuse omul.
- Dar crezi că poţi?
- Dacă trebuie, pot să plătesc. Am comori nenumărate…
- Păi de ce n-ai spus aşa, omule? Dacă ai comori strânse
nu-i nici o problemă. Ia să vedem câtă avere ai la tine.
N-a mai putut omul de bucurie când a auzit că poate plăti in-
trarea în rai. Doar toată viaţa nu făcuse decât să strângă şi
să strângă. A început să se scotocească prin toate buzuna-
rele, dar să vezi, nu mai găsea nici un ban. Într-un târziu a
găsit pe fundul unui buzunar 2 bănuţi.
- Ei, omule, i-a spus Sf. Petru, când ajungi aici ai doar ceea
ce ai dăruit când ai trăit pe pământ. Acestea sunt comorile
pe care le strânge fiecare în cer. Cu ele, într-adevăr, poţi
intra în rai, dar cei doi bănuţi ai tăi nu sunt de ajuns. Dacă
în timpul vieţii ai fi făcut mai multe fapte bune poate ai fi
intrat, dar aşa…

PPiillddee ccrreeşşttiinnee

Aripile milostivirii
Într-o zi Sf. Martin, trecând printr-o cetate, a văzut un sărac
schingiuit pentru datoriile pe care le avea. Plin de milă pentru
chinurile îndurate, Sfântul a rugat pe cămătari să ierte pe
sărman şi să aştepte până le va putea plăti. Dar aceia, cărpănoşi,
nici nu voiau să audă. Sfântul a început a se ruga astfel:
– Doamne, milostiv, Tu care ai plouat cu mană în pustie şi ai
hrănit poporul Tău, trimite acum datoria săracului, spre slava
numelui Tău!
Îndată s-a pogorât din cer un porumbel, care s-a aşezat pe
umărul Sfântului. Când a voit acesta să-l ia, s-a prefăcut într-un
porumbel de aur. Sfântul Martin l-a luat şi l-a dus la un cămă-
tar de la care a primit 300 de galbeni, adică tocmai datoria
săracului, după care a mers la locul caznei şi l-a salvat pe bie  tul
om.
A doua zi, nişte credincioşi i-au adus Sfântului mulţime de
bănet, pe care acesta l-a dus cămătarului, pentru a răscumpăra
porumbelul. Când Sfântul Martin a mers la cămătar cu banii,
acestuia i-a părut rău după porumbelul lucrat aşa de bine, dar
Sfântul i-a dat şi 30 de bani de aur în plus. A luat porumbelul
şi i-a spus:
– Zboară, minune cerească!
Porumbelul şi-a luat zborul pe dată, iar cămătarul i-a înapoiat
bănetul, spunându-i:
– Destulă răsplată mi-i această minune, ia banii şi du-i ne-
voiaşilor!

PPoovveessttiirrii ccuu ttââllcc

- continuare din pagina 1 -
„Vâlvă” (77) mare a făcut în Coştei căsătoria
teologului Traian Iorghi din Seceani – născut
în 2 ianuarie 1923, hirotonit diacon în 1 iunie
1948, iar întru prezbiter peste trei zile, pe
seama satului natal (78) - deoarece tânăra
Elena Târziu din Coştei era îndrăgostită de un
june din sat, cu care chiar fuge câteva zile în
comuna învecinată Jabăr (79). Deşi „fuga”
celor doi iubiţi este confirmată şi de parohul
Ştefan Dorca (80), părinţii fetei, oameni îns -
tăriţi au „spălat” ruşinea în faţa comunităţii
printr-un „certificat medical”, care atestă că
tânăra „este virgină având himen circular cu
orificiul central intact” (81). 
Dacă în a doua jumătate a secolului XIX,
căsătoriile mixte se încheiau mai cu uşurinţă,
în prima jumătate a secolului XX, Biserica
Ortodoxă Română (mai corect ar fi din Româ-
nia) voia să „îngusteze” marja de penetrabili-
tate a eterodocşilor în „massa ortodocşilor”
prin Căsătorie: 
• „în cazuri de căsători mixte, preoţimea să lu-

mineze pe cei interesaţi şi să apere interesele
Bisericii noastre ci ale credincioşilor noştri. Iar
dacă preoţii altor confesiuni nu ar voi să
săvârşeasă cununia religioasă fără aşa nu-
mitele «reversalii», cari sunt scoase din lege,
pot să facă acestă cununie preoţii noştrii ne-
maiavând nici un obligament de reciprocitate,
fiind toate legile din vremea ungurească
scoase din vigoare prin art. 50 din Legea Cul-
telor” (Ordinul nr. 1109\1930 al Consiliului
Eparhial din Arad);
• „preoţii sunt îndrumaţi ca prin sfătuiri să îm-
pedece încheierea de căsătorii mixte. Dacă nu
vor putea isbuti această să insiste cât mai
stăruitor pe lângă partea ortodoxă ca să deter-
mine trecerea la ortodoxie şi a celuilalt soţ.
Dacă nu va putea s-o înduplece, atunci să ia o
declaraţie prin care se obligă şi partea neorto-
doxă că măcar copiii vor fi botezaţi în cre dinţa
ortodoxă. Dacă nici la aceasta nu s-ar învoi,
atunci preotul să recurgă la mijloacele de pas-
toraţie ce va crede de cuviinţă ca să împiedice
încheierea unei asemenea căsătorii” (ordinul

nr. 5631\1938 al Consiliului Eparhial din
Arad).
Eclipsa Secularizării  a fost (şi este „amnio -
tică”) propice pentru „încolţirea” Indiferen-
tismului Religios, de altfel, „o tendinţă etern
umană (deja semnalată de Scriptură şi Sfinţii
Părinţi) şi mereu cea mai facilă opţiune în
domeniul Credinţei” . Omul poate fi „nebăgă-
tor de seamă” faţă de Dumnezeu din mai
multe cauze: lene, incultură religioasă, patimi
ş.a., dar sentimentul de „incompletitudine on-
tologică”, poate, la un moment dat să îl facă
să experieze „drama umanismului ateu” , şi 
să-i redeschidă „apetitul” de „Cel ce Este”, că
fără El nu putem face nimic, (Ioan XV, 5).
Ortodocşii din Banat, care invocau „pretexte”
sau se arătau „negrabnici” în a se cununa „la
Altar”, au uitat o vorbă bătrânească spre a lor
nefericire că, Cununia este de „ţiiş” nu de
„lăsat” (aşa se zice în Ţara Lăpuşului, după
spusa lui Grigore Leşe), căci numai aşa Omul
se va putea „înfrupta” la Ospăţul cel Mare, nu
de Unul Singur. 

Viorel Dorel CHERCIU

NOTE
71. A. E. O. C. Actul nr. 99 din 30 mai 1924.
72. A. E. O. C. Actul nr. 73 din 28 mai 1924.
73. A. E. O. C. Actul nr. 68 din 16 iunie
1924.
74. A. E. O. C. Actul nr. 96 din 20 octombrie
1925; Actul nr. 122 din 17 septembrie 1925.
75. A. A. O. T. Actul nr. 445 din 2 decem-
brie 1948.
76. A. A. O. T. Actul nr. 4726 din 10 decem-
brie 1948.
77. A. A. O. T. Actul nr. 50 din 10 mai 1948.
78. A. A. O. T. Actul nr. 2332 din 32-B din
1948.
79. A. A. O. T. Scrisoarea către mitropolitul
Lăzărescu a adm. agricol Mărgan din
Coştei, 10 mai 1948.
80. A. A. O. T. Actul nr. 50 din 10 mai 1948;
Certificat Medical din 7 mai 1948.
81. Teofil Tia, Reîncreştinarea Europei?
Teologia religiei în pastorala şi misiologia
occidentală contemporană, Alba Iulia, Edi-
tura Reîntregirea, 2003, p. 44.
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Sunt unii care socotesc că Preacuratei Fecioare,
lepădându-se de logodire pentru curăţia fecioriei
sale, ca să nu i se facă vreo strâmbătate, şi mâh-
nindu-se foarte mult, i s-a făcut de la Dumnezeu
deosebită descoperire şi încredinţare, ca să nu se
îndoiască a merge la Iosif, rudenia şi logodnicul
său - adică bărbatul cel drept şi sfânt, plăcut lui
Dumnezeu -, nu spre însoţirea trupească, ci spre
paza fecioriei sale, rânduit fiind de purtarea de grijă
a Celui Preaînalt.

