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Și anul acesta, înainte de Ruga Chișozeană, pe strada Ni-
colae Firu din localitate, la ieșirea spre Timișoara, între tere-
nul de fotbal și parcul de copii, funcționează parcul de
distracții. 

Administratorii parcului vă invită pe toți, copii și părinți,
să vă recreați și să vă amuzați cu mașinuțele, bancheta, 
trambulina, toboganul și alte elemente de distracție.  

Parcul de distracții de la Chișoda va funcționa până marți,
16 august și este deschis între orele 11-22.

DDiissttrraaccțțiiee ppeennttrruu 
cceeii mmiiccii,, ddaarr șșii 

ppeennttrruu cceeii mmaarrii,, 
llaa LLuunnaa PPaarrkk CChhiișșooddaa

OOrraarruull aauuttoobbuuzzeelloorr șșii 
pprrooggrraammuull ccaassiieerriiiilloorr 

GGiirroocceeaannaa ddee SSffâânnttaa MMaarriiaa
Luni, 15.08.2016, autobuzele de pe ruta Giroc – Timi-

şoara și Chişoda – Timişoara vor circula după programul
de sâmbătă.

Având în vedere prevederile art. 139 din alin (1) din
Legea nr. 53 din 24. 01. 2003, privind Codul Muncii, luni,
15.08.2016, casieriile Societății Comerciale SC Giroceana
SRL vor fi închise.

Stând de vorbă cu domnul ing. Dacian Mari-
nescu, directorul Societății Giroceana SRL, am
aflat că parcul auto se va îmbunătăți cu încă un
autobuz de transport, în toamna acestui an, acesta
adăugându-se celorlalte trei deja existente, două
dintre ele din anul 2014, respectiv unul din anul
2016.

Noul autobuz este tipul Iveco Crossway Low
Entry, dotat cu motor Euro 6 de ultimă generație.
Autobuzul are 32 de locuri pe scaune și 62 de lo-
curi în picioare, respectiv 94 de locuri în total.

Este important să amintim că, de aproximativ
zece ani, nici biletele și nici abonamentele pen-
tru transportul călătorilor din Giroc și Chișoda nu

s-au scumpit, ceea ce dovedește grija pe care Consi-
liul Local și Primăria o acordă acestei facilități pen-
tru locuitorii comunei. Girocul este singura comună
din județul Timiș în care transportul în comun al că-
lătorilor este asigurat de Consiliul Local și Primărie.

Nu în ultimul rând, aducem la cunoștința locuito-
rilor comunei că, din cauza lucrărilor care se efec-
tuează în municipiul Timișoara - Giroc, pentru
extinderea carosabilului la patru benzi de circulație,
unele curse de pe traseul Giroc - Timișoara vor
ajunge, cu mici întârzieri, la destinație.

Societatea Giroceana SRL îi roagă pe călători să
aibă înțelegerea față de această situație.

Vasile TOMOIAGĂ

UUnn nnoouu aauuttoobbuuzz EEuurroo 66 îînn ddoottaarreeaa SSCC GGiirroocceeaannaa SSAA
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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)

Adormirea Maicii Domnului, numită în popor
și Uspenia (termenul slav) sau Sfânta Maria Mare,
este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fe-
cioare Maria, deși mărturii
despre existența ei nu avem
decât începând din secolul
al V-lea, când cultul Maicii
Domnului începe să se dez-
volte foarte mult, mai ales
după Sinodul IV Ecumenic,
Sinod care a hotărât că
Maica Domnului este Năs-
cătoare de Dumnezeu.

Sărbătoarea bisericească
a sfârșitului vieții pămân -
tești a Fecioarei a început
probabil în Ierusalim, unde
Mormântul Maicii Domnu-
lui din Ghetsimani este și
astăzi un loc de pelerinaj.
Încă din secolul al VI-lea,
sărbătoarea a fost celebrată,
iar din anul 600 a fost fixată
la 15 august. Două momente
diferite formează praznicul:
în primul rând, moartea și îngroparea Maicii Dom-
nului și, în al doilea rând, înălțarea ei la cer. În Oc-
cident, sărbătoarea este cunoscută sub numele de
Înălțarea Maicii Domnului. Textele ortodoxe au
dezvoltat tradiția conform căreia apostolii și uce-

nicii au fost adunați în mod minunat din toate
colțurile lumii, pentru a fi prezenți în Ierusalim la
moartea Fecioarei, și că i-au îngropat trupul în

Grădina Ghetsimani; conform
unei tradiții, câțiva israeliți au
încercat să întrerupă procesiu-
nea înmormântării. Apostolul
Toma nu a fost printre cei
prezenți și, când a sosit, la trei
zile de la înmormântare, și a
vrut să vadă trupul Maicii Dom-
nului, s-a descoperit că mor-
mântul era gol. Conform
majorității textelor liturgice,
sărbătoarea aduce cu sine un
simț al interrelaționării diferite-
lor aspecte din istoria răscum-
părării și un simț al venerarii
lucrării dumnezeiești înfăptuite.
Biserica slăvește pe Dumnezeu
pentru ceea ce a făcut și
recunoaște sfințenia ei, cea care
este „Izvorul vieții și Născătoa-
rea de Dumnezeu”.

Praznicul Adormirii Maicii
Domnului se bucură de o mare cinstire în rândul
credincioșilor ortodocși, având rânduită o perioadă
de două săptămâni de postire, înaintea sărbătorii,
ca perioadă de pregătire duhovnicească pentru
acest eveniment sfânt.

SSăărrbbăăttooaarreeaa AAddoorrmmiirriiii 
MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii

Biserica Ortodoxă Română se află în perioada
Postului Adormirii Maicii Domnului, post rânduit
de Biserică spre aducerea aminte de virtuţile alese
ale Sfintei Fecioare şi de postul cu care ea însăşi,
după tradiţie, s-a pregătit pentru trecerea la cele 
veşnice.

Postul şi sărbătoarea au pătruns la noi odată cu
generalizarea cultului mariologic în Răsărit, prin 
secolul al V-lea. Românii i-au acordat o cinstire 
deosebită, sărbătoarea fiind aşteptată, după unele
tradiţii, cu aproape aceeaşi bucurie ca Paştele sau
Crăciunul. O dovadă a acestei cinstiri este şi postul
de două săptămâni care precede sărbătoarea şi care
se ţine de către creştini pretutindeni, ‘căci postul ei
a fost ţinut mai abitir ca al Crăciunului’, după cum
arată tradiţia. Sărbătoarea Adormirii Maicii Dom-
nului este cinstită şi prin mulţimea de biserici care
poartă acest hram.

