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Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este sărbătorit în fiecare
an, pe 20 iulie. Sfântul Ilie era fiul unui preot al Legii
vechi, care locuia în cetatea Tesve, din Galaad (Israel),
situată dincolo de Iordan. De aici avem şi numele
prorocului – Ilie Tesviteanul.
Potrivit tradiţiei, Sovac, tatăl lui Ilie, a văzut oameni îm-
brăcaţi în veşminte albe care îl înveleau pe Ilie în haine
de foc şi îi dădeau să mănânce o flacără. Preoţii tem-
plului din Ierusalim au interpretat vedenia astfel: Ilie a
fost ales de Dumnezeu pentru slujirea profetică.
Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de ani înainte de în-
truparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab. Şi-a
desfăşurat activitatea în regatul Israel din Samaria.
Regele Ahab, la îndemnul soţiei sale, introduce în
regatul israelitean cultul zeului Baal. La porunca Lui
Dumnezeu, Sfântul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab şi
îi vesteşte acestuia că Dumnezeu va pedepsi poporul
prin secetă. Cerurile vor fi închise timp de trei ani şi
jumătate.
Sfântul Ilie se ascunde de furia luiAhab la pârâul Cherit,
unde va fi hrănit de un corb, apoi la văduva din Sarepta

Sidonului. În casa acestei văduve, prorocul Ilie va face
minuni: îl va învia pe fiul acesteia şi îi va înmulţi făina
şi uleiul.
Spre sfârşitul anilor de secetă, pentru cunoaşterea ade-
văratului Dumnezeu, Sfântul Ilie îi propune împăratu-
lui să ridice un jertfelnic pe Muntele Carmel şi să se
roage mai întâi prorocii lui Baal, apoi el Lui Dumnezeu.
Acesta a fost momentul în care Ilie a înlăturat cultul
zeului Baal. El a reuşit să coboare foc din cer peste jertfa
sa, ceea ce 450 de preoţi ai lui Baal nu au reuşit să facă.
Din cartea a IV-a Regi, din capitolul II, aflăm că pro-
rocul Ilie după ce a lăsat ca urmaş pe Elisei, a fost luat
de un car de foc şi înălţat la cer, fără a trece prin moarte.
Cinstea deosebită de care s-a bucurat Sfântul Ilie înain-
tea Lui Dumnezeu, se vede în prezenţa sa pe muntele
Taborului alături de Moise, atunci când Mântuitorul
s-a schimbat la Faţă înaintea ucenicilor Lui. Moise şi
Ilie au fost de faţă lângă Domnul în slavă, primul ca
primitorul şi dătătorul Legii, al doilea drept cel mai
neînfricat luptător împotriva duşmanilor lui Dumnezeu.

M. STURZA

Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul

ÎÎnn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa ss--aa ssttrrooppiitt
îîmmppoottrriivvaa mmuuşştteelloorr şşii ţţâânnţţaarriilloorr
Ca în fiecare an,
Primăria comunei Gi -
roc a coordonat o
amplă acţiune de
stropiri, terestre şi
aeriene, împotriva
muştelor şi ţânţarilor.
Astfel, în seara zilei de
2 iulie, cu maşini şi un
elicopter, acţiunea s-a
desfăşurat în Giroc, iar
a doua zi, 3 iulie, la
Chişoda.
După aceste acţiuni de
combatere a muştelor
şi ţânţarilor, auto ri -
tăţile locale îi sfătuiesc
pe giroceni şi chi -
şozeni să acorde o
atenţie mărită con-
sumului de fructe, în
special, care trebuie,
în prealabil, spălate. 

V.T.

Liceul Teoretic 
„David Voniga” din

Giroc, partener într-un
proiect internaţional
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A fost aprobat
studiul de

prefezabilitate
pentru spitalul

ultramodern
de la Giroc
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DJ 595 Timişoara-
Giroc, gata până 
la finele anului

Lucrările la Drumul Judeţean 595, care leagă Girocul de
Timişoara, se apropie de finalizare. Potrivit preşedinte-
lui Consiliului Judeţean Timiş, domnul Titu Bojin, pro-
iectul de la Giroc se va încheia până la finalul acestui an.
Lărgirea la patru benzi a tronsonului de 2,5 kilometri
este o lucrare delicată, pentru că, în paralel cu asfalta-

rea propriu-zisă, s-au efectuat lucrări la reţelele de apă,
gaz şi canalizare.
Ca urmare a lărgirii drumului şi pentru a fluidiza trafi-
cul rutier, în centrul comunei Giroc, în intersecţia de la
primărie, s-a realizat un sens giratoriu. De asemenea, pe
toată lungimea drumului, se vor realiza piste pentru 
biciclete. 
Lucrarea, în valoare de 4,1 milioane de euro, aşa 
cum arată devizul general, este finanţată din bugetul
Consiliului Judeţean Timiş. V. TOMOIAGĂ
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Zile de post şi posturi
Miercuri şi vineri 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 
(26 martie şi 28 februarie)
Luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (3 martie şi 4
martie)
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

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa
oorrttooddooxxăă

Fericit cel ce, stând în tot ceasul la
dumnezeiasca strajă a rugăciunii ca
un înger ceresc, are gânduri curate şi
nu-l lasă să se apropie de el pe vrăj-
maş, ca să nu îi ia sufletul în robie şi
să nu îl depărteze de Dumnezeu Mân-
tuitorul. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce a îndrăgit lumina sfinţe-
niei şi nu şi-a spurcat înaintea Dom-
nului trupul său cu faptele cele de
ruşine ale vicleanului. (Sf. Efrem
Sirul)

Fericit cel ce are în sine întotdeauna
aducerea-aminte de Dumnezeu, fi-
indcă unul ca acesta este pe pământ
ca un înger ceresc, neîncetat aducând
slujbă Domnului cu frică şi cu iubire.
(Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce iubeşte din tot sufletul
pocăinţa, care îi mântuieşte pe păcă-
toşi, şi nu se îndulceşte de păcat, ca să
nu se arate nerecunoscător către Mân-
tuitorul nostru Dumnezeu. (Sf. Efrem
Sirul)

Fericit cel ce, ca un ostaş viteaz care
păzeşte comorile împăratului, îşi
păzeşte sufletul şi trupul fără de pri-
hană în Domnul. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce, ca un înger ceresc, are
gânduri curate şi cu gura sa Îl cântă
pe Cel ce are stăpânire peste toată su-
flarea. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce s-a făcut asemănător cu
serafimii şi heruvimii şi niciodată nu
se leneveşte să aducă slujbă
duhovnicească, slavoslovindu-L cu
glas netăcut pe Domnul. (Sf. Efrem
Sirul)

Fericit cel ce are frică de Dumnezeu,
după cuvântul Duhului Celui Sfânt:
fericit bărbatul care se teme de Dom-
nul. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit omul ce are iubire de Dum-
nezeu, că Îl poartă pe Acesta în sine.
Dumnezeu este iubire, şi cel ce
rămâne în iubire rămâne în Dum-
nezeu. (Sf. Efrem Sirul)

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144

Hramul Paraclisului „Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul”
la Comunitatea Monastică

din Giroc
Comunitatea Monastică „Preasfânta Treime” din Giroc sărbăto-
reşte, în 19 şi 20 iulie, Hramul Paraclisului „Sfântului Proroc Ilie
Tesviteanul”. Programul celebrării începe în data de 19 iulie, când
la ora 17.00 se va oficia Vecernia Mare, iar de la ora 18.15 – 
Acatistul Sfântului Ilie.
A doua zi, duminică, 20 iulie, la ora 7.00 se va oficia Utrenia, la ora
10.00 – Sfânta Liturghie, la ora 12.30 va avea loc o agapă frăţească,
la ora 15.oo – Lectio Divino, iar la ora 17.00 – Vecernia. (V.T.)

