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Festivalul de folclor de la „Grindu Petri” are o tradiţie de
peste trei decenii şi a fost iniţiat de minerii din zonă ca o
serbare câmpenească îndrăgită de oamenii locului şi intrând
fără greutate în tradiţia de aici. Timp de 30 de ani, această
sărbătoare nu a lipsit din calendarul evenimentelor culturale
din conzba Darova. An de an pe scena de la „Grindu Petri”
au urcat alte formaţii de folclor şi au cântat pentru mai multe
generaţii de iubitori ai cântecului şi dansului popular. Din
acest an, conducerea primăriei Darova a hotărât ca pe
vechea sărbătoare câmpenească tradiţională să pună bazele
unui nou festival de folclor: „Festivalul de folclor zonal de
coregrafie”. Deşi ar fi vrut să aibă mai multe formaţii, până
la urmă la „startul” primei ediţii s-au prezentat şase formaţii
de prestigiu: ansamblul „Ghiocelul”, din Giroc, ansamblul
„Boldureanca”, din Boldur, ansamblul „Vermeşana”, din
Vermeş, ansamblul „Moşniţeana”, din Moşniţa Nouă,
ansamblul „Hora Belinţului”, din Belinţ, ansamblul „Bu-
joreana”, din Traian Vuia, şi ansamblul organizatorilor,

„Daroveana”, din Darova. Au mai participat soliştii vocali
Denisa Lupulescu, Lavinia Lucian,Andreea Irimescu şi Ra-
mona Ilieşi-Drăgan. De asemenea, au mai participat şi
solişti instrumentişti.
„Ghioceii” giroceni au răspuns invitaţiei făcute de Primăria
Darova şi au participat cu o parte din dansatorii cunoscutu-
lui şi numerosului ansamblu de renume în Banat. Junii şi
junele girocene au înfruntat cu stoicism canicula din acest
început de august şi după o călătorie fără peripeţii notabile,
poate cel mult fotografiile făcute în autocar, au ajuns pe
dealul ceva mai răcoros de la „Grindu Petri”. Prestaţia lor a
fost una mai mult decât onorabilă, cele 17 perechi în fru-
moasele costume girocene „inundând” scena festivalului.
Conduşi de binecunoscutul coregraf Victor Jicherean,
„Ghioceii” giroceni au smuls ropote de aplauze de la nu-
merosul public prezent la festival. Cupa şi diploma oferite
de organizatori cu acet prilej au fost înmânate coregrafului
Victor Jicheran.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Ansamblul „Ghiocelul”, o nouă prezenţă pe scena unui festival

În zilele de 15 şi 16 august 2015,
Formaţiunea SALVO a Primăriei
municipiului Timişoara, în
parteneriat cu Secţia de Paramo-
tor a C.S. Universitatea de Vest
din Timişoara, va organiza eveni-
mentul Timişoara Paramotor
Open 2015, ce cuprinde atât un
concurs aeronautic de aeronave
ultrauşoare – clasa motopara-
pantă, cât şi o amplă acţiune de
căutare/salvare cu sprijin aerian,
în cazul situaţiilor de urgenţă.
Astfel, duminică 16 august, între
orele 8-12, se va simula dispa-
riţia unor persoane, având ca
scop armonizarea activităţilor
partenerilor implicaţi în acţiune, viteza de reacţie a partenerilor publici şi privaţi aflaţi pe raza judeţu-
lui nostru, precum şi cea a voluntarilor care doresc să acorde sprijin în astfel de situaţii.
Desfăşurarea evenimentului:
În urma solicitării organelor abilitate, se va organiza operaţiunea de căutare/salvare a unor persoane
dispărute. Zona de căutare stabilită de specialişti cuprinde albia râului Timiş pe o distanţă de zece kilo-
metri, pădurea din proximitatea comunei Giroc (aproximativ 20 de kilometri patraţi) şi terenurile agri-
cole din vecinătate. Locul de întâlnire va fi pe albia râului Timiş, după dig şi pădurea Giroc, la ora 7.
Gazda evenimentului este Primăria comunei Giroc, iar Formaţiunea SALVO Timişoara este coordo-
natorul acestei acţiuni. (O.I.)
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În ultima perioadă, în Giroc şi Chişoda, şi-au făcut apariţia per-
soane care, în numele unor fundaţii ori a unor cauze nobile, merg
din uşă în uşă şi solicită anumite sume. Primăria comunei Giroc
vă sfătuieşte să fiţi atenţi la cine deschideţi uşa şi, mai ales, să nu
daţi bani persoanelor necunoscute, indiferent de motivele pentru
care acestea vă solicită ajutorul. 
În acelaşi timp, vă rugăm să sunaţi la numărul de telefon 
0732-600.450, pentru a anunţa Poliţia Locală despre orice activi-
tate de colectare a banilor, realizată pe raza comunei Giroc, de 

diferite persoane. Aceste practici sunt o invenţie a celor care do-
resc să obţină venituri pretextând că ajută persoane aflate în difi-
cultate; în realitate, nu fac altceva decât  să „tragă cu ochiul” în
gospodăriile dumneavoastră, să vadă dacă este cineva acasă, şi mai
apoi să „vândă pontul” unor indivizi certaţi cu legea, care, cu 
siguranţă, vă vor prăda.
ATENŢIE, Primăria comunei Giroc nu a autorizat şi nici nu va
autoriza asemenea acţiuni, decât într-un cadrul oficial, alături de
un inspector social şi un agent al Poliţiei Locale.

AATTEENNŢŢIIEE!!
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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
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Când a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca să ia pe Maica
Sa la Sine, atunci cu trei zile mai înainte a făcut-o să
cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe
pământ. Căci Arhanghelul Gavriil, venind la dânsa, a zis:
„Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la
Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu 
bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare”. Născă-
toarea de Dumnezeu s-a bucurat cu bucurie mare, şi cu dorul
ce avea ca să se mute la Fiul său, s-a suit degrabă în Muntele
Măslinilor ca să se roage, căci avea obicei de se suia adesea
acolo ca să se roage. Şi s-a întâmplat atunci un lucru 
minunat. Când s-a suit acolo Născătoarea de Dumnezeu,
atunci de la sine s-au plecat pomii ce erau pe munte, şi au dat
cinstea şi închinăciunea ce se cădea către Stăpână, ca şi cum
ar fi fost nişte slugi însufleţite.
După rugăciune s-a întors acasă şi, îndată, s-a cutremurat
casa cu totul, iar ea, aprinzând multe lumânări şi mulţumind
Lui Dumnezeu şi chemând rudeniile şi vecinii, şi-a grijit
toată casa, şi-a gătit patul şi toate cele ce se cădea de îngro-
parea ei. Şi a spus cele ce i-a zis îngerul, despre a sa mutare
la cer. Iar spre încredinţarea celor zise, a arătat şi darul ce i

