
Postul de 40 de zile al Paştelui a început şi este cel mai
aspru de peste an, fără carne şi lactate, având doar două
zile de dezlegare la peşte, în 25 martie, de Buna Vestire,
şi în 8 aprilie, când este sărbătorită Intrarea Domnului în
Ierusalim – Floriile. De asemenea, în Postul Paştelui, în
fiecare sâmbătă, are loc pomenirea morţilor.
Dacă postul nu este liber acceptat, el nu este de mare
folos duhovnicesc, ci este perceput ca o înfometare
forţată. De aceea, fiecare posteşte cât poate. Biserica a
făcut din post o regulă generală pentru toţi, însă cei ce nu
pot posti, ca înfrânare de la hrană materială, trebuie, to-
tuşi, să postească cel puţin spiritual, ca înfrânare de la
gânduri necurate, cuvinte urâte şi fapte rele. Bătrânii, bol-
navii şi copiii sunt scutiţi de post, întrucât trupul lor este
mai puţin rezistent. De pildă, Biserica ne învaţă că în
primele trei zile din prima săptămână a Postului Sfintelor
Paşti se mănâncă doar o singură dată în zi, după slujba de
seară. Însă, unii oameni nu pot posti până seara, pe când
alţii, mai rezistenţi, mănâncă doar în a treia zi. Deci, in-
tensitatea postului depinde de râvna şi rezistenţa

fiecăruia. Oricum, trebuie evitate excesele: atât

delăsarea spirituală, prin nepostire, cât şi epuizarea fizică,
prin nechibzuinţă.
Postul este, întâi de toate, o perioadă de eliberare de
păcate şi patimi egoiste, adică o perioadă de pocăinţă

pentru tot ceea ce am făcut rău şi, în acelaşi timp, este o
perioadă de înviere şi luminare a sufletului, prin rugăci-
une, prin sfintele slujbe, prin citirea Sfintelor Scripturi şi
ale Scrierilor Sfinţilor, prin spovedanie, dar, mai ales, prin
împărtăşire, pe care biserica o recomandă să fie primită.
Foarte adesea, din cauza lăcomiei sau a dependenţei to-
tale de hrană materială, omul devine un mecanism de con-
sum. Biserica adresează oamenilor, în postul de 40 de zile,
o chemare la despătimire.
Oricât am posti de mult, oricât ne-am ruga de mult, trebuie
să ne gândim cu multă smerenie că sunt alţii care se roagă
mai mult decât noi, care sunt mai milostivi decât noi, mai
curaţi decât noi. Numai dacă ne smerim sincer, ne sunt
folositoare pocăinţa, rugăciunea şi postul.
Astfel, când postim, nu trebuie să schimbăm doar felurile
de mâncare, respectiv să înlocuim carnea şi alte alimente de
origine animală cu produse vegetale, ci şi comportamentul.
Schimbarea felului de a mânca trebuie să fie însoţită şi de
schimbarea atitudinilor oamenilor în viaţă, a relaţiilor cu
Dumnezeu, cu ceilalţi şi cu lumea materială. (M.S.)

Am intrat în Postul Paştelui
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Primăvara bate la fereastră
Cu buchete mari de ghiocei

Şi zambila în(orită-n glastră
Te îndeamnă cu mireasma ei...

Scumpe sau modeste mărţişoare
Câte unul pentru 'ecare

Din ale pământului femei.

MMaarrttiiee
Ultima ninsoare-ncarcă merii

Dar, curând, ei vor ' plini de (oare!
Martie, o, mamă, sărbătoare!

Sărbătoarea ta şi-a primăverii!

Dansatorii de la „Ghiocelul”, spectacol în Serbia,
în Satu Nou, cu prilejul „Balului mărţişorului”

Ansamblul „Ghiocelul” va participa, în aceste zile, la manifestarea „Balul
mărţişorului”, ediţia din acest an, care se desfăşoară în Serbia, în localitatea Satu
Nou. Manifestarea este organizată, în sala de sport din Satu Nou, de către Comu-
nitatea Românilor din Serbia. În cadrul spectacolului folcloric, alături de dansatorii
noştri, va evolua ansamblul SCA „Dr. Radu Florea”, din localitatea gazdă. Seara,
va fi organizat un bal al mărţişorului, un bal al vestirii primăverii. (V.T.)
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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 (3 martie - 19
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(16 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 
(16 aprilie şi 18 aprilie)
Luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (21 aprilie şi
22 aprilie)
Vineri, în săptămâna Patimilor 
(18 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 
(23 februarie - 1 martie)
În Postul Sfintelor Paşti (2 martie - 
20 aprilie)
În Săptămâna Luminată (21 aprilie -
27 aprilie)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavel (16 iunie - 28 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august - 14 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 
(29 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat -
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

1 şi 2 ianuarie, Anul Nou
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii
21 aprilie şi 22 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti
15 august, Adormirea Maicii Domnului
1 decembrie, Ziua Naţională a
României
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

Zile şi date importante
Duminică, 17 mai, Ziua Naţională a
Familiei
Duminică, 7 iunie, Ziua mamei şi
copilului
1 septembrie - Ziua rugăciunii pentru
mediu
13 noiembrie - Ziua Bibliei

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144 Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Române a Timişoarei

organizează, în perioada 30 aprilie – 6 mai 2014, un peleri-
naj în Israel. Se vor vizita principalele obiective de închinare
ale creştinătăţii, printre care: frumoasele Grădini Persane de
la Haifa şi Centrul Bahai; Cana Galileii, locul unde Iisus a
făcut prima minune – a transformat apa în vin; Nazareth,
locul unde au trăit Iosif şi Maria, iar Iisus şi-a petrecut
copilăria; Muntele Tabor, locul unde a avut loc Schimbarea
la Faţă a lui Iisus; Biserica Sfântului Mormânt.
Grupul va fi însoţit de către preotul Marius Şonea, parohul
Bisericii Ortodoxe Române din Giroc. Costul pelerinajului
este de 710 euro. Pentru mai multe informaţii şi detalii, puteţi
suna la tel. 0723-973.258 (preot Marius Şonea). (V.T.)

PPeelleerriinnaajj îînn ŢŢaarraa SSffâânnttăă

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă
Să ne păzim sufletul pentru Domnul, aşa, ca şi când 
l-am fi căpătat drept garanţie. (Sf. Antonie cel Mare)

Cugetul bun se păstrează prin rugăciune, iar rugăciunea
curată, prin cugetul bun. (Sf. Marcu Ascetul)

Cine dă frâu liber patimilor, dă frâu liber şi inimii. 
(Sf. Isaac Sirul)

Cine se smereşte înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor,
poate păstra harul ce l-a primit. (Sf. Antonie cel Mare)

Viaţa aceasta nu ni s-a dat spre odihnă, ci spre osteneală.
(Sf. Ambrozie)

Blândeţea vine dintr-un suflet mărinimos şi dintr-o 
cugetare sănătoasă. (Sf. Ioan Hrisostom)

Înfrânarea, stăpânirea de sine, este totuna cu puterea.
Numai cine are putere poate stăpâni. (Sf. Barnaba)

Se ştie că ascultarea este cea dintâi dintre toate virtuţile
de început, căci înlătură cu adevărat mândria şi ne aduce
smerita cugetare. (Sf. Diadoh)

Cercetează-te în fiecare zi, ca să-ţi cunoşti inima şi să
vezi ce patimi se află în ea înaintea lui Dumnezeu şi 
leapădă-le din inima ta, ca să nu vină osânda asupra ta.
(Cuviosul Isaia Pustnicul)