Săvârşindu-se logodna, Sfântul Iosif a luat pe Prea-
curata Fecioară din templul Domnului, din mâinile
arhiereului Zaharia şi ale celorlalţi preoţi, întru cu-
rată şi neprihănită vieţuire, neatingându-se nici
măcar în gând de floarea fecioriei ei. Sfântul Iosif
era bărbatul ei numai cu părerea, dar cu lucrul era
curat păzitor al fecioriei ei şi slujitor al vieţii Prea-
curatei Fecioare celei pline de mare sfinţenie.(...)
În Nazaretul cel mic locuieşte Fecioara Maria, cea
mai înaltă decât toţi sfinţii îngeri, al cărei pântece
era mai desfătat decât cerul. Acolo se trimite Ga-
vriil, acolo umbreşte Duhul Sfânt, acolo Se întru-
pează Dumnezeu Cuvântul. Pentru că unde este
smerenia, acolo străluceşte slava lui Dumnezeu.
Cetăţile cele mândre sunt vrăjmaşe lui Hristos, iar
cele smerite Îi sunt plăcute. Neslăvita cetate Naza-
ret a zămislit pe Hristos, Domnul nostru, iar slăvi-
tul Ierusalim L-a răstignit! Micul Betleem L-a
născut, iar marele Ierusalim Îl căuta spre moarte!
În cei smeriţi Dumnezeu Se sălăşluieşte, iar de la
cei mândri Se îndepărtează. (...)
Gavriil se trimite, pentru că Gavriil este slujitor în
dumnezeieştile taine, precum este arătat în cartea
lui Daniil. “Deci mergi în Nazaret, cetatea Galileii,
zice Dumnezeu lui Gavriil, şi, ajungând acolo, să
aduci mai întâi Fecioarei bună-vestire de bucurie,

pe care Eva a pierdut-o odată. Însă, să te fereşti să
n-o tulburi, pentru că de bucurie, iar nu de mâh-
nire, este semnul acesta; de mângâiere, iar nu de
tulburare, este închinarea aceasta. Ce bucurie mai
mare poate să fie neamului omenesc decât aceea
ca firea omenească cu dumnezeiasca fire de obşte
să se facă şi una cu Dumnezeu într-o Per-
soană?”(...)
O închinăciune ca aceasta a îngerului auzind-o Fe-
cioara cea fără de prihană, s-a mirat de cuvântul lui
şi gândea: În ce fel va fi închinarea aceasta? S-a
tulburat dar nu s-a înfricoşat tare, ci s-a minunat de
lucrul cel nou, neaşteptat şi fără de veste. Pentru
că nu avea de ce să se înspăimânte ea de îngereasca
arătare, cu care avea obişnuită prietenie încă din
Sfânta Sfintelor când, din mâini îngereşti - după
mărturia Sfîntului Gherman -, primea hrana cea de
toate zilele. Dar de aceasta s-a tulburat cu mirare,
căci mai înainte cu atât de mare slavă cerească şi cu
atât de veselă faţă şi cu astfel de închinăciune,
făcătoare de bucurie, niciodată nu venise la dânsa.
Deci pentru acel lucru nou şi, mai ales, pentru cu-
vintele lui, căci nouă şi neobişnuită închinare îi
aducea, fiind fecioară, o pune pe ea în ceata fe-
meilor de obşte, căci zicea: Binecuvântată eşti tu
între femei!(…)
Auzind Preacurata de la îngerul Gavriil o bună-
ves tire ca aceasta, s-a supus la voia Domnului Său
şi, prin smerenia cea adâncă, din inima cea iu-
bitoare de Dumnezeu, a răspuns: Iată roaba Dom-
nului! Fie mie acum după cuvântul tău! Şi îndată în
sfântul ei pântece, prin lucrarea Sfîntului Duh, s-a
făcut zămislirea cea nespusă, fără îndulcire tru-
pească, dar nu fără de îndulcirea cea
duhovnicească. Pentru că, atunci mai ales, se
cuprindea de dumnezeiasca dorire inima cea fe-
ciorească şi, prin dragoste de serafim, ardea cu vă-
paie duhul ei, şi toată mintea ei întru Dumnezeu se
înălţa şi se îndulcea cu dragostea de Dumnezeu cea
negrăită. Deci întru acea duhovnicească îndulcire a
iubirii de Dumnezeu şi întru dumnezeiasca vedenie
a minţii S-a zămislit Fiul lui Dumnezeu, şi Cuvân-
tul S-a făcut trup, şi S-a sălăşluit întru noi, prin în-
trupare.
Îngerul împlinindu-şi buna vestire după porunca
lui Dumnezeu şi cinstind pe Hristos, Care S-a în-
trupat în pântece de fecioară, asemenea a cinstit şi
pe Fecioara Maria care L-a întrupat, cu cuviin-
cioasă închinăciune după vrednicie; cu bună cucer-
nicie şi cu frică s-a dus de la dânsa, ca să stea
înaintea Scaunului Domnului Savaot, slăvind taina
Întrupării lui Dumnezeu, împreună cu toate
cereştile puteri, întru nespusă bucurie, în veci.
Amin.

CALENDAR CREŞTIN-ORTODOX
Buna vestire
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Prevenirea incendiilor în
perioada de primăvară

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în
perioada februarie-iulie, în România, se înre-
gistrează cel mai mare număr de arderi ne-
controlate ca urmare a acţiunilor de igienizare
a terenurilor de vegetaţie uscată. În unele ca-
zuri, cetăţenii ard miriştile, resturile menajere
ori vegetaţia uscată, fără a asigura supraveghe-
rea focului, în lipsa măsurilor de apărare îm-
potriva incendiilor, în condiţii de vânt ori
amplasând grămezile ce urmează a fi distruse
prin ardere în apropierea şurilor, adăposturi-
lor de animale sau furajelor, ceea ce conduce
la propagarea rapidă a flăcărilor la gospodării
şi anexele acestora, înregistrându-se pagube
mari.
Pentru evitarea producerii arderilor necontro-
late în perioada imediat următoare, Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă face apel la
cetăţeni să respecte măsurile specifice de pre-
venire a incendiilor: să nu utilizeze focul des-
chis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp
de vânt; să nu utilizeze focul deschis la distan-
ţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau
substanţe combustibile (casă, şură, depozit de
cereale, pădure etc); arderea miriştilor, restu-
rilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor
materiale combustibile să se facă în locuri
special amenajate. Cetăţenii se vor interesa la
primărie în ceea ce priveşte planificarea zile-
lor şi locurile special amenajate în care se
adună resturile menajere şi vegetaţia uscată
din localitate în scopul arderii. Arderea restu-
rilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriş-
tilor se va face numai pe baza permisului de
lucru cu foc, după ce a fost informat în prea-
labil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de
urgenţă. De asemenea, cetăţenii care recurg la
astfel de metode de iginiezare trebuie să asi-
gure supravegherea permanentă a arderii şi să
stingă jarul după încetarea acesteia.
Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor,
deşeurilor şi a altor materiale combustibile
fără obţinerea permisului de lucru cu focul şi
fără luarea măsurilor preventive se sancţio-
nează contravenţional cu amenzi cuprinse
între 1.000 şi 2.500 de lei.

