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„„BBaalluull ppoorrttuulluuii ppooppuullaarr””,,
oo nnoouuăă eeddiiţţiiee,, uunn nnoouu ssuucccceess

Cea de-a VIII-a ediţie a „Balului
portului popular” s-a desfăşurat la
Trio Events din Giroc. Devenită deja
tradiţie, manifestarea a adunat lao-
laltă giroceni de toate vârstele, veniţi
să cinstească, aşa cum se cuvine,
portul nostru tradiţional. 

Participanţii, printre care şi dom-
nul primar dr. Iosif-Ionel Toma, au
venit îmbrăcaţi în frumoase costume
populare. 

Au fost reprezentate, prin port,
aproape toate zonele folclorice ale
ţării. Antrenul a fost susţinut de doi
dintre cei mai îndrăgiţi interpreţi de
muzică populară bănăţeană, 
Carmen Popovici Dumbravă şi 
Dumitru Stoicănescu, aceştia fiind
acompaniaţi de Formaţia Hotelului-
Restaurant Trio. 

Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Acimov Photography

„„FFaanntteezziiaa iieerrnniiii””,, llaa GGrrăăddiinniiţţaa
ccuu PPrrooggrraamm PPrreelluunnggiitt ddiinn CChhiişşooddaa

La Grădiniţa cu Program Prelungit
din Chişoda a avut loc, luni, 15 februa -
rie prima ediţie a Concursului Re gional
„Fantezia iernii”, cuprins în Calendarul
Activităţilor Educative, Şcolare şi Ex-
traşcolare al Inspectora tului Şcolar
Judeţean (I.Ş.J.) Timiş, pentru anul
2016, la poziţia 197.

Scopul acestui concurs a fost valori-
ficarea potenţialului creativ al copiilor,
prin realizarea unor lucrări artistico-
plastice.

Cei 50 de participanţi la concurs, atât

copii preşcolari, cât şi copii din ciclul
primar, au participat cu lucrări specifice
temei concursului, şi anume, ilustrarea
frumuseţii anotimpului iarna.

Şi de această dată, parteneri ne-au
fost: Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc, I.Ş.J. Timiş, Primăria 
Comunei Giroc, Inspectoratele Şcolare
Judeţene din întreaga ţară.

Mulţumim tuturor pentru sprijinul
acordat!

Prof. Snejana POPOVICI
Coordonator al Grădiniţei P.P. Chişoda
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RÂNDUIELI
BISERICEŞTI

ÎN ANUL 2016
Zile de post şi posturi de peste an

Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dez-
legare, însemnate cu harţi

Ajunul Bobotezei (marţi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (miercuri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 14 martie - sâmbătă, 30 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 27 iunie–

marţi, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august - du-

minică, 14 august)
Postul Naşterii Domnului (marţi, 15 noiembrie - sâmbătă,

24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu Liturghie diferită
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (9 şi 11 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (14 - 15 martie); în Sfânta şi Marea
Vineri (29 aprilie); vineri înaintea Naşterii Domnului (23 de-
cembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3, 10, 17, 28 şi 30
aprilie, 25 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele
de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepţia Praznicului
Bunei Vestiri (25 martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în
toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti;

în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele ali-
turgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Dumi-
nica Sfântului Apostol Toma (24 aprilie - 8 mai); în perioada
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(duminică, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (luni, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (marţi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 15 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 5 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 21 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu

(joi, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (duminică, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 9 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(miercuri, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (vineri, 1 şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (duminică, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 1 şi luni, 2 mai) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 19 şi luni, 20

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (luni, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(miercuri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (joi, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (duminică, 25 şi luni, 26

decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2016)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enume-

rate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 8-9 şi 18-20 iunie; 15 august; 13-14 septembrie)
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (7 martie-8 mai) 
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-

brie-6 ianuarie)

Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 40 de
zile de la naşterea Lui Hristos, în data de 2 febru-
arie. Mântuitorul este dus la Templu de Fecioara
Maria şi dreptul Iosif pentru împlinirea Legii, care
prevedea ca orice întâi născut de parte bărbătească
să fie închinat Lui Dumnezeu în a patruzecea zi de
la naştere. În acest moment se făcea şi curăţirea
mamei. În Templu sunt întâmpinaţi de dreptul
Simeon şi prorociţa Ana. Potrivit Tradiţiei, dreptul
Simeon a făcut parte din traducătorii Pentateuhului
din limba ebraică în greacă. În momentul în care a
ajuns la textul „Iată Fecioara va lua în pântece şi va
naşte fiu”, a înlocuit termenul „fecioara” cu „fe-
meie”. Pentru necredinţa sa, Dumnezeu i-a făgăduit
că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia născut
din Fecioara (Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă aşteptarea
împlinirii profeţiilor. În momentul în care acesta Îl
ia în braţe pe Hristos, rosteşte: „Acum slobozeşte
(eliberează) pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul
Tău, în pace, că văzură ochi mei mântuirea Ta, pe
care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lu-
mina spre descoperirea neamurilor şi slava poporu-
lui Tău, Israel” (Luca 2, 29-32). Simeon cere a fi
eliberat nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pen-
tru că era împlinit. Din cântările specifice acestei
sărbători aflăm că el pleacă spre a vesti şi morţilor
că Fiul Lui Dumnezeu S-a întrupat.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost intro-
dusă la Roma de Papa Gelasiu, în anul 494. Astfel,
a fost înlocuită străvechea sărbătoare păgână a Lu-
percaliilor, de la începutul lunii februarie, când
aveau loc şi procesiuni în jurul oraşului, cu făclii
aprinse, în onoarea zeului Pan, supranumit şi Lu-
percus, adică ucigătorul lupilor sau ocrotitorul
turmelor împotriva lupilor. 

În Răsărit, această sărbătoare s-a introdus în
penultimul an al domniei împăratului Justin I (526),
iar generalizarea ei s-a făcut în cursul secolului VI,
începând din anul 534, când împăratul Justinian a
schimbat data sărbătorii de la 14 februarie la 2 feb-
ruarie (40 de zile socotite de la 25 decembrie, noua
dată a sărbătorii Naşterii Domnului). Întâmpinarea
Domnului sau aducerea Lui spre închinare a rămas
ca pildă şi la noi, ca îndatorire a mamelor de a aduce
pruncii la biserică, la patruzeci de zile după naştere,
pentru molifta de curăţirea lor şi închinarea prun-
cilor la sfintele icoane. Mama care a născut vine în
biserică şi, în numele familiei, aduce pe noul-născut
ofrandă lui Dumnezeu, închinându-l la altar. 

Preotul însemnează cu semnul sfintei cruci pe
mamă şi pe prunc, apoi, punând epitrahilul şi mâna
dreaptă pe capul mamei, după rostirea introducerii
liturgice formată din binecuvântare, rugăciuni în-
cepătoare şi tropar (al zilei sau al Întâmpinării Dom-
nului), citeşte cele cinci molitfe din Aghiazmatar.
Mama şi pruncul închipuie în acest moment pe
Maica Domnului cu Iisus în braţe în templul din
Ierusalim. În rugăciunile rostite de preot se amin -
teşte despre împlinirea zilelor „curăţirii” femeii
lăuze, fapt pentru care se cere dezlegare, dar se face
şi cuvenita referire la împărtăşirea mamei cu Sfin-
tele Taine. În ce priveşte pruncul, preotul se roagă ca
Dumnezeu să-l crească, să-l binecuvânteze şi să-l
sfinţească, rânduindu-I, după această pregatire, lu-
minarea botezului. Despre Mântuitorul adus de
Maica Domnului la templu ne spune Sfânta
Evanghelie că a fost purtat în braţe de către dreptul
Simeon (cf. Luca II, 28). Prin analogie cu cele pe-
trecute în Ierusalim în aceste clipe, se săvârşeşte în-
treaga procesiune a intrării în biserică, până la
aşezarea pruncului în faţa uşilor împărăteşti. (M.S.)