În multe zone din ţară, de Sfântul Ilie se mai păstrează tradiţia recoltării mierii
de albine, cunoscută sub numele de „retezatul stupilor”. Datina este împlinită de
bărbaţi credincioşi, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare. La masa festivă sunt invi-
taţi prieteni şi rude, să deguste mierea şi să cinstească un păhărel de ţuică îndul-
cită cu miere nouă. Se spune că ritualul atrage prosperitate în casele apicultorilor
şi le apără stupii de hoţi.
Sfântul Ilie este şi ocrotitorul recoltelor; de aceea, în această zi ogoarele se
stropesc cu agheasmă, pentru ca ele să aducă rod bogat în anul următor. În
dimineaţa praznicului, se culeg cele mai bune plante de leac, care se usucă în
locuri ferite de umezeală şi se păstrează în farmacia casei. Tot acum se culege şi
se sfinţeşte la biserică şi busuiocul. 

În multe zone din
ţară, în această zi,
gospodarii mănâncă
grâu nou fiert, îndul-
cit cu miere, pentru a
avea spor în munca
lor. Chiar dacă grâul
nu s-a treierat în lo-
calitatea respectivă,
gospodinele nu re-
nunţă la tradiţie: ele
se îmbracă în haine
de sărbătoare şi
merg în câmp să se-
cere câţiva snopi.
Apoi, femeile scu-

tură snopii, adună boabele, le pisează şi fierb grâul pe care-l îndulcesc cu miere.
Şi la oraş, dar şi la sate, în ziua praznicului, gospodarii consumă fructe proaspete,
cu excepţia merelor văratice. Tradiţia spune că oricine respectă acest obicei va
fi sănătos tot anul. În schimb, tot prin tradiţie, gospodarii nu trebuie să mănânce,
în această zi, mere de vară nesfinţite, pentru a fi apăraţi de trăsnete. O altă dat-
ină spune că persoana care nu ţine seama de această tradiţie, pe lumea cealaltă
va avea parte numai de mere.
Mai există obiceiul ca femeile să ducă la biserică numai mere văratice, pentru a
fi binecuvântate. Tradiţia, transmisă din generaţie în generaţie, spune că, pentru
aceste femei, după moarte, merele sfinţite se vor transforma în mere de aur. Până
în ziua praznicului, pentru a nu-l supăra pe Proroc, nu se mănâncă mere, fructele
preferate ale Sfântului Ilie. Abia după ce se sfinţesc la biserică, credincioşii îm-
part mere copiilor, prietenilor, rudelor şi săracilor. Respectând această tradiţie,
merele dulci se păstrează mai bine şi devin mai gustoase.

Fenomenele meteorologice şi Sfântul Ilie
De obicei, în ziua praznicului Sfântului Ilie nu plouă. Dumnezeu nu-i spune Sfân-
tului Ilie când este ziua lui, pentru ca acesta să nu trimită pe pământ furtună şi
trăznete, prin care să-i pedepsească pe oameni pentru păcatele lor. Dacă Sfântul
insistă să afle când este ziua lui, atunci Dumnezeu îi spune că aceasta a trecut de
mult.
Tradiţia populară spune că, dacă plouă şi este furtună în ziua de Sfântul Ilie, nu
trebuie să deschidem ferestrele sau uşile. În acest fel, dacă suntem prudenţi, dracii
fugăriţi de furia Sfântului nu au pe unde să pătrundă într-o locuinţă care are uşile
şi ferestrele închise.
Dacă în ajunul praznicului sau după ziua prăznuirii ploile sunt însoţite de trăznete
şi de fulgere, credincioşii surprinşi pe drum de vremea rea trebuie să-şi facă sem-
nul crucii cât mai des, până ajung la un adăpost. Se spune că, atunci când Dum-
nezeu i-a dat biciul Sfântului Ilie, cu care să-i pedepsească pe draci, i-a spus să-i
ocrotească de orice rău pe toţi oamenii care-şi fac semnul crucii, iar dracii să nu
aibă putere asupra lor.
În tradiţia populară, în data de 20 iulie este celebrat Sânt-Ilie, o divinitate solară
şi meteorologică, care aduce ploaie, provoacă trăznete, tunete şi incendii. Ca di-
vinitate populară a soarelui şi a focului, care leagă şi dezleagă ploile, ziua zeu-
lui solar (Sânt-Ilie) era considerată ca fiind mijlocul sezonului pastoral.

A. BORBELY

TTrraaddiiţţiiii şşii oobbiicceeiiuurrii
ddee SSffâânnttuull IIlliiee
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 8 iulie - 18 decembrie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna iunie se execută trageri în zilele de: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31;

Măsuri pentru prevenirea 
furturilor din locuinţă (2)

Practic, într-o asemenea situaţie:
- nu trebuie să intraţi în panică; acest comportament poate întârzia identificarea şi
prinderea infractorilor, ceea ce determină şi recuperarea cu greu a bunurilor furate;
- anunţaţi de urgenţă poliţia şi nu pătrundeţi în câmpul infracţional;
- nu trebuie să atingeţi sau să mişcaţi de la locul lor lucrurile din locuinţă; pe cât
posibil, interziceţi accesul altor persoane binevoitoare în câmpul infracţional. În
multe cazuri, victima sau alte rude doresc să verifice ce obiecte lipsesc sau să facă
ordine în lucrurile răvăşite de infractori, prin aceasta distrugând mijloacele de probă
existente;
- victima trebuie să pună la dispoziţia poliţiei cât mai multe date de care a luat
cunoştinţă. Ne referim aici la persoanele suspecte care au gravitat în jurul locuinţei,
care au cunoscut faptul că victima lipseşte de acasă sau care aveau informaţii despre
locul în care se aflau bunurile de valoare;
- de mare importanţă sunt datele furnizate de către vecini, care sunt cei mai în mă-
sură să sesizeze şi să observe mişcarea elementelor infractoare în zonă. Cu regret,
trebuie să afirmăm că, în majoritatea cazurilor, se sparg uşi din lemn masiv şi se
transportă bunuri voluminoase fără ca vreun vecin să se sesizeze despre acest lucru.
Este vorba oare de indiferenţă sau de reavoinţă?
- după intrarea poliţiei în câmpul infracţional, examinaţi cu atenţie locuinţa şi
furnizaţi poliţiştilor date în legătură cu bunurile furate. Este preferabil să indicaţi 
caracteristicile de identificare ale bunurilor furate.
Ţinând cont de aceste reguli, contribuiţi, în mare măsură, la prinderea celui care 
v-a prădat locuinţa!
Apelaţi cu încredere la Poliţie ori de câte ori consideraţi că este necesar.
Noi vă vom sprijini.
Apelul de urgenţă este 112.

