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Data de 29 iulie a fost proclamată, în confor-
mitate cu Legea nr. 99/1998, Ziua Imnului
Naţional al României – „Deşteaptă-te
române!”, simbol al unităţii Revoluţiei
Române de la 1848.
La 29 iulie 1848, „Deşteaptă-te române!” a fost
cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din
Râmnicu Vâlcea. La originea Imnului Naţional
al României se află poemul patriotic „Un ră-
sunet”, de Andrei Mureşanu, publicat în
numărul iunie-iulie 1848 al suplimentului
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, pe o
melodie culeasă de Anton Pann.

Conţinutul profund patriotic şi naţional al

poeziei a fost de natură să însufleţească nu-
meroasele adunări ale militanţilor paşoptişti
pentru drepturi naţionale, mai ales din Tran-
silvania, Nicolae Bălcescu numind acest imn „o
adevărată Marsilieză românească”.
Interzis de regimurile totalitare, timp de
aproape o jumătate de secol, „Deşteaptă-te
române!” a fost ales imediat după decembrie
1989 Imnul Naţional al României, fiind consa-
crat prin Constituţia din 1991.
Conform Constituţiei României, Imnul
Naţional este considerat simbol naţional, ală-
turi de drapelul tricolor, stema ţării şi sigiliul
statului.

Ziua Imnului Naţional al României

În perioada 8-12 iulie, laTimişoara, s-a desfăşurat ediţia a XXVI-a a Festivalu-
lui Inimilor. Şi-au dat întâlnire pe scena din Parcul Rozelor artişti din 14 ţări, în
total participând 37 de ansambluri folclorice.
Printre reprezentanţii României s-au numărat şi membrii Ansamblului „Ghio-
celul” din Giroc, cei care, practic, au deschis manifestarea artistică. Artiştii din
comuna noastră au încântat numerosul public prezent la eveniment cu un dans
tradiţional din zona Făgetului. Cea mai mare scenă în aer liber a fost neîncăpă-
toare pentru cele 20 de perechi girocene, formate atât din dansatori de la grupa
de seniori, cât şi de la grupa de mijlocie. Coregrafia momentului artistic a fost
semnată demaestrul Victor Jicheran, iar grupul a fost condus de domnul Ionel-
Lucian Şipoş.
A fost o nouă participare remarcabilă a comunei noastre la unul dintre cele mai
importante festivaluri de folclor, prezenţă ce a confirmat, încă o dată, faptul că
la Giroc tradiţiile populare sunt pe mâini bune.

AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull””,, ppee sscceennaa FFeessttiivvaalluulluuii IInniimmiilloorr
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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 Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este sărbătorit în fiecare an,

pe 20 iulie. Sfântul Ilie era fiul unui preot al Legii vechi,
care locuia în cetatea Tesve, din Galaad (Israel), situată din-
colo de Iordan. De aici avem şi numele prorocului – Ilie
Tesviteanul.
Potrivit tradiţiei, Sovac, tatăl lui Ilie, a văzut oameni îmbră-
caţi în veşminte albe care îl înveleau pe Ilie în haine de foc
şi îi dădeau să mănânce o flacără. Preoţii templului din
Ierusalim au interpretat vedenia astfel: Ilie a fost ales de
Dumnezeu pentru slujirea profetică.
Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de ani înainte de întru-
parea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab. Şi-a desfăşu-
rat activitatea în regatul Israel, din Samaria.

Regele Ahab, la îndemnul soţiei sale, introduce în regatul is-
raelitean cultul zeului Baal. La porunca Lui Dumnezeu,
Sfântul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab şi îi vesteşte aces-
tuia că Dumnezeu va pedepsi poporul prin secetă. Cerurile
vor fi închise timp de trei ani şi jumătate.
Sfântul Ilie se ascunde de furia lui Ahab la pârâul Cherit,
unde va fi hrănit de un corb, apoi de văduva din Sarepta
Sidonului. În casa acestei văduve, prorocul Ilie va face mi-
nuni: îl va învia pe fiul acesteia şi îi va înmulţi făina şi uleiul.
Spre sfârşitul anilor de secetă, pentru cunoaşterea adevărat-
ului Dumnezeu, Sfântul Ilie îi propune împăratului să ridice
un jertfelnic pe Muntele Carmel şi să se roage mai întâi pro-
rocii lui Baal, apoi el Lui Dumnezeu. Acesta a fost momen-
tul în care Ilie a înlăturat cultul zeului Baal. El a reuşit să
coboare foc din cer peste jertfa sa, ceea ce 450 de preoţi ai
lui Baal nu au reuşit să facă.
Din cartea a IV-a Regi, capitolul doi, aflăm că prorocul Ilie,

după ce a lăsat ca urmaş pe Elisei, a fost luat de un car de foc
şi înălţat la cer, fără a trece prin moarte. O parte din comen-
tatorii acestui text susţin că Ilie a fost luat cu trupul la cer ca
răspuns la modul în care el a vieţuit. Alţi comentatori afirmă
că scopul pentru care Ilie a fost ridicat cu trupul la cer este
acela că el va reveni la sfârşitul lumii ca un al doilea Înain-
temergător al Mântuitorului, pentru a vesti a doua venire a
lui Hristos spre a judeca neamul omenesc.
Dacă ţinem seama că raiul a fost închis după căderea oame-
nilor în păcat, nu putem să evităm întrebarea: unde a fost
înălţat Sfântul Ilie? Sfântul Ioan Gură de Aur susţine că Ilie
a fost îmbrăcat de Dumnezeu în haina îngerească. Iar Sfân-
tul Maxim Mărturisitorul afirma: „Dumnezeu a arătat din

vechime măririle minunilor şi semnelor şi
s-a folosit de modul înnoirii, mutând spre
alt chip de viaţă decât cel în trupul supus
stricăciunii pe fericiţii Ilie şi Enoh, nu prin
prefacerea firii, ci prin schimbarea con-
ducerii şi îndrumării ei”. Aceste afirmaţii
ne-ar face să vorbim de prezenţa sa în
lumea îngerilor.
Cinstea deosebită de care s-a bucurat Sfân-
tul Ilie înaintea Lui Dumnezeu se vede în
prezenţa sa pe muntele Taborului alături
de Moise, atunci când Mântuitorul s-a
schimbat la Faţă înaintea ucenicilor Lui.
Moise şi Ilie au fost de faţă lângă Domnul
în slavă, primul ca primitorul şi dătătorul
Legii, al doilea ca cel mai neînfricat lup-
tător împotriva duşmanilor lui Dumnezeu.
Este de reţinut că, în timpul vieţii sale, Ilie
nu s-a învrednicit de o vedere „faţă către