Un călugăr bătrân se ruga pe malul unei ape curgă-
toare. Se ruga în mijlocul naturii, privea cristalinul

apei, când remarcă un scorpion căzut în apă şi care lupta,
cu disperare, să-şi salveze viaţa. Înduioşat şi plin de milă,
pustnicul băgă mâna în apă şi scoase scorpionul la mal.
Acesta, însă, drept răsplată, îl înţepă îndată pe chiar salva-
torul lui.
După o vreme, când îşi deschise ochii, din nou, din rugăci-
une, bătrânul văzu că scorpionul era, din nou, în apă şi pe
punctul să se înece. Din nou îl salvă bătrânul călugăr, iar
scorpionul îl înţepă pentru a doua oară, la fel de tare încât
acesta suspină.
Când această scenă se repetă pentru a treia oară, un pelerin
care observa de departe, foarte atent, toate acestea, îl în-
trebă pe bătrân: „Dar de ce îl ajuţi mereu pe acest scorpion
nemernic, care, în loc să-ţi mulţumească, te răneşte
mereu?”.
„Fiule, amândoi ne urmăm firile noastre, spuse bătrânul
înţelept. Ţine de firea scorpionului să înţepe şi de a mea să
fac binele necondiţionat, în iubire şi compasiune!”.
În viaţa noastră de zi cu zi întâlnim, la fiecare pas, câte un
scorpion, dar nu întâlnim în noi pe bătrânul pustnic, care,
obsesiv de frumos, iubeşte pe cel ce-i face rău. Uneori,
deznădăjduim când vedem că scorpionii din viaţa noastră
ne arată nerecunoştinţă.
Întodeauna ne dorim să primim calde mulţumiri, să fim
lăudaţi pentru faptele noastre şi nicidecum înşelaţi în aştep-
tări. Din păcate, însă, nu realizăm cât de scorpioni suntem
noi înşine cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos, pe care-L
pălmuim la fiecare pas pentru binele făcut, prin fapte rele,
prin judecare şi osândire, prin nelucrarea sinelui. Trăim în
„zodia scorpionului” şi înţepăm mâna întinsă a lui 
Dumnezeu şi nici măcar nu ne întristăm pentru asta!

„Scorpionul” din noi

Lumea bănăţeană, deşi încă „tradiţională” din punct de
vedere economic, social şi cultural, s-a „desbisericit” con-
tinuu sub impactul modernităţii.
Autoritatea bisericească „a vremii” (secolele XIX-XX –
prima jumătate, până la instaurarea comunismului) a fost
nevoită să constate insuccesul istoric al Amvonului şi să
încerce să-şi gândească o strategie pastoral-misionară, mai
ales prin „intervenţia” preoţimii, care, însă, era atât 
de „uzată” în ochii credincioşilor, încât totul a fost sortit
eşecului.
„Împins” de la spate să rămână creştin, bănăţeanul nu mai
dădea, aproape deloc, „slasta” pe Post (indiferent care era
cursul anului bisericesc).
Trecuseră demult „vremurile bune” – „Practica religioasă ur-
mată acasă de tineri şi bătrâni constă în patru posturi neo-
bişnuit de lungi: Postul Crăciunului, care ţine şase
săptămâni, Postul Paştelui, care ţine şapte săptămâni, Pos-
tul Sfinţilor Petru şi Pavel, de trei săptămâni, şi cel al
Adormiri  Mariei, care ţine două săptămâni. Împreună, toate
celelalte zile de post, ajunatul, însumează de obicei şapte
luni dintr-un an, fiind atât de riguros, încât la mijlocul pos-
tului principal nu mai e îngăduit să se mănânce nici peşte,
nici untură, nici ouă. Postul, pe cât este de riguros, e ţinut
tot atât de strict. Aceşti oameni sunt atât de pătrunşi de el,
încât ar ucide mai bine un om, decât să încalce postul, ceea
ce s-a observat şi la cei furişaţi în rândul lotrilor, care chiar
dacă dobândesc belşugul, respectă postul fără vreo abatere”
(Johann Jakob Erhler „Banatul de la origini până acum
(1774)”, Traducere de Costin Feneşan, Timişoara, Editura

Facla, 1984, pp. 177-178).

„Frumoasele timpuri” au apus, pare-se, pentru todeauna. Prin
anul 1928, cam asta era situaţia în câteva comune bănăţene
(evident, nu excludem nici celelalte):  
- „Postul Mare se ţine doar parţial: prima şi ultima
săptămână”. (Babşa);
- „Posturile de peste an le ţin doar bătrânii”. (Bara);
- „Posturile se ţin slab”. (Teş);
- „Posturile nu se respectă”. (Şuştra);
- „Se ţine numai Postul Paştelui, de către cei vârstnici”.
(Şişanovăţ);
- „Postul Mare se ţine de foarte puţini credincioşi”. (Jabăr);
- „Posturile se ţin încă”. (Coştei);
- „Posturile «se cam ţin»”. (Belinţ);
- „Posturile nu se respectă”. (Brestovăţ);
- „Unii postesc, dar în Postul Mare”. (Ficătari);
- „Posturile nu se ţin decât de către puţini creştini”. (Remetea
Pogănici);
- „Cu mici excepţii, oamenii nu mai postesc”. (Agadici);
- „Posturile nu se mai respectă cu sfinţenie”. (Bârna);
- „Nu mai ţine nimeni posturile”. (Satchinez);
- „Astăzi, nu se mai posteşte regulat”. (Birchiş);
- „Postul nu se mai ţine decât de către unii bătrâni”. (Herendeşti);
- „Credincioşii de origine bănăţeană nu vor să mai ştie de
post. Din stomac îşi fac dumnezeu la care se închină şi pe
care îl îmbuibează cu clisă şi mâncări de dulce chiar şi în
Vinerea Paştelui”. (Cărpiniş);
Viaţa creştină fără Post este o contradicţie în termeni şi nu
are niciun sens mântuitor. Unde este post, acolo există şi rost.

Viorel-Dorel CHERCIU
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 28 ianuarie - 26 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna martie se execută trageri în zilele de: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27

În ultima perioadă, poliţiştii din cadrul
Serviciu lui Poliţiei Locale Giroc au des-
făşurat activităţi de deviere, blocare şi
dirijare a traficului rutier, ca urmare a lu-
crărilor de reamenajare a căii de acces
spre şi dinspre loca li tatea Giroc, respectiv
a lucrărilor de asfaltare a străzii Calea
Timi şoarei, în scopul descongestionării
traficului şi al asigurării fluidizării aces-
tuia, atât înspre municipiul Timişoara, cât
şi dinspre oraş. Vom avea în vedere, toto-
dată, şi respectarea regimului legal de
viteză în localitate, fapt pentru care vom
acţiona cu mij loacele corespunzătoare de-
pistării conducătorilor auto grăbiţi.
Am desfăşurat activităţi comune, cu
poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier
Timiş, mai ales în intervalul 8-9 februa -
rie, având în atenţie şi în continuare efec-
tuarea de controale poliţieneşti atât în
trafic, cât şi în ceea ce priveşte re-
spectarea şi menţinerea unui climat de or-
dine şi siguranţă socială, prevenirea

furturilor din locuinţe, respectarea
normelor de mediu, precum şi a disci-
plinei în construcţii.
Dorim să atragem atenţia deţinătorilor de
câini, îndeosebi celor care au un număr
mai mare, chiar dacă sunt înregistraţi la
Asociaţia Chinologică, să ia toate mă-
surile necesare, astfel încât aceştia să nu
tulbure li niştea şi ordinea publică a
vecinilor, deoarece avem numeroase se-
sizări în acest sens.
Vom continua controalele în scopul de-
pistării persoanelor care încalcă normele
de convieţuire socială, a celor care con-
sumă alcool şi au un comportament vio-
lent, a acelora care nu respectă normele
de bună vecinătate, precum şi pe cei care
depozitează pe domeniul public diverse
utilaje ori materiale de construcţii.
Şeful Serviciului Poliţiei Locale Giroc, 

jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc vă informează

Şedinţa din luna februarie a Consiliului
Local Giroc a avut pe Ordinea de zi 19
proiecte, dintre care 18 au fost aprobate,
iar unul a fost amânat.
Au fost votate următoarele proiecte de
hotărâre:
1. Proiectul privind aprobarea investi-
ţiei domnilor Fedor Ion Florin şi Fedor
Mariana „Demolare parţială corpuri
existente şi construire pensiune
S+P+2E” pe terenul înscris în CF
410573 Giroc nr. cad. 410573, în su-
prafaţă de 9.470 mp, cu condiţia obţi-
nerii acordului BRD GSG, având în
vedere interdicţia de demolare şi con-
struire instituită;
2. Proiectul privind aprobarea dezmem-
brării terenului înscris în CF 406535,
nr.cad. 406535, în suprafaţă de 4.260
mp, după cum urmează: Lot 1 (nr. cad.
nou 406535/1) – 311 mp.; Lot 2 (nr.
cad. nou 406535/2)  – 3.949 mp.;
3. Proiectul privind aprobarea dezmem-
brării terenului înscris în CF 407527
Giroc, nr.cad. A552/2/1/2-3/15, în su-
prafaţă de 2.626 mp, după cum ur-
mează: Lot 1 (nr. cad. nou
A552/2/1/2-3/15/1) – 2.195 mp.; Lot 2 (nr.
cad. nou A552/2/1/2-3/15/2)  – 431 mp.;
4. Proiectul privind aprobarea dezmem-
brării terenului înscris în CF 406988
Giroc, nr.cad. 406988, în suprafaţă de
1.538 mp., după cum urmează: Lot 1
(nr. cad. nou 406988/1) – 1.277 mp.;
Lot 2 (nr. cad. nou 406988/2)  – 261
mp.;
5. Proiectul privind aprobarea dezmem-
brării terenului înscris în CF 403162
Giroc, nr.cad. 403162, în suprafaţă de
1.976 mp., după cum urmează: Lot 1
(nr. cad. nou 403162/1) – 163 mp.; Lot
2 (nr. cad. nou 403162/2)  – 1.813 mp.;
6. Proiectul privind aprobarea dezmem-
brării terenului înscris în CF 407492
Giroc, nr.cad. 407492, în suprafaţă de
16.567 mp., după cum urmează: Lot 1
(nr. cad. nou 407492/1) – 672 mp.; Lot
2 (nr. cad. nou 407492/2)  – 15.895 mp.;
7. Proiectul privind aprobarea Docu-
mentaţiei tehnice întocmită de S.C.

Geocad & Asociaţii S.R.L. în vederea
intabulării imobilului înscris în nr. cad.
A582/1/1, în suprafaţă de 535 mp; apro-
barea efectuării demersurilor la Oficiul
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Timiş pentru înscrierea dreptului de
proprietate asupra imobilului menţio-
nat, în favoarea domeniului privat al co-
munei Giroc, respectiv a dreptului de
administrare a Consiliului Local al co-
munei Giroc;
8. Proiectul privind aprobarea alocării
sumei de 10.000 lei pentru organizarea
şi desfăşurarea Festivalului „În glas de
toacă” în perioada 15 – 16 aprilie 2014.
9. Proiectul privind aprobarea alocării
sumei de 35.000 lei pentru organizarea
Rugii Girocene 2014, în perioada 20 -
21 aprilie 2014, în Grădina de vară a
Căminului Cultural Giroc;
10. Proiectul privind aprobarea alocării
sumei de 35.000 lei pentru organizarea
Rugii Chişozene 2014, în perioada 15 -
16 august;
11. Proiectul privind aprobarea alocării
sumei de 6.500 lei pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru copii
„Ba, al meu e mai frumos!” ediţia a VII-a;
12. Proiectul privind aprobarea prelun-
girii contractului de închiriere având ca
obiect o parte din imobilul cu destinaţia
de locuinţă situat în loc. Chişoda, str.
Oituz, nr. 16 A, către doamna Şişcă 
Liliana pe o perioadă de încă 5 ani, în-
cepând cu data de 01.04.2014;
13. Proiectul privind aprobarea asigurării
transportului membrilor Ansamblului
Cultural „Ghiocelul” din Giroc, în Ser-
bia şi retur, în perioada 28.02 -
01.03.2014;
14. Proiectul privind aprobarea vânză-
rii terenului înscris în CF 401275, nr.
top 674-675/1, în suprafaţă de 1.806
mp. având categoria de folosinţă curţi
construcţii în intravilan;
15.Proiectul privind constatarea dreptu-
lui de proprietate asupra unor imobile
cu destinaţia de drum: 
- Art. 1. Se constată dreptul de proprie-
tate al Comunei Giroc asupra imobilului

înscris în CF 410832 Giroc, nr. cad.
410832, în suprafaţă de 1.024 mp, do-
bândit în proprietatea privată a Comu-
nei Giroc, urmare a declaraţiei de
renunţare la dreptul de proprietate
emisă de către titularul acestui drept,
domnul Lazar Nicolae Dan, conform
art. 562 alin. (2) C.civ. şi notată în car-
tea funciară;
- Art. 2. Se constată dreptul de proprie-
tate al Comunei Giroc asupra imobilului
înscris în CF 409403 Giroc, nr. cad.
409403, în suprafaţă de 311 mp, dobân-
dit în proprietatea privată a Comunei
Giroc, urmare a declaraţiei de renunţare
la dreptul de proprietate emisă de către
titularul acestui drept, domnul Zlotea
Mişu, conform art. 562 alin. (2) C.civ.
şi notată în cartea funciară;
- Art. 3. Se constată dreptul de proprie-
tate al Comunei Giroc asupra imobilului
înscris în CF 409406 Giroc, nr. cad.
409406, în suprafaţă de 244 mp, dobân-
dit în proprietatea privată a Comunei
Giroc, urmare a declaraţiei de renunţare
la dreptul de proprietate emisă de către
titularul acestui drept, domnul Zlotea
Mişu, conform art. 562 alin. (2) C.civ.
şi notată în cartea funciară;
- Art. 4. Se constată dreptul de proprie-
tate al Comunei Giroc asupra imobilului
înscris în CF 409409 Giroc, nr. cad.
409490, în suprafaţă de 259 mp, dobân-
dit în proprietatea privată a Comunei
Giroc, urmare a declaraţiei de renunţare
la dreptul de proprietate emisă de către
titularul acestui drept, domnul Zlotea
Mişu, conform art. 562 alin. (2) C.civ.
şi notată în cartea funciară;
- Art. 5. Se constată dreptul de proprie-
tate al Comunei Giroc asupra imobilului
înscris în CF 409414 Giroc, nr. cad.
409414, în suprafaţă de 781 mp, dobân-
dit în proprietatea privată a Comunei
Giroc, urmare a declaraţiei de renunţare
la dreptul de proprietate emisă de către
titularul acestui drept, domnul Zlotea
Mişu, conform art. 562 alin. (2) C.civ.
şi notată în cartea funciară;
- Art. 6. Se constată dreptul de proprie-

tate al Comunei Giroc asupra imobilului
înscris în CF 409417 Giroc, nr. cad.
409417, în suprafaţă de 457 mp, dobân-
dit în proprietatea privată a Comunei
Giroc, urmare a declaraţiei de renunţare
la dreptul de proprietate emisă de către
titularul acestui drept, domnul Zlotea
Mişu, conform art. 562 alin. (2) C.civ.
şi notată în cartea funciară;
- Art. 7. Se constată dreptul de proprie-
tate al Comunei Giroc asupra imobilului
înscris în CF 411468 Giroc, nr. cad.
411468, în suprafaţă totală de 441 mp,
dobândit în proprietatea privată a Co-
munei Giroc, urmare a declaraţiei de re-
nunţare la dreptul de proprietate emisă
de către titularii acestui drept, domnii
Făugel Adriana, Făugel Ioan, Făugel
Adelina, Muntean Vasile si Muntean
Saveta, conform art. 562 alin. (2) C.civ.
şi notată în cartea funciară;
16. Proiectul privind aprobarea partici-
pării Comunei Giroc la constituirea
„Asociaţiei pentru promovarea şi Dez-
voltarea Turismului Timiş – APDT
Timiş”;
17. Proiectul privind aprobarea compo-
nenţei comisiei de evaluare ofertelor
care vor fi depuse în cadrul procedurii
„ACHIZIŢIA DE DOTĂRI PENTRU
ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE
COPII TIP «AFTER SCHOOL» ŞI
PĂSTRAREA ŞI PROMOVAREA
TRADIŢIILOR CULTURALE LO-
CALE PRIN ANSAMBLUL FOL-
CLORIC «GHIOCELUL» GIROC,
JUDEŢUL TIMIŞ – LOTURILE 1, 2,
3, 4, 5”, prin procedura cerere de ofertă,
având următoarea componenţă: Muşat
Mirel - preşedinte cu drept de vot;
Roman Florin – membru; Haneş Maria
– membru; Zima Andrei – expert coop-
tat fără drept de vot; Mihoc Alina –
membru de rezervă;
18. Proiectul privind aprobarea Organi-
gramei şi Statului de funcţii al aparatu-
lui de specialitate al primarului comunei
Giroc.

