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Ba, al meu emai frumos!,
ediţia a VIII-a

SSuubb ggeenneerriiccuull „„ZZââmmbbeett ddee îînnggeerraaşş””,, ssââmmbbăăttăă,,
1144 mmaarrttiiee 22001155,, oorraa 1111,, llaa CCăămmiinnuull CCuullttuurraall ddiinn GGiirroocc,,
vvaa aavveeaa lloocc pprreemmiieerreeaa ccoonnccuurrssuulluuii „„BBaa,, aall mmeeuu ee mmaaii ffrruummooss!!””,,

eeddiiţţiiaa aa VVIIIIII--aa,, 22001155,, ccuu ppaarrttiicciippaarreeaa
CClluubbuulluuii EEdduuccaaţţiioonnaall CCeerriinnoo..

ŞŞii ddaaccăă aarr ffii îînn ffiieeccaarree lluunnăă oo zzii aa ffeemmeeiiii,, ttoott nnuu aarr aajjuunnggee
ssăă llee mmuullţţuummiimm ppeennttrruu ddăărruuiirreeaa,, hhăărrnniicciiaa şşii iiuubbiirreeaa lloorr..

ÎÎnn ffaammiilliiee ssaauu îînn ssoocciieettaattee,, ffeemmeeiillee ddaauu ffrruummuusseeţţee vviieeţţiiii ddee zzii ccuu zzii,,
ggăăsseesscc ssoolluuţţiiii llaa oorriiccee pprroobblleemmăă,, lluuppttâânndd aallăăttuurrii ddee bbăărrbbaaţţii,,

hhoottăărrââttee şşii îînnccrreezzăăttooaarree îînn DDuummnneezzeeuu..
ÎÎnn aacceeaassttăă zzii ssppeecciiaallăă,, aaşş ddoorrii ssăă ppoott oopprrii ttiimmppuull îînn lloocc şşii ssăă vvăă ssppuunn ttuuttuurroorr::

„„LLaa mmuullţţii aannii!!””
SSăă aavveeţţii oo pprriimmăăvvaarrăă ffrruummooaassăă!!

CCuu ddeeoosseebbiitt rreessppeecctt,,
DDrr.. IIoossiiff--IIoonneell TToommaa

SUPLIMENT SPECIAL

LLaa mmuullţţii aannii,,
ffeemmeeiilloorr ddiinn GGiirroocc

șșii CChhiișșooddaa!!
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Zile de post şi posturi  
Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi 
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august) 
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 
Postul Sfintelor Paşti (23 februarie –
11 aprilie) 
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(8 iunie – 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (1
august – 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie – 24 decembrie)

Zile în care 
nu se săvârşeşte 
Sfânta Liturghie 

Miercuri şi vineri în săptămâna 
dinaintea Postului Sfintelor Paşti 
(8 aprilie şi 10 aprilie) 
Luni şi marţi în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (13 aprilie şi
14 aprilie) 
Vineri în Săptămâna Patimilor (10
aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an 
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în
ajunul acestora 
În săptămâna lăsatului sec de carne (15
februarie – 21 februarie) 
În Postul Sfintelor Paşti (22 februarie
– 12 aprilie) 
În Săptămâna Luminată (13 aprilie –
19 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (8 iunie – 28 iunie) 
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august – 15 august) 
În postul Naşterii Domnului (14
noiembrie – 24 decembrie) 
În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (21
mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat –
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

12 aprilie şi 13 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti 
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii 
31 mai şi 1 iunie, prima şi a doua zi de
Rusalii
15 august, Adormirea Maicii Domnu-
lui
30 noiembrie, Sfântul Andrei 
1 decembrie, Ziua Naţională a Ro mâ -
niei 
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001155

În acest an, în prima săptămână a postului prepascal, la pa-
rohia Chişoda s-a organizat Săptămâna duhovnicească, ce
s-a păstrat ca o tradiţie în sânul comunităţii noastre. O
săptămână încărcată spiritual, prin rugăciunile săvârşite în
fiecare dimineaţă şi seară. Dincolo de rugăciunea ce a însoţit
credincioşii veniţi la biserică, aceştia s-au putut bucura şi de
învăţăturile primite de la părinţii veniţi din parohiile vecine
pentru a spune un cuvânt plin de înţelepciune. În fiecare
seară a acestei săptămâni, fiecare dintre părinţii invitaţi a
adus un plus de cunoştinţe, dar mai ales de hrană duhovni-
cească celor veniţi să îşi pregătească sufletul pentru marea
întâlnire cu Hristos, prin împărtăşanie.
Ca urmare, temele dezbătute au fost în acord cu tematica Bi-
sericii Ortodoxe Române din anul acesta, care a fost denumit
„Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” şi „Anul
comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor 

păstori de suflete din eparhii”. În felul acesta, credincioşilor
prezenţi, şi prin ei tuturor celor din comunitate, li s-a rea-
mintit faptul că fiecare dintre ei sunt copărtaşi preotului în
activitatea de propovăduire a Evangheliei lui Iisus Hristos.
De asemenea, au putut primi multe pilde ziditoare, atât din
viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur, cât şi a altor Sfinţi Părinţi
ai Bisericii. Putem spune că prin această primă săptămână
de întărire spirituală, de rugăciune mai intensă şi de lumi-
nare prin cuvânt, am putut oferi credincioşilor parohiei noas-
tre avântul necesar începerii unui post de dăruire sufletească
şi pregătire pentru marea bucurie a Învierii.
Pe această cale, mulţumim părinţilor Daniel Mateia, Ioan
Novac, Ioan Mezinca şi Adrian Covan, care fiecare în felul
său au mai aşezat câte o piatră duhovnicească la temelia su-
fletului credincioşilor din parohia Chişoda.

Preoţii Traian şi Dragoş DEBUCEAN

SSăăppttăămmâânnaa dduuhhoovvnniicceeaassccăă,,
llaa PPaarroohhiiaa CChhiişşooddaa

Buna Vestire constituie sfârşitul
făgăduinţelor pentru venirea Lui
Mesia şi începutul mântuirii pen-
tru om. Acum se împlinesc toate
profeţiile Vechiului Testament, iar
prin acceptarea de către Sfânta
Fecioară Maria a acestei lucrări
divine, întreg neamul omenesc se
pregăteşte pentru eliberarea de
sub robia păcatului şi a morţii.
Cultul Fecioarei Maria s-a dez-
voltat în special după acordarea
libertăţii pentru creştini de către
împăratul Constantin cel Mare. Sin-
odul al III-lea Ecumenic (Efes,
431) a condamnat erezia nestori-
ană, care diminua rolul Maicii Domnului, şi a recunoscut cele două
atribute ale Sfintei Maria: meritul de a-L fi născut pe Fiul Lui
Dumnezeu şi faptul de a fi pururea fecioară. Ca o urmare firească,
Biserica a rânduit sărbători în cinstea Maicii Domnului, iar una
dintre cele mai cunoscute este Buna Vestire, care se prăznuieşte
în fiecare an pe 25 martie.
Sărbătoarea Bunei Vestiri, denumită popular Blagoveştenie (după
termenul slavon), este rânduită pentru amintirea zilei în care Sfân-
tul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naşte pe Fiul
lui Dumnezeu. Ea a fost aşezată în ziua de 25 martie, cu nouă luni
înainte de Naşterea Domnului, pentru că acum are loc zămislirea
dumnezeiescului Prunc în pântecele Fecioarei Maria. Temeiul
scripturistic al sărbătorii îl găsim în primul capitol al Sfintei
Evanghelii după Luca: „Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul
Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume
era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema
Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând
îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul
este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a
tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune
poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai
aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi
vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui
Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul
lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci
şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum
va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând,
îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui
Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din
tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”. (M.S.)

BBuunnaa VVeessttiirreeSfinţii 40 de mucenici
În această lună, în ziua
a noua, pomenirea
sfinţilor patruzeci (40)
de mucenici, cei ce au
mărturisit şi au fost
chinuiţi în cetatea 
Sevastiei. Cei patruzeci
de mucenici, deşi erau
de obârşie din diferite
locuri, făceau parte din
aceeaşi ceată os-
tăşească. Ei au fost
prinşi din pricina măr-
turisirii credinţei în
Hristos şi au fost duşi
la cercetare. 
Dar nelăsându-se îndu-
plecaţi să jertfească

idolilor, mai întâi au fost loviţi cu pietre peste faţă şi peste
gură, dar pietrele în loc să-i atingă pe ei, se întorceau şi
loveau pe cei ce le aruncau. Apoi au fost osândiţi, în vreme
de iarnă, să petreacă toată noaptea în mijlocul unui lac,
care se găsea în apropierea Sevastiei. 
Pe când se găseau în mijlocul apei, unul dintre ei, care
iubea mai mult viaţa, ieşind din lac, a alergat la o baie din
apropiere, dar de îndată ce a fost atins de căldura de acolo,
s-a topit cu totul. Unul dintre ostaşii care erau de pază
acolo însă a intrat laolaltă cu sfinţii în lac şi l-a înlocuit pe
cel plecat, văzând în noapte pe sfinţi înconjuraţi de lumină
şi cununi, pogorându-se din cer asupra fiecăruia dintre ei.
Iar când s-a făcut ziuă, sfinţii care erau leşinaţi, de abia se
mai vedeau suflând. Atunci li s-au frânt fluierele pi-
cioarelor şi au luat cununile muceniciei.
Cât de plăcută s-a cunoscut a fi moartea pentru aceştia şi
cât de dorită să fie îmbrăţişată se poate vedea şi din ur-
mătoarea împrejurare. După ce sfinţilor li s-au zdrobit
fluierele picioarelor, ei şi-au dat sufletele în mâna lui
Dumnezeu.  Iar slujitorii aceia ai vrăjmaşului, aprinzând
un foc mare, au ars trupurile sfinţilor. Apoi, pentru ca nu
cumva creştinii să poată lua moaştele lor, le-au aruncat în
râu.
Dar acolo, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, s-au
strâns cu toate laolaltă într-o surpătură, de unde fiind
scoase de mâinile creştinilor, ne-au fost dăruite nouă ca o
bogăţie de neînstrăinat. (M.S.)
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 17 februarie - 30 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna martie se execută trageri în zilele de: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31

În şedinţa din luna februarie, pe ordinea de zi a Consiliului Local al comunei Giroc au fost  
proiectele de hotărâre privind:
1. Aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2014, în sumă de 4.232.196,60 lei
ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2015;
2. Modificarea organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Giroc prin transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie
publică de nivel inferior;
3. Modificarea şi completarea Statutului S.C. Giroceana S.R.L. cu codurile C.A.E.N.
8891 şi 8899.
4. Aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al S.C. Giroceana S.R.L.
5. Aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasarea cadrelor didactice ale Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc la şi de la locul de muncă;
6. Atribuirea denumirii „Parcul Aurel Vlaicu”, parcului situat în localitatea Giroc, Calea
Timişoarei;
7. Atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003, pe durata existenţei 
construcţiei, a parcelei înscrise în CF 405481 Giroc, nr. cad. 405481 în suprafaţă de 355
mp.;
8. Amplasarea unor containere special amenajate pentru colectarea de îmbrăcăminte şi
încălţăminte;
9. Aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare;
10. Actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Giroc;
11. Aprobarea de principiu a cumpărării imobilului înscris în CF 412214 (provenită din
conversia de pe hârtie a CF 346 Giroc) nr. top 655/1 în suprafaţă de 1.755 mp. şi numirea
comisiei de negociere;
12. Aprobarea cumpărării imobilului înscris în CF 412214 (provenită din conversia de pe
hârtie a CF 346 Giroc) nr. top 655/1  în suprafaţă de 1.755 mp., proprietatea domnilor 
Satmari Ioan şi Satmari Constanţa, în vederea extinderii activităţii Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc.