faţă”. Potrivit relatărilor din cartea III Regi, cap. 19, se spune
că atunci când i s-a arătat Dumnezeu, Sfântul Ilie şi-a
acoperit faţa cu mantia, pentru că nu putea privi slava Lui
Dumnezeu. Dar această vedere devine posibilă după
înălţarea sa la cer, când, pe Muntele Taborului, Ilie a văzut
slava Lui Dumnezeu la schimbarea la faţă a Lui Hristos.
Prin retragerea sa în singurătate, Sfântul Ilie devine arhetipul
monahilor creştini. Sfântul Macarie Egipteanul definea, la
începutul „Epistolei” sale, tipul celui desăvârşit: „Vreau să
ştii, iubite frate, că cel afierosit lui Dumnezeu trebuie să fie
un bărbat deplin; că nu numai el trebuie să fie în Dumnezeu,
ci şi Dumnezeu trebuie să fie întru el, după cum Domnul în-
suşi spune: Întru cel care rămâne întru Mine şi Eu voi
rămâne întru el (Ioan 15, 5)”. Un astfel de model a fost Sfân-
tul Ilie, remarcându-se prin lipsa de patimi, prin refuzarea
săvârşirii răului şi a participării la idolatrie, într-un cuvânt,
un „om lăuntric curat de care vorbea Legea veche”.

SSffâânnttuull PPrroorroocc IIlliiee TTeessvviitteeaannuull

Ca să nu păcătuieşti e nevoie de teama judecăţii lui
Dumnezeu. Pentru ca acel ce a păcătuit să nu cadă în
deznădejde, e folositoare nădejdea spre milostivirea lui
Dumnezeu. (Sf. Vasile cel Mare)

Răutatea se înmoaie şi se potoleşte cu blândeţea, iar nu
cu altă răutate. (Sf. Ioan Hrisostom)

Prin bunăvoinţă şi blândeţe veţi câştiga inimile oame-
nilor, mult mai mult decât tot felul de cunoştinţe, de lu-
mini şi de ştiinţe. (Sf. Ioan Hrisostom)

Ascultarea este scara cea mai scurtă către cer. (Sf. 
Vasile cel Mare)

Cel ce zideşte pe propria sa putere cade, precum cade şi
se prăvăleşte la pământ cel ce calcă pe pânză de păian-
jen. (Sf. Nil Ascetul)

Mânia distruge nădejdea. (Sf. Ioan Scărarul)

Cine se lasă târât de patimă, acela va fi robul patimii.
(Avva Nectarie)

Păcatul este strugurele cel mai amar, din folosirea că-
ruia se produce o puternică strepezire. (Fericitul 
Augustin)

Răbdarea necazurilor e semnul  cunoştinţei adevărate;
la fel, neînvinovăţirea oamenilor pentru nenorocirile
tale proprii. (Sf. Marcu Ascetul)

Nu osândi pe aproapele; tu îi cunoşti păcatul, dar po-
căinţa nu i-o cunoşti. (Avva Dorotei)

Cel blând pentru Dumnezeu este mai înţelept decât în-
ţelepţii şi cel smerit cu inima e mai puternic decât cei
puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Sf. Marcu 
Ascetul)

Omul care-i osândeşte pe alţii seamănă cu oglinda care-
i reflectă pe toţi în ea, dar pe sine nu se vede. (Sf. 
Dimitrie de Rostov)

Sufletul cel curat are puterea ca să vadă în el însuşi – ca
într-o oglindă – pe Dumnezeu. (Sf. Atanasie cel Mare)

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeşşttiinnee
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Plantele din gradina de legume necesită multă apă pe
durata lunii iulie. În lipsa apei, frunzele vor deveni
amare, plantele vor forma seminţe şi gustul lor iniţial
bun va fi alterat. Dacă nu le udaţi conrespunzător în
această perioadă, aţi muncit degeaba din primăvară şi
până acum.

Recoltarea
Legumele tinere au cel mai bun gust, aşa că e necesar
să le culegeţi la timp. Această recoltare timpurie poate
conduce la o producţie mai bună pe respectiva plantă.
Dacă recoltaţi legumele atunci când fiecare ajunge la
momentul optim, veţi avea o producţie mai bună şi
mai bine gestionată, decât dacă veţi culege mult la un
moment dat şi veţi avea prea mult de consumat.

Legumele care pot fi recoltate
Cartofii timpurii: săpaţi la rădăcina unei plante aşa
încât să vedeţi dimensiunea cartofilor. Dacă sunt prea
mici, lăsaţi-i să mai crească.
Ceapa: atunci când frunzele se usucă înseamnă că
puteţi scoate ceapa din pământ, cu ajutorul unei furci.
Lăsaţi recolta să se zvânte câteva zile la aer şi apoi o
puteţi duce la locul de depozitare. Feriţi-o de
umezeală.
Usturoiul: plantele puse în pământ anul trecut au
ajuns acum la maturitate şi pot fi recoltate. Procedaţi
la fel ca şi în cazul cepei.
Anghinare: recoltaţi, de preferat, înainte ca florile să
se deschidă. Dacă nu le recoltaţi la timp, ele vor pro-
duce flori foarte frumoase. Se pot cultiva şi pentru
scopuri decorative.
Arpagic subtire: recoltaţi frunze de pe plante atâtea

cât sunt necesare. După fiecare recoltare, aplicaţi
plantelor îngrăşământ împreună cu apa folosită pentru
udare.
Ierburile pentru depozitare (busuioc, cimbru,
chimion şi maghiran), în general, sunt uscate înainte
de a fi depozitate. Vă recomandăm să le lăsaţi la uscat
într-un loc răcoros, bine aerisit. Frunzele sunt gata de
utilizare atunci când se fărâmă în mână.
Semănaţi acum, în locurile vacante, legumele de
toamnă: sfecla, morcovii, salata de toamnă şi iarnă,
mazărea, chimenul dulce, varza chinezească,
spanacul.

Recoltarea fructelor
Mure
Primele mure pot fi culese în iulie şi, cu puţin noroc,
perioada de recoltare se poate întinde până în septem-
brie. Nu încărcaţi coşul cu prea multe fructe, pentru
că cele de la bază se pot strive. Murele se pot consuma
ca atare, se pot congela şi sunt excelente pentru
gemuri şi sucuri. 