se dăduse: o stâlpare de finic. Iar femeile chemate, dacă au
auzit acestea, au plâns cu tânguire şi cu lacrimi şi au sus-
pinat cu jale. Deci, potolindu-se ele din tânguire, s-au rugat
să nu rămână sărace de dânsa. Iar Preacurata le-a făgăduit că,
mutându-se la ceruri, nu numai pe dânsele, ci şi pe toată
lumea o va cerceta şi o va umbri. Şi aşa alina întristarea cea
mare cu cuvinte mângâietoare. Apoi a arătat despre cele
două veşminte ale sale ca să le ia două văduve sărace, fiecare
din ele câte unul, care-i erau ei prietene şi cunoscute şi de la
dânsa le era hrana.
Şi vorbind ea acestea şi învăţând, s-a făcut fără de veste
sunet de grabnic tunet, şi arătare de mulţi nori, care aduceau
de la marginile lumii, pe toţi ucenicii Lui Hristos la casa
Maicii Lui Dumnezeu. Între care erau şi de Dumnezeu
înţelepţii ierarhi: Dionisie Areopagitul, Ierotei şi Timotei.
Aceştia, dacă au aflat pricina venirii lor, aşa adunaţi fiind, au
zis aceste cuvine către dânsa: „Noi, o, Stăpână, ştiindu-te în
lume, ca şi cu singur Stăpânul nostru şi Dascălul ne

mângâiam; dar acum cum vom putea să suferim greul
acesta? Însă de vreme ce cu voia Fiului şi Dumnezeului tău
te muţi spre cele ce sunt mai presus de lume, pentru aceasta
plângem, precum vezi şi lăcrimăm, cu toate că într-alt chip
ne bucurăm despre cele ce sunt asupra ta rânduite”. Acestea
au zis şi vărsau lacrimi, iar ea a zis către dânşii: „Prietenii
mei şi ucenicii Fiului şi Dumnezeului meu, nu faceţi bucu-
ria mea plângere, ci-mi îngrijiţi trupul, precum eu îl voi
închipui pe pat”.
Când s-au săvârşit cuvintele acestea, iată a sosit şi minunatul
Pavel, vasul cel ales, care căzând la picioarele Maicii Lui
Dumnezeu, s-a închinat şi deschizându-şi gura a lăudat-o cu
multe cuvinte, zicând: „Bucură-te Maica Vieţii, împlinirea şi
încheierea propovăduirii mele; că deşi pe Hristos Fiul tău
trupeşte pe pământ nu L-am văzut, însă pe tine văzându-te,
mi se părea că pe Dânsul Îl văd”.
După aceasta, luând Fecioara iertăciune cu toţi, s-a culcat
pe pat şi şi-a închipuit preacuratul său trup precum a vrut; şi
a făcut rugăciune pentru întărirea lumii şi paşnica ei petre-
cere, şi i-a umplut şi pe dânşii de binecuvântarea ei. Şi aşa
în mâinile Fiului şi Dumnezeului său şi-a dat sufletul.

Şi îndată ochii orbilor s-au luminat şi auzul surzilor s-a
deschis, ologii s-au îndreptat şi tot felul de patimă şi de
boală lesne se tămăduia. După aceea a început Petru
cântarea cea de ieşire şi ceilalţi Apostoli; unii au ridicat
patul, alţii mergeau înainte cu făclii şi cu cântări, pe-
trecând spre mormânt trupul cel primitor de Dumnezeu.
Atunci s-au auzit şi îngerii cântând şi văzduhul era plin
de glasurile cetelor celor mai presus de firea omenească.
Pentru aceste lucruri, mai-marii iudeilor, chemând pe unii
din popor, i-au înduplecat să răstoarne patul în care era
aşezat trupul cel de viaţă începător. Dar, dreptatea Lui
Dumnezeu, ajungând pe îndrăzneţii şi obraznicii aceia,
le-a făcut pedeapsă tuturor prin orbirea ochilor. Iar pe unul
dintr-înşii, care mai nebuneşte se pornise de apucase acel
sfânt pat, l-a lipsit şi de amândouă mâinile, care au rămas
spânzurate de pat, tăiate de dreapta judecata a Lui Dum-
nezeu. Iar acela, crezând din tot sufletul, a aflat tămăduire,
şi s-a făcut sănătos ca şi mai-nainte. În acelaşi chip şi cei
ce orbiseră, crezând şi punând asupra lor o parte din poala
patului, au dobândit vindecare.

Iar Apostolii, sosind la satul Ghetsimani, au aşezat acel de
viaţă începător trup în mormânt, şi au stat trei zile lângă dân-
sul, auzind neîncetat glasuri îngereşti.
Şi de vreme ce, după dumnezeiasca rânduiala, a lipsit unul
din Apostoli, adică Toma, care nu s-a aflat la preamărita în-
gropare, ci sosind cu trei zile mai pe urmă, era mâhnit foarte
şi întristat, că nu se învrednicise să vadă şi el ca şi ceilalţi
Apostoli trupul; şi au deschis cu socoteală mormântul pen-
tru dânsul ca să se închine şi el acelui preasfânt şi preacurat
lăcaş, adică trupului Născătoarei de Dumnezeu.
Şi dacă a văzut, s-a minunat că a aflat mormântul fără de
sfântul trup: era numai giulgiul, care rămăsese mângâiere
Apostolilor şi tuturor credincioşilor, şi mărturie neminci-
noasă a mutării Născătoarei de Dumnezeu. Că şi până astăzi
mormântul cel cioplit în piatră aşa se vede lipsit de trup şi
este cinstit cu închinăciune, întru mărirea şi cinstea 
preabinecuvântatei măritei stăpânei noastre, de Dumnezeu
Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria. (M.S.)

AAddoorrmmiirreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii –– SSffâânnttaa MMaarriiaa MMaarree

La şase zile după ce a spus ucenicilor Săi: „Sunt unii din cei
ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea
Împărăţia Lui Dumnezeu venind întru putere” (Matei 16, 28;
Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferaţi – Petru,
Iacov şi Ioan – ducându-i deoparte, şi urcă pe un munte înalt,
muntele Taborului în Galileea, să se roage. Se cuvenea într-
adevăr ca aceia care aveau să asiste la suferinţa Sa, la 
Ghetsimani, şi care aveau să fie martorii cei mai importanţi
ai Patimilor Sale, să fie pregătiţi pentru această încercare
prin priveliştea slăvirii Sale: Petru, pentru că tocmai îşi măr-
turisise credinţa în dumnezeirea Sa, Iacov, căci a fost primul
care a murit pentru Hristos, şi Ioan, care mărturisi din expe-
rienţa sa slava dumnezeiască, făcând să răsune ca „fiu al
tunetului” teologia Cuvântului întrupat.
El îi urcă pe munte, ca simbol al înălţării spirituale care, din
virtute în virtute, duce la dragoste, virtute supremă care de-
schide calea contemplării dumnezeieşti. Această înălţare era
de fapt esenţa întregii vieţi a Domnului care, fiind îveşmân-
tat cu slăbiciunea noastră, ne-a deschis drumul către Tatăl,
învăţându-ne că isihia (liniştirea) este mama rugăciunii, iar
rugăciunea este cea care arată către noi slava Lui Dumnezeu.

„Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa deveni o alta, Se
schimba şi sclipi ca soarele, în timp ce hainele sale deveniră
strălucitoare, de un alb scânteietor, cum nu poate înălbi pe
pământ înălbitorul” (Marcu 9, 3). Cuvântul Lui Dumnezeu
întrupat îşi arăta astfel strălucirea naturală a slavei dum-
nezeieşti, pe care o avea în El însuşi şi pe care o păstrase
după Întruparea Sa, dar care rămânea ascunsă sub acope -
rământul trupului. Încă de la zămislirea Sa în pântecele Fe-
cioarei, într-adevăr, dumnezeirea S-a unit cu natura
trupească iar slava divină a devenit, în mod ipostatic, slava
trupului asumat. Ceea ce Hristos le arăta Apostolilor Săi în
vârful muntelui nu era deci o privelişte nouă, ci manifestarea
strălucită în El a îndumnezeirii naturii omeneşti – inclusiv
trupul – şi a unirii Sale cu splendoarea dumnezeiască.
Spre deosebire de faţa lui Moise care strălucise de o slavă
venită din afară după revelaţia din Muntele Sinai (cf. Exod
34, 29), faţa Lui Hristos apăru pe muntele Taborului ca un
izvor de lumină, izvor al vieţii dumnezeieşti făcută accesi-
bilă omului şi care se răspândea şi pe „veşmintele” Sale,
adică asupra lumii din afară dar şi pe lucrurile făcute de 
activitatea şi civilizaţia omenească. (M.S.)

SScchhiimmbbaarreeaa llaa FFaaţţăă aa DDoommnnuulluuii
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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 crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din
cosmetizare);
• 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!
(acţiune 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 –
Curăţenia de toamnă (colectarea cren gilor, a lăsta-
rilor de vie rezultate din cosmetizare).

Lista lucrărilor de grădinărit pentru luna
august este mai scurtă decât a altor luni,
însă, tot exista unele sarcini care trebuie
îndeplinite. Temperaturile mari din 
mijlocul verii îngreunează grădinăritul,
aşa că profitaţi de zilele mai răcoroase,
pentru a îngriji grădina şi pentru a plivi
buruienile.

Irigarea grădinii
Irigarea poate fi cea mai importantă sarcină a acestei
luni, în special dacă vremea devine caniculară.
Legumele din grădină, majoritatea plantelor cu flori
şi gazonul vor avea nevoie de aproximativ 16,3 cen-
timetri cubi de apă în fiecare săptămână, pentru a se
păstra verzi şi aspectuoase. Asiguraţi-vă că udaţi
temeinic şi în profunzime de fiecare dată. Dacă este
posibil, faceţi acest lucru dimineaţa devreme sau
după-amiaza, pentru ca solul să aibă timp să se
încălzească înainte de instalarea temperaturilor mai
scăzute ale nopţii.
Irigarea în profunzime va stimula rădăcinile plantelor
să crească mai în adâncime, unde posibilitatea de a se
usca e mai mică. În plus, aduce şi beneficiul unei mai
bune ancorări a plantei în pământ.
Nu uitaţi să verificaţi plantele din coşurile suspendate,
ghivece, jardiniere sau alte recipiente, pe tot timpul
verii, şi să le udaţi o dată la două zile. 

Plantele perene, anuale 
şi cu bulbi

Alocaţi în fiecare zi câteva minute pentru culegerea
florilor moarte de pe plantele anuale şi perene. Un pic
de timp acordat dichisirii plantelor va schimba hotărâ-
tor aspectul general al grădinii. Îndepărtarea florilor
ofilite va împiedica plantele să intre în faza de pro-
ducere a seminţelor şi, astfel, vor înflori pentru un
timp mai îndelungat. Plantele bienale sau perene pot fi
semănate direct în grădină, în această lună sau în cea
următoare. Tot acum poţi sădi plantele perene culti-
vate în recipiente, arbuşti sau copaci. Alocaţi întot-
deauna timp suficient pentru a pregăti corespunzător
solul, prin amestecarea acestuia cu cantităţi generoase
de muşchi de turbă, compost şi gunoi de grajd prelucrat.
Şofranul, care înfloreşte toamna, trebuie plantat în
luna august, ca să aveţi flori pentru încă o săptămână
sau două, după ce principalele plante din grădină şi-au
încheiat ciclul vegetal pentru acest an. În această lună,
puteţi diviza şi replanta florile de primăvară perene.
Faceţi aceste lucruri în partea cea mai răcoroasă a zilei
şi udaţi temeinic plantele după ce le-aţi replantat.

Arbuşti şi arbori
Dacă îţi place cu adevărat grădinăritul trebuie să ţii
cont şi de arbuştii şi arborii care înfloresc vara. Aceş-
tia ar trebui tunşi acum, pentru modelare, însă doar
dacă au încetat înflorirea. Îndepărtaţi ramurile moarte
sau bolnave.

Luna august e luna în care trebuie să începeţi cultura
legumelor de toamnă şi de iarnă. Plantaţi direct în
grădină răsaduri sau seminţe de ceapă, morcovi, 
sfeclă, salată, spanac, ridichi şi conopida de iarnă. Tot
acum este momentul când trebuie să recoltaţi fructele,
legumele şi ierburile aromatice de casă!

Compartiment Agricol, 
inspector superior Maria HANEŞ

LLuunnaa aauugguusstt îînn ggrrăăddiinnăă

Tinerii care doresc să devină fermieri pot benefi-
cia de un sprijin de 50.000 de euro neram-
bursabili, prin intermediul măsurii 112 –
„Instalarea tinerilor fermieri”, sub-măsura „Spri-
jin pentru instalarea tinerilor fermieri”.
Sumele acordate tinerilor fermieri sunt neram-
bursabile şi nu presupun vreun aport propriu la
proiect. Această măsură va fi accesată pe baza
unui plan de afaceri, întocmit de către tânărul fer-
mier ce solicită prima de instalare. În funcţie de

mărimea suprafeţei deţinute sau de numărul de
animale aflate în gospodăria sa, acesta se va în-
cadra pentru un ajutor financiar nerambursabil
cuprins între 15.000 de euro şi 50.000 de euro.
Pentru a primi prima de instalare, tinerii fermieri
trebuie să îndeplineasca o serie de condiţii:
– deţin o exploataţie agricolă cu dimensiunea
economică cuprinsă între 15.000 şi 50.000 euro
(valoare Producţie Standard);