Vasile TOMOIAGĂ

Din agenda 
Consiliului 
Local Giroc

Primăvara este foarte aproape, aşa că e
timpul să devenim serioşi şi să pregătim
grădina!
Iată câteva proiecte pe care le poţi realiza în
grădină ta, în luna martie, pentru a o face să
arate foarte frumos tot restul anului.

În grădina de flori
Achiziţionaţi pliculeţele cu seminţe. Este
momentul ideal de a le planta, fiind destul
de simplu deoarece pliculeţele au instruc-
ţiuni de plantare pe verso, pe care trebuie să
le urmaţi pas cu pas. Nu aveţi nevoie de o
seră în care să le cultivaţi, le puteţi creşte în
dormitor, poziţionându-le în fereastră, sau
oriunde în casă pe un pervaz însorit.
Martie este perioada ideală pentru a planta
salvia, aceasta v-a avea o dispunere specta-
culoasă din vară până la începutul toamnei.
Aceasta poate fi plantată atât în ghivece cât
şi în tăviţe.
Dacă solul se poate lucra, adaugaţi un strat
de 5 cm (sau mai mult) de compost sau
gunoi de grajd, pentru a pregăti parcela pen-
tru sezonul de semănat. 
Fertilizaţi pomii, arbuştii sau gardul viu cu
un fertilizator cu eliberare treptată.
Plantaţi flori cu înflorire în primăvară cum
ar fi gladiolele, crinii şi ranuculus în gră-
dină, jardiniere sau ghivece.
Plantaţi butaşii de trandafir. Fertilizaţi-i cu

un fetilizator special pentru trandafiri sau cu
un fertilizator general imediat ce aceştia
încep să se dezvolte.
Seminţele de plante perene pot fi plantate
acum direct în sol. Dacă acest lucru nu este
posibil le puteţi planta în ghivece sau în tă-
viţe modulare din care le puteţi muta mai
târziu în grădină.
Curăţaţi tufele de trandafiri pentru a încu-
raja creşterea. Nu uitaţi să purtaţi mănuşi de
grădinărit pentru a vă feri de spini.
Însămânţaţi acum seminţele de flori, pentru
a le putea replanta în iunie.
Efectuaţi lucrările de tăiere pentru fucsia 
lăsând pe fiecare ramură 1-2 muguri.
Tăiaţi florile ornamentale de iarnă imedat
după ce a trecut perioada de înflorire, pen-
tru a împiedica aceste plante să crescă prea
lungi şi subţiri.

În grădina de legume
Plantaţi fasole şi mazăre timpurie în tăviţe
cu compost, pentru ca mai apoi să le re-
plantaţi în grădină.
Pregătiţi răzoarele de legume îndepărtând
buruienile uscate, săpând şi aşezând com-
post peste acestea. Odată ce aţi pregătit
solul aşezaţi o folie sau pătură, pentru a
menţine răzorul uscat şi cald pentru plan-
tare.
Dacă aţi avut recipient pentru compost pe

perioada iernii, acum este momentul să îm-
prăştiaţi acest compost în grădină.
Începeţi să ajutaţi cartofii să germineze, asta
dacă nu aţi făcut-o până acum.
Către sfârşitul lunii, plantaţi cartofii pe care
i-aţi ajutat să germineze. Dacă nu aveţi su-
ficient de mult spaţiu în grădină, aţi putea
să creşteţi cartofii pe terasă.
Plantaţi arpagic şi usturoi, dacă solul nu este
îngheţat sau inundat. Ca alternative puteţi
să le plantaţi în jardiniere sau ghivece indi-
viduale din care le puteţi transplanta mai
tarziu.
Începeţi să plantaţi seminţe de legume pre-
cum morcovi, ridichii şi salată în seră.

În grădina de fructe
Plantaţi meri, cireşi şi alţi pomi fructiferi
într-un loc însorit.
Continuaţi să plantaţi lăstari de zmeur.
Efectuaţi lucrări de tăiere ale arbuştilor pen-
tru a stimula creşterea unor noi lăstari care
o să rodească.Tăiaţi vârful lăstarilor care au
rodit în vara trecută.
Nu uitaţi să fertilizaţi arbuştii fructiferi cu
un fertilizator potrivit.
Protejaţi florile piersicilor, caişilor şi necta-
rinilor cu o pătură de horticultură.  Şi acest
tip de pomi se pot planta în această pe-
rioadă.
Săpaţi pe lângă pomii fructiferi apoi adau-

gaţi un strat de gunoi de grajd  sau compost
la rădăcina acestora, atenţie să nu fie stratul
prea gros, pentru că ar dăuna pomilor.
Pulverizaţi frunzele noi ale piersicului cu o
soluţie specială pentru a împiedica apariţia
boli ondulării frunzei la piersic.
Acoperiţi căpşunile cu o pătură horticolă
pentru a încuraja rodirea timpurie.

În seră
Începeţi să plantaţi seminte de varză de
toamnă în tăviţe pe care le aşezaţi într-un
loc mai răcoros în seră.
Plantaţi seminţele acum pentru a le putea
transplanta în grădină dupa ce a trecut 
îngheţul.
Pentru o mai bună germinare în timpul vre-
mii reci, utilizaţi propagator electric pentru
a ajuta cultura timpurie.
Schimbaţi pământul şi ghiveciul orhideelor
şi  a altor plante de apartament înainte de a
începe creşterea activă.
Aduceţi sacii de compost în seră pentru a se
încălzi o săptămână sau două înainte de a
fertiliza terenul.
În zilele mai călduroase aerisiţi sera.
Plantaţi seminţele de tomate în sera încăl-
zită pentru a obţine o recoltă timpurie.
Citeşte mai mult pe: www.agroland.ro
Compartiment Agricol, insp. Maria HANEŞ

LLuuccrrăărrii îînn ggrrăăddiinnăă şşii lliivvaaddăă îînn lluunnaa mmaarrttiiee

Primăria comunei Giroc anunţă că va avea loc colectarea
crengilor, a lăstarilor de vie etc. rezultate din cosmetizare şi
tăiere de rodire, în perioada 16-27 martie 2015, în localităţile
Giroc şi Chişoda.
Este obligatorie tranşarea crengilor în bucăţi de până la un metru
lungime, aranjarea lor în snopi şi depunerea acestora la limita de
proprietate (lângă drum).
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon:
0753149426 – inspector Petronela Florea; 0753105249 –
inspector Adelina Sîrbu. (V.T.)

Curăţenia de 
primăvară

Planul de acţiuni al Primăriei 
comunei Giroc pe anul 2015, 

pentru sectorul de mediu
• 16-16 IANUARIE 2015 – Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;
• 16-27 MARTIE 2015 – Curăţenia de primăvară (colectarea cren-
gilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);
• 4 APRILIE 2015 – Acţiunea de colectare de îmbrăcăminte şi în-
călţăminte;
• 25 APRILIE 2015 – Campania de Mediu-mini colectare (acţiune
de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);
• 25 APRILIE 2015 – Let’s Do It, Romania! (acţiune de ecolo-
gizare a comunei);
• 19 SEPTEMBRIE 2015 – Acţiunea de colectare de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte;
• 26 SEPTEMBRIE 2015 – Campania de Mediu mini colectare
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electro-
nice);
• 26 SEPTEMBRIE 2015 – Let’s Do It, Romania! (acţiune de 
ecologizare a comunei);
• 26 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2015 – Curăţenia de
toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din 
cosmetizare).
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Nume de referinţă pentru folclorul bănăţean, şi ne
referim aici la Banatul întreg, în graniţele lui
tradiţionale (Banatul românesc şi cel sârbesc), Aurelia
Ardeleanu a ajuns la acea maturitate artistică ce îi dă
impulsul de a transmite mai departe, generaţiilor 
viitoare, dragostea pentru cântecul popular bănăţean.
Astăzi, artista locuieşte în localitatea cărăşeană Ilidia
(loc în care s-a născut un alt mare interpret stabilit la
Giroc – Traian Jurchela), unde pregăteşte un grup de
patru copii, fiecare având vârsta de 12 ani. Primul
spectacol al copiilor din grupul vocal „Maria” (cum a
fost el intitulat) s-a consemnat la Nedeea de la Răcăj-
dia. „Cu acest grup cântăm doar folclor tradiţional, pe
care copiii şi l-au ales, bineînţeles, din vastul şi ve-
chiul repertoriu bănăţean: «Dragu’ mi-i unde-am
venit», «Mărie, poale şiurace», «Asta-i nana dă la
Brebu»”. În acelaşi timp, Aurelia Ardeleanu continuă
să meargă la filmări, pentru a imprima şi video cânte-
cele noastre tradiţionale.
Pentru Aurelia Ardeleanu, luna martie este una spe-
cială, pentru că atât ea, cât şi fiul său, Mircea Petre, îşi
serbează zilele de naştere.