Zmeura
Zmeura de vară se culege din iulie şi până în august,
în funcţie de temperatura care a fost primăvara în re-
spectiva zonă. Fructele se pot culege îndată ce capătă
culoarea roz. Dacă le culegeţi cu puţină codiţă, ele se
vor păstra mai bine. Crengile care au fructificat se
usucă după recoltare, aşa că se recomandă înde-
părtarea lor imediată. Sfat: dacă zmeurii au o recoltă
bogată, puteţi să congelaţi fructele sau să le folosiţi
pentru gem. În acest fel, veţi păstra gustul verii şi vă
veţi mai bucura de el încă o dată. Atunci când conge-
laţi zmeura, puneţi-o într-o tăviţă şi, când e bine
îngheţată, răsturnaţi-o în punguţe.
Piersici şi caise
Vă puteţi aştepta ca fructele să fie coapte la sfârşitul
lunii iulie. Puteţi să le culegeţi îndată ce încep să se în-
moaie. Culegeţi-le în aşa fel încât fructele mature să
nu ajungă să cadă şi să se strice. După ce au fost
culese, fructele vor continua să se coacă dacă sunt
ţinute la soare. Însă va trebui să fiţi atenţi, pentru că se
înmoaie foarte repede. 
Căpşune
Verificaţi frecvent căpşunii, pentru a nu fi invadaţi de
buruieni, şi administraţi-le îngrăşământ bogat în pota-
siu şi apă. Luna iulie este momentul oportun pentru
recoltarea fructelor. Fructele se culeg cu un pic de
codiţă. Nu numai că astfel vor dura mai mult, dar nu
mai apar mucegaiuri pe planta mamă. 
Coacăze negre
Coacăzele pot fi şi ele culese în această lună. În tim-
pul recoltării puteţi să aplicaţi şi tunderile necesare. 
Coacăze roşii şi albe
Cel mai bine este să recoltaţi coacăzele prin tăierea
crenguţelor. După tunderea de vară, fructele rămase
încep şi ele să se coacă.

LLuunnaa iiuulliiee îînn ggrrăăddiinnăă

Principalul poluator aerobiologic este polenul de
Ambrosia artemisiifolia (floarea pustei, iarba pâr-
loagelor), plantă ce face parte din categoria
„plantelor rele”, de carantină. Se instalează uşor
pe terenurile şi grădinile lăsate în paragină, pe lo-
curile virane, pe şantiere, printre ruine şi dărâ-
mături, pe marginea şoselelor,
în gunoaie. Ambrosia artemi-
siifolia (floarea pustei) este o
plantă unisexuat monoică, pe
acelaşi individ găsindu-se flori
bărbăteşti şi flori femeieşti,
existând exemplare pe care se
găsesc doar flori bărbăteşti în
cantităţi impresionante. 
Florile bărbăteşti, purtătoare
de polen, ce produc poluarea
aerobiologică, apar în luna
iulie, începând să emită polen
din august, apogeul fiind atins
în luna septembrie şi în-
cheindu-se la începutul lunii
octombrie.
Ambrosia artemisiifolia pro-
duce şi răspândeşte mai mult
polen decât toate celelalte
plante ierboase anemofile luate în ansamblu. O
plantă poate produce până la 2,5 miliarde granule
de polen pe zi. Polenul aeropurtat poate interac-
ţiona cu alte componente ale mediului, acţionând
sinergic, putând determina creşterea riscurilor de
îmbolnăviri. Încălzirea şi mărirea concentraţiilor

de CO2 atmosferic duc la creşterea producţiei de
polen la Ambrosia artemisiifolia, prin dezvoltarea
unui număr mai mare de inflorescenţe per plantă.
În grăunciorul de polen al Ambrosia artemisiifo-
lia au fost găsiţi 14 alergeni diferiţi. Severitatea
simptomelor variază de la individ la individ.

Alergia provocată de polenul
de la Ambrosia 
artemisiifolia este adesea com-
plicată de fenomene infec-
ţioase, precum sinuzitele
purulente şi otitele, aceasta du-
când la scăderea capacităţii de
muncă, disconfort, scăderea im-
unităţii etc.
Planta poate fi stârpită prin co-
sire repetată, pentru ca această
plantă să nu ajungă la maturi-
tate şi să înflorească, erbicidare
totală, extragerea rădăcinilor
etc. Toate aceste metode sunt
indicate a fi aplicate înainte de
înflorirea plantei.
Pe această cale, Primăria co-
munei Giroc face apel către ce-
tăţeni să îşi cosească, periodic,

terenurile extravilane nelucrate şi să îşi cureţe
grădinile de buruieni pentru a nu permite apariţia
florii pustei.

Responsabili de mediu, 
inspector Adelina SÎRBU, 

inspector Petronela FLOREA

AAmmbbrroossiiaa AArrtteemmiissiiiiffoolliiaa ((ffllooaarreeaa ppuusstteeii,,
iiaarrbbaa ppâârrllooaaggeelloorr))

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 (co-
lectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cos-
metizare);
• 4 APRILIE 2015 – Acţiunea de colectare de îmbrăcă-
minte şi încălţăminte;
• 25 APRILIE 2015 – Campania de Mediu-mini
colectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echi-
pamente electrice şi electronice);
• 25 APRILIE 2015 – Let’s Do It, Romania! (acţi-
une de ecologizare 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 electronice);
• 26 SEPTEMBRIE 2015 – Let’s Do It, Romania!
(acţiune de ecologizare a comunei);
• 26 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2015 – Cu-
răţenia de toamnă (colectarea cren gilor, a lăstarilor
de vie rezultate din cosmetizare).
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„Stimaţi invitaţi, părinţi, dragi colegi şi elevi,
Iată-ne din nou reuniţi în cadru festiv, pentru a ne lua
rămas bun de la încă un an de şcoală. Clinchetul clo-
poţelului anunţă sfârşitul anului şcolar 2014-2015, dar,
totodată, anunţă începutul vacanţei de vară, binemeri-
tată de voi, dragi elevi.
Copiii noştri sunt acum destinşi, după o trudă de un
an, un an rodnic pentru unii şi lipsit de roade pentru
alţii. La sfârşitul fiecărei activităţi tragem linie şi
facem un bilanţ a ceea ce ne-am propus să realizăm şi
ceea ce am realizat. În acest context de sărbătoare,
putem afirma cu toată convingerea că avem în spate o
impresionantă muncă: am visat, apoi am proiectat, ne-
am făcut griji, am avut incertitudini şi momente de 
nesiguranţă dar, în majoritatea cazurilor, am izbândit.
Suntem mândri de rezultatele deosebite, obţinute  la
concursurile şi competiţiile şcolare şi extraşcolare la
nivel local, judeţean, naţional şi internaţional.
Doresc să mulţumesc Consiliului local şi Primăriei
Giroc atât pentru sumele de bani alocate la achiziţio-
narea diplomelor şi cărţilor de premii pentru elevii
premianţi, cât şi pentru cei care au obţinut premii la di-
ferite concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale.
Urmărind roadele muncii voastre, dragi elevi, şi în
această vară, ca şi în vara trecută, domnul primar dr.
Iosif-Ionel Toma va sponsoriza o excursie, pentru ele-
vii premianţi din clasele V-X, în Austria.
Apreciez activitatea desfăşurată de cadrele didactice
din această unitate, cadre didactice cu mulţi ani de ex-
perienţă, care ştiu să îmbine bunătatea cu exigenţa.
Mulţumesc părinţilor pentru ajutorul extrem de preţios
pe care ni-l acordă, pentru rezolvarea tuturor prob-
lemelor ivite, şi doresc ca şi în continuare să fim
parteneri în scopul dezvoltării şcolii noastre.
Vă doresc tuturor ca vara aceasta generoasă să vă
aducă tot ceea ce vă doriţi şi visaţi”.