ÎÎnnttââmmppiinnaarreeaa DDoommnnuulluuii

O dată, un călugăr a fost întrebat:
- Părinte, care este cel mai mare păcat?
- Sinuciderea este, fără îndoială, cel mai

groaznic păcat. Nimeni nu are dreptul să îşi ia
viaţa pe care Dumnezeu, din bunătate, i-a dat-
o. Chiar dacă, în viaţă, ne încearcă mari greutăţi
sau deznădejdi, Dumnezeu ne-a dat şi puterea
de a trece peste ele, iar
prin rugăciune şi căinţă,
toate vor părea mai
uşoare.

Iuda a fost cel care s-a
rupt de Iisus şi de învăţătura Sa. Treptat, inima
lui s-a îndepărtat de Dumnezeu şi locul
dragostei şi al voinţei a fost luat de
nechibzuinţă. încrederea dată de credinţă a dis-
părut. Mai întâi, Iuda nu a fost de acord cu
Iisus, apoi L-a trădat, pentru ca, în final, să îşi
ia viaţa, ca semn al ruperii totale de Dumnezeu.
Iuda nu s-a omorât din deznădejde, ci din ură.
Şi, de aceea, sinuciderea este cel mai mare
păcat.

Inima ta trebuie să trăiască în speranţa în-
dreptării, a mântuirii, nu să fie omorâtă. Chiar
şi cel mai păcătos om nu trebuie să cadă pradă

deznădejdii, ci să aibă încredere în mila şi
bunătatea lui Dumnezeu. Prin sinucidere, omul
nu scapă de necazuri, ci se condamnă singur la
neputinţă, nemeritându-şi astfel mântuirea. A-ţi
lua viaţa nu este eroism, ci laşitate.

Voi l-aţi lăuda pe căpitanul care, de teama
furtunii, ar vrea să-şi scufunde singur corabia,

înecând tot ce este pe
ea? Furtuni de păcate ne
încearcă şi pe noi. Să
renunţăm la luptă? Să
renunţăm la viaţă? Să

înecăm singuri tot ce e mai bun în noi: speranţa,
iubirea, dorinţa de viaţă? în niciun caz. Cu atât
mai mare este meritul celui ce reuşeşte în viaţă,
trecând peste obstacole şi greutăţi!

„Cine nu crede că va învia şi că va da so-
coteală, ci gândeşte că toată fiinţa sa se
mărgineşte la viaţa aceasta, aceluia nu-i va
păsa prea mult de faptele bune. Credinţa în
înviere este adevărata mângâiere în suferinţi,
în lupta cu ostenelile şi cu greutăţile vieţii.
Niciun om nu trebuie să deznădăjduiască”.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Păcatul cel mai mare

ppiillddăă ccrreeşşttiinnăă
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PLAN DE ACŢIUNI 
PE ANUL 2016

18-29 IANUARIE 2016 – Acţiunea de strângere a brazilor de Crăciun;

4-15 APRILIE 2016 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengilor, a lăs-

tarilor de vie rezultate din cosmetizare);

16 APRILIE 2016 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de co-

lectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

16 APRILIE 2016 – „Curăţenia pentru o oră, în comuna Giroc”;

24 SEPTEMBRIE 2016 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de

colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

24 SEPTEMBRIE 2016 – Let’s do it, Romania! (acţiune  de ecologizare

a comunei);

24 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE 2016 - Curăţenia de toamnă (co-

lectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

Chiar dacă afară este
încă o vreme rece şi
umedă, razele de soare
ocazionale vă pot trezi
dorul de grădinărit. Cu
un pic de noroc, natura
vă va trimite în cale
câteva flori în luna
aceasta. Nu mai puteţi
amâna proiectele pentru
grădină, aşteptând zile
mai frumoase...

Cu toate acestea nu
vă lăsaţi prinşi cu garda jos, iarna nu e nici pe departe încheiată! Dacă este
prognozată o vreme excepţional de rece, protejaţi plantele care înfloresc de-
vreme sau cele delicate, prin acoperirea lor cu un material textil. Îndepărtaţi
acoperitoarea de îndată ce vremea devine mai caldă.

Arbuştii şi arborii
Arbuştii şi arborii sunt încă destul de scufundaţi în starea latent, pentru a

putea fi transplantaţi în această lună; dacă mugurii vor începe să se deschidă,
va fi deja prea târziu.

Copacii care nu au fost hrăniţi în toamnă, ar trebui hrăniţi în profunzime,
prin săparea unor găuri de 2,5-5 cm adâncime, la o distanţă de un metru una
de alta, în jurul liniei de infiltraţie şi umplerea acestora cu un fertilizant
potrivit. Un strat de gunoi de grajd ar fi, de asemenea, un tratament excelent
pentru copaci.

Până la finalul lunii februarie este perioada de fertilizare a arbuştilor şi
plantelor veşnic verzi. Folosiţi un fertilizant de tip acid pentru a hrăni plantele
perene, coniferele, rododendronii, azaleele şi cameliile. Folosiţi un fertilizant
universal pentru a hrăni trandafirii şi alţi arbori şi arbuşti foioşi. Dacă folosiţi
fertilizanţi solizi, aveţi grijă să udaţi bine, pentru ca aceştia să intre în sol.

Tundeţi arbuştii care înfloresc vara, dar fiţi atenţi, pentru că aceia care în-
floresc primăvara au format deja mugurii florali în toamnă, iar tunderea lor
poate duce la scăderea numărului de flori. Forsythia, gutuiul, spirea şi alţi ar-
buşti care înfloresc primăvara devreme ar trebui tunşi puţin mai târziu, după
ce au terminat procesul de înflorire. Tunderea va îmbunătăţi aspectul plantei
şi va expune centrul coroanei la soare şi la o bună circulaţie a aerului. Începeţi
întotdeauna tunderea prin tăierea ramurilor moarte, degradate sau rupte. Uitaţi-vă
bine în jurul coroanei şi tăiaţi ramurile afectate de ravagiile iernii.

Dacă nu aţi aplicat încă spray-ul insecticid şi fungicid pentru pomi fruc-
tiferi aflaţi în stare latentă, acum e momentul să o faceţi!

Plante perene, anuale şi cu bulbi
Plantele care au fost împinse afară din sol de dizlocările provocate de

îngheţ, ar trebui împinse înapoi la locul lor.
Plantaţi crinii hemerocallis, cerceii-doamnei, crinii de toamnă (Hosta).
Plantele agăţătoare cu frunze căzătoare, precum caprifoiul, trebuie tunse şi

modelate.
Majoritatea plantelor perene trebuie divizate şi mutate înainte de a începe

să dea lăstari noi.
Verificaţi plantele depozitate, precum Fuchsia (cerceluşul) şi Geranium;

dacă sunt uscate, udaţi-le puţin.
Plantele cu bulbi care înfloresc în perioada verii îşi pot începe creşterea

dacă sunt supuse căldurii. Ar trebui ţinute foarte uscate şi depozitate la o tem-
peratură de 7 grade Celsius. Dacă bulbii se zbârcesc, puneţi-i într-un strat de
muşchi de turbă umed şi ţineţi-i la rece!