Şef Serviciu Poliţie Locală Giroc, jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală
Giroc 

vă informează

În şedinţa Consiliului Local din luna
iunie au fost votate proiectele de hotărâre
privind:
1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Zonă rezidenţială cu funcţiuni comple-
mentare, dotări şi servicii publice” – ex-
travilan Giroc, CF 402110 Giroc, nr. cad.
402110  în suprafaţă de 6.600 mp, bene-
ficiari S.C. LACASA S.R.L.;
2. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Zonă rezidenţială cu funcţiuni comple-
mentare” – extravilan Giroc, CF 409983
Giroc, nr. cad. 409983 în suprafaţă de
11.600 mp;
3. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Zonă rezidenţială pentru sfârşit de săp-
tămână şi funcţiuni complementare” – in-
travilan Giroc, CF 401335 şi 401338
Giroc, nr. cad./top A329/1/2 şi A329/1/1
în suprafaţă de 20.700 mp; 
4. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Zonă locuinţe cu funcţiuni complemen-
tare” – intravilan Giroc, CF 402371
Giroc şi 402378 Giroc, nr. cad./top
A78/6/1/11 şi A78/6/1/9  în suprafaţă de
20.000 mp;
5. Stabilirea traseului şi a culoarului de
teren rezervat Bulevardului Sudului;
6. Aprobarea înfiinţării Centrului Social
de Urgenţă Giroc;
7. Aprobarea înfiinţării Serviciului public
de gestionare a câinilor fără stăpân din
Comuna Giroc;
8. Actualizarea cu rata inflaţiei a tarifelor
stabilite prin H.C.L. nr. 10 din

30.01.2009 pentru prestările de servicii
de curăţenie a chesoanelor din Giroc şi
Chişoda, a căminelor mari de adâncime
din intersecţii şi a reţelelor de colectare a
apelor menajere;
9. Asigurarea transportului membrilor
Ansamblului Cultural „Ghiocelul” din
comuna Giroc în Satu Nou, Serbia  în
data de 28.06.2014;
10. Asigurarea transportului membrilor
Ansamblului Cultural „Ghiocelul” din
comuna Giroc în Turcia (Afyonkarahisar)
în perioada 25.08-30.08.2014;
11. Aprobarea transportului elevilor pre-
mianţi de la şcolile din Giroc şi Chişoda
în Roma, Italia, în perioada 7-10 august
2014;
12. Acordarea unui ajutor de urgenţă fa-
miliei doamnei Juriţa Maria;
13. Aprobarea concesionării directe a te-
renului înscris în CF 402178 Giroc nr. top
674-675/2/4 în suprafaţă de 469 mp;
14. Acordarea unui mandat general Pri-
marului Comunei Giroc, în vederea re-
prezentării Consiliului Local al Comunei
Giroc în faţa instanţelor judecătoreşti şi a
notarilor publici;
15. Modificarea organigramei şi a statu-
lui de funcţii a aparatului de specialitate
al primarului comunei Giroc;
16. Acordarea titlului de Cetăţean de
Onoare al Comunei Giroc domnului 
Gheorghe Haneş.

V. TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului Local Giroc

Până pe 19 octombrie 2014, BRD des-
făşoară o promoţie la creditele imobiliare
în lei şi euro. Clienţii care vor contracta
un credit imobiliar în timpul campaniei
vor primi garantat un Gift Card în valoare
netă de 800 de lei, dacă îşi domiciliază
venitul într-un cont BRD, sau de 400 lei,
dacă nu optează pentru această variantă.
Banca oferă două tipuri de dobânzi:
- fixă în primii 7 ani – cea mai lungă pe-
rioadă cu dobândă fixă de pe piaţă – şi ul-
terior indexabilă, în funcţie de indicii
Robor 6M şi Euribor 3M
- indexabilă pe toată perioada de cred-
itare, în funcţie de indicii Robor 6M şi
Euribor 3M (Robor 6M + 2,25%, respec-
tiv Euribor 3M + 5%)

DAE include asigurarea de viaţă
Euribor 3M: 0,223%, Robor 6M: 2,78%
pe data de 16.06.2014
*clienţii care îşi domiciliază veniturile în
cont BRD, în cadrul Convenţiilor de plată
a salariilor

„Prin acordarea Gift Cardurilor cu sume
garantate, promoţia noastră doreşte să
acopere, parţial, diversele cheltuieli
ocazionate de achiziţionarea şi amenajarea
unei locuinţe”, spune Adrian Jantea, direc-
torul comercial responsabil cu clientela de
persoane fizice la BRD. Potrivit statisti-
cilor BRD, majoritatea achiziţiilor făcute
între 2007 şi 2014 cu ajutorul creditelor
imobiliare au fost în blocuri de aparta-
mente (70%), însă doar 20% dintre aces-
tea sunt în clădiri noi. 15 % dintre
imobilele achiziţionate prin credit sunt
case, 30% dintre acestea fiind nou-con-
struite. Distribuţia împrumuturilor pe zone
geografice scoate în evidenţă zona de vest
a ţării (Transilvania, Banat, Crişana, Mara-

mureş), cu 41% dintre credite,
urmată de Bucureşti, cu 19% din
credite, Muntenia (exclusiv Bu-
cureşti), cu 24% şi Moldova, cu
16%. Valoarea medie a creditelor
este de 51.000 EUR. Perioada de
creditare aleasă de cei mai mulţi
dintre clienţi depăşeşte 20 de ani,
40% dintre finanţări fiind acor-
date pe 30 de ani. Cei mai mulţi
dintre clienţi (aproximativ 31%)

au între 25 şi 30 de ani, aproape 65% sunt
căsătoriţi şi 70% nu au copii. 43% dintre
clienţii care au obţinut un credit imobiliar
sau ipotecar au venit cu un aport propriu
între 15 şi 25%, iar peste 30% dintre solic-
itanţi realizează venituri ce depăşesc 5.000
de lei net pe lună.

Promoţie la creditele imobiliare
BRD, cu cadouri garantate 

de 800 de lei sau 400 de lei 
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Proiect de formare 
profesională la Giroc

Academia Română – Filiala Timişoara în parteneriat cu Fundaţia pentru Cultură
şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara a lansat în data de 25.04.2014, proiectul
intitulat „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din mediul rural din Regiu-
nea Vest prin formare profesională în domenii non-agricole şi facilitarea 
angajării”.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea capitalului uman, creş-
terea competitivităţii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea vii-
toare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă pentru 270 de persoane
din Regiunea Vest.