Dumitru CRĂINICEANU

Primăvara, când zilele devin mai
lungi şi nopţile mai scurte, când soa-
rele încălzeşte din ce în ce mai tare,
natura reînvie. Începem primăvara în
grădină, plantând legume de sezon.
Astfel vom începe cu ceapa - sau ar-
pagicul, care se plantează la sfârsitul

lunii martie, pe un teren pregătit co-
respunzător, la 20-25 cm între rânduri
şi 10-12 cm între bulbi. Astfel, la
1.000 mp sunt necesare 40-60 kg ar-
pagic. Recoltarea se face în august,
când tulpinile s-au înmuiat la bază şi
mai mult de jumătate au căzut la
pământ. Acest procedeu se face prin
smulgere sau cu săpăliga, cu atenţie

să nu se taie bulbii. Ceapa conţine
săruri minerale (sodiu, potasiu, fier,
sulf, iod, siliciu, fosfat), principii an-
tibiotice, glucide, lipide, zaharoz,
acizi organici, steroli, vitamine (vita-
mina C, vitamine din grupul B, vita-
mina E), ulei volatil, saponine. Are

efect antimicrobian,
antiinfecţios, antihel-
minitic, antibacterian,
antiseptic, carminativ,
diuretic, expectorant,
febrifug, hipoglice-
mic, echilibrant glan-
dular, antiscrelotic,
antitrombozic, vermi-
fug, diuretic, hipoten-
siv, stomahic,
vasodiliatator, stimu-
lează imunitatea, com-

bate răceala.
Usturoiul. Cultura de usturoi se face
într-un teren însorit care nu se îngraşă
cu gunoi de grajd. Se plantează bul-
bişorii (căţei) de usturoi toamna (sep-
tembrie-octombrie) sau primăvara
(martie-aprilie), la distanţa de 25-30
cm între rânduri şi 12-15 cm pe rând.
La plantarea de toamnă căţeii se in-
troduc la cca 3 cm adâncime în

pământ, iar la cea de primăvară la 1,5
-2 cm. Pentru protejarea de ger, cul-
turile de toamnă se acoperă cu un
strat subţire de gunoi păios. În pe-
rioada de vegetaţie, cultura se prăşeş-
te şi se îngraşă suplimentar, ca la
ceapă, se irigă după necesar şi se stro-
peşte cu zeamă bordeleză împotriva
manei.
Usturoiul este un puternic antioxidant
cu proprietăţi antiinflamatorii. Stu-
diile ştiinţifice au evidenţiat benefi-
ciile lui asupra diabetului, asupra
cancerului şi asupra bolilor de inimă.
Aceste beneficii includ scăderea co-
lesterolului şi a tensiunii arteriale,
ameliorarea circulaţiei şi prevenirea
accidentelor vasculare cerebrale. Us-
turoiul conţine vitamina C, B6, sele-
niu, magneziu, potasiu, calciu,
mangan, flavonoide şi alicină.
Alicina oferă proprietăţi antibiotice,
antivirale şi antifungice, motiv pentru
care usturoiul este folosit pentru infec-
ţii ale pielii, herpes, negi, la digestie,
infecţii pulmonare, diaree, tuse şi
răceală. Usturoiul detoxifiază în mod
natural organismul.

Biroul Agricol,
inspector Maria HANEŞ

Semănarea legumelor şi zarzavaturilor –
beneficiile acestora pentru sănătate (I)

Programul “Casa verde” este un proiect pro-
pus de Ministerul Mediului şi Pădurilor, un
program care se referă la instalarea sisteme-
lor de încălzire care utilizează energie rege-
nerabilă. Acesta se adresează persoanelor
fizice şi constă în acordarea unor sume din bu-
getul fondului pentru mediu. Programul va
continua şi în anul 2012. Scopul acestui pro-
gram este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei
şi solului, prin reducerea gradului de poluare
cauzată de arderea lemnului şi a combustibi-
lilor fosili utilizaţi pentru producerea energiei
termice folosite pentru încălzire şi obţinerea
de apă caldă menajeră. Prin finanţarea ne-
rambursabilă din Fondul pentru mediu a
proiectelor privind instalarea sistemelor de în-
călzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sisteme-
lor clasice de încălzire, se încurajează utiliza-
rea celor care folosesc sursele de energie
regenerabilă, nepoluante. Programul, care se
adresează exclusiv persoanelor fizice, constă
în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fon-
dului pentru mediu, în funcţie de tipul insta-
laţiei, astfel: până la 6.000 lei pentru instalarea
panourilor solare; până la 8.000 lei pentru ins-
talarea pompelor de căldură; până la 6.000 lei
pentru instalaţie de producere a energiei ter-
mice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lem-
noasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri
vegetale, agricole, forestiere, silvice. În cadrul

acestui program, poate aplica solicitantul care
îndeplineşte următoarele condiţii: este per-
soană fizică şi are domiciliul pe teritoriul Ro-
mâniei; este proprietar/coproprietar al
imobilului pe/în care se implementează
proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul
unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei
legi speciale sau dreptului comun, unei pro-
ceduri de expropriere pentru cauză de utilitate
publică; nu are obligaţii restante la bugetul de
stat, bugete locale, conform legislaţiei naţio-
nale în vigoare; în activitatea desfăşurată an-
terior începerii proiectului nu a încălcat
dispoziţiile legale privind protecţia mediului
şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ
asupra mediului.Solicitantul poate depune do-
sarul de finanţare începând cu prima zi de des-
chidere a sesiunii de depunere - publicat pe
site-urile www.afm.ro sau www.mmediu.ro.

- va urma -

Programul “Casa verde” continuă şi în 2012 (1)

Ca urmare a unor situaţii speciale apărute în gestionarea
contractelor de muncă ale asistenţilor personali ai per-
soanelor cu handicap, din cauza eliberării cu întârziere a
unor certificate de încadrare în grad, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş face o serie
de precizări. Astfel, certificatele de încadrare în grad şi
tip de handicap se eliberează în termenele prevăzute de
lege, şi anume: 60 de zile de la data înregistrării la Ser-
viciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap, din cadrul DGASPC Timiş, pentru verificarea
cererii de (re)evaluare şi a documentelor necesare; 25 de
zile lucrătoare de la data referirii dosarului de către
SECPAH, la secretariatul CEPAH, pentru soluţionarea
dosarului medico-psihosocial astfel constituit, în şedinţa

CEPAH, redactarea şi transmiterea certificatului de în-
cadrare în grad şi tip de handicap către persoana solici-
tantă (prin poştă, cu confirmare de primire).
Pentru asigurarea continuităţii încadrării în grad de handi-
cap şi eliberarea în termen a certificatului, se impune ca
persoanele cu handicap, aparţinătorii sau reprezentanţii
legali ai acestora să efectueze demersuri cu cel puţin o
lună înaintea expirării valabilităţii certificatului de în-
cadrare în grad de handicap.
Persoanele cu handicap grav, aparţinătorii sau reprezen-
tanţii legali ai acestora pot solicita secretariatului CEPAH
Timiş informaţii privind stadiul emiterii noului certificat
de încadrare în grad de handicap.

Lavinia DAVID

În atenţia asistenţilor personali
ai persoanelor cu dizabilităţi

În ultima perioadă au fost efectuate verificări şi
controale pe linia respectării normelor de mediu,
respectiv obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor
de terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a nu arde
miriştile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul au-
torităţilor competente pentru protecţia mediului
şi fără informarea prealabilă a serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă, precum şi
obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu de-
grada mediul prin depozitări necontrolate de
deşeuri de orice fel, astfel încât să se încalce pre-
vederile OUG nr. 195/2002, art. 96 pct. 9 şi 15,
amenda contravenţională fiind între 3.000 şi
6.000 de lei pentru persoane fizice şi între 25.000
şi 50.000 de lei pentru persoane juridice. Pe
această linie au fost aplicate două sancţiuni, fiind
depistat un conducător auto care încerca să des-
carce deşeuri pe terenul limitrof comunei Giroc,
iar pe strada Brânduşei au fost depistate resturi
ale unor materiale de construcţie, depozitate ile-
gal ca urmare a unor lucrări.
Vom avea în vedere, în perioada următoare, şi
respectarea prevederilor HCLGiroc nr. 15 /2011,
art. 5 alin 1 lit. c care se referă la prevenirea ar-
derilor deşeurilor vegetale, menajere sau de altă
natură în curţi, pe terenurile intravilane ori pe
domeniul public.
Au mai fost aplicate opt sancţiuni contravenţio-
nale unor persoane constituite într-un grup orga-
nizat (una cu antecedente penale, aşa cum a
reieşit din verificările efectuate), care nu-şi jus-
tificau prezenţa pe raza noastră de competenţă,