Dacă plănuiţi să cultivaţi lobelia, ageratum (pufuleţi), verbena, petunii,
vinca (brebenocul) şi alte plante cu creştere lentă pornind de la seminţe, aces-
tea ar trebui plantate în interior pe la sfârşitul lunii.

Fructe şi legume
Rubarba, hreanul, asparagusul şi anghinarea pot fi plantate în februarie.
Kiwi şi viţa de vie trebuie tunse, pentru a preveni „sângerarea” (scurgerea

sevei).
Căpşunii trebuie plantaţi de îndată ce vor fi disponibili în pepiniere.
La toate tufişurile fructifere – zmeurul şi murul – cu excepţia celor care

fructifică tot timpul, se taie lăstarii care au produs fructe în anul precedent.
Dacă cultivi coacăze, îndepărtează toate trunchiurile mai bătrâne de trei ani.
În grădina de legume ar trebui făcută prima arătură (dacă vremea permite).

Buruienile şi seminţele scoase se vor usca.

Fiţi atenţi la…
Plantele de apartament şi-au început creşterea. Puteţi începe să le fertilizaţi

din nou, dar folosiţi un amestec de fertilizanţi diluat la 50%, până când
creşterea va deveni mai intensă.

Verificaţi uneltele pentru grădinărit. Nu aşteptaţi venirea primăverii pentru
a vă pune la punct maşina de cosit iarba.

În caz de ninsoare, asiguraţi-vă că periaţii sau scuturaţi zăpada de pe ra-
murile arbuştilor şi plantelor perene.

Este timpul să întoarceţi grămada de compost!
Inspector superior Maria HANEŞ

LLuunnaa ffeebbrruuaarriiee îînn ggrrăăddiinnăăActul de identitate,
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.

97/2005 cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au
obligaţia să se legitimeze pe teritoriul României cu un act de iden-
titate. Actul de identitate este documentul care se eliberează ce-
tăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi
domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de iden-
titate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult
180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita
punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la
producerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii
sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenu-
mele părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării actului de identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
• când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu 

fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale con-

stituie contravenţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi
cuprinse între 40 şi 80 de lei.

Şef SPCLEP Giroc, 
Laura JEFLEA
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În conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001, actualizată, obligaţiile beneficiarilor de
ajutor social sunt următoarele:

ART. 14
(1) Titularul ajutorului social are obligaţia să co-

munice primarului, în scris, orice modificare cu
privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor
familiei, în termen de 15 zile de la data la care a in-
tervenit modificarea.

(2) În cazul în care modificările nu conduc la ma-
jorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de
5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior
nu se modifică.

(3) Modificarea cuantumului sau încetarea dreptu-
lui la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a pri-
marului, începând cu luna următoare celei în care au
intervenit modificările.

(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), dispo -
ziţiile art. 11 şi 12 se aplică în mod corespunzător.

ART. 14^1
(1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titu-

larul ajutorului social are obligaţia de a depune, din 3
în 3 luni, la primăria localităţii sau, după caz, a sec-
torului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritori-
ală îşi are domiciliul ori reşedinţa, o declaraţie pe
propria răspundere privind componenţa familiei şi
veniturile realizate de membrii acesteia, care va
conţine obligatoriu datele de identificare ale titularu-
lui şi membrilor familiei. Modelul declaraţiei pe pro-
pria răspundere se stabileşte prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Obligaţiile titularilor alocaţiei pentru susţinerea
familiei, conform Legii nr. 277/2010, sunt ur-
mătoarele:

ART. 24
(1) Titularul alocaţiei depune la primăria comunei,

oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului mu-
nicipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are

domiciliul sau reşedinţa familia, din 3 în 3 luni după
stabilirea dreptului la alocaţie, o declaraţie pe propria
răspundere privind componenţa familiei şi veniturile
realizate de membrii acesteia, al cărei model este sta-
bilit prin normele metodologice de aplicare a prezen-
tei legi.

(2) Neîndeplinirea de către titularul alocaţiei a
obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea
plăţii dreptului începând cu luna următoare celei în
care s-a constatat neîndeplinirea obligaţiei, prin dis-
poziţie a primarului.

(3) Suspendarea prevăzută la alin. (2) se menţine
până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1),
dar nu mai mult de 3 luni. Dacă în termenul de 3 luni
titularul nu îndeplineşte obligaţia, se consideră că nu
mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

(4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) titularul
îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1), plata se
va relua în baza dispoziţiei primarului, începând cu
luna următoare celei în care titularul a prezentat de-
claraţia pe propria răspundere.

ART. 29
(1) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drep-

tului la alocaţie familiile beneficiare cu drepturi sta-
bilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite
obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile
pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare.

(2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la
alin. (1) se realizează anual, până la data de 31 ianua -
rie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către buge-
tul local aferente anului anterior, pentru familiile
aflate în plată la această dată şi care au drepturi sta-
bilite de cel puţin 6 luni.

(3) Pentru beneficiarii alocaţiei prevăzuţi la alin.
(1) care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale în
termenul prevăzut la alin. (2), serviciul de specialitate
al primarului are obligaţia să comunice acestora suma

de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii
administraţiei publice locale s-a stabilit eşalonarea, re-
ducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va
comunica şi termenul scadent pentru acestea.

(4) În situaţia în care, până la data de 31 martie a
fiecărui an, primarul constată că nu a fost îndeplinită
obligaţia prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin
dispoziţie, dreptul la alocaţie pe o perioadă de 5 luni,
începând cu drepturile aferente lunii aprilie.

(5) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul
local în perioada prevăzută la alin. (4) atrage reluarea
prin dispoziţia primarului a dreptului la alocaţie, în-
cepând cu luna următoare celei în care s-a achitat
obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în pe-
rioada suspendării.

(6) În situaţia în care, până la sfârşitul perioadei
prevăzute la alin. (4), nu a fost îndeplinită obligaţia
prevăzută la alin. (1), dreptul la alocaţie încetează prin
dispoziţia primarului.

(7) Dispoziţiile primarului privind suspendarea/re-
luarea/încetarea dreptului la alocaţie în condiţiile alin.
(3)-(5) se transmit agenţiilor teritoriale în termenul
prevăzut la art. 21.

(8) Pentru persoanele singure care se ocupă de
creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii,
menţinerea drepturilor reglementate de prezenta lege
nu este condiţionată de obligaţia prevăzută la alin. (1).

ART. 38
Alocaţia este o formă de sprijin cu destinaţie spe-

cială, acordată din bugetul de stat, şi nu se ia în con-
siderare la stabilirea obligaţiilor legale de plată sau a
altor beneficii de asistenţă socială şi se supune exe-
cutării silite, în condiţiile dispoziţiilor privind exe-
cutarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru
recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Lavinia DAVID, 
Serviciul Public de Asistenţă Socială

ÎÎnn aatteennţţiiaa bbeenneeffiicciiaarriilloorr vveenniittuulluuii
mmiinniimm ggaarraannttaatt şşii aaii aallooccaaţţiieeii

ppeennttrruu ssuussţţiinneerreeaa ffaammiilliieeii

Comuna Giroc face parte dintr-un studiu SEPHAR,
aflat la a treia ediţie, realizat de Societatea Română
de Hipertensiune Arterială. Mai precis, 31 de locui-
tori ai comunei Giroc sunt cuprinşi în baza de date
SEPHAR, alături de 37 de timişoreni (cu vârste cu-
prinse între 18 şi 80 de ani). Doamna Oana Tăutu,
medic specialist în medicină internă, cea care a oferit
consultaţii pacienţilor din Giroc, ne spune că studiul

epidemiologic naţional a fost iniţiat în
anul 2005, iar în anul 2012 s-a derulat a
doua sa ediţie. „Principalul obiectiv, ne
spune doamna doctor, este evaluarea
prevalenţei hipertensiunii arteriale şi a
riscului cardio-vascular total al popula-
ţiei adulte din România. Studiul are în
vedere un eşantion reprezentativ pentru

populaţia adultă a
ţării. În cadrul proiec-
tului au fost verifi-
caţi aproximativ
2.000 de oameni.
Toţi subiecţii în-
scrişi în cadrul stu-
diului beneficiază
de un bilanţ cardio-vascular com-
plet realizat în caravana medicală
mobilă, care este dotată cu apara-
tură de ultimă generaţie, care
poate depista astfel de afecţiuni”.