V. TOMOIAGĂ

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall aall ccoommuunneeii GGiirroocc

În cazul în care inundaţia (semnalul „calami-
tate naturală”) v-a surprins acasă, dacă aveţi
timpul necesar la dispoziţie, este recomandat
să luaţi următoarele măsuri:
- aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le cul-
cate la pământ într-un loc sigur (mobilă de
curte, unelte de grădină sau alte obiecte care
se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau
luate de apă);
- blocaţi ferestrele, astfel încât să nu fie sparte
de vânturi puternice, de apă, de obiecte care
plutesc sau de aluviuni;
- evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în
locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
- încuiaţi uşile şi ferestrele, după ce închideţi
apa, gazul şi instalaţiile electrice;
- nu stocaţi saci cu nisip pe partea din afara
pereţilor; mai bine permiteţi apei de inundaţie
să curgă liber prin fundaţie sau, dacă sunteţi
sigur că veţi fi inundaţi, procedaţi singur la 

inundarea fundaţiei;
Dacă inundaţia este iminentă, procedaţi astfel:
- mutaţi obiectele care se pot mişca în partea
cea mai de sus a casei;
- deconectaţi aparatele electrice şi, împreună
cu întreaga familie, părăsiţi locuinţa şi depla-
saţi-vă spre locul de refugiu (etaje superioare,
acoperişuri, înălţimi sau alte locuri domi-
nante) care nu pot fi acoperite de nivelul co-
telor maxime ale apelor;
În cazul în care sunteţi surprins în afara lo-
cuinţei (pe străzi, în şcoli, parcuri, săli de
spectacole, autogări etc), este necesar să res-
pectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să
vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cât mai
apropiate.
În cazul în care se trece la evacuare, respectaţi
ordinea stabilită: copii, bătrâni, bolnavi.

- va urma -
Şef SVSU Giroc, Dumitru CRĂINICEANU

CCuumm ssăă ttee pprrootteejjeezzii şşii ssăă
iinntteerrvviiii îînn ccaazz ddee iinnuunnddaaţţiiii ((11))
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Evenimentul „Păsările – indicatoare ale sănătăţii eco-
sistemelor” se desfăşoară conform calendarului de ac-
tivităţi propus în cadrul proiectului „Ocrotim păsările!
Ocrotim natura!”, proiect în derulare din anul 2010,
în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului
Timiş, Consiliul Judeţean Timiş şi şcolile partenere,
prin contract de parteneriat, cu cercul de Ornitolo-
gie⁄Etologie-Palatul Copiilor Timişoara. Coordonator
de proiect este prof. dr. Liliana Babă, totodată, coor-
donator al cercului de Ornitologie/Etologie de la
Palatul Copiilor Timişoara.
În calitate de organizatori⁄coordonatori, la evenimen-
tul de la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc au
participat: Palatul Copiilor Timişoara – director prof.
Nicolae Puşcaşu, prof.dr. Liliana Babă, Liceul Teo-
retic „David Voniga” din Giroc – director prof. Marieta
Deneş, învăţător Sorin Esergean, şi Colegiul Naţional
Bănăţean Timişoara – director prof. dr. Sorin Gabriel
Ionescu, prof. Karina Preotesoiu, şi reprezentanţi ai
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, consilier re-
laţii publice – Georgeta Ţîţan, U.S.A.M.V.B. „Regele
Mihai I al României” din Timişoara, asist. univ.fiz. dr.
ing. bioteh. Iuliana Creţescu, precum şi autorităţile lo-
cale ale Primăriei Comunei Giroc. 
Prin participarea elevilor ciclului primar şi gimnazial
de la şcolile implicate, au fost derulate următoarele
activităţi, sub îndrumarea directă a coordonatoarei cer-
cului Ornitologie⁄Etologie – prof. dr. Liliana Babă: ate-
lier de lucru cu tema „Relaţiile populaţiilor de păsări
cu mediile de viaţă” – confecţionare machete pe tema
dată, din materiale reciclabile, expoziţie machete,
studiul materialelor cu caracter educativ-informativ –
„Metode şi obiecte pentru protecţia păsărilor”; atelier
de lucru (activitate practico-gospodărească) – „Am-
plasare hrănitori şi cuiburi artificiale pentru păsările
sedentare”, aprovizionarea acestora cu hrană (seminţe
de cereale, fructe); realizarea şi distribuirea de flutu-
raşi cu mesaje eco-ornitologie.
Hrănitorile şi scorburile artificiale au fost confecţiona te
de domnul Ştefan Dancs, părinte al unui elev de la
Liceul Teoretic „David Voniga”, clasa a II-a, învăţător
Sorin Esergean, înscris la cercul de Ornitologie/Etolo-
gie. Machetele au fost realizate de elevii clasei a III-a–
prof. Karina Preotesoiu – Colegiul Naţional Bănăţean.
Scopul evenimentului a fost atins: formarea în rândul

elevilor a unei conştiinţe de educaţie eco-ornitolog-
ică, prin conştientizarea rolului de necontestat al
păsărilor în a menţine echilibrul în natură, stimularea
interesului pentru ornitologie şi prevenirea unor com-
portamente dăunătoare sănătăţii mediului. S-au reali -
zat şi obiectivele care îi privesc direct pe elevi, aceştia

dobândind comportamente cum ar fi: formarea şi 
exersarea unor abilităţi practice, în scopul realizării
unor obiecte practice utilitare din materiale reciclabile
sau refolosibile; formarea unei atitudini pozitive faţă
de natură, prin realizarea unor activităţi de educaţie
ornitologică şi cele privind părinţii şi alţi factori edu-
caţionali; implicarea părinţilor în acţiuni cu caracter
ornitologic/etologic şi participarea unor reprezentanţi
ai acestora la schimburile de experienţă; implicarea
altor şcoli, instituţii şi O.N.G.-uri de la nivelul comu-
nităţii locale.
Educaţia ornitologică/etologică nu-şi va atinge scopul
dacă acţiunile pe care le sugerează elevului nu au o
utilitate imediată, prin aplicaţii practice, prin interven -
ţia elevului în situaţii concrete în comunitatea în care
trăieşte (familie, clasă, şcoală, cartier). Învăţându-i pe
copii să protejeze şi să ocrotească păsările, îi învăţăm
să apere natura, să apere viaţa.

Vasile TOMOIAGĂ

„Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite, 
cu aripi crescute înlăuntru,
care bat plutind, planând,
într-un aer mai curat – care e gândul!” 

Nichita Stănescu

EEvveenniimmeenntt eeccoollooggiicc--oorrnniittoollooggiicc::
„„PPăăssăărriillee –– iinnddiiccaattooaarree aallee ssăănnăăttăăţţiiii eeccoossiisstteemmeelloorr””

„Sub amprenta «educaţiei eco-ornitologice», a unei «şcoli în natură»,
încerc să apropii copiii cât mai mult de  natură. Acest tip de  educaţie
nonformală reprezintă un stil de abordare a învăţării prin activităţi

plăcute şi motivante, care să susţină şi să acompanieze copilul în uti-
lizarea resurselor naturale şi personale, în educaţia pentru sănătate
şi raţionalizarea timpului liber”, prof. dr Liliana Babă.

Dornici de dans şi de voie bună, elevii claselor V-VIII
de la Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chi-
şoda s-au reunit, în sala multifuncţională a instituţiei
de învăţământ, pentru a sărbători, ca în fiecare an, ziua
Sfântului Valentin. Programul activităţilor a fost des-
chis de grupul vocal-instrumental GMT, format şi co-
ordonat de neobositul instructor, domnul Sergiu 
Simionese. Au urmat cele două momente nelipsite în
nici un an: schimbul de cadouri, la care a participat şi
doamna profesoară Gabriela Vlasie, organizatoarea
activităţii, precum şi alegerea de către juriu a perechii
„Valentin şi Valentina”. După întrebările de departa-
jare, adresate de preşedintele juriului, eleva Tiana
Bulfă, perechea câştigătoare a fost desemnată: 
„Valentin” - David Gheorghe (clasa a VII-a), „Valentina” -
Andreea Ezsiaş (clasa a VIII-a). Premiile câştigători-
lor au fost asigurate prin bunăvoinţa doamnei Radoica
Bulfă, căreia îi mulţumim şi pe această cale pentru
gestul său de mare omenie. Mulţumim, de asemenea,
doamnei Florentina Mânzat, care s-a implicat în reali-
zarea acestei activităţi, ca reprezentantă a părinţilor
elevilor şcolii.