Foto: Tibi SZASZ

FFiinnaall ddee aann şşccoollaarr llaa LLiicceeuull TTeeoorreettiicc
„„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc şşii ŞŞccooaallaa

GGiimmnnaazziiaallăă „„IIoossiiff CCiioorrooggaarriiuu”” ddiinn CChhiişşooddaa
Luna iunie a însemnat, pentru elevii şi dascălii de
la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc şi
Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda,
încheierea unui nou an şcolar. Festivităţile care au
marcat acest moment au fost emoţionante, cei mai
buni dintre elevi f iind premiaţi pentru munca lor
din acest an. De asemenea, cei mai mari dintre ele-
vii de gimnaziu, absolvenţii claselor a VIII-a, şi-
au luat rămas bun de la colegii lor, pregătindu-se
pentru viaţa de liceean.
La cele două unităţi de învăţământ din Giroc şi Chişoda au participat la festivităţile de f inal de an

şcolar bunicii, părinţii, rudele sau prietenii elevilor,
alături de cadrele didactice care le îndrumă paşii
pe calea educaţiei şi a devenirii lor ca oameni.

Discursul doamnei directoare a Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, 
prof. Marieta Deneş, rostit cu prilejul încheierii anului şcolar 2014-2015

Grupa Mică „B” de la Grădiniţa cu Program Prelungit Giroc, condusă de doamnele educa-
toare Alina Surugiu şi Lenuţa Terteci, a participat la Festivalul „Mândră floare ciacoveană”,
cu dansul „Alunelu’”.
Copiii au fost îmbrăcaţi în costume populare specifice zonei de şes a Banatului şi au fost
mândri să îmbrace straie populare.
Având ca obiectiv păstrarea tradiţiei populare şi dezvoltarea dragostei pentru costumul po-
pular, copiii au fost „făloşi” şi au dansat frumos. 
Muzica a fost asigurată de Ciprian Betui.
Precizăm că părinţii au fost alături de copii şi s-au implicat în desfăşurarea acestei activităţi.

GGrrăăddiinniiţţaa ccuu PPrrooggrraamm PPrreelluunnggiitt ddiinn GGiirroocc,, pprreezzeennttăă llaa FFeessttiivvaalluull
zzoonnaall ddee ffoollcclloorr aall pprreeşşccoollaarriilloorr „„MMâânnddrrăă ffllooaarree cciiaaccoovveeaannăă””
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Aşa cum am promis în numărul anterior al ziarului
local ,,Dialog cu Cetăţenii”, vă vom prezenta, pe scurt,
demersurile iniţiate de către Compartimentul Protecţia
Mediului, din cadrul Primăriei, precum şi de Consi -
liul Local Giroc.
*** Pentru determinarea vârstei Pla-
tanului – Platanus hybrida brot, situat
în curtea Căminului Cultural din Giroc,
au fost extrase un număr total de trei
carote de creştere, după cum urmează:
- două carote cu lungimile de 54 cm re-
spectiv, 52 cm, în data de 04.02.2015, 
- o singură carotă cu lungimea de 51
cm, în primăvara anului 2014.
Acestea au fost prelevate pentru a se
vedea numărul inelelor de creştere ale
copacului, urmând a se determina
vârsta acestuia.
Probele au fost extrase folosind
burghiul PRESSLER, prin procedura
standard la 1,30 m înălţime pe trunchi
deasupra solului. Carotele au fost trans-
portate la Staţiunea ICAS, Laboratorul
de ecologie, unde au fost prelucrate
folosind mijloace optice specializate.
Din păcate, la cel de-al doilea arbore
instrumentul de prelevare a probelor s-
a deteriorat, acţiunea fiind amânată
pentru o data ulterioară.
Arborele analizat a prezentat o stare de vegetaţie şi vi-
talitate foarte bună, confirmate şi de starea vizibilă a
acestuia – caracteristicile trunchiului şi a ramurilor
principale. Coroana arborelui este largă, bine pozi -

ţionată şi cu creşteri active. Nu au fost identificate rup-
turi în coroană sau scorburi ori zone cu putregai, nici
pe trunchi, nici pe ramurile principale.
În urma analizelor de laborator efectuate de către

Staţiunea ICAS Timişoara - Laboratorul de ecolo-
gie, a rezultat vârsta ca fiind de cel puţin 100 de ani.
Având la bază documentaţia ştiinţifică întocmită de
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti

– Staţiunea CDEP Timişoara, s-a înaintat către Aca-
demia Română, Filiala Timişoara - Subcomisia pen-
tru Ocrotirea Monumentelor Naturii, o solicitare în
vederea obţinerii avizului favorabil pentru punerea

sub protecţie a platanului din curtea
Căminului Cultural Giroc şi de nu-
mire de arbore de importanţă istorică
şi interes local.
*** În conformitate cu adresele primi -
te de către Primăria comunei Giroc,
din partea instituţiilor enumerate mai
sus, s-a adoptat, în data de
31.03.2015, Hotărârea Consiliului
Local privind instituirea regimului de
protecţie şi conservare a exemplaru-
lui de platan având o valoare de-
osebită şi trecerea lui în patrimoniul
comunei Giroc.
Ca o urmare firească a evenimentelor
şi a rezultatelor ştiin ţifice, precum și a
H.C.L. Giroc, s-a solicitat Consiliului
Parohial aprobarea ca acest arbore,
aflat pe domeniul Parohiei, să fie în-
cre dinţat, spre îngrijire şi protecţie,
Primăriei comunei Giroc.
Răspunsul a fost favorabil, Compar-
timentul de specialitate din cadrul
UAT Giroc, făcând demesurile nece-
sare şi legale în acest sens. 

În numărul viitor vom prezenta câteva opinii venite
din partea specialiştilor în domeniu, a cetăţenilor co-
munităţii noastre, dar şi din alte localităţi din ţară şi
străinătate.

DDeemmeerrssuurrii ffăăccuuttee ddee aauuttoorriittăăţţiillee llooccaallee
ppeennttrruu aa ppăăssttrraa ppllaattaanniiii ddiinn GGiirroocc