Din informaţiile publicate de Tudor Pamfile, în
„Sărbători de toamnă şi Postul Crăciunului”, 1914,
Postul Adormirii Maicii Domnului se socoteşte a fi
tot aşa de mare, adică de însemnat, ca şi Postul Mare
de dinaintea Paştilor, din care se zice chiar că este
rupt. Ca urmare, toată lumea trebuie să-l ţină cu 
sfinţenie, nefiind îngăduită mâncare de dulce decât
bolnavilor şi copiilor.

Cu privire la perioada postului, muscelenii „nu
mănâncă nici chiar untdelemn, iar dezlegare de peşte
nu-i decât o singură zi, Pobrejenia (Schimbarea la
Faţă n.n.), că Postul Sîntă-Măriei este rupt din Păre-
simi”. De asemenea, în popor există credinţa potri-
vit căreia, „la început, Postul Paştilor era de nouă
săptămâni, dar văzându-se că e prea lung şi prea 
sărăcăcios, aşa că oamenii ieşeau prea slabi în pri-
măvară, când trebuia să se dea cu totul muncilor, 
s-a micşorat acest post cu două săptămâni şi s-au pus
aceste zile de post înaintea Sântă-Măriei Mari, când
e belşug de legume şi zarzavaturi”.

Semnificaţia sărbătorii
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are mul-

tiple semnificaţii teologice şi spirituale pentru cre-
dincioşi. De altfel, însăşi icoana Adormirii Maicii
Domnului arată această taină a primirii mamei în
braţele lui Hristos, Fiul ei. În iconografie, lângă si-
criul binecuvântat cu trupul Fecioarei se află Hristos
în picioare, purtând sufletul Macii sale, ca pe un be-
beluş. Acesta este gestul suprem de reciprocitate a
iubirii. Cea care L-a ţinut în braţe pe Dumnezeu,
acum odihneşte în braţele Fiului şi Stăpânului ei.

Moartea Maicii Domnului înseamnă intrarea ei în
iubirea infinită a Fiului ei, iar inima ei de mamă se
uneşte cu inima Fiului, simţind dumnezeieşte dure-
rile lumii şi alinându-le cu milostivirea ei. După
adormire, nimeni şi nimic nu o mai pot opri pe
Maica Domnului să ajute pe toţi credincioşii. Nici
timpul, nici spaţiul, nici limitările umane, nu mai pot
opri pe Maica Domnului să fie pretutindeni în har,
mângâind pe cei îndureraţi şi inspirând Biserica 
Fiului ei.

Axionul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului
vorbeşte despre această taină a prezenţei Fecioarei în
inima lumii şi în viaţa Bisericii. Cuvintele „Se biru-
iesc hotarele firii întru tine Preacurată Fecioară, că
naşterea fecioreşte şi moartea arvuneşte viaţă” sem-
nifică acest schimb dumnezeiesc între cele pămân-
teşti şi cele cereşti, prin iubirea Mântuitorului.
Astfel, naşterea Fiului lui Dumnezeu din ea fecio-
reşte firea umană şi sfinţeşte întreaga creaţie, iar
moartea ca despărţire vremelnică a sufletului de trup
arvuneşte viaţă, fiind pragul ontologic dintre vre-
melnicie şi veşnicie, dintre timp şi eternitate, dintre
libertate şi har. Adormirea Maicii Domnului este
aşadar o sărbătoare în care antinomia teologică a in-
finitului devenit finit pentru iubirea Sa veşnică pen-
tru noi se împleteşte cu prezenţa permanentă a
rugăciunii Maicii Domnului în viaţa lumii, până la
sfârşitul veacurilor.

SSeemmnniiffiiccaaţţiiaa ppoossttuulluuii şşii ssăărrbbăăttoorriiii
AAddoorrmmiirriiii MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii
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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 crengi-

lor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

16 APRILIE 2016 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune 

de colectare 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 (ac-

ţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

24 SEPTEMBRIE 2016 –  Let’s Do It, Romania! (acţiune  de 

eco logizare a comunei);

24 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE 2016 - Curăţenia de toamnă 

(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea 

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 pri-

vind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se
legitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate
este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi iden-
titatea, cetăţenia şi domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetă-
ţenii 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 produce-
rea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţi-
lor, 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 constituie con-

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

Şef SPCLEP Giroc, 
Laura JEFLEA

De acum înainte, principala ta sarcină va fi să te asi-
guri că plantele tale au cantități suficiente de apă. De
asemenea, este important să plivești buruienile, pentru
că, datorită vremii mai calde și a irigării mai intense,
semințele de buruieni vor germina și vor crește, matu-
rizându-se până la stadiul de producere mai rapidă a
semințelor. Profită de timpul liber pentru a curăța 
constant buruienile din toată grădina. 

Irigarea grădinii

Irigarea poate fi cea mai importantă sarcină a acestei
luni, în special dacă vremea devine caniculară. Legumele
din grădină, majoritatea plantelor cu flori și gazonul vor
avea nevoie de aproximativ 16,3 centimetri cubi de apă
în fiecare săptămână pentru a se păstra verzi și aspec-
tuoase. Asigură-te că uzi temeinic și în profunzime de

fiecare dată. Dacă este posibil, fă acest lucru dimineața
devreme sau după-amiaza pentru ca solul să aibă timp să
se încălzească înainte de instalarea temperaturilor mai
scăzute ale nopții.

Irigarea în profunzime va stimula rădăcinile plantelor
să crească mai în adâncime, unde posibilitatea de a se
usca e mai mică. În plus, aduce și beneficiul unei mai
bune ancorări a plantei în pământ.

Irigarea ușoară, la suprafață, este o risipă de apă, pen-
tru că apa nu ajunge la rădăcini și se evaporă rapid din
stratul de suprafață al solului. Cea mai bună modalitate
de a te asigura că plantele tale au apă suficientă este să

sapi câțiva centimetri în sol, astfel vei asigura o irigare în
profunzime. Pentru ca apa să ajungă în zona rădăcinilor,
solul trebuie să fie umed până la o adâncime de 7,5 sau
10 centimetri. Dacă ai plante rezistente la secetă, nu tre-
buie să uzi atât de des, însă tot va trebui să respecți prin-
cipiul irigării în profunzime.

Nu uita să verifici plantele din coșurile suspendate,
ghivece, jardiniere sau alte recipiente, pe tot timpul verii
și să le uzi o dată la două zile. Înfinge degetul în sol pe
o adancime de 2,5 sau 5 centimetri ca să te asiguri că
toată zona rădăcinilor este irigată corespunzător. Udă-le
temeinic de fiecare dată, însă nu excesiv, pentru că nici
prea multă apă nu le face bine.

