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MMeessaajjee llaa ÎÎnnvviieerreeaa DDoommnnuulluuii
Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos

să vă încălzească sufletele, să vă
lumineze mințile, să vă deschidă

inimile spre credință și iertare!
Să fim mai buni, să ne bucurăm de

frumusețea lucrurilor care ne
înconjoară și să dăruim iubire

celor dragi.
Hristos a înviat!

Sărbători fericite!

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ

ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS
HRISTOS SĂ NE GĂSEASCĂ ÎN SĂNĂTATE,

PACE ȘI FERICIRE, ÎNTR-O DEPLINĂ
ÎNȚELEGERE CU SEMENII NOȘTRI, 

DAR MAI ALES CU DUMNEZEU.
SFÂNTA LUMINĂ, DĂTĂTOARE DE VIAȚĂ, 

SĂ CLĂDEASCĂ„ ÎN NOI IUBIRE ȘI SPERANȚA
SPRE MÂNTUIRE, RUGÂNDU-NE PENTRU 
ARMONIE DUHOVNICEASCĂ ÎN TOATE 

ZILELE CE URMEAZĂ SĂ LE TRĂIM.

HRISTOS A ÎNVIAT!

PRIMAR, DR. IOSIF-IONEL TOMA

Vocea Girocului... Vocea României!

Așa a început „frumoasa nebunie...”
Interviu în exclusivitate cu Karina Sorana Ștefan, tânăra din

Giroc care a ajuns în 6nala concursului Vocea României Junior
Girocul nu crește doar prin numărul locuito-

rilor, care a depășit 15.000 de su7ete, nu crește
doar prin standardele lui urbanistice, nu crește
doar prin ceea ce se face zilnic în această
„comună-oraș”, ci în primul rând prin calitatea
oamenilor, unii dintre ei ducându-i numele din-
colo de hotarele țării...

Karina Sorana Ștefan este un copil pe care
oricine ar dori să îl aibă. Este o „mică” minune. O
mică minune mare. Dezinvoltă, exuberantă,
luminoasă ca primăvara, care, iată, a izbucnit pe
meleaguri girocene. Ea este, în același timp, și o
mică vedetă. Mai precis, o adevărată vedetă în de-
venire. A fost una dintre cele trei 6naliste la con-
cursul Vocea României Junior. Și nu este deloc
puțin. Nu este puțin să 6i aleasă printre cele mai
bune trei voci ale României la juniori. Dar cum
juriile și părerile sunt trecătoare... anul acesta 
n-a fost să 6e mai mult, dar, sigur, Karina va

ajunge în vârful piramidei... Va 6 cea mai bună,
va 6 prima! 

În primul rând, își iubește părinții și familia,
primii dascăli și pe diriginta ei, pe primarul co-
munei, cu care nu a bătut doar „cinciul”, ci s-a și
îmbrățișat, pe Andra și pe toți care au ajutat-o...
Mica vedetă a mai fost găzduită în paginile ziaru-
lui cu câțiva ani în urmă, la rubrica „Ba, al meu e
mai frumos!”, iar acum a revenit cu poveste ei
uluitoare... Și, credem din toată inima că, nu
peste mult timp, vom auzi din nou de Karina!

Karina este o 6ință minunată care nu știe să
invidieze, nu știe să urască, știe doar să iubească
și o face cu toată dragostea ei de copil, fără nici o
reținere, din inima ei curată ca o rază de soare...
Pentru că raza de soare trece peste orice,
triumfătoare, cum biruitoare va 6 și Karina
noastră.

Interviul, în pagina 7

Pentru al zecelea an consecutiv,
la Giroc, în Săptămâna Patimilor, a
răsunat glasul celor 33 de toace -
simbolizând anii petrecuţi pe
pământ de Domnul şi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos. Ediţia
aniversară a Festivalului „În glas
de toacă” l-a avut ca principal
oaspete pe Înaltpreasfinţia Sa Ioan
Selejan, Mitropolitul Banatului,
care a revenit cu drag în sânul
comunităţii girocene. A fost în-
tâmpinat la sosire de oficialităţile
locale, domnul primar dr. Iosif-
Ionel Toma, domnul viceprimar
ing. Ilie Gâlcă, preotul Zaharia
Pereş, consilier cultural al
Mitropoliei Banatului, preotul
Marius Şonea, parohul Parohiei
Ortodoxe Române Giroc, preotul
Daniel Mateia, preoţii Traian şi
Dragoş Debucean şi preotul Aurel

Covan, precum şi de copii
îmbrăcaţi în frumoase costume
populare, care i-au oferit, după
datină, pâine şi sare.

La ediţia din acest an au fost
prezenţi peste 40 de participanţi,
atât copii din comunitatea giro cea -
nă, cât şi elevi de la profilul teo-
logic-ortodox din cadrul Liceului
Pedagogic „Carmen Sylva” din
Timişoara, maicile de la Mă năs -
tirea Timişeni Şag, precum şi alţi
credincioşi care au ţinut să cânte la
toacă, acum, în preajma Paştilor.

Profitând de vizita la Giroc,
Înaltpreasfinţia Sa Ioan, Mitropol-
itul Banatului, însoţit de gazde, a
făcut o vizită şi pe şantierul noii
biserici care se construieşte în cen-
trul de comună, pentru a vedea
care este stadiul lucrărilor la
lăcaşul de cult.

EEddiiţţiiaa aa XX--aa aa FFeessttiivvaalluulluuii ccuullttuurraall--
ssppiirriittuuaall „„ÎÎnn ggllaass ddee ttooaaccăă””
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MMeessaajjee llaa ÎÎnnvviieerreeaa DDoommnnuulluuii IIiissuuss HHrriissttooss
IIuubbii��ii ccrreeddiinncciiooșșii!!

Bucuria învierii
Dom  nului nostru Iisus
Hristos se regăsește în
sufletul fiecărui creș tin,
pentru că nu există bu-
curie mai mare decât
împăcarea fiului cu
tatăl, a fratelui cu frate
și, mai ales, a omului
cu Dumnezeu! Să nu
uităm că Domnul Hris-
tos ne numește frați ai

Săi mai mici și că ne-a învățat ce înseamna
bunătatea, dragostea și jertfa de sine pentru cei
pe care îi iubești, spunându-ne atât de frumos și
adevărat că: „Mai mare dragoste decât aceasta
nimeni nu are, ca cineva sufletul să-și pună pen-
tru prietenii săi” (Ioan 15, 13).

Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la
moarte, însă Dumnezeu, prin învierea Lui, îi
„condamnă” pe oameni la nemurire; în locul
loviturilor pe care I le-au dat oamenii, El îi
îmbrățișează; în locul ocărilor, El le împărtășește
binecuvântări; în locul morții, El le dă ne-
murirea. Nicicând oamenii n-au arătat ură față
de Dumnezeu ca atunci când L-au răstignit și
niciodată Dumnezeu n-a arătat iubire față de oa-
meni ca atunci când a înviat! Oamenii au vrut
să-L facă pe Dumnezeu muritor, El însă, prin în-
vierea Lui, i-a făcut pe oameni nemuritori!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Preot paroh Marius ȘONEA

Lumina Învierii
Mântuitorului Hris-
tos - Izvorul vieții să
vă călăuzească tu-
turor pașii spre desă -
vâr șire și tot urcușul
duhov ni cesc să fie cu
folos pentru noi
înșine și pentru toți
cei care caută alături
de noi mântuirea, iar
la Praz nicul Praz ni -
celor să vestiți taina cea mai mare a credintei
noastre, cu lumânarea pascalã în mânã, să
alungați întunericul și tristețea! Vă doresc tu-
turor un Paști fericit, alături de cei dragi, iar
Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel răstignit
și înviat să reverse în sufletele frățiilor voas-
tre pace, lumină și bucurie sfântă!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Preot Daniel MATEIA

PPrriinn CCrruuccee,, llaa VViiaa��ăă
Noua paradigmă a viețuirii umane se naște în

pântecele mormântului, aidoma bobului de grâu
care germinează la fiecare soroc al Învierii. Hris-
tos – Viața de veci care era la Tatăl – aduce cu
Sine, în lume, sămânța îndumnezeirii, pe care o
inseminează, prin răstignire, în inima umanității,
cu unealta mântuitoare a Crucii. Sămânța avea
să crească, scăldându-se în Lumina cea de sus și
udată fiind cu râurile de apă vie ale Duhului ce-
resc, spre rodirea însutită în viața veșnică.