Dragostea pentru folclor
Despre omul Aurelia Ardeleanu se poate spune că a
îndrăgit şi apreciat întotdeauna folclorul – portul, cân-
tecul şi dansul popular din Banatul istoric, Banat în
care s-a născut, a copilărit, a înregistrat primele suc-
cese şi a trăit prima dragoste. De o parte şi de alta a
graniţei de vest, fie că a fost la Giroc – în Banatul nos-
tru – fie că a fost la Novi-Sad – în Banatul sârbesc –
Aurelia Ardeleanu a fost mesagerul folclorului auten-
tic, al cântecului popular curat, căruia i-a dat noi
valenţe. Solista se simte un om împlinit, realizat din
toate punctele de vedere: este un interpret de muzică
populară îndrăgit atât la noi, cât şi în ţara vecină, Ser-
bia, are o familie frumoasă, soţul fiind nu mai puţin
cunoscutul instrumentist la ţambal Mircea Ardeleanu,
şi un fiu, pe Mircea Petre Ardeleanu, care a urmat
dragostea părinţilor, muzica populară şi este, la rân-
dul lui, un cunoscut instrumentist la ţambal şi contra-
bas. Are numeroase şi valoroase înregistrări atât la noi,
cât şi în ţara vecină. 
Unul dintre regretele domniei sale este faptul că, la un
moment dat, în tinereţe, a trebuit să aleagă între a fi in-
terpretă de muzică de operă şi muzică populară…
Până la urmă a învins folclorul, iar regretul s-a trans-
format în satisfacţie. 

Reperele unei cariere remarcabile
Aurelia Ardeleanu s-a născut la 12 martie 1959, la
Şemlacu Mare (comuna, pe atunci, Gătaia). În anul
1965, împreună cu familia, s-a mutat la Giroc, unde a
şi urmat clasele primare. „Încă de când eram la şcoala
din Giroc, spune artista, am început cu dansurile. În
clasa I am fost la Clubul CFR cu un spectacol şi era
sala arhiplină. Am dansat până prin clasa a VII-a, a
VIII-a. În clasele mai mici s-a făcut o preselecţie pen-
tru o secţie externă de canto care aparţinea Şcolii 
Populare de Artă din Timişoara, unde am avut-o ca
profesoară pe Maria Birouaş, care venea la Giroc de
două ori pe săptămână şi cu care făceam vocalize şi
cântam. Datorită ei, pentru faptul că a avut încredere
în talentul meu, dar şi prin multă muncă, am început
să frecventez şi Şcoala Populară de Artă din 
Timişoara, am participat la spectacole şi serbări. Mai
trebuie să precizez că, în acea vreme, la Giroc exista
un grup al satului, de circa 10-15 fete, de care s-a ocu-
pat primăria de atunci, Ana Haneş. Era un grup 
folcloric cu dansuri, solişti, brigadă artistică de agi-
taţie şi obiceiuri tradiţionale. Dădeam spectacole la
fiecare sărbătoare mai mare: Crăciun, Paşte, Rugă.
Jocul începea cu câte un spectacol pe care îl susţineam

noi. Mă bucur sincer că în ultima vreme s-a reluat,
oarecum, vechea tradiţie.
Talentul pentru folclor, pentru muzica populară, l-am
moştenit de la tatăl meu, Aurel Becican, care a cântat
la taragot şi a fost component al formaţiei de amatori
a Clubului 1 Mai din Timişoara, condus de profesorul
Ion Odrobot”.
Studiile medii le-a făcut la Liceul Textil Timişoara. A
urmat Şcoala Populară de Artă, clasa canto, îndrumată
de Ana Pacatiuş, doamna doinei bănăţene. În anul
1978 s-a angajat la Ansamblul Banatul Timişoara, cu
care a efectuat numeroase turnee în ţară şi străinătate.
Rampa de lansare, consideră Aurelia Ardeleanu, a
constituit-o activitatea sa la radio-televiziunea din
Novi Sad, acolo unde, între 1985 şi 1992, a cântat ală-
turi de soţul său, Mircea Ardeleanu. „M-am căsătorit
cu Mircea în anul 1983 şi alături de el şi de orchestra
de la RTV Novi-Sad am avut multe spectacole şi co-
laborări în Banatul sârbesc, spune solista. Locuind
acolo, am început să vorbesc sârbeşte, iar mai apoi am
şi cântat în limba sârbă. A fost una dintre cele mai pro-
lifice şi mai frumoase perioade din viaţa mea. Am
numai cuvinte de laudă pentru producătorul Petru

Popa, de la Novi Sad, căruia îi datoreaz foarte mult în
ceea ce priveşte cooptarea în echipa de acolo şi mese-
ria în sine. Promovarea era cu adevărat ceea ce trebuie
să fie pentru un interpret, pentru că la fiecare specta-
col în deplasare televiziunea era prezentă şi transmitea
în direct. Astfel, pretenţiile erau foarte mari. Specta-
colele erau cu lansări de carte sau prezentări de ziare,
era ceva deosebit de fiecare dată. Pe de altă parte, pen-
tru că toţi bănăţenii de la noi urmăreau programele
televiziunii sârbeşti, eram văzută şi acasă, şi în 
Banatul sârbesc. În ceea ce priveşte înregistrările,
toate imprimările care se făceau erau foarte bine
plătite, indiferent că era vorba despre solişti vocali sau
instrumentişti”, rememorează Aurelia Ardelean.
În urma activităţii din Serbia a familiei Ardelean,
aceasta a înregistrat o carte de vizită impresionantă,
ce va rămâne pentru posteritate, pentru că materialele
rămân atât în arhivele din Banatul sârbesc, cât şi de la
noi. Cea mai recentă realizare a solistei Aurelia 
Ardeleanu este înregistrarea unui album de muzică
populară din Banat, realizat la Novi Sad, împreună cu

solista Elena Jurjescu şi Doru Sârbu. Albumul
cuprinde melodii tradiţionale interpretate de trei in-
strumentişti care nu mai sunt printre noi la ora actuală:
Efta Botoca - Moisă Belmustaţă la vioară şi Pavel
Roşu la taragot. Printre proiectele de viitor solista 
aminteşte despre un album de cântece populare
româneşti pe care intenţionează să-l înregistreze îm-
preună cu tânăra interpretă Alina Susan, din Firiteaz,
pe care o cunoaşte de mai multă vreme şi de care se
ocupă pentru realizarea acestui proiect.
Ca o concluzie a prodigioasei sale activităţi de până
acum, Aurelia Ardelean se destăinuie: „Am încercat
să mă realizez cât mai bine pe drumul pe care am por-
nit. Şi sunt mulţumită. Mă simt un om împlinit pentru
tot ceea ce am făcut şi mai ales pentru fiul meu,
Mircea Petre, care este astăzi şi el un artist cunoscut,
a luat multe premii, a câştigat mai multe concursuri în
ţară şi străinătate. Este apreciat şi de specialişti şi sunt
foarte mândră de el. Multe nici nu-mi mai doresc: să
mă ţină Dumnezeu sănătoasă să pot să mai cânt şi, mai
ales, să aduc noi melodii iubitorilor de folclor”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Dar din dar, artă din artă

AAuurreelliiaa AArrddeelleeaannuu îîmmppăărrttăăşşeeşşttee ccooppiiiilloorr
dduullcceellee ccâânntt bbăănnăăţţeeaann
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Acum, în prag de primăvară, începutul lunii martie este o
perioadă deosebit de importantă pentru toate femeile:
mame, soţii, bunici. Cu ocazia acestei zile, mă pregătesc şi
acasă dar, mai ales, la grădiniţă. Alături de cei 25 de copii
din grupa pe care o coordonez, am dori să urăm „La mulţi
ani” mămicilor. 
Cu ocazia zilei de 8 Martie, mi-aş dori sănătate, care con-
sider că este cea mai importantă, şi la fel le doresc tuturor
femeilor, cunoştinţelor, mamelor. În plus, îmi mai doresc
linişte pe toate planurile. Le urez tuturor  femeilor din co-
munitate „La mulţi ani”, o primăvară frumoasă, multă să-
nătate, putere de muncă, iar bunul Dumnezeu să ne dea
înţelepciune.

Lenuţa TERTECI, consilier local

Cu ocazia zilelor de 1-8 Martie le doresc doamnelor multă
sănătate, bucurii, un an cât mai bun, cu spor în familie şi
nenumărate realizări pe toate planurile. Eu sărbătoresc
Ziua Femeii împreună cu familia mea, alături de cei dragi
mie, pentru că aşa mă simt cel mai împlinită. Îmi place să
primesc, dar şi să ofer cadouri cu această ocazie. Perso-
nal, consider că cel mai frumos şi reprezentativ dar de 8
martie sunt florile, pentru că le iubesc cel mai mult. De la
acest 8 Martie îmi doresc numai sănătate, iar în continuare
am încredere că voi reuşi să împlinesc tot ceea ce îmi pro-
pun. Consătenilor mei le urez multă sănătate, să fie mai
harnici, mai productivi şi le îndrept toate gândurile mele
bune! Tot ceea ce îmi doresc mie, le urez şi lor.

Miluţa CONŢESCU, consilier local

În calitate de mamă, soţie şi consilier
local, vă doresc o primăvară senină în
inimi şi în fapte.
Gândurile mele bune să se reverse
asupra familiilor dumneavoastră, ase-
meni scânteierii unui curcubeu ce
apare în urma lăcrimării sincere în
ochii unui cer de primăvară.
La mulţi ani!

Nicoleta ŞIPOŞ, consilier local

LLaa mmuullţţii aannii,,
ffeemmeeiilloorr ddiinn GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa!!

Ultima ninsoare-a prins să cearnă
Fulgul moale-a sărutat tăpşanul,

Mamă, când nici nu-mplinisem anul
Tu mi-ai arătat întâia iarnă.

Mi-ai purtat mânuţa peste nea
Ca să simt că-i moale şi e bună
Şi-ai privit cu mine, împreună

Ţurţurii ca un tăiş de stea.
Toate anotimpurile-apoi

Rând pe rând le-ai colindat cu mine
Ca să-nvăţ mai iute şi mai bine
Mândrele privelişti de la noi,
Şi-n căsuţa minţii să încapă

Bogăţia atâtor înţelesuri,
Câte sălcii se răsfrâng în ape,
Câte spice se îndoaie în şesuri.

Tu, întâia mea învăţătoare
Cu poveţe drepte calea-mi sameni

Şi mă-ndemni spre dragostea de oameni
Ca spre cel mai drept dintre izvoare.

Aş dori să te iubesc mereu,
Să-ţi mângâi cu mâna mea cea mică

Bluza mirosind a levănţică,
Mamă, când mă strângi la pieptul tău.

Ultima ninsoare-ncarcă merii
Dar curând ce plini vor fi de floare!

Martie mămico, sărbătoare!
Sărbătoarea ta şi-a primăverii!

Sărbătoarea Primăverii
Sub stele trece apa

Cu lacrima de-o samă,
Mi-e dor de-a ta privire,
Mi-e dor de tine, mamă.

Măicuţa mea: grădină
Cu flori, cu nuci şi mere,

A ochilor lumină,
Văzduhul gurii mele!

Măicuţo, tu: vecie,
Nemuritoare carte
De dor şi omenie

Şi cântec fără moarte!

Vânt hulpav pom cuprinde
Şi frunza o destramă.

Mi-e dor de-a tale braţe,
Mi-e dor de tine, mamă.