Potrivit Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii, bolile cardiovasculare

reprezintă prima cauză de mortalitate în lume. Din
perspectiva politicilor guvernamentale de sănătate,
este foarte importantă cunoaşterea prevalenţei facto-
rilor de risc dependenţi de stilul de viaţă. Iar, din
această perspectivă, studiul SEPHAR constituie un
pas necesar în managementul bolilor cardiovasculare
în ţara noastră.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

GGiirrooccuull,, ccuupprriinnss îînn ssttuuddiiuull
eeppiiddeemmiioollooggiicc nnaaţţiioonnaall
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Mereu cu zâmbetul pe buze, veselă şi binevoitoare,
Desanca Lalici este gata să întindă o mână de ajutor
celor din jurul ei... 

Iute ca „piperul”, cum îi place să spună, şi-a de-
dicat întreaga viaţă cântecului popular sârbesc şi ro-
mânesc, îndrăgind, în aceeaşi măsură, şi doina, şi
romanţa...

Atunci când nu a cântat, a avut grijă să transmită
generaţiilor mai tinere din frumuseţea şi tainele 
cântecului popular din Banat, fie că a fost Banatul
românesc, fie că a fost Banatul sârbesc...

- Unde vă sunt rădăcinile?
- M-am născut în satul Ivanda, comuna Giulvăz, în

ziua de 20 februarie a anului... nu mai are importanţă.
Părinţii sunt tot din Ivanda, mama Melania şi, fie ier-
tat, tatăl meu, care a decedat acum doi ani. El s-a năs-
cut la Novi Sad, în ţara vecină. Tata a lucrat ca şi
tâmplar, iar mama a fost educatoare în Ivanda, apoi
şefă-bucătăreasă la Colegiul Bănăţean, atunci când pă-
rinţii s-au mutat la Timişoara...

Clasele primare le-am făcut la Ivanda, apoi gimna-
ziul la Timişoara, la Şcoala Generală numărul 8, după
care din clasa a IX-a până în clasa a XII-a, la actualul
Colegiu Bănăţean, fostul Liceu numărul 10.
În timpul liceului m-am pregătit patru ani
cu domnul profesor Murgu la teorie şi sol-
fegii şi cu mama doamnei Rodica Murgu,
Florica Albu, la canto. Şi, din păcate, cu
două săptămâni înainte de examene, regi-
mul ceauşist a desfiinţat institutul din Ti-
mişoara la care trebuia să mă prezint.
Mama nu mi-a dat voie să plec de acasă
pentru şase ani, la Bucureşti sau la Cluj, şi,
atunci, am dat concurs la Filarmonica „Ba-
natul”, pentru corul filarmonicii, şi am fost
acceptată. Am fost 24 de ani membră în
corul Filarmonicii. 

- Ne reîntoarcem puţin în timp…
Când aţi avut primul contact cu muzica?

- Eram încă la grădiniţă. Chiar de atunci
am participat la concursuri. Eu am cântat şi
la acordeon în copilărie. Părinţii mi-au
cumpărat acordeon, iar preotul de acolo,
din satul nostru, tare m-a iubit. I-a spus mamei că sunt
foarte talentată, prind repede şi sunt ca un piper.

- Aşa aţi rămas şi astăzi. Prima ieşire în public?
- La Liceul numărul 10 am activat la Ansamblul

„Izvorul”, iar după aceea, la Ansamblul „Mladost”.
Îmi aduc foarte bine aminte de acele spectacole.

- Aţi cântat şi în româneşte, şi în sârbeşte?
- În anii tinereţii, am cântat numai sârbeşte, dar,

după ce am început să cânt la diferite petreceri, bote-
zuri, nunţi, a trebuit să învăţ şi româneşte. Iar acum
cânt şi în sârbeşte, şi în româneşte, atât muzică popu-
lară, cât şi muzică uşoară. Îmi place muzica în gene-
ral, toate genurile muzicale, dar îmi plac în special
doinele româneşti şi romanţele noastre sârbeşti.

- Cum vi se pare apropierea, cel puţin în Banat,
dintre folclorul românesc şi cel sârbesc?

- Fiecare este frumos în felul lui şi ar fi bine să păs-
trăm obiceiul acesta şi să nu poluăm folclorul. De
exemplu, la nunţi îţi cere lumea mai multe genuri mu-
zicale, muzică sârbească, dar cu text românesc. 

Pe liniile melodice din Serbia, noi aici, în Româ-
nia, facem texte româneşti. „Floare albă de sulfină”
este melodie sârbească. Sau „A zis mama să mă-nsor”,
tot melodie sârbească, dar cu text românesc. Sunt
adaptate. 

- Care a fost parcursul pe care l-aţi urmat după
Filarmonica „Banatul”?

- Vreme de 24 de ani am cântat în corul Filarmoni-
cii. După 24 de ani m-am transferat la Ansamblul de
Cântece şi Jocuri, Ansamblul Profesionist „Banatul”,
ca solist vocal de muzică populară. Timp de trei ani
am stat acolo, iar după aceea timp de zece ani am ac-
tivat ca şi dascăl de canto popular în cadrul Şcolii de
Arte din Timişoara, ceea ce fac şi astăzi. Dar, pensio-
nându-mă, am hotărât să-mi îndeplinesc visul, lucrul

pe care voiam să-l fac de mult. Mi-am format o clasă
de canto popular denumită „Cantodena”, pentru că în
tinereţe numele meu de scenă a fost Dena. Şi atunci 
l-am folosit ca să-mi aduc aminte de anii mei de tine-
reţe. Am avut deja un spectacol anul trecut, în 26 no-
iembrie, primul nostru spectacol cu aceşti copii
minunaţi şi talentaţi. Urmează al doilea, pregătim un
alt spectacol la Casa Tineretului, în 21 aprilie, înainte
de Florii. Aceasta pentru că eu activez aici în cadrul
Fundaţiei Independente pentru Tineret Timiş, din ca-
drul Casei Tineretului din Timişoara. 

La spectacolul din luna noiembrie a anului trecut
chiar am avut foarte mulţi spectatori, ceea ce mă 
bucură foarte  mult. Aşa îmi dă mie Dumnezeu, copii
talentaţi şi buni la suflet. Probabil că cine se aseamănă,
se adună.

- Revenim puţin la perioada când eraţi la filar-
monică. Care sunt lucrurile de care vă amintiţi cu
drag din acea perioadă?

- Profesionalismul dirijorului nostru, maestrul 
Diodor Nicoară, concertele, atât acapella, cât şi vocal-
simfonice. După cum v-am mai spus, eu iubesc mu-
zica, sunt împătimită de muzică.

- Iar în ceea ce priveşte Ansamblul Profesionist
Banatul, care sunt colegii cu care vă înţelegeţi cel
mai bine?