Creștinismul din toate timpurile a validat Crucea
ca pe elementul definitoriu al existenței veridice și
veșnice. Iisus, Fiul cel fără de ani al lui Dumnezeu și Tatăl, înscrie intrarea și ră-
mânerea Sa plenară în umanitate într-un plan cruciform. Dăruirea totală de Sine
a Veșnicului Născător, care-Și ipostaziază din veci întreaga ființă în Chipul Său
substanțial, cât și smerirea firii lui Dumnezeu-Cuvântul, prezentă în actul întru-
pării, denotă răstignirea egoismului pe Crucea dăruirii Sinelui în Altul. Tanato-
logia creștină armonizează orizontalitatea și verticalitatea existențială într-o nouă
unitate de măsură a vieții, numită Crucea lui Hristos, pe fațada căreia nu sunt
numai pironite plaga morții și molima păcatului, ci sunt încrustate noile blazoane
transfiguratoare ale umanității teoforice: Învierea și Viața. Dumnezeu – Sfânta
Treime, Cine-itatea absolută a vieții, ne oferă, așadar, paradigma neo-existențială,
Crucea, ca asumare deplină a urcușului anevoios către Cel ce este. Această vi-
ziune şi practică duhovnicească care valorizează lupta creştinului cu patimile
egoiste, răstignite pe Crucea vieții, sunt înțelese ca momentul de debut al înain-
tării interioare către lumina Învierii, urmând îndeaproape viaţa şi învăţătura apos-
tolică a Bisericii, expusă prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice: ,,Iar cei
ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele.
Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm” (Galateni 5, 24-25); ,,Iar dacă am
murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El” (Romani 6,
8).

Prin Cruce, lux nigra (lumina întunecată) a existenței luciferice se
risipește, iar în lume se revarsă lumina și bucuria nețărmurită a Paștilor
Vieții. Prin urmare, bucuria noastră pascală nu este altceva
decât cunoașterea și acceptarea acestei realități definitorii, atunci când
fiecare dintre noi își aduce propriul întuneric în fața lui Dumnezeu, pen-
tru ca El să transforme întunericul într-o lumină inextingibilă. Omul pas-
cal este, fără doar și poate, un om biruitor, care știe că în prezența luminii
lui Hristos cel înviat nu mai există temerea de întuneric și de puterea aces-
tuia. Elementul nou din viața celui aflat într-o neîntreruptă celebrare pas-
cală este tocmai îndrăzneala întru biruință, care rezultă din receptarea și
purtarea în lumina neînserată a Învierii Domnului.

La sfințita glăsuire a sunetului de toacă, Vă îndemn să păstrați, și pe mai de-
parte, în minte și în inimă, cămările generoase ale sufletului, lumina mântuitoare
a Învierii Fiului lui Dumnezeu, îmbrățișându-Vă, pe toți, cu îmbelșugate doriri
de sănătate, har și pace de la Cel pururea fiitor.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Pr. dr. Adrian D. COVAN, profesor la Facultatea de Litere, 

Istorie și Teologie, din cadrul Universității de Vest din Timișoara

DDee PPaașșttee

Gândește, cugetă, meditează la semni ficația acestei
săr bători. Cel pe care-L sărbătorești este viu, credința
creștină este ancorată în Hris tosul viu. 

Mul țu mește-I că poți sărbătorii cu cei dragi,
mărturisește-I păcatele tale, pentru că are puterea să
ierte.

Nu sărbătorii mai mult mielul de pe masa de
Paște, decât Mielul lui Dumnezeu, care a fost sacrifi-
cat ca să ne împace cu Dumnezeu. 

Deschide Scriptura și citește din Evanghelii istoria
morții și învierii Domnului Isus, ca să audă toți ai casei.

Crede cuvântul Celui Înviat și împlinește-L, pentru
că El se va întoarce, te va scula din morți, te va îmbrăca
în hainele nemuririi și vei trăi veșnicia alături de cei
mântuiți.

De Paște, primiți din partea credincioșilor baptiști
considerația și urările noastre de sănătate și sărbători
binecuvântate, însoțite de adevărul milenar: Hristos a
înviat.

Pastori Viorel și Daniel ȚUȚ

RRăăssttiigg��iirreeaa
Între sfânt și lichea,

cei cu… cioara
vopsită –

gloata urlând năucă:
sfinții nu ne plac,

nu sunt ca noi. 
Baraba?, da.

Consensul absurd
și urletul surd au decis:

răstignirea!
Crucea? –

un lemn nedemn să-l poarte El.
Și totuși!

Pastor 
Ticu LEONTESCU

Învierea Domnului Isus Hristos
este mesajul central al Sărbătorii
Paştilor şi este piatra de temelie a
credinţei creştine. 

Valoarea şi semni ficaţia învierii
constau în faptul că prin învierea
lui Hristos avem dovada 
in con testabilă că El este singurul
Mântuitor şi Domn. 

Mântuirea şi veşnicia noastră de-
pind de acest măreţ act al lui Dumnezeu, întrucât credinţa
noastră este bazată pe un Hristos viu şi nu pe unul mort. 

Totodată, învierea Fiului Lui Dumnezeu este garanţia
învierii noastre viitoare, după cum spune Sfântul Apostol
Pavel: ,,Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, cre-
dem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus
pe cei ce au adormit în El” 1 Tesaloniceni 4:14.

Dragi locuitori ai comunei Giroc, dorim ca bucuria în-
vierii să vă umple inimile şi vieţile asemeni ucenicilor
care în dimineaţa învierii, ajunşi la mormântul gol, au
primit măreaţa veste a îngerilor: „Nu este aici, a înviat!”.

În numele tuturor credincioşilor Bisericii Penticostale
BETEL Giroc, vă doresc să aveţi parte de bucuria
cunoaşterii personale a Mântutorului Înviat. 

El vă va da o viaţă binecuvântată, vă va aduce pace în
suflet şi va face ca Sărbătoarea Paştelor să fie una
deosebită şi plină de semnificaţie. 

Vă dorim un Paşte Fericit şi vă salutăm cu creştines-
cul salut: Hristos a înviat!

Pastor Adrian D. STUPAR, 
Biserica Penticostală BETEL Giroc

„Măcar că era
Fiu, a învățat să as-
culte prin lucrurile pe
care le-a suferit.

Și după ce a fost
făcut desăvârșit, S-a
făcut, pentru toți cei
ce-L ascultă, urzi-
torul unei mântuiri
veșnice” 

(Evrei Cap. 5 vers 8, 9)

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, să
privim la Hristos sărbătoritul, să învățăm
poruncile Lui, să ascultăm mai mult de
Dumnezeu, ca prin moartea și învierea
Domnului Isus să includă în mântuirea dată
de El și viața noastră.

Astfel, vom fi mai buni, mai iubitori,
mai darnici, având modelul Lui Hristos.

Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă
pace și liniște sufletească.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Pastor Iosif CODIȚĂ, 

Biserica Penticostală 
„Speranța” Chișoda

Hristos s-a născut, a murit și a înviat pen-
tru ca noi toți să putem câștiga mântuirea su-
fletului nostru. Sărbătoarea Sfintelor Paști ne
aduce aminte din nou că și cel mai mare tâl-
har poate câștiga raiul, în timp ce chiar unul
dintre Apostolii Lui a pierdut mântuirea, pen-
tru 30 de arginți. Este un moment bun în care
să ne regândim poziția noastră înaintea lui
Iisus cel răstignit și înviat. Să ne lepădăm de
„arginții” care ne leagă de iad și să îmbrățisăm
iubirea care ne duce la cer.

Hristos a pătimit și a înviat din iubire pen-
tru noi toți, dar în final noi suntem cei care
alegem, sau nu alegem, să ne înfruptăm din
patimile Lui mântuitoare. Astfel, în final,
fiecare dintre noi putem alege dacă patimile
și învierea Lui vor avea vreun rost pentru
noi... sau au fost în van.

HRISTOS A ÎNVIAT PENTRU TOȚI!
Preoții Traian și Dragoș DEBUCEAN
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017
23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de co-

lectare a brazilor de Crăciun.

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cos-
metizare).

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente elec-
trice şi electronice).

01 aprilie 2017– Campania „Curăţenia pentru 1 oră în
comuna Giroc”.

30 septembrie 2017 –  Campania de Mediu mini co-
lectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice)

30 septembrie 2017–  Let’s Do It, România!

