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

stâlpare de finic. Iar femeile chemate, dacă au auzit
acestea, au plâns cu tânguire şi cu lacrimi şi au suspi-
nat cu jale. Potolindu-se ele din tânguire, s-au rugat să
nu rămână sărace de dânsa. Iar Preacurata le-a ade-
verit că, mutându-se la ceruri, nu numai pe dânsele, ci
şi pe toată lumea o va cerceta şi o va umbri. Şi aşa
alina întristarea cea mare, cu vorbe mângâietoare.
Apoi, a arătat despre cele două veşminte ale sale ca să
le ia două văduve sărace, fiecare din ele câte unul,
care-i erau ei prietene şi cunoscute şi de la dânsa le era
hrana.
Vorbind ea acestea şi învăţând, s-a făcut fără de veste
sunet de grabnic tunet şi arătare de mulţi nori, care
aduceau de la marginile lumii pe toţi ucenicii lui Hris-
tos la casa Maicii Lui Dumnezeu. După aceasta, luând
Fecioara iertăciune cu toţi, s-a culcat pe pat şi şi-a în-
chipuit preacuratul Său trup precum a vrut;
şi a făcut rugăciune pentru întărirea lumii şi paşnica
Ei petrecere, umplându-i şi pe dânşii de binecuvânta-
rea Ei. Şi aşa, în mâinile Fiului şi Dumnezeului său,
şi-a dat sufletul.

Mircea STURZA

Adormirea Maicii Domnului

CCoommuunnaa GGiirroocc,, rreepprreezzeennttaattăă
ccuu cciinnssttee ppeessttee hhoottaarree

Corala „Giroceana”, 
la Festivalul Internaţional

de Folclor al Românilor 
din Balcani „Joc românesc”

Între 19 și 22 iulie 2013, în satul Jâtcoviţa, comuna
Golubaţ, din Serbia, a avut loc cea de-a şaptea ediţie
a Festivalului Internaţional de Folclor al Românilor
din Balcani ,,Joc Românesc”, cu o serie de manifestări

adiacente. Anul acesta, printre invitaţii de seamă ai
festivalului s-a numărat şi Corala „Giroceana”, coor-
donată de dirijorul Mircea Sturza, care a adus în
atenţia participanţilor o serie de melodii laice şi reli-
gioase din repertoriul deja consacrat al formaţiei
corali. Impresiile lăsate de către corişti în rândul co-
munităţii române din Serbia au fost, şi de această dată,
extreme de puternice.
Sărbătoarea a fost inaugurată de Excelenţa Sa domnul
Daniel Banu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar
al României la Belgrad.

- continuare în pagina 5 -

Girocul, la 
„Radio, te iubesc”,
Sacramento, SUA

Poetul şi scriitorul Florian Silişteanu a pus, la în-
ceputul acestui an, bazele unui post de radio on-line,
al cărui sediu este în oraşul Sacramento (California)
din Statele Unite ale Americii. 
În data de 7 martie 2014, a fost difuzată prima emi siune
a postului, care, de atunci şi până astăzi, a devenit un
radio, putem să-i spunem, itinerant. 

A transmis din mai multe colţuri ale lumii şi a părăsit
SUA pentru a fi mai aproape de românii de acasă.
Florin Silişteanu a lucrat ca ziarist la un trust de presă
românesc, a fost corespondent de război în Iugoslavia
şi a publicat volumul „Meseria de martor – de la mi-
neriadă, pe frontul din Iugoslavia”. 
A ales denumirea de „Radio, te iubesc” pentru că „oa-
menii spun cel puţin zilnic «te iubesc», însă am con-
statat că acest domeniu nu era cumpărat pe Internet.
Îi mulţumesc Danielei Morgenstern pentru că a avut
încredere în mintea mea, că America este altfel decât
este acum România şi am putut să pun în practică
acest proiect”. 

- continuare în pagina 5 -

Ansamblul „Ghiocelul”, la
Festivalul Internaţional

de Folclor CIOFF, de la 
Veliko Târnovo – Bulgaria
Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc a participat, timp de
12 zile, în această lună, la ediţia 2014 a Festivalului
Internaţional de Folclor CIOFF, care se desfăşoară în
localitatea Veliko Târnovo, din Bulgaria. 
Delegaţia artiştilor din Giroc a susţinut spectacole în

fiecare zi de festival, aducând în faţa spectatorilor dan-
suri din mai toate zonele folclorice ale României: de
pustă şi de munte din Banat, din zona Făgetului, din
Valea Bistriţei, sorocurile de la Giroc, brâuri de băieţi,
dans de fete, din zona Oaşului, din zona Moldovei, de
pe Someş, dansul solistic „Întâlnire în poieniţă” şi un
fragment din „Rapsodia Română”. Ansamblul „Ghio-
celul” a fost condus de directorul Ionel-Lucian Şipoş.
Alături de România, reprezentată de comuna Giroc,
au mai participat ansambluri din Bulgaria, Egipt,
Mexic, Georgia, Indonezia, India, Macedonia, 
Columbia.

- continuare în pagina 5 -



2 DIALOG CU CETĂŢENIIiiuulliiee 22001144

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

Fericit cel ce a câştigat îndelunga-răbdare, că bărbatul
îndelung răbdător are multă pricepere.(Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel străin de întărâtare şi de mânie, că mânia băr-
batului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. (Sf. Efrem
Sirul)

Fericit cel a îndrăgit blândeţea, după cuvântul Domnului:
fericiţi cei blânzi. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel a dobândit ascultare adevărată, că unul ca
acesta s-a făcut următor Domnului, Care a fost ascultă-
tor chiar până la moarte. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel străin de zavistie, că prin zavistie moartea a in-
trat în lume. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce nu spurcă limba sa cu grăirea de rău, că
inima grăitorului de rău este plină de toată întinăciunea.
(Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce a dobândit înfrânare, că aceasta este 
reazimul a toată virtutea. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce face bine celor sărmani, că mulţime de
apărători o să aibă la Judecată. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel are viaţă înaltă, dar cugetare smerită: acesta
urmează lui Hristos şi împreună cu El va şedea pe tron
întru slavă. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce se sileşte la tot lucrul bun, că cei silitori
răpesc Împărăţia cerurilor. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce a umblat pe calea cea strâmtă, că acesta va
intra în Cer ca purtător de cunună. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce este întotdeauna plin de bucurie
duhovnicească şi poartă fără de lenevire jugul cel bun al
Domnului, căci va fi încununat întru slavă. (Sf. Efrem
Sirul)

Fericit cel ce s-a curăţit de toată întinăciunea păcatului
ca să-L primească cu îndrăznire în casa sa pe Împăratul
slavei – pe Domnul nostru Iisus Hristos. (Sf. Efrem Sirul)

Fericit cel ce cu frică şi cu cutremur şi cu evlavie se
apropie de Preacuratele Taine ale Mântuitorului,
înţelegând că primeşte în sine viaţa Nestricăcioasă. 
(Sf. Efrem Sirul)