- Chiar acum colaborez, în cadrul clasei de canto
popular „Cantodena”, cu un coleg foarte tânăr. El este
acordeonist, dar cântă foarte bine la orgă, şi l-am rugat
să mă ajute ca şi corepetitor. Când fetele cântă la mi-
crofon, el le acompaniază, să se obişnuiască. Este
vorba despre Dani „Sârbu” Păun, din Serbia. 

Am fost colegă la Şcoala de Arte cu doamna Ana
Pacatiuş, doamna cântecului românesc, pe care o sti-
mez şi o iubesc enorm. Domnia sa mi-a îndrumat pri-
mii paşi în canto.Carmen Popovici a fost colegă cu
mine, la fel Carmen Biruescu şi Luminiţa Jucu. Eu îi
iubesc pe toţi colegii mei, mă înţeleg bine cu toată
lumea şi apreciez pe toată lumea. Nu am cu nimeni
nimic, dar din păcate alţii au cu mine.

- Cum a fost la Ansamblul Banatul?
- Făceau foarte multe deplasări... în judeţ, în ţară,

în străinătate... şi acesta a fost motivul pentru care am
şi ales să plec de la Ansamblul Profesionist Banatul.
Nu am rezistat condiţiilor de deplasare, cu autobuze.
Iar domnul Hrenoschi nu m-a lăsat să plec. Mi-a spus
să rămân şi să coordonez o clasă de canto şi timp de
zece am ani am fost acolo. 

- Spuneţi-ne câteva cuvinte despre familie.
- Am o fiică, Iasmina, o nepoţică pe nume Carina

Caragia şi pe ginerele meu Gabriel. Locuiesc şi ei în
Giroc, pentru că eu cred că Girocul este cea mai fru-
moasă comună. Eu m-am mutat prima dată din Timi-
şoara, iar apoi i-am convins şi pe ei, aşa că suntem
aproape unii de alţii.

Nepoata mea are talent, cântă şi ea. Acum, pe mo-
ment, nu ştiu de ce nu mai doreşte, vrea muzică
uşoară, vrea să danseze, nici ea nu ştie deocamdată ce
vrea. 

- Ce înseamnă muzica pentru dumneavoastră?
- Totul! Muzica a fost oxigenul meu. Fără muzică

nu ştiu dacă aş fi putut trăi. Dacă m-aş mai naşte de
zece ori, tot asta aş face. Şi acum am o foarte mare sa-
tisfacţie când îi văd pe cei tineri, urmaşii mei aş putea
zice, pe scenă şi-i aud cum cântă. Pentru că eu mun-
cesc enorm cu ei. Nu-i las să cânte fals. La fiecare fal-
set îi opresc, îi corectez, nu sunt indiferentă. Pun atâta
suflet, încât după opt ore de muncă plec frântă de obo-
seală, dar mulţumită. Şi atunci uit de oboseală. 

- Cum vedeţi folclorul de astăzi?
- Eu aş dori ca atât folclorul sârbesc, cât şi folclo-

rul românesc să reziste, dar tot mai des e încercat.
Acum la nunţi se cere muzica aceasta comercială. Şi
nu poţi cânta la o nuntă numai folclor. Se cer chiar şi
manele şi trebuie să cântăm ceea ce ne cere clientul. 

Când sunt spectacole de folclor, atunci se cântă fol-
clor adevărat, autentic, dar când sunt spectacole de tot
felul, se cântă de toate, muzică comercială, sârbească,
de petrecere.

- Avem tineri talentaţi?
- Să ştiţi că sunt. Eu am două grupe de copii. Am şi

copii mai mici, începând chiar de la
şase ani. De exemplu, nepotul cole-
gului meu, Corin Covaci, care e din
Giroc, acel băiat este atât de talentat şi
nu are nici şapte ani împliniţi. Deci,
sunt copii, începând cu vârsta de şase
ani, până la adulţi de 40 de ani, care
doresc să se afirme, care doresc să
facă o carieră din muzică. Şi au toate
şansele, dar concurenţa e foarte mare
şi trebuie să fie foarte bine pregătiţi.
Muncă, muncă şi iar muncă. Trebuie
să muncească foarte mult. 

- Instrumentiştii?
- Avem şi instrumentişti foarte

buni, violonişti, acordeonişti, saxofo-
nişti. De exemplu, eu colaborez în ge-
neral cu Rada Mirianici, Lazica
Vesici, saxofoniştii Gabi Modi şi 

Marius Crişan. Aceşti colegi pe care i-am enumerat
sunt mai tineri, dar sunt şi din generaţia mea foarte
buni instrumentişti. Îi apreciez foarte mult pe Daniel
Iova, saxofonist, şi Cristi Băteanu, violonist. 

- Girocul înseamnă acum acasă pentru dumnea-
voastră...

- De mult timp mi-am dorit să locuiesc în această
comună şi până la urmă visul meu s-a îndeplinit, aşa
precum toate visurile mele s-au îndeplinit. Iubesc
enorm Girocul, de parcă acolo m-am născut. Având în
vedere faptul că avem şi un primar bun organizator şi
gospodar, Girocul la ora actuală arată foarte bine şi i-
aş sfătui pe toţi colegii şi prietenii mei, cu toate că nu
cred că mai există locuri de construit case, să se mute
aici. Atât de mult iubesc Girocul. Are condiţii de  viaţă
ca la oraş. Şi mai are ceva. O viaţă culturală de ex-
cepţie. Prin grija domnului primar Iosif-Ionel Toma s-
a revigorat Ansamblul „Ghiocelul”, unul dintre cele
mai bune ansambluri de amatori din ţară... Trebuie să
le mulţumesc şi lor, în special lui Neluţu Şipoş, pen-
tru că, la toate emisiunile mele, oriunde cânt, vin şi ei
şi dansează...

- Ce le-aţi ura locuitorilor din Giroc?
- Eu am o frază pe care o zic de obicei: „Pe toţi vă

pupă şi vă îmbrăţişează a voastră şi numai a voastră
Desanca”. Chiar dacă nu sunt acolo născută, tot de-a
lor mă consider. Şi mă bucur când merg pe stradă şi
văd bunicuţele care mă salută. Eu îi iubesc pe toţi.
Sunt foarte sociabilă cu toată lumea şi mă cunoaşte
toată lumea. Le doresc multă sănătate şi să ne înţele-
gem bine, să ne iubim, pentru că asta este cel mai im-
portant, să ne iubim aproapele. 

- Pentru că, de curând, aţi împlinit o frumoasă
vârstă, vă urăm un călduros „La mulţi ani!”.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

„„FFăărrăă mmuuzziiccăă nnuu şşttiiuu ddaaccăă aaşş ffii ppuuttuutt ttrrăăii””
Ne spune solista de muzică populară Desanca Lalici, în interviul acordat ziarului nostru
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În conştiinţa generaţiilor care s-au succedat pe
aceste meleaguri cu o existenţă seculară s-au păs-
trat multă vreme străvechi obiceiuri moştenite de
la străbuni. Acestea constituiau un prilej de ex-
primare a dragostei de viaţă, a bucuriei de a trăi şi
a munci şi se manifestau, mai ales, cu prilejul săr-
bătorilor religioase de primăvară şi de vară, dar
şi la date calendaristice fixe.

Comunitatea, a cărei ocupaţie de bază era agri-
cultura, era interesată ca cerealele cultivate să nu
fie afectate de secetă. În acest scop, era îndătinat
obiceiul ca, în a doua zi de Paşti şi de Rusalii,
care se sărbătoreau de obicei în luna iunie, la în-
ceputul verii, când plantele cultivate aveau nevoie
de umiditate, atunci, după săvârşirea liturghiei în
biserică, credincioşii „scoteau crucea” şi plecau
în alai spre una dintre crucile de la marginea sa-
tului, unde înălţau rugăciuni, împreună cu preo-
tul, ca să vină ploi şi să fie recoltă bogată.