23 octombrie – 03 noiembrie 2017 - Curăţenia de
toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate
din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Gu-

vernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, ce-
tăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identi-
tate este documentul care se eliberează cetăţeanu-
lui român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi
domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a
actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot
prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de
zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a
solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de
14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile
mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titu-
larului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actu-

lui de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai

corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor

legale constituie contravenţie şi se sancţionează,
după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

AAddmmiinniissttrraațțiiee

Stimulentul de inserție, ce se acordă părinților
care-și scurtează concediul pentru creșterea copi-
lului, va mai crește o dată începând de sâmbăta
aceasta, după ce înregistrase deja o creștere la 1 fe-
bruarie.

Persoanele aflate în concediul pentru creșterea
copilului, care aleg să revină la serviciu mai repede
decât trebuie, pot cere acordarea stimulentului de
inserție. Acest drept al părinților este reglementat
de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
111/2010, iar valoarea acestuia va crește, de la 1
aprilie, pentru a doua oară în acest an și va ajunge
la 650 de lei.

Concret, cuantumul lunar al stimulentului este
de 50% din cuantumul minim al indemnizației afe-
rente concediului pentru creșterea copilului. Din
moment ce indemnizația minimă este, de la 1 fe-
bruarie 2017, de 1.232,5 lei (în creștere de la
1.062,5 lei), rezultă că stimulentul este, în prezent,
de 616,25 lei (în creștere de la 531,25 lei).

Cu toate acestea, Executivul a decis, prin inter-
mediul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
6/2017, să aplice o nouă majorare a stimulentului.
Concret, majorarea va fi valabilă începând de sâm-
bătă, atunci când stimulentul de inserție va ajunge
de la 616,25 de lei la 650 de lei.

Plata stimulentului de inserție încetează când co-
pilul împlinește doi ani (respectiv trei ani, în cazul
copilului cu handicap). Totuși, în cazul persoane-
lor care obțin venituri cu minimum 60 de zile în-
ainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi
ani (respectiv trei ani, în cazul copilului cu handi-
cap), acordarea stimulentului se prelungește până
când copilul împlinește trei ani (respectiv patru ani,

în cazul copilului cu handicap).
Atenție! Indemnizația de creștere și stimulentul de

inserție nu se pot cumula, potrivit OUG nr. 111/2010.
Asta înseamnă că plata indemnizației încetează înainte
ca stimulentul de inserție să fie achitat.

Oricare dintre părinți poate cere banii

Stimulentul de inserție poate fi cerut de oricare
dintre cei doi părinți ai copilului, iar acesta se poate
solicita pentru fiecare naștere. Dreptul este acordat,
conform actului normativ amintit, în baza unei ce-
reri și a următoarelor acte:

- actul de identitate al solicitantului și certifica-
tul de naștere al copilului pentru care se solicită
dreptul ori livretul de familie (originalele și co-
piile);

- actele doveditoare care să ateste că, în ultimii
doi ani anteriori nașterii copilului, solicitantul a rea-
lizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile;

- dovada eliberată de angajator sau organele
competente privind veniturile realizate;

- orice alte documente care să ateste îndeplini-
rea condițiilor de eligibilitate (faptul că solicitan-
tul stă în România împreună cu copilul/copiii
pentru care cere banii).

Alina-Mihaela Benea, 
Serviciul Public de Asistență Locală

Stimulent de inserție 2017. Părinții
care se întorc mai repede 

din concediul de creștere primesc
din aprilie mai mulți bani

Efectivul Poliției Locale Giroc desfășoară
activități de patrulare și control în echipaje mixte
cu polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală pe
raza de competență, urmărind respectarea normelor
de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice,
îndeosebi pe timpul nopții, dar și prevenirea fur-
turilor din locuințe, precum și a materialelor din
imobilele aflate în construcție.

Cooperăm, în cadrul unor patrule mixte, și cu
echipaje din cadrul poliției rutiere, în special la
orele după-amiezii și spre seară, precum și în week-
end, în scopul respectării regimului de viteză în lo-
calitate, depistarea celor ce conduc mopede cu
încălcarea dispozițiilor legale referitoare la înma-
triculare ori existența permisului de conducere,
adică a categoriei corespunzătoare, precum și ver-
ificarea bicicliștilor din punct de vedere rutier și,
nu în ultimul rând, verificarea existenței actelor de

proveniență ale bicicletelor.
Recomandăm cetățenilor ca, în perioada imediat

următoare, având în vedere minivacanța de Paștă,
să-și ia toate măsurile de prevedere în scopul pre-
venirii furturilor din locuințe, dotarea cu sisteme de
alarmă ori camere video și sesizarea de îndată a
poliției în legătură cu prezența oricăror persoane
sau autovehicule ce pot crea suspiciuni cu privire la
existența lor în anumite zone ori la ore nepotrivite,
precum și manipularea cu maximă atenție și re-
sponsabilitate a materialelor inflamabile, în scopul
prevenirii producerii de evenimente negative.

Vom avea în vedere efectuarea de controale la
unitățile economice unde sunt date că funcționează
ilegal ori nu respectă programul de închidere și, nu
în ultimul rând, păstrarea ordinii și liniștii publice.

Jr. Daniel SGURĂ, 
șef Serviciu Poliție Locală Giroc

PPoolliițțiiaa LLooccaallăă GGiirroocc vvăă iinnffoorrmmeeaazzăă

MMeessaajjee llaa ÎÎnnvviieerreeaa DDoommnnuulluuii IIiissuuss HHrriissttooss
Minunea Învierii să vă

aducă în suflet împăcare, ar-
monie și iertare. 

Priviți cu seninătate înainte
și bucurați-vă de un nou în-
ceput alături de tot ceea ce
contează pentru dumnea -
voastră. Noaptea Sfântă a În-
vierii să vă lumineze sufletele
pentru a fi mai buni, mai
curați, mai înțelegători și mai

apropiați de Dumnezeu! Un Paști fericit alături de cei
dragi! Agent șef adjunct Dan BADEA, 

șeful Postului de Poliție Giroc

Lumina și căldura sărbă to -
rilor de Paști să vă în căl zeas -
că sufletele, să vă lumineze
mințile, să vă deschidă inim-
ile spre iubire, credință,
iertare. Să fim mai buni, să ne
bucurăm din plin de fru mu -
sețea tuturor lucrurilor care
ne înconjoară și să dăruim iu-
bire celor dragi. Un Paști
fericit, cu cre din ță, speranță
și iubire! La fel ca Domnul Hristos, prin jertfă, efort
și suferință să ajungem la biruință! Hristos a înviat!

Jr. Daniel SGURĂ, șef Serviciu Poliție Locală
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Festivalul „În glas de toacă” de la Giroc din acest an a în-
ceput cu Slujba Deniei, la Biserica Ortodoxă Română din
Giroc, oficiată de consilierul cultural al Mitropoliei, preotul
Zaharia Pereş, şi de preoţii ortodocşi din Giroc şi Chişoda.
La încheierea Sfintei Slujbe, Înaltpreasfinţia Sa Ioan Sele-
jan, Mitropolitul Banatului, s-a adresat celor prezenţi
spunând că este bucuros că se află din nou în mijlocul
credincioşilor din comuna Giroc. Apoi, a continuat: „Când
a apărut în zare culmea muntelui Golgota de la Ierusalim 
s-au bucurat apostolii că au ajuns în Betania şi au fost
primiţi de Lazăr pe care-l înviase din morţi. A fost primit
de surorile sale, Marta şi Maria, şi a fost primit la cină în
casa lui Simon leprosul din Betania, după o călătorie lungă,
în care ce au străbătut deşertul, au lăsat în urma lor Iordanul,
Ierihonul, şi au urcat spre Ierusalim. Se apropiau Paştile şi
erau bucuroşi că vor ajunge şi anul acesta să le prăznuiască
la templul din Ierusalim. Ei erau bucuroşi, însă pe faţa Lui
Hristos se putea vedea o oarecare tristeţe, pentru că el ştia
ce se va întâmpla peste câteva zile în Ierusalim şi pe crestele
muntelui Golgota.