Tot cască leul iernii
Cu vifore în coamă.

Mi-e dor de vorba-ţi caldă,
Mi-e dor de tine, mamă.

O stea mi-atinge faţa
Ori poate-a ta năframă.

Sunt alb, batrân aproape,
Mi-e dor de tine, mamă.

Grigore VIERU

Mi-e dor de tine, mamă
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Primăvara vine ca o bucurie a vieţii: cu vremea frumoasă,
cu muguri care vor izbucni în floare, cu multitudinea de
culori... Revenirea la viaţă a naturii nu poate să fie inde-
pendentă de sufletul nostru, care o primeşte de fiecare
dată deschis, ca pe un dar mult aşteptat. Reverberaţia na-
turii se îmbină în noi cu ecouri nebănuite, într-o reverie
aproape perfectă, o simbioză om-natură care se perpe-
tuează de mii de ani. Cu toţii aşteptăm acest mirific ano-
timp al renaşterii. Îmi doresc, şi vă doresc tuturor
femeilor din lume, dar în special celor din comuna Giroc,
multă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi
un an cât mai bun. Pacea şi liniştea să dăinuiască nu doar
în jurul nostru, ci şi înlăuntrul nostru şi să avem timp, iar
dacă nu avem, să ne găsim, pentru a ne bucura de reîn-
vierea naturii din acest an.
La mulţi ani!

Dr. Viana ACIMOV-TOMA

Dumnezeu a creat mai întâi bărbatul.
Apoi, a vrut să creeze ceva mai bun,
aşa că a creat femeia.
Femeia face lumea. Ea e suverana –
nimic nu se face decât prin ea şi pentru
ea.
Femeia e un trandafir ceresc în viaţa
pământeană.
La mulţi ani pentru toate femeile din
lume!

Dr. Cosmina-Marieva MUNTEAN

Ziua de 8 Martie este una dintre cele mai fru-
moase, fiind şi Ziua Mamei. 
Mama este cel mai scump cuvânt din lume şi
doresc, cu acest prilej, tuturor mamelor şi fe-
meilor din comuna Giroc o primăvară fru-
moasă şi realizarea tuturor dorinţelor.
De asemenea, aş dori pentru toată lumea un
an mai bun, pentru femei cât mai multe flori
şi pace pe pământ. 
Aceasta pentru că sănătatea şi pacea sunt
cele mai importante lucruri.
La mulţi ani tuturor femeilor!

Dr. Lucia BARBONI

Când vrei să vorbeşti despre primăvară este uşor, dintr-un anumit
punct de vedere, dar şi greu, în acelaşi timp. Uşor poate fi din
punctul de vedere al bucuriei noastre sufleteşti, a entuziasmului
cu care întâmpinăm acest anotimp cu totul special... Mai greu îţi
vine când vezi că recuzita de cuvinte pe care le ai la îndemână să
vorbeşti despre primăvară este destul de limitată: lumină, căl-
dură, muguri, flori, bucurie, păsări... poate mărţişor!
Cert este că primăvara este în primul rând o revenire. O revenire
la viaţă, la căldură şi lumină, o revenire a păsărilor călătoare, o re-
venire a noastră într-o „aceeaşi veşnică şi neschimbată primăvară”,
dar cu un an mai mult... Însă nu avem voie să vorbim despre ani,
mai ales noi, femeile, cu atât mai mult cu cât rămânem tinere în su-
fletele noastre, rămânem tinere în ochii celor care ne iubesc şi vom
reîntineri cu fiecare primăvară. Astfel, am mai descoperit un cuvânt
din recuzita primăverii, iar el se numeşte tinereţe...
La mulţi ani!

Dr. Codruţa OLARIU

Ce bine 
că eşti

E o întâmplare a fiinţei mele
şi atunci fericirea dinlăuntrul meu

e mai puternică decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăţişare

mereu dureroasă, minunată mereu.

Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte
lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce despart

fluviul rece în delta fierbinte,
ziua de noapte, bazaltul de bazalt.

Du-mă, fericire, în sus, şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când

lumea mea prelungă şi în nesfârşire
se face coloană sau altceva

mult mai înalt şi mult mai curând.

Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!
Două cântece diferite, lovindu-se amestecându-se,

două culori ce nu s-au văzut niciodată,
una foarte de jos, întoarsă spre pământ,

una foarte de sus, aproape ruptă
în infrigurata, neasemuita luptă

a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.

Cântec fără
răspuns

De ce te-oi fi iubind, femeie visătoare,
care mi te-ncolăceşti ca un fum, ca o viţă-de-vie

în jurul pieptului, în jurul tâmplelor,
mereu fragedă, mereu unduitoare?

De ce te-oi fi iubind, femeie gingaşă
ca firul de iarbă ce taie în două

luna văratecă, azvârlind-o în ape,
despărţită de ea însăşi

ca doi îndrăgostiţi după îmbrăţişare?...

De ce te-oi fi iubind, ochi melancolic,
soare căprui răsărindu-mi peste umăr,

trăgând după el un cer de miresme
cu nouri subţiri fără umbră?

De ce te-oi fi iubind, oră de neuitat,
care-n loc de sunete

goneşte-n jurul inimii mele
o herghelie de mânji cu coame rebele?

De ce te-oi fi iubind atâta, iubire,
vârtej de-anotimpuri colorând un cer
(totdeauna altul, totdeauna aproape)

ca o frunză căzând. Ca o răsuflare-aburită de ger.

Nichita STĂNESCU

O mamă bună preţuieşte cât o sută de profesori.
(Johann Friedrich Herbart)
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Primăvara, anotimpul renaşterii, al veseliei, ne
aduce în suflet zâmbet şi speranţă. Sădim şi în su-
fletul copiilor aceste trăiri şi, prin activităţile de la
început de martie, îi învăţăm să îşi exprime aceste
sentimente pentru persoanele dragi – mămici sau
bunici.
8 Martie trebuie să fie un prilej de bucurie pentru
toate femeile, un moment în care ne umplem su-
fletul de căldura primăverii. La mulţi ani!

Adelina JIANU, cadru didactic coordonator
Grădiniţa P.P. Giroc

Zâmbetul să vă fie mereu blând precum soarele
primăverii. Inima să vă  tresară mereu de bucurie la
vederea primului ghiocel. 
Iar minunea renaşterii naturii să vă aducă aminte
că întotdeauna mai există o speranţă. 
Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi 
spiritul acestor zile să vă însoţească pretutindeni. 
O primăvară ca-n poveşti!

Oana SIMION, cadru didactic coordonator
Grădiniţa P.P.Chişoda

„Iubesc femeia!... A vieţii cheie!”. Aşa spune un
cântec din perioada interbelică, dedicat femeilor.
Femeia, această fiinţă fregilă care ani de-a rândul 
s-a străduit să fie egala bărbatului. A pătruns în
aproape toate domeniile de activitate, pentru a
demonstra sieşi şi altora că este capabilă, că se des-
curcă, că poate fi puternică. Şi-a apărat apoi, cu
îndârjire copiii şi familia, a stat de multe ori poate în
spatele unui bărbat drag, pentru a-l susţine. Însă,
dând la o parte toate acestea, rămâne totuşi un om
sensibil care are nevoie de o vorbă bună, de o mân-
gâiere, de o floare pentru a merge înainte. 8 Martie
soseşte, astfel, să sărbătorească femeia, fie ea fiică,
soră, prietenă, soţie sau bunică. Un gând bun şi o
rază de soare tuturor femeilor.

Prof. Leli-Mioara LAL, director adjunct al 
Liceului Teoretic „David Voniga”

Dacă e martie, e primăvară. Anotimpul florilor, al
vieţii intense, aduce cu sine bucuria prospeţimii,
speranţa de mai bine, căldura din inimi. Împletim
roşul iubirii cu albul purităţii, spre a prinde în piep-
tul ei, al femeii, mărţişorul recunoştinţei, al
dragostei. Ei, celei mai delicate dintre făpturile Cre-
atorului, i se cuvin urările cele mai frumoase, florile
cele mai înmiresmate, preţuirea semenilor.
Adresez tuturor colegelor, mamelor, colabora-
toarelor noastre întru creşterea şi educarea copiilor
şcolii, cele mai sincere şi calde urări de bine, cu
prilejul zilei de 8 Martie. 
La mulţi ani, doamnelor şi domnişoarelor!

Prof. Marieta DENEŞ, 
director al Liceului Teoretic „David Voniga”

La tine,
mamă...

La tine, mamă, mă gândesc mereu
De câte ori durerile m-apasă.
În clipe de tristeţe şi de greu

Trimit un gând la tine, către casă.

Te văd în amintiri cum ne zâmbeai,
Chiar şi atunci în clipe de durere.
Cu-o lacrimă, furiş, ne mângâiai,
Cu sufletul... şi sfânta lui tăcere.

Aş vrea să pot în vise să te ţin.
Ca tine mamă... să-mi răpun necazul.

Să cred doar în speranţele ce vin
Şi-n lacrima ce-mi mângâie odrazul.

La tine mamă... doruri de se frâng,
Tu ştii să le acoperi cu tăcerea.
La tine mamă gândurile plâng,

Dar numai tu le-mpărtăşeşti durerea.

Marin BUNGET

Mama este
Mama este raiul ce ades suspină,

Lacrima-i curată e prosop de vină,
Mama este cerul cu steluţe dalbe,
Înger de lumină gândurilor toate.

Mama este chipul zorilor albaştri,
Ce la cap veghează visul printre aştri,

Mama e culoarea cerului senin,
Miere-n supărare - veacuri de pelin.

Mama este viaţa fremătând în palme,
Dorul şi iubirea-n lumile de cazne,
Mama este setea ce tăcut se-adapă,
Liniştii de prunc - nesfârşită apă.

Mama este soare, chipul de lumină
Ce ne intră-n suflet şi nu are vină,

Mama este câmpul plin de verde iarbă,
Mama este neaua serilor de iarnă.

Mama este vatra focului ce arde,
Basmul ce se-aşterne la copil în palme,

Mama e pământul care coace roade,
Toamna ce bogată, poame în cascade.

Mama-i mac în floare ce îmbie câmpul,
Dulcea lui privire ce-o sărută vântul,

Mama e lumina sufletului veghe,
Mama e credinţa - graiul nepereche.