– deţin sau dobândeşte competenţe sau calificări
profesionale specifice până la finalizarea proiec-
tului;
– au domiciliul stabil în unitatea administrativ-
teritorială unde se află exploataţia;
– lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine con-
comitent un alt loc de muncă în afara unităţii te ri-
torial-administrative în care este situată
exploataţia sau a zonei limitrofe;
– demonstrează, înaintea celei de-a doua tranşe

de plată, îmbunătăţirea perfor-
manţelor economice ale ex-
ploataţiei, prin producţia proprie
comercializată în procent de min-
imum 20% din valoarea primei
tranşe de plată.
Principalele documente solicitate
la depunerea unui proiect pentru
instalarea ca tânăr fermier sunt:
– documente de proprietate sau
folosinţă pentru exploataţia agri-
colă (de la caz la caz, acestea pot
fi pentru teren, clădiri, animale,
păsări, albine etc);
– copie a diplomei de studii;
– Carte de muncă sau adeverinţă

de la locul de muncă, pentru a dovedi timpul
efectiv lucrat în agricultură în ultimele 12 luni
înainte de instalarea pe cont propriu. Acest do cu-
ment poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie
răspundere, prin care solicitantul confirmă că este
membru al unei familii de fermieri
– certificate privind lipsa datoriilor fiscale sau so-
ciale, atât pentru sediul social, cât şi pentru
fiecare punct de lucru înregistrat.

TTiinneerriiii ppoott pprriimmii ppâânnăă llaa 5500..000000
ddee eeuurroo nneerraammbbuurrssaabbiillii ppeennttrruu

aa ddeevveennii ffeerrmmiieerrii
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Şi în acest an, iată-ne din nou împreună, emoţionaţi şi
bucuroşi, alături de părintele Traian Debucean. Ne-am
adunat pelerini de toate vârstele şi profesiile, uniţi
fiind de credinţa şi dorinţa de a ne închina la locurile
încărcate de sfinţenie din Maramureş şi Oltenia.
Fiind chemaţi de Dumnezeu, am răspuns chemării
prin acest pelerinaj, avându-l aproape pe părintele 
Traian, care întotdeauna a ştiut să ne ofere sfaturile
duhovniceşti necesare, ţinând cont de nevoile fiecă-
ruia dintre noi, totodată, unind grupul ca într-o adevă-
rată familie. Împinşi de un imbold lăuntric, ca
împreună să împărtăşim bucuria comuniunii în 
credinţă, am pornit la drum.
Experienţele trăite în pelerinajul acesta au fost de ma-
ximă intensitate spirituală,amintindu-ne că suntem
străini (pelerini) pe acest pământ.
Esenţa acestor pelerinaje nu constă numai în frumu-
seţea locurilor vizitate, a peisajelor, a edificiilor con-
struite, care reflectă îmbogăţirea culturală, ci şi în cea
spirituală, mai ales trăirile şi emoţiile avute de întâl-
nirea cu sfinţii (sfintele moaşte), care ne-au întâmpi-
nat cu binecuvântările lor. Memorabile au rămas şi
momentele trăite în timpul Sfintelor Liturghii.

Ne-am bucurat
cu toţii, de ase-
menea, de istoria
locurilor, aerul
răcoros, de lu-
cruri mărunte
cum ar fi florile
de peste tot, pic-
tura din fiecare
lăcaş de cult, apa,
cântecul măicu-
ţelor şi al călugă-
rilor, liniştea,
splendoarea pei-
sajelor, toate
acestea daruri de
preţ care rămân
în suflet pentru
veşnicie.

Traseul urmat şi locurile de popas în
care ne-am încărcat sufletul şi ne-am
odihnit trupul au fost următoarele:
Rohia, Topliţa, Izvorul Mureşului,
din ale căror comori aş dori să îm-
părtăşesc şi celor care nu au fost cu
noi.
Mănăstirea Rohia, cu hramul Sf.
Ana, din Ţara Lăpuşului, Maramu-
reş, un complex monahal de excepţie
cu un istoric bogat. Loc în care s-a
retras cunoscutul monah Nicolae
Steinhardt autorul „Jurnalului Feri-
cirii”. Rohia are ca obiect foarte va-
loros o icoană a Maicii Domnului,
pictată de călugărul Nicanor, de la
Muntele Athos.
Mănăstirea Sf. Proroc Ilie, din To-
pliţa, judeţul Harghita, îl are drept ctitor pe Miron
Cristea, primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Muzeul mănăstirii deţine o colecţie impresionantă de
icoane, obiecte liturgice. Aici vin mulţi credincioşi
pentru a afla tămăduire trupească şi sufletească închi-
nându-se la icoanele făcătoare de minuni.
Iată-ne ajunşi şi la Mănăstirea Izvorul Mureşului, cti-
tor şi arhitect fiind Înaltpreasfinţia sa Mitropolitul nos-
tru Ioan Selejan. Mănăstirea are hramul „Adormirea
Maicii Domnului” , având o impresionantă obşte de
maici. Această frumoasă mănăstire se remarcă prin
măiestria arhitecturală care îmbină într-o sinteză origi-
nală stilul tradiţional românesc al domnitorului Matei
Basarab şi stilul brâncovenesc. De asemenea, ochiul şi
sufletul sunt încântate de picturile murale, catape-
teasma bisericii fiind sculptată din lemn de păr sălba-
tic, în stilul epocii brâncoveneşti. Sfânta Biserică
adăposteşte racla cu o părticică din sfintele moaşte ale
Sfântului Ierarh Nicolae.
Al doilea traseu al pelerinajului nostru a  fost în zona
Olteniei, mănăstirile: Hurezi, Bistriţa, Dintr-un Lemn,
Turnu, Govora, Ostrov, Cozia.
Mănăstirea Hurezi este cea mai reprezentativă con-
strucţie în stil brâncovenesc din întreaga ţară. Singu-

rătatea şi liniştea locului este tulburată doar de cânte-
cele huhurezilor, păsări de noapte care au dat denu-
mirea locului.
Mănăstirea Bistriţa, ctitorie a boierilor Craioveşti, are
o vechime de 500 de ani. Aici ne-am închinat la Moaş-
tele Sfântului Grigorie Decapolitul.
Mănăstirea Turnu este o mănăstire de călugări, punc-
tul de atracţie fiind chiliile săpate în stânca muntelui,
unde pustnicii se izolau de lume, în post şi rugăciune.
Mănăstirea Govora este una dintre cele mai vechi din
ţară şi are o icoană unică nu doar în România, ci şi în
lume. Aceasta este situată deasupra uşilor de intrare
ale bisericii şi o înfăţişează pe Maica Domnului cu
aripi şi cu Sfântul Acoperământ. Icoana a fost pictată
de zugravii şcolii brâncoveneşti de la Horezu între anii
1700-1711.
Mănăstirea Cozia, ctitorită de Mircea cel Bătrân la 
îndemnul Sfântului Nicodim de la Tismana, este 
închinată Sfintei Treimi.
Mulţumim pe această cale organizatorilor acestor pe-
lerinaje şi părintelui paroh Traian Debucean, pentru
atmosfera plină de pace şi căldură pe care a întreţinut-o.
În aceeaşi măsură, mulţumim Consiliului Local al 
comunei Giroc, care ne-a asigurat transportul.