Un alt obicei prin care era invocată ploaia bi-
nefăcătoare era „păpăruga”. Vara, când era secetă,
tinere fete, mai ales ţigănci, învelite în boz şi alte
buruieni, veneau pe la casele oamenilor, cântând:
„Păpărugă, rugă / Ia ieşi de ne udă / Cu olcuţa
nouă / S-o umplem de rouă”... Gospodarii le udau
cu apă şi le dăruiau alimente şi bani.

Viaţa socială a comunităţii a statornicit câteva
obiceiuri legate de anumite evenimente ale exis-
tenţei. Astfel, când fetele împlineau vârsta de 16
ani, „luau opreg”, adică la îmbrăcămintea de cos-
tum ţărănesc se încingeau pe la spate cu o co-
trânţă ţesută anume pentru acest eveniment.
Aceasta însemna că au trecut de la copilărie la
adolescenţă şi, prin urmare, deveneau candidate
la măritiş. Evenimentul se întâmpla în joia din
săptămâna dinaintea Paştilor. În acea zi, ele du-
ceau în căni, la vecini, rude, prieteni, grâu fiert cu
bomboane deasupra. Seara mergeau la biserică,
frumos gătite, devenind cunoscute în tot satul. Îşi
făceau apoi intrarea în joc, în dansul care se făcea
a doua zi de Paşti. Fata făcea ieşirea la joc cu un
băiat din sat, uneori o rudă, alteori în virtutea unor
sentimente care puteau duce la încheierea unei că-
sătorii. Băiatul care a scos fata la joc avea obli-
gaţia ca în fiecare duminică să joace cu fata
primul joc, celelalte jocuri putând dansa fiecare
cu alţii.

Un alt eveniment din viaţa oamenilor îl consti-
tuia clasa. Clăcile se organizau (azi mai puţin) la
lucrări care cereau un mare volum de muncă în
gospodărie, cum ar fi construcţia unei case, sau
lucrări agricole (mai ales la recoltare) sau pregă-
tirea unui eveniment important din familie. La
clacă participau rude, vecini, prieteni, iar la în-
cheierea lucrării gazda oferea o masă mare pentru
toţi.

O mulţime de obiceiuri se ţineau lanţ încă din
prima zi a anului, Anul Nou, şi până la Crăciun,
unele dintre acestea având caracter religios, altele

având caracter laic.
Anul Nou era prăznuit în familie cu un anumit

fast. La masa de prânz se începea colacul numit
„Crăciun”, pregătit încă înainte de sărbătoarea
Naşterii Domnului. Se mânca zeamă (ciorbă) de
carne de porc, iar ca prăjitură, „păturată” (o plă-
cintă fără umplutură), în care se puneau monede.
Cel care găsea mai multe monede în bucata lui
era mai bogat în acel an. De menţionat că în aju-
nul Anului Nou, ca şi în ajunul Crăciunului şi al
Bobotezei, toată noaptea lampa era aprinsă în
casă.

Anul Nou aduce şi el colindători, care vin di-
mineaţa cu „capra”, un obicei tradiţional. Un ins
(în majoritatea cazurilor, un ţigan) cântă la vioară,
iar un altul, acoperit cu o pătură, mânuieşte un
cap de capră făcut din lemn, bătând ritmic din
fălci şi executând mişcări comice.

În ajunul Botezului (5 ianuarie), preotul umblă
cu crucea din casă în casă şi sfinţeşte apa din căl-
dăruşă, cântând: „În Iordan, botezându-Te Tu,
Doamne / Închinarea Treimii s-a arătat / Că gla-
sul părintelui a mărturisit Ţie / Fiu iubit pe Tine
numindu-Te”... În ziua de Botez (6 ianuarie) oa-
menii mergeau la biserică şi aduceau într-o sticlă
apă sfinţită, „molidvă”, din care bea fiecare mem-
bru al familiei, iar restul era ţinută pentru tot anul,
pentru a apăra de boli.

Potrivit calendarului bisericesc, oamenii săr-
bătoresc în ziua de 30 ianuarie pe Sfinţii Trei Ie-
rarhi, sărbătoare numită „Tri treieraşi”.

Întâmpinarea Domnului, din 2 februarie, este
denumită „Strecenie”. Aceasta era „Ziua ursului”,
când, potrivit unei credinţe, ursul iese din bârlo-
gul în care hibernase şi, dacă afară e soare, şi el îşi
vede umbra, speriat, intră din nou în bârlog, pen-
tru că iarna ar mai putea dura şase săptămâni.

Primele nouă zile din luna martie erau numite
„Babele”. Fiecare îşi alegea dinainte una dintre
aceste zile şi aştepta să vadă vremea din acea zi.
Dacă vremea era frumoasă, îi mergea bine tot
anul. În cea de-a noua zi a „Babelor” erau sărbă-
toriţi cei 40 de mucenici, o zi cunoscută sub de-
numirea de „Sâmţi”, adică Sfinţi. Atunci se
făceau turte pe faţa cărora se imprimau găurele
cu o mică ţeavă de la suveică, folosită la războiul
de ţesut, turte care se dădeau de pomană.

În ziua de 17 martie (numită sărbătoarea „Ale-
xiilor”) era obiceiul ca oamenii să-şi afume po-
durile caselor, precum şi grădinile cu pomi
fructiferi, ca să fie feriţi de gângănii şi alţi dău-
nători.

Postul mare începea cu şapte săptămâni înain-
tea Paştilor, perioadă bogată în obiceiuri şi datini
practicate odinioară, multe dispărute azi.

Prima luni din Postul mare se numea „Lunea
curată”, pentru că în acea zi se spălau, cu leşie,
toate vasele din bucătărie, pentru a nu fi unse, în
vederea ţinerii postului. În sâmbăta din Postul

mare, când se ţinea „Sântoagerul”, începea o săp-
tămână a „Cailor lui Sântoager”. În această vreme
nu era bine să se coase, să se toarcă, nici să se pe-
treacă sau să se iasă noaptea pe afară, deoarece
vin „caii”, care pot face rău. Tot atunci se întor-
ceau cu gura în jos, pe timpul nopţii, vasele din
casă, pentru ca acestea să nu le poată deschide
„cailor”, când ar vrea să intre în casă.

În prima sâmbătă din Postul mare se mergea la
biserică, unde oamenii se împărtăşeau. După îm-
părtăşanie, femeile împărţeau „crofne” (gogoşi),
de care se bucurau mai ales copiii. În toată pe-
rioada postului se mâncau mulţi „cocoşi” (flori-
cele de porumb).

Ziua de miercuri de la jumătatea Postului mare
era numită „Târ-năince, târ-năpoi”, denumire care
avea înţelesul de înjumătăţire a postului. În
această zi se numărau ouăle pe care oamenii in-
tenţionau să le păstreze pentru Paşti, pentru că
acestea nu se vor strica.

Mai înainte cu o săptămână de sâmbăta Paşte-
lui era „Sâmbăta lui Lazăr”. Atunci, gospodinele
făceau plăcintă cu brânză. Tot în acea zi, copiii,
împreună cu cantorul, aduceau la biserică cren-
guţe de salcie, care, după ce se sfinţeau, erau date
oamenilor veniţi la slujbă în ziua de Florii.