Plantele perene, anuale și cu bulbi

Alocă în fiecare zi câteva minute pentru culegerea flo-
rilor moarte de pe plantele anuale și perene. Un pic de
timp acordat dichisirii plantelor va schimba hotărâtor as-
pectul general al grădinii. Îndepărtarea florilor ofilite va
împiedica plantele să intre în faza de producere a
semințelor și, astfel, vor înflori pentru un timp mai în-
delungat. Plantele bienale sau perene pot fi semănate 
direct în grădină, în această lună sau în cea următoare.
Tot acum poți sădi plantele perene cultivate în recipiente,
arbuști sau copaci. Alocă întotdeauna timp suficient pen-
tru a pregăti corespunzător solul prin amestecarea aces-
tuia cu cantități generoase de mușchi de turbă, compost
și gunoi de grajd prelucrat.

Șofranul care înflorește toamna trebuie plantat în luna
august, ca să ai flori pentru încă o săptămână sau două,
după ce principalele plante din grădină și-au încheiat ci-
clul vegetal pentru acest an. În această lună, poți diviza
și replanta florile de primăvară perene. Fă aceste lucruri
în partea cea mai răcoroasă a zilei și udă temeinic plan-
tele după ce le-ai replantat.

Pe la sfârșitul lui august poți începe să tunzi trandafi-
rii hibrizi pentru a stimula înflorirea de toamnă. Înde-
părtează cam o treime din lăstarii viguroși și toate
ramurile care se încrucișează sau care se află în centrul
plantei. Lăstarii slabi sau cei care sunt afectați de ciu-
perca ce provoacă pătarea neagră trebuie, de asemenea,
îndepărtați. Cu excepția zonelor cu climă mai rece, tran-
dafirii ar trebui hrăniți cu fertilizant, începând cu sfârșitul
lunii septembrie. Aplică un program de stropire pentru a
controla insectele și bolile.

Arbuști și arbori

Dacă îți place cu adevărat grădinăritul, trebuie să ții
cont și de arbuștii și arborii care înfloresc vara. Aceștia
ar trebui tunși acum, pentru modelare, însă doar dacă au
încetat înflorirea. Îndepărtează ramurile moarte sau 
bolnave.

Fructe și legume

Luna august e luna în care trebuie să începi cultura 
legumelor de toamnă și de iarnă. Plantează direct în gră-
dină răsaduri sau semințe de ceapă, morcovi, sfeclă, sa-
lată, spanac, ridichi și conopidă de iarnă. Tot acum este
momentul când trebuie să recoltezi fructele, legumele și
ierburile aromatice de casă!

Întreținerea gazonului

Contrar credinței populare, un gazon brunificat nu este
neapărat mort. Iarba intră în stare de inactivitate pe timp
de secetă, dar va reveni rapid la viață odată cu ploile.
Dacă un gazon de un verde luxuriant este important 
pentru tine și nu te deranjează să îl cosești, udă-l regulat
și în profunzime. Dacă se prevede o perioadă cu ploi mai
puține sau nu prea îți place să întreții iarba, poți alege să
lași gazonul în stare latentă și să uzi rar, cam o dată pe
lună. Reglează înălțimea de tăiere a mașinii de tăiat iarbă
la o valoare mai mare. Iarba mai înaltă răcorește rădăci-
nile și ajută la păstrarea mai îndelungată a umidității în
sol și, implicit, îți va ușura munca de întreținere a 
gazonului.

Nu uita!

Smulge tot timpul buruienile din grădină sau din jar-
diniere și ghivece, ca să nu înflorească și să facă semințe,
altfel vei avea de furcă cu eradicarea buruienilor mulți
ani la rând. Buruienile sunt dăunătoare, deoarece con-
sumă apa și nutrienții plantelor tale, adăpostesc insecte și
pot genera boli ale plantelor, iar uneori cresc înalte, pro-
ducând umbră plantelor tale. În paralel, continuă să su-
praveghezi apariția melcilor cu și fără cochilie sau a
bolilor și fă tot ce este necesar pentru a controla 
problema.

Inspector Maria HANEŞ

LLuunnaa aauugguusstt îînn ggrrăăddiinnăă
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Legea nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr.
102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului a fost
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 19
iulie.

Stema României şi sigiliul de stat au fost modifi-
cate, după cum prevede actul normativ, prin readuce-
rea coroanei pe capul acvilei. Potrivit iniţiatorilor
legii, prin această decizie se pune punct „unei situaţii
care ţine de vechiul regim comunist”.

Stema României, care simbolizează statul român
naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil,
este compusă din două scuturi suprapuse: scutul mare
şi scutul mic. În interiorul scutului mare, acvila are din
nou o coroană deasupra capului. Concret, Legea nr.
146/2016 prevede că „scutul mare, pe albastru, are o
acvilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu 
ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în
cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o
sabie, iar în gheara stângă un buzdugan”.

Scutul mic sfertuit cu insitiune de pe pieptul 
acvilei rămâne neschimbat, acesta incluzând:

- în primul cartier, stema Ţării Româneşti: pe al-
bastru, o acvilă de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţi-
nând în cioc o cruce ortodoxă de aur, însoţită de un
soare de aur la dreapta şi de o lună nouă de aur la
stânga;

- în cartierul doi, stema Moldovei: pe roşu, un cap
de bour negru, însoţit de o stea de aur între coarne, cu
cinci raze, de o roză cu cinci foi la dreapta şi de o lună
conturată la stânga, ambele de argint;

- în cartierul trei, stema Banatului şi Olteniei: pe
roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu două des-
chideri boltite, din care iese un leu de aur ţinând un
paloş în laba dreaptă din faţă;

- în cartierul patru, stema Transilvaniei, cu Mara-
mureşul şi Crişana: un scut tăiat de un brâu roşu în-
gust; în partea superioară, pe albastru, o acvilă neagră
cu ciocul de aur, ieşind din brâul despărţitor, însoţită
de un soare de aur la dreapta, de o lună de argint 

conturată la stânga; în partea inferioară, pe aur, şapte
turnuri roşii, crenelate, dispuse pe două rânduri, patru
şi trei;

- în insitiune sunt reprezentate ţinuturile Mării
Negre: pe albastru, doi delfini de aur afrontaţi, cu 
cozile ridicate.

Readucerea coroanei a fost făcută, de asemenea, şi
în cazul sigiliului de stat, care este însemnul suvera-
nităţii naţionale şi care garantează autenticitatea 
actelor statului.

Autorităţile publice sunt obligate, conform Legii nr.
146/2016, să înlocuiască stemele şi sigiliile din 
prezent cu noile modele cel târziu până la finele anu-
lui 2018. Până atunci, cele două modele de stemă şi
sigiliu pot fi folosite în paralel.

Referitor la monedele şi bancnotele emise de Banca
Naţională a României înainte de 31 decembrie 2018,
acestea vor continua să circule şi după data respectivă,
în paralel cu monedele şi bancnotele cu stema nouă.

„Coroana de oțel de pe acvila din stema Regatului
României a fost turnată din oțelul unui tun turcesc
capturat în Războiul de Independență din anul 1877 și
simbolizează caracterul național, suveranitatea și
independența, obținută prin jertfa și lupta străbunilor
noștri”, scrie în expunerea de motive care a însoțit
noua lege în forma sa de proiect.