toţi având domiciliul sau reşedinţa în alte zone
ale ţării. Aceste persoane au fost depistate într-un
loc în care erau indicii că pot comite fapte anti-
sociale de natură contravenţională.
De asemenea, pe raza localităţii Chişoda a fost
identificat un cetăţean cu domiciliul în oraşul
Deva, care colecta diverse sume de bani în nu-
mele unei fundaţii din Hunedoara. Acesta a fost
avertizat că activitatea sa este ilegală, atât timp
cât nu este autorizat de către administraţia pub-
lică locală.
Atenţionăm, din nou, conducătorii auto care ma-
nifestă predispoziţie pentru opriri, staţionări şi
parcări contrare cu normele legale, mai ales în
staţiile de transport în comun, precum şi în zona
instituţiei administraţiei publice locale, că li se
vor aplica autocolante adezive pe autovehicule,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consi-
liului Local Giroc nr. 15/2011 şi vor sancţionaţi
contravenţional conform art. 7 alin. 1 din acelaşi
act normativ, chiar şi în lipsă, existând posibili-
tatea legală de identificare după plăcuţa cu numă-
rul de înmatriculare.
De asemenea, vom continua, în cooperare cu
SPCLEP Giroc, efectuarea de verificări în ve-
derea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu
au solicitat eliberarea actelor de identitate în ter-
menele prevăzute de lege, respectiv persoanele
fără acte de identitate ori acte de identitate expi-
rate în anii anteriori.

Şef serviciu Poliţie Locală,
Jr. Dan SGURĂ

Sancţiuni pentru cei care nu respectă legea
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CCooppiiiiii ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa aauu ssăărrbbăăttoorriitt cceeaa
mmaaii ssccuummppăă ffiiiinnţţăă ddee ppee ppăămmâânntt -- mmaammaa!!

OO zzii ccuu mmaammaa
mmeeaa

Primăvara... anotimpul renaşterii, al
trezirii la viaţă, face acum din ziua de 8
Martie momentul cel mai plin de femini-
tate, zâmbete şi căldură sufletească! 8
Martie este o zi dedicată mamei, în care
încercăm să-i adresăm un gând bun, o
urare, un cadou, un gest sau altceva sem-
nificativ.

E ziua ta măicuță,
Te-așteaptă flori pe masă,

Și-un dar micuț te-așteaptă
Când ai să vii acasă.
Am să-ți sărut obrajii

La piept când mă vei ține
Și mâinile ce nu au

Odihnă pentru mine.
Într-un cadru de sărbătoare, alături de
ghiocei, narcise şi lalele, mămicile şi bu-
nicile copiilor din grupa pregătitoare au
fost invitate la un program special, plin de
surprize. 
În cadrul activităţii desfăşurate pe centre
de interes, sub atenta îndrumare a educa-
toarelor, copiii şi-au verificat şi consoli-
dat cunoştinţele dobândite prin
in termediul jocurilor: ”Numărăm, soco-
tim” (matematică), ”Ce ştiu despre?”
(educarea limbajului), ”Scrisoare pentru
rândunică” (scriere). 
Ajutaţi de mamele şi bunicile lor, preşco-
larii au confecţionat felicitări şi au făcut
torturi de fructe, precum nişte adevăraţi
cofetari.
La final, copiii le-au oferit mamelor un
cadou muzical, câteva dansuri pe ritmuri
moderne.

prof. înv. preşc. Oana SIMION

Mama este femeia care ne călăuzeşte paşii, dar mai cu
seamă ne veghează ca o umbră, ca un înger, copilăria.
Mama este locul unde dragostea răsare pe pământ.
Prin  poezie şi cântec, copiii grupei mari de la Grădiniţa
P.P. Chişoda, împreună cu educatoarea lor, preţuind gin-
găşia şi farmecul matern, au oferit mămicilor şi celor
prezenţi în sală un deosebit moment artistic închinat
Zilei Internaţionale a Femeii.
Într-un decor specific de primăvară, cei mici i-au sur-
prins pe invitaţi prin dezinvoltură, fiind răsplătiţi cu
multe aplauze pentru frumosul mărţişor artistic oferit.
Momentul emoţionant care a încheiat acest spectacol a
fost când cei mici le-au  dăruit mamelor felicitări în care
ei au scris primele cuvinte adresate lor.
Copiii, prin întregul program artistic, le-au oferit mă-
micilor dragostea lor curată şi nevinovată.

LA MULŢI ANI, SCUMPE MAME!
Cosmina MĂRGUŞ

UUnn bbuucchheett ddee ccâânntteeccee şşii ppooeezziiii îînncchhiinnaatt mmaammeelloorr

În diferitele sale forme, Ziua Interna-
ţională a femeilor îşi are existenţa de
mai bine de 90 de ani. Ideea înfiinţării

unei zile internaţionale a femeilor a
apărut la începutul secolului al XX-lea,
în mijlocul industrializării rapide a
lumii şi a expansiunii economice, pro-
cese care au condus la proteste legate
de condiţiile de muncă. Femei din fa-
bricile de textile şi de confecţii au or-

ganizat un astfel de protest în 8 martie
1857, în New York City. Muncitoarele
au protestat împotriva a ceea ce ele
considerau ca fiind condiţii proaste de
lucru şi salarii mici. Protestatarele au
fost atacate şi dispersate de către po-
liţie. Aceste femei şi-au înfiinţat, în
aceeaşi lună, dar doi ani mai târziu,
primul sindicat muncitoresc.
Pe 8 martie 1908, Societatea Femeilor
Social Democrate din New York a
sponsorizat o întrunire a maselor pe
tema drepturilor femeilor.
În prima lună a primăverii, pe 8 Mar-
tie, este mare sărbătoare – Ziua Mamei
sau Ziua Femeii.
Ca să îi facem în ciudă iernii, care nu
dorea să ne părăsească, sărbătorim
cum se poate mai frumos ziua noastră,
a femeilor. Totul în jurul nostru ra-
diază de frumuseţe: flori, cadouri, fe-
licitări, copii cântând şi dansând de
bucurie... A sosit ziua femeii, iar noi
spunem în cor: ,,Iarnă, du-te acum cu
bine/ Primăvara vine, vine!”.
Această zi este un prilej de bucurie
pentru toate doamnele educatoare,
care şi-au pregătit serbările închinate
mamei cu multă dăruire şi emoţie,
ţinând seamă şi de faptul că şi dânsele

sunt în primul rând femei,
apoi  mame. Cu emoţie în
glas şi cu sufletul la gură, co-
piii au aşteptat să îşi interpre-
teze rolul şi să ureze mamelor
un sincer: ,,La mulţi ani!”.
Totul poate fi descris doar în
trei cuvinte: ,,MUNCĂ,
DĂRUIRE, SUFLET“.  

Cum trebuie să
primim cadourile

Cel care primeşte un dar îl va deschide
în faţa celui care i-l dăruieşte şi nu-i
va strica bucuria, protestând că este
prea scump, că nu trebuia sau, mai
rău... ca are oroare de bibelouri. Din
contră, va mulţumi şi se va bucura sau
îşi va ascunde nemulţumirea. A primi
un cadou nu este un gest obligatoriu,
ci decizia celui care o face. Cadoul nu
poate fi nici cerut, nici comandat, nici
sugerat. A oferi mici daruri cu discre-
ţie şi tact este un semn de nobleţe su-
fletească.

8 MARTIE - ZIUA FEMEII
ŞI ZIUA MAMEI! 

Noi,  femeile, trebuie să arătăm cât
mai bine, să fim cât mai strălucitoare
şi zâmbitoare, pentru că este sărbătoa-
rea noastră!
Fie ca primăvara să vă inunde sufletul
cu bucurie şi cu parfumul tuturor flo-
rilor sale! Noi, educatoarele Grădiniţei
PP Chişoda vă dorim o primăvară cât
mai frumoasă!
Soarele primăverii să vă topească
toate grijile şi să vă aducă numai clipe
de bucurie!