Teodora ŞCHIOP (Parohia Chişoda)

PPeelleerriinnii ddiinn BBaannaatt –– CChhiişşooddaa,,
îînn ŢŢaarraa LLăăppuuşşuulluuii şşii aa OOlltteenniieeii

Primăria comunei Giroc a continuat luni, 10 august, acţiunea de stropire împotriva muştelor şi ţânţarilor, cu 
mijloace terestre şi aeriene. În ambele localităţi ce alcătuiesc comuna, Giroc şi Chişoda, un elicopter şi mai multe
autovehicule echipate corespunzător au participat la acţiune. (V.T.)

DDeezziinnsseeccţţiiee llaa GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa
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Sunt împotriva sfidării naturii, a distrugerii unui
arbore secular de o importanţă locală. Platanul
este o specie foarte rezistentă la ger, secetă şi la
poluare. Sunt arbori de talie mare, ornamentali,
la maturitate sunt spectaculoşi datorită scoarţei
decorativ marmorate. Longevitatea acestui arbore
este de ordinul sutelor de ani. Recomand au-
torităţilor comunei Giroc să protejeze acest arbore
valoros la nivel local.

Stănescu Dan

„Dă cându-mi-s mă şciu cu pomii aia doi acolo. 
M-am jucat la rugă tot d-a roata. Cum să îi taie?
Aia nu-i măi rugă fără iei!
V-aţi uitat că la Paşci şi nepoţii noştri tot acolo 
s-or jucat? Cine ne măi face umbră?
Căminu fără iei îi ca satu fără morminţi sau fără 
biserică!”.

Gherban Rusalina

„Girocul a fost prima comună din ţară cu propria
linie de transport. Avem şcoală dotată aşa cum nu
sunt multe în ţară. Avem biserică monument 
istoric, muzeu etnografic, centru de permanenţă.
Comuna noastră este una din cele mai frumoase
din ţară. În curând vom avea un sistem de
canalizare unic în ţară. Drumul spre pădure e mai
bun ca o şosea naţională. Acum avem arbore 
secular, demonstrat ştiinţific. E mândria noastră.
Cum să îl tăiem? Sunt mândră că am crescut
aici!”.

Florina Itineanţu

„Am auzit că cineva vrea să taie pomii din curtea
Căminului. Doamne fereşte! Dacă tăiaţi pomii,
atunci dărâmaţi şi Căminul! Fără platani,
Căminul nu mai există”.

Anonim

„Sunt locuitor al Girocului de câţiva ani. Motivul
pentru care am ales această comună a fost că este
una căreia nu-i lipseşte nimic, de la utilităţi, la
şcoli şi grădiniţe, aer curat şi multă vegetaţie. Nu
sunt de acord cu tăierea copacilor, fie ei protejaţi
sau nu de lege! Lăsaţi-ne să respirăm un aer sănă-
tos benefic pentru noi şi copiii noştri!”.

M.I.

„Lăsaţi cât mai multă vegetaţie! Vrem o comună
«verde»! Nu tăiaţi copacii numai că vă deran-
jează! Tăiaţi-i dacă reprezintă un pericol pentru
societate!”.

Carina Hanciu

„Păcat faţă de istoria acestei comune. Din punc-
tul meu de vedere, nu trebuie să avem o altfel de
atitudine, decât una tranşantă. Acolo este o isto-
rie şi cei doi platani trebuie respectati ca atare!”.

Ranisau Elena

„Dacă tăiaţi copacii groşi care ţin umbră şi ră-
coare, de ce vara toţi căutaţi să puneţi maşinile la
umbra unui pom? De ce toţi fugiţi din oraşe în pă-
duri, vara, la grătare? Indiferent de locul unde se
află un pom, în curte, pe domeniul public, în pă-
duri, nu tăiaţi copacii, protejaţi-i!”.

Rad Alina

„Nu înţeleg cum cineva ar vrea să taie un pom
care este declarat secular, care a rezistat un secol,
care a trecut printr-un război mondial şi o revo -
luţie şi care a scăpat nevătămat! Ar trebui să fim
mândri că avem aşa arbori cu o vârstă aşa de
înaintată. Eu una mă mândersc că sunt locuitoare
a acestei comune”.

I.I. Italia

„Platanul este simbolul Girocului, este o bucată
din istoria noastră şi este inadmisibil să fie
doborât. Nu putem permite ca acest monument
natural să piară”.

Iancovici Andreea

„Platanul nu se atinge! Copacii trebuie protejaţi,
nu distruşi. În plus, este un adevărat simbol al
girocenilor, este o mică parte din istoria loca -
lităţii”.

M.S. Italia

„De-a dreptul criminal! Să tai copacul sănătos,
care nu a crescut spontan”.

Anonim

„Cum să tai un aşa arbore, atât de înalt şi sănătos,
mai ales într-o zonă de importanţă pentru comuna
noastră?!?”.

Canada, R.A.
„Uneori costurile privind distrugerea mediului
sunt mai mari decât beneficiile aduse de lucrări.
Un copac are nevoie de zeci de ani să crească. NU
MAI TĂIAŢI COPACII, că nu vom avea ce res-
pira. În curând vom merge cu măşti de gaze pe
stradă în acest ritm...”.

Copaci Eduard

„Nu este bine, nu e bine! Nu sunt de acord!”.
R.I.

„Copacii înfrumuseţează comuna şi ne oferă un
mediu de viaţă sănatos”.

Curea Denisa

NNuu ddooaarr ggiirroocceenniiii,, ccii şşii cceettăăţţeennii ddee
pprreettuuttiinnddeennii ssee eexxpprriimmăă îînn pprriivviinnţţaa

ssiittuuaaţţiieeii ppllaattaanniilloorr ddiinn ccuurrtteeaa
CCăămmiinnuulluuii CCuullttuurraall

Situaţia platanilor din curtea Căminului Cultural din Giroc i-a sensibilizat atât pe locuitorii comunei
noastre, cât şi pe vizitatori.  Aceştia împărtăşesc ideea autorităţilor locale de a-i păstra şi de a-i pune în
valoare. Prezentăm, în cele ce urmează, părerile exprimate de o parte dintre girocenii pentru care 
platanii reprezintă, ca şi pentru comună în ansamblul ei, un adevărat simbol.