Director Liceul Teoretic „David Voniga” 
din Giroc, prof. Marieta DENEŞ

VVaalleennttiinnee’’ss DDaayy llaa ŞŞccooaallaa GGiimmnnaazziiaallăă
„„IIoossiiff CCiioorrooggaarriiuu”” ddiinn CChhiişşooddaa
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Comuna Giroc nu se dezminte. Domnul primar Iosif-
Ionel Toma afirmă, de fiecare dată, că educarea co-
piilor şi tinerilor din comuna noastră, sunt priorităţi
ale administraţiei locale. O afirmaţie întărită de rea-
lităţi concrete, investiţii majore în acest sector, de
proiecte noi care, iată, prind contur.
În aceste zile, la Giroc se lucrează intens la o nouă

clădire destinată învăţământului preşcolar, de această
dată. Este vorba despre o construcţie cu două etaje,
care va include o Creşă şi săli pentru Grădiniţa cu
Program Prelungit din Giroc.
Doamna Lenuţa Terteci, cadru didactic coordonator
al Grădiniţei P.P. din Giroc, ne spune că, la parter, va

fi amenajată o creşă care va putea găzdui 100 de
copii. „Vor fi trei săli de joacă, şase dormitoare, ca-
binet medical, grupuri sanitare. La etaj se va extinde
corpul Grădiniţei cu Program Prelungit. Vor fi opt
săli de grupă, o sală de mese, o sală multifuncţională,
în care ne vom putea desfăşura serbările sau alte ac-
tivităţi, cabinet medical, un cabinet de metodică pen-

tru educatoare, grupuri sanitare aferente fiecărei
grupe. Cele opt săli vor avea dublă funcţiune: acti-
vitate didactică şi dormitor pentru cei mici”.
În data de 1 septembrie 2014, atât creşa, cât şi gră-
diniţa vor fi funcţionale. Până acum, la creşă au fost
înscrişi 60 de copii. (V.T.)

„Balul portului popular”,
ediţia a V-a

Hotel-Restaurant Trio a găzduit, după datină, o
nouă ediţie, a cincea, a „Balului portului popular”.
Familia Ofelia şi Petrişor Marincu s-au întrecut, şi
de această dată, oferind participanţilor, veniţi în
număr mare, o seară de neuitat. Şi, lucrul cel mai
important, de la copii, la tineri, adulţi şi vârstnici, cu
toţii au îmbrăcat frumoasele costume populare
româneşti. Atmosfera a fost una de sărbătoare,

fiecare dintre cei prezenţi fiind mândru că a purtat
straiele noastre tradiţionale, fie că acestea au fost
din Banat, din Banatul sârbesc, zonele Severinului,
Ardealului sau ale minorităţilor germană şi
maghiară.
Pe lângă bucatele gustoase, pregătite, invitaţii au
avut parte şi de muzică bună şi antren. Au fost
prezenţi interpreţi de muzică populară recunoscuţi

din Banat, iar girocenii nu s-au lăsat prea mult in-
vitaţi şi au încins hore, brâuri, jocuri de doi sau
ardelene, pe acordurile formaţiei.
Au întreţinut atmosfera orchestra Complexului Ho-
telier Trio, precum şi soliştii vocali Andreea Voica,
Nelu Blidaru, Marinică Trocea, Monalisa Şufan,
Alina Stancu şi Oana Mogaja.
De asemenea, tot cu acest prilej, a fost amenajată şi

o expoziţie de costume tradiţionale bănăţene,
aparţinând profesorului Marius Matei.
Muzica şi voia bună au fost cuvintele de ordine la
această ediţie a „Balului portului popular”, mani-
festare care tinde să devină tradiţională pentru 
Comuna Giroc.

V. TOMOIAGĂ

Noi investiţii în învăţământul girocean

SS ee ff ii nn aa ll ii zz ee aa zz ăă cc oo nn ss tt rr uu cc ţţ ii aa CC rr ee şş ee ii şş ii îî nn cc ee pp ee ee xx tt ii nn dd ee rr ee aa
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După mutarea clubului Pascota
Racing Team de la Giroc, la Timi-
 şoara, un pilot francez de per-
spectivă îşi face loc în cel mai
galonat club bănăţean. Clubul
timişorean este pe ultima sută de
metri în ceea ce priveşte înregi-
mentarea unui nou pilot, un con-
curent tânăr, fost campion
naţional la motocross. Este vorba
despre Andre Gregoire, care la
numai 20 de ani intră în lupta pen-
tru titlul de campion naţional de
SuperMoto, o ramură „nouă”,
adoptată de clubul timişorean.
„Pregătim o motocicletă foarte
puternică pentru Andre. Deocam-
dată, aşteptăm ca aceasta să ne fie
trimisă de la fabrica unde am 

comandat-o. Este vorba despre
un motor Yamaha, conceput spe-
cial pentru el. Ne dorim câşti-
garea titlului de campion
naţional şi la clasa SuperMoto”,
spune antrenorul Ionel Pascota.
Din 2014, Patrick Pascota va par-
ticipa la SuperMoto, dar la ca te-
goria sa de vârstă, cei doi
sportivi, Andre Gregoire şi
Patrick Pascota, urmând să
meargă împreună şi la mo-
tocross. De pregătirea celor doi
piloţi, pe partea de motocross, se
ocupă tatăl tânărului pilot
francez – Eric Gregoire, şi el la
rândul său fost pilot în campio -
natul francez. (A.B.)

Pilot francez la Pascota Racing Team

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei
campanii de curăţenie, contăm pe sprijinul tutu-
ror cetăţenilor şi avem convingerea că vor răs-
punde pozitiv acestei acţiuni, ca împreună să

trăim într-un mediu curat şi sănătos.
Primăria Comunei Giroc organizează colecta-
rea crengilor, a lăstarilor de vie, etc. rezultate din
cosmetizare şi tăiere de rodire după următorul
program:
Marţi, 4 martie 2014, şi marţi, 11 martie
2014, în localitatea Chişoda
În perioada 5-6 martie şi 12-13 martie 2014,
în localitatea Giroc
Este obligatorie tranşarea crengilor în bucăţi de
până la un metru lungime, aranjarea în snopi şi
depunerea acestora la limita de proprietate
(lângă drum).
Inspector Mediu,

Adelina SÎRBU

ÎÎnncceeppee ccuurrăăţţeenniiaa ddee pprriimmăăvvaarrăă!!
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Este ştiut faptul că existau şi reglementări legislative
pentru a scuti trimiterea pe front. În această categorie
intrau cei care aveau familii cu mulţi copii, cultivau
tutun sau deţineau tractoare. De aceea, mulţi consă-
teni au căutat să îndeplinească unul dintre aceste cri-
terii, pentru a scăpa persoana dorită de la o nouă
trimitere pe front. Spre exemplu, în cadrul familiei Ur-
şica s-a făcut tot posibilul pentru a putea cumpăra
două tractoare. Îndeplinirea criteriului amintit a făcut
ca ambii băieţi să se întoarcă acasă de pe frontul din
URSS. Familia respectivă a fost un caz fericit, majo-
ritatea gospodarilor giroceni şi chişozeni neputând în-
deplini, din varii motive, nici unul din criteriile necesare
eliberării10.
În paralel, în sate se efectuau rechiziţii şi se lucra in-
tens pământul, deoarece era nevoie de hrană atât
acasă, cât şi pentru cei de pe front. Deoarece era ne-
voie de cai pentru tracţiune sau pentru cavalerie, multe
animale au fost rechiziţionate din satele noastre. Cu
gândul că animalele vor fi de folos ţării, oamenii au
cedat fără a se opune. Şi elevii erau implicaţi în acţiu-
nile ce vizau sprijinirea frontului. În şcolile de la Giroc
şi Chişoda se confecţionau căciuli, ciorapi şi mănuşi
din lână. Apoi, produsele elevilor au fost trimise pe
front. Mare a fost bucuria elevilor din Chişoda când
soldaţii din prima linie le-au trimis scrisori de mulţu-
mire pentru bunurile primite11.
Orice produs alimentar era raţionalizat, de aceea s-au
introdus cartelele. Deşi se lucrau intens ogoarele, pro-
ducţia agricolă era necesară şi la echilibrarea balanţei
de plăţi a României. Pe baza cerealelor, a produselor
animaliere şi a petrolului, mareşalul Ion Antonescu ob-
ţinea utilaje, armament şi materii prime pentru indus-
tria de apărare. Ţăranii noştri îşi aduc aminte de
penuria de făină. Pentru a suplini lipsa de făină, în
pâine se adăuga mălai. Consăteana Victoria Moise re-
memorează cum elevii din Chişoda au început să facă
haz de necaz pe această temă, strigând în pauze sau pe
drumul spre casă:

„De când Carol a plecat
Pâine albă n-am mâncat.