Ileana CIONCA
Andreea GHIBIRDIC

Ziua Mamei… Ziua Femeii

„E ziua ta, mămico!”
Îmbrăcaţi în ţinute festive, cu poezioarele învăţate, copiii din
grupa mijlocie A, îndrumaţi de doamnele educatoare Lenuţa
Terteci şi Ioana Ivanovici, au pregătit un spectacol cu ocazia

zilei celei mai importante per-
soane din viaţa lor, MAMA!
Mamele copiilor au fost invitate
în ziua de 8 martie la „Căsuţa pi-
ticilor” de la DAF Junior, unde au
ascultat poezii dedicate lor, cân-
tecele despre mame şi au vizionat
dansuri moderne.
Micuţii artişti au dăruit mamelor
bucheţele de ghiocei, felicitări

confecţionate de mânuţele lor, urări din suflet, sărutări şi îm-
brăţişări încărcate de emoţii. În final s-a sărbătorit cu tort, ar-
tificii, multe flori şi voie bună! (V.T.)

O zi specială, pentru 
doamne speciale!

Anul acesta, în data de 8 martie, mămicile preşco-
larilor din grupa mare A de la Grădiniţa PP Giroc
au avut parte de o surpriză: un scurt program al-
cătuit din cântece, poezii şi dansuri, pregătite de
copiii lor şi doamnele educatoare Janina Terteci şi
Florina Berindeiu. Emoţiile şi lacrimile mamelor
au demonstrat faptul că s-au simţit cu adevărat spe-
ciale, sentiment datorat gesturilor simple, dar de
efect: o felicitare, o diplomă pentru “Cea mai bună
mamă”, un sincer şi inocent ”La mulţi ani, mamă!”
şi câteva versuri simple, dar care au ajuns la ini-
mile lor. Doamnele educatoare le doresc mămici-
lor o primăvară frumoasă, plină de dragoste şi
multe bucurii din partea micuţilor lor!

Lenuţa TERTECI
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În acest an, originalul concurs “Ba, al meu e mai
frumos!” a ajuns la cea de-a patra ediţie şi putem
spune că a intrat deja în tradiţia giroceană. Acesta
este singura întrecere cunoscută în care nu există
invinşi şi învingători, pentru că toţi participanţii
sunt câştigători siguri odată publicaţi în paginile
ziarului nostru. Cu fiecare an, la acest concurs au
participat tot mai mulţi copii, ajungând astăzi la im-
presionanta cifră de 86 de copii. La festivitatea de
premiere a concursului “Ba, al meu e mai frumos!”
de anul trecut, domnul primar al comunei Giroc, dr.
Iosif Ionel Toma, spunea: “Aş fi bucuros ca la fes-
tivitatea de anul viitor să avem o sută de copii!”, iar
previziunea domniei sale s-a adeverit. Cei aproape
90 de copii din acest an din concurs, o adevărată
grădiniţă, s-au întâlnit sâmbătă, 10 martie, la
Căminul Cultural.
Pentru cei care încă nu ştiu despre ce este vorba,
precizăm că acest concurs, demarat cu cinci ani în
urmă, constă în publicarea în ziarul “Dialog cu
cetăţenii”, sub genericul “Ba, al meu e mai fru-
mos!”, a fotografiilor de copii de până la şapte ani
din Giroc şi Chişoda, trimise de părinţii lor pe
adresa publicaţiei. Prin grija Consiliului Local
Giroc şi a domnului primar, s-a născut iniţiativa ca,
în fiecare an, la începutul lunii martie, copiii apăruţi
de-a lungul unui an în paginile ziarului la rubrica
menţionată mai sus să aibă o întâlnire cu conduce-
rea primăriei şi să fie “premiaţi” cu diplome, dulciuri
şi, desigur, jucării. Şi, pentru că tot e luna martie,
ca în fiecare an, domnul primar Iosif Ionel Toma nu
a uitat nici mămicile care, şi de data aceasta, au
primit fiecare, în semn de preţuire şi respect, câte o
floare. Iar pentru ca distracţia celor mici să fie pe
măsura numărului de copii, adică mare, domnul pri-
mar a invitat la festivitatea de premiere şi trupa de
distracţii pentru copii “Cerino” din Timişoara.
Vorbind celor prezenţi, domnul Iosif Ionel Toma a
precizat: “Vă mulţumesc tuturor celor care vă aflaţi
astăzi aici: copii, părinţi, bunici şi, nu în ultimul
rând, trupa Cerino, venită să ne ajute la reuşita aces-
tei sărbători. O sărbătoare a celor mici, dar şi a
mamelor deopotrivă. După cum deja ne-am obiş-
nuit încă din anii trecuţi, se ştie că nu este vorba de
niciun concurs.Aici, toţi nominalizaţii sunt câştigă-
tori, pentru că toţi copiii din Giroc şi Chişoda sunt
cei mai frumoşi din lume”. În sala Căminului Cul-
tural din Giroc au răsunat glasurile cristaline a peste
o sută de copii, alături de cei aproape nouăzeci de
“premianţi” fiind prezenţi şi elevii clasei întâi din
Chişoda, îndrumaţi de profesoara pentru în-
văţământul primar, doamna Liliana Antal, veniţi
pentru a susţine un mini-spectacol cu acest prilej.
În continuare, domnul primar a oficiat ceremonia
de înmânare a diplomelor şi cadourilor pentru par-
ticipanţii la concurs. Spre deosebire de anii trecuţi,
acestea au fost decernate în mai multe serii, pe cate-
gorii de vârste, iar între serii au avut loc intervenţii
de mare reuşită ale şcolarilor de la Chişoda, prin
corul de copii şi prin micii solişti Camelia Bucu,
Larisa Zăgan şi Abel Chifan, dar şi prin jocurile şi
antrenul deosebite de care au avut grijă cei din trupa
Cerino. Copiii s-au jucat cu cercuri, paraşute şi
baloane, au participat la întreceri ad-hoc şi au antre-
nat în jurul lor atât părinţii şi bunicii, cât şi pe
reprezentanţii primăriei, în frunte cu edilul-şef,
domnul Iosif Ionel Toma. Domnul primar nu a fost
nici el uitat de cei mici şi părinţii lor, primind o
diplomă în care, alături de fotografia lui, erau
prezente şi fotografiile celor 86 de participanţi la
concursul din acest an. Cu prilejul acestei sărbători
“mai aparte”, care pe lângă distracţie a beneficiat
din plin şi de momente educative, s-a cântat şi s-a
dansat, iar cei mici au fost serviţi cu dulciuri, fructe
şi sucuri şi s-au jucat cu baloane viu colorate.
Prin această întâlnire s-a urmărit, pe lângă partea
distractivă a acţiunii, şi dezvoltarea la cei mici a
unui spirit de colaborare, socializare şi comunicare.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Ba, al meu e mai frumos! – Ediţia a IV-a
Un concurs care a intrat încet-încet în tradiţia giroceană
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Lucrarea de doctorat a profesorului Flo-
rin Golban, ,,Moşteniri antice romane în
practicile tradiţionale agricole româneşti”,
elaborată sub îndrumarea prof. univ. Dr.
Doina Benea şi susţinută în faţa unei co-
misii formată din Academician Mihai
Bărbulescu, de la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, a cercetătoru-
lui Dorin Alicu de la Muzeul de
Etnografie al Transilvaniei şi a prof.
univ. Dr. Dan Negrescu, şeful catedrei
de limbi clasice de la Universitatea de
Vest din Timişoara, abordează proble-
matica continuităţii elementului roman
pe actualul teritoriu al României, dintr-o
perspectivă mai puţin abordată, şi
anume aceea a tradiţiilor populare. Stu-
diul începe cu o scurtă prezentarea a
temei, a societăţii romane, a categorii-
lor sociale romane, în prim-plan fiind
deţinătorii de pământ, colonii şi sclavii
agricoli. Au fost trecute în revistă şi lu-
crările istorice, de istoria religiilor sau
folclorice necesare studiului actual consi-
derând binevenită o abordare cronolo-
gică a ceremoniilor şi evenimentelor
agrare, pe baza calendarului religios
roman.
În capitolul al doilea au fost analizate
sărbătorile romane cu tentă agrară, ri-
tualurile aferente şi practicile agro-pas-
torale ce ţin de evenimentele respective.
La baza acestui capitol au stat lucrările
antice şi cele de specialitate, pentru a
înţelege mai bine fenomenul. Lucrările
antice, care au făcut referire la practici şi
ritualuri agrare, au avut un rol esenţial
în redactarea capitolului amintit. Am
evidenţia operele lui: Ovidius, Varro,
Vergilius, Horatius, Juvenal, Persius,
Plautus, Tacitus, Columella, Cato, Pli-
nius cel Bătrân, Cicero, Macrobius,
Lactantius, Arnobius şi mulţi alţii. Au
fost analizate pe rând sărbătorile ro-
mane cu specific agrar: Feriae Semin-
tiuae, Lupercalia, Argeii, Cerialia,
Fordicidia, Ambarvalia, Parilia, Robi-
galia, Floralia, Rosalia, Consualia, Opi-
consiuia şi manifestaţiile dedicate