Gheorghe A. STROIA

Dumnezeu nu poate fi pretutindeni, aşa că a creat
mamele. (Proverb evreiesc)

Inima unei mame este un adânc abis în străfundurile 
căruia vei găsi întotdeuna iertarea. (Honore de Balzac)

Numai o mamă ştie ce înseamnă a iubi şi a fi fericit. (Chamisso)
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Venirea primăverii se identifică, în primul rând, cu
viaţa. Nu poţi să vorbeşti despre primăvară fără să
vorbeşti despre soare, femeie şi flori – lumină, gin-
găşie şi culoare, adică despre tot ce e mai frumos pe
pământ.
Atât primăvara, cât şi femeia se identifică cu viaţa,
iar aceste două anotimpuri – anotimpul primăvară
şi anotimpul femeie – sunt cântecele de triumf ale
vieţii asupra împietritei ierni, când vorbim de pri-
măvară şi asupra inertului, când vorbim despre fe-
meie. Şi, mai ales, cele două anotimpuri se îmbracă
în lumină, culoare şi flori. Multe şi multicolore
flori, ca semn al fragilităţii şi gingăşiei, dar şi al
frumosului şi culorii.
Primăvara şi femeia mai sunt anotimpurile dragos-
tei, care îmbracă viaţa în lumină şi căldură.

Aurelia ARDELEANU

1 martie, după cum ştim cu toţii, reprezintă
prima zi de primăvară, începerea unui anotimp
mai blând, dar şi sărbătoarea renaşterii naturii.
Începând cu această dată, oamenii sunt cu-
prinşi de farmecul dragostei, de bucuria copi-
lăriei, de spiritul tineresc şi de tot ce e frumos
şi nou în jurul lor. Iar 8 martie consider că este
o zi foarte importantă, în care rolul femeii este
primordial, mai ales că în această dată sărbă-
torim ziua celor ce ne-au dat viaţă, a mamelor
noastre. Domnilor le transmit că, dacă nu în-
totdeauna, măcar în această zi specială, dedi-
cată sexului frumos, femeia trebuie să fie
sărbătorită şi preţuită. Iar doamnelor le urez ca
întotdeauna să aibă primăvara în suflet, să
treacă peste toate încercările vieţii, să fie iu-
bite şi respectate.

Desanca LALICI

E greu să-ţi găseşti cuvintele pentru acest anotimp. Primăvara
e reîntoarcerea la viaţă: lumină, flori, culoare, căldură, dar mai
ales căldură sufletească. Să fii mamă e un lucru minunat. E
dragoste pentru viaţă. Bucurie! Flori! Şi gânduri bune.
Mă bucur cu fiecare primăvară alături de copiii şi familia mea.
Iubesc copiii. Şi cred că nimic nu e mai frumos decât să auzi
un copil spunând „Bună dimineaţa”. Pentru că ei ne împlinesc
viaţa. Sunt trăirea noastră în viitor. Iar primăvara e „bună di-
mineaţa” vieţii. Pentru acest început de primăvară, pentru
aceste zile deosebite, nu mi-am propus nimic special. Poate
sănătate, pe care o doresc tuturor mamelor şi femeilor din
lume. Mă simt înconjurată de dragostea familiei şi îmi e de-
ajuns. Şi dacă tot trebuie să primesc un dar, ajunge o floare...
Nici nu ştiţi cât poate să cântărească, să însemne o floare.
Doresc tuturor femeilor din lume sănătate şi să aibă mulţumire
sufletească, un martie cu multe flori şi îmbrăţişări, o primă-
vară aşa cum îşi doresc ele pentru a fi fericite.

Zorica SAVU

Orice pe lumea asta începe şi se termină cu iu-
bire... De aceea, vă urez pentru acest început de
primăvară să aveţi înţelepciunea să iubiţi omul
potrivit, şansa să-l faceţi fericit şi puterea să-i ară-
taţi iubirea pe care sunteţi capabil să o dăruiţi. Vă
doresc ca sănătatea să vă înroşească obrajii, feri-
cirea să încolţească în sufletele dumneavoastră şi,
asemeni soarelui, să luminaţi zilele celor dragi!

Din suflet de bănăţeancă, cu drag,
Doriana TALPEŞ

Tu tot mai trăieşti, bătrână mamă?
Ţie cu supunere mă-nchin!

Mica-ţi casă, seara de aramă,
Lumineze-o paşnic şi senin.

Mi se scrie că eşti tulburată,
Că ţi-i dor de mine ne-ncetat,

Că ades baţi drumul, supărată,
În paltonul vechi şi demodat.

În albastre seri ţi se năzare -
Gând pustiu, ce lacrimei dă val -
Că la crîşmă, într-o-ncăierare,

Mi s-a-nfipt în inimă-un pumnal.

Mamă, nu-i nimic! Delirul fură
Gândul tău, ducându-l spre prăpăd;

Nu-s beţiv chiar în aşa măsură,
Ca pierind, să nu te mai revăd.

Ca-n trecut mi-i inima duioasă,
Am un vis, un vis pe care-l storc:

Să mă smulg din dorul ce m-apasă
Şi la noi acasă să mă-ntorc.

Eu voi reveni pe când răsfaţă,
Pomii-n floare, satul meu tăcut.
Dar să nu mă scoli de dimineaţă,

Cum opt ani în urmă ai făcut.

Nu trezi deşertăciunea crudă,
Nici regretul că mă risipesc.

Prea devreme, pierdere şi trudă,
Mi-a fost dat trăind să pătimesc.

Să mă rog tu nu-mi mai da poveţe!
Nu-i nevoie! Duse-s câte-au fost.

Numai tu-mi eşti reazem la tristeţe,
Numai tu dai vieţii mele rost.

Fie-ţi deci neliniştea uitată,
Nu-mi mai duce dorul ne-ncetat,
Nu mai bate drumul, supărată,
În paltonul vechi şi demodat.

Serghei ESENIN

Scrisoare mamei

Nu cărţile cresc oameni, ci mamele. 
(August Strindberg)

Atunci când există o mamă în casă lucrurile merg
bine. (Amos Bronson Alcott)

La începutul tuturor lucrurilor măreţe se află o 
femeie. (Alphonse de Lamartine)

Femeia frumoasă e o bijuterie. Femeia bună e o 
comoară întreagă. (Napoleon Bonaparte)

Femeile sunt al doilea mare mister al omenirii. 
(Anne Rice)

Femeia este inima familiei. (Maica Tereza)

Toată educaţia depinde de mamă. (Aristotel)
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Ioan Belengeanu
Fiu de ţărani din Pădureni, învăţătorul Ioan Belen-
geanu s-a stabilit în Giroc în anul 1943. Încă din pri-
mii ani de dăscălie, s-a dedicat cu pasiune şi cu
vocaţie profesiunii de educator şi luminător al copii-
lor, cărora le-a fost apropiat, ca şi oamenilor satului.
Pe lângă activitatea la catedră, organizează şi primele
excursii, una dintre acestea fiind la Reşiţa, unde co-
piii de ţărani din Giroc au putut vedea furnalele bă-
trânului combinat siderurgic.
S-a implicat în viaţa culturală a comunei, preluând tra-
diţia dirijorilor de cor. Formaţia corală pe care a con-
dus-o, în repertoriul căreia a introdus multe cântece
ale compozitorilor bănăţeni, s-a remarcat la nume-
roase concursuri şi festivaluri.
Pentru câteva cântece patriotice interzise de puterea
comunistă, după instaurarea acesteia, a fost socotit
reacţionar, arestat, judecat şi condamnat. A petrecut
cinci ani în închisori şi la Canal, aflându-se la un pas
de moarte.
Revine în activitatea didactică, dar nu la şcoala din
Giroc, ci, după multe căutări, reuşeşte să se încadreze
ca pedagog la şcoala specială de surdo-muţi din Ti-
mişoara, de unde a ieşit la pensie.
Pe plan cultural, îşi reia activitatea de dirijor al coru-
lui bisericesc, care, pentru o vreme, activează şi pe
lângă Căminul Cultural, activitate căreia i se dedică
cu toate puterile sale până la sfârşitul vieţii, în anul
1996.
Au mai activat, în diferite perioade, între anii 1918-
1948, următorii învăţători: Sabina Minişan, George
Gruin, Mărioara Crişan (Baicu), Nicolae Vădăstreanu,
Elena Teglaşiu, Ioan Ciorogariu, Ioan Orădan, Aure-
lia Cardas (grădiniţă), Nina Mălaiu, Elena Păunesc,
Constanţa Bumbescu, Florica Luminosu, Ioan Sfer-
dean (director între anii 1932-1938), Ioan Stoicu
(director între anii 1938-1942), Barbu Ionescu (di-
rector între anii 1942-1950).
Din informaţiile primite de la învăţătorul pensionar
Iosif-Tiberiu Stelzner, din Germania, la sfârşitul ani-
lor ’30, dar mai ales după apropierea politică dintre
România şi Germania de la începutul anilor ’40, pen-
tru a-i învăţa pe copiii etnicilor germani din Giroc,
care frecventau şcoala românească, să scrie şi să ci-
tească corect în limba germană, sunt aduşi din Timi-
şoara învăţători şi preoţi, care desfăşoară această
activitate mai ales în vacanţa de vară. Aceşti dascăli
germani, la sfârşitul activităţilor cu copiii, îi învăţau
pe aceştia şi dansuri populare germane, după care
seara erau invitaţi la masă în familii, unde şi înoptau.
Acolo se aduna o mare parte din comunitatea ger-
mană, care învăţa cântece sau discuta probleme spe-
cifice nemţilor din sat. Asemenea învăţători au fost:
Frany Sturmer, Kathe Roch şi Grete Knoph, ei fiind
trimişi de la şcoala superioară „Banatica” din Timi-
şoara.