SStteemmaa RRoommâânniieeii şşii ssiiggiilliiuull ddee ssttaatt aauu ffoosstt mmooddiiffiiccaattee

Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 4577/2016
privind structura anului şcolar
2016-2017 a apărut în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 552 din 21 iulie
2016.

Conform documentului, cursu-
rile anului şcolar 2016-2017 vor în-
cepe la data de 12 septembrie 2016
şi se vor încheia la data de 16 iunie
2017. 

Astfel, anul şcolar va avea 35 de
săptămâni de cursuri, excepţie 
făcând clasele terminale de liceu, ce
vor avea 32 de săptămâni de 
cursuri, şi cele de clasa a VIII-a,
care vor avea 34 de săptămâni. 

Totodată, vacanţă de iarnă va
avea anul acesta doar două săptă-
mâni, fiind programată în interva-
lul 24 decembrie 2016 - 8 ianuarie
2017.

SSttrruuccttuurraa
aannuulluuii șșccoollaarr

22001166--22001177
Lumea românească a sa-

tului a pendulat permanent
între Tradiție și Moderni-
tate, fiind slab convinsă că
Noul poate să fie neapărat
un factor de progres. Agri-
cultura fiind ramura econo-
mică de bază a Țăranului,
desigur că îndeletnicirea
aceasta l-a ținut ombilical
legat de Moștenire, ceea ce
a rămas din „Băbăluc”.

Vecinătatea cu Orașul a
făcut Chișoda să se lase 
„ispitită” de viața citadină și
să-și improprieze instituții
și noi moduri de existență. În contextul industrializării și
a dezvoltării comerțului apar meseriașii: Petru Ardelean
– faur, Aurel Lebeniță – tinichigiu, Nicolae Popescu –
croitor, Iova Moț – rotar, Iacob Lungu – faur, Toma Gheța
– zidar și tâmplar, Nicolae Șchiopu – frizer, Petru 
Caramet – tâmplar, Ioan Păuța – mecanic, Pavel Eli –
zidar ș.a.

Desigur că nici agricultura și nici zootehnia nu au răs-
puns „restante” la Economie. Chișoda avea în anul 1950
o întindere de 1.625 ha din care: 1.265 ha arabil, 185 ha
pășune și 35 ha fânețe. Pământul arabil fusese cultivat
astfel: 538 ha grâu, 21 ha secară, 331 ha porumb, 142 ha
ovăz, 62 ha orz, 2 ha in, 4 ha cânepă, 67 ha sfeclă de
zahăr, 70 ha floarea soarelui, 1 ha mazăre, 1 ha mac, 5 ha
fasole, 15 ha cartofi, 3 ha viță de vie, 3 ha pomi fructiferi.
În anul 1940, Chișoda avea: 179 cai, 215 vaci, 1.206 oi,
112 capre, 4 boi, 172 porci, 16 măgari și 24 familii de 
albine.

În anul 1928 au început lucrările la Casa Națională,
care a fost așezată în fața bisericii, în drumul ce duce spre
Giroc. Acest lăcaș de cultură s-a edificat prin purtarea de
grijă a preotului Victor Aga și a învățătorului Iosif 
Ciorogariu.

Problemele notariale se rezolvau în Chișoda de către

notari: Ștefan Elek 1913, Kemmeny 1914-1915, Obers
Bella, Milan Ognanovici, Roman Togea, Adalbert Schaff
1931, Ciril Dimitrievici 1932-1944, Stoicănescu 1944,
Luminosu 1945-1947, Silviu Sarafoleanu – 1947-1949,
Alexa Gheorghe 1950. Notariatul există din anul 1913.

Părinții unor copii și-au dat seama de folosul
învățăturii și și-au îndrumat odraslele să urmeze  unele
școli „de domni”. Așa s-a născut și la Chișoda o „pătură
de intelectuali”: Toma Iancovici, Adam Iancovici, Ioa-
chim Popovici, Ioan Dumitru, Nicolae Dumitru, Marcu
Popovici, Ilie Amandia, Iosif Iancovici, Toma Moise,
Ioan Cărbunar, Vicențiu Ciorogariu, Toma Amandia, Iosif
Adam, Ilie Amandia, Traian Ciorogariu, Paul Jivi, Iosif
Ciorogariu, Nicolae Firu, Aurel Jivi, Elena Ciorogariu –
învățători; Ilie Toma – medic în București; Petru Toma –
procuror în Timișoara; Ioan Cocioba – învățător în Parța,
Iosif Cocioba – notar în Beba Veche, Ioan Dumitru –
învățător în Giroc; Rutica Rotariu și Pupi Toma –
învățătoare în Satchinez; Vichentie Iancovici și Iosif Ian-
covici – preoți.

Comunitatea și-a „frânt”, desigur, omogenitatea prin
„grefa” modernității, dar nimeni nu poate evita „mersul
înainte”, chiar dacă acest lucru se face în detrimentul 
Trecutului „Omenos”. Viorel-Dorel CHERCIU

CCoommuunnaa CChhiișșooddaa îînn mmooddeerrnniittaattee
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Alin Bagiu s-a născut în 20 aprilie 1973 la
Timișoara, iar acum locuiește la Giroc. Cursurile
gimnaziale și liceale le-a făcut la Reșița, județul
Caraș Severin. De mic, a scris poezie, pentru a-și 
bucura prietenii și părinții. Este absolvent al
Facultății de Fizică din Timișoara, specializarea 
Optică Spectroscopie, Laseri și Plasmă. În timpul
studenției a fost dansator al Ansamblului  studențesc
„Doina Timișului” din Timișoara. Imediat după ter-
minarea facultății, a lucrat în cadrul unei televiziuni
locale, deprinzând arta moderării și a realizării de
știri, emisiuni și reportaje. După cinci ani de lucru în
mass-media, a ales să schimbe macazul și să se
apuce de vânzări. Fără nicio eperiență, a luat-o de la
zero și a construit în zece ani o afacere profitabilă în
industria vânzărilor directe. A participat la sute de
cursuri la nivel național în domeniul dezvoltării per-
sonale, antreprenoriale și ca stil de viață și la zeci de
cursuri internaționale. L-a cunoscut și a învățat per-
sonal cu și de la Jim Rohn, unul dintre cei mai
importanți speakeri motivaționali ai acestui secol.
După această etapă, a lucrat ca director de vânzări al
unei importante companii românești din industria
produselor bio, actualmente pregătindu-se pentru o
nouă provocare, aceea de a fi director de vânzări a
unei companii din Timișoara care produce mobilier
de cea mai înaltă calitate. Din prima căsătorie are
doi băieți, Ionuț și Matei.  Este recăsătorit și îm-
preună cu soția sa, Nelia, are un băiețel de 2 ani,
Luca. Este trainer, coach si autor, în inauarie publi-
când prima sa carte: „Un simplu vânzător”. La fi-
nalul lunii august, Alin se pregătește să își lanseze
primul volum de poezie, volum intitulat: „Poeziceri
cu trei fețe”.