Principalele activi-
tăţi ale proiectului
constau în: şedinţe in-
dividuale de infor-
mare şi consiliere
privind piaţa muncii;
cursuri de formare
profesională în urmă-
toarele meserii/com-
petenţe: îngrijire
bă trâni la domiciliu;
lucrător în pensiune
turistică; baby-sitter;

competenţe TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor); competenţe antrepre-
noriale; competenţe lingvistice; şedinţe individuale pentru întocmirea/actualiza-
rea CV-ului şi pregătirea pentru interviu; şedinţe de grup privind metodele de
identificare a locurilor de muncă disponibile; informarea managerilor şi angaja-
ţilor din mediul rural asupra ofertei de personal calificat, generată de proiect.
Activităţile proiectului se vor desfăşura la Timişoara şi Giroc.
Grupul ţintă căruia se adresează proiectul este format din: persoane în căutarea
unui loc de muncă; persoane inactive; persoane ocupate în agricultura de subzis-
tenţă; şomeri de lungă durată.
Actele necesare pentru înscriere sunt următoarele: CI/BI, certificat de naştere,
certificat de căsătorie (unde este cazul), acte de studii.
Mai multe informaţii se pot obţine de la insp. principal Lavinia David, 
tel. 0732 600 404, sau la 0256 395 648. (A.B.)

Măsuri la arderea miriştilor
şi a vegetaţiei uscate

Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează cu
acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi numai după obţine-
rea permisului de lucru cu foc de la Primă rie. Emiterea permisului se face prin
grija primarului, de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
sau o persoană desemnată în acest sens.
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, a vegetaţiei us-
cate şi a resturilor vegetale este interzisă. În perioadele de caniculă şi secetă ar-
derea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe
o anumită perioadă de timp sau în anumite intervale orare, prin Ordin al 
prefectului.
Măsurile de prevenire a incendiilor la arderea miriştilor sunt: condiţii meteo-
rologice fără vânt; parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii
arate; izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi

agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; 
desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea până la finalizarea arderii
a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; asigurarea
pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stin-
gere necesare; asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a
unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de 
deservire; pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de
sus a pantei. 
Măsurile de prevenire a incendiilor la arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor ve-
getale sunt: condiţii meteorologice fără vânt; colectarea în grămezi a vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi contro-
lată; executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, con-
ductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri mate-
riale combustibile; curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi
pe o distanţă de 5m; desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea 
mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; supraveghe-
rea permanentă a arderii; stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului
arderii; interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Dumitru CRĂINICEANU, şef SVSU Giroc

Camera agricolă a judeţului Timiş derulează, în parteneriat cu Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”
din Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, o campanie de conştientizare a efectelor
pe care le are ambrozia asupra organismului uman. În ultimii ani, efectele cauzate
de această buruiană au luat amploare şi tot mai multe persoane au ajuns victime.
Cunoscută şi sub denumirea de iarba pârloagelor, această buruiană creează grave
probleme de sănătate, printre care amintim rinita alergică, conjunctivita alergică,

astm bronşic sau, mai rar, dermatită de contact şi reacţii anafilactice. Buruiana se
întâlneşte cel mai des pe malul apelor curgătoare, grădini, parcuri, zonele din
apropierea clădirilor, căi de transport, teren agricol şi culturi horticole, zone
locuite, etc.
Pentru eradicarea ambroziei se recomandă cosirea, pe suprafeţe mici sau de-a lun-
gul drumului, însă acest lucru trebuie făcut corespunzător, întrucât, în caz contrar,
se poate ajunge la ramificarea abundentă şi creşterea cantităţii de polen şi seminţe
produse. 
La o densitate mică, se smulge manual, cu mănuşi de protecţie. Totodată, pe terenul
arabil se vor efectua lucrări specifice de combatere a buruinenilor, prin erbicidare
şi prelucrarea solului imediat după recoltare.
Terenurile arabile necultivate trebuie cosite cel puţin o dată pe an, înainte de în-
florirea speciei, pentru a evita producerea de polen alergen şi de seminţe.

A. BORBELY 

AAmmbbrroozziiaa,,
iiaarrbbaa ppâârrllooaaggeelloorr

A fost aprobat studiul 
de prefezabilitate pentru spitalul 

ultramodern de la Giroc
Judeţul Timiş ar putea avea un spital ultramodern, ridicat pe fonduri exclusiv
private, după ce consilierii judeţeni au aprobat studiul de prefezabilitate pentru
acest proiect. Unitatea sanitară ar urma să coste în jur de 40 de milioane de
euro, sumă asigurată de investitori americani. CJ Timiş s-a angajat să pună la
dispoziţie terenul şi să racordeze spitalul la utilităţi.
Pe locul fostei Unităţi Militare de la Giroc va apărea un spital ultramodern, cu
câteva sute de paturi. Construcţia a fost anunţată încă de anul trecut de preşe din-
tele CJ Timiş, Titu Bojin. „Complexul spitalicesc de excelenţă în regim de in-
vestiţie şi exploatare public-privat” a fost propus în două variante. În prima
dintre ele, spitalul ar putea avea 600 de paturi, iar în cea de-a doua, doar 500.
Cu toate acestea, valoarea investiţiei rămâne aceeaşi, respectiv 171,6 milioane
de lei. Se estimează că aceasta ar fi amortizată în aproximativ 16 ani. 
După ce se va recupera investiţia, CJ Timiş va primi 40% din acţiuni. Abia după
30 de ani firma investitoare se va retrage, iar complexul va reveni în totalitate
administraţiei judeţene. 
Noul spital va avea mai multe secţii: obstetrică-ginecologie, chirurgie gene rală,
cardiologie, oftalmologie, stomatologie, ortopedie, traumatologie, dermatologie,
radiologie. De asemenea, aici va exista şi un serviciu de urgenţă. (A.B.)
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Liceul Teoretic „David 
Voniga” din Giroc, care şi-a
început activitatea de institu-
ţie liceeală în toamna anului
trecut, are, iată, la mai puţin
de un an de la înfiinţare, o
agendă internaţională foarte
încărcată.
După ce, la 1 iunie, la Giroc
au sosit invitaţi de la liceul
„Borislav Petrov Braca” din
Vârşeţ (Serbia), două
săptămâni mai târziu, Liceul
Teoretic „David Voniga” din
Giroc a semnat un parteneriat
cu o instituţie de învăţământ
din localitatea Micherechi,
Ungaria.
Proiectul internaţional „Prie-
tenia între românii de pretu-
tindeni” a fost încheiat între
Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc, reprezentat de
doamna director Marieta Deneş şi doamna director adjunct
Leli-Mioara Lal, şi Şcoala Generală Bilingvă de Naţiona-
litate Română din Micherechi, Ungaria, reprezentată de
doamna director Ana Sarkozi.
Proiectul îşi propune cultivarea şi valorificarea potenţialu-
lui creator al elevilor, promovarea tradiţiilor şi obiceiuri-
lor, a valorilor culturale materiale şi spirituale, a
experienţelor didactice, dialogului şi a comunicării între
elevi.
Printre obiectivele proiectului menţionăm: descoperirea şi
dezvoltarea aptitudinilor literare, artistice şi plastice la
elevi; cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor
specifice zonei; realizarea de activităţi comune într-un 
climat psihoafectiv motivat, pentru dezvoltarea personali-
tăţii elevilor; conştientizarea afectivităţii de grup ca suport
al prieteniei; atragerea efectivă a elevilor în organizarea
unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la cre-
şterea numerică şi calitativă a acestor activităţi; stimularea
şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin or-
ganizarea de expoziţii şi concursuri; realizarea schimbului
de experienţă didactică între profesorii celor două instituţii
de învăţământ.