Dianei, Larilor, Penaţilor şi Streniei.
Capitolul al treilea a sintetizat obiceiu-
rile agrare româneşti prezente în calen-
darul agrar. Pe rând au fost analizate
sărbătorile care au practici ancestrale:
Ignatul, Colindele copiilor, Colacii ri-
tualici de Crăciun, Semănatul, Butucul
de Crăciun, Turca, Sorcova, Pluguşorul,
Carnavalul românesc, Alimori, Jujeul,
Sîngeorzul, Blojul, Caloianul, Rusaliile,
Boul înstruţat, Căluşarii, Sânzienele,
Ultimul snop. La unele dintre sărbăto-
rile analizate, domnul profesor a consta-
tat că nu au tradiţii romane, chiar dacă
unii istorici sau folclorişti au afirmat în
diferite perioade istorice acest lucru.
Domeniul acesta a fost amplu analizat
de către istorici, folclorişti, etnografi şi
oamenii de litere. Folclorul românesc a
fost capabil să păstreze o serie de ele-
mente ancestrale, multe dintre ele ro-
mane, deosebit de necesare studiului
recenzat. De cele mai multe ori şi dato-
rită faptului că principala ocupaţie a ro-
mânilor a fost agricultura, până în a
doua jumătate a secolului al XX-lea,
manifestări arhaice s-au păstrat mai bine
decât la alte popoare.
Unde a fost cazul, autorul a punctat şi
din experienţa personală, ca fiu al satu-
lui Giroc, unele obiceiuri trăindu-le în
cadrul comunităţii respective. A cules
unele informaţii de pe plan local, sau
din satul Herneacova, cum sunt colin-
dele sau alte practici agrare. În demersul
întreprins a încercat să se axeze pe ritu-
rile din această parte a ţării, dar de multe
ori a oferit şi informaţii din alte provin-
cii româneşti, acolo unde ritul din Banat
sau Ardeal era slab menţionat sau nu
exista deloc.
Capitolul al patrulea constă în realiza-
rea unor paralele, atât pe orizontală, cât
şi pe verticală între obiceiurile româneş-
ti şi cele romanice, pe de o parte, şi între
aceleşi obiceiuri româneşti şi cele ger-
mane, slave sau ale altor popoare, pe de
altă parte. Din păcate, pentru a putea
efectua o cercetare mai temeinică şi a

argumenta cât mai bine unele afirmaţii,
autorul susţine că a întâmpinat greutăţi
în lipsa unei verigi importante, şi anume
spiritualitatea dacică. Despre ritualurile
religioase geto-dace, cu tentă agro-pas-
torală nu ştim mare lucru.

Poate pe filieră traco-geto-dacă cultura
românească a conservat ceva inedit,
cum este jocul Căluşarilor, care în for-
mele sale atestate în ultimele secole e
cunoscut numai în România şi poate fi
considerat o creaţie a culturii populare
româneşti. Tot origine dacică pot avea
Turca, Pluguşorul, Caii lui Sântoader,
ritualul de invocare a ploii de Caloian şi
Ultimul snop.
Trecând la moştenirile romane în prac-
ticile agrare româneşti, autorul a consi-
derat valabilă, în prima fază, teoria lui
Tache Papahagi, care susţinea că origi-
nea latină a unui obicei sau ritual este
garantată câtă vreme aspectele respec-
tive le regăsim doar la popoarele roma-
nice.
În urma cercetărilor întreprinse, prof.
Florin Golban a sesizat că ritualuri şi
practici agrare romane s-au perpetuat cu
certitudine la următoarele sărbători ro-
mâneşti: Butucul de Crăciun, Semăna-
tul, Sorcova, Floriile, Sângeorzul,
Rusaliile şi Sânzienele. În privinţa Se-

mănatului, al Colacilor de Crăciun, al
Boului înstruţat există posibilitatea ca
unele dintre aceste ritualuri să se fi su-
prapus peste vechi ritualuri geto-dace.
În cazul Ignatului, Colindelor Copiilor
şi a Colacilor de Crăciun autorul are
unele rezerve, datele de care dispunem
fiind prea puţine pentru a afirma cu cer-
titudine originea romană.
Sărbătorile agrare se încadrează în spa-
ţiul iniţial şi cel terminal al unui lung
proces de evoluţie. Arheologia şi etno-
logia furnizează istoriei religiilor infor-
maţiile unui lung şir generat de
memoria colectivă. Rămân însă netra-
tate perioade istorice îndelungate pen-
tru care sursele nu ne furnizează nici un
fel de informaţii. Aceasta nu împiedică
însă formularea concluziei romanităţii
mitologiei şi a unor practici agrare ro-
mâneşti, căci este imposibil ca aceleaşi
figuri mitologice şi ritualuri să răsară
din neant după secole de „ev mediu în-
tunecat”, copiind întâmplător obiceiuri
antice. Nu este necesară o documentare
pentru fiecare secol pentru a observa
perpetuarea unor structuri mitice, ana-
liza comparată permiţând reconstituirea
unui întreg pe baza elementelor iniţiale
şi finale.Aşa cum limba română îşi con-
servă structura latină, dovedindu-şi ori-
ginea latină, folclorul românesc
perpetuează practici romane clasice,
confirmându-şi originea romanică. Po-
porul român, ca popor romanic, a pre-
luat şi perpetuat un bagaj spiritual din
antichitatea clasică, mitologia şi folclo-
rul fiind unele dintre componentele sale
esenţiale.
Obţinerea titlului de doctor în istorie de
către profesorul Florin Golban consti-
tuie un motiv de bucurie pentru mine, ca
fost profesor de istorie din ciclul gim-
nazial al tânărului cercetător, tot aşa
cum acest fapt trebuie să fie şi un motiv
de mândrie pentru şcoala din Giroc pe
care el a absolvit-o.

Prof. Octavian GRUIŢA

Profesorul Florin Golban, doctor în istorie

Auto Ser-
vice UKA este
o companie cu
capital integral
privat care acti-
vează cu succes
în domeniul
auto din anul
2009. Datorită
experienţei în
domeniu, co-
mercializarea

de piese şi acce-
sorii auto pentru maşini autohtone şi străine se comple-
tează foarte bine cu activitatea din cadrul service-ului.
În anul 2011a fost construit actualul sediu central al so-
cietăţii în comuna Giroc, strada Carpaţi nr. 29.
Obiectul nostru principal de activitate îl reprezintă ser-
vice-ul auto pentru autoturisme, autoutilitare şi micro-
buze, autohtone şi străine, iar obiectul de activitate
complementar constă în comercializarea de piese şi ac-
cesorii auto.
Ne-am specializat în acest domeniu pentru a fi capabili
să oferim clienţilor produse şi servicii auto de înaltă ca-
litate şi adecvate, stabilitate şi siguranţă.