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144 Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la sfârşitul martiric

al vieţii copiilor şi domnitorului Constantin Brâncoveanu,
la Constantinopol.
Născut la 15 august 1654 în satul Brâncoveni, în dreapta
Oltului, ca fiu al lui Papa Brâncoveanu din stirpea Basara-
bilor şi Stanca Cantacuzino, Constantin primeşte o educaţie
aleasă îndrumată mai ales de fratele mamei sale, deoarece
rămase orfan de tată, la doar un an după venirea în lume.
Făcând parte dintr-o familie aleasă, încă de la vârsta de 20 de
ani, tânărul Brâncoveanu îndeplineşte diferite dregătorii.
Căsătorindu-se în anul 1674 cu Maria-Mărica, fata postel-
nicului Neagul-Neagoe, are 11 copii: Constantin, Ştefan,
Radu, Matei, Stanca, Maria, Safta, An-
cuţa, Elenca, Bălaşa, Smaranda.
Calităţile sale excepţionale fac ca în anul
1688, la 29 octombrie, să fie ales domn
al Ţării Româneşti, reuşind printr-o
diplomaţie abilă să se impună ca un ex-
ponent remarcabil al politicii de echili-
bru între marile imperii – Otoman,
Habsburgic şi Ţarist.
Asigurându-şi pacea în interior, Vodă
Brâncoveanu instaurează o epocă de
prosperitate care s-a tradus printr-o
emancipare culturală semnificativă.
Domn cu „frică de Dumnezeu”, el a cti-
torit multe biserici şi mănăstiri – Potlogi,
Mogoşoaia, Sfântul Gheorghe Nou, Sur-
patele, Polovragi, Turnu, Doiceşti. Nu a
lăsat să se părăginească nici ctitoriile
înaintaşilor – Cozia, Arnota, Bistriţa,
Strehaia, Sadova, Gura Motrului, Dintr-un
Lemn, Curtea de Argeş, Snagov.
Vocaţia sa ctitoricească s-a făcut cunos-
cută şi în Transilvania, unde a ridicat
iarăşi biserici şi mănăstiri – Făgăraş,
Ocna Sibiului, Sâmbăta de Sus, dar a şi
depăşit „spaţiul românesc”, construind biserica „Sfântul
Nicolae” din Galata – Constantinopol, paraclisul Mănăstirii
„Sfântul Pavel” din Muntele Athos şi o biserică la Ismail, pe
malul stâng al Dunării.
Vasta sa cultură l-a determinat să fie un protector al tiparu-
lui şi şcolilor din Ţara Românească, dar şi din Transilvania,
numele său legându-se de şcoala românească din Scheii
Braşovului. Pentru a-şi duce la îndeplinire dezideratele cul-
turale, l-a adus în Ţara Românească pe Antim Ivireanul, vi-
itorul mitropolit, sub îndrumarea căruia s-au tipărit cărţi
româneşti, greceşti, slave, arabe, turceşti şi georgiene.
Înfiinţează în anul 1694 Academia Domnească „Sf. Sava”
din Bucureşti.
Domnitorul cade în dizgraţia Porţii Otomane după războiul
ruso-turc din 1711, când un corp de oaste al Ţării Româneşti
se alătură, fără ştirea lui armatei ruseşti. La acest fapt, se
adaugă şi uneltirile şi urzirile boierilor autohtoni potrivnici

politicii lui Brâncoveanu. „Relele făptuiri” au fost „con-
tabilizate” de către turci şi în Miercurea din Săptămâna
Paştilor – 24 martie 1714 – Mustafa Aga, trimisul sultanu-
lui Ahmed al III-lea, să pună pe umărul voievodului năframa
de mătase neagră, semn al mazilirii. Prevestitorului gest de
tragică prevestire i-a urmat citirea firmanului prin care era
declarat nevrednic de domnie şi nesupus sultanului. În
scaunul vacantat e numit vărul său Ştefan Cantacuzino.
Averile le-au fost confiscate şi încărcate în 40 de care, au
ajuns după trei săptămâni de mers, la Constantinopol. Fa-
milia domnitorului fusese încarcerată în temuta închisoare
Edicule. După trei luni de amarnice chinuri şi torturi, în iulie

1714, i s-a pus pe umăr caftanul de iertare, însă, totul a durat
puţin, din cauză că intrigile s-au ţesut mai departe.
Execuţia sa, a fiilor – Constantin, Radu, Ştefan şi Matei – şi
a sfetnicului său apropiat, a avut loc în 15 august 1714, când
el împlinea 60 de ani, iar doamna sa avea onomastica. În
ziua sorocită, condamnaţii, desculţi, cu capetele descoperite
şi numai în cămăşi, au fost purtaţi în lanţuri pe străzile cetăţii
spre locul execuţiei ce se afla în apropierea marelui serai,
unde aşteptau sultanul, curtea şi reprezentanţii statelor eu-
ropene, ca invitaţi. Rămăşiţele trupeşti au fost aruncate în
apele Bosforului. Creştinii le-au „pescuit” din apă şi le-au
îngropat în insula Halki, nu departe de Constantinopol.
După şase ani în 1720, moaştele celor ucişi au fost aduse în
ţară de Marica, soţia lui Brâncoveanu şi îngropate creştineşte
în biserica „Sfântul Gheorghe Nou” din Bucureşti.
Biserica Ortodoxă Română i-a canonizat în 16 august 1992.

Viorel-Dorel CHERCIU

CCoommeemmoorraarreeaa SSffiinnţţiilloorr MMaarrttiirrii BBrrâânnccoovveennii
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Poliţiştii locali desfăşoară activităţi
de verificare a modului în care sunt
respectate prevederile Legii nr.
50/1991 actualizate, respectiv
normele legale pe linia disciplinei în 
construcţii, existând sesizări cu
privire la aceste aspect, dar şi la
modul în care firmele abilitate să
asigure servicii pe domeniul public
(intervenţii, branşamente, lucrări în
carosabil etc.) respectă legea (deli -
mitarea amplasamentelor, respec -
tarea termenelor de execuţie şi
predare, aducerea la stadiul iniţial a
carosabilului şi a amprizei acestuia).
Ne confruntăm, în continuare, cu
numeroase încălcari ale dispoziţiilor
legale pe linie de mediu, respectiv a
prevederilor dispoziţiilor OUG
195/2005, în ceea ce priveşte aban-
donarea ori depozitarea pe domeniul
public a deşeurilor provenite ca ur-
mare a lucrărilor de construcţii ori
de altă natură, fapt pentru care vom
avea în atenţie aceste aspect, reco-
mandând, totodată, cetăţenilor să ne
semnaleze aceste fapte de fiecare
dată când le observă.
Vom aplica cu precădere prevederile
OUG nr. 195/2002, la regimul cir-

culaţiei pe drumurile publice, acţio -
nând împreună cu poliţia rutieră în
scopul descurajării participanţilor la
trafic ce nu respectă cele mai ele-
mentare reguli de circulaţie (de-
plasare pe contrasens, sub influenţa
băuturilor alcoolice, fară permis de
conducere etc.).
Pe linia activităţii comerciale, con-
tinuăm controalele, deoarece am
constatat că majoritatea unităţilor
economice (îndeosebi cele care au
terase sezoniere) nu posedă acorduri
de funcţionare, ceea ce poate deter-
mina sancţiuni contravenţionale şi
suspendarea activităţii acestora până
la punerea în legalitate.
În perioada următoare, vom avea în
atenţie parcurile din zona de com-
petenţă, în ceea ce priveşte respec -
tarea programului de închidere a
acestora, a ordinii şi liniştii publice,
integrităţii materialelor şi a dotărilor
existente, puse la dispozi ţia cetăţe-
nilor.
Şef Serviciu Poliţie Locală Giroc,

Jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc 
vă informeazăÎn luna iulie, consilierii locali ai co-

munei Giroc au aprobat, în şedinţa
de plen, proiectele de hotărâre 
privind:
1. Aprobarea dezmembrării terenu-
lui înscris în CF 411117 Giroc, nr.
cad. 411117, în suprafaţă de 261 mp,
precum şi ieşirea din indiviziune a
Comunei Giroc.
2. Atribuirea de denumiri unor străzi
nou create în Planul Urbanistic
Zonal aprobat prin H.C.L. nr.
2/31.01.2012, precum şi alte străzi.
3. Aprobarea  Raportului procedurii
de atribuire a contractului de achizi-
ţie publică „Achiziţia de lucrări afe-
rente loturilor: Lot 1 «Modernizare
drum comunal, comuna Giroc, jude-
ţul Timiş» Cod CPV: 45233120-6 –
lucrări de construcţii de drumuri;
Lot 2 «Înfiinţare centru de copii after
school, comuna Giroc, judeţul Timiş,
Cod CPV: 45214200-2 – lucrări de
construcţii de instituţii şcolare” şi a
Raportului procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică
„Achiziţia de dotări pentru înfiinţa-
rea unui centru de copii tip after
school şi păstrarea şi promovarea

tradiţiilor culturale prin Ansamblul
Folcloric «Ghiocelul» din Giroc, 
judeţul Timiş – loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6”.
4. Rectificarea bugetului local al co-
munei Giroc pe trimestrul III, 2014.
5. Aprobarea sumei de 33.000 lei pen-
tru suplimentarea bugetului necesar
organizării Rugii Chişozene 2014, în
perioada 15-16 august 2014.
6. Aprobarea concesionării directe a
terenului înscris în CF 405540 Giroc
nr. top 405540 în suprafaţă de 328 mp.
7. Aprobarea concesionării directe a
terenului înscris în CF 405261 Giroc
nr. top 405261 în suprafaţă de 334 mp.
8. Aprobarea concesionării directe a
terenului înscris în CF 405529 Giroc
nr. top 405529 în suprafaţă de 328 mp.
9. Aprobarea criteriilor, procedurilor
şi atribuţiilor specifice pentru numi-
rea şi eliberarea din funcţie a admi-
nistratorului public al Comunei
Giroc.
10. Actualizarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor al comunei
Giroc.
11. Înfiinţarea a două pieţe agroali-
mentare în localităţile Giroc şi 
Chişoda.

V. TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului Local Giroc

Lista lucrărilor de grădinărit pentru luna august este mai
scurtă decât a altor luni, însă, tot există unele sarcini
care trebuie îndeplinite. Temperaturile mari din mijlocul
verii îngreunează grădinăritul, aşa că profită de zilele
mai răcoroase pentru a îngriji grădina şi pentru a plivi
buruienile.
De acum înainte, principala ta sarcină va fi să te asiguri
că plantele tale au cantităţi suficiente de apă. De aseme-
nea, este important să pliveşti buruienile, pentru că, da-
torită vremii mai calde şi a irigării mai intense,
seminţele de buruieni vor germina şi vor creşte, matu -
rizându-se până la stadiul de producere al seminţelor
mai rapid. Profită de timpul liber pentru a curăţa con-
stant buruienile din toată grădină. Iată câteva proiecte
pentru grădină pe care le poţi realiza în august, pentru
ca aceasta să arate frumos tot restul sezonului.

Irigarea grădinii
Irigarea poate fi cea mai importantă sarcină a acestei
luni în special dacă vremea devine caniculară.
Legumele din grădină, majoritatea plantelor cu flori şi
gazonul vor avea nevoie de aproximativ 16,3 centimetri
cubi de apă în fiecare săptămână pentru a se păstra verzi
şi aspectuoase. Asigură-te că uzi temeinic şi în profun-
zime de fiecare dată. Dacă este posibil, fă acest lucru
dimineaţa devreme sau după-amiaza, pentru ca solul să
aibă timp să se încălzească înainte de instalarea tem-
peraturilor mai scăzute ale nopţii.
Irigarea în profunzime va stimula rădăcinile plantelor
să se dezvolte în adâncime, unde posibilitatea de a se
usca e mai mică. În plus, aduce şi beneficiul unei mai
bune ancorări a plantei în pământ.
Irigarea uşoară, la suprafaţă, este o risipă de apă, pentru
că aceasta nu ajunge la rădăcini şi se evapora rapid din
stratul de suprafaţă al solului. Cea mai bună modalitate
de a te asigura că plantele tale au apă suficientă este să
sapi câţiva centimetri în sol, astfel vei asigura o irigare
în profunzime. Pentru ca apa să ajungă în zona
rădăcinilor, solul trebuie să fie umed până la o adâncime
de 7,5 sau 10 cm. Dacă ai plante rezistente la secetă, nu
trebuie să uzi atât de des, însă tot va trebui să respecţi
principiul irigării în profunzime.
Nu uita să verifici plantele din coşurile suspendate,
ghivece, jardiniere sau alte recipiente, pe tot timpul
verii, şi să le uzi o dată la două zile. Nu te uita numai la
suprafaţă... Înfinge degetul în sol pe o adâncime de 2,5

sau 5 cm ca să te asiguri că toată zona rădăcinilor este
irigată corespunzător. Udă-le temeinic de fiecare dată,
însă nu excesiv, pentru că nici prea multă apă nu le face
bine.

Plantele perene, anuale şi cu bulbi
Alocă în fiecare zi câteva minute pentru culegerea flo-
rilor moarte de pe plantele anuale şi perene. Un pic de
timp acordat dichisirii plantelor va schimba hotărâtor
aspectul general al grădinii. Îndepărtarea florilor ofilite
va împiedica plantele să intre în faza de producere a
seminţelor şi, astfel, vor înflori pentru un timp mai în-
delungat. Plantele bienale sau perene pot fi semănate
direct în grădină în această lună sau în cea următoare.
Tot acum poţi sădi plantele perene cultivate în recipi-
ente, arbuşti sau copaci. Alocă întotdeauna timp sufi-
cient pentru a pregăti corespunzător solul, prin
amestecarea acestuia cu cantităţi generoase de muşchi
de turbă, compost şi gunoi de grajd prelucrat.
Şofranul, care înfloreşte toamna, trebuie plantat în luna
august, ca să ai flori pentru încă o săptămână sau două,
după ce principalele plante din grădină şi-au încheiat
ciclul vegetal pentru acest an. În această lună, poţi di-
viza şi replanta florile de primăvară perene. Fă aceste
lucruri în partea cea mai răcoroasă a zilei şi udă
temeinic plantele după ce le-ai replantat.
Pe la sfârşitul lui august poţi începe să tunzi trandafirii
hibrizi pentru a stimula înflorirea de toamnă. Înde-
părtează cam o treime din lăstarii viguroşi şi toate ra-
murile care se încrucişează sau care se află în centrul
plantei. Lăstarii slabi sau cei care sunt afectaţi de ciu-
perca ce provoacă pătarea neagră trebuie, de asemenea,
îndepărtaţi. Cu excepţia zonelor cu climă mai rece,
trandafirii ar trebui hrăniţi cu fertilizant, începând cu
sfârşitul lunii septembrie. Aplică un program de
stropire, pentru a controla insectele şi bolile.

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

Insp. pr. Maria HANEŞ

LLuunnaa aauugguusstt îînn ggrrăăddiinnăă ((11))
Incendiile care ar putea afecta bunuri din gospodăriile
populaţiei pot fi preîntâmpinate dacă cetăţenii cunosc şi
respectă regulile şi măsurile de prevenire a acestora.
Pentru ca respectivele reguli să fie cunoscute vom
prezenta în rândurile ce urmează alte câteva reglementări
în domeniu. În ceea ce priveşte respectarea lor, aceasta
este o obligaţie generală a tuturor persoanelor fizice şi
juridice, conform prevederilor art.6, alin.1 din Legea
nr.307/ 2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
Aşadar, iată principalele:
1. Reguli de prevenire a incendiilor la folosirea 
energiei electrice:
a) este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor elec-
trice defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu
prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără ca-
pace etc.;
b) este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu
sârmă, cuie etc. Siguranţele arse vor fi înlocuite numai de
electrician autorizat;
c) nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără suprave ghere,
a niciunui fel de aparat electric: fier de călcat, reşou, 
radiator etc.;
d) este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor
electrice de către persoane neautorizate;
e) fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe
suporţi icombustibili (de sârmă, cărămidă etc.).
2. Reguli şi măsuri de prevenire la grajduri, magazii
şi alte dependinţe:
a) este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări,
chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul reali -
zându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu
globuri de protecţie sau cu felinare de vânt în stare bună;
cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale 
incombustibile;
b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în
aceste spaţii;
c) uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor
deschide spre exterior. Nu este permisă blocarea uşilor
cu diferite obiecte sau materiale;
d) încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu
acumulare de căldură, iar aprinderea şi alimentarea focu-
lui trebuie să se facă numai din exterior;
e) se interzice depozitarea în magazii sau în alte de-
pendinţe a oricărui fel de carburant în cantitate mai mare
decât cea stabilită de reglementările în vigoare;
f) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care
prezintă pericol de incendiu, în magazii, şuri sau insta-
larea acestora în apropierea materialelor combustibile.