Activităţile proiectului vor contribui şi la cunoaşterea cul-
turilor celor două ţări, atât de către elevi, cât şi de către pro-
fesori şi părinţi.
Se are în vedere colaborarea în realizarea acţiunilor de for-
mare şi practică pentru elevii instituţiilor partenere, stabi-
lirea de vizite reciproce ale cadrelor didactice, elevilor şi
mediatizarea acţiunilor comune.
Dintre activităţile propuse prin acest proiect, amintim: „Din
activităţile noastre”, „Deschidem porţile prieteniei”, „1
Iunie – ziua internaţională a copilului”, „Sărbătorile de
iarnă”, activităţi de descriere a portului popular, a muzicii
şi dansurilor tradiţionale.
Evaluarea şi mediatizarea activităţilor proiectului „Priete-
nia între românii se pretutindeni” se va face prin realizarea
de albume cu fotografii de la activităţile desfăşurate; reali-
zarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile de-
sfăşurate; schimburi de impresii prin Internet sau direct;
mediatizare în presa locală şi site-ul www.educatie.comu-
nagiroc.ro; portofolii; expoziţii cu creaţii ale copiilor.

Leli-Mioara LAL, director adjunct 
Liceul Teoretic  „David Voniga” din Giroc

LLiicceeuull TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc,,
ppaarrtteenneerr îînnttrr--uunn pprrooiieecctt iinntteerrnnaaţţiioonnaall

„Prietenia între românii de pretutindeni” se materializează prin acţiuni comune
cu Şcoala Generală Bilingvă de Naţionalitate Română din Micherechi, Ungaria

Premianţii din
Giroc pleacă
în excursie 

la Roma
Ca în fiecare an, premianţii
claselor ciclului gimnazial de
la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc vor efectua
o excursie, primită cadou din
partea autorităţilor locale, ca
răsplată pentru rezultatele
excelente obţinute la învăţă-
tură.
Prin grija primarului co-
munei Giroc, domnul Iosif-
Ionel Toma, care asigură
costurile cazării şi mesei
elevilor, şi a Consiliului Local
Giroc, care asigură trans-
portul şcolarilor, anul acesta
excursia premianţilor se va
desfăşura în perioada 7-10
august, iar destinaţia aleasă
este Roma, capitala Italiei.
Anul acesta, vor vizita Roma
următorii elevi din comuna
Giroc: Petronela-Alexandra
Paraschiv, Bianca-Ioana 
Rotariu (clasa a V-a), 
Ramona-Carolina Sturza-
Deac, Sorana-Ioana Minciu
(clasa a VI-a), Lavinia-
Alexandra Berariu, Ioana-
Andreea Gothard (clasa a
VII-a), Loredana-Maria Sur,
Mihaela-Gabriela Hrişcu
(clasa a VIII-a A), Alexandra-
Bianca Oşan (clasa a VIII-a
B), Maria-Alexandra Gud-
uleasa, Iulia Ostace (clasa a
V-a C), Antonia-Laura Pup,
Cristiana-Maria Pepu, Ka-
rina Bădescu, Raluca Creţ
(clasa a VI-a C), Andreea-
Lavinia Diniş, Andreea-
Maria Băltăreţu, Tiana Bulfă
(clasa a VII-a C), Diana Bucu
(clasa a VIII-a C), Alexandru-
Mihail Barbu, Paul-Alexan-
dru Paraschiv (clasa a V-a),
Roberto Roşca (clasa a VI-a),
Dan-Andrei Colţan (clasa a
VIII-a A), Raul-Ionel Toma
(clasa a VIII-a B), Alexandru-
Nicolae Pup, Ştefan-Iulian
Cornea (clasa a V-a C), 
Bogdan-Deian Oneţiu (clasa a
VI-a C).
Elevii vor fi însoţiţi de doam-
nele prof. Leli-Mioara Lal, 
director adjunct al Liceului
Teoretic „David Voniga” din
Giroc, prof. Olivia Albu, înv.
Liliana Antal şi înv. Cristina
Lupu-Savin.

Vasile TOMOIAGĂ
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Puţini din generaţiile actuale, şi mai ales dintre noii lo-
cuitori ai Girocului, ştiu că încă din a doua jumătate a se-
colului XIX şi până pe la începutul anilor ’90 în Giroc
trăia o importantă comunitate germană, care, chiar dacă
niciodată nu depăşea 10% din populaţia localităţii, prin
seriozitatea de care a dat dovadă de-a lungul existenţei
sale pe aceste meleaguri, prin hărnicie şi, îndeosebi, prin
priceperea dovedită în diversele meserii şi-a adus un
aport deosebit la evoluţia economico-socială şi gospodă-
rirea satului. (...)
Datorită faptului că izvoarele istorice referitoare la 
nemţii din Giroc sunt puţine, ne vom folosi de scrierile şi

informaţiile lăsate de ei în diferite încercări de realizare
a unei cronici a Girocului sau a nemţilor din Giroc. Ast-
fel, ne stau la dispoziţie unele informaţii păstrate de 
Nikolaus Sehi (1899-1974), ai cărui înaintaşi se trag din
localitatea Bann (Landstuhl Pflaz), Germania, şi care au
emigrat în Banat în perioada celui de-al treilea val de co-
lonizare a şvabilor, din anii 1780-1790.
O altă lucrare este scrierea monografică „Cronica comu-
nei Giroc” a lui Iosef Siller şi a fiului său, Peter, apărută
în Germania în anul 1992, care, cu dorul şi nostalgia faţă
de locul copilăriei şi al tinereţii, scrie: „Simt nevoia de a
scrie despre concetăţenii mei şi despre evenimentele care
s-au petrecut şi vă dedic dumneavoastră această cronică
drept prilej de bucurie şi mulţumire, celor ce mi-au dat un
bun exemplu în viaţă şi cu care am împărţit întotdeauna
bucuriile şi necazurile. Este vorba despre satul Giroc, din
Banat, hărăzit din voia lui Dumnezeu, unde o restrânsă
comunitate germană s-a aşezat şi unde strămoşii noştri şi
noi am trăit împreună mulţi ani cu bucurie”. (...)
Între anii 1865-1870 au venit în Giroc primele familii de
nemţi, pentru a cumpăra pământ ieftin, pentru a-l arenda
sau pentru a practica diverse meserii. Astfel, croitorii, fri-
zerii, pantofarii, zidarii, tâmplarii, fierarii, dulgherii sau
rotarii găsesc din plin de lucru, ei practicând aceste me-
serii în paralel cu agricultura. În multe domenii, etnicii
germani au realizat aici o muncă de pionierat. Sosesc la
Giroc familii din: Grabaţ, Lenauheim, Parţa, Bulgăruş,
Checea, Cenei, Iecea Mare, Ionel, Lugoj, Variaş, 
Orţişoara, Cărpiniş, Pancevo, Bacova, Becicherec, Uivar
şi, nu în ultimul rând, Niţchidorf.
Între anii 1865-1870 au venit din Grabaţ, prin Ciarda, pri-
mele familii germane, precum: Sehi Matthias şi Fendler
Henrich. Se presupune că în acelaşi timp a venit şi fami-
lia Rastastatter Franz, din Orţişoara, iar în anii 1870-1871
familiile Mertensz Peter şi Kasper.
Casa familiei Sehi (aflată şi în prezent, dar renovată şi
modernizată, pe strada Semenic) a fost prima casă de
ţăran neamţ din localitate, care a fost construită între anii
1873-1876, după modelul arhitectural din Grabaţ. Ea a
fost construită din argilă şi pământ bătut şi acoperită cu
ţiglă arsă.
Prezentăm în continuare originea şi locurile de baştină
ale câtorva familii germane, stabilite după anul 1875 la

Giroc. Astfel, familia Sehi a emigrat în anul 1776 din lo-
calitatea Bann (provincia Pflaz – Germania), aşezându-
se la Grabaţ, după care, în 1875, se mută la Giroc.
Familia Adam Peter provenea din Trier, iar străbunii fa-
miliei Augustin Frantz, din St. Catherine. Familiile lui
Nasz Katharina, căsătorită cu Blasi Wilhelm, proveneau
din Neuhausel (Pfalz). Străbunii familiei Csaftary pro-
veneau din regiunea Lothringen, iar cei ai familiei 
Fendler Lorenz, din Franken. Familia Dassinger Peter
provenea din Dettingen, iar soţia sa, Karpirier Barbara, îşi
avea originea în Lorena. Străbunii familiei Gerber Franz
erau de loc din Eckersville – Alsacia, iar cei ai familiei

Gion Maria, din Vahlen
– Lorena. Nu se cu-
noaşte locul de origine al
familiilor Grundhauser,
Rastatter şi Hipp.
Lipsa de lucru în alte ţi-
nuturi aduce la Giroc di-
verşi meseriaşi, astfel că
în anul 1898 vine de la
Lugoj croitorul Hengl
Martin, dar din lipsa
unei locuinţe se întoarce
înapoi, pentru a reveni în
anul 1903 cu o căruţă în
care şi-a făcut atelier şi
locuinţă. Tot în 1898 se
mută în sat şi fierarul
Stelzner Georg, originar
din Variaş. Aici găseşte

de lucru din plin, atât la localnici, cât şi la căruţaşii care
lucrau între anii 1905-1909 la înălţarea digului dintre 
Urseni şi Şag şi care veneau la fierarul Giuri cu uneltele
şi căruţele la reparat, iar cu caii la potcovit. Afacerea
prosperă, îşi construieşte o casă mare în care deschide o
prăvălie şi un birt. Erau renumite relaţiile de prietenie şi
întrajutorare dintre acesta şi multe
familii de români, relaţii specifice
şi pentru celelalte familii de nemţi
cu băştinaşii români, transmise
din generaţie în generaţie, până la
plecarea masivă a acestora din
Germania, la sfârşitul anilor ’80 şi
începutul anilor ’90.
Majoritatea emigranţilor germani
au cumpărat terenuri ieftine de la
un mare proprietar maghiar, ruinat
de datorii, care a emigrat în 
Ungaria. O parte dintre aceştia,
majoritatea veniţi din Niţchidorf
în perioada 1910-1912, întemeia -
ză un mic cătun, format din 12-15
case, pe locul numit şi acum „La
nemţi”, situat în sud-est, la un ki-
lometru distanţă de satul propriu-
zis. Pământul cumpărat era
mlăştinos, argilos, iar pe alocuri
nisipos, cu o slabă fertilitate, dar, harnici şi cu o mare am-
biţie, au vrut să demonstreze că nu există pământ bun sau
rău, ci doar agriculturi pricepuţi sau mai puţin pricepuţi,
astfel că în scurt timp pământurile lor au devenit rodi-
toare. Acum, printre familiile nou-venite se numără fa-
miliile Mellinger Georg şi Elisabeth (originari din
regiunea Lorena), Pettla Karl şi Veronika, Augustin 
Nikolaus şi Franziska, Keller Adam şi Teresia. După 
Primul Război Mondial, şvabii din pusta de „La nemţi”
se mută în sat, din dorinţa de a fi mai aproape de oraş,
unde săptămânal mergeau să-şi vândă produsele, cât şi
din dorinţa de a scăpa de jafuri, la care erau supuşi în că-
tunul lor izolat. Prima familie care se mută este cea a lui
Peter Rohs, în perioada 1923-1925.
În timpul Primului Război Mondial, şi nemţii din Giroc
au participat la marea conflagraţie mondială şi şi-au dat

jertfa de sânge pe câmpurile de luptă, unde au pierit: 
Müller Ignaz, Martin Pfeifanf, fraţii Carol şi Ştefan
Thurn, Petru Schipfer, Georg Neuror, Keller Georg şi
Dassinger Peter. Numele acestor eroi stau scrise alături de
cele ale eroilor români, pe monumentul ridicat în anul
1927 în faţa bisericii ortodoxe din Giroc.
Prin reforma agrară din anul 1921, 21 de familii de nemţi
din Giroc sunt împroprietărite cu suprafaţa de 36 jug. şi
800 stj., în aceleaşi condiţii în care au fost împroprietă-
riţi şi românii, ungurii sau sârbii.
Perioada dintre cele două războaie mondiale este una de
refacere a gospodăriilor ţărăneşti şi de prosperitate a mi-
cilor meseriaşi şi comercianţi nemţi, care, într-o statis-
tică din anul 1939, reprezentau mai mult de un sfert din
totalul meseriaşilor şi negustorilor din sat.
Cel de-Al Doilea Război Mondial, cu pierderile umane şi
materiale şi cu urmările sale, avea să aducă şi populaţiei
germane din Giroc necazuri şi suferinţe. Astfel, în răz-
boi, din armata germană sau română au pierit: Stelzner
Josef, Katalusi W., Ratz St., Furack Franz, Pirosch Paul,
Petla Peter, Keller Iosef şi Rohs Johan.
Instalarea regimului comunist, după anul 1945, a supli-
mentat suferinţele nemţilor din Giroc. Astfel, unii dintre
ei sunt deportaţi în URSS, celor rămaşi acasă li se con-
fiscă averea, iar în casa familiei Stelzner, după 1950, pen-
tru o scurtă perioadă, se instalează sediul CAP-ului.
În 17 ianuarie 1945, grupuri de jandarmi, însoţiţi de sol-
daţi ruşi şi civili giroceni, au început percheziţionarea tu-
turor familiilor de nemţi, „ridicând” toate femeile între
18 şi 30 de ani şi bărbaţii între 17 şi 45 de ani, ducându-
i la primărie, iar după două zile erau îmbarcaţi în vagoane
de marfă şi transportaţi în URSS, unde, în lagăre de
muncă, au fost puşi să lucreze în mine, pe şantiere sau în
colhozuri, pentru „refacerea ţării”. Dintre nemţii din
Giroc au avut o asemenea soartă următoarele persoane:
Franziska Fendler, Schmadl Anna, Petla Elisabeth, 
Schipfer Iosef, Rohs Magdalena, Mellinger Therezia,

Gerber Katharina, Grundhauser Katharina, Grundhauser
Magdalena, Hipp Terezia, Löchinger Adam şi Franciska,
Frey Therezia, Frey Katharina, Frey Barbara, Blum 
Elisabeth, Kunz Peter, Furak Iosef, Krebs Franz, Schan-
nen Anna şi Keller Magdalena. Un mic grup a reuşit să se
ascundă şi să scape de deportare. Bolnavii au fost trimişi
acasă în anul 1947: Hipp Therezia, Fendler F., Schmadl
A. Şi Gerber K., iar restul, în anul 1951, când au fost eli-
beraţi şi s-au întors în Giroc. În urma deportării părinţi-
lor, mulţi copii au rămas în sat, fără părinţi, în îngrijirea
bunicilor.

Material preluat din monografia 
“Giroc - arc peste timp”, realizată de 

prof. Octavian GRUIŢA,  
prof. Ion MURARIU 

şi Marius MATEI

File de istorie giroceanA

DDiinn ccrroonniiccaa nneemmţţiilloorr
((şşvvaabbiilloorr)) ddiinn GGiirroocc ((11))



7DIALOG CU CETĂŢENII iiuulliiee 22001144

„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

25. Givanu ălor tri – 
mácăr-când şî fie-unge-i... (I)
- Da’ numa şăgeţ oţîricuţă, Văruţîlor, că asta-i baş
noima prîntru care v-am pofcit dă v-am cemat la
mińe...
- Şî noi numa iacătă-ńe hăptac! am şî sosît; ba ńiś
nu ńe băgarăm bińe şî dzîsăş că-i dăşchilińită
noima prîntru care ńe-ai pofcit dă ńe cemaş; i-adă
să vigem dac-am prăśeput, să ce audzîm, Văruţule
Relule!...
- Ia-numa luvaţ sama, Văruţîlor, că prîntru śe
amaru nostru ńe-o fost tonocit la cap dînăince, că
el n-are zăńiatu să scoată vorba în izâdă şî-n
zădari; că d-aia ńe-o spus măi-gata rupt-ales cumă
zgogiră Sădamu-ăl cinăr înştruat dă căpcânu-ăl dă
tată-so, Sădamu-ăl bătrân să dosască ei cu Manu-
nicu totă lu Ceápeu, ba încă şî Casa Albă câtu-i
ea dă mare, totului-tăt, în aşa chip dă ńiśi Sandu
scămătoriu n-ar fi zgogit să baźe-n cofţilindăr ăi
tridzăśi şî şasă dă iepurońi scoş ca pră ńeşce 
crişche scoş dîn cuglufu frăbince... dă nime n-o
măi putut zăfla unge-or perit şî unge-s în dzîua dă
astădz iepurońii dîn cofţilindru lu Sandu scămăto-
riu. Vedz, omu-o dzîs, i-o încheţît pră tăţ săcenii
să nu-i baźe dă vină că iepurońii nu ar măi fi, că
ei îs, că n-au unge să fie, numa lumea nu-i vege...
- Acuma-m luvaş tu-n gura te tonoceala śe dzîśi

că-i a me, uită-ce la el, Văruţule Relule, să îm-
bubiţă dărinatu dă Vericu Colă.
- Ia numa băgaţ voi bińe dă samă şî nu vă măi
sfăgireţ întră voi ca orbu cu surdu, dă lumea-i
vigea dar nime nu prăşepea că śe-i aia śe fac ei...
- Lasă-ńe năcazului, Văruţule Relule, cu făbúlili
tele, nu ńe măi sătura cu ele, că ni-s sătui..., dzîsă
Văruţu Niţă; dară dărinatu dă Colă, śică:
- Spuńe tu, Văruţule Relule, că ce şcie lumea şî
ţara dă ştudince śe eşci, cumă vińe făbúla asta
când fusă cauzu dă să bătură Orbu-ţîganu cu 
Uichiţa nostru Moisă Surdu dă s-o fost astrâns tăt
Bolomaśiu la răiciul. O dzîs Uichiţa Moisă Surdu
şică: Vedz, Orbule, că îţ tai urechile ş-apo’ 
dup-aia atâta ce bat pân-audz cum ce şuşcăi cu
suspińi ca Moş Cirincu când l-o bătut Badea Şuc
dă la Moldova cu coada dă topor ruptă dîn mu-
chie d-o credzut Moş Cirincu că el sparźe lemnili
lu Badea Şuc, iară Badea Şuc că le sparźe pr-a’ lu
Moş Cirincu. Ş-apo-aşa o şî fost, dă doftor Pora
le-o cosut totă noapcea capecile sparce la amândoi...

Glosar
hăptac! = prezent!
tonocit = cicălit
zăniatu = obiceiul, deprinderea, regula
înştruat = instruit
zgogit = izbutit
cofţilindăr = joben
cugluf = guguluf, cozonac (încolăcit)
încheţît = constrâns (cu vorba)
îmbubiţă = întărâtă
dărinatu = pişicher
făbúlă = pildă, snoavă
ştudince = învăţat
răiciul = răzmeriţă

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.

SSîînngguurruu ppăăccaatt!!
Sub lumina ha şierească,

Pă largu pământului,
În bătaia vântului,

Firie dulşie omenească,
Graiu blând şî cumpătat

Ca în dulşiel’e Bănat
Nu mai cred să să găsască!

Şie mândreţuri prân câmpie!
Şie dă holge cu rod bun!
Creşce prunu lângă prun

Şî struguri frumoş’ în viie!
Bănăţănii-au ochi frumoş’

Iei îs vrednişi, sănătoş’
Şî tot natu-i d’omenie!

Cum răsună-n ghies pădurea
Dă glas dulşie dă şimpoi,

Ori dă fl uier dă la oi!
Dar auzâtu-s-o p-aiurea,

Ca săceanu lucrător
Ca-n Bănat să cânce-n cor?

Pui rămaş că: nicăurea!

Dă creginţă ş’a lui faptă
Bănăţanu ăl frumos
Totd’auna i fălos!

„Tu şie ieşci?” dă-ntrebi, ce aşteaptă
Dă la orice băieţan:

„Bage, io mi-s bănăţan!!”
O fi vorba lui gireaptă…

P’îngă tăce estea bun-e,
Care îs pă la Bănat

Iestă ş-un micuţ păcat,
Nu vă râgeţ, - dar l-oi spuné:

Farba şî albel’el’e
Strâcă bănăţănel’e

Ca pă flori o uscăşiuńe!