Şcoala din Giroc între anii 1948-1990
Izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial contri-
buie la stagnarea şcolii româneşti şi, implicit, a celei
din Giroc, provocând mari dificultăţi procesului de în-
văţământ.
Mulţi dascăli sunt mobilizaţi şi trimişi pe front, cla-
sele sunt comasate, pentru ca învăţătorii rămaşi în
şcoală să poată cuprinde toţi elevii în procesul de în-

văţământ.
După război, odată cu transformările politice şi ideo-
logice, pentru aproape jumătate de secol, şcoala cu-
noaşte o evoluţie contradictorie,, cu realizări
importante, dar şi cu numeroase renunţări, compro-
misuri şi umilinţe suferite de corpul profesoral.
Reforma învăţământului din luna august a anului 1948
a urmărit distrugerea tradiţiilor democratice şi naţio-
nale ale şcolii româneşti şi integrarea în planurile de
sovietizare şi comunizare a României. Se petrec
schimbări în planul de învăţământ, limba rusă se stu-
diază începând cu clasa a IV-a, se restrânge predarea
istoriei şi geografiei României în favoarea istoriei şi
geografiei URSS, educaţia religioasă este interzisă,
programele analitice sunt orientate în direcţia ideolo-
giei comuniste şi sovietice.
Acum cadrele didactice sunt obligate să participe la
ample acţiuni de „lămurire a ţăranilor” pentru intra-
rea în CAP. Cel mai mult aveau de suferit copiii pro-
venind din familiile de ţărani înstăriţi, aşa-zişii
chiaburi, care sun persecutaţi, scoşi în faţa şcolii fiin-
dcă frecventau biserica, nu sunt primiţi în organizaţia
de pionieri, sunt scoşi de la cursuri şi trimişi acasă
pentru a-şi lămuri părinţii să intre în CAP, împiedicaţi
să se înscrie la licee sau în învăţământul superior, pe
motivul că nu au „origine sănătoasă”.
În primii ani după război şi până în anul 1964, la
Şcoala din Giroc funcţionează şcoala elementară de
şapte clase, după care se trece la învăţământul obliga-
toriu de opt ani, şcolarizând în clasele V-VII şi mulţi
elevi veniţi din Chişoda (până în 1960), din Urseni
(până în 1961) şi din Uliuc (până în 1967), în aceste
localităţi neexistând ciclu gimnazial.
În deceniul al şaselea, în şcoala noastăr se desfăşoară
ample acţiuni de şcolarizare şi alfabetizare, în care au
fost cuprinşi copiii sau tinerii care în perioada războ-
iului nu au putut frecventa şcoala.
Dacă în anii ’50 era la modă alfabetizarea, în anii ’70,
la indicaţiile partidului comunist, se desfăşoară o
amplă acţiune de şcolarizare a persoanelor care aveau
doar patru clase, la început în acest program fiind cu-
prinşi doar foştii membri de partid, după care şcolari-
zarea se extinde la toţi cetăţenii cu studii incomplete.
Era o activitate formală, fiindcă în cinci zile de exa-
mene în vacanţa de iarnă, cu cărţile pe masă, se „lua”

o clasă, pentru ca în vacanţa de primăvară să mai „pro-
moveze” încă una, astfel că în patru vacanţe din doi
ani „seraliştii” s-au văzut absolvenţi a opt clase. Din
această amplă acţiune nu erau importante cunoştinţele
acumulate, cu doar raportarea la Congresul PCR din
1979 că toţi membrii de partid au cel puţin opt clase.
Probabil că în acelaşi fel, unii au făcut apoi şi liceul.
Unele dintre aceste neajunsuri, total contrare şcolii
tradiţionale româneşti, vor fi înlăturate prin legile în-
văţământului din anii 1968 şi 1978. Se generalizează
învăţământul de opt ani, se diversifică reţeaua şcolară,
punându-se accent pe orientarea practică şi formativă,
dar se adânceşte şi conţinutul dogmatic, ideologizant
şi ateist. Şcoala este transformată într-un instrument
de îndoctrinare marxistă şi de inoculare, încă de la
grădiniţă, a cultului personalităţii, activităţile educa-
tive şi culturale din şcoală fiind subordonate acestor
obiective.
Practica agricolă din toamnă se întinde pe trei-patru
săptămâni pentru elevii claselor V-VIII, cu urmări ne-
gative în pregătirea acestora, la care se adaugă per-
turbarea procesului de învăţământ. Această practică
nu avea nici un rol educativ şi formativ în deprinderea
acestor meserii legate de agricultură, spre deosebire
de practica agricolă organizată în perioada interbelică,
atunci când copiii învăţau tehnica altoiului, albinăritul,
cusutul costumelor populare, noutăţi privind creşterea
animalelor sau cultura unor plante, precum şi împle-
titul coşurilor din nuiele, din care mulţi locuitori ai Gi-
rocului aveau să-şi câştige existenţa, prin vânzarea
acestora pe piaţă.
O altă activitate impusă şcolilor era creşterea viermi-
lor de mătase, când în trei-patru săli de clasă nu se mai
făceau cursuri, ci se amenajau rafturi pentru creşterea
acestora, iar elevii scoşi de la ore trebuia să adune
frunze de dud. Pentru asigurarea frunzelor necesare, în
loturile şcolare s-au plantat duzi pitici, dar până ca
aceştia să ajungă la deplină maturitate şi să asigure
frunzele necesare, elevii, însoţiţi de cadrele didactice,
au străbătut lungi distanţe pe Calea Şagului sau prin
împrejurimi, de unde au adunat frunzele necesare.

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

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

File de istorie giroceanA

Organizarea învăţământului 
şi cei mai reprezentativi dascăli 

ai şcolii din Giroc
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În Dictţonarul Explicativ al Limbii Române, Editura
Academiei R.S.R., 1975, la pagina 303, epitaful este
definit ca fiind „o inscripţie funerară în proză sau în
versuri, cuprinzând elogiul defunctului sau o sentinţă
morală”. Şi în cimitirul Girocului, obiceiul de a oma-
gia pe cel mort – obicei străvechi, întâlnit la toate po-
poarele antice – este bine reprezentat, mai ales
începând de la sfârşitul secolului al XlX-lea, când pia-
tra şi marmura, pe care se pot grava cu uşurinţă in-
scripţii durabile, au început să devină tot mai mult
materia primă pentru confecţionarea monumentelor
funerare, înlocuind crucile de lemn.
O cercetare a epitafurilor din cimitirul satului nostru
oferă date deosebit de interesante privind concepţia
despre viaţă şi moarte a înaintaşilor noştri, despre eve-
nimente sociale şi politice cu care aceştia au fost con-
temporani, despre starea economică din acele vremuri,
ocupaţiile locuitorilor, ca şi despre aspecte demogra-
fice. Din epitafuri se poate observa, deseori, gustul
pentru exprimarea aleasă, frumoasă, pe alocuri artis-
tică, prin care se evocă figura celui dispărut.
Concepţia populară despre rosturile vieţii şi sensul
morţii, ca şi concepţia creştină, dualistă, despre alcă-
tuirea omului din trup şi suflet răzbat din numeroase
inscripţii. Potrivit acesteia, prin moarte trupul şi su-
fletul se despart: „Sufletul meu a plecat la Domnul
sfânt,/ Iar trupul rece în acest pământ/”, stă scris pe
mormântul lui Roman Vasii. În multe
epitafuri se întâlneşte credinţa că viaţa
şi moartea sunt date de destin, de soartă
sau de Divinitate, iar omul este supus,
nu li se poate sustrage. Aşa aflăm din
versurile de pe crucea lui Rotariu Gheor-
ghe: „O, tu moarte-nfricoşată/ Ce dispui
de a noastră soartă”. Moartea e văzută
ca o lege, ca o datorie a fiecărui om, iar
plecare dintre cei vii nu trebuie să-i în-
tristeze pe cei rămaşi, aşa cum i se adre-
sează Ana Stoia mamei sale: „Azi... plec
cu Dumnezeu/ Iar la mormânt când vii/
Să nu mă plângi, ci cu mândrie/ Să-ţi
aminteşti de fiica ta/ Care drept a păşit
spre datorie”. Alteori, cel decedat se re-
volta împotriva sorţii, mort prin ţară
străină: „Oare cerul cel de sus/ N-a avut
nimic de spus?”. Dimpotrivă, din epita-
ful Cristinei Voica, ca şi din altele, re-
iese că lumea de dincolo este un liman
al liniştii unde de rele este scutită şi
unde odihneşte fără durere. Aceasta cu
atât mai mult cu cât suferinţele dinain-
tea morţii sunt mari. „Fără de veste tirana moarte a
venit/ Cinci săptămâni am suferit”, pentru că „Moar-
tea cu dor mare m-a lovit în cap”, se menţionează în
epitaful Elenei Neda, răposată prematur, epitaf com-
pus de tatăl ei, ţăran autodidact, autor al multor versuri
de pe pietrele funerare din cimitir. (Paradoxal, pe cru-
cea lui nu e dăltuit nici un epitaf!). În spiritul religiei
creştine, se exprimă în multe versuri credinţa în jude-
cata de apoi, de la care nu se poate sustrage nimeni:
„Am fost chemată/ Sus la dreapta judecată/ Unde n-
am fost niciodată” (Momir Ana), după care ar urma
aşezarea în raiul ceresc cu toţi ai săi (Ruja Mârza).
Plecarea din această lume, despărţirea de cei dragi, de
familie, rude, prieteni, este mai întotdeauna dureroasă,
atât pentru cel dispărut, cât şi pentru cei rămaşi în
viaţă. Iată câteva exemplificări: „Dragi surorile mele,/
V-am lăsat cu mare jele/ Am murit cu mare dor/ Dorul
de-al meu frăţior” (Ion Văcan) sau „Mare jele am
lăsat/ Un copil ca şi o floare/ Şi casa plină de jale/ 
Ş-am lăsat soţul iubit...” (Ana Bosa). Regretul ca pă-
răsesc această lume, în care n-au putut să se împli-
nească şi să se bucure pe deplin, se întâlneşte pe
monumentele celor tineri: „Floare fui, floare trecui /
Parte de lume n-avui” (Solomie Loica); „N-avui parte
nici dulceaţă / Noroc bun de a mea viaţă (Urşica 
Petrică); „Cate flori şi viorele/ Toate plâng de a mea
jele, / Căci prea tânăr putrezesc” (Băbuţ Viorel); „Tare
lumea mi-o fost dragă, / Numai soarta mi-o fost slabă”
(Maria Babescu).
Nu mai puţin impresionantă este durerea celor rămaşi
în viaţă, a familiei, la despărţirea  de cel drag răposat:
„M-ai lăsat singură-n lume! / Fără nici un ajutor”, se

tânguie îndurerata soţie a lui Nicolae Buibaş, celui
care i-a fost fericirea vieţii. Familia îl plânge întristată
pe Adrian Seiman: „Ne-ai fost comoara cea mai sfântă
/ Şi ca pe-un înger te-am iubit”. O litanie mioritică în-
tâlnim în epitaful Cristinei Surdu: „Lacrimile-mi curg
/ Unde să mă duc / Nu pot să te-aduc”.
În cele mai multe epitafuri sunt exprimate dorinţele
defunctului adresate celor rămaşi în urma lui. Sfâr-
şindu-se din viaţă şi părăsind această lume trecătoare,
cei decedaţi sunt preocupaţi de cealaltă existenţă, de
viaţa veşnică, în care ar vrea să stea alături de sfinţi.
Astfel se adresează părinţilor Maria Rotariu: „Ah,
scumpii mei părinţi / Rugaţi pe Dumnezeu / Ca sus, în
ceruri, între sfinţi / Să-mi facă locul meu”. Aceeaşi
rugă îndurerată este exprimată de părinţii Mariei
Cincu: „Sus, în cerul său prea sfânt / Domnul să-ţi să-
lăşluiască / Sufletul tău bun şi blând / Şi să ţi-l ocro-
teasc”. Nu de puţine ori, dorinţa celui dispărut este ca
aceia pe care a fost nevoit să-i părăsească să nu-l uite,
ci să vină la mormânt, pentru că prezenţa lor acolo îi
astâmpără dorul, după cum aflam din epitaful Mariei
Branda: „O, dragi părinţi iubiţi / Lângă mormântul
meu / Voi să veniţi mereu / Iar pe copilul meu / Să-l
puneţi lângă cruce / Să-i aud glasul dulce, / Să-mi
stâmpăr dorul meu”. În pragul despărţirii, cei ce
pleacă nu-i uită pe cei din familie, copleşiţi de durere,
îşi adresează deseori o rugă testamentară unuia dintre