La Joia Mare („Joimărele”), pe lângă faptul că
fetele „luau opreg”, se dădeau un colac şi o cană
de apă, de pomană morţilor.

Începând cu Joia Mare şi până la Înviere, la bi-
serică nu se mai trag clopotele, ci se bate toaca.
Aceasta este o bucată de scândură suspendată, în
care copiii bat cu ciocănele de lemn, întru-un anu-
mit ritm. Unii îşi făceau „toacă” şi acasă, bătând
în ea două-trei săptămâni.

În Vinerea Patimilor, numită şi Vinerea Neagră,
se pregătea în biserică, ca şi azi, „Mormântul
Domnului”, iar noaptea se făcea priveghi.

În Sâmbăta Paştilor se taie miei şi porci „de
proaspătă”, pentru masa îmbelşugată din zilele ce
vor urma. Tot acum se făceau colaci, care erau
duşi, de către copii, de pomana morţilor, în prima
zi de Paşti, împreună cu ouăle vopsite, la rude şi
vecini, copiii fiind mai ales bucuroşi că vor primi
bani şi dulciuri. Cei care au primit, trimit, la rân-
dul lor, pomană.

În noaptea Paştilor se face Învierea. După ce se
ocoleşte biserica de trei ori, împreună cu preotul
şi cu prapurii purtaţi de tineri, toţi cei prezenţi, cu
lumânări aprinse în mâini, pleacă pe diferite străzi
prin sat. Pe traseu, pe marginea drumului, pe unde
trece alaiul, sunt aprinse focuri, din loc în loc.

- va urma -

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

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

File de istorie giroceanA

Tradiţii din Giroc: 
datini şi obiceiuri de peste an (1]

,,
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –

N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe

Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul II

43. Doftoru Pora
măi-gata că ar şci

śe n-ar fi cauzu
Dă mâńedzî Aorica nu s-o măi putut răgica, o

picat la pat; l-or cemat pră doftoru Pora la ea,
numa doftoru nu i-o găsît ńiśi piulare la jâgăriţă –
el dzîsă, veztu, pră mare, că la plumâńi nu i-o aflat
aşa-śeva – şî că ńiśi zdroabă dă bătăi la ińimă n-
ar fi. I-o făcut ţîdulă cum că să să ducă şî să fie
primită la şpitari la Logoj. S-o dus, cumă amaru ei
ar fi putut să n-o ducă; dî la Logoj, doftorii d-
acoló or trimes-o girept la Cimişoara la doftorii dî
la şpitariu-ăl mare dî la Pădurea Verge – dă-i dzîśe
Bega-Sănători.

Dar lu Aorica lu Fraicu i-o fost tot măi rău, şî
doftorii ăi d-acoló nu puceau să să-nchipuie că śe-
ar pucé să fie cu fata asta... Marţ noapcea, în marţa
dînăincea Fluriilor, nu s-o măi trezît; şî la Flurii,
baş în dzîua dă Flurii, abé după śe-or fost trecuce
ăle doauăspreśe oare dă când or băgat dă samă
doftorii că Aorica nu să măi trezăşce – ăsta-i
somnu morţî, oamiń buńi, dzîśe Măria lu Fraicu,
mumă-sa, c-ar fi dzîs doftorii ca cum i-ar audzî ş-
acuma ca prîn vis. În dzîua aia dă după Flurii,

marţ, măi amânătat – la după doauăspreśe oare
după ce fiicuţa me nu s-o măi pomeńit, śică i-ar fi
scos ińima s-o conştătadză că di śe-ar fi fost să fie
murit Aorica me; dar ińima i-o fost roşîie şî sîn-
ătoasă. Plumâńii curaţ. Şî să măi scriadză în vi-
zurăpertu la conştătarea aia: stomacu, ficatu – dă
copil, iară maţîli, năpuśiace. Śic-ar fi pus pămucă
în locu lu tot śe-or scos dîn ea şî le-ar fi dus măi
dăparce la anălizuri şî la conştătări; dup-aia le-ar
fi îngropat abăşca. Dar śică le-ar fi fost ars; nu s-
o măi audzît ńimic.

Pră a śe-o măi rămâńeat dîn Aorica lu Fraicu or
fost îngropat-o în Vińerea ńeagră – după Puńerea
în Mormânt, că n-or putut s-o îngroape dă Paşci şî
ńiśi s-o măi amânătadză a doaua oară – până după
Înviere – mácăr că, pân-o pus piśioru-n groapă,
Măria Frăicoańe, mumă-sa, tăt s-o cănunat că Ao-
rica, cumă era, şî golită dînluntru tot s-ar fi putut
să fie înviat; iar şî Costică, frace-su ăl mic, tăt
aşceptau, cu toţ, că nu să poace ca Aorica să nu
măi vină acasă mácăr dă unge ar fi. Şî Costică,
până s-o dus la şcoală, vedz, copilu – tăt să po-
meńea dîn somn şî trăźea lăcriţa, fiocu dî la masa
pră care o stat încinsă Aorica moartă şî cu îngro-
păśiuńea măi o dată amânătată până după Paşci.
Or tăt aşceptat şî măi dup-aia până pră rând or îm-
bătrâńit ş-or răpăuzat śică nămăişci’nd ńiśi dacă
Aorica lor s-o fi pomeńit în mormânt încisă-n co-
bârşău, ńiśi dacă pră lumea-laltă tot o veńi la ei,
acasă, fi-o s-or măi ’tâńi vrodată.

Glosar
piulare = pneumonie;
mâńedzî = ziua următoare;
amânătat = întârziat;
a (să) pomeńi = a se trezi din somn;
vizurăpert = raport scris, proces-verbal;
pămucă = vată;
năpuśiace = nepătate;
abăşca = separate, disociat;
pân-o pus piśioru-n groapă = până a murit;
lăcriţă = lădiţă (răcliţă) sertar;
fioc = sertar („puiul mesei”), pupitru.

ÎÎnnttââmmppllăărrii ddîînnttrr--uunn rroommaann bbăănnăăţţaann
śe baş acuma să scriadză

Ioan-Viorel Boldureanu s-a născut în 12 februarie 1950, în Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a
urmat-o în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia

doctoratul în ?lologie, la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu „Povestiri de la
marginea Câmpiei”. Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titu-
lar al Cursului de Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi Filoso?e a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identi?cat. Din ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al
lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru
acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un

motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.

Żeru ierńii
Vântu-ăl răśe să răgică

Baş acu’ dîn miadzănoapce –
Or albit pomii-n grăgină,
O-ngheţat oala cu lapce.

În ferestre flori dă gheaţă
Żeru-ăl mare-o molărit;

Şî viţălu-n vacă-ngheaţă –
Aşa tare s-o asprit!

Dă arunśi în sus cu apă
Până źos o şî-ngheţat;

Lemnu pârâie şî creapă
Cum dă mult nu s-o-ntâmplat.

Uice-o bâză îş ie zboru,
Da’ n-o şciut că-i în zădar –

Că rămasă îngheţată
Ca o boambă dă cristal!

Baba Eva-nfrigurată
Stă propcită dă şpoiert,
Be şî tei, şî cafă caldă,

Ş-un bocal dă vin dă-l fert.

Moşu-ngheasă în şpoieri
Cam vârtos vro tri chituşă

Îi cu gându la muieri –
Frică i-i c-acuş să duśe.

După doauă luni dă dzîle
Żeru-ăl mare s-o muiat

Dzîşem: „Doamńe, ńe aźută!”
Bucuroş că am scăpat!

