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Chirvai, bal şvăbesc şi 
mini-bal şvăbesc după cel

de-al doilea război mondial
După al doilea război mondial s-a sărbătorit ruga

şvăbească numită chirvai (orig. „Kirchweiche”),
pentru prima dată, dar nu de ziua Sfintei Treimi, ci
în vacanţa de vară a şcolarilor şi studenţilor. Chirva-
iul mic („Nachkirchweich”) a avut loc în duminica
următoare.

Balul şvăbesc (din 1975 începând numit doar
„Balul portului popular”) a avut loc, pornind cu anul
1974, întotdeauna în prima duminică din ianuarie.
În afara numelui acestui bal, s-a schimbat şi perioada
când era organizat, spre a putea face parte şi alte por-
turi populare, respectiv alţi participanţi, pe lângă
şvabi. Era un compromis încheiat cu autorităţile ro-
mâne spre a putea primi aprobarea pentru bal.

Mini-balul sau mini-serbarea portului popular este
o tradiţie care a apărut după război la Ciacova, pron
prof. de sport Anna Schauberger născută Nemetz,
care s-a îngrijit an de an de organizare şi desfăşurare.
Oferea celor mici, deseori încă la vârsta preşcolară,
posibilitatea să se obişnuiască cu portul popular. În
acelaşi timp era şi o ocazie de a încuraja părinţii
celor mici să depună eforturi, încât rezultatul să in-
cite întreaga populaţie. Aceste mini-baluri şi serbări
erau socotite ca o pregătire pentru balurile celor
mari.

Chirvaiul (Die „Kirchweich”) (1)
Chirvaiul a fost, după război, mult simplificat: fără

„pom de mai” şi fără „Lawerhitt” (cortul descris pe
larg în ediţiile anterioare), redus la o singură zi şi cu o
legătură foarte lejeră cu conţinutul bisericesc. Tradiţia
chirvaiului a fost, e drept, reluată în 1949, dar din nou
întreruptă în anul 1955. În trei ani consecutivi s-a ser-
bat chirvaiul din nou, ca să trebuiască să treacă încă
odată zece ani, până în 1969, fără chirvai în Ciacova.
Începând cu anul 1968 chirvaiul s-a sărbătorit/ţinut
anual, cu regularitate.

Iunie 1949. 17 perechi. Primi dansatori: Ottilie Biring
şi Josef Kaufmann. Feciorii şi fetele: Rosl Wehn, Susanne
Neff, Rosa Göbl, Helene Seger, Henriette Guth, Anna
Muth, Elisabeth Merschdorf, Elisabeth Merschdorf (erau
două!), Barbara Rastädter, Elisabeth Rastädter, Hedwig
Schäfer, Katharina Kaufmann, Hans Brunn, Franz Neiss,
Hans Seger, Josef Baresch, Stefan Fritz, Josef Brunn, Ste-
fan Skitschak, Franz Merschdorf, Peter Schmidt, Eduard
Nikolaus Kernweiss, Wilhelm Merschdorf şi alţii. Fanfara
Wilhelm Maser.

Iunie 1955. 13 perechi. Primii dansatori: Elisabeth
Merschdorf şi Josef Fritz. „Contabili”: Peter Gregor şi
Maria Balasz, Eva Neff şi Matthias Muskopf. Muzică:
orchestra Jakob Haslinger.

1956. Primii dansatori: Maria König şi Franz Wolf.
„Contabili”: Maria Mecker şi Peter Theiss, Hilde
Raber şi Josef Herber. Fanfara din Ciacova.

Din Wilhelm Josef Merschdorf, 
„Ciacova - târg bănăţean, monografie 

şi cartea plaiului natal”
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„Ciacova - Târg 

bănăţean.  Monografie
şi cartea plaiului natal”

A apărut, la Editura Orizonturi Universitare din
Timişoara, în condiţii grafice deosebite, „Ciacova
- Târg bănăţean. Monografie şi cartea plaiului
natal”, o lucrare amplă şi complexă, în două vo-
lume, purtând semnătura lui Wilhelm Josef Mers-
chdorf, în traducerea lui Alexander Ştefi. Lector
pentru ediţia în limba germană este Luzian Geier,
consilier editorial pentru ediţia în limba română -
prof. dr. ing. Horia Ciocârlie, iar redactor pentru
ediţia în limba română - prof. dr. ing. Ştefan Ki-
lyeni. Volumele au fost tipărite în ediţie limitată,
dar dacă cererea va depăşi numărul exemplarelor
solicitate, „Ciacova - Târg bănăţean. Monografie
şi cartea plaiului natal” ar putea fi retipărită.

Cei care doresc, pot achiziţiona cele două vo-
lume ale Monografiei de la Biblioteca oraşului
Ciacova, la preţul de 60 de lei. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul Primăriei,
telefon: 0256-399.600.
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