Activităţile extraşcolare
după anul 1990

Activitităţile extraşcolare organizate la nivelul şcolii
au cuprins o multitudine de acţiuni în care au fost im-
plicate majoritatea cadrelor didactice şi elevilor, iar
unele dintre ele, prin amploarea lor, au atras şi nume-
roşi locuitori ai comunei, autorităţi locale sau jude-
ţene şi chiar personalităţi din învăţământul şi cultura
timişeană.
Ne vom referi pentru început la activităţi la care au
participat cu precădere elevii şi cadrele didactice din
şcoală şi care se referă la excursiile şcolare, activităţi
culturale şi sportive.
Excursiile şcolare au continuat tradiţiile excursiilor şi
expediţiilor organizate înainte de 1990, principalele
trasee turistice fiind în următoarele direcţii: Timişoara
– Deva – Brad (Muzeul aurului), Timişoara – Haţeg –
Petroşani – Târgu Jiu – Mănăstirea Tismana, Timi-
şoara – Alba Iulia – Geoagiu – Sarmizegetusa Regia,
Timişoara – Deva – Hunedoara – Mănăstirea Prislop,
Timişoara – Arad – Mănăstirea Bodrog, Timişoara –
Petroşani – Mănăstirea Lainici – Mănăstirea Horezu –
Mănăstirea Polovragi – Mănăstirea Tismana – Hobiţa
– Băile Herculane, Timişoara – Deva – Ţebea – Peş-
tera Scărişoara, Timişoara – Oradea – Mezeş – Cluj
Napoca – Alba Iulia – Deva, Timişoara – Peştera Ur-
şilor, Timişoara – Oraviţa – Mănăstirea Călugăra, Ti-
mişoara – Cetatea Şoimoş, Timişoara – Cazanele
Dunării – Orşova – Porţile de Fier.
La toate aceste excursii, unde activitatea instructiv-
educativă s-a îmbinat cu cea recreativă, au participat
următorii colegi: Silvestru Ştevin, Titina Şaur,
Melentina Costa, Octavian Gruiţa, Sorin Ersegean,
Zorina Ciolac, Bianca Cîmpeanu, Iudita Monea,
Valentina Mocanu, Luminiţa Drăgilă, Miloranca
Golban, Violeta Liseţchi, Viorica Coteanu, Mihaela
Crăciun, Adrian Cecan, Olivia Albu, Ioan Oprea,
Lenuţa Oprea, Ramona Secoşan.
Multe dintre aceste trasee au fost parcurse de mai
multe ori, de un real folos pentru şcoală fiind posibi-
litatea închirierii autobuzului, la un preţ foarte conve-
nabil, de la societatea „Giroceana” sau, în ultimii ani,
obţinerea autocarului în mod gratuit.
În această perioadă, şcoala noastră, sub conducerea
profesoarei Melentina Costea, a organizat mai multe
tabere la mare, cu participarea elevilor şi a unor foşti
absolvenţi ai şcolii noastre.
Activitatea culturală şi comemorarea unor evenimente
literare şi istorice a cuprins o mare varietate de ser-
bări şcolare trimestriale sau de sfârşit de an şcolar,
precum şi activităţile tematice legate de aniversări is-
torice, literare şi ştiinţifice, la care, pe lângă partici-
parea oamenilor şcolii, au fost invitaţi şi oaspeţi din
afară, care au făcut ca valoarea manifestărilor noastre
să fie sporită. La organizarea acestor acţiuni trebuie
remarcat aportul profesorilor de spcialitate: muzică –
L. Oprea, limba română – Mariana Ionescu, Violeta
Liseţchi, Andreea Draga, Ion Murariu, Mihaela Cră-
ciun, Olivia Albu, religie – Miloranca Golban, Oana
Carebia, Maria Dragoş, istorie – Octavian Gruiţa, pre-
cum şi a învăţătorilor Zorina Ciolac, Iudita Monea,
Bianca Cîmpeanu şi Sorin Ersegean.
Activităţile sportive, cuprinzând tradiţionalele meciuri
cu şcoala din Chişoda, de istoricul cărora îşi amintesc
toate generaţiile trecute prin şcoala noastră în ultimul
secol, s-au extins şi la întreceri (mai ales fotbal şi han-
dbal) şi cu alte şcoli: Pădureni, Jebel, Săcălaz, Mău-
reni, Liebling, Chevereş, Hodoni, Generală 7, 8, 12,
„Dumitru Ciumăgeanu” şi 25, din Timişoara. La or-
ganizarea şi buna desfăşurare a acestor activităţi au

contribuit colegii Silvestru Ştevin, Ioan Tătucu,
Octavian Gruiţa, Ioan Oprea, Sorin Ersegean, Adrian
Cecan, Graţian Tonea şi Boris Babici.
E de amintit participarea la toate ediţiile „Olimpiadei
Mărţişorului”, organizată de Şcoala Gimnazială din
Săcălaz, în compania a aproape 20 de şcoli din zonă şi
unde elevii şcolii noastre au obţinut rezultatele cele
mai bune. La ediţia din anul 2009, elevii şcolii din
Giroc au obţinut locul I la toate clasele, pe toate dis-
ciplinele de învăţământ (limba română, matematică,
istorie, geografie, biologie, fizică şi chimie).
La concursurile şcolare, faza pe municipiu şi pe judeţ,
rezultate bune au fost obţinute la limba română, bio-
logie, matematică, limba engleză, religie baptistă şi
ortodoxă.
Activităţile extraşcolare includ formaţii artistice pre-
cum cele de cor, grupul vocal „Zorelele Girocului”,
dansuri populare, precum şi cercul de pictură reli-
gioasă pe sticlă, organizat în parteneriat cu Biserica
Ortodoxă, dans modern, clubul de şah, judo, percuţie
şi rzgby, în parteneriat cu Primăria Giroc.
Acţiuni de parteneriat au mai fost organizate şi cu
Muzeul Banatului, cercul pedagogic al învăţătorilor
din cadrul Inspectoratului Şcolar Timiş şi Hunedoara,
diferite şcoli din Timişoara şi din judeţ.
Din iniţiativa şi prin sponsorizarea profesorului
Ovidiu Crăciun, în fiecare primăvară se organizează
„Cupa Mărţişorului” la şah, iar din anul 2009, mai
multe întreceri de şah, organizate de instructorul de
şah Ercei, conducătorul cercului de şah organizat în
şcoală.
Elevii şcolii noastre, sub îndrumarea cadrelor didac-
tice, au participat la vizionări de spectacole la Teatrul
Naţional din Timişoara, la Teatrul de Păpuşi (clasele
mici), au vizitat Muzeul Banatului, încheind partene-
riate educaţionale cu această instituţie, luând parte şi
la manifestarea organizată de Muzeul de Etnografie,
intitulată „Povestea comunei Giroc”, în noiembrie
2005.
Începând cu anul 2007, din sponsorizarea asigurată de
primarul Iosif-Ionel Toma, pentru elevii premianţi din
clasele V-VIII, la sfârşitul fiecărui an şcolar, s-a orga-
nizat câte o excursie gratuită de două-trei zile în stră-
inătate: 2007 – Viena, 2008 – Viena, 2009 – Praga,
2010 – Veneţia ş.a.m.d.
Acţiuni importante au fost organizate de-a lungul