În preajma acestui eveniment important, l-am
contactat pe Alin și l-am rugat să ne ofere un scurt
interviu, pe care îl redăm integral.

- De ce scrii poezie?

- Îți mulțumesc pentru întrebare. Răspunsul 
instin c tiv care îmi vine în minte e foarte simplu, de
ce nu? De ce să nu scriu poezie? Dar probabil că acest
răspuns este unul incomplet și nu pot să las o între-
bare fără un răspuns detaliat. Sincer, nu m-am gândit
niciodată la motivul real pentru care scriu. Nu mi-am
propus niciodată să scriu în mod intențional, ci pur și
simplu poezia este modul meu natural de exprimare a
emoțiilor generate de diverse stări pe care le-am trăit
și le trăiesc. Pot răspunde acum la această întrebare,
spunându-ți că scriu poezie când sunt viu și nu când
trăiesc. Sunt momente în care pulsez de emoție și simt
atunci că pot transmite mai exact care este trăirea în
detaliu.

- Când simți că trebuie să scrii o poezie, ce faci,
care e starea ta interioară?

- La această întrebare am răspuns parțial mai 
devreme, dar dacă tot ai pus-o, vreau să detaliez. Fie-
care stare puternică de bucurie, tristețe, melancolie,
durere, entuziasm și așa mai departe produce în mine
un tip de energie specifică. Atunci când intensitatea
stării este ușor de metabolizat nu mă pun să scriu, dar
o fac în momentul în care simt că e mai mult decât pot
duce. Atunci când simt că e mai mult decât pot meta-
boliza, atunci când simt că se atinge acea „cotă de
preaplin”.  Ca să concluzionez, pot spune că scriu poe-
zie din incapacitate de a-mi duce „crucea” și-atunci, în
loc să sar într-un picior, să plâng, să urlu de durere, să
fac eu știu ce gesturi care să exprime starea, mă pun să
scriu. Nu fac acest lucru controlat, ci pur și simplu așa
funcționez eu.

- Cum a luat naștere acest prim volum de 
poezie?

- Îți mulțumesc pentru această întrebare. Deși e 
destul de mult de povestit, am să mă rezum la esența

lucrurilor și
istoricul eve-
nimentelor. În
anul 2012, în

viața mea a apărut un divorț. M-am îndrăgostit de ac-
tuala mea soție, Nelia, și pentru că tot procesul prin
care m-am redescoperit a fost presărat cu evenimente
care mi-au forțat limitele emoționale, n-am avut înco-
tro decât să mă pun să scriu. Am parcurs o perioadă
foarte tumultoasă în care am trecut foarte repede de la
agonie la extaz, de la fericire la nefericire, de la iubire
la ură, de la acceptare la neacceptare, de la pace la re-
voltă și așa mai departe. Acest volum de poezie este,
de fapt, o acumulare de emoții și stări uneori conflic-
tuale prin care am trecut și pe care le-am transmis în
poezie. La un moment dat, soția mea mi-a spus că își
dorește să apară un volum de poezie scris de mine,
considerând că sunt talentat și că pot transmite foarte
bine ceea ce simt. Acest gând mi-a rămas în minte,
aveam toate poeziile puse „la naftalină”, iar atunci
când am întâlnit editorul potrivit, și aici mă refer la
prietenul meu Constantin Pavel și editura sa, am luat
decizia împreună ca să publicăm cartea. Cronologia
poeziilor, încadrarea lor în cele „trei fețe”, se datorează
100% inspirației editorului. Titlul s-a născut într-un mod
foarte interesant. Discutam pe facebook cu Constantin
și el m-a întrebat simplu: Alin, cum vrei să-i zicem la
volum? Iar eu, aproape firesc, am gândit direct prin
tastatură, să-i zicem: POEZICERI. Lui i-a plăcut, mie
mi-a plăcut, soției i-a plăcut, deci… așa a apărut titlul
primului meu volum de poezie, intitulat „Poeziceri cu
trei fețe”.

- Care este filosofia ta de viață si cum te ajută
poezia să o dăruiești mai departe?

- Filosofia mea de viață? Eu cred că dacă nu mai și
pierzi, te pierzi. Sunt incapabil să dăruiesc, nu mă con-
sider un tip generos, și atunci am observat că de fie-
care dată când încep să mă „realizez”, CINEVA are

grijă ca să-mi ia din ce am și din ce cred că am deve-
nit, pentru ca să nu o iau razna. Asta este despre mine
și nu este valabil pentru altcineva. Nu vreau să creez
din asta un concept filosofic sau spiritual, ci pur și
simplu am observat că dacă nu și pierzi, riști să te
pierzi. E mai grav să te pierzi decât să pierzi totul.
Uneori suntem dispuși să ținem cu dinții tot, să nu
lăsăm nimic din ceea ce poate am obținut cu mari efor-
turi, dar tocmai această încrâncenare să ne ducă înspre
a ne pierde complet pe noi înșine, dar... nimic nu este
iremediabil pierdut.

- Cum crezi că poate poezia să ajute oamenii să
devină mai buni, mai ințelepți, mai echilibrați și
mai iubitori de Dumnezeu?

- Cred că poezia îi poate ajuta doar pe unii să devină
MAI bine decât sunt acum. Poezia este un instrument
la îndemâna oricui, în măsura în care acel cineva își
deschide mintea pentru ca, prin citirea uneia sau mai
multor poezii, sufletul să primescă la momentul res-
pectiv ce are nevoie. Cred că poezia este cea mai sim-
plă modalitate prin care oamenii ar putea să-și înmoaie
inima, și să vibreze odată cu autorul. Cineva îmi spu-
nea, la un moment dat, că poezia este mai mult decât
pictura sau muzica, pentru ca prin poezie se deschide
o lume cu mult mai multe valențe și posibilități. Poe-
zia este creatoare de lumi și universuri paralele su-
biective, care mai devreme sau mai târziu se
întrepătrund și creează universul obiectiv, univers în
care se regăsește unicul ADEVĂRUL, care este 
IUBIREA. Prin poezie poți ajunge să iubești din nou,
să trăiești iubirea chiar dacă aparent nu ai nici un
motiv real de a fii în starea de iubire, iar când faci asta,
cu siguranță ai o șansă în plus să faci un mic pas către
Dumnezeu, dar suficient pentru ca EL să vină și să se
sălășluiască din nou în tine!