Dumitru CRĂINICEANU, şef SVSU Giroc

PPrreevveenniirreeaa iinncceennddiiiilloorr
îînn ggoossppooddăărriiii
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După trecerea la colectivizare, următoarele familii ger-
mane se înscriu în CAP: Peter Rohs, Iosef Siller, Peter
Adam, Adam Kuhn şi Valentin Schank, iar toţi ceilalţi
iau drumul oraşului, unde vor lucra ca buni meseriaşi în
întreprinderile timişorene până la pensionare sau până
vor lua drumul Germaniei.
Potrivit diverselor recensăminte, populaţia germană din
Giroc nu a reprezentat niciodată mai mult de 200 de lo-
cuitori, deci mai puţin de 10% din populaţia satului. În
aceste condiţii, la Giroc nu s-a putut organiza şcoala cu
limba de predare germană, cei care doreau frecventarea
unei asemenea şcoli mergeau la Chişoda, unde, în pe-
rioada interbelică, exista o secţie sau, în anii ’80, se în-
scriau la secţiile germane ale unor şcoli din Timişoara.
Datorită acestei situaţii, majoritatea copiilor frecventau
şcoala din Giroc, iar apoi licee sau şcoli de meserii din
Timişoara, toate în limba română.
Dacă şcoală în limba germană nu şi-au putut organiza,
au dorit dintotdeauna să aibă propria biserică catolică. În
anii ’60 li s-a atribuit şi un teren pe strada Muncitorilor,
vizavi de familia Rotaru, unde şi-au adus şi o parte din
materiale, dar autorităţile de atunci au tergi-
versat acordarea autorizaţiilor necesare. Pe-
riodic, slujbele se ţineau în casele familiilor
Martenz, iar mai apoi la familia Stelzner,
unde camerele de locuit au fost transformate
corespunzător, iar Pater Lukas, de la biserica
catolică din Piaţa Lahovay, oficia slujba în rit
romano-catolic cu multă credinţă şi în preze-
nţa a numeroşi credincioşi .
Văzând că nu este posibilă construirea unui
lăcaş de cult, credincioşii hotărăsc să vândă
materialele de construcţie şi să mai adune
bani pentru a cumpăra o casă pe strada Timiş,
pe care apoi, printr-o serie de schimbări, să o
transforme în biserică. Nici pentru o aseme-
nea lucrare nu s-a primit niciodată un aviz în
scris, ci doar verbal. S-au dărâmat ziduri, s-au
schimbat uşi şi ferestre, s-a construit un tur-
nuleţ în cares-a montat un clopot, pe acoperiş
a apărut o cruce, iar băncile şi altarul s-au
adus de la biserica-mamă din Piaţa Lahovary.
Aşa a apărut o frumuseţe de biserică, de care
nemţii din Giroc erau foarte mândri.
Biserica a fost pictată de către Matthias Kohl (din Le-
nauheim) şi fiica sa, Helene Stelzner. Lucrările de tâm-
plărie, zidărie şi vopsitorie au fost făcute de meseriaşii
proveniţi din rândul comunităţii germane din Giroc, pre-
cum Peter Müller, Georg Fendler, Nikolaus Gerber,
Anton Gerber şi Josef Keller. Şi, astfel, concetăţenii
noştri şi-au văzut împlinit un vis, după multe generaţii.
Corul a fost mărit cu cântăreţi tineri, iar în prima dumi-
nică din septembrie 1971 are loc sfinţirea acestui lăcaş de
cult, cu participarea a numeroşi credincioşi, în frunte cu
Pater Lukas, care a rămas devotat până la moarte comu-
nităţii catolice din Giroc, dar care, din păcate, odată cu
trecerea anilor, se reducea continuu. La slujba de oficiere,
alături de Pater Lukas, au participat preotul Klemens şi
Pater Johanness, în prezenţa locţiitorului episcopului, dr.
Kernweiss. Ca oaspeţi de seamă, după ceremonie, au par-
ticipat preoţii ortodocşi Iosif Gaiţă şi Horia Vişoiu, 
alături de numeroşi ortodocşi români.

Ruga nemţilor din Giroc
(Sărbătoarea Sfântului 

Martin – Kerwai-ul)
Încă înaintea stabilirii nemţilor din Niţkidorf la Giroc, în
anii 1910-1912, exista obiceiul ca, în 11 noiembrie, după
tradiţia celor din Grabaţ, să se sărbătorească Ziua Re-
coltei. Toamna, după ce toate muncile câmpului erau ter-
minate, se tăia un viţel în cinstea roadelor adunate şi se
sărbătorea ruga. Acest obicei a fost iniţiat de familiile

Lorenz şi Matthias Sehi. De atunci, se sărbătorea întot-
deauna ruga. În anii ’30 au existat adesea certuri şi ne-
înţelegeri între ţăranii şi muncitorii care organizau acest
eveniment. Fiecare dintre părţi dorea să-şi impună punc-
tul de vedere în privinţa organizării, fapt ce făcea parte
din mentalitatea şvabilor.
Prima şi ultima rugă în perioada interbelică a avut loc în
noiembrie 1941, când şase perechi au prezentat parada
portului popular, acestea fiind alcătuite din tineri născuţi
între anii 1920-1924. Fetele purtau costume tradiţionale
şvăbeşti, specifice din Giarmata, Niţkidorf, Franzdorf sau
Ulmbach, iar băieţii erau îmbrăcaţi în costume de oraş.
Pălăriile băieţilor erau împodobite de fetele partenere,
ajutate de mame. „Rosmarinul” era confecţionat dintr-o
tufă de plante cu acelaşi nume, împodobită cu panglici
colorate, şi era purtat cu mândrie pe străzile satului de
către perechea de prim-dansatori. Era o mare onoare pen-
tru perechea care purta „rosmarinul” („Strauss”). 
Băieţii colindau pe străzi cu o sticlă de vin în mână, în-
soţiţi de muzicanţi, şi invitau oaspeţii de onoare la
sărbătoarea rugii. Punctul culminant îl constituia licitarea

„rosmarinului”. Sărbătoarea rugii dura de sâmbătă până
marţi.
După 1941, din cauza războiului, cu toate nenorocirile
pe care acesta le-a adus (deportare, confiscarea averilor,
foamete) nu s-a mai sărbătorit ruga în Giroc.
Abia în 1947, după numeroase cereri şi demersuri făcute
la autorităţi, Sepp Siller a fost împuternicit de către co-
mandantul jandarmeriei să organizeze evenimentul la
Căminul Cultural (Casa Naţională). S-a ţinut bal dumi-
nica după-amiaza şi seara. Muzica a fost asigurată de
către Hans Hartwig, din Chişoda Veche. Pentru comuni-
tatea nemţilor din Giroc a fost o mare mândrie să poată
reînvia o veche tradiţie cu obiceiurile specifice şvabilor
din Giroc.
Generaţia celor născuţi în anii 1924-1928 era decimată
de război şi deportări, iar ceilalţi erau încă prea tineri
pentru a putea organiza ruga. Doar rareori se punea la
cale câte o petrecere. O asemenea petrecere cu muzică a
avut loc în anul 1948, în localul lui Lae Brodan, princi-
palul organizator fiind Adam Peter.
În anul 1949, când şvabii deportaţi în Rusia s-au întors
acasă, se organizează din nou ruga, de data aceasta or-
ganizatorul principal fiind Adam Lochinger. Deşi s-au
pus nenumărate piedici în calea organizării evenimentu-
lui, acesta a putut avea loc şi datorită sprijinului autori-
tăţilor locale, în frunte cu primarul Ioan Sârbu, şi al
notarului Coriolan Ionescu. La eveniment participă şi nu-
meroşi cetăţeni români, ceea ce face ca acesta să aibă o
mai mare amploare şi să fie o reuşită.
În noiembrie 1950 se ţine din nou ruga la Căminul 
Cultural, fără ceremonia religioasă, muzica fiind asigu-
rată de fanfara lui Martin Loris, din Giarmata.
În anul 1951, cu toate presiunile politice făcute asupra

organizatorilor, prin unitatea şi implicarea materială a în-
tregii comunităţi, se organizează ruga, cu sprijinul ace-
leiaşi fanfare din Giarmata.
Cu toate că în anul 1952 numeroşi tineri erau plecaţi în
armată, cu o participare mai redusă, se organizează ruga
la Căminul Cultural, fanfara fiind adusă din Niţkidorf,
sub conducerea lui Anton Sibla.
Fiindcă în anul 1954 nu au fost tineri care să se ocupe de
organizarea rugii, perechile căsătorite au hotărât să or-
ganizeze un bal la Căminul Cultural, iar fanfara din Giar-
mata, condusă de Krautern, a făcut ca şi acest eveniment
să fie o reuşită. La fel s-au petrecut lucrurile şi în anul
1955.
În anul 1957, se sărbătoreşte ruga cu „rosmarin”, iar în
lipsa unei biserici catolice, ceremonia religioasă are loc
în casa familiei Mertens. Acum la organizare participă
tinerii nemţi din Giroc, Niţkidorf şi Şag, născuţi între anii
1938-1941. Perechea de prim-dansatori a fost Elisabeth
Hipp şi Georg Fendler. Muzica a fost asigurată de fanfara
din Iosefsdorf.
La ruga din anul 1958, perechea de prim-dansatori a fost