În ziua de duminică 19 iulie 2015, Comunitatea Mo-
nastică „Preasfânta Treime” (Mănăstire Greco-Cato-
lică situată în împrejurimile comunei Giroc) a
sărbătorit Hramul Paraclisului „Sfântul Prooroc Ilie
Tesviteanul” – icoana vetero-testamentară a monahi-
lor. 
Deşi ne pregăteam pentru o zi toridă, conform prog-
nozei meteo (+ 38° C), încă de la vremea Utreniei,
printre harurile cu care ne-a binecuvântat Sfântul Ilie
au fost şi norii, un pic de ploaie şi vreme răcoroasă.
Ziua de rugăciune a continuat cu Acatistul Sfântului şi
Dumnezeiasca Liturghie, acompaniate de fulgere şi
tunete – Proorocul dorind să ne atenţioneze că mesa-
jul său profetic este de mare actualitate pentru zilele
noastre.
Ni s-au alăturat credincioşi pelerini din diferite loca-
lităţi din judeţ, dar şi din afara Timişului (Caraş Se-
verin, Arad). La sfântul Altar au slujit împreună cu
părinţii ieromonahi ai Comunităţii Monastice: Pr. Va-
sile Borda (din parohia „Naşterea Maicii Domnului”
din Fabric, Timişoara), Pr. Răzvan Opriţa (parohia
„Buna Vestire”, Timişoara) şi Pr. Cristian Chisvaşi
(parohia „Coborârea Spiritului Sfânt” din Vărădia, ju-
deţul Caraş Severin).
În predica sa, părintele Stareţ Atanasie a vorbit des-
pre diferenţa dintre un profet fals şi unul adevărat, cu
totul absorbit de „Dabar” (ebr.) – Cuvântul Lui Dum-
nezeu, subliniind misiunea dificilă a lui Ilie într-un
context religios, social şi politic de mare decadenţă,
datorat idolatriei şi lenevirii spirituale a poporului Lui
Dumnezeu. Prezentând apoi succint particularităţile
marilor prooroci din Vechime, începând cu Moise,
Isaia şi până la Ioan Botezătorul, părintele ne-a învă-
ţat că misiunea profetică nu s-a încheiat cu venirea
Mântuitorului, carisma aceasta fiind prezentă în Bise-
rică prin taina Botezului, oferită tuturor credincioşi-
lor (începând de la ierarhia eclezială, la monahi şi
mireni) spre edificarea Trupului Lui Hristos, trăită în

comunitate. Biserica astăzi are mare nevoie de pro-
feţi, de oameni ai Lui Dumnezeu, aleşi, cu o viaţă
sfântă, care să trezească poporul Lui Dumnezeu la po-
căinţă, la descoperirea chipului adevărat al Lui Dum-
nezeu, prin Isus Hristos, la o trăire plină de râvnă,
speranţă şi bucurie, dând mărturie de dragostea infi-
nită a Tatălui pentru fiii săi, de victoria Patimii Lui
Hristos asupra răului, de promisiunea bunătăţilor ce-
reşti, a Împărăţiei ce vine şi care deja este printre noi
(Mt 4, 17). Desigur că această misiune nu este uşoară
şi cere multe sacrificii. Numai o inimă aprinsă pentru
Domnul şi îndurerată de suferinţele fraţilor şi surori-
lor primeşte harul de a purta cu îndrăzneală mesajul
profetic. Profetul este, aşadar, cel care citeşte istoria
cu inima lui Dumnezeu, trecutul cu ochii lui Dumne-
zeu şi vede în viitor, aparţine unei comunităţi, care îi
recunoaşte carisma, suferă cu Poporul Ales – Ekkle-
sia, cheamă la pocăinţă, predică milostivirea Domnu-
lui şi oferă speranţă, încurajare şi alinare fraţilor (Mt
11, 28-30).
După cum este obiceiul la mica noastră mănăstire, ca
familie a Lui Dumnezeu, am trăit  „Liturghia de după
Liturghie” sau agapa – moment de comuniune şi îm-
părtăşire între toţi cei prezenţi, organizată cu ocazia
Hramului de familiile din Giroc şi Timişoara.
De la ora 15, a urmat Citirea Duhovnicească a Sfintei
Scripturi (Lectio Divina) cu pr. Valentin Danciu. Tema
abordată în acest an a fost „Absenţa lui Ilie”, având
ca text de pornire pericopa din 3 Regi 22, 1-29.  Acest
fel de rugăciune, de rumegare a textului biblic la lu-
mina Spiritului Sfânt şi în cadrul comunităţii, ne-a
deschis ochii, ajutaţi şi îndemnaţi de pr. Valentin, ca să
citim „semnele timpului” (Înţ. 8.8) nostru cu ochii Lui
Dumnezeu, care prin profeţii săi (de ieri şi de astăzi)
ne cheamă la convertire, la a căuta şi înţelege care este
voia Lui şi consecinţele deciziilor noastre dacă îl re-
fuzăm şi îl îndepărtăm pe Tatăl luminilor (Iac 1,17). 
Seara s-a încheiat cu slujba Vecerniei. 

Mulţumim bunului Dumnezeu pentru toate harurile
care le-a revărsat asupra noastră, tuturor celor care s-
au unit cu noi în rugăciune şi ne-au ajutat la pregăti-
rea acestui eveniment şi ne rugăm ca, prin mijlocirea
Sfântului Prooroc Ilie, să fim făcuţi vrednici de a
primi roadele Spiritului Sfânt: iubirea, bucuria, pacea,
răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, blânde-
ţea, cumpătarea (Gal 5.22 -23) pentru a trăi o viaţă au-
tentic creştină, mărturisind cu bucurie speranţa
noastră, pe Hristos Domnul (1 Pt 3, 15-17). Amin

Consemnează, Anastasie – novice rasofor

HHrraammuull PPaarraacclliissuulluuii „„SSffâânnttuull PPrroooorroocc IIlliiee TTeessvviitteeaannuull””
llaa CCoommuunniittaatteeaa MMoonnaassttiiccăă „„PPrreeaassffâânnttaa TTrreeiimmee””,, ddiinn GGiirroocc



În această perioadă, numărul elevilor din şcoala noas-
tră ajunge la cel mai ridicat nivel în perioada 1977-
1979, după care urmează o scădere continuă, ce se
accentuează după anul 1990. Creşterea numărului de
elevi în această perioadă a impus şi extinderea spaţiu-
lui de şcolarizare, acum construindu-se noul edificiu
al şcolii, cu şase săli de clasă.
Activităţile extraşcolare din perioada 1948-1990 au
cuprins: drumeţii (la pădurea Girocului, în lunca Ti-
mişului şi la mănăstirea Şag), excursii şcolare, activi-
tăţi culturale sub genericul „Dialog pe aceeaşi scenă”
sau în cadrul Festivalului Naţional „Cântarea Româ-
niei”, precum şi întreceri sportive.
Excursiile şcolare, mult mai puţin numeroase până la
începutul anilor ’60, au urmat, în general, următoarele
itinerarii: Timişoara – Cetatea Şoimoş; Timişoara –
Moldova Nouă – Cazanele Dunării – Orşova – Băile
Herculane, Timişoara – Orşova – Insula Ada-Kaleh,
Timişoara – Arad – Băile Felix – Cluj Napoca – Alba
Iulia – Deva, Timişoara – Muntele Semenic – Trei

Ape, Timişoara – Muntele Mic, Timişoara – Valea lui
Liman, Timişoara – Buziaş, Timişoara – Munţii Rete-
zat, Timişoara – Stâna de Vale – Padiş – Peştera Scă-
rişoara, Timişoara – Sinaia – Bucegi – Caraiman –
Vârful Omu, Timişoara – Galaţi – Deltă – Sulina, Ti-
mişoara – Oradea – Cluj Napoca – Mănăstirile din
nordul Moldovei. Colegii care, de-a lungul anilor, au
organizat şi participat la aceste excursii au fost: Ghe-
orghe Lăzărescu, Amalia Gaiţă, Ion Murariu, Aurelia
Ioanovici, Livia Bulat, Ioan Seiman, Ovidiu Tocma-
cov, Tamara Birdean, Silvia Plapşa, Silvestru Ştevin,
Titina Şaur, Olimpia Ianculescu, Merima Iancu, Lia
Eva, Stelian Radu, Octavian Gruiţa, Felicia Mănescu,
Rodica Ţundrea.
În cadrul activităţilor culturale, pe lângă serbările şco-
lare şi participarea la numeroase concursuri şi festi-
valuri, trebuie menţionată performanţa formaţiei de
mandoline a şcolii, condusă de profesoara Ana Ţur-
canu, care, în anul 1985, a obţinut locul I pe judeţ şi a
participat la faza naţională.