A consemnat Ovidiu IGNEA
Interviu preluat de pe site-ul

www.girocchisoda.com

„„CCrreedd ccăă ppooeezziiaa eessttee cceeaa mmaaii ssiimmppllăă mmooddaalliittaattee
pprriinn ccaarree ooaammeenniiii aarr ppuutteeaa ssăă--șșii îînnmmooaaiiee iinniimmaa””
Interviu cu Alin Bagiu, 
autor, textier, trainer



Fanfara din Giroc
Ca şi corul bisericesc, Fanfara din Giroc este for-

maţia cu o activitate artistică ce se întinde (cu unele
întreruperi) pe durata a peste 80 de ani. Înfiinţarea ei,

în anul 1928, se leagă de numele unui plutonier-major,
Castler, şi de eforturile membrilor fondatori: învăţă-
torii Atanasie Baicu şi Mihai Bocşa, preotul David Vo-
niga, sătenii Dimitrie Rotariu, Niţă Gaiţă, Petru Ruja
şi Victor Marcu. Primul dirijor al fanfarei a fost Ioan
Văcan (între anii 1931-1933), ai cărui descendenţi
(Ioan Ilie Pascota, fiu, şi Ionel Pascota, nepot) îşi vor
lega numele de existenţa acestei formaţii artistice mu-
zicale. După Ioan Văcan, dirijorul formaţiei a fost 
Miţiga, din anul 1933 până în anul 1966. Acesta predă
bagheta de dirjior lui Ioan Ilie Pascota, care o va păs-
tra până în anul 1955, când s-a stins prematur din
viaţă.În anul 1944, fanfara şi-a încetat temporar acti-
vitatea, pentru că instrumentele au fost luate cu forţa
de ruşi, la trecerea armatei prin sat. După război, fan-
fara îşi reia activitatea când sunt cooptaţi în formaţie
şi elevi de la şcoală şi se procură alte instru  mente, prin
eforturile acestora. Acum fanfara se uneşte cu corul
dirijat de învăţătorul Ioan Belengean. După decesul
dirijorului Ioan Ilie Pascota, după o întrerupere de un
an, fanfara este preluată de fiul său, Ionel Pascota,
care selectează elevi de la şcoală, reînnodând tradiţia
acestei formaţii artistice. În anul 1958 obţine premiul
I la Festivalul Fanfarelor Ţărăneşti, în concurs cu fan-
farele din Utvin, Comloşu Mare, Topolovăţu Mare,
Ghilad, Ciacova şi Pietroasa Mare.

Încă de la început, repertoriul fanfarei era axat pe
folclor muzical bănăţean şi activa în cadrul Casei 
Naţionale, purtând denumirea de „Fanfara Bisericii
din Giroc”, acompaniind corul bisericii din localitate.

Întinerind formaţia cu patru generaţii la rând, diri-
jorul Ionel Pascota depune o muncă asiduă pentru a
instrui tineri care nu aveau noţiuni despre instrumen-
tele de fanfară. În această direcţie a fost susţinut de
doi veterani ai acestui gen muzical: Aurel Becican şi
Roman Vasii. Acestora li s-au alăturat alţii, români şi
germani, printre care: Petru Pascota, Petru Müller,
Petru şi Gheorghe Fendler, Petru Avrămuţ, Iosif Peia,
Petru Barany, Ilie Avrămuţ, Tinca Vălean, Petru
Brânda, Dumitru Ciobanu, Andrei Boca, Costică
Haida şi alţii, care au activat, în ciuda faptului că între
anii 1970-1988 fanfara s-a confruntat cu o situaţie di-
ficilă, iar după această perioadă şi-a încetat activitatea
timp de 12 ani.

În anul 2000, fanfara îşi relansează activitatea, gra-
ţie împătimitului ei dirijor (de acum, veteran) şi spri-
jinului primit din partea domnului primar Iosif-Ionel
Toma. Se procură instrumente noi, sunt atraşi noi

membri, în majoritate şcolari, şi se îmbogăţeşte re-
pertoriul cu piese patriotice („Deşteaptă-te, române!”),
colinde, precum şi cu piese de muzică populară, bine
cunoscute, aranjate de dirijor: „Bade, pălărie nouă”,
„Mărie, poale şiurace”, „De-ar fi mândra-n deal, la
cruce”, „Fată bănăţană”. Rezultatele nu întârzie să se

arate. Palmaresul formaţiei se îmbogăţeşte cu premii
şi diplome obţinute la Festivalul Fanfarelor Ţărăneşti
Euroregiunea DKMT, Caransebeş 2003, Festivalul
Fanfarelor, de la Buziaş, locul II la Festivalul-concurs
„Lada cu zestre”, în anul 2008, şi locul I în anul 2009,
la acelaşi festival.

Prezentă, în trecut, la toate manifestările cultural-
artistice din localitate – rugi, baluri, competiţii spor-
tive, alte evenimente – fanfara continuă să fie o
prezenţă constantă în viaţa cultural-artistică a locali-
tăţii, adaptându-se la noile condiţii în care evoluează
viaţa comunităţii.

Alte formaţii artistice
Pe lângă cor şi fanfară, în viaţa culturală a comunei

şi-au făcut simţită prezenţa, de-a lungul timpului, şi
interpreţi ai artei teatrale, mai ales ai acelei specii
umoristico-satirice cunoscută sub numele de mono-
log. Începători încă de pe băncile şcolii, îndrumaţi de
cadre didactice, tineri talentaţi s-au remarcat recitând,
la serbări şi în cadrul programelor artistice prezentate
înaintea balurilor organizate de sărbători, poezii pa-
triotice sau interpretând scurte scenete, cu conţinut
comic, care îi amuzau pe cei prezenţi. Aceşti tineri au
activat în cadrul Casei Naţionale (devenită, ulterior,
Căminul Cultural), îmbogăţind repertoriul fiecărui
spectacol. Printre aceşti artişti amatori dotaţi cu har
actoricesc se numără Nicolae Seiman (Niţă a lu’ Lala)
şi Petrică Urşica (Boroi).

În perioada anilor 1960-1962 s-a închegat, în ca-
drul Căminului Cultural, o formaţie de teatru alcătuită
din tineri localnici: Mărioara Drăguţ, Rodica Cioro-
gariu, Gheorghe Goian, Andrei Boca, Eugen Lazăr şi
din cadre didactice: Nina Iliescu, Ioan Aga şi Ion 
Murariu. Aceştia, instruiţi cu pasiune de învăţătoarea
Livia Bulat şi îndrumaţi de actorul profesionist 
Victor Odillo Cimbru, de la Teatrul Naţional din Ti-
mişoara, au pus în scenă piesa „Cel din urmă”, de Paul
Everac, făcând câteva deplasări în localităţile din jur
şi calificându-se, de pe un binemeritat loc II, la faza
judeţeană a Festivalului de Teatru pentru Amatori
„I.L. Caragiale”.