Eva Frey şi Peter Rohs, alături de alte cinci
perechi, şi, în ciuda vremii ploioase, petre-
cerea a fost o reuşită.
În anii 1959 şi 1960, chiar dacă nu au fost pe-
rechi de dansatori, muzica bună şi veselia au
făcut ca ruga să fie apreciată de toţi partici-
panţii.
La ruga organizată în anul 1966 au participat
şapte perechi, prim-dansatori fiind Georg
Stelzner şi Amalia Löchinger, din Niţkidorf,
la cea din 1967 prim-dansatori au fost Chris-
tine Schuch şi Josef Siller, la cea din 1968 au
participat 12 perechi, prim-dansatori fiind
Marianne şi Steffi Şurlea, iar la cea din 1970
au fost opt perechi, ca prim-dansatori fiind
Eva Müller şi Franz Binder.
Sfinţirea bisericii catolice din Giroc, la 8 sep-
tembrie 1971, corespunde cu ruga, la care
participă şapte perechi, cu prim-dansatorii
Adam Krebs şi Kristen Helli Grundhauser şi
invitatul de onoare episcop-locţiitor dr. Kon-
rad Kernweis.

Din anul 1972, ruga se organizează la începutul lunii sep-
tembrie. În acel an au fost 11 perechi, prim-dansatori
fiind Erika Furak şi Franz Mathis, invitaţi de onoare fiind
dr. Borosch şi Peter Lukas.
În anul 1975 au fost opt perechi de dansatori, prim-dan-
satori fiind Ritta Pfeiffer şi Raimund Müller, în anul 1976
au fost tot opt perechi de dansatori, cu prim-dansatorii
Adelheid Waninger-Furak şi Doru Milea-Müller.
La ruga din anul 1977 au participat cei mai mulţi dansa-
tori, 30 de perechi, cu prim-dansatorii Quint Frey şi
Agathe Fendler, iar la cea din 1983 prim-dansatori au
fost Erich Furak şi Christine Müller, fanfara fiind con-
dusă de Peter Zimmermann.
Anul 1984 este ultimul în care se mai organizează ruga
nemţilor din Giroc. Au participat 23 de perechi, formate
din copii, tineri şi cupluri căsătorite, prim-dansatori fiind
Erich Furak şi Renate Bechler, din Giarmata, muzica
fiind asigurată de fanfara „M. Loris”, din Giarmata.
Pe parcursul deceniilor în care ruga a fost organizată, ea
a devenit o sărbătoare tradiţională la care a participat în-
treaga localitate, indiferent de etnia, vârsta sau rangul so-
cial al oamenilor. În organizarea rugii s-a încetăţenit
obiceiul ca alaiul, ce se deplasa pe uliţele satului, să
meargă la casele autorităţilor (primar, director de şcoală,
director de cămin), invitându-le la sărbătoarea comunităţii.
La petrecerea ce se organiza la Căminul Cultural, alături
de etnicii germani, participau şi foarte mulţi români, într-
o înţelegere deplină, aşa cum, pe parcursul a mai bine de
un secol, românii şi nemţii din Giroc au fost alături în
toate momentele, de bucurie sau de necaz.

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

prof. Ion Murariu şi Marius Matei

File de istorie giroceanA
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CCoommuunnaa GGiirroocc,, rreepprreezzeennttaattăă
ccuu cciinnssttee ppeessttee hhoottaarree

- continuare din pagina 1 -

Ansamblurile participante la Festivalul Internaţio-
nal de Folclor au fost primite de către primarul ora-
şului Veliko Târnovo.
De asemenea, într-una dintre seri, conform unei 

tradiţii locale, membrii Ansamblului „Ghiocelul” au
pregătit, pentru participanţi şi gazde, o serie de mân-
căruri tradiţionale româneşti. Prezenţa Ansamblului
„Ghiocelul” a fost remarcată şi de presa locală, dan-
satorii din comuna noastră având apariţii la două te-
leviziuni locale. În ultima zi a prezenţei lor în

Bulgaria, girocenii au participat, în oraşul Ruse, la
o paradă a portului popular şi au oferit un spectacol
în această localitate. 
Prezenţa în Bulgaria a Ansamblului „Ghiocelul” a
fost sprijinită de către Primăria şi Consiliul Local
Giroc.

Ansamblul „Ghiocelul”, la Festivalul Internaţional 
de Folclor CIOFF, de la Veliko Târnovo – Bulgaria

Pagină realizată de Anton Borbely

Corala „Giroceana”, 
la Festivalul Internaţional

de Folclor al Românilor 
din Balcani „Joc românesc”

- continuare din pagina 1 -

În mesajul ministrului delegat, Cristian David, se
spune: „Acest eveniment este o dovadă a faptului că
iniţiativa locală, în cazul de faţă a preşedintelui So-
cietăţii de Limba Română din Voivodina, domnul
Lucian Marina, şi a domnului Iviţa Glişici, direc-
torul Festivalului Internaţional de Folclor din Bal-
cani, este cea mai importantă pentru întărirea
legăturilor dintre Ţară şi comunităţile de români din
jurul graniţelor”.
La măreaţa sărbătoare a românităţii – ediţia a şaptea
a Festivalului Internaţional de Folclor al Românilor
din Balcani „Joc românesc”, organizat de Societatea
de Limba Română din Voivodina, Comunitatea 
Locală Jâtcoviţa şi generoşii membri ai Asociaţiei
„Sandu Timoc”, adică a părinţilor care doresc ca şi
copiii lor să înveţe limba română, limba maternă, a
reunit, în cele patru zile de sărbătoare, un număr
mare de participanţi şi oaspeţi din Serbia şi de peste
hotare, din mai multe ţări europene, balcanice, rive rane,
dunărene, sud-est europene, dar şi din Africa, Asia
şi America.
Organizatorii au depus eforturi mari şi, în pofida
condiţiilor financiare precare, s-au bucurat de aju-
toare, sprijin moral şi financiar din partea oficia -
lităţilor, reprezentanţilor Ambasadei României şi
Azerbaidjanului, cât şi din partea altor oameni
oneşti, din Serbia şi de peste hotare.
Manifestarea a fost una deosebit de reuşită, iar or-
ganizatorii sunt mulţumiţi că au reuşit să adune la
Jâtcoviţa, în capitala spiritualităţii româneşti, oaspeţi
şi participanţi de pe patru continente.