La pregătirea formaţiilor artistice ale şcolii în această
perioadă trebuie să menţionăm următoarele cadre di-
dactice:Amalia Gaiţă,Aspazia Moga, Livia Bulat, Ion
Murariu, Aurelia Ioanovici, Silvia Plapşa, Merima
Iancu, Ioan Seiman, Titina Şaur, Veturia Lupulescu,
Ileana Mezin,Ana Ţurcanu, Titina Şaur, Silvestru Şte-
vin, Felicia Mănescu, Ovidiu Tocmacov, Iuliana
Beacă, Zorina Ciolac, Silvia Poştaru, Ana Marki, An-
stasia Capotescu, Mariana Ionescu.
În activitatea extraşcolară s-a remarcat, la nivel jude-
ţean şi naţional, cercul „Prietenii pompierilor”, con-
dus de IonAvrămuţ, care, de-a lungul anilor, a obţinut
rezultate remarcabile: 1973 – locul I, Faza judeţeană;
1974 – locul I, Faza judeţeană şi locul V Faza naţio-
nală; 1975 – locul I, Faza judeţeană şi locul II Faza
naţională; 1980 – locul I, Faza judeţeană; 1982 – locul
I, Faza judeţeană; 1984 – locul II, Faza judeţeană;
1985 – locul II, Faza judeţeană. A fost o activitate re-
marcabilă, condusă de un om pasionat de instruirea
copiilor în acest domeniu, aducând multe satisfacţii

şcolii şi elevilor.

Învăţământul din Giroc
după anul 1990

Revoluţia din decembrie 1989, la care şi locui-
torii Girocului au participat în mod direct, a adus
schimbări şi în conţinutul învăţământului. Ast-
fel, se renunţă la îndoctrinarea ideologică, care,
spre lauda cadrelor didactice, niciodată înainte
de 1989 nu a cunoscut amploarea şi nivelul pe
care autorităţile comuniste l-ar fi dorit. Numai
aşa se explică amploarea şi aderenţa tineretului
la ideile revoluţiei anticomuniste, care nu se
mulţumeşte de a fi o schimbare prin „cosmeti-
zarea” vechiului sistem de genul „perestrioca” şi
„glasnosti”, ci se transformă, mai ales la Timi-
şoara, într-o revoluţie profund democratică şi an-
ticomunistă.
Chiar înainte de apariţia noii legi a învăţămân-
tului, se trece la reformarea din interior a aces-
tuia. Educaţia ateistă şi materialist-dialectică este
înlocuită cu educaţia moral-religioasă, prin in-
troducerea religiei în planul de învăţământ, are
loc restructurarea planului de învăţământ, aeri-
sirea programelor şcolare, introducerea unor dis-
cipline opţionale, eliminarea practicii agricole şi
a obligativităţii creşterii viermilor de mătase.
Sunt interzise în şcoli orice influenţe politice sau
ideologice.
Cu toate aceste transformări în conţinutul învă-

ţământului, baza materială rămâne neschimbată, cu
material didactic sărac, depăşit sub aspectul conţinu-
tului, şi mobilier uzat şi degradat.
Situaţia se schimbă radical după ce, la sfârşitul anilor
’90, clădirile instituţiilor şcolare trec în patrimoniul
consiliilor locale şi al primăriilor.
După anul 2000, şcoala şi grădiniţa din Giroc, profi-
tând de sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei, pri-
mar Iosif-Ionel Toma, profitând şi de un buget
favorabil, trece la modernizarea şi dotarea cumobilier
şi mijloace de învăţământ adecvate.
Astfel, după anul 1990, la şcoala şi grădiniţa din Giroc
au loc următoarele lucrări privind modernizarea spa-
ţiilor de învăţământ, extinderea acestora şi dotarea cu
mijloace didactice moderne ce permit realizarea unui
învăţământ modern şi performant:
1990 – introducerea apei curente în şcoală;
1990 – amenajarea terenului de handbal din curtea
şcolii;
1998 – realizarea sistemului de alarmă;