O activitate culturală intensă şi cu frumoase rezul-
tate s-a desfăşurat în perioada aniloe 1969-1972, când,
sub conducerea directoarei Căminului Cultural, Ana

Haneş – pricepută şi pasionată animatoare culturală,
dar şi solistă inconfundabilă de muzică populară – iau
fiinţă noi formaţii, dintre care se remarcă grupul 
folcloric „Nunta din Giroc”, care aduce pe scenă im-
presionante momente din modul de desfăşurare al
acestui important eveniment din viaţa sătenilor, aşa
cum s-au păstrat şi transmis de-a lungul vremii pe
aceste meleaguri. Interpreţii, printre care Domnica 
Şocodol, Iosif Dragomir, Petru Urşica, Ioan Boca,
Constantin Dragomir, Ioan şi Ana Tonea şi alţii, au
respectat întregul ceremonial de nuntă, din care nu a
lipsit momentul „cinăra bolândă”, menit să întreţină
voia bună în timpul petrecerii.

A activat, în această perioadă, şi un grup vocal fe-
minin, alcătuit din tinere fete, cu un repertoriu cules
din ţinuturile timişene, care a ajuns la faza pe ţară a

concursului formaţiilor artistice de amatori. Din rân-
dul acesteia făcea parte şi cea care va ajunge o inter-
pretă apreciată a cântecului bănăţean, Aurelia
Ardelean. Grupul vocal s-a clasat pe locul III la faza
judeţeană a unui concurs, în anul 1985.

Tot atunci, la comanda politică a vremii, s-a înfiinţat
o formaţie hibridă, brigada artistică de agitaţie, menită
să propage de pe scenă mesaje specifice ideologiei 
comuniste şi să combată manifestări in com patibile 
cu aceasta. Prezenţa brigăzii, alcătuită din activitşti 
cultu rali din celelalte formaţii, a fost sporadică şi 
nesemni fi cativă.

De o tradiţie mai îndelungată şi cu o priză deosebită
la public s-a bucurat echipa de dansuri populare, 
alcătuită din cei mai iscusiţi dansatori, tineri şi tinere,
care îşi etalau măiestria şi frumuseţea dansurilor 
populare încă de pe băncile şcolii. Instruită, de obicei,
de cadre didactice, cum era Aurelia Ioanovici, dar şi
de animatori iubitori ai dansului popular, precum Ana
Haneş şi Lina Hodoneanţu, formaţia de dansuri, înca-
drată în spectacolul „Nunta din Giroc”, a ocupat locul
II la concursul din anul 1980, faza pe judeţ.

Material preluat din monografia „Giroc – arc
peste timp”, realizată de prof. Octavian Gruiţa,

prof. Ion Murariu şi prof. Marius Matei

File de istorie giroceanA

Activitatea culturală în Giroc
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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

49.  Iară Văruțu
Relu ńe

dășchilińeșce 
șî el

Că io – dădu Văruțu Relu să ńe spună măi dă-
parce – într-o dzî dă vară dîn cińereta noastră,
eram în conced, îm párică o fost într-o źoi, mă duc
la Maica Ruța, ńe băgăm noi în soba dî la grăgină,
că era măi răcoare dî la pomi, șî să nu s-audă
larmă dî la mășîńi dă pră drumu-ăl mare, cumă
treśeau pră ausfalt. Șî să chicheșe pră clup, la mij-
lóc, io pr-ălălalt clup, prăstă masă, dă lăturea
’laltă; șî ea dă să ńe povăstuie.

Spuńe Maica Ruța, śică: În gimńeața dîn noap-
cea – nu dă după noapcea, prăśepeț, numa dîn
noapcea – când fusă dă muri Ana me, eram în mo-
menturili alea numa cu ea șî cu copilu, Costică, el
era mic, dă ńiśi patru ańi, că Văsîle, tată-so Țopa,
veztu bărbatu-ș, s-o fost angîjat boactăr în sat, era
într-o noapce dă źoi, ca acu-m aduc d-amince, șî
vińeri gimńeața dă tăt, năince d-a răsări soarili, o
mâńecat Țopa dă s-o șupit prăstă drum la părincili
Titu șî i-o dat dă șcire șî s-o rugat dă el să slo-
boadă să să bată arângu-ăl mijlocari ș-ăl mic, dă

moarce dă muiere – au, inima me! Să șușcăie
lung, ca atunśi ș-acuma, când numa iaca mă
pomén, năince d-a zvońi arânźili, cu Nana Ana
Șciopița, veńită cu noapcea-n cap, c-o șî fost buit
în târnaț c-o lumină aprinsă-n mână, nu dă śeară
numa dă său dă țap plămăgită șî-nmulțîtă cu d-ăl
dă bică, reavănă în gimńeața asta, dă páric-ar fi
făcut-o năince dă medzu nopțî, gata să să baźe gi-
rept în cindă, śică: Au, Ruțo-Ruțo, că pră Ana te io
am mâncat-o, așa să șcii, că iaca io-ț spun, cu gura
me!... Îț spun că io am mâncat-o. Șî iară să șușcăie
lung șî afund amândoauă dîn osu peptului lu
Maica Ruța. N-am avut śe-i măi faśe; am zgreșît
făcătura șî gata. Ba ńiśi n-am zgreșît-o, numa dîn
zmintă s-o prins dă ea. I-am mâncat inima. Șî pră
banda lu măgńetofon audzîm un răgăit dă râșńiță
– peatră pră peatră – șî-n stomac sîmțîm acú toț
tri un greomânt ca o peatră dă râșńiță.

Glosar
să chicheșce = se aranjează
clup = laviță, scaun lung, cu spetează (pentru

mai multe persoane)
śică = cică, zice-că
bărbatu-ș = soțul său
boactăr = paznic comunal de noapte
o mâńecat = s-a zorit (precipitat, grabnic)
să slobodă = să îngăduie, să dispună
s-o șupit = s-a repezit
arâng = clopot (la biserică)
să șușcăie = oftează
mă pomén = tresalt, mă surprind (trezindu-mă)
o fost buit = a pătruns deodată, pe neașteptate
târnaț = pridvor lung, deschis, prispă
lumină = lumânare
său = seu
bică = taur
cindă = tindă (încăperea din mijloc)

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 Elologie, 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 FilosoEe a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identiEcat. 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.

CCaa şşîî rrooaattaa llaa ccăărruuţţ…… 
(Folclor) 

D-asupra dă şeriu gol 
Vine roata rostogol, 
Rupe poarta la ocol, 

Ca năpustu-i vicodol. 
Tăt dripeşce, săre, calcă, 

Zboară-n crenjiili la salcă, 
Buie-n drum, treşe-n poceacă

Şî zdrobeşce, nu să jioacă. 
(Dîn şe steauă roata pleacă?) 

Şapce spiţă dîn butuc 
Ca năluca o tăt duc… 

Roata-i surdă, roata-i oarbă, 
Spulberă porşori dă iarbă, 

Roata-i oarbă, roata-i surdă,
Calcă mândzu când să zburdă.