cei mai apropiaţi îndreptăţit să i-o îndeplinească.
Aşa citim în epitaful lui Petru Petcu: „Te rog pe tine,
Călina (soţia lui - n.aut.) / Adu la toţi mângâiere / În
astă mare durere. / Mângâie pe mama mea / Care-abia
poate umbla... / Pe săracul tatăl meu / Ce-a pierdut
sprijinul său”. Când cel sfârşit din viaţă lăsa în urmă-
i copii, în epitaf este exprimată grija faţă de aceştia.
Citez din versurile de pe crucea de la căpătâiul tinerei
mame Cuc Ana Elena: „Voi cei dragi şi cei iubiţi / Cât
pe lume mai trăiţi / De copii să îngrijiţi”.
De multe ori întâlnim în aceste inscripţii funerare re-
feriri la ocupaţii, preocupări, activităţi sau evenimente
istorice care au marcat existenţa celui înmormântat.
Despre o vreme în care strângerea averii, a bogăţiei,
reprezenta pentru mulţi soluţia smulgerii dintr-o con-
diţie socială şi morală precară, obiectiv nu uşor de rea-
lizat, aflăm din epitaful Persidei Mutu: „La străini tu
ai lucrat / Şi avere ne-ai lăsat”, ca şi din cel al lui Ilie
Marincu, care „A trăit zile bune / Tot muncind şi chi-
nuind / Avere-n lume-agonisind”. Plugăritul, cândva
ocupaţia de bază la mai mulţi dintre sătenii noştri,
practicat cu hărnicie, e amintit în câteva referiri. Din
versurile dăltuite în marmură şi alcătuite de Ana Peia
la moartea prematură a fratelui ei, Pavel Peia, aflăm că
tânărul a fost harnic fecior, deoarece „Când tatăl lor a
murit/ El plugul i l-a pornit”, neîntrerupând lucrarea
pământului. Despre Viorel Băbuţ, decedat şi el prea
devreme, la doar 15 ani, aflăm că „Plugul de coarne-
a luat / Coşia a încărcat / Voios toate le-a lucrat”.
Există în cimitirul Girocului câteva cruci şi monu-
mente care eternizează memoria unor fii ai satului,
eroi căzuţi în cele două războaie mondiale. Printre

aceştia se află George Berlovan, pe a cărui cruce se
poate citi că „A răposat la 26 iulie 1917 în Grazi, în
spital, puşcat în fo(a)le”. Interesantă este menţiunea
de pe crucea lui Traian Cojocariu răposat (...) jelind
pe fratele său, Ioan Cojocariu, învăţător, mort ca erou
în Rusia la 20 noiembrie 1942 (înmormântat, probabil,
în loc necunoscut), însemnare făcută pentru ca numele
celui pierit să dăinuiască. Pe lângă acestea, se disting
în cimitirul nostru trei monumente identice, ridicate
de familiile a trei eroi înfrăţiţi prin destin; au căzut pe
frontul din răsărit tot în anul 1942. Ei sunt: Ionel Con-
stantin Marincu, Trifu Ţuţu Buibaş şi Petru Ţuţu Bosa.
Epitafurile de pe monumentele lor, neobişnuit de
lungi, au un conţinut aproape identic, într-o aceeaşi
exprimare, ceea ce adevereşte că au fost compuse de
acelaşi autor (creatorul ţăran, Ioan Nicu Neda, potri-
vit mărturiei fiului acestuia, Iulian Neda). Astfel, după
numele fiecăruia şi după anul morţii se menţionează
că a(u) căzut eroic în Războiul sfânt pentru întregirea
hotarelor României şi slava sfintei noastre biserici
străbune. Apoi sunt amintite aspecte ale vieţii de fa-
milie, împrejurările morţii fiecăruia, iar în final, oma-
gierea celui dispărut şi îndemnul la neuitare: „Prea
slăvită să-i fie jertfa şi binecuvântată amintirea”.
Cercetând epitafurile din cimitirul nostru, se poate
constata că uneori sunt menţionate împrejurările (dacă
sunt neobişnuite, ieşite din comun) în care s-a produs

decesul. Asemenea situaţii intere-
sează, deopotrivă, atât pe cei din
familia defunctului, cât şi pe au-
torii de epitafuri, pentru a impre-
siona pe cititor şi pentru a păstra
mai bine în amintire memoria
celui dispărut.
Din epitaful Elenei Cincu (1878-
1920) aflăm că a decedat în urma
unui accident care i-a provocat
moartea groaznică arzând în foc.
Nu se specifică alte amănunte pri-
vind circumstanţele întâmplării.
De cele mai multe ori, moartea
tragică este cauzată de un acci-
dent. Iată relatarea sumară a eve-
nimentului, consemnat pe crucea
sub care se odihneste Bosa Vasile
Roman (1920-1971): „Rea
moarte tu ai avut, / Din cireş tu ai
căzut. / Cine acolo te-o fi dus /
Ştie numai Cel de Sus. / La o
mare sărbătoare / A doua zi de

Rusale / Ţi s-au stins zilele tale”.
Un accident asemănător a pus capăt vieţii lui Rotariu
Petru Iulian (1938-1983): Soarta crud-o fost să fie /
M-a răpit tăind la vie, /de pe scaun m-am răsturnat /
Nimeni nu m-a mai salvat”.
Împrejurările morţii devin mai dramatice atunci când
relatarea „o face” defunctul, la persoana întâi.
Astfel este redată întâmplarea care a răpit viaţa unui
copil de 7 ani, Bogdan Ilie Ovidiu (1982-1989): 
„V-am lăsat în zori / La 7 anişori / Mare-aş fi crescut
/ Dar firul s-a rupt... / Rău mi-a fost ursit / Moarte din
cuţit, / Să nu-l văd defel / Şi să intru-n el.
Impresionante şi dramatice sunt momentele în care au
căzut câţiva dintre eroii Girocului în Războiul sfânt
pentru întregirea hotarelor şi slava sfintei noastre bi-
serici. Din epitaful de pe monumentul lui Constantin
Marincu (1912-1942) aflăm: „Era o zi de duminică
când ordin s-a dat / Cu toţii să fim pregătiţi pentru
atac. / Duşmanul cu un glonte m-a împuşcat, / Viaţa şi
zilele mele dragi s-au scurtat. / Moartea mi-a fost atât
de îngrozitoare, / Atât am putut spune: unde şi ce mă
doare. / Am strigat camarazii şi pe-al meu verişor / Să
vină cu toţii, să nu mă lase să mor”. Moartea drama-
tică a altui erou, Petru Ţuţu Bosa (1915-1942), este
relatată (probabil de către acelaşi autor de epitafuri,
Ioan Neda) în versuri la fel de emoţionante: „Într-o zi,
primind ordinul de înaintat, / Noi cu toţii pe cai am în-
călecat, / Mergând cu toţii pe drum călare. / Dar trei
gloanţe de puşcă tare / Pieptul meu cel viteaz l-au se-
cerat, / Mort de pe cal jos am picat”.

Prof. Ion MURARIU

EEppiittaaffuurriillee ddiinn cciimmiittiirruull GGiirrooccuulluuii ((11))
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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

34. Stră-străbaba
noastră Seculiána
Şî la Baba noastră Seculiána am prins noi dă veste
– şî asta măi-năince dă a zăfla dî la Ociu Lae – am
audzît şî şcim că tata ei, George Ribariu, o fost ăl
dîn urmă preót dîn ńeamu nostru ş-o fost tata ei. Ş-
o fost ăl dîn urmă Ribari care-o întrat cu suspińi în
şpitari şî dîn şpitari n-o măi ieşît viu; o întrat pră
piśioarili lui, n-o vrut să să baźe altmintrilea,
numa cu cruśea-n frunce, şî n-o măi ieşît viu, iară
acasă n-o măi aźuns niśicând. Pră cobârşău i-or
pus căpiţa dă oţăl cu cruśe-n fruncea căpiţî şî cu
corn dă oţăl în chemea bolţî – tot dă oţăl şî scăfâr-
lia căpiţî.
Iară după nu şcim cât dă mulţ ańi, când o trecut
calea ferată (tot dă oţăl śic-ar fi şî aia şî măşîna śe
îmblă pră calea asta – tăt aşa ar fi – dă oţăl – ńe
spuńe Ociu Lae şî ńe-ntrabă dăcă-i aşa, că el n-o
putut-o vegé), pră calea aia ferată după śe-o trecut
dă Cimişoara, o aźuns un domn d-ăl cătăńesc ş-o
căutat-o pră feciţa lu Preótu Ribariu – era
mărişoară acuma – şî i-o dat un vizurăpert lu Se-

culiána Ribariu să poată îmbla cu aizîmbanu, fata
înfiată a lu Părincili George, să poată îmbla pră
calea ferată atâta cât ea vre şî când-goge ea vre; ş-
atâta să îmble până când socoace că o fi aźuns
unge trăbe. O sîngură dată s-o dus ea până la Bu-
cureşci şî s-o şî întors – tot cu aizîmbanu – fără să
şcie dacă o aźuns unge trăbe. D-acoló s-o întors
aizîmbanu şî ea s-o-ntors cu aizîmbanu.
Ai fi dzîs că ea s-o fost dus daficea şî s-o fost în-
tors tăt daficea; numa acoló o audzît o cântare dîn
cale-afară dă jăloasă, dîn care o ţînut mince doauă
rânduri, śică:
Bace vântu trestia-nfloare,
S-o dus bagea la-nchisoare...
Şî pân-o aźuns să fie străbaba noastră, o măi ado-
gat patru rânduri śe ńi le cânta pân-am aźuns să
merźem la şcoală. Iacătă-le:
Verge-o fi, da’ nu mi-ţ crege:
- Nu măi iesă dîn varmege –
Că pământu-i mare câńe,
Dă ce-apucă-n veśi ce ţîńe.
Ni-l cânta când eram miśi; îl şcim ş-acuma. Dar
ńiśicare dîntră noi nu cregem că l-am înţăles încă
până la capăt. Poace că Ociu Lae să-l fie înţăles dî
la-nśeput vădzîndu-şi d-atunśi capătu în întune-
ricu dîn fundu ochilor lui...