OFERIM CELE MAI MICI PREŢURI LA MANOPERĂ
ŞI PIESE AUTO.

Vizitaţi-ne o dată şi vă veţi convinge!
CONSTATARE GRATIS!!!

Pentru clienţii din afara comunei Giroc care lasă maşinile
la reparat oferim TRANSPORT GRATUIT până în Ti-
mişoara.
Pentru oferte de preţ şi programări vă aşteptăm la
sediul nostru de pe strada Carpaţi nr. 29, Giroc sau

sunaţi la: 0723.249.130.

Ne-ar trebui o mie de ani să reclădim
Ce-am sfărâmat aseară cu despărţirea noastră
Şi nici atunci nu-i sigur c-am mai putea să fim
Eu creanga ta de aur, tu frunza mea albastră.

O umbră o să steie mereu între noi doi
(Noi care-am fost pe vremuri lipiţi ca două palme
Pe pieptul unei moarte) şi veşnic între noi
Vor creşte neguri numai în aparenţă calme.

Cuvântul de-altădată nu-l vom mai folosi,
Tăcerea fără seamăn de-atunci n-o vom mai tace.
Vom sta mereu ca zeii deasupra şi vom fi
Cu mâinile pe scuturi severi şi plini de pace.

Trişti, vom cunoaşte ceasul nu după dezmierdări
Ci întrebând în stânga şi-n dreapta trecătorii,
Mai morţi ca morţii, singuri şi fără remuşcări,
Ne vom ciocni în cosmos doar uneori ca norii.

Săruturile noastre cu flăcările lor

N-o să mai incendieze pădurile albastre

Iar sufletele noastre, zburând încetişor,

N-o să se mai înalţe căzând mereu spre astre.

Ca nişte ghimpi vom scoate treptat din amândoi

Aducerile-aminte şi vom privi la chipul

Iubirii care cade şovăitor în noi

Cum dintr-un ţărm de stâncă-ntr-un golf adânc nisipul.

Dar liniştea de-atuncea n-o vom mai regăsi,

Şi singuri vom petrece cele din urmă clipe

În timp ce pescăruşul iubirii va muri

Bătând încă o dată din largile-i aripe...
Radu Stanca

DDeessppăărrţţiirree
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File de istorie giroceanA

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 - 0732 600408
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Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef

Valentina BERARIU - juridic, administraţie; Octa-
vian GRUIŢA, Ileana SZABO, Gabriel TOMESCU,
Codruţa TOMESCU, Viorel Dorel CHERCIU - cul-

tură; Andra COSTA, 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

Portul tradiţional
bărbătesc

Costumul tradiţional bărbătesc este compus din
cămaşă, pantaloni, brâu, chintuş sau pieptar, pălărie
sau clăbăţ. Bărbaţii purtau pe cap căciuli din blană de
miel, numită clăbăţ; cei tineri purtau clăbăţul ţuguiat,
cu vârful drept, iar cei mai în vârstă cu vârful răsfrânt.
Cămaşa era confecţionată dintr-o lăţime de pânză pen-
tru faţă şi spate, cu o tăietură la mijlocul lungimii, pen-
tru cap. De umeri erau prinse mânecile. Mai târziu au
apărut două variante de cămăşi. Cea lungă până deasupra
genunchilor, confecţionată din pânză de bumbac sau

bumbac amestecat cu cânepă, era folosită zilnic, la
lucru; existau şi cămăşi pentru duminici sau ocazii fes-
tive. Acestea din urmă erau confecţionate din pânză
de «cinari» subţire, adică cinci foi de pânză. Sub braţ
aveau «clenţuş», iar la încheietura mânecilor, «pum-
naşi». Gulerul era răsfrânt sau înalt şi drept. A doua
variantă de cămaşă este lungă, ajungând până la pulpe.
Ornamentul dispus pe guleri, mâneci şi poale era alcă-
tuit din figuri geometrice, cu o cusătură numită «la fir»
şi realizată cu mătase albă sau colorată (roşu aprins
doar pentru tineri). Pe poale, ornamentele sunt reali-
zate geometric sau fitoforme, cu bumbac alb, roşu şi
negru, în tehnica broderiilor perforate (cu şiurătură).
Pantalonii, izmenele sau şioarecii erau confecţionate
din aceeaşi pânză ca şi cămaşa şi erau de mai multe
feluri. Cei de lucru erau confecţionaţi din dimie groasă
de culoare neagră sau brună. Şioareşii de duminică sau
de sărbătoare erau confecţionaţi din «abă» (habă),
«şubă» în vorbirea girocenilor, o dimie de calitate su-
perioară.
Pieptarul şi şuba de iarnă erau confecţionate din piele,
iar pe interior erau îmblănite. Acestea erau ornamen-
tate cu aplicaţii din fâşii de piele colorate şi oglinzi
îmbinate cu diverse broderii din culori. Aceste piep-
tare le confecţionau bărbaţii şi erau purtate atât în zi-

lele de lucru, cât şi în cele de sărbătoare de către
bărbaţii mai în vârstă. Cel festiv era decorat cu apli-
caţii din piele şi broderii, iar cel purtat în zilele lu-
crătoare nu avea nici un fel de aplicaţii.
Chintuşul era confecţionat dintr-o pânză albă, mai
groasă, având gulerul cu rever înalt. Aproape întreaga
suprafaţă era acoperită cu ornamente formate din
«şinioare» ca: “pene” (cea mai des întâlnită fiind
“pana ungurească”), «tulpini», «ocheţi», încheindu-se
cu două sau trei rânduri de nasturi.
Brâul era piesa folosită pentru strângerea şi fixarea
cămăşii pe corp. Brâul poate fi ţesut în două iţe, lon-
gitudinal, în diferite culori şi ţesut în tehnica alesătu-
rii. Brâul a înlocuit odată cu trecerea timpului
«praşchia», care era confecţionată din piele, având o

lăţime de circa 30 de centimetri.
Duruţul sau şuba bărbătească cu caracter festiv era la
început de culoare albă, iar cea confecţionată pe la în-
ceputul secolului XX era vopsită verde. Aceasta era
decorată prin aplicaţii de şinioare negre, dispuse pe
linia croiului, iar pe guler prin şiruri de tighele albe,
care formau rozete.
Încălţămintea era formată din opinci şi obiele. Obie-
lele erau confecţionate din dimie de o singură culoare,
albă sau gri. Cele festive erau ţesute în «coţche»
(pătrăţele), în culori vii pentru cei tineri şi în culori în-
chise pentru cei mai în vârstă. Opincile erau confec-
ţionate din piele şi în timp au fost înlocuite de cizme,
ghete sau pantofi la portul festiv.

Material preluat din monografia
“Giroc - arc peste timp”

Fotografii puse la dispoziţie
prin bunăvoinţa familiei Gruiţa

Portul popular tradiţional din Giroc - partea a II-a
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AAlleexxiiaa DDaacciiaannaa BBăăllaann
22,,22 aannii,, CChhiişşooddaa

DDaarriiuuss NNiiccuuşşoorr GGooddjjaa
22,,44 aannii,, GGiirroocc

IIrriiss IIooaannaa SSeerraacciinn
22 aannii,, GGiirroocc

PPaattrriicciiaa AAnnddrreeeeaa BBaarriiuu
22,,55 aannii,, GGiirroocc

Ca de obicei, Cupa României a oferit,
la nivelul judeţului Timiş, destule sur-
prize. Din păcate, la acest din urmă
capitol intră şi evoluţia divizionarei D
FC Chişoda. Într-o întrecere la care au
participat echipe din ligile a IV-a, a V-a
şi a VI-a, FC Chişoda, ocupanta locu-

lui secund în cel de-al patrulea eşalon,
a fost învinsă la limită, la Orţişoara,
de echipa locală Cocoşul, formaţie
aflată pe primul loc al seriei I, cu do-
rinţa clară de a promova în divizia
imediat superioară. Lucrurile păreau
să curgă în favoarea formaţiei din
Chişoda, care a reuşit să deschidă sco-
rul, la mijlocul primei reprize, prin
Dochiţa. Inoveanu, însă, pentru
gazde, a egalat dintr-o lovitură liberă
de la 20 de metri, la care portarul
chişozean a avut partea sa de vină,
pentru ca acelaşi fotbalist al localni-
cilor să depăşească apărarea adversă
şi să marcheze, în minutul 88 al parti-
dei, pentru victorie şi calificare. FC
Chişoda, cu trei fotbalişti noi în com-
ponenţă, a tratat partida ca pe un
foarte util test înaintea debutului în
retur. Chişoda a jucat în formula Szo-
fran – Golea, Gavriluţă, Viţan, 
Vasîncă – Petruş, Gherman, Glodean,