Iubiţi credincioşi,  aşa suntem şi noi astăzi, aşteptăm cu
bucurie sosirea marelui praznic a Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos. În fiecare casă deja a început un freamăt de
curăţenie trupească şi sufletească. Mamele şi cu fiicele fac
curăţenie în casă, dar vin să-şi cureţe şi sufletul în lacrimile
pocăinţei şi a spovedaniei, în această perioadă, la Sfânta
biserică. Este bine că este pace în ţară, este bine că vedem
astăzi bucurie pe feţele credincioşilor noştri, pregătindu-se
să aştepte cu bucurie praznicul Învierii Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos. 

Dar, iubiţi credincioşi, călătorind într-o parte şi alta a
acestui spaţiu binecuvântat de Dumnezeu, de vest al ţării, pe
cărările lui m-am întâlnit cu Hristos şi am văzut că El nu
era aşa de vesel precum am văzut eu credincioşii dintr-o
parte şi alta. Oare de ce şi acum am putea vedea pe faţa lui
o umbră de tristeţe? Şi L-am întrebat: «Doamne, de ce eşti
trist? Că noi toţi ne bucurăm că vine praznicul Mântuirii».
Şi mi-a spus: «Sunt încă trist pentru că încă tu nu te-ai în-
dreptat. Tu încă nu păzeşti legea bucuriei şi a iubirii mele,
a Sfintei Evanghelii şi de aceea sunt încă trist».

Iată, şi în postul acesta Hristos mi-a spus că L-am întri-
stat prin faptele mele. Ar fi aşteptat mai mult de la mine, să
găsească rod şi să nu fiu asemenea smochinului în care a
căutat roadă şi n-a găsit nimic, l-a blestemat şi apoi s-a
uscat. Doamne, chiar dacă n-am rodit din belşug, rogu-Te
nu ne blestema şi mai dă-ne zile să ne întoarcem la tine de
pe cărările păcatului din viaţa aceasta.

Iubiţi credincioşi, să ne silim, câte zile mai sunt până la
Înviere şi câte zile mai sunt până la sfârşitul vieţii noastre,
să înseninăm faţa Lui Hristos, să înseninăm privirea Lui, să
nu mai fie trist. Şi Hristos nu va mai fi trist doar atunci când
ne va vedea pe toţi lăsând ţara păcatului şi întorcându-ne în
patria iubirii Sale, în Sfânta biserică şi pe cărările mântuirii. 

Iubiţi credincioşi, vă îndemn şi pe frăţiile voastre, faceţi-i o
bucurie Lui Hristos, înseninaţi-i faţa în aceste zile, care au
mai rămas până la Paşti, printr-o sinceră mărturisire a
păcatelor şi printr-o lacrimă de milostenie faţă de cei ce sunt
în necazuri şi în durere. 

Străbătând partea aceasta de ţară, multă durere încă am
găsit. Sunt încă oameni care n-au unde să-şi plece capul şi
mă gândesc câţi vor fi care nu vor avea probabil ce să pună
în ziua de Paşti pe masă. Trebuie să ne apropiem de ei, să ne

aplecăm asupra nevoilor acestora şi să le dăm şi lor din
preaplinul nostru”.

Apoi, primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, a mulţumit, în numele comunităţii, Înaltpreasfinţiei
Sale Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, pentru interesul
pe care îl acordă acestei localităţi şi pentru faptul că, datorită
bunăvoinţei Înaltpreasfinţiei Sale, este posibilă construirea
unei noi Biserici în comunitatea giroceană. De asemenea,
domnul primar a mai mulţumit şi consilierilor locali, mare
parte dintre ei prezenţi în biserică, pentru faptul că s-au im-
plicat în acest proiect, precizând că Biserica din Giroc
datează de aproape 250 de ani, iar în ultimii ani populaţia
localităţii a trecut de 15.000 de locuitori.

În numele celor prezenţi, în numele celor din
administraţia eparhială, consilierul cultural Zaharia Pereş s-
a adresat Înaltpreasfinţiei Sale Ioan Selejan, Mitropolitul
Banatului: „Vă mulţumim că dintru început, de când aţi
ajuns la Timişoara, v-aţi arătat interesat şi preocupat de
construcţia unei biserici aici, la Giroc. Dacă am avut bucu-
ria, prilejul şi binecuvântarea de a vă însoţi în eparhie la în-
ceputul acelor zile, una dintre parohiile în care v-am condus
a fost Girocul, prima dintre ele, într-o noapte, pentru că am
zis că aici trebuie să vedeţi o comunitate harnică, oameni
deosebiţi, care vor să construiască o biserică. Vă mulţumim
foarte mult pentru acest lucru şi, Înaltpreasfinţia Voastră,
primiţi din partea noastră recunoştinţa şi dragostea pe care
v-o purtăm, ca preoţi ai acestei eparhii. Suntem deosebit de
mândri şi de onoraţi că sunteţi împreună cu noi aici, la
Giroc”.

Vorbind despre construcţia noii biserici de la Giroc,
Înaltpreasfinţia Sa Ioan, Mitropolitul Banatului, a spus
adresându-se primarului comunei Giroc: „Domnule primar,
eu cred că vestea construirii unei noi biserici va ajunge în
seara aceasta până la porţile cerului. La apusul soarelui,
îngerul Lui Dumnezeu va aduce vestea aceasta, că a ieşit
din pământ. Precum florile acum, în plină primăvară, creşte
una dintre cele mai frumoase flori care poate să existe
vreodată în lume, biserica Lui Hristos. Dumnezeu să vă
ajute dumneavoastră şi părinţilor de la biserica de aici şi tot
respectul pentru consilierii pe care tot dumneavoastră i-aţi
ales şi care au alocat o anumită sumă de bani şi pentru ridi-
carea bisericii. După cum aţi spus şi dumneavoastră, de 250
de ani nu s-a mai construit nicio biserică în comunitatea
aceasta, iar numărul populaţiei a trecut de 15.000 de oa-
meni.

Şi să dea Dumnezeu, domnule primar, să puteţi continua
în pace şi linişte, dumneavoastră, consilierii şi toţi care
contribuiţi în vreun fel la ridicarea bisericii, să vă ajute
Dumnezeu să vă vedeţi nepoţii şi strănepoţii cum se vor cu-
nuna în biserica aceasta, cum vă veţi boteza stră-strănepoţii,
acolo, în acea biserică, şi să fiţi mândri că le veţi lăsa cea
mai frumoasă zestre pe care poate să o las un părinte fiului
său, biserica din satul, din comunitatea în care trăiește.
Mulţumim, Dumnezeu să vă ajute şi, iată, am înţeles că sunt
deja zece ani de când se bate toaca în mod deosebit aici, în
comunitatea dumneavoastră. Să mergem, nu să batem toaca,
ci să mergem să cântăm din toacă. Să cântăm glas de slavă,
de cinste şi de mulţumire Lui Dumnezeu. Iată că în
creştinism şi din toacă se poate cânta, cânt şi de jale, cânt şi
de bucurie, acum de tristeţe. Chiar mă gândesc că în noaptea
Învierii toaca va cânta imn de bucurie asemenea îngerilor
care au venit atunci pe pământ”. 
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În faţa unei numeroase asistenţe, alcătuită din concurenţi,
din tineri înveşmântați în frumoase costume populare şi din
spectatori, a vorbit consilierul cultural al Mitropoliei, preo-
tul Zaharia Pereş: „Pentru că suntem la începutul celei de-
a X-a ediţie a Festivalului «În glas de toacă», aici la Giroc,
şi orice început e bine să-l începem cu o rugăciune, tocmai
de aceea vom rosti împreună rugăciunea Tatăl nostru. Hris-
toase Dumnezeule, binecuvântează comunitatea aceasta,
binecuvântează pe toţi participanţii la acest moment de-
osebit din viaţa bisericii noastre, acum când în postul
Paştior se aude, mai mult ca oricând, şi în satele noastre
cântul de toacă”. În continuare s-a adresat celor prezenţi
Înaltpreasfinţia Sa Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului:
„Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, toaca vine de departe din
istorie. A fost utilizată mai întâi în pustiu, acolo unde
călugării erau retraşi prin peşteri şi întâi de toate se auzea
toaca la biserică şi ei coborau din peşterile de unde se
sihăstreau în viaţa lor. Deci, cântul de toacă nu este altceva
decât chemarea la Hristos. Aşa cum clopotul ne cheamă şi
el la Hristos,  la sfânta biserică, tot aşa şi pustnicii, auzind
aceste bătăi de toacă, se îndreptau la miez de noapte spre
biserică. A fost păstrat, iată, de peste o mie de ani în bise rica
noastră şi mă bucur că astăzi, aici, copii foarte tineri învaţă
să cânte la toacă. Noi nu batem toaca, noi cântăm în toacă
Lui Dumnezeu. 