Victor Vlad DELAMARINA

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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Andrei Găină
6 ani, Giroc

Ana-Maria Csergezan
6 ani, Giroc

Rareş-Ionuţ Şocodol
6 ani, Giroc

Alexandra Axinte
6 ani, Giroc

Karateka din Giroc,
victorioşi la „Cupa
oraşului Simeria”

La Simeria a avut loc prima ediţie a „Cupei oraşului Simeria”
la karate, competiţie la care au fost înscrişi aproximativ 100 de
participanţi, reprezentând zece cluburi din ţară. Şi de data
aceasta, sportivii de la Karate Club Giroc s-au întors cu
medalii, clubul reuşind astfel să obţină locul II în clasamentul
final pe echipe.
Rezultatele au fost următoarele: Chelsy Bona – locul I kata 
individual feminine; Shaira Pera – locul II kata individual femi -
nine; Daria Dumitraşcu – locul III kata individual feminine;
David Ghesu – locul I kata individual masculine; Shaira Pera,
Chelsy Bona, Daria Dumitraşcu – locul I kata echipe mixt.

A. BORBELY

La Campionatele Naţionale de Şah pentru Copii
şi Juniori, individual, versiunea F.I.D.E., care s-au
desfăşurat între 5-16 aprilie 2014 la Călimă neşti,
girocenii au avut o prezenţă onorabilă.
Paul Paraschiv s-a clasat pe locul 5 din 78 de
concurenţi la şah clasic, categoria B12, după o
finală grea încheiată cu remiză, cu negrele, în
faţa lui David Gavrilescu, candidat de maestru,
fost vicecampion mondial la şcolari şi de trei ori
vicecampion european sau al Uniunii Europene.
La şah rapid, Paul Paraschiv
a ocupat locul 4, la egalitate
cu locurile 2 şi 3, între 52 de
concurenţi.
Dacă în 2013 Alexandra 
Paraschiv a ratat de puţin me-
dalia de bronz la şah clasic,
în urma unor jocuri de rezul-
tate neverosimile din ultima
rundă, clasându-se atunci pe
locul 4, de data aceasta un
virus gripal i-a afectat evolu-
ţia în primele 4-5 zile ale
campionatului, ea terminând
pe locul 8 din 36 de concu-
rente la şah clasic, categoria
F12. Fostele campioane na-
ţionale de şah la junioare
Boboc Thea şi Azamfirei
Smarandei – ambele de la
Iaşi – au terminat însă pe locurile 14 şi 15, ceea
ce ilustrează dificultatea campionatului din
2014.

Alexandra Paraschiv a adus însă Girocului două
medalii de bronz în acest campionat naţional, la
probele de şah rapid şi de blitz (şah-fulger). Chi-
şozeanul Denis Alboni, la categoria B14, a avut
cel mai dificil concurs. Puternic afectat de gripă,
el s-a clasat totuşi pe locul 23 din 61 de jucători
la şah clasic şi pe locul 19 din 55 de concurenţi
la şah fulger.
La 10 mai 2014, echipa claselor I-VIII de la 
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc a câş-
tigat faza judeţeană a Campionatului Naţional pe
Echipe Şcolare. La această fază au participat 14
echipe. O lună mai târziu (12-15 iunie), echipa

şcolară a Girocului evolua la faza finală de la
Olăneşti, unde a ocupat, cu 4 victorii, 2 meciuri
egale şi o singură înfrângere, locul 5 în clasa-
mentul general, între 41 de echipe şi locul 2 în
clasamentul echipelor din mediul rural, după o
departajare plină de subtilităţi, în ciuda faptului
că Girocul a avut victoria directă la echipa din
Ilfov, Moara Vlăsiei.
La data de 17 mai 2014, în oraşul Lipova a or-
ganizat Memorialul „Victor Butunoi” la şah

rapid, ediţia I, un concurs cu
impact peste aşteptări,
având în vedere cei 203
competitori aliniaţi la start.
Nu a fost vorba doar de pre-
miile atractive oferite, cât
mai ales de popularitatea re-
gretatului Victor Butunoi,
maestru internaţional de
şah, care a încetat din viaţă
la vârsta de 37 de ani.
Pentru a ilustra forţa acestui
concurs, trebuie spus că au
fost prezenţi 13 jucători cu
titluri internaţionale (maes-
tru FIDE, maestru interna-
ţional sau mare maestru) şi
6 posesori ai categoriilor
maestru al sportului sau
candidat de maestru. Paul

Paraschiv s-a clasat pe locul 34, cu 6 puncte din
9 posibile, în prima cincime a clasamentului ge-
neral, la egalitate de puncte cu maestra interna-
ţională Angela Dragomirescu şi la numai o
jumătate de punct distanţă de maestrul interna-
ţional Ovidiu Foişor, de maestrul FIDE Călin
Dragomirescu sau de maestrul Horia Prundeanu!
Pe categorii, Paul Paraschiv a obţinut, la Lipova,
locul 2 la categoria B12, urcând pe podium într-o
întrecere în care mulţi jucători de elită au asistat
la premiere doar ca spectatori.
De notat este victoria giroceanului la candidatul
de maestru Sorin Samu, în runda 8, cu negrele.
A fost o veritabilă victorie a lui David contra lui
Goliat, Samu având statura fizică a unui luptător
de sumo, dar fiind şi un jucător redutabil. În ace-
laşi concurs, Samu pornise furtunos, cu o serie
de 5 victorii, printre „victimele” sale numă-
rându-se maestrul internaţional Ovidiu Foişor
(în runda 4) şi maestra internaţională Angela
Dragomirescu (în runda 5).
Alexandra Paraschiv s-a clasat, la Lipova, pe
locul 1 în clasamentul general la junioare. În faţa
sa, la feminin, s-au clasat doar marea maestră
Cristina Foişor şi maestra internaţională Angela
Dragomirescu. Cu locul 57 din 203 participanţi,
Alexandra Paraschiv le-a depăşit pe toate cele-
lalte 28 de jucătoare, fie senioare, fie junioare,
aflate în concurs. 

(va urma)
Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

ŞŞAAHH –– ssuucccceessee ggiirroocceennee
îînn 22001144 ((ppaarrtteeaa aa ddoouuaa))

AS WMT Giroc, eliminată 
în sferturile de finală 
ale Cupei României

Echipa de minifotbal AS WMT Giroc a participat la ediţia din
acest an a Cupei României, competiţie pe care a câştigat-o în
anul 2011. Echipa susţinută de Primăria comunei Giroc şi con-
dusă, în calitate de preşedinte, de Levente Borşoş, a fost repar-
tizată în Grupa E a turneului final de la Sibiu.
Fotbaliştii de la AS WMT Giroc au avut următoarele rezultate
în faza grupelor: 1-1 şi 1-0 cu Dinamo Severin; 1-1 şi 2-0 cu
Corvinul Hunedoara. Partida cu Vesteam Ploieşti a câştigat-o cu
scorul de 3-0, la „masa verde”, ca urmare a neprezentării pra-
hovenilor.
În optimile de finală ale ediţiei din acest an, AS WMT Giroc a
trecut de o altă echipă timişeană, Agma Tiucă, calificându-se
în sferturi, adică între primele opt echipe ale competiţiei.
La capătul meciului din „sferturi”, disputant în compania
echipei Cireşarii Bucureşti, tabela nu s-a schimbat, jocul
închindu-se la egalitate, 0-0. Bucureştenii s-au dovedit a fi mai
precişi la loviturile de departajare, impunându-se la limită, cu
scorul de 4-3.

A. BORBELY