2000 – refacerea tuturor sobelor de teracotă în vede-
rea introducerii încălzirii cu gaz prin sobele de tera-
cotă;
ianuarie 2001 – introducerea încălzirii centrale pe
bază de gaz cu două centrale proprii;
2004 – construirea noilor grupuri sanitare cu apă cu-
rentă pentru şcoală;
2005 – realizarea corpului de legătură dintre şcoala
veche şi şcoala nouă;
2005 – construirea noului sediu al bibliotecii comu-
nale în incinta şcolii;
2005 – amenajarea parcării şi construirea noului gard
în faţa şcolii;
2005 – schimbarea la şcoală şi grădiniţă a tâmplăriei
din lemn cu uşi şi geamuri termopan;
2005 – realizarea noului cabinet de informatică şi con-
ectarea acestuia la Internet;
2005 – schimbarea mobilierului: bănci, mese, scaune,
catedre dulapuri, birouri, schimbarea tablelor de sti-
clă cu table ecologice;
2006 – extinderea grădiniţei cu încă patru săli de clasă
la parter şi mansardă, cu sală de mese, bucătărie, gru-
puri sanitare şi centrale termice proprii;
2001-2007 – procurarea de material didactic: plaşe,
hărţi, casete video, aparatură, birotică etc;
2008 – darea în funcţiune a noii săli de sport cu tri-
bună, patru vestiare, şi reamenajarea terenului de han-
dbal.
(notă: aceste date au fost consemnate până în anul
apariţiei acestei lucrări, respectiv 2010)
Pe lângă aspectele privind dotarea şcolii şi îmbunătă-
ţirea condiţiilor de muncă şi studiu al elevilor şi ca-
drelor didactice, preocuparea de bază a conducerii
şcolii a fost pregătirea elevilor şi rezultatele acestora
la concursurile şcolare şi examenele pe baza cărora s-
a asigurat admiterea în învăţământul liceal şi profe-
sional. Am fost convinşi că rezultatele elevilor sunt
rodul muncii cadrelor didactice şi singurul aspect care
dă prestigiu şcolii, prestigiu care se câştigă greu, dar
şi mai greu se păstrează. (...)
Analizând cuprinderea elevilor şcolii noastre, după
anul 1999, în învăţământul liceal şi profesional
(SAM), putem constata creşterea ponderii elevilor cu-
prinşi în licee, ca urmare a rezultatelor bune obţinute
la examenul de capacitate şi mai ales opţiunea celor
mai buni dintre ei pentru licee de prestigiu din Timi-
şoara. Astfel, într-o perioadă de 12 ani, în licee pre-
cum Colegiul Bănăţean, C.D. Loga, G. Moisil,
Economic, Ana Aslan, J.L. Calderon, Pedagogic,
Poştă şi Telecomunicaţii, Colegiul „Ion Mincu” (ar-
hitectură) şi Liceul Militar Alba Iulia au fost cuprinşi
95 de elevi, situaţie mult superioară anilor precedenţi,
care a făcut ca în ultimii ani prestigiul şcolii noastre să
crească atât în rândul elevilor, părinţilor, autorităţilor
locale, cât şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.
Din rândul acestora, dar şi al altor absolvenţi de liceu,
se vor recruta viitorii studenţi, al căror număr va creşte
şi el semnificativ în această perioadă, făcând ca nu-
mărul tinerilor cu studii superioare absolvenţi ai şco-
lii din Giroc să fie tot mai mare. Ei reprezintă mândria
şcolii noastre, a familiei şi a comunităţii din mijlocul
cărora s-au ridicat.
Ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea in-
structiv-educativă, dar şi în îmbunătăţirea bazei ma-
teriale a şcolii, în anii 2000 şi 2001, când au fost
desemnate şcolile reprezentative din judeţul Timiş,
şcoala noastră, pe baza punctajului obţinut ca urmare
a evaluării instituţionale, a fost desemnată ca unitate
şcolară reprezentativă, fiind una dintre puţinele şcoli
din mediul rural intrate în acest top.

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

prof. Ion Murariu şi prof. Marius Matei

File de istorie giroceanA

Evoluţia şcolii din Giroc în perioada
postbelică şi contemporană
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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

37. Să fie fost
ochiu-ăl rău 
a’ lu Goilă?

Dar basîmcă dărinatu dă Goilă, care era el dascăl
– da’ era şî el avińitură, o fi pus ochi rău şî păci-
maş pră biata fată a lu Mărie Frăicoańe; şî multă
lume sococea că, pîntru ca să-ş facă taină dă Ao-
rica, când şfunguia partia suprańelor – hop! mo-
ment le şî oprea, dă li să cecăruia limba
pocicńindu-să bobioc în źinźei la rădăśina ghinţî-
lor dă pră falca dă źos. Şî măi şî strîga domnu
Goilă, śică:
- Ho! Na, i-adă s-o audzîm, numa, pre Aorica –
iară Aorica, fata, trâcńea ca spăimată – cumă pro-
beşce şî zgogeşce ea să dzîcă numa tactu ăsta dă
i-l tonăluiesc io dîn diapăzon, furchiţă cum spuńeţ
voi, şî ţî-l dzîc şî dîn gură, numa iaca, Aorico,
mâncu-ţ budzîli. Ş-atunśi băcea Goilă cu coada dî
la plevais scurt în furśeriu lu diapăzon, dîn gură
slobodza cântarea iar dîn fălśi clănţăńea măi
năprasńic dă cumă ar bace roţîli la ţugu accilărat
când treśe dă coveiu dî la mormînţ şî să şupoare
pogan – ńiśi gând să să oprească în ştaţia dî la Bo-

lomaśi. Şî să răsporea jâmbind a să rige Goilă şî
bătând cu piśioru în pogele şî dîn pălmi tactu, śică:
- Hop! Gică-Lobogică,
Arge firu-păru-n chică!
Hop! Gie-Somogie,
Dragu-m eşci tu numa mie!...
Şî fata, că avea numa vo şaspreśe ani – abé dăc-or
fi trecut doi-tri ańi dă când o-ntărminat işcoala –
s-o măi fi poace şî zuitat să o rupă la śecit şî să şî
memorădză slovili dă cântare, cumă iar să poci-
cńea cât dă puţîn, domnul Goilă iară să răsporea şî
măi rău restindu-să, śică:
- I-adă, măi odată! şî-i cricea dîn piśior, dîn po-
geauă, dîn furśeri, cu mâńili-amândoauă, dîn ńico-
vala fălśii dă dînźos clenţăńind ca talpa-iadului,
nu alta. Şî párică giavălu dă Gogilă să-nfoca, iuţa
tactu dă i-or sărit ochilarii dîn pozonariu dî la
pept, da’ fata nu măi źiuia ńiśidăfeli, veztu, fînd ea
crescută la Cotcoreţ, dîn tată cotcoreţ, nu s-o fost
dădat cu vorba dî la luncă, prîntru că măi-gata tăţ
cotcoreţî, după firea lor – lunźesc şî cear şî lăţăsc
vorbili dîn cale-afară dă párică s-ar scobori dă pră
Gealu Gutmanului pră poceaca îngheţată şî lu-
śioasă cumă-i uiaga.

Glosar
basîmcă = pesemne; dărinat = iubitor şi făcător
de glume şi isprăvi licenţioase, frivole; vińitură =
venetic; să-ş facă taină = să batjocorească; bo-
bioc = buluc; trâcńea = tresărea; zgogeşce = iz-
buteşte; furchiţă = furculiţă; furśeri = furcă
(unealtă agricolă); ţugu = trenul; covei = curbă;
mormînţ = cimitir; să şupoare = se repede; să
răspoare = se sfârtecă; cear = chiar; Gică-Lobo-
gică = iubitul; Gie-Somogie = Moartea, Înge-
rul/Demonul morţii (folclor, versuri dintr-o
prelucrare de Nicolae Ursu); plevais = creion;
źinia = prididea; uiaga = sticlă.

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.

DDuudduu
Prăstă gard, prăstă cotarcă,

Prăstă curce, prăstă casă,
Dăjghinat să lasă dudu –
Cloţă verge dă mătasă.

În frundzariu lui să scaldă
Ca-n şetârnă, la răcoare,
Golumboana cu golumbii
Ş-alce dzăş dă zburătoare.

Mereuţ şî io mă pitul
Prîntră frundză, la scuceală,
Aşceptând să vin-amiadzu

Şî copiii dî la şcoală.
Duge negre mânc cu pită,

Prîntră cărţ măi scapă vuna,
Dă să ie dă cap şî-ş dzîşe

Că mi-s rău, săracă Buna.
Când mă sîmt sătul, şî gâşce

Lipăie supt dud, în lece,
Mă apuc şî scutur dudu,

Gâşcili să să îmbece.
Unge-o fi acuma dudu?
Poace-i punce la pârău,

Ori o fi un sămn dă groapă
Şî la Buna, copârşău.

