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Asemenea fiecărui an, în data de 26 octombrie, Biserica
Ortodoxă dinGiroc l-a prăznuit pe Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, ocrotitorul Bisericii noastre, care are hramul în
această dată.
Şi în acest an, evenimentele organizate cu acest prilej au
cuprins activităţi deosebite, care au evidenţiat acest mare
praznic al tuturor credincioşilor parohiei noastre.
Astfel, cu această ocazie, am avut invitaţi veniţi tocmai
din judeţul Suceava, şi anume corul Corul Ecclesia, al

Parohiei Ortodoxe Dorna Candrenilor, care în seara zilei
de sâmbătă, 25 octombrie, la ora 18, după slujba Vecer-
niei cu Litie, a susţinut un concert de muzică biseri-
cească, iar mai apoi, în ziua de duminică, a oferit
cântările din cadrul Sfintei Liturghii.
Foarte mulţi dintre credincioşii parohiei noastre au par-
ticipat la slujbele prilejuite de hramul Bisericii noastre,
atât spre cinstirea Sfântului Dimitrie, cât şi pentru zidirea
sufletească a fiecăruia, amintindu-ne că acest mare sfânt

s-a jertfit pentru credinţa creştină şi este pururi rugător
în cer pentru întreg neamul creştinesc dreptslăvitor, aşa
precum ne arată şi troparul sfântului:
„Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtă-
torule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci,
precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai
făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu
roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă”.

Preot paroh, Marius ŞONEA

Prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul
de Mir, Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Giroc

Cetăţenii români cu drept de vot sunt chemaţi
la urne în data de 2 noiembrie,pentru a-şi alege
preşedintele.
Maimulte amănunte puteţi a�a în pagina 9!
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Asociaţia Culturală „David Voniga”, în 
colaborare cu Institutul de Studii Banatice
„Titu Maiorescu” al Academiei Române, 
Fi liala Timişoara, Universitatea de Vest din
Timişoara, Universitatea „Eftimie Murgu”
din Reşiţa, Universitatea „Petru Maior” din
Târgu-Mureş, Institutul de Cercetări al

Românilor din Ungaria, Institutul Cultural
al Românilor din Voivodina şi Societatea 
Enciclopedică a Banatului a organizat, la
Giroc, în perioada 24-25 octombrie 2014, cea
de-a III-a ediţie a Conferinţei Interna ţio na le
„Banat – Europa: istorie şi cultură”.

Detalii în pagina 6
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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

Pe unii oameni, cu totul protivnici, binefacerile îi îm-
blânzesc. Pe invidios însă, binefacerile mai mult îl înrăiesc.
Cu cât invidiosul are parte de mai mari binefaceri, cu
atât mai tare fierbe de ciudă, mai mult se supără şi se
mânie. Mulţumind pentru darurile primite şi mai mult se
cătrăneşte de purtarea binefăcătorului. Ce fiară nu în-
trec ei prin cruzimea lor? Câinii, cărora li se aruncă o
coajă, se domesticesc; leii, cărora li se poartă de grijă, se
îmblânzesc. Invidioşii, însă, mai mult se irită când li se
arată îngrijire şi atenţie. (Sfântul Vasile cel Mare)

Inima iubitoare de agoniseală se aseamănă cu focul care
se întinde din ce în ce mai departe pe materia ce arde şi
distrugând una, cuprinde alta. (Sfântul Vasile cel Mare)

Omul desăvârşit este acela care primeşte cu o egală stare
a duhului şi cu mulţumire, din mâinile Domnului, schim-
bările vieţii sale, atât pe cele fericite, cât şi pe cele nefe-
ricite. (Sfântul Vasile cel Mare)

Copiii evlavioşi sunt cea mai mare mângâiere pentru
părinţii evlavioşi: sunt cea mai bună împodobire a
părinţilor vii şi cel mai bun monument al părinţilor
morţi. (Sfântul Vasile cel Mare)

Sunt două însuşiri de căpetenie ale iubirii: mâhnirea şi
teama pentru cele care-l pot vătăma pe cel iubit şi bucu-
ria şi râvna pentru folosul lui. (Sfântul Vasile cel Mare)

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144
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Sfântul Dimitrie a trăit la Tesalonic 
(Salonic, în Grecia de azi), în vremea îm-
păraţilor Diocleţian şi Maximian (284-305).
Provenea dintr-o familie nobilă din Mace-
donia, era admirat de toţi, nu doar pentru
nobleţea şi frumuseţea lui exterioară, ci şi
pentru virtuţile sale, pentru înţelepciunea şi
bunătatea sa.
Încă din tinereţe a devenit strateg şi spe-
cialist în arta militară, aşa încât, în ciuda
vârstei lui, a fost numit gene ral al armatelor
Tesaliei şi proconsul al Greciei, de către
Maximian Galerius, Cezarul Greciei şi al
Macedoniei.
Toate aceste onoruri nu l-au făcut pe 
Dimitrie să piardă din vedere lucrurile im-
portante, şi anume: cele legate de mântuirea
sufletului. Fiind dintru început evlavios şi
învăţător al credinţei în Iisus Hristos, îşi petrecea o bună parte
a fiecărei zile cu învăţarea şi interpretarea învăţăturii lui Hris-
tos, în public şi fără să se ascundă, aşa încât mulţi păgâni din
Tesalonic şi din regiune s-au convertit la creştinism, în ciuda
persecuţiilor pornite de împărat împotriva lor.
Biruitor în războiul contra sciţilor, în drum spre Roma, Cezarul
Galerius (care tocmai fusese proclamat August pentru partea
răsăriteană a Imperiului Roman) s-a oprit la Tesalonic pentru a
fi aclamat de popor şi a face sacrificii zeilor. Câţiva păgâni in-
vidioşi din oraş au profi tat de această ocazie pentru a se plânge
împăratului şi a-l denunţa pe Dimitrie că este creştin. Mânia 

împăratului a devenit repede furie, când a
aflat că Dimitrie nu doar era ucenic credin-
cios al lui Hristos, dar şi predica în public
cre dinţa creştină. 
Astfel, împăratul a poruncit ca sfântul să fie
prins şi dus într-o temniţă umedă din sub-
solul unei băi publice.
Lăudându-se Galerius cu un om al lui pe
care îl chema Lie şi îndemnând pe oamenii
cetăţii să se lupte cu el – căci întrecea acesta
pe toţi cei de vârsta lui la mărimea trupului
şi la putere –, un oarecare tânăr creştin, pe
nume Nestor, mergând la Sfântul Dimitrie în
temniţă, îi zise: „Robule al lui Dumnezeu,
vreau să mă lupt cu Lie. Roagă-te pentru
mine”. 
Iar sfântul, însemnându-l la frunte cu sem-
nul crucii, îi zise: „Şi pe Lie vei birui şi pen-

tru Hristos vei mărturisi”. Luând Nestor îndrăzneală din
cuvintele acestea, merse de se lupta cu Lie şi-l omorî. De acest
lucru. împăratul, s-a ruşinat, s-a mâhnit şi s-a mâniat.
Fiindcă s-a aflat că Sfântul Dimitrie a îndemnat la aceasta pe
Nestor, a trimis ostaşi şi le-a poruncit să-l străpungă cu suliţele
pe sfântul în temniţă, pentru că a fost pricina morţii lui Lie. 
Şi făcându-se aceasta, îndată marele Dimitrie şi-a dat sufletul
în mâinile lui Dumnezeu, făcând după moartea sa multe 
minuni şi uimitoare tămăduiri. Apoi, din porunca împăratului
s-a tăiat şi capul lui Nestor. (M.S.)

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc DDiimmiittrriiee,,
IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în Tracia, într-un sat
numit Epivata, din părinţi creştini, de neam bun şi bogaţi.
Ei au botezat-o şi au crescut-o pe Parascheva în credinţa
creşti nă. Evlavioasă fiind, mergea mereu cu maica ei la 
Bise rica Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Într-o zi,
după ce trecuse de vârsta de zece ani, mergând la biserică, a
auzit acest cuvânt al Evangheliei: „Cel ce
voieşte să vină după Mine, să se lepe de
de sine şi să ridice Crucea sa şi să urmeze
Mie” (Luca 9, 23 ). Auzind acestea, s-a
aprins inima ei, dorind să împlinească
deîndată cuvântul Evangheliei. Ieşind
din biserică şi întâlnind un sărac, s-a as-
cuns de maica sa şi, dezbrăcându-se de
hainele bogate pe care le purta, le-a dat
lui, iar ea a îmbrăcat hainele săracului.
Când a venit acasă şi au văzut-o părinţii
într-un astfel de chip, s-au îngrozit şi au
bătut-o, ca să nu mai facă aşa ceva. Ea
însă a făcut acestea de mai multe ori,
neluând în seamă ocările, ameninţările şi
bătaia pe care o lua de la părinţi. Iar cele
pe care le îndura acasă erau ca nişte pre-
vestiri ale roadelor duhovniceşti de mai
târziu, mai presus de firea omenească.
Sufletul ei ardea însă de dorinţa de a sluji Lui Dumnezeu,
după cuvântul auzit. Drept care, într-o bună zi a fugit de

acasă fără ştirea părinţilor, plecând la Constantinopol, unde
s-a închinat în bisericile Lui Dumnezeu, la moaştele Sfinţilor
şi a ascultat povăţuirile duhovniceşti ale sfinţilor de acolo. 
Întărindu-se cu rugăciunile lor, a plecat din cetate, a trecut în
Calcedon şi în cele din urmă s-a aşezat în Heracleea Pontu-
lui, mergând pe jos până acolo.