Acum, în perioada aceasta a postului, cântăm cântece de
aleasă pioşenie, pentru că ştim că în aceste momente ne
aducem cu toţii aminte de patimile Lui Hristos. Aşa că,
atunci când lovim cu ciocanul în toacă, trebuie să ne gândim
că de multe ori şi noi am lovit şi lovim prin păcatele noas-
tre în mâinileLui Hristos, care a fost răstignit pe cruce.
Orice bătaie din toacă să ne aducă aminte şi de lucrul acesta,
că pe un lemn asemenea toacei a fost răstignit Mântuitorul
nostru Iisus Hristos pe culmea Golgotei. Apoi, în miez de
noapte, în noaptea Învierii, vom auzi mai întâi toaca,
chemându-ne la Înviere. Vom auzi fiecare din adâncurile
pământului, din morminte, glasul trâmbiţei îngerilor,
chemându-ne la Înviere, iar până atunci toaca ne cheamă
pe toţi la Înviere în ziua cea mare a Paştilor, a Învierii Dom-
nului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să le ajute celor care
au pregătit copiii pentru  acest moment, celor care au
pregătit această pădure de toacă, care este acum aici în faţa
bisericii şi la care vom auzi cum copiii vor cânta în toacă,
cânt de cinstire adus Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Dumnezeu să vă ajute să puteţi ajunge încă mulţi ani la
asemenea manifestări, în care copiii să se apropie mai mult
de Dumnezeu, să se apropie mai mult de părinţii lor, să se
apropie mai mult de ceea ce este bine în viaţa aceasta. Iu-
bite mame, aduceţi-vă copiii aici, să cânte în toacă, căci un
copil care de mic va cânta la toacă, să aveţi certitudinea că
va fi un om de nădejde al neamului şi al bisericii noastre.
Dumnezeu să vă ajute să puteţi petrece încă celelalte zile
care mai sunt din această Săptămână a Patimilor. 

Apoi, celor prezenţi s-a adresat primarul comunei Giroc,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma: „Iubiţi credincioşi, dragi
participanţi. Cu zece ani în urmă, dintr-o idee, pe care am
putea-o socoti acum năstruşnică, s-a creat acest festival cul-
tural-spiritual, care vine să întâmpine Învierea Domnului
nostru Iisus Hristos. Dacă timp de 50 de ani nu am avut un
Mitropolit în mijlocul comunităţii noastre, iată că, în ultimii
ani, am avut de mai multe ori la Giroc pe Înaltpreasfinţia Sa

Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului. A fost prezent la acest
festival şi în anul 2015 şi a cântat la această toacă, pe care
o puteţi privi. De atunci, această toacă are o inscripţie şi a
marcat acest eveniment şi ea va fi prezentă acolo unde este
solicitată prezenţa ei ca şi însemn al toacelor, aşa cum s-a
spus, de peste 1.000 de ani. Înaltpreasfinţia Voastră,
îngăduiţi-mi să vă rog să cântaţi la această toacă, dând în
acest fel tonul celor care urmează să-și arate talentul şi bu-
curia lor de a cânta la toacă. Această aniversare, de zece ani,
este dedicată Înaltpreasfinţiei Voastre. Dumnezeu să vă
binecuvânteze!”.

După ce primarul comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma,
și consilierul cultural al Mitropoliei Banatului, preotul Za-
haria Pereș s-a adresat din nou celor prezenţi: „Am să vă
rog pe fiecare dintre participanţi, pentru că avem peste 40
de participanţi, atât copii ai comunităţii noastre, ai bisericii
noastre, cât şi elevi de la profilul teologic-ortodox din
cadrul Liceului Pedagogic «Carmen Sylva» din Timişoara,
dar şi  maicile de la Mănăstirea Timişeni Şag să-şi aleagă
câte o toacă şi să bată toaca aşa precum s-a pregătit. Vreau
să vă aduc în atenţie faptul că Festivalul de Toacă a pornit
printr-o bună colaborare între Centrul de Cultură şi artă a
Judeţului Timiş şi Mitropolia Banatului, în urmă cu zece
ani, datorită unui om extraordinar, iubitor de cultură din
Banat, domnul profesor Ciprian Cipu, fost director al Cen-
trului de Cultură şi artă a Judeţului Timiş. O astfel de co-
laborare a adus Festivalul «În glas de toacă» la Giroc. Aş
mai menţiona un lucru, sunt pregătite 33 de toace, după anii
Mântuitorului petrecuţi pe pământ. De asemenea, festivalul
a avut la un moment dat şi o ediţie specială în care s-a cân-
tat la toacă la Giroc, şi a doua zi s-a cântat la toacă în jurul
Catedralei Mitropolitane din Timişoara. Aşadar, ediţiile vi-
itoare probabil vor fi mai deosebite şi poate chiar mai di-
verse. Vă mulţumim şi o să ascultăm astăzi, în premieră, aş
putea zice, şi un credincios al parohiei din Giroc, care deşi
nu poate să meargă, are bucuria de a bate la toacă precum
un om care iubeşte biserica şi toaca. Aş vrea să-i oferim lui
începutul acestei ediţii, după Înaltpreasfinţitul şi după dom-
nul primar, să ne ofere o cântare la toacă într-un mod mai
deosebit”. Până seara târziu a răsunat cântecul de toacă dea-
supra Girocului. Pe lângă participani, şi-au încercat
„măiestria” şi foarte mulţi dintre cei prezenţi, care au de-
prins arta cântecului de toacă din tinereţe.

La plecarea Sa de la Festivalul „În glas de toacă” de la
Giroc, Înaltpreasfinţia Sa Ioan Selejan, Mitropolitul Banat-
ului, a precizat: „Când auzi un asemenea cânt de toacă, ţi se
despică inima. Adică ţi se deschide inima pentru a-L primi
într-însa pe Hristos. Sunt multe semnificaţii ale acestui cânt
de toacă, cum ar fi bătaia cuielor în mâinile şi în picioarele
lui Hristos, dar îmi aminteşte şi de glasul îngerilor care au
vestit Învierea. De aceea, în această parte de ţară, acum, în
toate satele şi mănăstirile, se bate toaca la chemare la denii,
la rugăciunile de seară care se fac în bisericile noastre acum
şi, tot la miezul nopţii, la Înviere, mai întâi se va auzi bătaia
de toacă şi apoi dangătul de clopot. Dumnezeu să binecu-
vânteze mâinile şi mintea acestor copii, care îi cântă lui
Dumnezeu, nu în harpă, ci în toacă. Ei au reuşit prin această
toacă să facă o harpă în care îi cântă Lui Dumnezeu. Prac-
tic, am putea spune că Dumnezeu cântă acum în inimile lor
de bucurie, văzându-le dragostea lor faţă de biserică”.

Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ

CCâânntteecc ddee ttooaaccăă îînn GGrrăăddiinnaa ddee vvaarrăă
aa CCăămmiinnuulluuii CCuullttuurraall ddiinn GGiirroocc
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O sută de zile
de lumină

Poate sună puţin pompos, sau ales cu
emfază, acest titlu, dar oare nu toţi am
simţit că ni se deschid orizonturi, că ni se
desluşesc sensuri, că învăţarea ne
luminează înţelesurile şi simţirile atunci,
la începuturile vieţii şcolare?

O nouă generaţie, care se scaldă în lu-
mina învăţăturii şi educaţiei, este numită
generic „Licuricii”. Clasele pregătitoare
A, B şi C ale Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc au găsit de cuviinţă
să marcheze acest hotar simbolic: „O
sută de zile din viaţa mea de şcolar”.

S-a potrivit de minune să fie în luna
sărbătoririi renaşterii energiilor naturii,
a sărbătoririi celor dătătoare de viaţă, iar

bucuria primelor împliniri ale micilor
învăţăcei a rezonat cu acestea.

„Licuricii” au făcut şi ei o sărbătoare
din marcarea celor o sută de zile de
şcoală, iar creaţiile lor pregătite cu
migală, alături de părinţi, au reflectat
conceptele noi ale procesului de
învăţământ. 