Antonescu şi Mihai 
Ne dau pâine cu mălai”12.

Un alt eveniment important al acelor vremuri a constat
în aducerea, în Giroc, a unor prizonieri sovietici, din
lagărul de la Timişoara. Amintitul lagăr îşi avea loca-
ţia pe Calea Torontalului (mai exact, unde se află as-
tăzi Aeroportul utilitar „Cioca”). Pentru o anumită
sumă, stabilită de către statul român, ţăranii (de obicei
fruntaşi, care aveau suprafeţe mari de teren) puteau să
ia în propria ogradă prizonieri sovietici pe o perioadă
de câteva luni. Prizonierii erau solicitaţi pe perioada
verii şi a toamnei, când calendarul muncilor agricole
era încărcat. La Giroc şi Chişoda au fost câteva fami-
lii care au găzduit prizonieri, numărul sovieticilor fiind
de până la 30 de persoane. Lipsindu-le braţele de
muncă, deoarece aveau membri ai familiei pe front,
gazdele erau bucuroase că efectuau muncile sezoniere
cu acest ajutor nesperat. Şi prizonierii erau mulţumiţi,
deoarece primeau alimentaţie bună, iar timpul le trecea
mult mai uşor. Au rămas memorabile serile de la bir-
turile Girocului, unde se adunau sovieticii şi cântau la
acordeon înconjuraţi de consătenii noştri13.
Un subiect sensibil care necesită o abordare echidis-
tantă este şi situaţia etnicilor germani, care au avut ati-
tudini diverse faţă de vâltoarea în care au fost
angrenaţi. În urma unui acord încheiat între statul
român şi cel german, pe 13 aprilie 1943, mareşalul Ion
Antonescu a acceptat ca saşii şi şvabii din România să
se poată „înrola în forţele armate germane, fără peri-
colul de a-şi pierde cetăţenia română”. Mulţi dintre et-
nicii germani făcuseră acest lucru cu mult înainte,
sustrăgându-se încorporării din armata română. Până
la sfârşitul anului 1943, peste 60.000 de germani cu
cetăţenie română s-au înrolat în unităţile Waffen SS şi

peste 15.000 în Wermacht sau în Organizaţia Todt14.
Germanii din Giroc şi Chişoda au avut idealuri şi vi-
ziuni diferite, de la caz la caz. O parte din ei merită
toată admiraţia noastră, considerând firesc să plece pe
front ca soldaţi ai armatei române. În această catego-
rie evidenţiem pe Ludwig Iacob şi Rohs Francisc, din
Giroc, şi pe Färber Anton şi Löchinger Petru, din Chi-
şoda, care au căzut pe câmpul de onoare în luptele din
URSS. Însă o mare parte a etnicilor germani au ales în-
rolarea în armata germană. Într-un tabel întocmit de
jandarmeria din Giroc, aflăm numele persoanelor care
până la 23 august 1944 s-au înrolat în armata germană:
Giel Iosif, Adam Petru, Grunhauser Petru, Muller
Petru, Muller Ioan, Betlla Iosif, Betlla Carol, Betlla
Vendl, Gerber Niculaie, Stentzer Iosif, Sehii Niculaie,
Sehii Ioan, Schanen Petru, Schanen Ioan, Keller Iosif,
Adam Iosif, Schiller Iosif, Muller Iosif, Melinger
Matei, Furak Frantz, Turn Gheorghe, Muller Anton,

Schmadll Petru, Schank Valentin, Pirosch Pavel, Junk
Vendl, Kaftary Ioan (menţionez că am transcris nu-
mele aşa cum apar în documentele jandarmeriei).
După cum observăm, 27 de etnici germani din Giroc
au ales să facă parte din diferite formaţiuni ale arma-
tei germane15.
Acelaşi tabel menţionează, pentru localitatea Chişoda,
41 de etnici germani înrolaţi în Waffen SS sau în Wer-
macht: Scheibling Anton, Gotz Anton, Gotz Ioan,
Wiener Ioan, Schafer Petru, Grabatzer Petru, Grun-
thauser Anton, Martin Niculaie, Muller Albert, Nicola
Iacob, Ferber Matei, Keller Heinirich, Wagner Petru,
Hummel Niculaie, Zimmer Frantz, Loring Frantz,
Gotz Mihai, Bohnn Petru, Zeisz Petru, Dorner Petru,
Kalosch Frantz, Hudas Ladislau, Konig Niculaie,
Wolff Petru,  Iacusi Rudolf,  Bus Petru, Miskoltz Ni-
culaie, Czinner Iacob, Ibach Matei, Schafer Ioan,
Meer Francisc, Benksek Alexandru, Kleizer Iacob,
Linderman Mihai, Ferber Matei, Scheibling Anton,
Seller Anton, Lanner Iacob, Klosterman Iosif, Klos-
terman Ioan, Klosterman Ioan II (menţionăm că am
transcris numele aşa cum apar în documentele jandar-
meriei).16

La fel ca problema dezertorilor români, şi chestiunea
etnicilor germani trebuie privită din prisma celor de
atunci. Etnicii germani deveniseră cetăţeni români
după Marea Unire (1918). La fel ca românii bănăţeni,

şvabii au privit cu optimism crearea României Mari,
aducându-şi adeziunea la îndeplinirea idealului naţio-
nal românesc. Apoi, în Germania a venit la putere can-
celarul Adolf Hitler (1933) şi mulţi etnici germani au
fost fascinaţi de acest personaj carismatic. Este ade-
vărat că în luarea deciziei pentru care armată să op-
teze, şvabii au fost influenţaţi şi de faptul că ei nu
luptau împotriva României, ci pur şi simplu luptau în
armata germană, aliata noastră. Ce putem reproşa ma-
reşalului Ion Antonescu, dar şi regimului comunist,
este faptul că statul român a renunţat prea uşor la ce-
tăţenii săi de origine germană, care de cele mai multe
ori au făcut cinste acestei ţări, prin nivelul înalt de pre-
gătire profesională, conduita morală, starea materială
foarte bună ş.a.m.d.
În perioada amintită, etnici germani, în frunte cu Giaf-
tary Ioan, Sehi Nicolae şi Scheibling Petru, au „orga-
nizat şi condus grupuri etnice germane în raza
comunei Giroc”, care nu au avut atitudine ostilă la
adresa propriului stat. Ce nu putem înţelege este un alt
fenomen, care s-a petrecut imediat după lovitura de
stat de la 23 august 1944. Documentele şi mărturiile
consemnate de jandarmerie la vremea respectivă de-
monstrează că Schanen Petru a avut o atitudine ostilă
la adresa statului român. Conform unui raport al Jan-
darmeriei din Giroc, sesizăm că persoana amintită „a
dat informaţii asupra armatei române şi aliate şi este
bănuit ca autor moral al executării de germani a gar-
dianului Dobrici Moise” pe data de 17 septembrie
194414. A fost un gest reprobabil, mai ales că Schanen
Petru locuia în sânul comunităţii noastre.
Un episod al celui de-al Doilea Război Mondial, de
care puţini îşi mai amintesc, a constat în răspândirea
de manifeste comuniste, anti-război, de către comu-
nistul Sfetea Dănilă. Acest personaj straniu lucra în Ti-
mişoara, la atelierele Varadi. O scurtă perioadă, în
timpul războiului, a fost arestat, în celulă învăţând ru-
seşte. După venirea sovieticilor, a avut o ascensiune
fulminantă, ajungând secretar al Frontului Plugarilor,
iar după naţionalizare, preşedinte al Cooperativelor de
Consum Timiş. Datorită excesului de alcool, a fost ex-
clus din partid în anii ‘5018.
Revenind la perioada războiului, deoarece Sfetea Dă-
nilă nu avea maşină de scris, manifestele le-a procurat
de la fabrica Guban. Conform unei situaţii numerice
întocmite de către plutonierul Diaconescu Mihail, în
Giroc au fost lansate dintr-un balon, pe data de 4 iunie
1944, un număr neprecizat de manifeste. Apoi, pe da-
tele de 5 şi 6 iunie, au fost răspândite un număr de 519
manifeste „cu caracter subversiv”. Pentru ultima faptă
a fost bănuit amintitul Sfetea Dănilă, personaj cu care
ne vom mai întâlni în studiul nostru19.
NOTE
10. Urşica Petru, interviu realizat în 2013.
11. Moise Victoria, interviu realizat în 2013; Urşica
Petru, interviu realizat în 2013.
12. Moise Victoria, interviu realizat în 2013.
13. Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013; Urşica
Petru, interviu realizat în 2013.
14. Scafeş, Şerbănescu, Scafeş, Dănilă, Avram, 
Andonie, Şerbănescu, 1996, p. 207.
15. Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond
161/151/1944, dosar 25, pag. 41.
16. Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond
161/151/1944, dosar 25, pag. 41.
17. Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond
161/151/1944, dosar 25, pag. 43-44.
18. Urşica Petru, interviu realizat în 2013; Avrămuţ
Petru, interviu realizat în 2013.
19.Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond
161/151/1944, dosar 25, pag. 25; Urşica Petru, inter-
viu realizat în 2013.