Nevoindu-se prin foarte multe fapte bune,
ajungând la vârsta de 25 de ani, a plecat la
Iope. Şi mergând de acolo pe o corabie, a
pornit către patria sa, ajungând acolo după
o călătorie plină de primejdii pe mare.
Apoi, pururea pomenita a venit iarăşi la
Constantinopol, şi după ce a cer ce tat
dumnezeieştile locaşuri şi pe sfinţii băr-
baţi, a plecat şi s-a aşezat într-un sat numit
Calicratia, în biserica Sfinţilor Apostoli,
nesocotind petrecerea părinţilor săi de bun
neam şi batjocorind cu înţelepciune un-
eltirile vicleanului înşelător. 
Doi ani a petrecut acolo, după care a ador-
mit întru Domnul, încredinţându-şi sfân-
tul său suflet în mâinile îngereşti, spre
sălăşluirea în locaşurile cele veşnice şi

dumnezeieşti; iar trupul său, înfrumuseţat cu dumnezeieşti
haruri, l-a ascuns în pământ. M. STURZA

SSffâânnttaa CCuuvviiooaassăă PPaarraasscchheevvaa
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În ultima periodă, efectivul Poliţiei Locale Giroc a des-
făşurat activităţi de patrulare şi control în echipaje
mixte cu poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală, pe
raza de competenţă, urmărind respectarea normelor de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în-
deosebi pe timpul nopţii, dar şi prevenirea furturilor din
locuinţe, a materialelor din imobilele aflate în con-
strucţie – existând numeroase cazuri de acest fel înre -
gistrate până acum – precum şi depistarea per soa nelor
ce dau foc la mirişti ori incendiază deşeuri vegetale.
Vom coopera, în cadrul unor patrule mixte, şi cu
echipaje din cadrul poliţiei rutiere, în special la orele
după-amiezii şi spre seară, precum şi în week-end, ca
urmare a sesizărilor unor cetăţeni şi a reclamaţiilor
scrise primite, cu scopul respectării regimului de viteză

în localitate, depistarea celor ce conduc mopede cu
încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la înmatricu-
lare ori existenţa permisului de conducere, în speţă, a
categoriei corespunzătoare, precum şi verificarea bici-
cliştilor din punct de vedere rutier. Nu în ultimul rând,
vom verifica actele de provenienţă a bicicletelor.
Recomandăm cetăţenilor să-şi ia toate măsurile de
prevedere în scopul prevenirii furturilor din locuinţe,
dotarea cu sisteme de alarmă ori camere video şi 
sesizarea de îndată a poliţiei, în legătură cu prezenţa
oricăror persoane sau autovehicule ce pot crea suspiciuni
cu privire la existenţa lor în anumite zone ori la ore
nepotrivite.

Şef Serviciu Poliţie Locală Giroc, 
jr. Dan SGURĂ

Poliţia Locală Giroc 
vă informează

Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/2011 privind mă-
surile de protecţie socială în perioada sezonului
rece, actualizată, are ca scop reglementarea
acordării unor măsuri de protecţie socială a popu-
laţiei reprezentate de ajutoare lunare pentru
acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente
încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece,
precum şi a modului de facturare şi plată a 
energiei termice.

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi
noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
- ajutor pentru încălzirea locuinţei – măsură de
sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după
caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor
vulnerabili cu venituri situate până la un prag sta-
bilit de lege şi care are drept scop acoperirea inte-
grală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu
încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru con-
sumatorii de energie termică în sistem centralizat,
energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pen-
tru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel
principal utilizat;
- titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei –
reprezentantul familiei sau, după caz, persoana sin-
gură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare
a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care
poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul
de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat
locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare
cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titu-
larul contractului de închiriere, comodat, conce-
siune al acesteia ori alt membru de familie major şi
împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul
contractului de închiriere ori, după caz, reprezen-
tantul legal al persoanei singure care nu a împlinit
vârsta de 16 ani.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut de
prezenta Ordonanţă de Urgenţă ca măsură de sprijin
suportată din bugetul de stat, se acordă numai
familiilor şi persoanelor singure care nu benefici-
ază de alte forme de sprijin pentru încălzirea

locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau
altor reglementări specifice pentru diverse ramuri
economice, precum şi în baza legii.
Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea
locuinţei cu gaze naturale sau cu combustibili solizi,
venitul lunar net pe membru de familie trebuie să
fie până la 615 lei.
Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt 
următoarele:
- Cerere tip (de la Primăria comunei Giroc);
- Acte de identitate pentru toţi membrii familiei
(C.I./B.I., certificate de naştere pentru copii sub 
14 ani);
- Certificate căsătorie;
- Act de proprietate;
- Acte doveditoare de venit;
- Adeverinţă de la Registrul agricol;
- Factură de gaz pentru consumatorii de gaze 
naturale;
Cererea pentru acordare ajutorului de încălzire nu
poate fi aprobată dacă familia sau persoana sin-
gură solicitantă deţine în proprietate cel puţin unul
din bunurile mobile sau imobile de mai jos:
- clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de
domiciliu şi anexele gospodăreşti;
- terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea afe rentă
şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în
zona urbană sau 2.000 mp în zona rurală;
- autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani;
- două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete
cu o vechime mai mică de 10 ani;
- autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice
fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
- şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
- utilaje agricole: tractor, combină autopropulsantă;
- utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară
de cereale;
- utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje
acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
Cererile însoţite de actele necesare se depun zilnic,
la Compartimentul de asistenţă socială din cadrul
Primăriei comunei Giroc  (cam. 13), între orele 
8-16. Insp. Lavinia DAVID
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În şedinţa din această lună, consilierilor
locali li s-au propus spre aprobarea 
următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea
titlului de cetăţean de onoare al comunei
Giroc domnului Lână Ghiorghiţă şi a
Plachetei pentru activitatea culturală 
locală.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea
titlului de cetăţean de onoare al comunei
Giroc domnului general-maior în rezervă
Prunariu Dumitru Dorin şi a Plachetei
pentru merite deosebite în activitatea 
aeronautică.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea
titlului de cetăţean de onoare al comunei
Giroc domnului Urşica Adrian-Dănuţ şi
a Plachetei în semn de recunoştinţă pen-
tru anii petrecuţi în slujba ţării, servind
aripile Aviaţiei Române.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „Extindere
zonă locuinţe cu funcţiuni complemen-
tare” – extravilan Giroc, CF 410153
Giroc,  nr. cad.  410153, în suprafaţă de
20.200 mp, beneficiari Bere Patricia, Bere
Floarea, Bere Florin şi Bere Mihaela.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare
zonă rezidenţială cu funcţiuni comple-
mentare” – extravilan Giroc, CF 408476
Giroc,  nr. cad.  408476, în suprafaţă  de
10.178 mp, beneficiari Pintea  Floare şi
Pintea Cosmin Florin.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării directe a terenului înscris în
CF 405492, Giroc nr. top/cad. 405492 în
suprafaţă de 336 mp. către domnii 
Burlacu-David Ioan şi Burlacu David
Floarea, proprietari ai  construcţiei.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind vânzarea
bunurilor imobile - terenuri şi construcţii,
proprietate privată a Comunei Giroc.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind prestarea de
activităţi în folosul comunităţii pe raza
Comunei Giroc
9. Proiect de hotărâre privind acordarea
unui ajutor de urgenţă familiei doamnei
Suciu Alina.
10. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea contractului de asociere cu Fundaţia
Academică Culturală Timişoara.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea
denumirii „Parcul Aurel Vlaicu”, 
parcului din localitatea Giroc, Calea 
Timişoarei.
12. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea efectuării transportului grupului or-
ganizat în excursia din Ungaria, în ziua
de 29.11.2014, format din angajaţi ai
primăriei şi ai S.C GIROCEANA S.R.L.

V. TOMOIAGĂ

Din agenda 
Consiliului Local
al Comunei Giroc
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Parcul de pe strada Timişoarei din Giroc a primit, în
această lună, numele marelui aviator român Aurel
Vlaicu. În incinta parcului a fost instalată o replică a
modelului avionului Vlaicu II al marelui inventator şi
inginer, iar la ceremonia de sfinţire a avionului şi a
monumentului dedicat pionierului aviaţiei, Aurel
Vlaicu, a participat şi domnul Dumitru Prunariu, pri-
mul român care a zburat în cosmos. Atmosfera a fost
una emoţionantă, la ea participând numeroşi giroceni,
consilieri locali şi elevi ai Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc.
Primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma,
l-a întâmpinat pe domnul Dumitru Prunariu cu urmă-
toarele cuvinte: „Ne bucurăm că sunteţi alături de noi,
pentru a participa împreună la acest eveniment, unul
care ne aduce aminte de cel care a fost Aurel Vlaicu.
Dumneavoastră sunteţi simbolul românesc a ceea ce
înseamnă aviaţie şi cosmonautică”. Primul român care
a zburat în afara atmosferei terestre a gustat, apoi, din
tradiţionala pâine cu sare, simbolul românesc al ospi-
talităţii, o pâine giroceană autentică.
Domnul primar s-a adresat celor prezenţi, menţionând
că evenimentul reprezintă o manifestare marcantă
pentru comunitatea giroceană. „Urăm bun venit dom-
nului Dumitru Prunariu, primul cosmonaut al Româ-
niei, singurul până acum şi, probabil, mult timp de
acum înainte. Îi mulţumesc că a venit aici pentru a
primi un dar poate neînsemnat faţă de toate distinc-
ţiile pe care le-a primit până acum, datorită valorii sale
inestimabile în ceea ce înseamnă cosmonautică”, a
spus edilul comunei. Prezenţa domnului Dumitru Pru-
nariu la Giroc a fost una cu multiple semnificaţii, chiar
în preziua în care Biserica Ortodoxă îşi sărbătorea
Hramul, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir. 
Acest lucru a fost posibil şi graţie implicării Asocia-
ţiei Culturale Pro Philarmonia, reprezentată la Giroc
de doamna Lorena Vlad, şi a Fundaţiei Culturale Aca-
demice Timişoara reprezentată de domnul Ioan Gâr-
boni, directorul Filarmonicii Banatul.
Domnul prof. dr. Florin Golban, consilier local, a
făcut o prezentare a evenimentului şi a personalităţii
lui Aurel Vlaicu, unul dintre pionierii aviaţiei româ-
neşti. În completarea celor spuse de prof. dr. Florin
Golban, domnul primar a amintit celor prezenţi că
aici, la Giroc, comunitatea locală, în frunte cu preotul
David Voniga, a luat o decizie strălucită, aceea de a
realiza un monument cu cruce, acesta fiind primul ri-
dicat în ţară, la circa şapte luni de la tragicul accident
din 13 septembrie 1913, când avionul Vlaicu II, pilo-
tat de Aurel Vlaicu, s-a prăbuşit la Băneşti, lângă
Câmpina.
Despre macheta avionului Vlaicu II prezentă de acum
în Parcul „Aurel Vlaicu” din Giroc a vorbit consilie-
rul local Mircea Bota: „Această machetă a ajuns la
Giroc datorită unor oameni inimoşi, care au vrut să
continue ceea ce au realizat înaintaşii noştri giroceni
în 1914. Am fost ajutaţi de asociaţia condusă de dom-
nul Ioan Coriolan Gârboni, un om care respectă, în-
curajează şi transmite mai departe cultura poporului
român. De asemenea, ne-au sprijinit domnul Con-
stantin Custura, care a muncit două săptămâni încon-
tinuu la machetă, şi Liviu David, care a pus la
dispoziţie logistica pentru realizarea machetei. Am be-
neficiat şi de sprijinul domnului dr. ing. Ariton Flo-
rea, inginer de aeronave, cel care a reconceput
proiectul avionului Vlaicu II. Alături de noi este şi
domnul academician Vasile Tărâţeanu, de la Cernăuţi,
preşedintele Fundaţiei «Casa Limbii Române», pentru
că, să nu uităm, Aurel Vlaicu a zburat şi peste acest
oraş din Bucovina”.
Domnul profesor Ioan Traia a prezentat un document
important din anul 1914, cules din ziarele locale ale
vremii, cu privire la actul comunităţii din Giroc de a
ridica un monument închinat lui Aurel Vlaicu. În ar-
ticolul semnat de Constantin Savu, în ziarul „Popo-
rul”, din Arad, intitulat „Serbările de la Giroc”,
domnul profesor Traia a descoperit că acest material

vorbea tocmai despre manifestările organizate aici în
memoria lui Aurel Vlaicu. „În ziua a doua a Sfintelor
Paşti, în anul 1914, s-a sfinţit acest monument. Zia-
ristul Constantin Savu a prezentat cu lux de amănunte
şirul evenimentelor desfăşurate la Giroc. Iată că, la
nici un an de la 13 septembrie 1913, la Giroc se înălţa
primul monument închinat memoriei lui Aurel Vlaicu,
cel care a murit încercând să treacă în zbor la fraţii
noştri de dincolo de Carpaţi. A fost nu doar un gest de
cinstire, ci şi un gest de curaj pentru că, pe vremea
aceea, Girocul şi această parte de ţară se aflau sub Im-
periul austro-ungar. În articolul pe care l-am cercetat
se spune: «La ora 11, în acompaniamentul clopotelor
bisericii, o mulţime de oameni s-a îndreptat spre mo-
numentul ridicat la marginea dinspre Timişoara a sa-
tului, în frunte cu preoţii David Voniga şi Trifu Petcu,
cu dascălul Mihai Bocşa, corul bărbătesc, corul mixt,
cu elevii şi elevele şcolilor din localitate». Apoi, se re-
latează că, după slujba de sfinţire, preotul David Vo-
niga a rostit o frumoasă cuvântare, din care redau un
mic fragment: «Consacrat-am această sfântă cruce
pentru preamărirea lui Dumnezeu care, chipul omu-
lui luând, pe acest semn de răstignire şi moarte a răb-
dat pentru noi şi pe care-L rugăm ca să ne facă întărire
în credinţă, mângâiere în restrişte şi talismane în
nevoi. Consacrat-am această sfântă cruce memoriei
unui geniu al neamului nostru, care prin moartea sa
tragică s-a făcut martirul ştiinţei şi al năzuinţei spre
gloria neamului românesc». Pe cruce stătea scris:
«Întru mărirea lui Dumnezeu şi în memoria lui Aurel
Vlaicu, geniul aviaticei române, ridicatu-s-a această
sfântă cruce de către credincioşii Bisericii românilor
ortodocşi din Giroc, în anul 1914, ziua a doua a Sfin-
telor Paşti»”, a spus domnul profesor Ioan Traia.
Domnul academician Vasile Tărâţeanu, oaspete venit
tocmai de la Cernăuţi, a spus: „Mă simt onorat de in-
vitaţia pe care am primit-o de la Primăria Giroc, de a
asista la simpozionul internaţional care a avut loc aici
şi la evenimentul de sfinţire a monumentului închinat
lui Aurel Vlaicu. Vreu să vă spun că, în anul 1912,
Aurel Vlaicu a efectuat patru zboruri la Cernăuţi. Ca
şi aici, la Giroc, în cazul ridicării monumentului, presa
vremii din Cernăuţi a prezentat aceste zboruri, ca pe
unul dintre cele mai importante momente din viaţa şi
istoria poporului român. Aurel Vlaicu demonstra în-
tregii lumi geniul poporului român”.
Părintele Marius Şonea, preotul paroh al Bisericii Or-
todoxe Române din Giroc, a oficiat o slujbă de po-
menire şi de odihnă a sufletului marelui om de ştiinţă
Aurel Vlaicu şi a sfinţit monumentul şi avionul am-
plasate în parcul din Giroc.

MMOOMMEENNTTEE FFEESSTTIIVVEE LLAA GGIIRROOCC
Noul parc al comunei a primit numele „Aurel Vlaicu”,

unul dintre pionierii aviaţiei româneşti
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Momentul culminant al manifestării a fost cel în care
domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma i-a înmânat domnu-
lui general-maior de aviaţie Dumitru Prunariu diploma
şi placheta de Cetăţean de Onoare al comunei Giroc.
Domnia sa a adresat câteva cuvinte asistenţei:

„Domnule primar, domnilor consilieri, dragi prie-
teni. Nu este numai o plăcere, ci chiar o onoare să
mă aflu la inaugurarea unui monument, a acestui
avion al lui Aurel Vlaicu, un pionier al aviaţiei ro-
mâneşti, care şi-a construit avioanele aici şi a zbu-
rat cu ele pe pământul României. Aş menţiona un
singur lucru: există, într-un fel sau altul, că este un
fapt, un dat sau o genă care se transmite rămâne de
văzut, o axă a aviaţiei – din centrul României, să
spunem Braşov, spre vest. Dacă luăm industria ae-
ronautică, foarte puternic dezvoltată în perioada in-
terbelică şi în al Doilea Război Mondial, amintind
de avionul IAR 80, care a luptat pe frontul de Est şi
era considerat al patrulea cel mai cunoscut din
lume, pot spune că axa de care vorbeam anterior a
fost precedată de cei care au avut realizări deose-
bite în domeniul rachetelor şi al cosmosului, la
Sibiu”. Domnul Dumitru Prunariu a vorbit apoi des-
pre o serie de oameni de ştiinţă români care au făcut
descoperiri importante în ceea ce priveşte navigaţia
spaţială.
„Întorcându-ne încoace, spre Banat, ne mândrim că
avem actuala comună Aurel Vlaicu, avem comuna
Traian Vuia, acolo unde s-au născut aceşti pionieri
ai aviaţiei româneşti, şi ajungând aici, lângă Timi-
şoara, la Giroc, unde am participat la această mani-
festare deosebită şi emoţionantă. Oamenii de aici
au repus în valoare această cruce, pe care înaintaşii
lor au ridicat-o imediat după ce Aurel Vlaicu a dis-
părut dintre noi. La fel, acest avion ne va aduce
mereu aminte de realizările deosebite ale lui Aurel
Vlaicu. Mulţumesc şi Primăriei pentru decizia de a

da acestui parc numele marelui nostru înaintaş. Spi-
ritul aeronautic trebuie păstrat, pentru că aeronau-
tica reprezintă ştiinţă, tehnologie înaltă şi tendinţa
permanentă a oamenilor, a tinerilor, chiar a copii-
lor, în evoluţia lor, spre progres, spre a face lucruri

deosebite. Mă bucur că acest lucru se întâmplă şi că
el este realizat de oameni care înţeleg semnificaţia
acestor lucruri. Vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi
aici, la Giroc, şi mă bucur că am avut prilejul să mă
aflu în mijlocul dumneavoastră”.
O Diplomă de Excelenţă a fost acordată preotului

Mircea Marcel Vlaicu, al patrulea nepot al lui Aurel
Vlaicu. Domnul Mircea Marcel Vlaicu a fost, la
rândul său, pilot comandor, iar apoi, după retrage-
rea din aviaţie, absolvent al şcolii de teologie şi
preot militar. Faptul că a trebuit să fie, în aceeaşi zi,
la Timişoara, pentru manifestările prilejuite de Ziua
Armatei Române, l-a făcut să nu  poată onora invi-
taţia de a participa la evenimentul de la Giroc.

Distincţii pentru
personalităţi 

girocene
Cu acest prilej, au mai fost acordate încă trei titluri
de Cetăţean de Onoare. Primul dintre acestea a fost
decernat domnului Adrian Urşica, consilier local,
fost pilot militar.
Următorul titlu i-a fost acordat unui fost reprezen-
tant al administraţiei locale, care timp de mai mulţi
ani s-a zbătut, după cum spunea domnul primar, ca
„această localitate să aibă tot ceea ce-i trebuie şi,
după puterile domniei sale – care erau foarte mari –
şi după puterile materiale ale vremii – care erau
foarte mici – a realizat lucruri minunate”. Consiliul
Local al comunei Giroc s-a gândit, astfel, să acorde
titlul de Cetăţean de Onoare domnului Gheorghe
Haneş, un primar care a lăsat în urma sa doar amin-
tiri plăcute.
„Trăieşte printre noi un om deosebit, un om cu un
suflet sensibil, care reuşeşte să scrie versuri deose-
bite, care plac multora dintre noi şi ne ung la inimă,
aducându-ne aminte de tinereţile noastre şi de ceea
ce înseamnă că românul, într-adevăr, are suflet de
poet”, a spus domnul primar Iosif-Ionel Toma 
înainte de înmânarea diplomei şi a plachetei cu tit-
lul de Cetăţean de Onoare poetului George Lână.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
sursa foto: www.girocchisoda.com

Foto: Tibi SZASZ

MMOOMMEENNTTEE FFEESSTTIIVVEE LLAA GGIIRROOCC
Dumitru Prunariu, Cetăţean de Onoare 

al comunei Giroc
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Secţiunea istorie
În cadrul acestei secţiuni, au susţinut prelegeri ur-
mătorii invitaţi:
Octavian GRUIŢA – „Din cronica nemţilor 
(şvabilor) din Giroc”; (1)
Florin GOLBAN – „Girocul şi Chişoda în anii celui
de-al doilea război mondial (iunie 1940 - 23 august
1944)”; (1)
Mircea STURZA – „Contribuţia lui Sabin Drăgoi la
dezvoltarea muzicii bănăţene”; (1)
Viorel Dorel CHERCIU – „Concediul preoţesc –
Studiu istoric”; (1)
Alin Cristian SCRIDON – „Materiale şi manuale
şcolare utilizate de profesorii de la Institutele Teo-
logice din Arad, Caransebeş şi Timişoara la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea. O perspectivă noutestamentară”; (1)
Ioan HAŢEGAN – „Dicţionar istoric al aşezărilor
din Banat. Sec. XI-XX. Atestări documentare și car-
togrtafice”; (1)
Alexandru GYURIS – „Probleme de geografie is-
torică a Banatului medieval”; (1)
Alexandru KÓSA – „Câteva observaţii privind
comitatul medieval Timiş”; (1)
Tiberiu CIOBANU – „Pavel Chinezul - mare per-
sonalitate a Banatului medieval”; (1)
Adrian MAGINA – „Despre accepţiunea temenului
de voievod în Banatul medieval”; (1)
Mihai PÂRVULESCU – „Asociaţiile de învăţători
bănăţene din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea”; (1)
Angela DUMITRESCU – „Şcoala bănăţeană şi
tranziţia de la sistemul de învăţământ austro-ungar
la cel românesc după modelul european - francez”; (1)
Ofelia-Liana MITRACHE - „Autorităţi şcolare în
judeţul Mehedinţi între anii 1864-1918” (1);
Carmen ALBERT – „Concepţia politică în gândirea

lui Cornel Grofşorean (sec. XIX-XX)”; (1)
Ioan MUNTEANU – „Componente ale vieţii eco-
nomice, sociale şi spirituale în plasa Periam la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea”; (1)
Mihaela BEDECEAN – „Memorialişti bănăţeni pe
frontul italian”; (1)
Ovidiu Emil IUDEAN - „Elita parlamentară din
Banat înainte şi după Marele Război”; (1)
Daniel ALIC – „Episcopia Caransebeşului în spri-
jinul comunităţilor bănăţene. Aspecte din corespon-
denţa Marelui Război”;
Ovidiu ROŞU – „Banatul Montan în vâltoarea
evenimentelor petrecute în anul 1944”; (1)
Ioan DRĂGUŢ   – „Reformele monetare din cadrul
sistemului bănesc al leului. 1867-1947”; (1)
Alexandru Constantin CHITUŢĂ   – „Părintele
David Voniga - vrednic slujitor şi predicator de ex-
cepţie - preocupări şi idei omiletice şi catehetice în
predicile sale”; 

Secţiunea cultură
La această secţiune au conferenţiat:
Viorica PRIDII – „Arta populară românească din
Bucovina de Nord”;    
Livia MAGINA – „Diecii în Banat. Contribuţii la
cultura scrisului în Evul Mediu”; (2)
Vasile TĂRÂŢEANU – „Cultura română din nor-
dul Bucovinei după 1940”;
Ioan DAVID – „Lucian Costin, cărturar bănăţean
pierdut în negura timpului”; (II)
Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU – „Locuri şi locuire
în lirica lui Moni Stănilă”; (II)
Dana Nicoleta POPESCU – „Simona Constanti-
novici - postmodernism și simbolism”; (II)
Constantin-Tufan STAN – „Vocaţia plastică a lui
Victor VLAD DELAMARINA”; (2)
Ion TRAIA – „Monumentul lui Aurel VLAICU de
la Giroc”; (2)
Adina MUNTEAN – „Importanta bibliotecilor
poporale din Banat în promovarea cunoştiinţelor
agrare la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX”; (2)
Tatiana OSTROVEANU – „Tradiţii şi cultura în
oraşul Drobeta Turnu Severin”; (2)
Andreea DĂNCILĂ – „Comitatul Timiş în ancheta
ASTREI privind Primul Război Mondial”; (2)
Emanuil INEOAN – „Aromânii si propaganda
sârbo-bulgară în Macedonia la sfârşit de secol XIX-
început de secol XX”; (2)
Nicolae PETCHESCU – „Evoluţia băilor imperiale
austriece din staţiunea Băile Herculane”; (2)

Secţiunea etnografie-
folclor

La cea de-a treia secţiune a Conferinţei inter-
naţionale de la Giroc au prezentat lucrări:
Ion MURARIU – „Dascălul, ziaristul, scriitorul Ion
DUMITRU”; (3)
Miloranca GOLBAN – „Floriile la Giroc”; (3)
Raluca Arianna VÎLCEANU – „Predicatul în 
situaţia modurilor infinitiv şi gerunziu”; (3)
Dorina MĂGĂRIN – „Stadiul actual al cercetării
presei romaneşti din Banat”; (3).

Vasile TOMOIAGĂ
sursa foto: www.girocchisoda.com

Foto: Tibi SZASZ

CCoonnffeerriinnţţaa IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă „„BBaannaatt –– EEuurrooppaa::
iissttoorriiee şşii ccuullttuurrăă””,, eeddiiţţiiaa aa IIIIII--aa,, GGiirroocc,, 22001144
Asociaţia Culturală „David Voniga”, în colabo -
rare cu Institutul de Studii Banatice „Titu
Maiorescu” al Academiei Române, Filiala
Timişoara, Universitatea de Vest din Timi -
şoara, Universitatea „Eftimie Murgu” din
Reşiţa, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-
Mureş, Institutul de Cercetări al Românilor
din Ungaria, Institutul Cultural al Românilor
din Voivodina şi Societatea Enciclopedică a
Banatului a organizat, la Giroc, în data de 24
octombrie 2014, cea de-a III-a ediţie a Con-
ferinţei Internaţionale „Banat – Europa: isto-
rie şi cultură”.
Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în cadrul
a trei secţiuni: istorie medievală, modernă,
contemporană şi ecleziastică; cultură, etnolo-
gie şi antropologie; etnografie şi folclor, 
turism, lingvistică.
Cei 38 de participanţi de anul acesta au
reprezentat următoarele instituţii: Universi-
tatea „Babes-Bolyai” – Cluj-Napoca; Univer-
sitatea „Eftimie Murgu” – Reşiţa;
Universitatea de Vest – Timişoara; Institutul
„Titu Maiorescu” al Academiei Române –
Timişoara; Institutul „George Bariţiu” al
Academiei Române – Cluj-Napoca. Vor par-
ticipa şi doi invitaţi din Ucraina – Vasile
Tărâţeanu (academician la Academia
Româno-Americană) şi Viorica Pridii.



7DIALOG CU CETĂŢENII ooccttoommbbrriiee 22001144

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
prezen ţa 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 asemenea lucrare nu s-a primit ni-
ciodată un aviz în scris, ci doar verbal. S-au
dărâmat ziduri, s-au schimbat uşi şi ferestre,
s-a construit un turnuleţ 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 co-
munităţii catolice din Giroc, dar care, din păcate, odată
cu trecerea anilor, se reducea continuu. La slujba de ofi-
ciere, alături de Pater Lukas, au participat preotul Kle-
mens şi Pater Johanness, în prezenţa locţiitorului
episcopului, dr. Kernweiss. Ca oaspeţi de seamă, după
ceremonie, au participat 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
Recoltei. Toamna, după ce toate muncile câmpului erau
terminate, 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 parte-
nere, 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 sa-
tului de către perechea de prim-dansatori. Era o mare
onoare pentru 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 licita-
rea „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
numeroşi 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
întregii 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 Eli-
sabeth 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, al-
ături de alte cinci perechi, şi, în ciuda vremii
ploioase, petrecerea 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. 
Konrad Kernweis.
Din anul 1972, ruga se organizează la începutul lunii
septembrie. 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-dan-
satorii 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
social 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

DDiinn ccrroonniiccaa nneemmţţiilloorr
((şşvvaabbiilloorr)) ddiinn GGiirroocc ((22))

Ultimul Kerwai la Giroc...

File de istorie giroceanA
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ZZiiuuaa MMoonnddiiaallăă aa EEdduuccaaţţiieeii,, mmaarrccaattăă
llaa GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa

În anul 1994 s-a celebrat prima Zi Mondială a Educatorilor,
pentru a comemora semnarea, în 1966, a recomandării făcute
de UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind
condiţiile de muncă ale personalului didactic. Referindu-se la
principiile noii paradigme a educaţiei, Bruno Wurtz 
aminteşte, în anul 1992, principiul egalitarist, flexibilitatea şi
integrarea vârstelor, referindu-se la faptul că ritmurile înain-
tării în materie pot fi diferite, datorită diversităţii individuale.
Bernard Schwartz consemnează, în anul 1976, faptul că
egalizarea şanselor de reuşită în învăţământ nu înseamnă pro-
movarea unui egalitarism, a unui „tratament identic pentru

toţi, în numele egalităţii”, ci din contră, egalizarea înseamnă 
„a oferi fiecărui individ un ritm şi forme de învăţământ care să
i se potrivească”.
Comuna Giroc are o bogată tradiţie în învăţământ. Pentru a
reflecta activitatea dascălilor de la Liceul Teoretic „David 
Voniga” din Giroc şi de la Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”
din Chişoda, ne-am adresat celui mai vârstnic dascăl, prof.
Ioan Oprea, de la liceul girocean, celui tânăr dascăl din co-
mună, profesorul pentru învăţământul primar Cristina 
Ursache, de la şcoala chişozeană, şi directorului instituţiei de
învăţământ din comuna Giroc, prof. Marieta Deneş.

Despre cadrul didactic...
În foarte multe ţări,
Ziua Educatorului
(a cadrului didactic,
în general) este des-
tinată a fi o zi 
spe cială, dedicată
apre cierii cadrelor
didactice în ceea ce
priveşte contribu-
ţiile lor deosebite,
într-un anumit do-
meniu sau pentru
comunitate, în ge-
neral.
Data la care se săr-
bătoreşte Ziua Edu-

catorului variază de la o ţară la alta. Ziua oficială
însă este cea de 5 octombrie a fiecărui an. Folosesc
termenul „educatori” în traducerea cuvântului
„teachers” – deoarece „educatori” este cuprinzător,
în timp ce cuvântul „profesor” ar exclude din start o
anumită parte a slujitorilor la catedră.
Mulţi văd în educator o simplă meserie, ca toate
celelalte. Consider că a fi educator este mai mult o
misiune, o promisiune faţă de tine însuţi de a nu răni
cel mai delicat şi firav lucru, sufletul unui copil.
Aşa cum tâmplarul ciopleşte în lemn şi după o
muncă asiduă reuşeşte să realizeze un lucru minu -
nat, poate chiar o capodoperă, tot aşa şi educatorul
„ciopleşte” ceva mult mai gingaş, sufletul copilului,
urmând să-l transforme şi să-l modeleze pentru a
ajunge OM.
Ca şi cadru didactic tânăr, consider că educaţia a
evoluat, educatorii au evoluat (sau cel puţin doresc
să cred acest lucru) nu atât prin metodele moderne
folosite, atât de cunoscute astăzi, ci mai ales prin 
deschiderea la ceea ce este nou şi adaptarea la 
situa ţiile neprăvăzute. Şi, cu toate acestea, aş dori
parcă să mă întorc în timp, pe vremea „domnului
Trandafir”.
Ce-mi doresc de ziua „educatorilor”? Îmi doresc ca
educaţia să fie pusă în drepturile sale fireşti, ca 
educatorilor să li se dea cinstea şi locul ce li se cu-
vine şi, nu în ultimul rând, materializarea convin-
gerii că o societate a cunoaşterii nu se poate realiza
decât prin educaţie.
Excelenţa Sa Dascălul se aseamănă cu sfinţii. De
ce? Pentru că ei au dăruit, el se dăruieşte. Cel de Sus
i-a hărăzit loc înalt în Izvorul Luminii, de unde să
poată priveghea şi de dincolo pruncii sufletului său.

Cristina URSACHE, profesor învăţământ primar,
Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda

Modelatorul educaţiei copiilor
Peste 200 de ţări de
pe mapamond au
convenit ca ziua de
5 octombrie a 
fie  cărui an să fie
dedicată omagierii
oa menilor de la 
catedră. Pe de altă
parte, această zi
devine şi un bun
prilej de reconştien-
tizare a rolului pe
care educaţia în sine
îl are pentru orice
stat şi pentru orice

generaţie. Există un progres continuu şi în procesul
educativ, ca în oricare alt domeniu. Esenţa moder -
nizării învăţământului nu constă în acceptarea fără
discernământ a oricărei inovaţii. Şcoala nu experi-
mentează cu obiecte, ci cu oameni în devenire. 
Educatorii sunt răspunzători de modul cum
formează cetăţeanul de mâine.
Educaţia este un factor important al formării noas-
tre, deoarece permite evoluţia armonioasă a per-
sonalităţii umane din punct de vedere spiritual,
moral, social, cultural şi economic, fiecare individ
educat adăugând un plus de valoare societăţii. 
Inevitabil, progresul în educaţie depinde, în mare
parte, de calificarea şi dăruirea cadrelor didactice,
de tehnicile pedagogice ale profesorilor.
Educaţia se aseamănă cu arta. În antichitate, educa-
torul era asemănat cu un sculptor; când educatorul
îl „modelează” pe copil, el ţine cont de dispoziţiile
native ale acestuia, întocmai sculptorului, care ţine
seama de structura specifică a lemnului sau a blocu-
lui de marmură, din care va rezulta statuia. Iată de
ce profesorul are o responsabilitate imensă, căci
succesul în munca instructiv-educativă depinde, în
cea mai mare măsură, de competenţa şi de dragostea
lui pentru profesiunea aleasă.
Alături de şcoală, familia, mediul cultural, mediul
social şi chiar mediul natural concură la pregătirea
omului pentru viaţa socială, precum şi la dez-
voltarea lui pe linia aspiraţiilor sale individuale.
Tuturor colegilor care se dedică acestei nobile pro-
fesii, în această zi deosebită, cu respect şi admiraţie
le mulţumim că, înainte de orice, pun suflet în pro-
cesul de formare a omului pentru viaţă. Copiilor,
beneficiari ai educaţiei, le adresez îndemnul: 
„Copile, cinsteşte-ţi dascălii!”.

Director, prof. Marieta DENEŞ

Misiunea de a fi dascăl
În contextul zilei
educatorului, ca om
care a petrecut
peste 40 de ani la
catedră, pot spune
că a fi dascăl nu
este o meserie, ci
mai mult o misiune,
pe care fiecare din-
tre cei care am ales
această cale trebuie
să ne-o îndeplinim,
să o ducem la bun
sfârşit. Sărbătorirea
învăţătorului, a pro-
fesorului, a educa-

torului în general reprezintă prinosul pe care
societatea îl aduce acelora care, zi de zi, an de an, se
jertfesc pe altarul cunoaşterii, pentru a transmite
mai departe învăţătura celor mai fragede vlăstare
ale omenirii, copiii.
Încă din cele mai vechi timpuri, dascălii au fost
aceia care au strâns tinerii în jurul lor, au păstrat cu-
rată limba română şi au ajutat decisiv la păstrarea
fiinţei naţionale a poporului român. Astăzi, în prag
de pensionare, îmi amintesc cum am început cariera
de tânăr profesor, după ce am terminat Facultatea
de Matematică la Universitatea Babes-Bolyai din
Cluj-Napoca. Deşi aveam o medie destul de mare,
am ajuns dascăl la ţară, în Maramurş, în localitatea
Strâmtura, pe Valea Izei. Trebuie să spun că peste
tot elevii sunt la fel, adică dornici de a cunoaşte şi
cu multă deschidere spre tot ceea ce e nou. Depinde
doar de dascăl dacă ştie să îi aducă aproape de 
sufletul lui, să se facă îndrăgit de elevi. Ca dascăl
trebuie să transmiţi cunoştinţele pe care le ai, dar, în
acelaşi timp, trebuie să faci şi o educaţie temeinică
elevilor, să le insuflii dorinţa de a cunoaşte cât mai
mult şi de a fi cât mai buni, atât ca pregătire la în-
văţătură, cât şi ca oameni. Am predat în Maramureş,
la Sebiş, apoi la Giroc, loc în care am activat
aproape un sfert de veac şi pot spune că, pentru a fi
dascăl, trebuie să ai har, să iubeşti şi să apreciezi co-
pilul la justa lui valoare, dar şi să fii exigent atunci
când este cazul. Cel mai mult am încercat în anii în
care am fost dascăl ca, pe lângă a transmite cunoş-
tinţele, să fiu drept, să apreciez elevul după cunoştin-
ţele pe care le are şi nu aleatoriu, după alte criterii.
Aceste lucruri cred că sunt esenţiale în 
meseria de dascăl.

Prof. Ioan OPREA, 
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc
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Alegerile prezidenţiale din 2 şi, respectiv, 16 noiembrie aduc unele modificări
legate de modul în care vom putea vota.

Iată cele mai importante noutăţi:
- nu vor mai exista secţii speciale de vot pentru românii care nu se află în lo-

calitatea de domiciliu în ziua scrutinului;
- alegătorii vor putea vota la urna specială doar în ţară, nu şi în străinătate;
- românii din străinătate vor avea la dispozi ţie mai puţin de 300 de secţii de vot;

Cum se votează în ţară
Biroul Electoral Permanent transmite că cetăţenii români cu domiciliul în Româ-

nia, care se află în ţară în ziua alegerilor, îşi vor putea exercita dreptul de a vota în
baza unuia dintre următoarele documente:

- Cartea/Buletinul de Identitate;
- Cartea Electronică de Identitate;
- Cartea de Identitate Provizorie;
- Paşaportul (diplomatic, diplomatic electronic, de serviciu sau de serviciu

electronic);
- Carnetul de Serviciu Militar (în cazul elevilor din şcolile militare);

Unde votăm
Alegătorii vor vota la secţia de votare pe raza căreia domiciliază. În situaţia în care

se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială
a secţiei de votare respective, însă au fost omişi din copia listei electorale permanente,
existentă la biroul electoral al secţiei de votare, precum şi membrii biroului electoral
al secţiei de votare, persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii şi care nu sunt în-
scrise în copia listei electorale permanente din acea secţie, alegătorii care în ziua votării
se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu, precum şi alegătorii
care votează la secţiile de votare din străinătate sunt înscrişi într-un tabel.

Secţiile speciale de vot
Spre deosebire de alegerile prezidenţiale din anul 2009, în 2014 nu se vor mai or-

ganiza secţii speciale de vot, după ce Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă, în
luna iunie, prin care un cetăţean cu drept de vot poate vota la orice secţie la alegerile
prezidenţiale şi nu va mai fi nevoit să se prezinte la o secţie specială, dacă nu se află
în localitatea de domiciliu.

Prin această OUG se prevede desfiinţarea secţiilor de votare speciale, astfel încât
dreptul de vot să poată fi exercitat la orice secţie de votare, în cazul alegătorilor care
în ziua scrutinului se află în altă comună, în alt oraş sau municipiu decât cel de domi-
ciliu. Aceştia trebuie să declare în scris, pe propria răspundere, că nu au mai votat şi
nu vor mai vota la acel tur de scrutin.

În nota de fundamentare a Guvernului se arata că din practica anterioară a orga-
nizării alegerilor s-a constatat că au fost situaţii în care câteva sute de secţii de votare
din localităţile mari şi din zonele turistice au fost extrem de aglomerate, iar în alte
câteva mii de astfel de secţii, constituite în locali tăţile mici, rurale, fluxul alegătorilor
a fost deosebit de redus.

Numărul de alegători înscrişi pe liste
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis Biroului Electoral Central, la

jumătatea lunii septembrie, că numărul alegătorilor cu domiciliul în România, înscrişi
în Registrul electoral, este de 18.321.512, număr comparabil cu cel înregis trat la alegerile
prezidenţiale din anul 2009, când au fost în jur de 18,3 milioane de alegători înscrişi
pe liste.

AEP mai arată că în numărul alegătorilor înscrişi în Registrul electoral sunt incluşi
cetăţenii români cu drept de vot ce vor împlini 18 ani până la data de 2 noiembrie in-
clusiv, adică 18.321.512 de alegători.

Când votăm
Votarea va începe duminică, 2 noiembrie, la ora 7, şi se va încheia seara, la ora 21.

Campania electorală a început vineri, 3 octombrie, la ora 24, urmând să se încheie cu
24 de ore înainte de deschiderea urnelor din România, adica pe 1 noiembrie, la ora 7
dimineaţa. În ce priveşte votul din afara graniţelor, acesta va începe sâmbătă, 1 noiem-
brie, la ora 19, ora României, când se vor deschide urnele în Noua Zeelandă, şi se va
încheia luni, 3 noiembrie, ora 5, ora României, când se vor închide urnele pe coasta de
vest a Americii de Nord.

Candidaţii
La alegerile prezidenţiale din 2 noiembrie s-au înscris 14 candidaţi, cu doi mai

puţin decât recordul din 1996. Aceasta este prima schimbare de preşe dinte după intrarea
României în Uniunea Europeană, iar candidatul care va câştiga alegerile va fi preşed-
inte al ţării noastre la momentul 1 iulie 2019, când România va prelua preşedinţia Con-
siliului Uniunii Europene. Tot în 2019 ar putea avea loc aderarea ţării noastre la moneda
unică euro.

AAlleeggeerrii pprreezziiddeennţţiiaallee 22001144::
uunnddee,, ccâânndd şşii ccuumm vvoottăămm

Prin H.G. nr. 520 din 26 iunie 2014, s-a stabilit că în data de 2 noiem-
brie 2014 se va desfăşura primul tur al alegerilor pentru funcţia de
Preşedinte al României.
Prin Dispoziţia Primarului comunei Giroc nr. 130 din 9 septembrie
2014 au fost delimitate şi numerotate secţiile de votare, după cum
urmează:

Secţia 420 – Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc, str. 
Trandafirilor nr. 59 

Aici votează cetăţenii cu domiciliul pe str. Apicultorilor, str. Bega, str.
Bicaz, str. Bîrzava, str. Cerna, str. Crişului, str. Dunărea, str. Gloria, str.
Şcolii, str. Muncitorilor, str. Rodnei.

Secţia 421 – Căminul cultural Giroc, str. Trandafirilor nr. 26

Aici votează cetăţenii cu domiciliul pe străzile: Aleea cu plopi, str.
Câmpului, str. Carpaţi, str. Eroilor, str. Mureş, str. Naturii, str. Preot
David Voniga, str. Semenic, str. Timiş, str. Trandafirilor, str. Prutului,
str. Prunului, str. Putna, str. Jiului, str. Bistrei, str. Nistrului, str. Satu
Bătrân, precum şi cetăţenii din loc. Giroc fără adresă menţionată în lis-
tele electorale permanente.

Secţia 422 – Calea Timişoarei nr. 76, fostele unităţi militare

Aici votează cetăţenii cu domiciliul în cartierele noi din zonă: Calea
Timişoarei, str. Aştrilor, str. Mercur, str. Visului, str. Uranus, str.
Jupiter, str. Venus, str. Saturn, str. Neptun, str. Pluto, str. Marte, str.
Cosmos, str. Gândului, str. Satelitului, str. Daliei, str. Magnoliei, str.
Garofiţei, str. Lămâiţei, str. Macilor, str. Lalelelor, str. Busuiocului,
str. Rozelor, Int. Begoniei, str. Crinului, str. Ghioceilor, str. Brânduşei,
str. Iris, str. Narcisei, str. Orhideea, Int. Zambilei, str. Muzicescu, str.
Krypton, Int. Omega, str. Omega, str. Gospodarilor, str. Planetei, str.
Cerului, str. Rachetei, str. Cometei, str. Gării, str. Vântului, str.
Ecoului, str. Vişinului, str. Dimineţii, str. Destinului, str. Cupidon, str.
Speranţei, str. Infinitului, B-dul Soarelui, B-dul Aviaţiei, str. Luminii,
str. Teiului, str. Clopotului, str. Florenţa, str. Inocenţei, str. Arţarului,
str. Alunului, str. Castanilor, str. Frasinului, str. Parcului, str. Platanilor,
str. Galaxiei, str. Răsăritului, str. Aviatorului, B-dul Planişte, str.
Recoltei, str. Lanului, str. Holdelor, str. Miriştei, str. Brazilor, str.
Amurgului, str. Zenitului, str. Apusului, str. Atomului, str. Constelaţiei,
str. Calea Lactee, str. Meteoritului, str. Stelei, str. Lunei, str. Orion,
str. Ursei, str. Pepinierei, str. Fluturelui, str. Lăcustei, str. Buburuzei,
str. Albinei, str. Cărăbuşului, str. Poeniţei, str. Cosaşului, str. Salcâ-
mului, str. Viorelelor, str. Albăstrelelor, str. Petalei, str. Anemonei, str.
Crizantemei, str. Frunzei, str. Ficusului, str. Bujorilor, str. Margaretei,
str. Spicului, str. Ogrindova, str. Lostriţei, str. Sirenei, str. Somnului,
str. Ştiinţei, str. Viilor, str. Pinului, str. Cireşului, str. Independenţei,
str. Curcubeului, str. Urseni, str. Salviei.

Secţia 423 – Şcoala cu clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chişoda,
str. Nicolae Firu nr. 65

Aici votează cetăţenii cu domiciliul pe str. Azur, str. Lacului, str. Or-
izont, str. Crângului, str. Someş, str. Cooperatorilor, str. Nicolae Firu,
str. Izvor, str. Armoniei, str. Izlaz, str. Oituz, str. Caraiman, str. Erou
Iosub Constantin, str. Serelor, str. Mărului.

Secţia 424 – Şcoala cu clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chişoda,
str. Nicolae Firu nr. 65

Aici votează cetăţenii cu domiciliul pe străzile: Aleea cu plopi, str.
Afinului, str. Primăverii, str. Retezat,  str. Fagului, str. Păcii, str. Ste-
jarului, str. Bucegi, str. Oltului,  str. Nucului, Calea Şagului, str.
Zmeurei, str. Coacăzelor, str. Piersicului şi cetăţenii din loc. Chişoda
fără adresă menţionată în listele electorale permanente.

Secretar, Dorina HUŢAN-JURCA
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Statistica ultimilor ani arată că, la nivel naţional,
a crescut îngrijorător numărul incendiilor la gos-
podăriile cetăţenilor. Multe dintre aceste eveni-
mente puteau fi evitate, dacă se luau la timp
măsurile corespunzătoare.
În ceea ce priveşte incendiile provocate de insta-
laţiile electrice, principalele cauze au constat în:
exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni şi
improvizaţii, utilizarea de conductori electrici cu
izolaţii îmbătrânite sau neprotejaţi corespunzător
faţă de materialele combustibile, racordarea de
aparate electrice suplimentare, concomitent cu
supradimensionarea elementelor de protecţie.
La incendiile produse de coşurile de fum, cau-
zele producerii acestora au fost: necurăţarea pe-
riodică a coşurilor şi nerepararea premergătoare
sezonului rece.

Focurile deschise produse la locuinţele şi anexele
gospodăreşti au avut drept cauze: arderea miriş-
tilor, tufărişurilor, stufului sau a vegetaţiei ier-
boase, fără ca acest proces să fie supravegheat
sau declanşat în zile cu vânt puternic, focul în aer
liber făcut în curţi, utilizarea în gospodării şi
anexe a lumânărilor, făcliilor şi a lămpilor cu gaz
sau cu petrol, pentru gătit, fără a se lua minimele
măsuri de prevedere.
Şi fumatul în magazii, şoproane, fânare, poduri,
depozite de furaje şi alte locuri cu pericol de in-
cendiu se numără printre cauzele producerii a
multor incendii.
Mijloacele de încălzire defecte sau cu improvi-
zaţii, cum ar fi sobele de teracotă sau cele meta-
lice, aerotermele, radiatoarele sau caloriferele
electrice construite artizanal au constiuie sursă
de producere a incendiilor.
Lăsarea copiilor fără supraveghere, cu chibrituri,
lumânări, brichete sau petarde la îndemână s-a
soldat, în numeroase cazuri, cu incendii.
Trebuie să fim atenţi şi la depozitarea cenuşii sau
a jăratecului nestins, care trebuie pus în locuri co-
respunzătoare, nu în apropierea şurilor, a maga-
ziilor de lemne sau furaje.
Nu uitaţi că este mai uşor să previi un incendiu,
decât să-l stingi!

Şef SVSU, Dumitru CRĂINICEANU

CCaauuzzee ffrreeccvveennttee
ddee pprroodduucceerree
aa iinncceennddiiiilloorr
llaa llooccuuiinnţţeellee

şşii aanneexxeellee
ggoossppooddăărreeşşttii

Vara nu se îndură încă să ne părăsească, dar, uitându-ne
în calendar, ne dăm seama că a venit momentul să ne
gândim la pregătirea grădinii pentru toamnă, pe care nu
trebuie s-o lăsăm să ne ia prin surprindere.

Câteva sfaturi pentru luna octombrie
- Dezgropaţi tuberculii florilor de vară (gladiole şi dalii)
şi lăsaţi-i să se usuce. Tulpina trebuie tăiată la aproxi-
mativ 15 centimetri. Bulbii de lalele şi zambile trebuie
plantaţi înaintea primului îngheţ şi acoperiţi cu com-
post. Compostul (ceea ce rămâne după descompunerea
plantelor şi a altor organisme vii, un amestec de culoare
închisă, uscat, de consistenţa pământului) este cea mai
bună şi mai eficientă „hrană” pentru grădina dumneav-
oastră. Compostul este obţinut din deşeuri organice
rezultate din grădinărit: frunze, arbuşti, tufişuri, plante
de casă, paie sau iarbă, buruieni, înaintea formării 
semin ţelor, sau scoarţă;
- Continuaţi să udaţi cu regularitate – dar fară să 
exageraţi – plantele din grădina dumneavoastră, pentru
a vă asigura că primul îngheţ va prinde solul cu 
rezerve de apă suficiente pentru iarnă;
- Tăiaţi foioasele, pomii fructiferi (cireşi, meri, peri şi
pruni) şi plantele căţărătoare; aceasta este perioada cea
mai favorabilă pentru aceste lucrări;
- Pomii fructiferi şi coniferele trebuie stropiţi. În oc-
tombrie şi noiembrie, de două ori, iar în timpul iernii, o
dată pe lună. Atenţie, iarna se aplică soluţii uleioase care
nu îngheaţă. Aceste tratamente previn diverse boli
cauzate de ciuperci, ce apar toamna din cauza umezelii,
însă înlătură şi larvele diferitelor insect;
- Dacă aveţi plante ce suportă mai greu frigul, acestea
trebuie protejate. Rhododendronii, azaleele, smochinii,
rozmarinul etc, sunt doar câteva exemple de plante ce
apar în grădinile de pe la noi, cărora, însă, trebuie să le
acordăm o atenţie sporită. Este bine să puneţi la
rădăcina lor folie din fibră de nucă de cocos, frunze sau
paie, iar tulpinile sau coronamentul să le protejaţi cu
materiale textile special;
- Frunzele care vor cădea în această lună pot fi lăsate să
putrezească direct pe sol. Frunzele de nuc şi stejar se
descompun mai greu, aşa că le puteţi toca pentru a ac-
celera procesul;
- Cea mai plăcută parte din procesul de cultivare a
fructelor şi legumelor este recoltarea lor.  În această pe-
rioadă, procesul de recoltare ar trebui să se apropie de
final. Astfel că, puţinele legume şi fructe care mai sunt
de recoltat, le puteţi consuma ca atare, în stare proaspătă
sau le puteţi depozita sau conserva;
- Dezgropaţi şi divizaţi mănunchiurile prea dese de
rubarbă;
- Tăiaţi lăstarii de zmeură care au crescut prea mult,
pentru a împiedica distrugerile provocate de vânturile
de iarnă;
- Unele legume rădăcinoase, precum morcovii, ceapa
(bulbul), păstârnacul, pot fi lăsate în pământ în pe-
rioadele mai reci şi dezgropate atunci când este nevoie
de ele;
- După ce aţi terminat de recoltat legumele de vară,

plantaţi trifoi, soia sau măzăriche, în scopul îngropării
lor în sol în primăvara următoare. Aceste plante pro-
ducătoare de azot vor reprezenta o bună sursă de ma-
terie organică şi de hrană pentru legumele de anul viitor
şi, în acelaşi timp, vor ajuta la controlul buruienilor în
timpul iernii;
- Continuaţi să tundeţi gazonul atât timp cât creşte iarba
şi strângeţi frunzele moarte, iarba tăiată şi resturile de
plante, pentru a le transforma în compost;
- Dacă nu aţi mutat încă plantele de interior în casă, tre-
buie să o faceţi neapărat acum! Cu cât veţi lăsa mai mult
afară plantele de interior în timpul iernii, cu atât vor fi
mai stresate de mutarea în interior;
- Continuaţi să monitorizaţi apariţia insectelor dăună-
toare sau a simptomelor de boli şi luaţi măsurile nece-
sare pentru a le ţine sub control;
- Curăţaţi şi ungeţi cu ulei uneltele de grădinărit, pentru
a le depozita peste iarnă. Într-o găleată mare, puneţi

nisip li ulei, apoi scufundaţi de mai multe ori uneltele de
grădinărit în acest amestec. Astfel, uneltele vor fi
curăţate bine. În plus, la suprafaţa lor va rămâne un strat
subţire de ulei, care le va proteja împotriva ruginii;
- După ploile de toamnă, melcii cu şi fără cochilie sunt
din nou activi prin grădină. Aplicarea pentru ultima dată
a soluţiei împotriva melcilor va duce la eliminarea lor şi
îi va impiedica să se reproducă din nou în această
toamnă; 
- Curăţaţi jgheaburile şi burlanele de frunzele căzute şi
de alte resturi. Jgheaburile înfundate pot cauza daune
serioase casei, precum şi grădinii, când vor veni lapoviţa
şi ninsoarea;
- Puneţi lângă plantele perene etichete permanente sau
faceţi o hartă cu locaţiile lor,  pentru a şti ce sunt şi unde
se află, după ce părţile lor aeriene s-au uscat. Acest lucru
vă va ajuta să evitaţi dezgroparea unor plante, pe care
intenţionaţi să le păstraţi, atunci când sădeşti bulbi sau
alte plante în toamna sau primăvara următoare; 
După cum vedeţi, şi toamna, dar chiar şi iarna, grădinile
au nevoie de atenţia noastră susţinută. Nu le neglijaţi în
această perioadă, deoarece consecinţele se vor vedea la
primăvară.Spor la treabă!

Citeşte mai mult pe: http://gradina.acasa.ro
Insp. Maria HANEŞ

LLuunnaa ooccttoommbbrriiee îînn ggrrăăddiinnăă

Acordurile încheiate între APIA şi BRD Groupe Société
Générale permit fermierilor să încaseze în avans sub-
venţiile aferente schemelor de Ajutoare Naţionale
Tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, specia bovine
(schema decuplată de producţie) şi sectorul ovine-
caprine (schema cuplată de producţie).  
Fermierii declaraţi eligibili de APIA trebuie să prezinte
băncii adeverinţa de înregistrare ca fermieri, urmând ca,
printr-o procedură de lucru simplificată, să poată primi
90% din valoarea subvenţiei de încasat.
Pentru anul 2014, sumele cuvenite beneficiarilor de aju-
toare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic sunt de
300 lei/cap de animal, la bovine, şi de 20 lei/cap de 
animal, pentru sectorul ovine/caprine.

Noile acorduri trilaterale încheiate cu APIA vin la doar
două luni după semnarea convenţiei de lucru pentru
beneficiarii schemei de plată unică pe suprafaţă
(SAPS), campania 2014. În acest interval, banca a fi-
nanţat peste 1.500 de fermieri beneficiari de subvenţii
SAPS, volumul total al creditelor depăşind 135 
milioane de lei.
Oferta BRD răspunde unei game diversificate de nevoi
ale fermierilor din România, atât în ceea ce priveşte
necesarul de finanţare pe termen scurt (credite de pre-
finanţare a subvenţiilor APIA, credite de campanie agri-
colă, etc.) cât şi proiectele de investiţii (inclusiv cele cu
componentă de fonduri europene).

V. TOMOIAGĂ

BBRRDD GGrroouuppee SSoocciiééttéé GGéénnéérraallee
aa sseemmnnaatt ccuu AAPPIIAA ccoonnvveennţţiiii nnooii
ppeennttrruu ffiinnaannţţaarreeaa ffeerrmmiieerriilloorr
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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

29. Ociu Lae îi împacă
pr-ăi tri Văruţ

(grădindu-le prîn aduśerea d-amince
a lu fieşcecare)

- Dară stareţ numa, Văruţîlor! Că Ociu Lae dzîśea că
o zăflat dî la Moş Tăresca (iară-l şcim toţ-tri, îl şcie
tătă lumea, că dor-ńe-aduśem d-amince dă el, 
Dumńedzău să-l ogińească), dzîśea, cumă dzîsăi, Moş
Tăresca – ăl dă i-o fost văr dîntâi o’-că d-a’ doilea – că
văru-so George Ribariu śică d-aia s-ar fi dus la Bucu-
reşci prîntru că să prindă şî śecitu şî scriatu încă şî pră
cărţîle-ale popeşci d-ăle sârbeşi o’că sloveńeşci – ca
măi pră urmă să-i fie măi la-ndămână să le tâlcuiască
învăţătura şî scriptura pră rumăńeşce în sfânta 
besărică...
- Agivăr grăit-ai, Colă, dzîsă Văruţu Relu cu aźiuită
împăcare dobângită îndăśińe. Numa iaca, iar gătarăm
sfârtăiuţu...
- Ha, ’po’ iar îl dogătarăm?, dzîsă Vericu Ńiţă
prăfăcându-să că să născocoreşce cătră noi ca la teatăr,
dar îl zapsîrăm cu coada ochiului cumă să jămbeşce a
rige. Acuma ia şăgereţ şî cuncinaţî-vă-ţ un picuţ dî la
răchie să vă dau o fortocopie tămán la feli d-ai dzîśe că
baş ruptă-i dîntr-ahăla bucfari dă l-o fost aflat un pre-
cin d-a’ meu dî la Vârşăţ, om ştud, cu śeva făculităţ
agricóle – da’ dă şuchiar śe-i – tătă lumea dî la ei îo
dzîşe numa Pera Şaraţ. Şî Pera ăsta Şaraţ, ştudurind în
archivu dî la Mitropolia a bătrână dîn Budimpeşt, dădu
ca dîn întâmplare prăstă bucfariu ăsta dîn care ,-o adus
o frundză dă urcie fortogrăfiată d-acoló. Şî s-arată

prăcum că în vremea aia dă băbăluc, aia śic-ar fi fost
vremea preóţîlor năşciutori dă carce (acuma dăcă baş
erau, o’-că numa să prăfăśeau, asta nu pot io să vă
spun, da’ Pera Şaraţ o-ntălmăśit că pră supt vorbili
scriace cu potcoave sloveńeşci să sîmce încă şî în
dzîua dă astădz că vlăgiśile-ale lu Mitropolia dîn Bu-
dimpeşt m-ar fi pre cam credzut că preóţî noştri ar fi
fost baş năşciutori dă carce. Da’ ei numa să prăfăśeau
– a’ noştri să prăfăśeau a-i crege că ei baş îi cred dă
năşciinţa dă carce, şî iac-aşa s-o tolduit nă-mpăcarea
dîntră ei; şî aşa o rămâńeat în bucfariu ăla scriat. Dară
pră noi ńime nu ńe împegică ńiśi că ńe-opăśeşce să
prăśepem că aşa o’-că almintrilea or fi stat lucrurile
scriace acoló...
- N-o fost istina ńiśi aia śe s-o dzîs, ńiśi aia śe s-o scris.
Are girept Văruţu Colă, dzîsă acu’ Văruţu Relu.
- Iaca dracu!, să născocori Vericu Colă. Văruţu Relu
s-o buzumińit dă tăt, mácăr că măi-gata n-o băut dîntr-a’
doilea sfârtăiuţ; da’ l-o fi aźuns răchia dîn sfârtăiuţu-ăl
dîntâi. Că nu io-l am pră precinu Pera Şaraţ, numa 
Vericu Ńiţă...
- Śeciţ voi pră potcoavili dîn urcia lu Pera Şaraţ, că
Văruţu Relu-i ştud şî el, trăbuie să şcie, cât io mă şup
până la căfana dî la colţ să aduc śeva să ńe limpedzîm,
dzîsă Vericu Ńiţă, şî scăpă dă urcia aia dîndu-ńe-o
noauă veztu, să ńe tolduim mincea – fi-o śe-o fi.

Glosar
aźiuită = izbutită; îndăsińe = lăuntric(ă); sfârtăiuţ =
sfert; dogătarăm = deterăm la bun sfârşit; (să) născo-
coreşce = se răboşeşte; sapsîrăm = surprinserăm;
jâmbeşce a rige = mijeşte un zâmbet; tămán = întoc-
mai; bucfari = catastif, registru; om ştud = om în-
văţat; şucliat = pus mereu pe glume groase; Şaraţ =
poreclă după numele calului unui vestit haiduc local;
ştudurind = cercetând, procitind; frundză dă urcie =
coală; băbăluc = străvechime; Budimpeşt = denumi-
rea Arhiepiscopiei Belgradului; potcoave sloveńeşci =
litere chirilice; s-o tolduit = s-a calmat; a opăśi = a
frâna; al(t)mintrilea = de altfel, alminteri; s-o buzu-
minit = s-a buimăcit (de somn, de beţie); mă şup =
mă reped; căfană = cafenea, restaurant; veztu (vestu) =
vezi bine, uite.

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.

CCaaggee bbrruummaa......
Cage bruma, vińe toamna,

Frundzîli îngălbińesc,
În grăgińi, livedz, pădure,

Toace trăc şî să pălesc.

Strugurii îs copţ în vie,
Clańea ge fân pă scălam...

Bun o fi vinu la iarnă
Mácăr că-i ge ńiśi un an!

Merăli... galbińe, roşii
Le vijglăm în avlie,

Iară dacă nu trăc proba,
Faśem dîn ele răchie.

Cage bruma. Iaca-i toamnă,
O iubim ca pă o doamnă.

Dar cu ińima-ndoită....
Că-i o doamnă... ofilită.

Gheorghiţă BREBENAR

AAşş ffuuźźii
Întră ploi şî noapce şăd,
Śeriu plânźe fără glas

Toamna adurmit-o văd
Cum s-adapă, şî o las...

Numa urme uge sîmt
Cum apasă gându crud,
Śeri pare tot măi strâmt,

Nu-l măi văd, nu-l măi aud

Noapcea mă strânźe, şî udă
Ploaia pringe să roiască...

Vre în mińe să-ş audă
Stropii ei gata să crească.

Aş fuźi dă ploaia toată
Într-o noapce fără stele,

Aş fuźi şî io odată
Şî dă gândurili mele!...

Un’ să fug când toamna buie
Într-o noapce întră ploi –
Măi am śeriu śe mă suie

Şi m-aduśe înăpoi.

Sergiu BOIAN

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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Daria-Alexandra Lateş
11 luni, Giroc

Christian Petri
2 ani şi 2 luni, Giroc

Angelo Arsenie
6 ani Giroc

Evelina Giosan
1 an, Giroc

În perioada 4-7 septembrie 2014, în cadrul unui parteneriat bazat pe reciprocitate, Clu-
bul de Şah Giroc şi C.S. Unirea Sânnicolau Mare au organizat un turneu închis de şah
clasic, sub forma unui meci pe echipe de juniori, şase contra şase, fiecare cu fiecare (sis-
tem Scheveningen). Parteneriatul a fost posibil ca urmare a organizării Trofeului Trio
Giroc la şah, din iulie 2014, în cadrul căruia Clubul de Şah Giroc a beneficiat de spriji-
nul Hotelului-Restaurant Trio.
Pe parcursul meciului, oraşul Sânnicolau Mare a asigurat găzduirea celor şase jucători
de la Giroc, precum şi a îndrumătorilor celor două echipe, a arbitrului şi a directorului
de turneu. Cele două echipe care s-au confruntat au fost formate din juniori debutanţi
(majoritatea având un an sau doi experienţă şi coeficienţi valorici sub 1.200). Compo-
nenţa echipei din Giroc: Ştefan Juravle, Dorin Dumitrache, Gabriel Dumitrache, Mihai
Iucu, Andrei Juravle şi Andrei Popescu.
Căpitanul nejucător al echipei din Giroc a fost juniorul dudeştean Raul Matei, în vârstă
de 17 ani, care la Trio Giroc şi-a demonstrat din plin talentul de instructor şi calităţile
de lider. Andra Cîmpean, candidat de maestru, elevă de liceu ca şi Raul, a asigurat în-
drumarea echipei din Sânnicolau. Asistenţa tehnică a fost asigurată de către Rudolf
Dombi, arbitru internaţional. 

Balanţa valorică a celor echipe trebuia să fie asigurată de faptul că, în timp ce, în medie,
jucătorii giroceni aveau cam un an în plus experienţă şahistă faţă de jucătorii din 
Sânnicolau, cei din oraşul de pe Aranca aveau, în medie, vârsta mai mare cu peste un an
decât girocenii.
Se pare, însă, că experienţa şahistă a prevalat în faţa vârstei, aşa încât la finalul întrece-
rii victoria a revenit echipei din Giroc, cu scorul general de 21 la 15. Rezultatele sepa-
rate ale celor şase meciuri din care s-a compus întrecerea s-au concretizat pentru giroceni
în trei victorii, două meciuri egale şi un singur meci pierdut. Primul meci a fost câştigat
de către micuţii şahişti giroceni cu scorul de 5-1, după care echipa din Sânnicolau a
făcut eforturi teribile pentru a echilibra forţele, astfel încât să smulgă două egaluri şi o
victorie de orgoliu în ultimul meci.    
Meciul a făcut parte dintr-o campanie menită să revigoreze linia a doua a Clubului de
Şah Giroc. Campania a început în 2013, adăugând la eforturile subsemnatului activită-
ţile didactice ale instructorilor Iulia Istrati şi Camelia Moldovan, iar în 2014 a fost ac-
centuată prin participarea la o serie de competiţii, precum Raliul Şahist Giroc în
martie-aprilie, openul de şah rapid de la Lipova şi campionatul judeţean pe echipe 
şcolare în luna mai, Trofeul Trio Giroc în iulie, meciul pe echipe cu C.S. Unirea Sânni-
colau Mare şi Trofeul Dudeştii Noi în septembrie. 
În afară de experienţa şi de premiile câştigate, rezultatele au fost concretizate prin scoa-
terea unor juniori de sub statutul de jucători neclasificaţi - cu coeficient valoric minim
(1.001). Categoria a III-a a fost obţinută de către Ştefan Juravle (Giroc – 1.120) şi Mihai
Iucu (Giroc – 1.113), în timp ce Dorin Dumitrache (Chişoda – 1.075), Andrei Juravle
(Giroc – 1.070), Mihai Cureteu (Chişoda – 1.046) şi Gabriel Dumitrache (Chişoda –
1.021) au realizat categoria a IV-a.     

Zamfir MOLDOVAN, antrenor

ŞŞAAHH –– MMeeccii GGiirroocc
vvss.. SSâânnnniiccoollaauu MMaarree

Motociclistul Ionel Pascota a participat şi la ultimele două curse ale 
Romanian Superbike. Desfăşurate pe circuitul de la Adâncata, ambele etape

i-au revenit lui Pascota, care a
reuşit să se impună tocmai în faţa
adversarului său direct din Cam pio-
natul European de Est, bulgarul
Boiko Bojinov.
Circuitul Motor Park România a
fost pentru prima dată gazdă a unei
competiţii moto de anvergură, iar
motociclistul girocean şi-a dovedit
din nou măiestria, chiar dacă se afla
pe un circuit nou.
Pascota s-a impus în aceste ultime
două curse de RoSBK, la clasa la
care concurează, 600 cmc Super-
sport, în timp ce locul secund a fost
ocupat de colegul său de club, Titus
Cun. Ocupantul locului trei în
penultima cursă a fost bulgarul
Boiko Bojinov, în timp ce podiu-
mul ultimei curse a fost încheiat de
israelianul Dan Segev.
Aceasta a fost ultima apariţie ofi-

cială a lui Ionel Pascota în acest sezon, urmând o scurtă vacanţă, după care
pregătirea sezonului viitor, care debutează în primăvara anului 2015.
„Vreau să mulţumesc Primăriei Timişoara şi Consiliului Judeţean Timiş,
pentru că fără aportul financiar primit din partea autorităţilor nu aş fi putut
obţine aceste rezultate şi în acest sezon, dar şi sponsorilor mei. Fanilor mei
le doresc tot binele din lume şi să ne revedem sănătoşi în sezonul viitor!”,
a declarat multiplul campion girocean.

A. BORBELY

VViiccttoorriiii ppee lliinniiee ppeennttrruu
IIoonneell PPaassccoottaa îînn uullttiimmeellee

aappaarriiţţiiii aallee aaccttuuaalluulluuii sseezzoonn

Patrick Pascota a câştigat 
o etapă a „regionalului” 

de motocross de la Ianova
Cea de-a treia etapă a Campionatu-
lui Regional de Motocross a avut
loc pe circuitul de la Ianova. 
Mezinul familiei Pascota, Patrick,
a reuşit să obţină cel mai bun timp
şi clasarea pe prima poziţie a podiu-
mului, la clasa 50 cmc.
Campionatul Regional de Moto -
cross este organizat sub egida Fede-
raţiei Române de Motociclism.
Patrick Pascota, în vârstă de numai
şapte ani, a câştigat după o luptă
spectaculoasă prima treaptă a 
po diumului.
Fiul lui Ionel Pascota, legitimat la
Pascota Racing Team, a fost urmat în clasament de Darius Niculescu, de
la MotoBike Timişoara, în timp ce locul trei a fost adjudecat de Mark
Ioviţa, de la Moto Extrem Lugoj.

Anton BORBELY