anilor şi la grădiniţa din Giroc, dar, din păcate, trece-
rea timpului a făcut ca multe dintre ele să fie date ui-
tării, astfel că până astăzi puţine au fost activităţile
care să se păstreze în memoria foştilor copii sa a unor
educatoare. Iată, deci, motivul pentru care ne vom re-
zuma la a aminti acţiunile mari. Astfel, la Timişoara,
în 7 septembrie 1999, a avut loc consfătuirea inspec-
torilor de la învăţământul preşcolar din ţară, ocazie cu
care grădiniţa noastră a fost vizitată de 65 de inspec-
tori de specialitate din toată ţara, în frunte cu inspec-
torul general din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, de
inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Timiş şi de inspectorii de specialitate din judeţ. La dis-
cuţiile purtate cu această ocazie, s-au adus aprecieri
privind activitatea instructiv-educativă desfăşurată în
unitatea noastră, precum şi în privinţa dotării mate-
riale de care beneficiem.
În 16 noiembrie 2004, la Grădiniţa P.N. 31 din Giroc
a avut loc schimbul de experienţă cu participarea a
aproape 60 de educatoare din Timişoara şi din zonă,
pe tema „Necesitatea şi eficienţa comunicării în rea-
lizarea educaţiei copiilor preşcolari”, activitate con-
dusă de inspectorul de specialitate din IŞJ Timiş, la
care au participat şi reprezentanţii comunităţii locale.
Activitatea s-a desfăşurat la grupa mică, condusă de
doamna educatoare Laura Gherban.
În anul şcolar 2005-2006, grupa mare pregătitoare,
condusă de doamna educatoare Lenuţa Terteci, a par-
ticipat la implementarea proiectului educaţional cu
tema „Portul popular din Bihor şi Banat”, proiect des-
făşurat pe o perioadă de doi ani. Prima parte a acţiu-
nii a constat în vizitarea grădiniţei cu program normal
din satul Chişcău, judeţul Bihor, vizită ce a avut loc în
data de 25 octombrie 2005, ocazie cu care, pe lângă
activităţile organizate în grădiniţă, copiii şi părinţii au
vizitat Muzeul satului şi Peştera Urşilor. Următoarea
activitate cuprinsă în proiect s-a desfăşurat în 4 mai
2006, la grădiniţa noastră, unde, pe lângă serbarea
şcolară şi parada portului popular, a avut loc şi o dez-
batere metodică, cu participarea a peste 20 de educa-
toare din Timişoara şi a inspectoarei de specialitate de
la IŞJ Timiş.

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 (II)
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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

38. Baba Ruţa 
dăşchilineşce capătu

cu Gie-Somogie
Până-ntr-una dîntră sările dă probă la cor s-o măi fi
’tâmplat s-o abrictăluie dădăori domnu Goila pră biata
Aorica, da-n sara asta o fost să fie dă faţă Baba Ruţa,
care, dîntr-a sa cińeraţă – fînd atîta dă frumoasă cât 
ş-acuma o laudă tăt natu – Nésa Fifońiu, dirighentu-
ăl bătrân, cât o fost el dirighent la cor, dă frumoasă 
śe-o fost Ruţa, o ţîńea numa-n faţă şî-n ochii lui. Şî
Ruţa ţîńea flăutuţa suptsuoara stângă, Nésa să-ntorśea
cu plecăśiuńe cătră lume, dup-aia să-ntorśea cătră cor,
blând trăźea flăutuţa cu mâna gireaptă dă suptsuoara
stângă dî la Ruţa, tonăluia ăle patru glasuri dîn corişci
şî iuce împlânta cu mâna stângă flăutuţu la suptsuoara
gireaptă la Ruţa.
Acu’ cear în sara dă povestea cu abrictăluiala asta dă
să ńemeri să fie párică a măi năprasńică – încă baş
atunśi să fie şî Maica Ruţa dă faţă, śică:
- Domnule, nu-i cu cale să faśi śe faśi!
- Da’ di śe, Maico Ruţo, dzîsă domnu Goilă, vińitura
dă mulţ ańi dădaz cu vorba şî rânduiala dî la Bolomaśi.
Ţ-o fi Aorica vro ńepoată śeva?!
- Istina-i; numa nu că ai abrictăluit-o asta ar fi să fie
hiba şî zminta. La hiba şî zminta dumitale, nărocu-ar
d-ar fi să fie că Aorica îi dîn ńeamu nostru, a lu

Mărcoń, îm vińe ńepoată śeva cam dîndăparce.
Ş-o dată să prărupsă Baba Ruţa măi-gata născoco-
rindu-să, rupt-ales, śică:
- ’Po’ o făcuş pră Aorica să dzîcă după tact ńeşce vorbe
tare rele. Ńiśi cruśe n-am zgogit să-m fac; am înlemńt.
Ńiśi cu cruśea nu ce aperi... prîntru că di śe? Iaca, vă
spun dăcă n-aţ şciut: Gie-Somogie altu nu-i fărădăcât-
numa Văruţu Morţîlor. Şî dăcă-l cem bătându-i tactu
dîn fălśi, dîn pălmi, dîn tălpi, apo-atunśi îi năzgreşît că
Mătuşă-sa-Moarcea îl trimece să-ş ceme veri şî 
văruiśi noi măi dîntâi ş-ntâi dîntră ăi dîn locu dă unge-o
fost cemat, dzîsă Baba Ruţa, atunśi bătrână supt
năsăbuinţa noului dirighent, Mărcin (dumńeata nu eşci
Martin numa eşci Mărcin, dzîsă ea cu glas stîns şă
trist). Şî dădu să pleśe cătră uşă legănându-să, veztu,
abé să să ţînă pră piśioare...
- Da’ stai, îi porînśi Baba Ruţa oprindu-să năincea uşî
trăgându-ş mâna dî la clanţă dă párică era ruşîtă-n foc.
Cu faţa obrazului cătră uşă, îş dusă dă cătă tri ori pră
rând ăle tri źeźece dîn mijlóc dî la mâna stângă supt -
suoara mâńii girepte şî mâna gireaptă cu ăle tri źeźece
dîn mijlóc chitace suptsuoara stângă. Dzîsă fără să 
să-ntoarcă, śică:
- Schipiţî-vă-ţ în sân cu suflace dă şasă ori, măi ales tu,
Aorică. Şî îş dusă palma gireaptă la frunce, pusă palma
stângă strajă pră uşa-nchisă şî dzîsă, śică:
- Vere Gie-Somogie, şădz cu verii-ţ dîn veśie nu
grăbi’iśi în gostie, că mă pun io-n cale ţîie!
Baba Ruţa dăşchisă uşa fără bună sara. Mărcin rămasă
năuc. Şî, numa să vegeţ, Aorica murii până-n Flurii
într-ahăla an.