O vegem,
Parică nu-i,

Uice-o-n nuc, ba-i în gutîi
O-n bucfari la clasa-ntâi.

Volburată dîn năpladz,
Calcă mâne, calcă adz,

Scrijăleşce pă obraz
Şî iar vine şi să duşe

În morminţ pă câce-o cruşe.
Măi vegem şî roata soră:

Roata-n brâu şî roata-n horă,
Roata-n şarcănu dă lună

Şî în conşi la Maica-bună.
S-o băgat în apă toată

Ş-o ajiuns la moară roată;
Acolo, cu alce roţ,

Ea ne maşină pă toţ…

Marius MUNTEANU

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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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

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

Lavinia DAVID - administraţie;  
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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Casandra Drăgan
1 an și două luni, Giroc

Teea-Maria Jurca
2 ani și o lună, Giroc

Ștefan Vlad
3 luni, Chișoda

Caius Drăgan
1 an și două luni, Giroc

Andreea Nedelcu, sportivă
a Clubului de Şah Giroc, s-a
născut la 7 octombrie 2009 la
Timişoara. A învăţat să joace
şah înainte de vârsta de 5 ani.
Andreea Nedelcu a fost
descoperită de instructorul
Camelia Moldovan, iar în
prezent se pregătește deja cu
jucătorii avansați.

La cinci ani și jumătate, în
primăvara anului 2015, la
lecțiile de șah, Andreea îi
depășea uneori la răspunsuri
pe elevii de clasele a III-a și a
IV-a. În iunie 2015 a jucat în
echipa ciclului primar pentru
Giroc, unde a reușit două vic-
torii din cinci partide (în ciuda
diferenței mari de vârstă) și s-
a clasat cu echipa pe locul 2 pe
țară în clasamentul comunelor.

În perioada 5-14 februarie 2016, la Căciulata, s-a desfășurat Concursul
Național Școlar de Șah, individual, ediția 2016, unde Clubul de Șah Giroc
a fost reprezentat de către Andreea.

Ea s-a întors de la C.N. Școlar 2016 cu trei medalii, la categoria F7 (fete
maxim 7 ani). O medalie de aur i-a revenit jucătoarei din Giroc la proba de
șah rapid, unde Andreea Nedelcu a reușit inclusiv o victorie la Răzvan
Buzuriu, din Arad, campionul la șah clasic al băieților de 7 ani. La șah cla-
sic și la șah-fulger, Andreea și-a adjudecat medaliile de bronz. În turneul
general de 7 ani au fost 28 de jucători, între care șapte fete. Cele mai difi-
cile adversare ale Andreei au fost de la Ploiești, București și Arad, de ex-
emplu Maria Cioară, de la C.S. Universitar Ploiești, fiică de antrenor și
maestru de șah (Ploieștiul a venit, ca de obicei, cu un autocar de copii).

Andreea Nedelcu a câştigat, în martie 2016, faza judeţeană a Campi-
onatului Naţional de Şah pentru Copii şi Juniori la categoria F8 (fete până
la 8 ani). În acel moment, Andreea nu avea nici măcar 6 ani şi jumătate.

Ultima „ispravă” a Andreei Nedelcu a fost medalia obţinută la Festivalul
Internaţional de Şah Cap Aurora, ediţia 2016, care s-a desfăşurat la sfârşitul
lunii iunie. Andreea s-a clasat pe locul 3 între 51 de jucătoare (până în 8 ani)
din România şi Republica Moldova. De asemenea, locul ocupat de Andreea
în clasamentul general mixt (fete şi băieţi) până la 8 ani este foarte bun:
locul 22 din 167 de participanţi. Clasamentul se întinde pe cinci pagini, iar
micuţa giroceancă este pe prima pagină a acestuia.

Andreea Nedelcu a adunat până în prezent 15 medalii şi câteva cupe în
competiţiile de şah şi promite serios să strângă şi mai multe. Ea calcă
hotărât pe urmele colegei mai mari, cu care este o foarte bună prietenă,
Alexandra Paraschiv, o altă vedetă a şahului girocean.

Zamfir MOLDOVAN, 
antrenor maestru

AAnnddrreeeeaa NNeeddeellccuu --
mmeeddaalliioonn

Șah în arena F.I.D.E.
Primele titluri internaţionale obţinute 

de juniorii giroceni • Un girocean, Maestru 
Internaţional la şah online, la numai 14 ani 

Anul 2016 a adus racordarea şahiştilor giroceni la un proiect lansat re-
lativ recent de către Federaţia Mondială de Şah (F.I.D.E.), un proiect care
dă posibilitatea pasionaţilor de şah să joace partide şi turnee oficiale 
online şi să obţină categorii internaţionale.

Astfel, încă din luna aprilie, cei mai avansaţi dintre juniorii giroceni 
s-au înscris pe site-ul ARENA F.I.D.E., având astfel ocazia nu doar să se
antreneze, ci și să joace partide omologate, într-un mediu online bine pus
la punct împotriva tentativelor de fraudă, cu şahişti din întreaga lume,
luptând totodată pentru obţinerea de titluri internaţionale.

Abonamentul ARENA F.I.D.E. permite jucarea de partide oficiale şi
competiții online omologate, precum și obținerea de categorii
internaționale. Pentru numai 25 de Euro anual, un șahist poate juca 

zilnic partide oficiale și competiții online, cu jucători din toată lumea,
obținând categorii internaționale. Este un cost mic față de competițiile
clasice.

Website-ul ARENA F.I.D.E. este extrem de bine pus la punct pentru a
asigura un joc corect la distanţă, astfel încât să nu se folosească „surse de
inspirație” (mă refer la programele de jucat șah) și nici să nu joace pe un
anumit cont alți jucători decât titularul. Există soft-uri care urmăresc
variațiile de stil, forță de joc, ritmul mutărilor etc.

Categoriile obținute pe ARENA F.I.D.E. sunt valabile pe viață, chiar
dacă nu se reînnoiește abonamentul. Aceste categorii se regăsesc în sta-
tus-ul jucătorului oriunde ar juca în lume, inclusiv în competițiile la tablă.
Categoriile ARENA F.I.D.E. apar pe site-ul mondial F.I.D.E. Ratings,
precum și pe cel al federației naționale de care aparține jucătorul.

Abonamentele ARENA F.I.D.E. nu se pot obține decât de către spor-
tivii care au participat în competiții omologate F.I.D.E. și dețin un ID
F.I.D.E. unic.

Primele titluri ARENA F.I.D.E. au fost obţinute de către şahiştii giro-
ceni la sfârşitul lunii iulie şi începutul lui august 2016. Paul Paraschiv
(14 ani) a obţinut titlul de Maestru Internaţional ARENA F.I.D.E., 
Alexandra Paraschiv a devenit Maestră ARENA F.I.D.E., iar Mihai Iucu
este Candidat de Maestru ARENA F.I.D.E., la numai 10 ani.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru


