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Intrarea Maicii Domnului în Bise-
rică este prăznuită pe 21 noiem-
brie. Această sărbătoare este
cunoscută, în popor, sub denu-
mirea de Vovidenia sau Ovedenia.
Părinţii Maicii Domnului sunt
Sfinţii Ioachim şi Ana. Lipsiţi de
copii, dar cu credinţă în Dum-
nezeu, L-au rugat pe Atotţiitorul
să le dăruiască cinstea de a fi
părinţi, făgăduind că, dacă vor
avea un copil, îl vor duce la tem-
plu şi îl vor închina Lui. Un înger
le vesteşte că vor avea o fată, pe
care o vor numi Maria. Sfinţii
Ioachim şi Ana nu au uitat de

promisiunea făcută lui Dumnezeu
şi, la trei ani de la naşterea Maicii
Domnului, au dus-o pe fiica lor la
templu.
Aici a fost întâmpinată de marele
preot Zaharia, tatăl Sfântului
Ioan Botezătorul, care a dus-o în
cea mai sfântă încăpere din acest
loc, în Sfânta Sfintelor, unde a stat
până la vârsta de 15 ani. A fost
condusă în acel loc sfânt, pentru
că ea însăşi avea să devină „Sfânta
Sfintelor” lui Dumnezeu, sălaş a
lui Dumnezeu-Cuvântul. Din ea,
Cel Necuprins, Cel Veşnic, avea să
ia trup, să Se facă cuprins în
pântecele ei.

Deşi sunt persoane care susţin că
lucrul acesta era cu neputinţă,
totuşi Biserica, în cântările ei,
afirmă:
„Ceea ce s-a hrănit în Sfânta Sfin-
telor, celei îmbrăcate cu credinţă
şi cu înţelepciune şi cu neîntinată
feciorie, mai marele Gavriil i-a
adus din ceruri închinăciune”.
Informaţii despre acest eveniment
din viaţa Maicii Domnului avem
în „Evanghelia după Iacov” sau
„Protoevanghelia”, o scriere apocrifă
din secolul al II-lea.

M. STURZA
- continuare în pagina 2 -

IInnttrraarreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii îînn BBiisseerriiccăă

Sâmbătă, 2 noiembrie, tinerii de la Ansamblul „Ghiocelul” au organizat a treia ediţie a balului de 
Hallo ween. Cei aproape cincizeci de tineri prezenţi au creat, la Căminul Cultural din Giroc, o atmosferă

de basm, veselă, dovedind şi
poftă de distracţie. 
Doctori şi asistente, iepuraşi
şi buburuze, s-au distrat
cum ştiu ei mai frumos, fără
nici o regie sau scenografie.
L-am văzut până şi pe 
Mozzart conducând hora de
la Giroc... 
La final, toţi cei prezenţi au
primit diplome, pentru
modul în care s-au costumat
cu acest prilej. (A.B.)

„„GGhhiioocceeiiii”” ddiinn GGiirroocc aauu oorrggaanniizzaatt
bbaalluull ddee HHaalllloowweeeenn

Ce-a de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional „Gugulan
cu car cu mere” s-a desfăşurat sâmbătă, 2 noiembrie 2013,
la Caransebeş. Printre concurenţii categoriei preşcolare 
s-au numărat şi 14 copii ai grupei Mare „A” din cadrul
Grădiniţei cu Program Prelungit Giroc: Daria Florea,

Sergiu Drîmboi, Mălina Mocanu, Theo Mihali, Maya
Castelli, Bogdan Bosa, Daria Mucenic, Ciprian Dima, Sara
Scridon, Rareş Şocodol, Sofia Mixich, Cristian Tronciu,
Ana Cora şi Sebastian Drîmboi. Sub coordonarea domnu-
lui Ionel Şipoş, copiii au prezentat un dans popular, fiind
încurajaţi de public cu aplauze. Prin programele prezen-
tate în cadrul festivalului, concurenţii celor trei categorii
(preşcolară, gimnazială şi liceală) au cunoscut mai bine
obiceiurile şi tradiţiile zonei pe care au reprezentat-o şi au
încercat sa transmită dragostea şi respectul faţă de 
obiceiurile şi tradiţile româneşti.
Ca urmarea a modului de prezentare în concurs, prin 
autenticitatea dansului şi a costumelor populare, am fost
răsplătiţi cu premiul I.
Participarea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul şi colabo-
rarea părinţilor, de aceea ţinem să le mulţumim pentru că
de fiecarte dată au fost alături de noi şi s-au implicat în 
derularea tuturor proiectelor noastre.

Educatoare Lenuţa TERTECI, 
Alina-Elena NENICIOIU

PPrreeşşccoollaarriiii GGrrăăddiinniiţţeeii
ccuu PPrrooggrraamm PPrreelluunnggiitt GGiirroocc ––

llooccuull II llaa FFeessttiivvaalluull
IInntteerrnnaaţţiioonnaall

„„GGuugguullaann ccuu ccaarr ccuu mmeerree””

Elevii Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc au marcat o nouă premieră, la început de noiem-
brie, intrând în normalitatea vieţii de liceean. Pentru prima dată în istoria comunei Giroc, s-a or-
ganizat „Balul bobocilor”, după toate regulile unei astfel de manifestări: emoţii, entuziasm,
concursuri, distracţie şi muzică. Fără îndoială, cele mai aşteptate momente au fost concursurile
de Miss şi Mister Boboc 2013, care au făcut parte din spectacolul prezentat şi animat de domnul
prof. drd. Alexandru Kóşa, dirigintele clasei a IX-a de la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc.

- continuare în pagina 6 -

„Balul bobocilor” de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, 

o reuşită încă de la prima ediţie
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Posturile de peste an
Postul Sfintelor Paşti 2013: 18 mar-
tie - 4 mai 2013 (Sfintele Paşti - 5 mai
2013);
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel 2013 (diferă de la un an la altul,
în funcţie de ziua Cincize cimii): 24
iunie - 28 iunie 2013;
Postul Adormirii Maicii Domnului:
1 - 14 august;
Postul Naşterii Domnului: 15
noiembrie - 24 decembrie;
Toate zilele de miercuri şi vineri de
peste an, în afara celor notate cu
Harţi;
Trei zile excepţionale: Ajunul Bo bo-
tezei (5 ianuarie), Tăierea capului 
Sf. Ioan Botezătorul (29 august) şi
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septem-
brie);

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an;
În zilele praznicelor împărăteşti şi în
ajunul lor;
În săptămâna lăsatului de carne 
(11 - 17 martie 2013);
În Postul Sfintelor Paşti (18 martie -
4 mai 2013);
În Săptămâna Luminată (5 mai - 11
mai 2013);
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (24 mai - 28 iunie 2013);
În Postul Adormirii Maicii Domnu-
lui (1 - 14 august);
În Postul Naşterii Domnului (14
noiembrie - 24 decembrie);
De la Naşterea Domnului până la
Botezul Domnului (25 decembrie - 
6 ia nuarie);

Nu se fac parastase
În ziua Praznicelor Împărăteşti = (†);
În săptămâna brânzei: 11 - 17 martie
2013;
În zilele de luni până vineri din 
Postul Mare;
În Săptămâna Mare şi Săptămâna
Luminată;
De la Naşterea Domnului până la
Bo tezul Domnului (25 decembrie - 
6 ianuarie);

Zile aliturgice
(în care nu se

săvârşeşte Sfânta
Liturghie)

Miercuri şi vineri în săptămâna
brânzei;
Luni şi marţi la începutul Postului
Mare;
Vinerea Mare;

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001133

- continuare din pagina 1 -

Dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului, numai
„Bunavestire” are la bază un eveniment istoric con-
semnat în Sfânta Scriptură (Luca I, 26-38). Despre cele-
lalte sărbători, evangheliile
canonice nu ne dau mărturii, in-
formaţiile provenind din Sfânta
Tra diţie şi din evangheliile
necano nice (apocrife).
Această sărbătoare a luat naştere
în secolul VI. Pe 20 noiembrie 543,
Justinian a zidit la Ierusalim,
lângă ruinele templului, o biserică
închinată Sfintei Fecioare, care,
spre deosebire de una mai veche, a
fost numită Biserica „Sfânta
Maria cea nouă”. Conform obi-
ceiului, a doua zi după sfinţire,
adică pe 21 noiembrie, a început
să fie serbat hramul (patronul)
bisericii, adică însăşi Sfânta 
Fecioară, serbarea fiind con-
sacrată aducerii ei la Templu.
În Apus, sărbătoarea a fost adop-
tată de Papa Grigorie al XI-lea,
care a cinstit-o pentru prima dată în anul 1374, 
la Avignon.
Începând cu data de 21 noiembrie, în cadrul slujbei Utre-
niei, se cântă Catavasiile: „Hristos Se naşte, slăviţi-L!...”.
Este o sărbătoare care ne pregăteşte şi pe noi să-L facem
pe Hristos să Se nască tainic în noi.

Nu este de ajuns să ştim că Fecioara Maria a fost dusă
la Templu şi a stat până la vârsta de 15 ani. Important
este să pătrundem în înţelesul profund al evenimentu-
lui istoric şi să descoperim că prezenţa ei în Sfânta Sfin-
telor e roditoare: face ca Fiul lui Dumnezeu să Se nască

din ea. Deci, Hristos Se va naşte, va
muri şi va învia tainic, cu tot omul
care vieţuieşte în Biserică.
În această zi, copiii pun crengi de
măr în vase cu apă. Acestea, ţinute
în lumină şi căldură, înmuguresc şi
înfloresc, fiind folosite în noaptea
de Anul Nou, drept sorcove. Să nu
uităm că în colindele româneşti se
cântă, în plină iarnă, despre florile
dalbe, flori de măr sau despre
măruţ, mărgăritar. Dacă am fi cu
luare aminte la colinde, nu am
avea cum să nu ne întrebăm ce
măr ar putea face în decembrie
flori dalbe? Şi, de ce măr? Pentru
că strămoşii noştri ştiau de la
bătrânii lor că acea nuieluşă a
Sfântului Nicolae trebuie să fie una
de măr, iar dacă aceea înflorea
până de Naşterea Domnului,

înseamnă că sfântul a mijlocit, pentru iertarea celui
căruia i-a dăruit crenguţa, flori dalbe.
Pentru ca bucuria sărbătorii Intrarea Maicii Domnului
în Biserică să nu fie umbrită de post, Biserica a rânduit
ca pe 21 noiembrie să fie dezlegare la peşte.

M. STURZA

CCaalleennddaarr ccrreeşşttiinn--oorrttooddooxx

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa
oorrttooddooxxăă

Focul păcatului se stinge prin apa
curată a virtuţii. (Sf. Ioan Hrisostom)

Uitarea obişnuieşte să stingă paza
minţii, cum  stinge apa focul. 
(Cuviosul Isihie Sinaitul)

Ferice de cel care îşi plânge cu ade-
vărat păcatele. (Avva Isaia 
Pustnicul)

Cel răbdător poate păstra cu ade-
vărat pacea. (Sf. Efrem Sirul)

Nimic nu pierde aşa de mult virtu-
tea ca vorbirea deşartă. (Cuviosul
Ioan Carpatiul)

Somnul prea mult e o piedică pen-
tru neprihănire. (Cuviosul Teognost)

Omul devine asemenea lui Dumnezeu
prin virtute. (Sf. Grigorie De Nyssa)

Smerenia atrage bunăvoinţa lui
Dumnezeu. (Sf. Ioan Hrisostom)

Cel ce ţine minte răul nu se poate
ruga curat. (Sf. Marcu Ascetul)

După ce a trăit o viaţă plină de egoism, în care nu s-a gândit decât
la el, nepăsându-i de cei din jur, un om a ajuns în iad. Cât de mult s-a

căit atunci pentru tot ce făcuse! Dar era prea târziu. Chinuindu-se zi şi
noapte în flăcările iadului, se ruga încontinuu:
- Iartă-mă, Doamne, am greşit, dar acum m-am lecuit. Nu mai sunt 
egoist deloc, ajută-mă, Doamne, că m-am schimbat şi nu mai am pic de
răutate în mine!
În timp ce se ruga el, a apărut deodată un înger, care i-a spus:
- Bucură-te, omule! Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea şi vrea să-ţi dea
o şansă să vii în rai, dar oare te-ai schimbat cu adevărat?
- Sigur că da, zise omul cu nerăbdare, sigur că m-am schimbat!
- Bine!, a mai spus îngerul. Vezi firul care coboară acum spre tine? Dacă
te vei urca pe el, vei ajunge în rai şi vei scăpa de chinurile de aici.
Nespus de bucuros, omul a început să se caţăre pe firul ce atârna dea-
supra iadului, numai că, pe măsură ce se urca, a băgat de seamă că firul
se subţia din ce în ce mai tare. Când s-a uitat dedesubt, să nu-şi creadă
ochilor! Mulţi păcătoşi se atârnaseră de firul său, încercând cu dispe -
rare să scape din flăcările iadului.
- Ce faceţi?!, strigă omul speriat. Daţi-vă imediat jos, o să se rupă firul
şi o să cad iarăşi. Daţi-vă jos, n-auziţi?! Ţipa omul cu disperare şi începu
să-i lovească cu picioarele. În clipa aceea, firul s-a rupt şi au căzut cu
toţii.
- Of, îngerule, uite ce mi-au făcut ceilalţi! Spune-i lui Dumnezeu să-mi 
trimită alt fir, ca să scap odată de aici!
- Nu se poate!, i-a răspuns îngerul.
- Cum aşa? Doar n-am nici o vină, firul s-a rupt din cauza lor!
- Ba nu, firul s-a rupt din cauza ta şi a invidiei tale. Firul acela era firul
cre dinţei şi ar fi putut ţine şi tot iadul dacă ai fi avut încredere în 
Cuvântul lui Dumnezeu şi dacă nu te-ai fi gândit doar la tine. Ai spus că
te-ai lecuit de egoism şi că acum îţi pasă de aproapele tău, dar nu este
adevărat. Fiind la fel de păcătos şi rău, firul nu te-a ţinut; de aceea s-a
rupt.
În viaţă nu va reuşi cel rău, cel zgârcit şi interesat doar de propria per-
soană. Poate că va strânge averi, dar în sufletul său cu ce se va alege? Dar
cel ce îi ajută mereu şi cu dragoste pe ceilalţi, acela strânge în inimă co-
mori cereşti, devenind om cu adevărat, căci om este doar cel ce trăieşte
pentru oameni.
„Nu fi iubitor de sine şi vei fi iubitor de Dumnezeu! Nu căuta plăcerea în
tine şi o vei găsi în ceilalţi!”.
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Intrarea Maicii Domnului
în biserică
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Trageri în poligonul Chişoda
Începând din luna iulie şi până în luna decembrie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, cu întreg 
armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB şi cu grenade de mână, de război (în limita dreaptă, „sectorul de grenade”).

În luna noiembrie se execută trageri în zilele de: 14, 20, 21, 27 şi 28.

Anunţ public privind
depunerea solicitării de

emitere a acordului de mediu
Comuna Giroc anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul ,,Alimentare cu apă potabilă şi canalizare,
zonele Planişte, Cartierul Florilor 1 şi Cartierul Florilor 2” propus a fi amplasat
în localitatea Giroc, judeţul Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu APM Timiş, lo-
calitatea Timişoara, Bdul Liviu Rebreanu, nr.18-18A şi la sediul Primăriei co-
munei Giroc, str. Semenic, nr. 54,  în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:00, iar
vineri între orele 8:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Timiş.

Responsabil Mediu
Insp. Adelina Sîrbu

Avand în vedere colaborarea cu 
Inspectoratul pentru Situaţii de Ur-
genţă „Banat”, prin co respondentul
acestuia în teritoriul de competenţă
al comunei Giroc, Serviciul Volun-
tar pentru Situaţii de Urgenţă Giroc,
ţinem să facem unele precizări refer-
itoare la modul de comportare în
cazul în care găsim muniţie 
neexplodată.

În primul rând, sunăm la numărul de
urgenţă 112, nu atingem şi nu lovim
ori mişcăm materialele găsite, nu le
introducem în foc şi nu încercăm să
le demontăm focoasele ori alte părţi
componente. De asemenea, nu
încercăm să le transportăm ori să
lăsăm copiii să se joace cu ele, nu le
folosim pentru a improviza diverse
ustensile ori ornamente şi le intro-
ducem în încăperi, locuinţe sau la

fier vechi. Vom sista orice lucrare de
construcţie, săpături sau orice altă
activitate şi vom proceda la eva cuarea
personalului, oprim circulaţia ve-
hiculelor şi nu facem foc în
apropierea zonei în care se află 
presupusa muniţie neexplodată.
Cetăţenii trebuie să respecte regulile
şi măsurile stabilite pentru zonele cu
risc la descoperirea de muniţii neex-

plodate şi să
asigure securi-
tatea locului 
respectiv până la
sosirea poliţiei
ori a personalului
specializat al Ins -
pectoratului pen-
 tru Situaţii de
Urgenţă.
Locurile unde se
găsesc astfel de
muniţii sunt pe
terenurile agri-

cole, în desişuri şi păduri, îngropate
sub pământ, descoperite cu ocazia
arăturilor agricole, a diverselor
săpături, la excavaţii pentru funda -
ţiile construcţiilor, în zidăriile 
construcţiilor vechi, sub apă, în râuri
sau bălţi.

Jr. Daniel SGURĂ, 
şeful Serviciului Poliţiei 

Locale Giroc

Poliţia Locală Giroc vă informează

Ce trebuie să ştim 
în caz de cutremur (1)

1) Protecţia antiseismică în interiorul locuinţei 
sau locului de muncă

Măsuri de pregătire a locului de muncă sau locuinţei pentru prevenirea distruge -
rilor provocate de efectele unui seism:
- evitarea aglomerării spaţiilor de la locul de muncă sau din locuinţă cu piese de mo-
bilier sau aparatură instabile la seism şi amplasate în vecinătatea locurilor în care se
aglomerează de obicei familia, sau în spaţiul de lucru;
- asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi înalte, între ele şi prin
prindere de un perete, grindă solidă în locurile unde se aglomerează de obicei persoane
la locul de muncă sau în familie;

- amplasarea echi -
pamentelor tehnice
şi aparatelor casnice
mai grele sau a celor
pe rotile, de exem-
plu: copiatoare, calcu -
latoare mari, ma  şini
de spălat, frigidere
etc, astfel încât să
nu se afle în vecină-
tatea ieşirilor din
încăperi sau aparta-
ment spre a nu bloca
prin deplasarea lor
accesul în cazul
unui seism;
- fixarea aparatelor

în aşa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur;
- amplasarea obiectelor fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur;
- amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată răs-
turna, în încăperi în care nu se locuieşte şi nu există pericolul de contaminare şi de 
incendiu;
- asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât 
deplasarea veselei depozitate să nu producă accidente;
- procurarea în locuinţă a cel puţin unui extinctor şi amplasarea acestuia într-un loc
cunoscut şi accesibil în orice moment, lângă sursele potenţiale de incendiu; învăţaţi
utilizarea acestuia;
- reţinerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranţelor, robinetelor generale
şi locale pentru apă, gaze şi electricitate şi a modului lor de manevrare, astfel încât,
la nevoie, după seism, să puteţi lua măsurile minime de intervenţie de urgenţă -
închidere/deschidere;
- păstrarea la îndemână o unei truse de scule adecvate.

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, semnalul se com-
pune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.  “ÎNC-
ETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2
minute. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune dintr-un sunet con-
tinuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut.
Numărul de urgenţă la care puteţi apela în caz de cutremur este 112.

Dumitru CRĂINICEANU, şef SVSU Giroc

- Tăiaţi florile anuale ale plantelor,
puneţi araci la tufele de plante,
pentru a le ajuta să reziste sub
greutatea zăpezii.

- Tulpinile trandafirilor se scur tea -
ză (fără să le tăiaţi excesiv). Partea
de bază a tufelor de trandafir se
protejează prin muşuroire cu
pământ sau prin mulcire cu frunze
uscate, paie, scoarţă de pom.
- Scoateţi tuberculii/rizomii da liilor

şi gladiolelor, lăsaţi-i la uscat şi
puneţi-i la păstrare în timpul
iernii, într-o cutie cu nisip umed.

- Legaţi iarba de pampas şi aco -
periţi rădăcinile acesteia cu 
frunziş.

- Încă mai puteţi semăna salata şi

legumele rezistente la frig (spanac,
ridichi), însă cu obligativitatea
protejării acestora pe timpul
iernii, prin construirea de tuneluri
peste straturile de legume.

- Goliţi ţeava/butoiul de recoltare
a apei de ploaie, precum şi fur-
tunul de grădină şi închideţi ţevile
de apă de afară. 

- Adăpostiţi în interior plantele

pre cum margaretele, mirtul, lean-
drul sau palmierii.  La fel pro-
cedaţi şi cu muşcatele, cerceluşii,
apoi verificaţi-le să nu fie afectate
de paraziţi!

Mai multe informaţii pe: 
wwwdecostyle.mayra.ro

Insp. Maria HANEŞ

LLuunnaa nnooiieemmbbrriiee îînn ggrrăăddiinnăă ((22))
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Ecouri la Simpozionul Internaţional
,,Istorie şi cultură în Banat”, ediţia a II-a, Giroc
„Nu numai cu pâine va trăi omul”, spune Mântuitorul, când este ispitit de 
diavol pe muntele Carantanei şi, prin extensie, trebuie să ne gândim că omul, pentru a
putea fi cu adevărat întreg, are nevoie nu doar de hrană trupească, ci şi de hrană spiri-
tuală, de învăţătură, de ştiinţă şi cultură. Apoi, o altă pildă a Mântuitorului spune: 
„Dă Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu, ce este a Lui Dumnezeu!”. Şi,
pornind de aici, putem înţelege că trebuie să dăm trupului ce este al trupului, dar şi
Spiritului ce este al Spiritului. Omul, în complexitatea lui, trebuie să ştie să aleagă. Tre-
buie să aibă grijă şi de trup, şi de spirit, în acelaşi timp. Indiferent de obida vremurilor

şi oricât i-ar fi de greu. Iar românilor nu le-a fost niciodată prea uşor. Dacă ajungi să slu-
jeşti spiritul, arta şi cultura doar în vremurile bune, nu le vei sluji niciodată… Pentru că,
de multe ori, ne este mai aproape burta, decât capul!
Niciodată nu a fost şi, cu atât mai mult astăzi, nu este uşor să iniţiezi şi să susţii un act
de cultură. 
Şi, iată, la Giroc se poate acest lucru pentru al doilea an consecutiv.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Articol preluat din Revista „Agora” - Şcoală şi interculturalitate în DKMT

Primăria şi Consiliul Local au „pus în
scenă”, pe fundalul toamnei aurii, în be-
neficiul locuitorilor comunei Giroc, trei
evenimente care s-au „conjugat” fericit pe
abscisa festivului – Praznicul Bisericii or-
todoxe cu hramul „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, sfinţirea
bustului preotului David Voniga (1867-
1933), respectiv întâlnirea de suflet între
dascălii vechi şi noi ai şcolii şi, nu în ulti-
mul rând, Simpozionul Internaţional 
„Istorie şi Cultură în Banat”, ediţia a II-a
(25-26 octombrie 2013).
Miruită în chip tainic de către Marele Mu-
cenic, născut în Tesalonic, comunitatea
academică întrunită în incinta Hotelului
„Trio” şi-a desfăşurat lucrările cu maxim
succes. Ca şi în ediţia precedentă, „Eu-
ropa regiunilor” – România, Ungaria şi
Serbia – s-a manifestat plenar, prin numă-
rul participanţilor, la unisonul Culturii ce
nu are frontiere.
Cercetarea „adevărată” este un „lucru
mare”, care se face cu metodă, cu seriozi-
tate, cu sacrificii materiale, cu consec-
venţă, cu multă „sudoare”, ş.a.m.d.
(Procurorul poate „cerceta” un dosar, îm-
brăcat în costum „la dungă”, însă un cer-
cetător al arhivelor este un „miner” ce

încearcă să scoată la lumina prezentului
„aurul” înaintaşilor şi această „robotă” nu
se poate efectua „cu papion la gât”, deoa-
rece „mediul” e plin de micelii, colb şi
bacterii). Date fiind „condiţiile vitrege”
ale „vieţii de cercetător”, se impune cu ne-
cesitate o duioasă ocrotire socială, care să-l
scutească de orice tulburare sufletească.

Deschiderea manifestării cultural-ştiinţi-
fice s-a făcut printr-un Salon de Carte, care
a fost „străjuit” de un „pâlc” de strămoşi
(prezenţi, cu sfioşenie, prin nişte „ţoale de
demult”, aduse de familia Matei – mii de
mulţumiri), instituindu-se o „sărbătoare a
dăinuirii” – fizica cuantică afirmă axio-
matic că spaţiul este timp demonstrat.

Urmaşii trebuie să simtă „răsuflarea în
ceafă” a „plecaţilor” – mulţumirea nu
aduce nimic bun – şi sunt obligaţi să le ur-
meze pilda.
Lipsit de sens ar fi să ilustrăm „iarăşi şi
iarăşi” (ectenia redundanţei) „biografia
intelectuală” şi competenţa „domenială”
a fiecărui participant la Simpozion (ori-
când, gura de cârcotaş „potcaş” grăieşte
şi, oricum, pentru el, orice probă cu non-
şalanţă o dezaprobă), ştiut fiind că, azi, tot
mai mulţi nu citesc decât Programul Tv.
„Suflarea” Girocului s-a prezentificat prin
delegaţie: Octavian Gruiţa, Ion Murariu,
Florin Golban, Adrian Kali şi Alexandru
Koşa. Important rămâne faptul în sine, nu
multul sau puţinul (girocenii sunt în cen-
trul atenţiei, chiar dacă nu ştiu). Ştie
Dumnezeu Bunul şi este destul.
Ionel-Iosif Toma – întâiul locuitor al co-
munei –, ascultând „glasul conştiinţei edi-
ficatoare”, nu a vrut să lase Cultura
Banatului la voia întâmplării, ci, asu-
mându-şi responsabilitatea şi dând glas
vocaţiei ctitoriceşti, i-a oferit o casă: 
Girocul mileniului III.

Viorel-Dorel CHERCIU

CCââtteevvaa oobbsseerrvvaaţţiiii ppee mmaarrggiinneeaa SSiimmppoozziioonnuulluuii IInntteerrnnaaţţiioonnaall
„„IIssttoorriiee şşii ccuullttuurrăă îînn BBaannaatt””,, eeddiiţţiiaa aa llll--aa

Chiar dacă ediţia din acest an a simpozionului s-a desfăşurat pe o perioada mai scurtă de timp, prin ca-
litatea materialelor prezentate şi a persoanelor care au susţinut comunicări, pot afirma, în cunoştinţă de
cauză, că a fost de un real folos pentru cunoaşterea istoriei şi culturii acestui colţ de ţară. Activitatea des-
făşurată la Giroc, după părerea multor participanţi cu care am vorbit, poate fi pusă alături de manifes-
tări similare desfăşurate în centrele universitare din Banat, precum Timişoara, Arad, Lugoj, Reşiţa şi
Caransebeş.
Nivelul simpozionului a fost dat de  personalităţile participante, universitari de prestigiu din Cluj-Na-
poca şi Timişoara, cercetători, muzeografi, preoţi, doctoranzi şi profesori din învăţământul preuniver-
sitar din Banat, Ungaria şi Serbia.
Activitatea a debutat prin lansarea unor cărţi, printre care şi cea a consăteanului nostru, profesorul Ion
Murariu, intitulată ,,Când amintirile...”, prin prezentarea celor două volume ce cuprind comunicările din
sesiunea precedentă şi a unor lucrări scrise de autori locali.
Sesiunea a avut un caracter deschis, la ea participând şi persoane care nu au avut de susţinut comuni-
cări, dar erau interesaţi de tematica abordată. Păcat că unii dintre cei mai vehemenţi critici ai simpo-
zionului nu s-au deranjat să participe la niciun moment, ci se mulţumesc să arunce cu jigniri şi insulte,
în necunoştinţă de cauză.
Personal, am participat la secţiunea ,,Istorie bisericească”, moderată de profesorul Pavel Vesa, din Arad,
mare specialist în istoria bisericii din Banat, şi de preotul Vasile Petrica, fost protopop al Reşiţei, care
a susţinut comunicarea „Valori morale în volumul «Cuvântări ocazionale şi funebrale ale preotului
David Voniga»”, volum oferit cadou girocenilor. M-a surprins plăcut prezenţa şi participarea la discu-
ţii, în această secţiune, a preotului Daniel Alic, consilier la Episcopia Caransebeşului. În acelaşi timp,
m-a surprins, dar neplăcut, lipsa de la simpozionul din Giroc a reprezentanţilor Episcopiei din Timişoara.
Atât la sesiunea din anul trecut, cât şi la cea din acest an, am fost plăcut impresionat de nivelul înalt al
discuţiilor şi de preocuparea pentru istorie şi cultură a unor tineri cercetători şi doctoranzi, atât din 
România, cât şi din Serbia. Urmărindu-i, mi-am dat seama că cercetarea istorică şi culturală din Banat
are un viitor asigurat. Prof. Octavian GRUIŢA

UUnn ssiimmppoozziioonn rreeuuşşiitt,, ddiinn ttooaattee ppuunncctteellee ddee vveeddeerree
La finalul lunii octombrie, mai exact în zilele de 25 şi 26, a avut loc
Ediţia a II-a a Simpozionului Internaţional „Istorie şi Cultură în Banat”.
Datorită succesului primei ediţii, domnul primar Iosif-Ionel Toma şi
Consi liul Local Giroc au hotărât, încă de la elaborarea bugetului pe anul
2013, să aloce suma necesară desfăşurării unei a doua ediţii.
Simpozionul de anul acesta a avut trei secţiuni: Istorie, Cultură, Litera -
tură şi Presă. Majoritatea comunicărilor au oglindit aspecte despre tre-
cutul Banatului, inclusiv al Girocului şi al Chişodei. Au fost prezentate
şi dezbătute istoria celor două localităţi, momente din evoluţia în-
văţământului, a bisericii şi a altor instituţii, evenimente care au marcat
viaţa colectivităţii, figuri de eroi din comunităţile amintite.
Tradiţii, activitatea formaţiunilor artistice, portrete de autodidacţi, con-
deieri locali, rapsozi populari, personalităţi marcante ale comunităţii
bănăţene şi-au găsit locul în alocuţiunile participanţilor. Prestigiul Sim-
pozionului a sporit şi datorită participării unor personalităţi de prim
rang ale învăţământului universitar: Ioan Munteanu, Crişu Dascălu,
Stelian Mândruţ, Ioan-Viorel Boldureanu, Vasile Râmneanţu, Ioan
Haţegan ş.a.m.d. Au mai participat şi o serie de personalităţi din Un-
garia şi Serbia: Todor Doru Ursu, Diana Ocolişan, Alina Iorga, ş.a.m.d.
Majoritatea celor amintiţi a elogiat ediţia a doua a Simpozionului In-
ternaţional „Istorie şi Cultură în Banat” şi a felicitat organizatorii pen-
tru faptul că au păstrat tradiţia, tocmai în aceste momente grele, când
fenomenului cultural nu i se acordă prea mare importanţă. Cu această
ocazie, felicit şi eu organizatorii, în frunte cu Primăria şi Consiliul Local
Giroc. La cât mai multe ediţii!

Prof. dr. Florin GOLBAN, 
Colegiul Tehnic I. I. C. Brătianu Timişoara

În ultimii doi ani, prin viziunea culturală a edilului giro-
cean, dr. Iosif-Ionel Toma, sprijinit de echipa de consilieri,
Girocul a reuşit să trezească interesul cercetătorilor străini
şi români din orizontul cultural şi istoric. Simpozionul In-
ternaţional „Istorie şi cultură în Banat”, Giroc, desfăşurat
în perioada 1-3 noiembrie 2012, ediţia I, a reuşit să coag-
uleze cercetători consacraţi, iar la această realitate, din
punct de vedere ştiinţific, au depus un efort comun repu-
tatul istoric Nicolae Bocşan, de la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, directorul Crişu Dascălu, din

partea Academiei Române, filiala Timişoara, şi părintele
Viorel-Dorel Cherciu, responsabil cu Asociaţia Culturală
„David Voniga”.
Comunicările susţinute în cadrul Simpozionului, ediţia I,
au o prestanţă universitară, iar pentru aceasta, avem ca
probă cele două volume apărute la tipografia Brumar: volu-
mul „Cultură”, îngrijit de cadrul didactic universitar şi
cercetător la Academia Română, Ioan David, şi volumul
„Istorie”, îngrijit de părintele Viorel-Dorel Cherciu şi 
subsemnatul. Diseminarea acestor informaţii în rândul

cercetătorilor de profil au avut drept efect îmbogăţirea
numărului participanţilor în cadrul ediţiei a II-a – din 25-26
octombrie 2013. Ne-am bucurat de participarea echipei 
coordonate de doamna Maria Berenyi – director al Institu-
tului de Cercetări al Românilor din Ungaria – şi de prezenţa
domnului Todor-Doru Ursu – director al Institutului Cul-
tural al Românilor din Voivodina. Prin cele prezentate mai
sus, suntem îndreptăţiţi să afirmăm că, în fiecare toamnă,
Girocul este capitala culturală a Banatului.

Alin-Cristian SCRIDON

GGaallaa CCuullttuulluuii,, CCuullttuurriiii şşii IIssttoorriieeii,, llaa GGiirroocc

GGiirrooccuull -- ccaappiittaallaa ccuullttuurraallăă aa BBaannaattuulluuii
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Ecouri la Simpozionul Internaţional 
,,Istorie şi cultură în Banat”, ediţia a II-a, Giroc

UUnn îînncceeppuutt bbuunn
Simpozionul Istorie şi cultură în Banat, organizat prin strădaniile unor inimoşi
oameni din Giroc şi susţinut naţional şi internaţional de instituţii şi personalităţi
de prestigiu, a ajuns, iată, la cea de a doua ediţie, ceea ce înseamnă, pe de o parte,
că există posibilităţi umane şi materiale de perpetuare a manifestării şi, pe de altă
parte, că această mică tradiţie constituie premisa unor progrese ulterioare. 
Maturizarea întâlnirilor poate veni, de pildă, dintr-o preocupare mai intensă pen-
tru convergenţa tematică a secţiunilor, astfel încât volumele ce vor rezulta să con-
tribuie efectiv la progresul cercetărilor în domenii punctuale de interes. Cu alte
cuvinte, să se treacă de la domenii (istorie medievală şi modernă, cultură, litera-
tură etc.) la teme situate în interiorul acestora, ceea ce va implica însă ameliora-
rea capacităţii de anticipare şi creşterea capacităţii organizatorice din partea celor
care vor conduce secţiunile tematice ale simpozionului. 
Ivirea acestor gânduri de viitor vine din speranţa şi, mai mult, din convingerea că
experienţa de până acum este o etapă în modelarea viitorului dorit.

Crişu DASCĂLU

OOaammeenniiii ddiinn GGiirroocc mmeerriittăă ttooaattăă ssttiimmaa nnooaassttrrăă!!
A fost pentru a doua oară când am fost invitaţi la Simpozionul Internaţional 
„Istorie şi cultură în Banat”, fapt pentru care mulţumim organizatorilor. Am par-
ticipat şi la ediţia precedentă, din 2012, şi reuşita sa ne-a făcut să ne întoarcem
aici. Mie mi-a revenit, de această dată, interesanta şi îmbucurătoarea misiune de
a prezenta un referat având ca temă recensămintele din România, luând în con-
sideraţie, în mod special, pe cel din urmă, organizat în anul 2011, cu trimitere la
minoritatea germană.
Faptul că aceste lucruri minunate se întâmplă, de doi ani încoace, într-o comună,
dă o semnificaţie deosebită simpozionului. Oameni de cultură şi de administraţie
capabili să ofere spaţiu şi timp unui astfel de demers îi întâlneşti tot mai greu. De
aceea, cei din Giroc sau din jurul simpozionului internaţional sunt şi trebuie sti-
maţi de noi, dar şi de societate, în ansamblu.
Reuşita ediţiei 2013 mă face să-mi aplec gândurile şi spre o ediţie 2014, în spe ranţa
că va fi prezentă în calendarul cultural al comunei Giroc. Eu, personal, îmi propun
de pe acum să spun „DA” unei viitoare invitaţii!

Erwin-Josef ŢIGLA, preşedintele Forumului Democratic 
al Germanilor din judeţul Caraş-Severin şi al Asociaţiei Germane 

de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa

UUnn eevveenniimmeenntt ccuullttuurraall mmaajjoorr
Simpozionul internaţional ,,Istorie şi cultură în Banat”, organizat de către Insti-
tutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, filiala Timi -
şoara, Asociaţia culturală „David Voniga” din Giroc, Primăria şi Consiliul Local
ale comunei Giroc, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Institutul
Cultural al Românilor din Voivodina şi Societatea Enciclopedică a Banatului, deşi
aflat abia la a doua ediţie, s-a impus prin multitudinea şi complexitatea temelor
culturale şi istorice care au fost abordate de către participanţi, ca şi prin calitatea
superioară a comunicărilor ştiinţifice.
Remarcăm, de asemenea, prezenţa în cei doi ani a unor personalităţi istorice şi cul-
turale de prestigiu, ca Nicolae Bocşan, Stelian Mândruţ, Ioan Munteanu, Ligia
Boldea, Pavel Vesa, Crişu Dascălu, Costa Roşu, etc.
Putem vorbi, astfel, de un eveniment cultural major, exprimându-ne speranţa că
acest act cultural va dăinui mult timp de acum înainte, cu participarea a cât mai
multor personalităţi preocupate de istoria şi cultura provinciei bănăţene.

Conf. univ. dr. Vasile RĂMNEANŢU, Universitatea de Vest Timişoara,
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de istorie

LLaa GGiirroocc,, ooaammeenniiii ssffiinnţţeesscc llooccuull!!
Se spune că omul sfinţeşte locul, iar frumoasa comună de câmpie Giroc, acolo
unde, de peste două decenii, un primar destoinic, priceput şi implicat trup şi
suflet în viaţa comunităţii, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, conduce destinele
acestei localităţi, este într-adevăr un loc în care te simţi bine, rămâi plăcut im-
presionat de ceea ce vezi şi îţi doreşti să revii.
Străzile, casele, bisericile, căminul cultural, arată, toate,  impecabil, fapt care
denotă bunăstarea oamenilor, bănăţeni gospodari şi făloşi, dar şi grija autori-
tăţilor locale pentru comuna lor, respectul faţă de cei care i-au desemnat să se
îngrijească de bunul mers al localităţii. Se vorbeşte foarte mult astăzi despre
educaţie, despre rolul primordial pe care trebuie să îl aibă şcoala în viaţa ti-
nerilor şi de importanţa deosebită care trebuie acordată acestui domeniu.
Numai că, cel puţin la Giroc, nu doar că se vorbeşte, ci, mai ales, se trece la
fapte, se lucrează efectiv. Dovada cea mai concludentă privind implicarea co-
munităţii în viaţa tinerilor, în viitorul localităţii, o reprezintă Liceul Teoretic
„David Voniga”, o şcoală foarte frumoasă şi modernă, dotată la cele mai 
înalte standarde, cum există puţine în România, o adevărată carte de vizită a
localităţii! Se observă şi aici, ca peste tot, implicarea domnului primar, a con-
silierilor locali, dar, nu în ultimul rând, sârguinţa şi priceperea celor care au
condus sau conduc această şcoală: domnul prof. Octavian Gruiţa, fostul 
director, şi domnul profesor dr. Petrişor-Dorin Treta, actualul director al li-
ceului,  oameni deosebiţi, cu multă experienţă managerială, dedicaţi, cu toată
fiinţa lor, şcolii, culturii, educării tinerilor.
Într-o lume extrem de pragmatică, agitată şi într-o continuă transformare, în
care valorile autentice sunt prea puţin preţuite, a sprijini cultura reprezintă un
gest nobil, un lucru cu totul remarcabil. Iar Girocul şi domnul primar dr. Iosif-
Ionel Toma, au dovedit, încă o dată, că, atunci când se doreşte cu adevărat,
totul este posibil. Un astfel de exemplu îl reprezintă Simpozionului Interna-
ţional „Istorie şi Cultură în Banat”, desfăşurat în zilele de 25 şi 26 octombrie,
la Giroc, ajuns, iată, la cea de-a doua ediţie. Este îmbucurător faptul că astfel
de manifestări au loc, ele crează o emulaţie deosebită, prin oamenii de cul-
tură, de mare valoare, pe care îi adună la un loc. Nu voi relua aici numele 
instituţiilor care s-au implicat în organizarea simpozionului, pentru că ele au
fost amintite deja, dar am convingerea că, fără implicarea financiară a Pri-
măriei Giroc, acest eveniment nu ar fi putut avea loc. Simpozionul din acest
an a fost, fără îndoială, o reuşită, dovadă stând şi pleiada de personalităţi cul-
turale participante: Ioan Munteanu, Stelian Mândruţ, Ioan-Viorel Boldureanu,
Crişu Dascălu, Vasile Râmneanţu, Erwin-Josef Ţigla, Ovidiu Roşu, Ioan Ha-
ţegan, Mihai Pârvulescu, Pavel Vesa, Vasile Petrica, Ioan David, Viorel-Dorel
Cherciu, Todor-Doru Ursu şi mulţi alţii.
Organizarea a fost ireproşabilă, începând de la primirea invitaţilor, prezentă-
rile de carte, cina festivă, terminând cu desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni,
gazdele fiind foarte primitoare şi atente cu oaspeţii, ca nişte bănăţeni adevă-
raţi, ce se fălesc cu ce au mai frumos şi mai bun! 
Lucrările prezentate pe secţiuni au fost, fără îndoială, foarte interesante, de
mare valoare, cele mai multe dintre ele fiind capitole ale unor teze  de docto-
rat. Ele acoperă, cronologic, aproape întreaga istorie a Banatului, din Evul
Mediu şi până în zilele noastre, dar şi domenii de importanţă deosebită, pre-
cum istoria bisericească, literatura şi presa bănăţeană. Acestea aduc, aşadar,
elemente noi, inedite, constituind contribuţii valoroase la cunoaşterea istoriei,
culturii şi civilizaţiei Banatului istoric, în graniţele sale fireşti: Carpaţi, Mureş,
Tisa şi Dunăre. Demnă de remarcat prezenţa unor cercetători ştiinţifici din
Banatul sârbesc şi din Ungaria, fapt care conferă o şi mai mare însemnătate
întrunirii. Este cunoscut faptul că  nu s-a scris încă o istorie completă a 
Banatului, din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, acesta rămânând un de-
ziderat al generaţiilor viitoare. E aproape imposibil de crezut că un singur om
ar putea duce la capăt acest demers, extrem de dificil fără îndoială, acest lucru
putându-se realiza numai printr-o susţinuntă colaborare între cei mai valoroşi
istorici ai Banatului, aducându-şi fiecare contribuţia necesară la perioada cro-
nologică sau în domeniul pe care este specializat. Lucrările prezentate la sim-
pozionul din acest an, dar şi cele două volume, apărute în condiţii grafice de
excepţie, la editura Brumar, „Istorie şi cultură în Banat” (coord. Alin-Cristian
Scridon, Viorel-Dorel Cherciu) şi „Cultură” (coord. Ioan David, cuvânt in-
troductiv de Crişu Dascălu), pot constitui un reper, un nou  început şi un model
despre cum s-ar putea şi ar trebui să se scrie istoria Banatului!
În final, doresc să felicit Primăria şi Consiliul Local ale Comunei Giroc, şi în
special pe domnul primar, dr. Iosif-Ionel Toma, pentru reuşita remarcabilă a
acestei manifestări culturale, pentru atenţia şi sprijinul substanţial pe care îl
acordă vieţii culturale, păstrării obiceiurile şi tradiţiilor strămoşeşti, şi la cât
mai multe şi fructuoase ediţii simpozionului internaţional „Istorie şi cultură în
Banat”! Fără îndoială, exemplul lor minunat ar trebui urmat şi de alte locali-
tăţi bănăţene, unele cu statut de oraş, bunăoară!

Prof. Bogdan SECULICI, director Liceul Teoretic 
„Alexandru Mocioni” din Ciacova



6 DIALOG CU CETĂŢENIInnooiieemmbbrriiee 22001133

Halloweenul a fost sărbătorit şi
la Grădiniţa PP Chişoda, unde
copiii au fost cuprinşi de eufo-
ria acestei sărbători americane.
O veche sărbătoare a spiritelor,
care s-a transformat într-un
prilej de distracţie, mai ales
pentru cei mici.
Copiii au avut parte de un pro-
gram distractiv, cu multe sur-
prize. De la acest program nu
au lipsit dovlecii sculptaţi, per-
sonajele de poveste şi muzica.
Timp de câteva ore, micuţii
şi-au etalat costumele şi
măştile, care mai de care mai
înfricoşătoare, şi s-au întrecut într-un program special, care a cuprins: cântece, dansuri
şi jocuri distractive de grup.
Şi, pentru că orice sărbătoare impune şi un mediu adecvat, cei mici au ajutat cu drag
la împodobirea grădiniţei cu lucrări specifice acestei ocazii.
La final, pentru ca petrecerea să fie una cu adevărat reuşită, preşcolarii au fost 
răsplătiţi cu dulciuri. Prof. înv. preşc. Oana SIMION

- continuare din pagina 1 -

Elevii giroceni au avut invitaţi de seamă la primul lor
bal, pe domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma, pe direc-
torul instituţiei de învăţământ, domnul prof. dr. Petri-
şor-Dorin Treta, dar şi numeroşi profesori. În
deschiderea balului, directorul Liceului Teoretic
„David Voniga”, domnul prof. dr. Petrişor-Dorin Treta,
le-a urat celor prezenţi „bun venit” la prima ediţie a
balului primei generaţii de liceeni din comuna noastră
şi i-a cerut domnului primar să onoreze evenimentul,
acceptând funcţia de preşedinte al juriului.
La rândul său, domnul primar le-a urat o seară bună
tuturor celor prezenţi, dar în special elevilor care pen-
tru prima dată în istoria localităţii noastre au participat
la un bal al bobocilor. „Sunt extraordinar de emoţionat,
şi cred că emoţiile mele se alătură celor ale voastre,
pentru că unul dintre cele mai mari visuri ale acestei
comunităţi a fost să aibă un liceu. Iată, voi, primii 20
de elevi din clasa a IX-a, sunteţi cei care, astăzi, trăiţi
aici, pe meleagurile acestea, împreună cu noi, primul
bal al bobocilor. Să nu uitaţi niciodată acest lucru şi
cred că aţi primit din partea Primăriei, a mea perso-
nală, diplomele certificate, pe verso, cu câte o bucă-
ţică de panglică din cea care a fost tăiată la inaugurarea
liceului nostru. Acea panglică este istorie, iar peste
zece, douăzeci, o sută de ani, va fi chiar mai mult decât
atât”. Domnul primar le-a urat apoi elevilor şi dască-
lilor o seară minunată, după care a început balul. 
La capătul a trei probe „de foc”, perechile înscrise în
concursul de Miss şi Mister au impresionat juriul al-
cătuit din domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma 

(preşedinte), domnul prof. dr. Petrişor-Dorin Treta 
(vicepreşedinte), domnişoara Crina Blănariu (elevă în
clasa a IX-a la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din
Timişoara – membru extern) şi elevii liceului nostru, 
Alexandra Oşan (clasa a VIII-a B), Dacian Manoliu
(clasa a VIII-a B), Alexandru Antal (clasa a VIII-a A)
şi Lusiana Todea (clasa a VIII-a A).
După lungi deliberări, juriul a dat verdictul, stabilind
ierarhiile în primul bal al bobocilor de la Liceul Teo-
retic „David Voniga” din Giroc: Miss Boboc 2013 –
Melisa Marc; Mister Boboc 2013 – Tibi Szasz; Regina
balului – Isra’a Aboud; Regele Balului – Răzvan Râm-
neanţu; Prinţesa Balului – Miryam Aboud; Prinţul Ba-
lului – Laurenţiu Iftimie.
Ca orice bal ce se respectă, şi acesta a avut sponsori,
premiile participanţilor fiind asigurate de firme şi per-
soane fizice.
Participanţii la petrecere, elevii clasei a IX-a, mem-
brele juriului, doamnele profesoare, dar şi celelalte
domnişoare spectatoare au primit din partea domnu-
lui primar dr. Iosif-Ionel Toma câte un trandafir roşu.
Dirigintele clasei a IX-a, domnul prof. drd. Alexandru
Kóşa, a fost ajutat din culise de doamna prof. 
Melentina Costa şi doamna secretară Irina Ignea. 
Putem spune că, prin acest prim „Bal al Bobocilor”,
s-a „spart gheaţa” şi la Giroc, urmând ca, de acum
înainte, elevii liceului să organizeze în fiecare an
această petrecere, cu sprijinul şi ajutorul cadrelor 
didactice, al direcţiunii instituţiei şi, nu în ultimul rând,
al administraţiei locale.

Anton BORBELY

Plini de  entuziasm şi costumaţi în fel de
fel de personaje hazlii, copiii Grupei
Mare „C”, de la Grădiniţa cu Program
Prelungit din Giroc, s-au distrat şi au pe-
trecut cum au ştiut ei mai bine cu ocazia
Halloween-ului, sărbătoare preluată de
la micuţii de peste ocean.
Nu au lipsit personaje precum vrăjitoare,
zâne, piraţi, prinţese, micuţa sirenă, Su-
perman, Spiderman şi mulţi alţii. Cu
toţii ne-am veselit, am mâncat dulciuri,
am confecţionat diferite obiecte speci-
fice sărbătorii, am dansat şi am strigat în
cor: „Nu mi-e frică de Bau-Bau!”. Pe
urmă, alături de un pirat şi o vrăjitoare
pricepută, am realizat diferite jocuri dis-
tractive specifice sărbătorii.

Prof. înv. primar şi preşcolar 
Simona-Lorena BLAJ

Vineri, 1 noiembrie 2013, a fost o zi lungă pentru elevii Liceului Teoretic
„David Voniga” Giroc, deoarece începând cu orele 16, în holul mare al
liceului, s-au desfăşurat deja tradiţionalele baluri de Halloween, ajunse la
a cincea ediţie.
Primii au intrat pe scenă elevii de la Clasa Pregătitoare până la clasa a IV-
a. Toţi au fost costumaţi, aşa cum se cuvine, pentru un bal de Halloween.

Prezentarea costumelor
şi a felinarelor (Jack-O-
Lantern) şi apoi pre-
mierea cu diplome a
fost urmată de recitalul
trupei de muzică uşoară
„G.M.T”, sub îndru-
marea domnului Sergiu
Simionese.
Spre seară, a început
balul de Halloween de di -
cat elevilor claselor 
V-IX. S-a consemnat
aici şi o premieră, şi
anume participarea la
bal a unui elev de clasa
a IX-a, care a şi primit
un premiu pentru 
costum.

Prof. drd. 
Alexandru KÓSA

„„BBaalluull bboobboocciilloorr”” ddee llaa LLiicceeuull TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa””
ddiinn GGiirroocc,, oo rreeuuşşiittăă îînnccăă ddee llaa pprriimmaa eeddiiţţiiee

Petreceri de Halloween la Giroc şi Chişoda
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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
19. Gospogispominului, 

Doamńe, dzîsărăm toţ-tri
- Vegeţ, istina-i vorba lu Ociu Lae, întări Vericu
Colă, iară Văruţu Ńiţă peśetlui spusa lu Colă
făcându-ş cruśe cu mâna śe-o scriat vorbili. Şî śeru
cu glasu şî cu mâna aia frundza dă păpir cu epistólia
scriată tot d-aia mână a lu Văruţu Ńiţă după dictu lu
Moş Lae lu Mita. D-aia, fără să şciu ńimic măi dî-
năince dăspră epistólia asta, făcând io năveta la
făbrica dîn Oraş măi-gata o viaţă, acuma – ieşît la
pinzie – îm aduc d-amince şî bag dă samă că ţoalili
orăşăńilor ăi vrâsńiś a’ mei nu să rup în space dă su-
doarea leatului – numa, bată-le năpustu, – dămult 
le-am sîmţît cum amírosă a năftălină; ori-că şî chi-
meşa, ruptă-năruptă, tăt a năftălină mírosă. Dar, să
nu mint, am audzît, tăt la oraş şî tăt la năvetă, cum că
la ăi dă-mbătrâńesc la oraş śică nu li s-ar rupe chi-
meşa-n space; pucé-or fi ei năzgreşîţ în creginţa că
chimeşa-i a lor şî-i nămorśelită? Fi-o aşa, o’-că fi-o
rău, ha, Văruţule Relule? Tu cumă ai luat sama că
îmbătrâńeşci?
- Dă multă vreme am băgat şî io dă samă că ţoalili
mele or prins să amiroasă a năftălină, cu mult măi
năince d-a bui molili în dolafuri şî întră cărţ. Ş-atunś,
śe să fiu făcut? O fost musai să cumpăr şî năftălină
– ca să fiu pră potriva întâmplării, cum ochii-ăi orbi
a’ lu Ociu Lae îs pră potrivă prăgăciţ prîntru focu dî
la A Doaua Veńire. Dar până atunś, am băgat dă
samă că-nchep şî mă-ntorc mult măi bińe şî-n ţoalili
mele şî întră cărţîli mele, că, dăcă nu mi-s cu băgare
dă samă, greu mă măi pot ţîńe pră piśoare...
- Asta ar fi cumă-că párică vremea n-ar cure năince,

numa ar veńi napoişîlea... dzîsă dărinatu dă Vericu
Colă, dă nu şciusărăm dăcă pace şî el d-aşcea, o’-că
numa poşmândreşce dă păţańia lu Văruţu Relu.
Dar acuma Vericu Colă ńi s-o părut câta cam smin-
cit d-o tristeţă ş-un jăli în ochi cum nu ńe-aduśam 
d-amince să fim vădzut numa-n copilăria noastră 
şî-n ochii limpedz şî fără vegere a’ lu Ociu Lae, ăl
orb-întuńecat.
Iară Văruţu Relu, basîm-că să ńe spargă tristeţa şî
jăliu, śică:
- Ia spuneţî-m, Văruţîlor, fi-o bińe să vă-mbii cu
răchie ge-a dulśe gin pruńe ge vară, - dzîsă el adu-
cându-l în glas pră Văru Titos – o’-că să bem răchie
ge-a americănoańe, răchie ge-a vischie, ge care-or
băut dă s-or ominit cuscru Ianăş Bumbăśilă şî cus-
cru-so Romoloasă gi la Ciregova, când fusără dă să
’tâńiră la Oraş-la-Săbeş, la Căfana Pomu-ăl Verge.
Şî noi ńe adusărăm amince dă răchia dă bucace śe-o
măi făśau a’ noştri dîn cât griu o măi fost – şî cât o
fost – dîn stogu-ăl mare cât besărica şî cât voporiu-ăl
dîn părece, cu care s-o dus ş-o venit Moş Ńică lu
Goaşă dî la America. Şî ńe păru rău şî acuma c-am
fost pre năvrâsńiś pră vremea aia...
-... Şî ńe-om aduśe d-amince dă luna śe vińe tădăuna
năpoişîlea, dă n-o şcim ńiśodată când aźunźe, ńiś
dăcă măi sosăşce vrodată, să şuşcăi Văruţu Colă pră
un scămńel dă nu ce-ai fi aşceptat să-l afli în iorsagu
dî la bloc a’ lu Văruţu Relu, ş-atâta tristeţă câtă n-am
vădzut ńiśodată în ochii şî în şuşcăitu lu dărinatu dă
Vericu Colă. Şî ne-ntristarăm şî noi. Că n-am avut
încotro.

Glosar
dictu = dictarea
epistólie = scrisoare
morśelit = murdar
nămorśelit = nepângărit
dărinat = glumeţ (la limita licenţiozităţii), uşuratic
poşmîndri = a face glume uşoare, a parodia
pace = păţeşte
jăli = jale, amărăciune
basîm-că = pesemne

Întâmplări dîntr-un roman bănăţan *
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.

LLaa ttâârrgg
Să vegeţ şe măi menune

S-o-ntâmplat la târg măi ieri,
O venit uichiţu Ion,

Cu un cal şî vr-o şinşi meri.

- Bună zâua, uico Ioane,
Şe măi vinz, meta p-aişea,
O vinz calu, o vinz merii,

O ce-nvârţ cu baba Prişea?

- Ba vind calu, mă nepoace,
Că merii îi duc acasă,

Să-i săgesc pă Măgulişe,
În grăgina a dă coasă.

Să îm fac-oţâr dă zamă,
D-aia dă ce amece,

Care dacă bei măi multă,
Stai cu nasu în omece.

- Bine, uico, şî cât şeri,
Pă prostanu ăst dă cal?
Că după câce văd eu...
Pare bun ca animal!

- Mă, acesta-i cal dă rasă,
Ăl măi tare în ogor,

Şine-l cumpără pă ăsta,
Nu-i măi trăbuie trăctor!

- Bine uico, stai oţâră,
Mi să pare că nu vege,

Ia dă-i drumu numa câta,
Ca să pască iarbă verge.

Cum îi dăce uica drumu,
O luă ca vijălia,

Şî îş dăce-n primu prun,
Dă să scutură şî glia.

- Bine, uico, păi metale,
Vrei să vinz un cal beceag,

O nu vez, nu vege bine,
Dă-i măi bine un toiag!

- Bine, bine, mă nepoace,
Nu o fi un cal frumos,

Da are şî el un dar,
Chiar că-i orb, îi curajos.

O nu vez cum dăce-n prun,
Cu viteză şî curaj,

Ăsta-i cal dă rasă, frace,
C-o plecat făr-demaraj!

Florin BOGDEA

Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele. 

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu
pauză de 6 secunde între ele. 

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 101123
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8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie 

Octavian GRUIŢA, Viorel Dorel CHERCIU, 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - social;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 0732 600455

e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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TTeeooddoorr--EEdduuaarrdd SSîîrrbbuu
44 aannii,, GGiirroocc

MMaarraa PPeettrruuşş
33 aannii,, GGiirroocc

AAlleessssiiaa PPuuiiccaann DDiinnuu
33 aannii,, GGiirroocc

Maria Alexandra Oros
3 ani, Giroc

Ultimele două jocuri programate în acest final de tur al Diviziei D
Timiş la fotbal au însemnat, pentru gruparea din Chişoda, tot atâtea
remize. Prima dintre ele a fost obţinută pe teren propriu, în compa-
nia incomodei formaţii din Dumbrăviţa. Chişoda venea după meciul
de la Giroc şi după adjudecarea, cu scorul de 4-2, a primului episod
din derby-ul Giroc – Chişoda din actuala ediţie a Ligii a IV-a. Par-
tida cu Dumbrăviţa a fost una echilibrată, ambele echipe ratând o
sumedenie de oportunităţi de a marca. Oaspeţii au avut în faţă, însă,
un portar în mare formă, Emil Sârbu, care a fost învins o singură
dată, în chiar ultimul minut al primei reprize. În partea a doua,
chişozenii au alergat după egalare, pe care au şi obţinut-o, până la
urmă, însă tot pe final, în prelungirile jocului. Punctul pentru
Chişoda în jocul cu Dumbrăviţa a fost adus de Berceanu, inspirat
trimis în atac de antrenorul Adrian Şeţu. 

CS Chişoda nu s-a putut baza la acest meci pe mai mulţi jucători
importanţi ai echipei: Asoltanei, Gherman, Petruş, Vasâncă şi Abu
Lebda, iar acest lucru s-a simţit, din plin, şi pe teren.
A doua remiză consecutivă a Chişodei a fost consemnată la Jimbo-
lia, acolo unde s-a disputat partida cu AS FC „Băban Marcel”.
Gazdele au condus la pauză cu scorul de 2-0, însă echipa chişozeană
a avut puterea să revină, prin golurile marcate de Berceanu şi
Bungău. Chişoda putea veni acasă cu toate cele trei puncte, însă
tinerii echipieri ai formaţiei din Jimbolia au reuşit să nu mai
primească gol până la fluierul final al partidei.
Cealaltă echipă a comunei, Unirea Giroc, a avut evoluţii contrastante
în ultimele două jocuri, disputate, ambele, în deplasare. Mai întâi, a
pierdut cu scorul de 1-4 în faţa celor de la Auto Timişoara, într-un
meci în care antrenorul-jucător Orlando Trandu a fost nevoit să
evolueze ca portar. 
Înfrângerea din Freidorf a fost răzbunată la Dragşina, acolo unde
girocenii s-au impus cu scorul de 3-1 în faţa „lanternei roşii” a clasa-
mentului. Cu acest rezultat, CS Unirea Giroc a urcat pe locul 14 al
clasamentului, primul situat peste linia care marchează locurile retro-
gradabile. La rândul ei, formaţia din Chişoda se află pe poziţia a
opta a ierarhiei, un loc acceptabil, având în vedere evoluţiile de până
acum ale echipei.

A. BORBELY

DDoouuăă eeggaalluurrii ppeennttrruu
CChhiişşooddaa,, oo îînnffrrâânnggeerree

şşii oo vviiccttoorriiee ppeennttrruu
UUnniirreeaa GGiirroocc

În ziua de 3 noiembrie, la Braşov, s-a des-
făşurat prima ediţie a Cupei Aiki Kron-
stadt la karate, competiţie la care s-au
înscris aproape 300 de sportiv, legitimaţi
la mai multe cluburi din ţară. Karate
Club Giroc a fost reprezentat de patru
sportivi, toţi clasându-se pe podium.
Rezultatele sportivilor giroceni au fost
următoarele: Aisha Pera – locul 1 kata
individual feminin 8-9 ani, grupa B;
Shaira Pera – locul 3 kata individual
feminin 8-9 ani, grupa B; Daria Georgiu
– locul 2 kata individual feminin 10-11
ani, grupa B; Darius Georgiu – locul 3
kumite individual masculin – 35 kg.
Felicitări sportivilor şi antrenorilor
noştri pentru rezultate şi pentru ima gi -
nea pe care o aduc comunităţii noastre
prin participările lor la competiţiile de
anvergură în acest sport. (A.B.)

PPrreezzeennţţee ppee ppooddiiuumm
ppeennttrruu kkaarraatteekkaa ddiinn GGiirroocc

Echipa de handbal din Giroc a reuşit, la a
doua sa participare în Campionatul Jude-
ţean, să se claseze pe locul doi la finele tu-
rului sezonului 2013-2014. Cu cinci
victorii, un egal şi o înfrângere, echipa pre-
gătită de Aurel Baranga a acumulat 11
puncte, cu trei mai puţine decât liderul cam-
pionatului, Unirea Sânnicolau Mare.
Penultima etapă a turului competiţiei a pro-
gramat, la Sânnicolau Mare, derby-ul din-
tre echipele cele mai bine clasate. La ora
meciului, atât Unirea Sânnicolau Mare, cât
şi HC Giroc erau neînvinse: gazdele aveau
cinci victorii, iar oaspeţii – patru victorii şi
un meci egal. Pe parchetul sălii din oraşul
de pe Aranca, însă, Unirea nu a avut nici o
problemă în a se impune, scorul final fiind
de 41-20 în favoarea gazdelor.
Să spunem că lotul Unirii Sânnicolau Mare
este format din jucători care au evoluat,
până acum, în Liga a II-a a handbalului ro-
mânesc. După ce formaţia din Sânnicolau
s-a retras din această competiţie, sportivii
legitimaţi la club au rămas să joace şi în
Campionatul Judeţean, iar diferenţa de va-
loare dintre cele două eşaloane s-a văzut şi

în meciul direct cu HC Giroc.
Cu toate acestea, Josef Suba, conducătorul
echipei din Sânnicolau Mare, a avut doar
cuvinte de laudă la adresa echipei noastre,
pe care a caracterizat-o drept „o formaţie
bună a acestui eşalon”.
Aurel Baranga, antrenor al HC Giroc, aflată
în cel de-al doilea sezon de la lansarea în
competiţie, explica, pentru presa de specia-
litate, că, în acest sezon, la Giroc au venit o
serie de jucători tineri, aflaţi la final de ju-
niorat, dar care au ţinut neapărat să-şi con-
tinue cariera handbalistică la Giroc.
„Venirile lui Matei Jeberean şi Graţian 
Ghimiş se înscriu pe linia pe care ne-am
propus-o, după ce am decis să evoluăm în
Campionatul Judeţean, aceea de a atrage ti-
nerii care termină junioratul şi nu mai au
unde să joace handbal”, a completat antre-
norul Aurel Baranga.
În Campionatul Judeţean de Handbal, ediţia
2013-2014, sunt înscrise opt echipe: Unirea
Sânnicolau Mare, HC Giroc, Voinţa Biled,
Old Boys Arad, Ştiinţa Lovrin, Burek „Casa
Ioana” Sânnicolau Mare, LPS Banatul 
Timişoara şi Timişul Lugoj.A. BORBELY
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