- continuare din pagina 1 -

Reporterul special Florian Silişteanu a declarat,
despre emisiunea pe care a relizat-o la Giroc,
următoarele: «www.radioteiubesc.com ediţie
specială mâine, 29 iulie 2014, începând cu
ora 11, ora României – matinalul de seară:
cu cel mai interesant primar din România
(are 24 de meserii – am aflat, apoi, de la
domnia sa, că sunt, de fapt, 28 –, este doc-
tor în electronică, este inventator şi primar
cu mandatul numărul cinci. Dr. Iosif-Ionel
Toma ar putea conduce România. Deocam-
dată, el a făcut din Giroc, de lângă Tim-
işoara, o mică Ame rică»”, este motivaţia
pentru care Florin Silişteanu a decis să afle
şi, prin el, ascultătorii postului său de
radio, care este secretul uneia dintre cele
mai de succes administraţii şi comunităţi
din România.
Emisiunea „Matinalul de seară” (jocul de cuvinte e
lesne de înţeles, dată fiind diferenţa de fus orar dintre
România şi Statele Unite ale Americii) a avut ca
oaspeţi, la Giroc, reprezentanţi de ieri şi de azi ai ad-
ministraţiei locale, sportivi, oameni de afaceri, cadre
didactice, artişti, jurnalişti. 
Au avut intervenţii: domnul dr. Iosif-Ionel Toma, pri-
marul comunei, domnul Gheorghe Haneş, fost primar

al comunei, între anii 1958-1972, doamna prof. Marieta
Deneş, directorul Liceului Teoretic „David Voniga”,
doamna prof. Leli-Mioara Lal, directorul adjunct al
Liceului Teoretic „David Voniga”, domnul avocat
Sorin Golban, campionii Ionel şi Patrik Pascota, dom-
nul Dan Vîrtosu, consilier local, domnul Mircea Bota,
consilier local, domnul Ioan Flonta, domnul Attila
Bajko, artist plastic, domnul Petru Vasile Tomoiagă,

redactorul-şef al ziarului local „Dialog cu ce-
tăţenii”, Simona Ivuţ, secretara personală a pri-
marului Iosif-Ionel Toma, domnul Ovidiu
Ignea, redactorul-şef al portalului www.giroc-
chisoda.com.
S-a vorbit mult şi în termeni elogioşi cu privire
la evoluţia, în timp, a comunei Giroc, despre o
comună modernă, dar care nu şi-a uitat niciodată
tradiţiile, care pune accent pe educaţia tineretu-
lui, ca o condiţie esenţială pentru prosperitatea
acesteia.
Cei care doresc să urmărească emisiunea „Ma-
tinalul de seară”, realizată la Giroc, de către
jurnalistul Florian Silişteanu, o pot face acce-
sând adresa: www.radioteiubesc.com

Girocul, la „Radio, te iubesc”,
Sacramento, SUA
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A apărut, la Editura „ASTRA Museum”, cu sprijinul
financiar al Consiliului Local Giroc şi al Primăriei
comunei Giroc, volumul „Tezaur bănăţean”, purtând
semnătura lui Marius Matei. Autorul aduce mulţumiri
speciale domnului primar dr. Iosif-Ionel Toma, doam-
nei Doina Işfănoni, istoric de artă şi cercetător etno-
log al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
din Bucureşti, doamnei dr. Ana Pascu, muzeograf-et-
nograf la Muzeul Naţional al Ţăranului Român din
Bucureşti, şi domnului dr. Alexandru Chituţă.
„Tezaur bănăţean” este o carte-album a muzeografu-
lui-etnograf Marius Matei, prin care acesta expune
universul culturii populare tradiţionale a spaţiului
bănăţean. Cele 252 de pagini ale volumului sunt pline
de tradiţie, cu poze şi date ce descriu cel mai bine is-
toria porturilor populare, a broderiilor, ţesăturilor şi
bijuteriilor, ce poartă amprenta străbunilor. Prin lu-
crarea sa, Marius Matei a împlinit astfel nevoie de
identitate culturală a omului modern, confruntat ade-
sea cu pierderea tradiţiilor, în lupta cu avalanşa mod-
elelor străine. Cum modernizarea are ca revers
schimbarea rapidă a mentalităţilor şi renunţarea la va-
lorile culturii locale vechi, în care agricultura era ocu-
paţia de bază, iar sărbătorile şi obiceiurile erau
sufletul vieţii comunitare, autorul a ales să lupte îm-
potriva uitării colecţionând ultimele piese de port
local. 
Observând cum satul îşi pierde „comorile” civilizaţiei
vechi, care trezeau în sufletul lui un sentiment de nos-
talgie, deşi era numai un adolescent, Marius Matei 
s-a hotărât să-şi facă o colecţie de obiecte etnogra-
fice. Sunt mai bine de zece ani de atunci, timp în care
a bătut satele cu răbdare, a cercetat cu pasiune, deve-
nind un bun cunoscător al culturii tradiţionale bănă-
ţene. Astfel că, deşi a terminat Facultatea de
Jurnalistică şi profesează ca redactor la Trustul de
Presă „Scrisul bănăţean”, scrie la alte reviste şi con-
duce „Lumina Giroceană”, luptând pentru menţine-
rea nivelului cultural ridicat al comunei, Marius
Matei este şi muzeograf la Muzeul Satului Bănăţean
din Timişoara. Astfel, pasiunea s-a transformat în
competenţă pusă în slujba prezervării patrimoniului
tradiţional bănăţean, ceea ce se vede în lucrarea sa,
„Tezaur bănăţean”, şi în expoziţiile realizate cu piese
din colecţia sa, în colaborare cu muzeele din Timi-
şoara, Ciacova, Jimbolia, Lugoj, Buziaş şi Gyula 
(Ungaria). 
În nobila sa misiune de salvare şi conservare a patri-
moniului cultural local, care asigură un viitor trecu-
tului şi un trecut viitorului, autorul a luat la colindat
satele din Timiş, adunând în special costume din 

Banatul de câmpie. De la izmene şi laibăr, până la
salbe, brâuri, oprege sau burdicuri şi şube, colecţia
tânărului are nu mai puţin de 1.000 de piese. Cele
mai vechi încep de la 1890, iar cele mai noi sunt din
1950. Sunt piese pe care tânărul de 26 de ani, din
Giroc, le păstrează ca pe un tezaur de familie, o 
deosebită colecţie care a dat naştere acestei cărţi me-
nită să păstreze viu patrimoniul tradiţional bănăţean.
La temelia colecţiei sale stau ţesăturile bunicii şi stră-
bunicii sale, două maistoriţe vestite în jurul Timi-
şoarei în arta de a ţese, a coase, a croşeta şi a broda.
Marius Matei a colecţionat piesele într-un mod se-
lectiv, după criterii bine stabilite, şi, apelând la ex-
perienţa sa de muzeograf, le-a organizat riguros,
însoţind fiecare piesă cu o fişă şi număr de inventar.
Ansamblurile vestimentare sunt compuse după zona
etnografică din care provin, după statutul social şi
vârstă, vizitatorul colecţiei şi totodată cititorul cărţii
obţinând, astfel, despre portul local, o imagine nu
numai frumoasă (portul bănăţean este extrem de
spectaculos), ci şi exactă. Astfel că din colecţia pre-
zentată în paginile cărţii sale, se regăsesc circa 1.000
de piese de costum femeiesc (oprege, spăcele, poale,
cotrânţe, pieptare) şi bărbătesc (şioareci, cămăşi,
pieptare, şube, chintuşe). Colecţionarul a completat
imaginea culturii tradiţionale bănăţene achiziţionând
bijuterii (mai ales fruntare cu bani, de purtat pe cap,
specifice comunei Giroc), textile de interior (cili-
muri, ponievi şi ştergare), maşini de tors, fotografii
vechi, ceramică şi alte obiecte cu specific local.
Valoarea colecţiei, care de altfel este şi subiectul căr-
ţii sale, este recunoscută atât de instituţiile culturale
(muzeele cu care colecţionarul colaborează, organi-
zând expoziţii), cât şi de cele administrative (Primă-
ria Comunei Giroc) şi mai ales de colectivitatea
însăşi, ceea ce nu e puţin lucru. Localnicii sunt
mândri de ea, îl sprijină pe colecţionar şi deseori îi
donează obiecte sau i le aduc spre achiziţie. Tocmai
de aceea, nu numai tânărul colecţionar a primit de
două ori premiul special al festivalului-concurs „Lada
cu zestre”, organizat de Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Timiş şi de Consiliul Judeţean Timiş, ci în-
treaga comunitate, care, deşi cu ochii aţintiţi spre vii-
tor, se dovedeşte că îşi ţine încă la mare cinste
trecutul. 