Această etapă nouă din viaţa lor con-
stituie şi pentru părinţi o provocare şi o
reconfigurare a rolului lor. Învăţarea
autentică înseamnă nu numai însuşirea
cunoştinţelor în clasă, ci şi cumulul de
activităţi extraşcolare, printr-o reală şi
benefică colaborare dascăl-părinţi. O
bună coordonare şi susţinere între
aceştia este fundamentală, dar, atenţie,
fără inversarea rolurilor.

Astfel stau lucrurile în jurul „Licuri-
cilor”, mentorii acestora (dascăl şi
părinţi) contribuind în egală măsură la
procesul de învăţare şi la procesul 
educativ.

O dovadă vie au reprezentat-o
creaţiile, realmente inedite ale copiilor,
lucrări de un farmec copleşitor, care au
decorat timp de câteva zile holul liceului
nostru. Prof. înv. primar 

Daniela SIMIONESE

O tradiție frumoasă a Grădiniței cu Program Prelungit din
Giroc, concursul sportiv regional „Micii campioni” s-a desfășurat
în data de 30 martie, în cadrul săptămânii „Școala altfel”. Con-
cursul propune desfăşurarea de activităţi sportive care să valori-
fice pasiunea copiilor pentru activitatea sportivă, pentru mişcare
şi competiţie, pentru promovarea fair-play-ului.

Pentru organizarea şi desfăşurarea acestui concurs  au fost im-
plicate cadre didactice din  unităţi de învăţământ din Timișoara,
Giroc, Chișoda, Pecica - județul Arad: Grădinița P.P. nr. 23
Timișoara, Grădinița P.P. nr. 7 Timișoara,
Școala Gimnazială „Take Ionescu” nr. 16
Timișoara, Grădinița P.N. nr. 1 Pecica,
Grădinița P.P. Chișoda, Liceul Teoretic
„David Voniga” Giroc și gazdele de la
Grădinița P.P. Giroc. În cadrul  concursu-
lui am dorit să antrenăm un număr cât mai
mare de copii preşcolari şi de elevi în
desfăşurarea de jocuri sportive, ştafete, în
vederea cultivării relaţiilor de prietenie, de
colaborare, a iniţiativei şi imaginaţiei cre-
atoare prin activitatea sportivă.

Grupul țintă căruia i s-a adresat proiectul îl reprezintă copiii de
vârstă preşcolară şi şcolară, cadrele  didactice şi comunitatea
locală, respectiv Consiliul Local, care ne-a sprijinit în realizarea
acestui proiect.

Punctele tari ale acestuiconcurs sunt: un cadru propice de dez-
voltare personală atât

pentru copii, cât și pentru cadrele  didactice, colaborarea
strânsă dintre copii și cadrele didactice din medii diferite,
potenţial corect valorificat al fiecărui membru din echipă, toate
acestea ducând spre cultivarea premiselor învăţării prin acţiune
(learning by doing).

În cadrul concursului s-au desfășurat trei probe: alergare pe 20
m. plat cu start din picioare și cărare de obiecte (ștafetă); săritura
în lungime de pe loc, traseu aplicativ (târâre, ocolire obstacole,
aruncarea mingii la coșul de baschet, săritură peste gărduleț, ru-
lare, aruncarea mingii la poartă). Fiecare probă a fost îndrumată
de câte un profesor de sport, care a notat timpii și au explicat
fiecare regulă a probelor susținute.

Concursul a fost un succes, copiii reușind să-și fortifice or-
ganismul şi să-și sporească capacitatea de muncă fizică şi

intelectuală, să-și valorifice într-o
competiție deprinderile şi priceperile
motrice însuşite în orele și activitățile de
educaţie fizică, să-și satisfacă dragostea
pentru mişcare şi joc, să-și formeze de-
prinderile de organizare în mod util şi re-
confortant a timpului liber, să-și dezvolte
trăsăturile pozitive ale caracterului şi per-
sonalitatea, să-și stimuleze spiritulul de
competiţie şi autodepăşire prin interme-
diul sportului.

Copiii, laolaltă cu profesorii lor coor-
donatori, s-au străduit pentru a realiza toate probele propuse în
concurs, pentru a realiza timpi buni și a câștiga ștafetele, motiv
pentru care au fost recompensați la sfârșitul concursului, pentru
rezultatele lor, cu medalii, diplome și un moment de divertisment
și relaxare.

Am dori să aducem mulțumiri colaboratorilor din cadrul In-
spectoratului Școlar Județean Timiș, conducerii Liceului Teore-
tic „David Voniga” din Giroc, Consiliului Local Giroc și
colegelor implicate în desfășurarea concursului.

Prof. înv. preșcolar: Janina-Elena TERTECI
Prof. înv. preșcolar: Alina SURUGIU

CCoonnccuurrssuull ssppoorrttiivv „„MMiicciiii ccaammppiioonnii””
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Paștele ne aduce aminte
de dragostea nemărginită a
Lui Dumnezeu și ne învață
să oferim, la rândul nostru,
iubire și iertare. Dumne-
zeu să vă dea un zâmbet la
fiecare lacrimă, nădejde la
fiecare grijă, speranță la
fiecare pas, seninătate la
fiecare gând, curaj la fie-
care furtună, binecuvân-
tare pentru fiecare început
și un răspuns la fiecare în-
trebare... Cu speranță în
împlinire, cu dorința de
mai bine, vă doresc 

PAȘTI FERICIT!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Prof. Mihaela PASCU,

director Liceul 
„David Voniga” Giroc

Învierea Domnului
reprezintă, pentru noi
toţi, o sărbătoare a bu-
curiei şi a speranţei.
Sfintele Paști să vă gă-
sească împreună cu fa-
milia, iar împreună să
fiți fericiți și liniștiți! 

Vă transmit urările
mele de bine şi vă do-
resc un Paşti liniştit şi
luminos!

Hristos a înviat!
Prof. Nicolae 

PETCHESCU, 
director-adjunct 

Liceul „David Voniga”

Sunt zile în care tre-
buie să ne reamintim
să fim mai buni, să
avem inima mai caldă
şi mai deschisă. 

Sfânta Sărbătoare a
Învierii Domnului să
vă aducă speranţă, lu-
mină, iubire şi încre-
dere!
HRISTOS A ÎNVIAT!

Lenuța TERTECI,
cadru didactic 

coordonator 
Grădiniţa P. P. Giroc

Fie ca Sfânta Săr-
bătoare de Paşti să vă
coboare în suflet mi-
nunea Învierii. 

Multă căldură, pace
şi linişte în  inimile
voastre, bucurându-vă
de  Învierea Domnului
nostru Iisus Hristos!

Sărbători fericite
alături de cei dragi!

Cosmina MĂRGUȘ,
cadru didactic 

coordonator
Grădiniṭa P.P.

Chiṣoda

Mulțumesc cu re -
cunoștință ziarului
„Dialog cu cetățenii”
pentru prezentarea atât
de generoasă din pagi-
nile publicației. 

Apropierea Sfinte-
lor Paști îmi oferă pri-
lejul de a vă ura,
dumneavoastră și tutu-
ror girocenilor, din
toată inima, Hristos a
înviat!

Ion MURARIU,
profesor pensionar

„Prin abordarea activităţilor în formă integrată, educatorul orga-
nizează învăţarea ca un regizor, un moderator, ajutându-i pe copii să
înţeleagă, să accepte şi să stimuleze opinii personale, emoţii, senti-
mente, să fie parteneri de învăţare”. În data de 7 aprilie 2017 s-a des-
făşurat, la Grădiniţa P.P. Chişoda, cea de-a doua
ediţie a simpozionului regional „Influenţa activi-
tăţilor integrate în procesul instructiv-educativ”.
Acţiunea  a început cu cuvântul de deschidere al
doamnei educator coordonator Cosmina Mărguş,
care a amintit cele două secţiuni ale simpozionu-
lui: referate și proiecte didactice, dar şi  date des-
pre participarea numeroasă a cadrelor didactice
pe diferite nivele de învăţământ. Au continuat
doamna director profesor psiholog Mihaela
Pascu şi domnul inspector şcolar Ladislau 
Domolki, care au  subliniat influența, dar și
importanța activităților integrate în activitatea di-
dactică. Intervențiile au constat în diseminarea unor exemple de bună
practică în rândul cadrelor didactice, conștientizarea importanței acor-
dată valorii și valorificării activităților integrate în procesul instruc-
tiv educativ. Doamna profesor pentru învățământ preșcolar Ileana
Cionca a realizat o prezentare Power Point cu imagini din activitatea

integrată „În așteptarea iepurașului”, desfășurată cu copiii de la Grupa
Mare de la Grădinița P.P. Chișoda. O intervenție deosebită despre in-
tegrarea copiilor cu CES a avut doamna învățător Cristina Lupu Savin
care prin prezentarea sa despre excursia desfășurată cu astfel de copii,

în Bucovina,  a emoționat întreaga asistență. Au
mai luat cuvântul domnul profesor pentru
învățământ primar Ovidiu Dorobanţu de la
Școala Gimnazială Peciu Nou și domnul profe-
sor de Educație fizică de la Școala Gimnazială
,,Iosif Ciorogariu” din Chișoda, care au
împărtășit din activitățile desfășurate. 