Glosar
abrictăluie = s-o mustre cu asprime; tonăluia = dădea
tonul; să prărupsă = schimbă brusc tonul; născoco-
rindu-să = răboşindu-se, scandalizându-se; rupt-ales
= răspicat; n-am zgogit = n-am izbutit; fărădăcât-
numa = cert, absolut, neîndoielnic, sigur; Mărcin =
urs, devenit nume de botez în Banat; źeźece chitace =
degete împreunate, alipite, făcute chită; strajă = opre-
lişte; cor pră patru glasuri = cor pe patru voci.

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.

ÎÎnn ggrrăăggiinnaa
ccuu mmiinnuunnii

Vină, că-ţ aşcern cu fluturi,
Călăpăr şî cârlijiei,

Scutur şeriu-ntrăg dă stele
Cu parfum dîn norii mei!

Dacă vin la miedzu nopţî
Ce aşcept nu fiecum:
Îţ aprind toţ licurişii

Să nu rătăşeşci dîn drum.

LLiiee,, lliiee......
Lie, lie,

Şiocârlie,
Steaua mea-n copilărie,
Eşci nălucă şî cântare
Giminaţa pră răcoare.

Vânturi bune
Să ce-adune,
Vânturi calge
Să ce scalge.

Suie-mi-ce, suie, suie,
Poarta soarelui dăşcuie,

Ieş prîn lespedz dă lumină,
Dă o radză ce anină,

Cadz dă sus, dîn şeri, şî vină,
Cuibărită-n palma me,

Hogineşce-ce şî be.
Şî iar sus, şî iar ce lasă
Jos în grâu’ dă mătasă,

Cântă-i paiu, fă să-i crească,
Albă, pită-mpărăcească.
Într-o peană, la arapă,

Adă roauă şî adapă
Giminaţa-n răsărit,

Spicu şe nu s-o trezit.
Lie, pasăre de vânt,

În cârşeagu dă pământ,
La ai dă trugesc cu sapa

Tu le răcoreşce apa
Iară mie, când dăsculţ

Mă întorc, să mă asculţ:
Dă ce cem cu pălăria

Dă-m, un strop, copilăria.
Lie, pasăre dă şeară,

Ce topeşci şî ce văd iară, 
Ca în vis ce-areţ şî pieri,

Io-n pământ şî tu... în şeri.

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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Angelina-Nicole Coman
6 ani, Giroc

Aila-Mari Jenariu
4 ani, Giroc

Raisa-Maria-Mirabela Mihalache
5 ani, Giroc

Selena-Maria Didovici
1 an, Giroc

Alexandra-Ester Pasăre
2 ani, Giroc

Beneficiind de sprijinul substanţial acordat de dom-
nul primar Iosif-Ionel Toma şi Consiliul Local Giroc,
Ansamblul „Ghiocelul” a cunoscut o dezvoltare fără
precedent, atât din punct de vedere al membrilor an-
samblului, cât mai ales din punct de vedere calitativ.
Ca fost membru de bază al ansamblului, domnul pri-
mar a înţeles, în esenţă, că, investind în tineri şi în
viaţa culturală a comunei, investeşte, de fapt, în viito-
rul localităţilor Giroc şi Chişoda. Tot în sensul păs-
trării folclorului autentic al acestor meleaguri, domnia
sa a iniţiat, fapt unic în judeţul nostru, poate şi la nivel
de ţară, ca deschiderea sărbătorilor tradiţionale de
rugă, atât la Giroc, cât şi la Chişoda, să fie făcută de
tinerii celor două localităţi ale comunei, cât şi de
membrii aparatului primăriei, în port popular. Acestei
iniţiative i s-a adăugat şi foarte mulţi localnici, astfel
că, la deschiderea lor, sărbătorile tradiţionale sunt
marcate de frumuseţea şi originalitatea costumelor po-
pulare, la fel ca acum 70-100 de ani în urmă. După
cum a precizat domnul primar Iosif-Ionel Toma: „Atât
timp cât recunoaştem şi respectăm trecutul localităţi-
lor noastre, avem viitorul asigurat. Nu putem să mer-
gem înainte fără a ne baza pe rădăcini, fără a şti ce au
fost înaintaşii noştri, în muncă, în port, în dans şi cân-
tec, în obiceiuri şi sărbători. Când privesc la cei peste
160 de membri ai Ansamblului «Ghiocelul», începând
de la frageda vârstră de 5-6 ani şi până la tinerii juni
ai formaţiei, îmi dau seama că investiţia noastră nu a
fost în zadar şi că tradiţiile şi obiceiurile locului vor fi
duse mai departe, nu se vor pierde în negura istoriei”.
Duminica trecută, cei mai tineri dintre membrii 
Ansamblului „Ghiocelul”, în special dansatori din lo-
calitatea Chişoda, au făcut „un ultim antrenament”
pentru Ruga de la Chişoda, din 15 august, ţinută odată
cu Hramul Bisericii Ortodoxe Române din localitate,
„Adormirea Maicii Domnului”. Cei mici au susţinut
un mini-spectacol pe scena de la Muzeul Satului 
Bănăţean, în primul rând în faţa propriilor părinţi, dar
şi a spectatorilor care se aflau la acea oră de caniculă
la răcoarea parcului. Sub bagheta maestrului Ciprian
Cipu, un desăvârşit cunoscător al folclorului din
Banat, ajutat de mai tinerii Ionel Şipoş, directorul An-
samblului „Ghiocelul” din Giroc, şi de tânărul core-
graf Alexandru Galuşka, câteva zeci de tineri din
localitatea Chişoda au dat una dintre primele lor re-
prezentaţii, bucurându-se de aprecierea celor prezenţi.
Şi-au prezentat repertoriul şi tânăra solistă de muzică
populară, în vârstă de doar 6 ani, Sorina Petric, ceva
mai marea ei colegă, Bianca Opăriuc, şi deja cunos-
cuta Loredana Sur. La sfârşitul programului prezen-
tat, cele 15 perechi de dansuri chişozene, cu vârstre
între 6 şi 18 ani, au invitat părinţii şi pe cei prezenţi la
o horă ca la Chişoda, făcând o „mică” repetiţie pentru
Rugă. Tot cu acest prilej, micuţii ansamblului au pri-
mit prima lor diplomă de participare la un spectacol
oferită cu generozitate de managerul general al 
Muzeului Satului Bănăţean, Dan Radosav.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

AAnnssaammbblluull „„GGhhiioocceelluull”” ddiinn GGiirroocc,, ppee nnooii ccoooorrddoonnaattee