Prof. dr. Florin GOLBAN 
Colegiul Tehnic 

,,Ion I. C. Brătianu” Timişoara

File de istorie giroceanA
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Tabel nominal întocmit de jandarmeria Giroc 
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –
N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe
Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul II
22. Ba pohfală, ba sfadă 

şî gumbuzală întră Văruţ
- D-aia m-ai îmbubiţat şî pră mińe să dzîc şî io că
mi-s dî la Bolomaś – că tu ai dzîs – numa Văruţu
Relu nu s-o baş învoit... Śe măi una-alta: el nu şî nu!
- Iac-aşa-i girept śe dzîś! Nu numa-i istina, numa-i şî
girept śe dzîsăś, îm făcu parcea Văruţu Colă, care-o
fost întitulat dă Costică lu Şofroń – fracili lu Tata –
că Vericu Colă ńe-o făcut pră tăţ bolomaśi dîn Bolo-
maś – istina-i şî gireptu-i că aşa îi!... Da’ io tăt nu
prăśepui... Colă, băgând dă samă, śică:
- Las-că nu-i merítu numa-a’ meu! Acuma girept îi
iară că sfertuţu meu dă răchie – fie că-i dî la Văru
Titos o’-că nu – da’ dă mińe-i adusă în iorsagurili dî
la bloc a’ lu Văruţu Relu, asta ńe-o cam dăzgurdzît
la mince..
- Ba, io aş dzîśe că măi rău ńe-o-ngurdzît; ’po’ voi,
Veriśilor, oare nu vigeţ că n-avem niścare niśun
merít – că śe-am făcut noi acuma, dă vro doauădzăśi
şî măi bińe, n-am făcut alta fără dăcât c-o fost dă 
s-o-’tâmplat c-am ńemerit śe-o fost făcut turcu-n
băbăluc, când am probocedzat iar satu nostru supt
dănumirea dă Bolomaś. Ş-am făcut-o, veztu, în
glumă śe-o fi fost făcut caregoge săcean d-a noştri
şî ahăla tăt în glumă şî-n taina turcului, da’ şî într-a
ălor lui ş-a’ noastră, iaca o făcut-o şî făcută o
rămńeat şî prîntru noi. Aşa că şî acuma, dzîsă Văruţu
Relu, l-aţ ascuns supt un nume dă băźocură – dă
taină şî dă păcală, cumă ar veńi – să nu-l baźe lumea-
n samă, 
ca-cumă făcu şî ar fi făcut turcu... cu-a’ lui prîntru
noi, o’-că cu noi prîntru-a’ lui...

- Iaca dracu! Noi ca turcu?! Că numa dăspră noi 
dzîsăş, Relule, c-am fi probocedzat satu Bolomaś în
taină, în băźocură şî-n păcală! Ha, asta-i vrut să
spuńi, Relule?!?, să resti Văruţu Colă, şî noi
băgarăm dă samă că, înflăibărîndu-să, dă doauă ori îi
dzîsă restit numa Relule – fără Văruţule. Şî Colă
dădu măi dăparce clănţănind ca măşîngheru lu Ma-
chenzon, o-că ca Feri Covaśiu dîn fălśi când să-
ncorda să taia unghia dî la copita calului ca să
porobocească potcoava înrusîtă-n foc. Śică:
- Văruţule Niţă, ie-ţ momentan dulama şî fârtăiuţu
cât ţ-o măi rămâńeat şî haidareţ să ńe duśem acas-
la-casa noastră, că cu ăsta nu-i măi dă trai – nu vedz
cum ńe afumă şî ńe vatămă iorsagu lui dî la bloc?!...
Văruţu Relu pică dîntr-o dată – aşa cum pică el când
nu ce-aşcepţ într-o răstrişce dă nu-i vedz niśi înśe-
putu, niśi capătu, şî dzîsă cu o tristeţă măi gre dăcât
dulama me când îngheaţă apa dă ploaie în ea, śică:
- Nu plecareţ, văruţîlor, fiţ buńi, că n-am avut niśun
gând să vă vatăm şî să vă afum; măi şăgerăţ oţâră
până ńe-om zuita dă zmintă şî dă sfadă, cumă ńe-am
zuita dă luna care-ntădăuna întârdzîie să vină... gătă,
şuşcăindu-să, Văruţu Relu.
Io, sîmţînd tovara ploii śe-m îngheţă în dulamă,
băgai mâna-n poznariu dînluntru dî la pept şî găsîi o
urcie dă care m-am zuitat – o epistólie d-a’ lu Avram
Procator, strămoşu nostru, dăcă vă măi aduśeţ 
d-amince dă el.

Glosar
îmbubiţat = întărâtat
istina = adevărat
dăzgurdzît = descurcat, descâlcit
băbăluc = (stră)vechime
iorsag = locuinţă, casă, acareturi
probocedzat = supranumit
maşînghieru = mitraliera
Machenzon = nume (legendar) de genul neamţ din
primul război
înflăibărându-să = înflăcărându-se, iritându-se
tovară = povară, suferinţă psihică
epistólie = scrisoare

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.

FFeelluu oommuulluuii
La omu... după cum i-i felu...

Prăcum prea bińe să şcie,
Unu-n cap îi plin ge mince,

Altu-nluntru-i cu chelie.

Dar oricare om, în viaţă,
Ar vrea să facă ge toace:

Ge-i prost, nu bagă ge samă,
Că baş oriśe... nu să poace!

Mare şăf, pătron, directăr,
Vlăgică, dascăl, primar,

Doftor, fişcal ori ministăr,
Dăputat, părlămentar...

Aşcea-s pofce. Şî dafecea
Pot sta în capu oricui,
Dar zălud îi ge nu vege
Că nu-i pă pucerea lui.

Fiecare... cum i-i soarcea,
Ea ge om să ţîńe scai...

Ge rânjăşce, ge zâmbeşce
Viaţa-i iad ori viaţa-i rai.

PPeessttăă ggeeaall rrăăssaarree lluunnaa
Pestă geal răsare luna,

Mare, galbină, frumoasă,
Aproape noapce dă noapce,

Îş dă la mińe-n fereastră.

Şî-i atâta ge tăcută,
Io aşcept un sămn să-m facă,

Dar ea taśe. Şî cu mińe
Cu sfială să împacă.

Mă uit la ea cum luśeşce,
Când sparźe noapcea în doauă;

Şî frumos să primeńeşce
Când să faśe... luna noauă.
.............................................

Numa luna îi în stare
Să-m ghiśească gându meu:

Cât mi-i ea mie ge dragă,
Şcie numa Dumńedzău.