Alexandra Dorina BUŞTEAN

„„TTeezzaauurr bbăănnăăţţeeaann””,, ddee MMaarriiuuss MMaatteeii,,
oo ccaarrttee--aallbbuumm ddee rreessttiittuuiirrii aallee ppoorrttuulluuii

ppooppuullaarr ddiinn GGiirroocc şşii BBaannaatt
Volumul a apărut cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local 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
26. Givanu ălor tri –

mácăr-când şî fie-unge-i... (II)
- Iaca śe-am băgat io dă samă dîn givanu nostru, 
isnoavili şî făbúlili cui or fi dîntră noi: dîntr-o carce
d-o scriat-o dîn alce cărţ bătrâńe întitulace prăcum
or fost ivice în vremuri, ăsta dîn carcea d-o scriat-o
acu-nu-dămult, dascălu-ăsta ungur dă-l cema Pali dî
la Săghed...
- N-o fi śeva feli dă ńemoşag cu Pali-Şîntăru dî la
Bristovăţ, curscru’ lu Handăr ţîganu-ăl dă-i Uica lu
Orbu?..., dzîsă Vericu Colă. Dar Văruţu Niţă îl 
cuncină pră Colă, śică:
- Cuncină-ce, Vericule Colă, că sigurat nu poace să
fie vorba c-ar fi...
... Ş-apo’ Pal ăsta, ungur-ungur, da’ şcie pogan śeci
pră turśeşce prăcum vorbeau ăia acu-s tri-patru suce
dă ańi, Pali ăsta unguru fu pră merit trimes dă un-
gurii dî la Ungaria la Ştămbul care-i Ţăringradu tu-
rśilor dîn băbăluc. Şî-n archivurili-ăle bătrâńe
d-acoló o conştătat Pali dă la Săghed cam pră unge-ar
veni în dzîua dă astădz dîn vremea scriată-n archi-
vurili turśeşci ăle bătrâńe – dă vă spusăi.
- Ş-apo’ śe-o fost zăflat Pali nostru acolo, ha?, în-
trăbă Vericu Colă cam în băźocură. Da’ Văruţu
Relu, făcându-să prăcum nu l-ar fi băgat în samă,
śică:
- ... O conştătat prăcumă vă am fost scriat io iaca-n
bucfariu ăsta – şî adusă un bucfarci cam puśar dă
vreme – că Bolomaśiu nostru dîn dzîua dă az ar fi
fost doauă sace, unu măi mărişor, da’ ălălalt dă tăt
michicel. Dăspră care, când or fost venit turśii, săce-
ńii le-or spus – nu prăśep cumă or fi prăśeput turśii
śe le-or fost spus săceńii, că d-aia o rămâńeat vorba
întră noi „po’ eşci nascar-turc dă nu prăśepi?!?” că

d-aia or prăśeput niśi întradus cu vrun tălmaś să fie
fost să aibă, prăcum că sacili d-ar fi fost pră locu
unge-i Bolomaśiu nostru ar fi ańinace dă doauă
pluţ... Ăl măi mare vińe că stă ańinat dă pluta mare,
ş-ăl măi mic, ălălalt, măi la geal, cumă ar veńi, ańi-
nat dă pluta a mică. Care śic-ar fi măi mică prîntru
că Cimişu-ăl dă lângp care creşcea pluta mică era
cam mult măi imălos... ş-atunśi... Dar dărinatu dă
Vericu Colă, iar śică:
- Ho, Vericule Relule, c-o fi! Vedz dacă ce-o adus
dracu – să iertaţ – dă ţ-ai perdut vremea prî la hăle
uşcoli?! Nărocu în Pali ăla, unguru dă dzîsăş! ’Po’ ai
śecit în carcea aia a lui şî nu ţ-ai adus d-amince că
Ociu Lae lu Mita ńe-o fost povăstuit c-o audzît când
o fost el copil vorba dîn băbăluc prăcum că turśii
când s-or năpăgit cu spăiia lor, n-or putut zăfla dî la
săceńii noştri că cumă s-ar cema satu ăla, fi-o fost
numa unu, o’-că fost-or doauă. Ş-atunśi spăiia ăl
mare – ia măi daţ naocol cu sfertuţu-ăl dă răchie, că
ńi să usucă ghergheluşu dîn fundoańea gurii –
scoasă sabia a cârnă şî śic-ar fi dzîs, prăcum ńe
spuńea Ociu Lae că o dzîs Spăiia, śică:
- Măi, voi oameni buńi, dăcă voi nu-m spuńeţ să
şciu şî io cumă-i dzîśeţ lu satu ăsta şî lu ălălalt, io,
ută, nu vă tai capu, nu prîntru că nu aţ merita, numa
că măi am lipsă dă voi. Dar tai legătura cu care 
le-aţ aninat pră care dă pluta mică, pră care dă pluta
mare şî cum or fi să piśe sacili aşcea doauă, aşa 
le-om vegé, sî cumă le-om vegé, aşa le-o fi soarcea.

Glosar
ńemoşag = rudă, rubedenie
şîntăru = hingherul
cuncină = linişteşte, calmează, temperează
Ştămbul = Istanbul
Ţăringradu = oraş imperial, capitală
archivuri = arhive
zăflat = identificat, aflat (cu certitudine)
conştătat = observat, constatat
bucfari = caiet mare, registru, cronică
nascar-turc = niscaiva, ceva neam
plută = plop
dărinat = glumeţ, poznaş, uşuratic, şturlubatic
naocol = împrejur
ghergheluş = omuşor, epiglotă

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.

TTrrii ffllaaccăărree
Doamnie greu mi-estă cuvântul

Când gângesc că pă pământ
La mulţ nu le scim mormântu’,

Alţii-s fără de mormânt.

Cum ar fi şî uica Relu –
Al dântâi boem dân sat –
După cum io fost lui felu,
Nişi acum nu l-am zuitat.

Doamnie, oare câtă vreme
M-am bătut cu sărăcia,

Dă când anii puş pă fugă
Mi-or furat copilăria!

Uica Relu cumsăcage
Cum mereu s-o respectat

O intrat ca la părage.
’N tri fi acăre în sat.

Într-unu pălăria,
În altu băţu’ ăl cârn;

El, cocon dă mâna-ntâia,
În al triilea stăpân.

Nelu, Lia luî Geganu,
Pepi Fleică şî cu Nicu
Io cu sora şî cu Leanu

Ne jucam în drum popicu.

Prau să nălţa spră stăle,
Şunăviţi ca la război,

N-am văzut nişicum că vine
Uica Relu cătră noi.

- Măi copii, ţuşe-vă moşu,
Văd că az vi-s tare mulţ.
Şî cu mâna tremurândă

Ne-o-mpărţât la tăţ bumbuţ.

Văd c-aveţ cu voi ş-o fată;
Când măi are moşu bani
O să-i cumpăr altădată

O păpuşă cu găitani.

Pân’ la bertu lu’ moş Tetu
Urează cu voce cruntă,
Înşirând tăt alfabetu’

Şinte lor, ca şi la nuntă.

- Bogătani şie baceţi doba
Cu averile dân sat

Unu-i mare în Chişoda
Ebu Dabu-a lu’ Ignat!

Faşeţi dar şi voi ca minie
Nu v-ascungeţi în cotărşi,
Căşi cu banii dân dricală
Cumpăraţi numa lisărşi.

Dar cum vremea-şi faşe felu’
Păstă tăt şe-avem în gând,

O plecat şî uica Relu
Cum plecăm şî noi pă rând

Ploaie pă Chişoda noastră
Cum or fost şî alce ploi;

Vremea bace în fereastră,
Treşe ia, treşem şi noi.

Pătru CHIRA

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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Karina Radulov
3 ani şi 8 luni, Giroc

Ştefan Vucea
2 ani, Giroc

Tyana Bălănescu
1 an şi 4 luni, Giroc

Giulia-Maria Bicu
2 ani, Giroc

Girocul a fost prezent, cu câţiva mici şahişti
aflaţi în ascensiune, la concursul pe echipe „Şah
la puterea doi”, organizat de C.S. Timişul Şag şi
Şcoala Gimnazială Şag în data de 10 mai 2014. 
A fost o competiţie gândită pentru a încuraja co-
laborarea dintre generaţii. De aceea, singura res-
tricţie în formarea echipelor a fost ca unul dintre
cei doi membri ai formaţiei să fie elev în ciclul
primar. Competiţia s-a desfăşurat după-amiaza,
pentru a permite părinţilor care lucrau dimineaţa
să participe şi pentru a nu se supra-
pune cu faza judeţeană a C.N. de
Şah pe echipe şcolare, care a avut
loc în dimineaţa aceleiaşi zile.
După ce au câştigat (dimineaţa) tit-
lul judeţean, componenţii primei
echipe şcolare a Girocului au sim-
ţit că e momentul să-i lase pe cole-
gii lor mai tineri de la Giroc să se
desfăşoare, în a doua parte a zilei
(concursul de „dublu” de la Şag).
Întrecerea s-a desfăşurat într-o at-
mosferă relaxată, întrucât singurii
„profesionişti” prezenţi au fost
campionii Parţei (Alex şi Claudiu
Ungureanu) care s-au oprit la Şag
şi au bătut tot, pentru a „răzbuna”
oarecum înfrângerea suferită în faţa
girocenilor în aceeaşi zi, la C.N. de
Şah pe echipe şcolare. Echipa din
Parţa se clasase, în dimineaţa zilei
de 10 mai 2014, pe locul 2 din 14
echipe, devenind pentru a treia oară
în patru ani vicecampioană jude-
ţeană cu echipa şcolii. Municipiul
Timişoara, cu echipa claselor 
I-VIII, de la Liceul „Carmen Silva”,
ocupase abia locul 3.
După ce echipa de „centură neagră”
a primit un premiu special (este
vorba despre fraţii Ungureanu), 
şahiştii giroceni au ieşit, din nou, în evidenţă.
Astfel, primul loc în clasamentul general a fost
ocupat de către echipa formată din Iucu Mihai
(elev în clasa I la Giroc) şi bunicul său. Alţi gi-
roceni premiaţi la Şag au fost: Cornelia Dumi-
trache, cu locul 1 la individual junioare şi echipa
formată din fraţii Dumitrache, Dorin şi Gabriel,
cu locul 1 la echipe sub 10 ani.
În data de 30 mai 2014, la Casa Tineretului din
Timişoara, s-a desfăşurat Memorialul „Pius
Brânzeu” la Şah, pentru copii şi juniori până la
16 ani. Au participat 57 de jucători, de la mai
multe cluburi din judeţul Timiş. Clubul de Şah
Giroc s-a aflat, din nou, în frunte, prin Paul 
Paraschiv şi Alexandra Paraschiv, care au ocu-
pat locurile 1 şi 2 în clasamentul general.
Între premianţi s-au mai găsit girocenii: Alboni
Denis (locul 7 în clasamentul general – au fost
premiaţi primii 10 jucători), Dumitrache Corne-
lia, locul 3 la categoria F10, precum şi debutanta
Pantiş Andra, cu locul 1 la fete până la 6 ani.
În perioada 24 iunie – 4 iulie 2014, la Eforie

Nord s-a desfăşurat festivalul internaţional de
şah Trofeul Litoralului, ediţia XXIV, organizată
de CS Tinerii Maeştri şi CS Jeco Centrocoop. În
turneul B, destinat juniorilor între 11 şi 14 ani, au
luat startul 68 de jucători, din România, Rusia şi
Republica Moldova. Clubul de Şah Giroc a fost
reprezentat de către Paul şi Alexandra Paraschiv
(ambii în vârstă de 12 ani). La capătul a 9 runde,
câştigătorul competiţiei a fost candidatul de
maestru Herea Sergiu, de la Clubul Sportiv 

Municipal Ploieşti, cu 7,5 puncte. Paul Paraschiv
s-a clasat pe locul 4  (din 68) în clasament, cu
6,5 puncte, devenind cel mai bun la categoria
B12. Premierea fiind însă mixtă (băieţi şi fete 
împreună) şi ajungând pe locul 2 de către ru-
soaica Granovskaya Ecaterina, Paul a optat pen-
tru locul 3 la categoria 14 ani, care-i asigura un
premiu mai mare (adică 250 de lei, recuperând
doar o mică parte din cheltuielile de participare).
Alexandra Paraschiv a terminat pe locul 26,
puţin sub prima treime a clasamentului, cu 5
puncte. I-ar mai fi trebuit un punct şi jumătate
pentru a urca pe podium, dar jucătoarea noastră
era probabil surmenată după eforturile de la na-
ţionalele pe echipe şcolare, unde a realizat 7 vic-
torii din 7 posibile. De notat că Paul Paraschiv
şi-a „răzbunat” de două ori sora, prin victoriile la
Alexandra Hriscu (A.C.S. Philidor Iaşi) şi la ru-
soaica Granovskaya. Paul a avut o singură în-
frângere, cu negrele, în faţa lui Shoshin Boris (de
la Moscova).

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

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

Echipa de fotbal Unirea Giroc a început pregătirile pentru noul
sezon de Liga a IV-a, care va debuta în luna august. Pentru a se
reacomoda la rigorile competiţiei, fotbaliştii pregătiţi de
antrenorul Orlando Trandu au început deja disputarea de meciuri
amicale, cu scopul de a cristaliza formule de echipă pentru cam-
pionatul ce stă să înceapă.
Unul dintre jocurile de pregătire disputate până acum a fost cel
cu Unirea Sânnicolau Mare, o formaţie bună a sezonului trecut şi
care a anunţat un obiectiv îndrăzneţ pentru campionatul 2014-

2015: câştigarea Ligii a IV-a Timiş şi accederea la barajul de pro-
movare în Liga a III-a. În aceste condiţii, fotbaliştii giroceni au
evoluat curajos în faţa uneia dintre favoritele la câştigarea cam-
pionatului. Unirea Giroc a marcat în acest joc de două ori, iar
până la urmă, partida s-a încheiat cu victoria oaspeţilor, care au
marcat de patru ori.
Sezonul viitor al Ligii a IV-a se anunţă unul foarte interesant, mai
ales că echipa campioană de anul trecut, CS Ghiroda, nu a reuşit
promovarea în Liga a III-a. Aşadar, pasionaţii de fotbal din co-
muna Giroc vor avea parte de jocuri deosebit de interesante, pe
arena Unirea din localitate urmând să vină echipe precum ASU
Poli, Ripensia Timişoara, CS Ghiroda şi adversarii din „amicalul”
prezentat anterior, Unirea Sânnicolau Mare. (A.B.)

UUnniirreeaa GGiirroocc
pprreeggăătteeşşttee nnoouull
sseezzoonn ffoottbbaalliissttiicc

Ionel Pascota, dascăl 
pentru motocicliştii amatori
Mai mulţi motociclişti din Vestul României au participat, pe cir-
cuitul Vik Power din Arad, la un curs susţinut de Ionel Pascota,
campion al României şi al Europei, şi de profesioniştii de la
Freedom Crew. Scopul cursului a fost acela de a-i învăţa pe pa-
sionaţi cum să-şi perfecţioneze tehnica de condus motocicleta.
Evenimentul a fost un succes, ţinând cont de numărul mare de
participanţi înscrişi, motiv pentru care s-a desfăşurat pe durata
a nu mai puţin de şase ore, având o parte teoretică şi una 
practică.
Pascota Racing Team Service&Tuning a oferit cursantului cu
cea mai bună ascensiune un premiu constând într-un schimb de
ulei şi filtru de ulei.
„Mă bucură să văd că motociclismul din România trăieşte şi
răspunde unei asemenea invitaţii. Pe lângă cei 40 de cursanţi am
văzut mulţi susţinători veniţi tot pe motocicletă, creând o ima -
gine deosebită şi o atmosferă foarte plăcută. Îi mulţumesc lui
Ionel Pascota că a răspuns afirmativ invitaţiei noastre de a par-
ticipa la acest curs şi sperăm că la anul, tot împreună, să ducem
acest curs pe un circuit din afara ţării”, a declarat Flavius Ciuică,
preşedintele Freedom Crew Timişoara. (A.B.)