Glosar
zăfla = a afla, a ştirici (până la capăt);
chemea (capului) = scăfârlia;
aizîmban = tren, locomotivă;
vizurăpert = certificat, legitimaţie, autorizaţie;
varmege = temniţă, puşcărie, clădirea unei auto-
rităţi.

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.

PPrriimmăăvvaarraa
Or jiucat Ăle Frumoasă

Vineri noapcea pîn grăgini
Ş-or aprins feşcili dă neauă

La şireş şî la caisîni.
Albi, rotaţ, cu coama spumă

Ca armizii la coşie,
Prunii-n şîr cât ţîne satu
Ceamă fluturii-n gostie.
Leagănă pră apă salca
Chişi dă aor şî dă pliş

Şî albinili, năloagă,
Cară soare-n urginiş.

Îmbolgită-n breazdă boamba
Suie şî visadză spicu.
Cocoştârşii taie şeriu
Şî îl tocănesc cu cicu.

Adz mă-ntorc dăsculţ prîn iarba
Şe-m scălda copilăria
Ca să văd la cloţă puii

Şî să-i prind cu pălăria…

MMăărrţţîîşşoorr
Soare dulşe şî firacic

Împistreşce cu jăracic;
Alb şî roşu dîn mosoare
Năvăgeşce-o vrăjîtoare.
Străcurată prîn pergele,

Luna pringe-n coarne stele
Şî îş smicură dîn grindă

Aoru într-o oglindă.
Naua nu-i, o lins-o focu.

Încolţăşce bosiocu,
Trîmură o frundză, baş

Ca feşcila la lămpaş.
În buiestru, supt pământ,
Tropocesc armiji dă vânt.

Le-o tăiat o zână frâu’
Să-nfrăţască-n breazda grâu’

[…]
Bace-o pasăre sorocu
Lângă inimă, cu ciocu

Şî dă zăbunită şe-i
Şuguleşce anii mei…

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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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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Eleni Magkoutas
5 ani, Chişoda

Angelo Arsenie
7 ani, Chişoda

Remus Şaran
6 ani, Chişoda

Melissa-Roberta Militaru
3 ani şi 9 luni, Giroc

Radu Albu
6 ani, Chişoda

Naomi Codreş
4 ani, Chişoda

Alexandru Matei
6 ani, Chişoda

- continuare din numărul trecut -

La antrenamentul din acea zi, Paul Paraschiv mi-a
demonstrat că reuşeşte să facă toate aceste lucruri în
mai puţin de două secunde, nu doar ca excepţie, ci ca
ritm mediu per mutare, indiferent de problemele
concrete de care se lovea pe parcursul confruntării.
Vreau să subliniez că, indiferent de experienţă, este
foarte uşor să te laşi „furat de peisaj”, acaparat de
dificultatea unor decizii şi să te opreşti, să consumi
chiar zeci de secunde pentru o mutare, fie şi într-o
partidă-fulger.
Am fost impresionat de performanţa lui Paul, încă
de la antrenament, şi i-am prezis o evoluţie bună la
concursul care urma să înceapă ceva mai târziu. Dar,
cred eu, nimeni nu s-a aşteptat la o evoluţie ATÂT de
bună! Singura remiză pe care a lăsat-o Paul a fost în
faţa surorii sale, Alexandra, în runda a opta, remiză
care însă îi asigura giroceanului un avans insur-
montabil înaintea ultimei runde – un punct şi jumă-
tate (avans pe care l-a mărit în final la 2,5 puncte).
Isprava lui Paul seamănă cu aceea a unui samurai
care, în opt confruntări consecutive, fără pauză, îm-
potriva unor spadasini de elită, dobândeşte de 8 ori
victoria, mânuind sabia cu mişcări sigure, iuţi, înşe-
lătoare. Într-un fel, ar fi trebuit să mă aştept la o ast-
fel de performanţă, dacă-mi amintesc de
spectaculoasa confruntare de la faza judeţeană a
Olimpiadei Şcolare de Şah din anul 2014, în care

Paul Paraschiv a învins în faţa redutabilului tacti-
cian Andrei Hâncu, după un prelung schimb de re-
plici (mutări puternice) extrem de rapide şi tăioase,
derulat pe parcursul câtorva secunde, la capătul că-
ruia Hâncu s-a trezit, brusc, în mat imparabil.
Regret şi acum că n-am avut prezenţa de spirit să an-
ticipez şi să filmez acea scenă.
Revelaţia C.N. Şcolar 2015 a fost, însă, dintre şahi-
ştii giroceni, Alexandra Paraschiv, care a obţinut trei
medalii la categoria ei – F13 – şi anume aur la dez-
legări, argint la şah-fulger şi aur la şah clasic, ultima
dintre aceste medalii calificând-o pe şahista noastră
la Mondialul Şcolar 2015, din Thailanda.
A.C.S. „Elisabeta Polihroniade” oferă ca premiu, în
fiecare an, campionilor naţionali de la fiecare cate-
gorie de vârstă, contravaloarea cazării şi mesei la
faza finală a Campionatului Mondial Şcolar de Şah.
Chiar şi aşa, transportul, taxele şi cheltuielile legate
de însoţire rămân neacoperite.
Din păcate, costul acestei participări este prohibitiv,
în sensul că ar trebui să strângem câteva mii de euro
în mai puţin de trei săptămâni, ca să facem înscrie-
rea la timp. Alexandra Paraschiv a întrecut-o la
această finală pe Mălina Aciu, campioană naţională
la junioare F12 în 2014, jucătoare care a reprezentat
anul trecut România la Campionatul Mondial de Şah
pentru Juniori din Africa de Sud.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

CC..NN.. ŞŞccoollaarr „„EElliissaabbeettaa PPoolliihhrroonniiaaddee””
22001155 ((22))

Oare câte generaţii n-au regăsit prin propria experienţă
proverbul „Ai carte, ai parte”? În primii ani ai „urcu-
şului” pe scara valorilor prin intermediul lecturii, mi-
cile victorii se savurează în familie sau în cercul
apropiaţilor, apoi şcoala intermediază înfruntări mai
„acerbe”.                 
E şi cazul  provocării numite „Incredibilii mâncători
de poveşti”. În prietenoasa organizare a unor sufletişti
încrezători în „puterea cuvântului scris”, îi numesc
aici pe Ina Bulzan, de la clubul de storytelling „Pun-
guţa cu poveşti”, Asociaţia Bastionul ArtLitTim şi li-
brăria „Cărtureşti” din Julius Mall, s-a desfăşutat o
competiţie-provocare, al cărei start s-a dat la începu-
tul lunii octombrie 2014, având ca finalitate sfârşitul
lunii ianuarie 2015. Elevilor participanţi din clasele a
III-a şi a IV-a, majoritatea de la şcoli prestigioase ti-
mişorene, li s-au adaugat cu încredere şi determinare
13 copii din clasa a III-a B a Liceului Teoretic „David
Voniga”, a căror învăţătoare cu mândrie sunt. Sarcina
a fost provocatoare: lectura a cinci cărţi indicate de
organizatori, cu un grad ridicat de dificultate şi un
volum apreciabil, într-un timp de trei luni, la o medie
de 30 de pagini pe zi. În data de 19 februarie, organi-
zatorii au distribuit formulare cu întrebări legate de
conţinutul lecturilor. 
Bucuria pe care am încercat-o ca dascăl la aflarea re-
zultatului, 5 premii numai din clasa mea, din cele 12

oferite, nu e uşor de transpus în vorbe. Sentimentul
satisfacţiei ca am trezit in micii învăţăcei pofta pentru
citit, convingerea că în cărţi e sămburele înţelepciu-
nii, informaţia benefică şi formatoare de caracter şi
personalitate e un deziderat al oricărui dascal. Azi, mai

mult ca niciodata, când imaginea ca modalitate su-
praevoluată ca informaţie, o doresc unii a fi model şi
devine un vector ieftin si spectaculos, dar vai! sărac
in sensuri şi adevăr. Captarea tinerei generaţii doar
prin aspect şi standarde imagistice, datorate şi tehno-

logiei, îi pun pe tineri în acceptarea unui singur canal
(de)formator ce îi va determina să intre in marea masă
uniformă a consumatorilor. Sunt utile facilităţile afe-
rente ale tehnologiei, atâta timp cât nu constituie de-
terminantul unui comportament automatizat, sau mai
rău duce la dependenţe, obsesii, limbaj strict prin emo-
ticoane, selfie ş.a.
Opina sănătoasă, discernământul, manifestarea pură a
sentimentelor sau estomparea părerilor negative, sunt
aspiraţii umane fireşti, care se pot modela de mic prin
citit. Experienţa autorilor, viziunea unor persoane în-
zestrate asupra vieţii, nasc in fiecare dintre noi ecouri,
iar acestea devin in timp bagaj cultural. 
Cinste lor, elevilor mei: Oana David, Alexandru Ilie,
Alexandra Ivaşcu, David Lupuţi, Karina Ştefan care
au fost premiati, dar şi celorlalţi 8 elevi care au dus la
capăt această provocare. O apreciere deosebită părin-
ţilor acestora. Trebuie să recunosc, ca de fiecare dată,
că munca mea la clasă e desăvârşită numai cu impli-
carea de neegalat a părinţilor. Ei îşî pun amprenta pe
viitorul copiilor, dascălul crează premizele.
Şi, în final, încă un motiv de mândrie: copiii de la
şcoala unei comunităţi mici au concurat meritoriu cu
elevii unei urbe, precum Timişoara, tocmai pentru că
şi acum triada dascăl-copil-părinte a funcţionat la su-
perlativ.

Prof.înv.primar Daniela SIMIONESE

ŞŞccoollaarriiii ggiirroocceennii,, mmeerriittuuooşşii llaauurreeaaţţii
aaii uunnuuii ccoonnccuurrss ddee lleeccttuurrăă

Mulţumesc, 
iubită mamă!

Prima lună a primăverii ne-a trecut pragul, motiv pentru
care noi, preşcolarii Grupei Mici „B” din cadrul Gră-
diniţei cu Program Prelungit din Giroc, ne pregătim să o
sărbătorim pe fiinţa cea mai dragă din viaţa noastră –
mama. 

Pentru a le arăta mămicilor cât de mult le iubim şi cât
reprezintă pentru noi, vom confecţiona felicitări, vom în-
văţa o poezie şi un cântec despre ziua mamei şi le vom
pregăti şi alte surprize.

Educatoare: Lenuţa TERTECI, 
Alina-Elena NENICIOIU