Toţi participanţii au fost de acord că prin
abordarea activităţilor în formă integrată copi-
lul are posibilitatea de a-şi exprima păreri per-
sonale, de a coopera cu ceilalţi în elaborarea de
idei noi, în rezolvarea sarcinilor, în argumen-
tare, devenind mai activ şi câştigând mai multă

încredere în sine.
Toate aceste experiențe din cadrul activității la clasă au avut ca

scop  promovarea unei atitudini deschise, creatoare, practice, in abor-
darea acestor activități  in actul educațional pe diferite nivele:
preșcolar, primar, gimnazial, liceal.

Simpozion regional la Grădinița cu Program Prelungit din Chișoda



7DIALOG CU CETĂŢENII IInntteerrvviiuu

- Cum te cheamă?
- Karina Sorana Ștefan, dar lumea mă strigă Karina

peste tot.
- Câți ani ai?
- O să împlinesc, în 29 aprilie, 12 ani. 
- Trebuie să-ți spunem și „La mulți ani”!
- Mulțumesc!
- Unde te-ai născut?
- M-am născut în Timișoara, dar ne-am mutat aici.

Îmi place foarte mult și mă mândresc că sunt
giroceancă. Vreau să precizez că la București, la Vocea
României, s-a făcut poate o confuzie, pentru că toată
lumea știa că eu vin de la Timișoara. Dar eu sunt
giroceancă înrăită, nu se pune problema și chiar am
vrut să menționez acest lucru.

- De câți ani sunteți la Giroc?
- De nouă ani. Aici am făcut grădinița, aici am în-

ceput școala... 
- Cu cine ai făcut clasele I-IV?
- Le-am făcut cu doamna Daniela Simionese, pe

care o iubesc și vreau să-i mulțumesc că ne-a învățat
atâtea și ne-a ținut uniți pe mine și pe colegii mei. Nu
face niciodată diferențe și ne consideră pe toți „copiii
ei”. Încă ne spune așa.

- Ce îți place cel mai mult la Giroc?
- În primul rând, îl iubesc pe domnul primar, iubesc

oamenii de aici și e liniște, e frumos. 

- Ai bătut „cinciul” cu primarul? 
- Da, de multe ori. L-am și strâns în brațe. Mă

susține în toate, are încredere în mine și mă
încurajează foarte mult. Mi-a spus că dacă mă voi ține
de treabă, voi ajunge departe...

- Când ai început cu muzica?
- Eu de mică, nici nu știam să vorbesc, mă jucam la

orgă. Profesional vorbind, de când fac canto, adică de
aproximativ un an. 

- Cu cine faci canto?
- Cu Valentina Cotinschi. 
- Care a fost primul instrument?
- Am cochetat și cu pianul, și cu vioara. Am făcut

mai multe instrumente, dar, sincer, nu s-a prea legat
de mine. Nu am făcut-o profesional. Am mai cântat și
la biserică. Apoi am făcut și vioară cu Roxana Marc,
vreo trei luni.

- Te-ai lăsat așa repede?
- Da, pentru că nu știu… am rămas cu vocea, dar

chiar vreau să mă apuc acum și de pian, pentru că mi-
am dat seama că e foarte important să știi un instru-
ment. Până acum era „hai să fac pentru că trebuie”,
dar acum chiar îmi doresc. Nu mi-a mai permis tim-
pul, dar acum vreau să mă apuc serios.

- Mai aveți pe cineva în familie care a cântat sau
cântă?

- Tatăl meu, unchiul...
- Atunci, ai rădăcini. Tatăl, tot voce?
- Nu, el cântă la acordeon. 
- Cântă într-o formație?
- Da, cântă cu Mirela Petrean și cu mulți alții, pen-

tru că e un bun instrumentist. Toșa Petrovici e numele
lui de scenă. 

- Se trage din sârbi?
- Da, tatăl lui a fost sârb. 

- Deci, tu ai puțin din sârbi?
- Da, de toate sunt. 
- Cam cât timp ai acordat tu muzicii?
- Școala e pe primul loc. Îmi termin lucrurile pen-

tru școală și apoi fac muzică. Deci, acum pentru mine
școala și muzica sunt primele.

- Dar la început ai luat-o ca pe o joacă, din
distracție, pentru că-ți plăcea. Când ai luat-o mai
în serios?

- Exact. Ascultam muzică, apoi cântam… Când am
început să fac canto mi-am dat seama că e foarte mult
de muncă. Respirație, diafragmă, nu țipa, ține gura
așa. Eu cânt mai mult pe vocea de piept, am o voce
puternică de piept, dar trebuie să dau mult aer din
diafragmă și e mult de lucru. Cu vocea de cap mai am
un pic de lucru, dar ne iese nouă. 

- Doamna de canto ți-a spus să încerci la Vocea
României Junior sau de unde a venit ideea?

- Doar cu sprijinul doamnei am ajuns aici. Ea mi-a
spus că se fac preselecțiile și m-a ajutat. Am găsit o
piesă frumoasă care mi-a prins bine vocii și cu ea pot
să zic că m-am lansat. Bineînțeles, și cu sprijinul
părinților și al prietenilor. 

- Dar curajul de unde vine? Ești foarte
dezinvoltă...

- Cred că așa am fost întotdeauna.
- Cum a fost la preselecție? 

- Nu știu câți am fost la Timișoara, dar știu că
numărul copiilor din toată țara a trecut de câteva mii
bune... Apoi a mai fost o preselecție la București, am
trecut și de aia și am ajuns pe platourile de filmare de
la Vocea României Junior. Și acolo a început frumoasa
nebunie...

- Povestește-ne puțin…
- Am cunoscut oameni minunați acolo, a fost ex-

traordinar. La prima repetiție, când am urcat pe scenă,
am simțit o emoție frumoasă. A fost foarte frumos.
Vreau să mulțumesc echipei PRO TV pentru că ne-a
susținut pe toți și ne-a făcut să ne simțim liberi și
degajați. Cel mai frumos a fost că am cunoscut-o pe
Andra. A fost visul meu, Andra e artista mea preferată.
Iubesc stilul, vocea și caracterul ei. 

- Cred că te-a îndrăgit și ea.
- Da, normal. Pe toți din echipa ei ne-a îndrăgit și

sunt sigură că o să ajungem foarte departe, pentru că
ne dă sfaturi foarte bune.

- Câți sunteți în echipă? 
- În fiecare echipă am fost câte nouă copii. Nouă la

Andra, nouă la Inna și nouă la Moga. 
După blind-uri, s-au întors toate cele trei scaune, au

urmat confruntările. Eu am participat la confruntări cu
Daria și Melany și am primit piesa „Chandelier”, de la
Sia. A fost o piesă foarte grea, dar ne-am descurcat
bine. 

- Cine ți-a dat piesa?
- Andra. Ne-am sfătuit toate trei și am ales

împreună. A fost foarte frumos, pentru că ne-am
sfătuit să vedem ce vrea una, ce vrea alta. Ne-a ascul-
tat vocile, să vedem ce timbru, ce se potrivește cel mai
mult. Oricum, nu puteam să nu acceptăm. Piesa pe
care ne-o dădea o lucram, am repetat cu ea, am mai
schimbat-o.

- Cu cine ai mai lucrat? Ați avut și orchestră,
nu?

- Da, am avut în spate formația de la Vocea
României și le mulțumesc pentru că ne-au susținut.
Am repetat și la studioul Andrei, cu band-ul ei și cu
fetele din backing vocals-ul ei, Irina și Cristina. 

- A fost obositor?
- Nu a fost obositor, dar a fost greu... Dar, în același

timp, foarte, foarte frumos. Nici nu simțeai oboseala.
Când stăteai în studio cu Andra și fetele, simțeai că
trece timpul repede, fără să-ți dai seama... 