Gheorghiţă BREBENAR

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 101123
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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, 0732 600455

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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Lucas-Gabriel Popescu,
2 ani şi 3 luni, Chişoda

Isay-Beniamin Cerciu, 
3 ani şi 4 luni, Chişoda

Maryssa-Rahela Cerciu,
6 ani şi 3 luni, Chişoda

Raisa-Maria-Mirabela Mihalache,
4 ani, Giroc

TTrraannssffeerr ddee mmaarrccăă
llaa AASS WWMMTT GGiirroocc În ziua de 18 ianuarie 2014, în Comuna Dumbrăviţa, a avut loc a

cincea ediţie a Memorialului „Robert Fischer”, concurs interjude-
ţean de şah. Robert James Fischer, născut ca şi cetăţean american
la 9 martie 1943 (mama poloneză, tatăl german), a fost unul din-
tre cele mai mari genii ale şahului, cel care a întrerupt dominaţia
de un sfert de secol a sovieticilor, devenind campion mondial după
finala cu Boris Spasski, din vara anului 1972, desfăşurată la 
Reykjavik, în Islanda. A trecut în nefiinţă în data de 17 ianuarie
2008, la 64 de ani (câte pătrăţele are tabla de şah).
A fost o iniţiativă superbă a instructorului de şah de la Dumbrăviţa,
domnul Ilie Uţă, ca începând cu anul imediat următor morţii lui
Fischer, în 2009, să lanseze o competiţie anuală de şah, cu parti-
cipare regională, în memoria acestuia. Data competiţiei a fost 
fixată pentru weekend-ul cel mai apropiat de data de 17 ianuarie.

Competiţia are în
componenţă trei
secţiuni: seniori,
juniori şi boboci.
Punctul de atracţie
al competiţiei îl re-
prezintă titlul de
„noul Fischer”,
care se acordă câş-
tigătorului secţiu-
nii de juniori, în
fiecare an. Astfel

este scos în evi-
denţă – în perspec-
tiva anului care
abia începe – ju-
niorul cel mai ta-
lentat la şah, din
regiune.
Acest titlu i-a re-
venit în 2014 lui
Paul Paraschiv,
care s-a clasat pe
locul 1 în turneul
de juniori 9-12 ani,
între 57 de jucători veniţi din trei judeţe (Timiş, Arad şi 
Hunedoara).
Un punct de onoare pentru şahiştii giroceni este faptul că ei şi-au
adjudecat titlul de „noul Fischer” la trei ediţii consecutive (din to-
talul de cinci) ale memorialului, prin chişozeanul Robert Matiş (în
2012) şi prin marele talent girocean Paul Paraschiv (2013, 2014).
Aceasta demonstrează din nou – dacă mai era nevoie, văzând şi ce-
lelalte rezultate – impactul pe care l-a avut şahul girocean asupra
regiunii Banatului, în ultimii trei ani.
Alte rezultate girocene la Memorialul „Robert Fischer” în 2014:
Alexandra Paraschiv, locul 1 la fete (cu locul 4 în clasamentul 
general) şi Ştefan Juravle (menţiune). 

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

GGIIRROOCC –– ssttaarrtt şşaahhiisstt 22001144

Divizionara D din Giroc, Unirea, a disputat un nou joc de verificare, înainte
cu o săptămână de reluarea campionatului Ligii a IV-a Timiş. Elevii
lui Orlando Trandu au evoluat împotriva formaţiei secunde a celor de
la ACS Poli Timişoara. La capătul celor 90 de minute ale partidei, gaz-
dele au reuşit să se impună cu un scor de tenis: a fost 6-0 pentru alb-
negrii, formaţie ce evoluează în Campionatul Judeţean Timiş. (A.B.)

Înfrângere pentru Unirea Giroc
înaintea reluării campionatului

Divizia D Timiş porneşte, din nou, la drum, ur-
mând să se reia returul campionatului. Cealaltă
divizionară a IV-a din comuna noastră, CS
Chişoda, s-a reunit şi ea în aşteptarea primei
etape a returului, în care urmează să dea
replica formaţiei CFR Timişoara, pe stadionul
din Chişoda.
Am stat de vorbă cu Alin Rus, preşedintele
clubului, despre această perioadă de iarnă şi
despre aşteptările pe care le are conducerea ad-
ministrativă de la echipă în a doua jumătate a
sezonului. „Ca în fiecare pauză, la echipa din
Chişoda au fost şi plecări, dar am reuşit şi să
aducem o serie de jucători care, credem noi, ne
vor ajuta să ne atingem obiectivele. La capi-
tolul plecări, au părăsit lotul formaţiei noastre
Viţan (s-a transferat la Orţişoara), Vereşteanu

(Maşloc), Bungău şi Ganea (ambii la Dumb-
răviţa). În ceea ce priveşte transferurile, am
reuşit să-i aducem la echipă pe Ionilă (fost
jucător al Politehnicii Timişoara), Şuleap şi
Scutelnicu (de la CFR Timişoara) şi Cotolan
(de la Unirea Alba Iulia). Mai sunt doi jucători
pe lista venirilor, este vorba despre un vârf de
atac de la Metalul Oţelu Roşu şi un fundaş 
lateral”, ne-a spus preşedintele clubului
chişozean.
În ceea ce priveşte obiectivele pentru a doua
jumătate a campionatului, Alin Rus spune că
formaţia din Chişoda va încerca să-şi îm-
bunătăţească rezultatele din tur şi să urce în
clasament. La finele turului, Chişoda se afla la
mijlocul ierarhiei, pe locul 8, cu 27 de puncte
acumulate în 16 meciuri. (A.B.)

Tânărul sportiv Cătălin Şeşureac, boxerul din
Chişoda care a reuşit, în scurtul
timp de când practică această
disciplină, să aibă rezultate exce-
lente, a fost premiat la „Gala
Sportului Timi şorean”. Mani-
festarea s-a desfăşurat la Sala
„Capitol” a Filarmonicii Banatul
şi a reunit „crema” sportului din
oraşul de pe Bega. Au primit
diplome cei mai buni sportivi ai
oraşului, precum şi antrenorii
acestora.
Revenind la sportivul din
Chişoda, care activează la LPS Banatul, liceul la
care învaţă, să spunem că în anul 2013 acesta a

reuşit să ocupe locul secund la „Cupa României”
şi a urcat pe cea de-a treia
treaptă a podiumului la Cam-
pionatele Naţionale de Cadeţi.
În 2014, Cătălin Şeşureac a
trecut la juniori şi la o altă cat-
egorie de greutate: +80 de
kilograme. Planurile sale pen-
tru acest an vizează, în primul
rând, adaptarea la noua cate-
gorie. Este conştient că nu îi
va fi uşor, însă, aşa cum a por-
nit în acest sport – cu gândul
să câştige toate meciurile – aşa

doreşte să continue. În ceea ce ne priveşte, îi
dorim, încă de pe acum, succes! (A.B.)

CCăăttăălliinn ŞŞeeşşuurreeaacc ((LLPPSS BBaannaattuull)),, pprreemmiiaatt
llaa „„GGaallaa SSppoorrttuulluuii TTiimmiişşoorreeaann””

Gânduri mari la Chişoda pentru returul Diviziei D

Minifotbalul românesc continuă să surprindă din toate
punctele de vedere. Pe lângă cele 4 titluri continentale
obţinute la rând, acest sport impresionează şi prin cam-
pionatele puternice ce se desfăşoară pe plan judeţean.
De departe, Timişul este în top la acest capitol, cam-
pionatul Alborz având un număr record de 121 echipe.
Chiar dacă judeţul nostru nu a câştigat vreun campi-
onat naţional, fiind însă foarte aproape în mai multe
rânduri, jucătorii de aici au fost decisivi la rezultatele
extraordinare ale naţionalei.
Se pare că, din 2014, bariera performanţei se ridică,
iar AS WMT Giroc a făcut un pas important în acest
sens. Astfel, prima câştigătoare a Cupei României la
minifotbal, pe plan naţional, a făcut un excelent trans-
fer… inter-judeţean. Mai exact, echipa bănăţeană l-a
înregimentat pe Adi Călugăreanu, de la Design Con-
struct  Braşov, un jucător de naţională. Este încă un
pas care arată că minifotbalul românesc este cât se
poate de profesionist.