Rus – Dochiţa, Bulaichi (70, Sas),
avîndu-i pe bancă pe Sîrbu – Udrea,
Oprescu, Ilcău şi… Safta. Au lipsit
Abu Lebda, accidentat, şi Berceanu,
care însă a revenit ulterior în rândul
echipei. FC Chişoda le-a oferit debu-
tul şi noilor achiziţii, Alexandru 

Vasîncă (n. 1992), de la Unirea Alba
Iulia, Sebastian Petruş (n. 1989), ul-
tima oară la Flacăra Făget, şi Alexan-
dru Rus (n. 1996), de la LPS Banatul,
din grupa profesorului Claudiu Arba.
Chişozenii nu au resimţit şocul elimi -
nării din Cupa României şi s-au con-
centrat pe reluarea returului
Cam pionatului Diviziei D. FC
Chişoda a început cum nu se poate
mai bine a doua parte a sezonului, cu
două victorii, care o menţin pe poziţia
secundă a clasamentului, cu 52 de
puncte, trei mai puţine decât liderul,
CSM Lugoj.
Prima victimă din a doua parte a cam-
pionatului a fost Pobeda Dudeştii
Vechi. “Bulgarii” au pierdut la scor de
neprezentare – 0-3, pe arena din
Chişoda, în faţa unui adversar care a
controlat în totalitate partida.
A urmat pentru FC Chişoda o de-
plasare la Deta, o echipă incomodă pe

teren propriu, chiar dacă ocupă una
dintre poziţiile din coada ierarhiei
judeţene. Echipa noastră a învins din
nou fără drept de apel, scor 4-0, la
capătul unui joc care i-a entuziasmat
pe cei din staff-ul formaţiei
chişozene. Gherman a deschis scorul
încă din minutul 3, după ce a driblat şi
portarul, fructificînd o pasă “printre”
a lui la Glodean, care în 23 martie a
împlinit 23 de ani. Dochiţa i-a luat şi
el repede pe deteni, la startul părţii a
doua, în minutul 51, cu un splendid
lob de la 20 de metri. Alex Rus, una
dintre achiziţiile din iarnă ale
Chişodei, a majorat scorul la 0-3, în
minutul 64, cu o lovitură de cap
plasată la colţul scurt, în urma unei
centrări de pe partea dreaptă, de la
Vasîncă, iar Petruş a înscris în minu-
tul 73, angajat fiind de Gherman.
Rămas singur cu portarul, marcatorul
şi din prima etapă a returului a parafat
scorul final: 0-4. “Am ratat foarte
mult, mai ales în prima repriză, prin
Dochiţa, Gherman, Petruş şi Rus, iar
la reluare prin Sas, care a intrat foarte
bine în joc. Echipa dedică victoria
jucătorului nostru, Glodean, care re-
cent a împlinit vârsta de 23 de ani!
Suntem mulţumiţi de joc, merge din
ce în ce mai bine, dar trebuie să
rămânem concentraţi”, a declarat
Adrian Rus, organizator de competiţii
al secondantei în Divizia D Timiş,
pentru presa sportivă timişoreană. FC
Chişoda s-a impus la Deta în alcă-
tuirea Sârbu – Vasîncă, Gavriluţă,
Viţan – cpt, Berceanu – Petruş
(Udrea), Glodean (Cobzariu),
Oprescu, Alex Rus (Bulaichi) – Gher-
man, Dochiţa (Sus). Pe bancă s-au
aflat Szofran şi Safta.

A. BORBELY

FC Chişoda a părăsit Cupa României, 
dar a început cu dreptul returul campionatului În 24 martie, pe circuitul de la Serres – Gre-

cia, s-a desfăşurat prima etapă a Com-
petiţiei Dunlop România Superbike. Clubul
Sportiv Pascotă Racing Team Giroc a fost
reprezentat de Ionel Pascotă, Adrian
Enache, Adrian Sotingeanu, Aron Romo-
cea, Horia Brustur şi Silviu Simuţ, toţi pi-
loţii participând la  clasa 600 cmc
Supersport. Antrenamentele din data de 23
martie au fost întrerupte timp de trei ore din
cauza unui accident mortal. Pilotul israelian
Yaniv Kitlaro a  decedat în timpul antrena-
mentului. Şi pe această cale, Clubul Sportiv
Pascotă Racing Team Giroc transmite sin-
cere condoleanţe familiei Kitlaro. La
această etapă, Ionel Pascotă a participat
doar la clasa Supersport (600 cmc),
deoarece motocicleta BMW de clasa 1000
cmc Superbike avea unele probleme
tehnice. 
Plecat din pole position, multiplul campion
naţional Ionel Pascotă nu a întâmpinat difi-
cultăţi în cele 17 ture ale cursei, clasându-se
pe primul loc, cu un avans de 9 secunde faţă

de bulgarul Ivan Grozev, adversarul
tradiţional al giroceanului nostru. Ca ur-
mare a acestei clasări, Ionel Pascotă des -
chide clasamentul la clasa 600 cmc
Supersport în Dunlop Romania Superbike.
Următoarea etapă va avea loc în 22 aprilie,
pe circuitul Panoniaring din Ungaria. “A fost
un debut de sezon foarte bun pentru noi. Vic-
toria din această etapă a deschis bătălia pen-
tru titlul European de Est, campionat care va
fi foarte disputat anul acesta. Echipa este
foarte bucuroasă că am adus din nou locul
întâi al podiumului la Giroc”, a declarat Ionel
Pascotă. (A.B.)

În atenţia părinţilor din Giroc şi Chişoda
Adresăm rugămintea ca părinţii care trimit fotogra i ale copiior pentru rubrica “Ba, al meu e mai frumos!” a ziarului nostru
să ne furnizeze şi următoarele date: ziua, luna şi anul naşterii, numele şi prenumele copiilor, precum şi un număr de telefon
de contact.    Redacţia

FC Giroc, echipă care evoluează în seria a III-a a Campiona-
tului Judeţean, a început şi ea returul competiţiei. Echipa
noastră este alcătuită în mare majoritate din fotbalişti din co-
mună, lucru remarcat o dată cu reluarea pregătirilor pentru
retur. În plus, pe banca tehnică se află un antrenor cu nume,
Orlando Trandu, fost component al echipelor UMT şi Poli
Timişoara, fost arbitru divizionar A. Mâna de specialist s-a
văzut imediat, echipa crescând de la meci la meci. Aşa se face
că, în ultima etapă de campionat, băieţii noştri au remizat, pe
teren propriu, în faţa liderului seriei, echipa din Belinţ. S-a în-

cheiat 1-1, rezultat care ne dă speranţe pentru viitor. Dacă în
acest campionat nu se mai pune problema obiectivului pro-
movării, în partea superioară a clasamentului aflându-se un
pluton de trei echipe care se bat pentru accederea în Liga a
IV-a, în schimb, din sezonul viitor, la cum arată echipa acum,
cu siguranţă că Divizia D va fi principalul scop al echipei.
Momentan, formaţia noastră se află pe locul 6 în Seria a III-a,
cu 26 de puncte, acumulând opt victorii, două egaluri şi şase
înfrângeri.

Anton BORBELY

Egal în faţa liderului. FC Giroc produce surpriza!

Început de vis pentru
Ionel Pascotă