- Te opreau în timpul melodiei sau la final îți
spuneau unde ai greșit?

- La repetiții mă opreau: „Haide acolo să mai
adăugăm, să mai facem ceva, să schimbăm”, ca să iasă
cât mai bine. 

După repetiții a fost momentul de pe scenă. Acolo
cred că am fost cele mai tari. Nicio repetiție nu a fost
la fel de bună ca pe scenă. Am simțit că piesa îmi
dădea energie. 

- A contat mult că ai avut curaj, pentru că dacă
te inhibi, te timorezi…

- Nu e genul meu, nu mi-am făcut griji.
- Au fost concurenți și mai timizi?
- Toți eram destul de degajați, eram ca o familie.

Nu am simțit neapărat lupta dintre noi. Ne-am înțeles
foarte bine și ne-am împrietenit din prima zi. Avem și

un grup pe Facebook, unde vorbim toți și ținem
legătura. 

- Câți ați mai rămas?
- În semifinale am rămas trei copii din fiecare

echipă. Fiecare a cântat câte o piesă singur, eu am in-
terpretat piesa „Roar”, de la Katy Perry. Am fost destul
de răgușită, dar am dus piesa până la capăt și m-am
descurcat bine.

Și colegii mei au fost minunați și au cântat foarte
bine. Mi-e tare dor de ei, cu toate că noi ținem încă
legătura... 

În finală am mai rămas trei, unul din fiecare echipă.
Eu am fost finalista Andrei și îi mulțumesc pentru tot
ce a făcut pentru mine, că m-a sfătuit, m-a ajutat și,
mai ales, a avut încredere în mine... 

- Cred că a fost greu și pentru ea să decidă…
- A fost o alegere foarte grea, pentru că, după cum

a spus și ea, nu poți să alegi dintre trei copii care au
cântat impecabil, lăsând la o parte răgușeala mea. Ce
are în plus unul față de altul? Și eu am avut acel ceva
în plus și cred că asta m-a dus până în finală. Îi
mulțumesc pentru încredere. Oricum, să fii printre
primii trei cei mai buni din țară e ceva minunat.

- E deja o mare realizare. Toți puteți ajunge de-
parte însă e nevoie de muncă. Talentul e ceva im-
portant, dar fără muncă…

- Fără muncă degeaba ai talent, pentru că trebuie să
muncești talentul… Acum sunt un pic mai mare și pot
să-mi dau seama mai bine. Am avut noroc foarte mare
și cu sprijinul, ajutorul, implicarea părinților și a celor
din jur... A fost o experiență de viață, care mi-a arătat
că pot mai mult... Important este să și vreau acest
lucru. Și trebuie să vă spun că vreau!

A consemnat 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Vocea Girocului... Vocea României!

Așa a început „frumoasa nebunie...”
Interviu în exclusivitate cu Karina Sorana Ștefan, tânăra din Giroc

care a ajuns în �nala concursului Vocea României Junior
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Antonia Iancu 2 ani și 9 luni, Giroc
Victor Clamba 4 ani și 2 luni, Giroc

Teodora-Dalia Cristache
7 luni, Giroc

Deian-Cristian Moiș
1 an și 8 luni, Giroc

Eliana-Alexandra Cristache
2 ani și 11 luni, Giroc

David-Gabriel Moiș
5 ani și 10 luni, Giroc

Informații utile
PROGRAMUL AUTOBUZELOR

ÎN PERIOADA PASCALĂ

În perioada Sărbătorilor Pascale,
autobuzele de pe ruta Giroc -
Timișoara și Chișoda - Timișoara vor
circula după programul normal, cu
excepția zilei de luni, 17.04.2017 -
program de duminică.

TRASEU DEVIAT AL AUTOBUZELOR
SC GIROCEANA SRL

În zilele de 16 și 17.04.2017,
traseul autobuzelor SC Giroceana
SRL va fi deviat, iar stațiile de la 
Biserica Ortodoxă și Căminul Cul-
tural Giroc se vor muta la intersecția
străzilor Semenic cu Timiș.

PROGRAMUL CASIERIILOR
SC GIROCEANA SRL

Casieriile încasări apă-canal și
vânzări abonamente din Giroc și
Chișoda vor fi închise luni,
17.04.2017.

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA
PROGRAMULUI DE LUCRU AL
CASIERIEI COMUNEI GIROC

Începând cu data de 10.04.2017,
programul de lucru cu publicul al
Casieriei Comunei Giroc se va
desfășura astfel:

Luni-Miercuri 08:30-16:00
Joi 08:30-18:00
Vineri 08:30-14:00

ANUNȚ PRIVIND ÎNCASAREA
TAXELOR ȘI IMPOZITELOR

LOCALE PRIN INTERMEDIUL 
POS-ULUI INSTALAT LA

CASERIA COMUNEI GIROC

Începând cu data de 01.03.2017
pot fi plătite, cu ajutorul cardurilor
bancare, prin intermediul POS-ului
instalat la Casieria Comunei Giroc,
taxele și impozitele locale.

Menționăm faptul că sistemul POS
este pus la dispoziție de BRD Groupe
Societe Generale.

Compartimentul Protecţia
Mediului din cadrul Primăriei
comunei Giroc a iniţiat campa-
nia de ecologizare denumită
„Curăţenia în comuna Gi roc”.
Prin această acţiune s-a dorit
conștientizarea opiniei publice
cu privire la importanţa prote-
jării mediului înconjurător.

Nu mai puţin de 118 volun-
tari s-au avântat în
lupta cu indiferența
față de mediul încon-
jurător.

Instrumentele ne-
cesare igienizării au
fost puse la dispo -
ziție de către Primă-
ria comunei Giroc.

Efortul depus de
către voluntarii im-
plicaţi s-a concretizat
în strângerea a peste
40 de metri cubi de
gunoi.

Cu ajutorul par -
tici  pan ților din cadrul
Asociaţiei „Noua Acro-
 polă” s-au ecologizat
două zone din co-
mună, respectiv zona
Poligonului din Chi-
şoda şi str. Cărăbuşu-
lui din Giroc). 

Profităm de această

ocazie și facem un apel către toți
cetățenii comunei, de a nu mai arunca
gunoaiele la întâmplare, ci doar în
spațiile special amenajate pentru de-
pozitarea deşeurilor. Viitorul unui co-
mune curate și cât mai puțin poluată
stă în mâinile noastre.

Responsabili de mediu, 
insp. Adelina SÎRBU, 

insp. Petronela FLOREA

CCaammppaanniiaa „„CCuurrăățțeenniiaa îînn ccoommuunnaa GGiirroocc””

Președintele Consiliului
Jude țean Timiș, domnul
Căllin Do bra, a anunțat că
sala polivalentă cu o capac-
itate de 16.000 de locuri,
proiect derulat prin Compa-
nia Națională de Investiții
(CNI), se va construi la
Giroc. Președintele CJ
Timiș a dus la București ul-
timele documente solicitate
de Compania Na țională de
Investiții și, dacă totul
merge bine, în toamnă am
putea avea un constructor
pentru mult așteptata polivalentă.

Valoarea investiției se ridică la suma de 50 de milioane de
euro, urmând ca sala polivalentă să fie punctul central al
unui centru sportiv și de agrement. Potrivit președintelui
Consiliului Județean Timiș, în vecinătatea complexului va fi

realizat un bulevard, pentru a
asigura deplasarea la evenimente
a publicului spectator.

După punerea la dispoziție a
tuturor actelor, se va demara
studiul de fezabilitate, urmat de
proiectare și execuție. „În
toamnă s-ar putea da drumul la
licitația pentru proiectare și
execuție. Nu voi renunța la o ast-
fel de investiție, au fost cei de la
CNI la fața locului, iar terenul se
pretează la o astel de investiție”,
a mai afirmat președintele Con-
siliului Județean Timiș.

Sala polivalentă de 16.000 de locuri urmează să fie
construită în cadrul unui proiect pilot al Companiei
Naționale de Investiții, cu bani de la bugetul național.
Autoritățile locale și cele județene vor pune la dispoziție
doar rețelele de utilități.

SSaallaa ppoolliivvaalleennttăă ddee 1166..000000 ddee llooccuurrii
ssee vvaa ccoonnssttrruuii llaa GGiirroocc