Şe n-aş da să mă cuprindă
Dudu meu şî adz cu creanga,

Io să-l ţuc, el să mă ierce
C-am umblat prea mult bitanga.

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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Evelyn-Sara Heimerl
1 an şi 3 luni, Giroc

Vlad Fodor
3 ani, Giroc

David-Eduard Curescu
1 an şi 8 luni, Giroc

Victor-Vasile Popescu
1 an şi 6 luni, Giroc

În perioada 15-18 iunie 2015, la Olăneşti, a avut
loc finala Campionatului Naţional Şcolar pe
Echipe Mixte „Elisabeta Polihroniade”. Com-
petiţia s-a jucat pe trei secţiuni separate: ciclul pri-
mar (pentru prima dată, elevii din clasele I-IV au
avut şi ei concursul lor), ciclul gimnazial şi liceele.
După primele două ediţii, în 2013 şi 2014, ediţii
care, de altfel, s-au bucurat de o participare bună
(la gimnaziu aproape toate judeţele au trimis
reprezentanţi în anii precedenţi), importanţa cam-
pionatului de şah pe echipe ale şcolilor a crescut,
astfel încât pentru ediţia a treia a fost încheiat un
protocol, în vederea unei bune organizări, între
Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tinere-
tului şi Sportului, Clubul de Şah Elisabeta Polihro-
niade şi Federaţia Română de Şah.
Şcoala din Giroc a fost prezentă la fiecare din
primele două ediţii, cu echipa de şah a claselor I-
VIII, obţinând de fiecare dată frumoase rezultate:
locul 5 general, în 2013, din 39 de echipe partici-
pante şi titlul de campioană naţională a comunelor;
din nou locul 5 general, în 2014, din 38 de echipe
şi vicecampioană naţională în clasamentul rural,
după o departajare cu ghinion, în care au fost
amestecate şi echipele oraşelor, deşi am avut vic-
toria directă la echipa care şi-a adjudecat locul I la
comune.
Am ţinut să menţionez acest episod, întrucât a
reprezentat, cred eu, un factor important în succe-
sul zdrobitor al girocenilor la ediţia 2015. Şahiştii
noştri au rămas cu o frustrare teribilă după ediţia
2014: doar o jumătate de punct în plus ne-ar fi adus
pe locul 3, plus titlul naţional la comune; doar un
punct în plus ar fi adus echipei noastre locul 2 gen-
eral în 2014. Ca să nu mai vorbim de meciurile
încinse din ediţiile 2013 şi 2014 cu dubla cam-
pioană naţională din Ploieşti, meciuri în care am
simţit de fiecare dată că am trecut razant pe lângă
victorie, că se putea mai mult. Amărăciunea noas-
tră de la finalul ediţiei 2014 era sporită de faptul că
pierdeam un jucător, pentru ediţia următoare, pe
Robert Perţe, care trecea în clasa a noua şi se im-
punea, aşadar, sarcina dificilă de a-l înlocui cu
cineva bine pregătit, în interval de numai un an.
Au trecut trei sferturi de an de la acel moment şi
echipa girocenilor, refăcută, a fost supusă unui
prim test major, la faza judeţeană a ediţiei 2015.
Testul a fost trecut cu brio: Paul Paraschiv, Denis
Alboni, Alexandra Paraschiv şi bobocii Mihai Iucu
(clasa a II-a) şi Ştefan Juravle (clasa a IV-a), ul-
timii doi jucând cu schimbul pe postul lăsat liber
de Robert Perţe, literalmente au masacrat con-
curenţa, câştigând toate cele 7 meciuri cu scor
maxim: patru la zero! Un rezultat care ne dădea în-

dreptăţite speranţe pentru faza finală, dar fără a
slăbi vigilenţa. Speranţe care, iată, aveau să se îm-
plinească.
La Olăneşti, în iunie 2015, echipa de şah a claselor
V-VIII de la Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc s-a clasat în finala ţării pe locul I general, cu
7 meciuri câştigate din 7 posibile! După 6 runde
eram deja CAMPIONI NAŢIONALI, nu mai
puteam fi depăşiţi, dar şahiştii noştri nu au lăsat
garda jos şi au câştigat şi ultimul meci, cel cu Satu
Mare, cu scorul de 3-1 (două partide câştigate şi
două remize). Era un meci festiv, dacă mă pot ex-
prima aşa. Ne sărbătoream victoria în campionatul
naţional pe echipe şcolare, jucând în ultima rundă
cu reprezentanta unui centru şahist foarte vechi şi
de mare prestigiu.
Performanţa girocenilor a produs o situaţie inedită
la premiere: ei au fost premiaţi de două ori, o dată
pentru titlul de campioni naţionali şi a doua oară
pentru locul I în clasamentul rural. De asemenea,
girocenii şi-au mai adjudecat două medalii de aur
în clasamentele individuale: Denis Alboni, cam-
pion pe masa 2, cu 7 partide câştigate din 7, şi
Alexandra Paraschiv, pe masa 4 (fete), cu 6 vic-
torii şi o remiză. 
Echipa de şah a ciclului primar de la Giroc,
reprezentând judeţul Timiş (girocenii au câştigat
la 21 martie 2015 faza judeţeană la echipe şcolare
atât la ciclul primar, cât şi la ciclul gimnazial) a
ocupat locul 2 în clasamentul rural, în urma for-
maţiei din Comuna Jucu (judeţul Cluj). Echipa ci-
clului primar a fost slăbită prin promovarea
jucătorilor Ştefan Juravle şi Mihai Iucu la ciclul
gimnazial dar, chiar şi aşa, ei s-au întors acasă ca
vicecampioni na�ionali ai comunelor! Vedeta
bobocilor a fost Andreea Nedelcu, în vârstă de
numai 5 ani. S-a mai remarcat Mihai Cureteu, cu
cel mai mare punctaj din echipa ciclului primar.
Ceilalţi membri ai echipei au fost: Dorin Dumitra-
che, Gabriel Dumitrache, Ioana Pa�ca. 
Şcoala Gimnazială Giroc, devenită între timp
Liceul Teoretic „David Voniga”, a parcurs un
traseu spectaculos de şase ani şi jumătate, de la de-
butul cursurilor de şah în octombrie 2008, până la
titlul de campioană naţională a comunelor în 2013
şi campioană naţională la şah, echipe mixte, gim-
naziu, în 2015.
Mulţumesc celor care au crezut în mişcarea şahistă
giroceană şi care ne-au susţinut de-a lungul tim-
pului, domnului primar Iosif-Ionel Toma, Consil-
iului Local Giroc, sponsorilor, părinţilor şi mai ales
elevilor care au muncit şi ne-au dăruit această per-
formanţă ce încununează un lung şir de succese.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

ŞŞAAHH –– CCoommuunnaa GGiirroocc,, ccaammppiiooaannăă nnaaţţiioonnaallăă!!