Cornel DRAGOESCU

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

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

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

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

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

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

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

Lavinia DAVID - social;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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Andrei-Rareş Angheluş
4 ani şi 6 luni, Chişoda

Anelisa-Violeta Boca
4 ani şi 8 luni Chişoda

Denisa Maliţa
4 ani şi 5 luni, Chişoda

Bogdan Burchici
4 ani şi 3 luni, Chişoda

Alexandru Drâmbea
4 ani şi 4 luni, Chişoda

Iulian-Mihai Ghinea
4 ani şi 7 luni, Chişoda

Maria Gherman
4 ani şi 5 luni, Chişoda

Judoka din Giroc 
se pregătesc 

pentru competiţiile
anului 2016

Tinerii practicanţi de judo din comuna Giroc se pregătesc
pentru competiţiile anului 2016. Antrenorul Mihai Andron
ne-a dat detalii privind concursurile în care vor fi angrenaţi
sportivii giroceni, componenţi ai Judo Club Timişoara.

Prima competiţie o reprezintă etapa Euro Regională, parte
a Campionatului Naţional, competiţie individuală, destinată
copiilor sub 14 ani, băieţi şi fete, prevăzută a se desfăşura în
perioada 26-28 februarie.

În intervalul 1-3 aprilie, la Cluj Napoca, va avea loc Cupa
Transilvania, competiţie dedicată sportivilor sub 14 ani şi sub
16 ani, băieţi şi fete.

În perioada 20-22 mai, la Bucureşti, se va desfăşura Cupa
„Alina Dumitru”, concursul fiind adresat copiilor sub 12 şi,
respectiv, sub 14 ani.

Concursul Euro Regional se reia în perioada 3-5 iunie, cu
o nouă etapă, când vor intra în competiţie copiii sub 12 şi sub
13 ani, băieţi şi fete.

A treia etapă a acestei competiţii se va desfăşura tot în
iunie, în perioada 17-19, cu concursul destinat copiilor sub 10
şi sub 11 ani, băieţi şi fete.

În toamnă, mai precis în perioada 21-23 octombrie, la
Vlăhiţa, sportivii sub 8, 10, 12 şi 14 ani vor participa la Cupa
„Martonffi Janos”.

Finalul anului sportiv 2016 îi va găsi pe judoka din Giroc
la Bucureşti, pentru a participa – în intervalul 9-11 decembrie
– la Festivalul Românesc de Judo, la care vor participa atât
copii, cât şi junior II, III şi IV. (V.T.)

În perioada 5-14 februarie 2016, la Căciu-
lata, s-a desfăşurat Concursul Naţional Şcolar
de Şah, individual, ediţia 2016. Clubul de Şah
Giroc a fost reprezentat de către Nedelcu An-
dreea, o jucătoare de nici şase ani şi jumătate,
aflată în plină ascensiune.

Andreea Nedelcu s-a întors de la C.N. Şco-
lar 2016 cu trei medalii, la categoria F7 (fete
maxim 7 ani). O medalie de aur i-a revenit ju-
cătoarei din Giroc la proba de şah rapid, unde
Andreea a reuşit inclusiv o victorie la Răzvan
Buzuriu, din Arad, campionul la şah clasic al
băieţilor de 7 ani. La şah clasic şi la şah-ful-
ger, Andreea şi-a adjudecat medaliile de
bronz. În turneul general de 7 ani au fost 28
de jucători, între care 7 fete. Cele mai dificile
adversare ale Andreei au fost de la Ploieşti,
Bucureşti şi Arad, de exemplu Maria Cioară,
de la C.S. Universitar Ploieşti, fiică de antre-
nor şi maestru de şah (Ploieştiul a venit, ca de
obicei, cu un autocar de copii).

Andreea Nedelcu a fost descoperită de in-
structorul Camelia Moldovan, iar în prezent
se pregăteşte deja cu jucătorii avansaţi. La
cinci ani şi jumătate, în primăvara anului
2015, la lecţiile de şah, Andreea îi depăşea
uneori la răspunsuri pe elevii de clasele a III-a
şi a IV-a. În iunie 2015 a jucat în echipa ci-
clului primar pentru Giroc, unde a reuşit două
victorii din cinci partide (în ciuda diferenţei
mari de vârstă) şi s-a clasat cu echipa pe locul

2 pe ţară în clasamentul comunelor.
În acelaşi timp, în Timişoara, între 5 şi 14

februarie, s-au desfăşurat semifinalele C.N.
Ind. pentru Seniori. Lucru devenit deja o re-
gulă, în acest concurs au luat parte şi copii şi
juniori, care au fost premiaţi apoi pe categorii.
Mihai Iucu din Giroc a ocupat locul 2 la cate-
goria B10.

La semifinalele C.N. pentru Seniori  2016,
o frumoasă surpriză a produs însă Ştefan Ju-
ravle, în vârstă de 11 ani, de la Clubul de Şah
Giroc, care (deşi nu a luat vreun premiu) a
reuşit o victorie în penultima rundă la seniorul
Mircea Tîrziu, candidat de maestru, ELO
2039.

Seria rezultatelor girocene a fost întregită de
Alexandra şi Paul Paraschiv, care au participat,
pe baza dublei legitimări, în echipa U14 a
C.S.U. Universitatea de Vest Timişoara, în pe-
rioada 5-8 februarie 2016, la Cupa Hissarlaka
din Bulgaria, unde echipa UVT a ocupat primul
loc, iar cei doi giroceni şi-au adjudecat, de ase-
menea, premii pentru rezultatele individuale.

Secţia de şah a UVT a fost înfiinţată în a
doua jumătate a anului 2015 şi pot spune că

sunt unul dintre mentorii acestui start-up.
Rolul principal le-a revenit însă Fundaţiei Pro
Logos şi domnului Dorin Andreica, acesta re-
marcându-se în ultimii ani ca manager, spon-
sor şi organizator de competiţii şahiste.
Proiectul UVT în care este implicat şi Clubul
de Şah Giroc este pregătirea şi alinierea la
C.N. pe Echipe de Juniori, care probabil va
avea loc la Iaşi, în iulie 2016, a câtorva echipe.

Dacă parteneriatele pepinierelor şahiste cu
marile cluburi din judeţul Timiş erau deja ad-
judecate în 2012, când Clubul de Şah Giroc a
dobândit statutul de pepinieră: „marile puteri”
şahiste Medicina Timişoara şi AEM Luxten
aveau ca parteneri pe C.S. Mediator, respectiv

C.S.S. nr. 1 Timişoara, crearea secţiei de şah
de la UVT, care se anunţă a fi unul dintre
marii jucători pe scena şahului din Timiş şi nu
numai, a creat un partener ideal pentru Clubul
de Şah Giroc.

În decembrie 2015, opt jucători giroceni au
beneficiat de dublă legitimare spre UVT. Paul
Paraschiv, Alexandra Paraschiv, Mihai Iucu
fiind avansaţi, beneficiază la UVT de pregă-
tire cu Irina Ionescu, mare maestră internaţio-
na lă şi cu Mihai Ionescu, maestru in ter  naţional.
Parteneriatul cu CSU UVT preia o parte din
efortul logistic şi financiar, dându-ne posibili-
tatea să mutăm accentul, la Clubul de Şah
Giroc, pe promovarea noilor talente.

Orarul de la sala de şah din Giroc este:
marţi, 17-20, cu antrenorul Zamfir Moldovan,
iar pentru începători, sâmbătă între 13 şi 16,
cu instructorul Camelia Moldovan. Vom
forma o grupă şi la şcoala din Chişoda, unde
vom face noi selecţii la clasele pregătitoare, I,
II şi III.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

Start şahist 2016


