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Învierea Domnului 
nostru Iisus Hristos 
să aducă în sufletele

voastre iubire, 
bucurie şi bunătate 

şi să nu uitaţi că 
destinul Lui a fost 
Crucea, scopul Lui 

a fost Dragostea 
şi iubirea de oameni, 

iar motivul
Lui am fost noi!

Hristos a înviat!

Sărbători fericite!

Viceprimar, 
ing. Ilie GÂLCĂ

„Învierea Ta Hristoase, îngerii o laudă 
în ceruri şi pe noi pe pământ, ne învredniceşte 

cu inimă curată să Te mărim”
Învierea Domnului reprezintă baza pe care se sprijină întregul
edificiu al religiei creştine, fundamentul credinţei, al spirituali -
tăţii noastre. Cuvântul „Paşti” este de provenienţă ebraică,
însemnând trecere. La Paşti, evreii îşi aminteau cu sărbătorire
de trecerea prin Marea Roşie spre libertatea din pământul făgă-
duinţei. Noi, creştinii, serbăm Paştile în amintirea răscumpărării
neamului omenesc, prin Patimile, Moartea şi Învierea Lui 
Hristos, a Mielului nevinovat şi preacurat, Care a luat păcatele
lumii, în amintirea mântuirii noastre din robia diavolului si a
păcatului. Paştile au început să fie serbate imediat după Învierea
lui Hristos, fiind prăznuite de Apostoli, care i-au îndemnat pe
credincioşi să le serbeze şi ei: „Drept aceea, să prăznuim nu cu
aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu
azimile curăţiei şi ale adevărului” (I Corinteni, 5, 8), spunea
Sfântul Apostol Pavel, adresându-se creştinilor din Corint. 

Mircea STURZA

A devenit tradiţie
la Giroc ca,
înainte de 

Sfintele Sărbători
Pascale, să 

se desfăşoare 
Festivalul 

„În glas de toacă”.
Anul acesta,

manifestarea a
ajuns la cea de-a

VII-a ediţie. 
Grădina de Vară 

a Casei de Cultură
din Giroc s-a
transformat 

într-un loc de
meditaţie,

completat de
sunetele toacelor

care vesteau
apropierea 

celui mai măreţ
eveniment al
creştinătăţii: 

Învierea Domnului
şi Mântuitorului

nostru Iisus 
Hristos!

citiţi paginile 4-5

Învierea Domnului, 
învierea noastră 

Câtă vreme Lumina Sfântă
ne este îndrumătoare, 
pe toate cărările vieţii

noastre, însoţind faptele 
şi trăirile sufleteşti, 

viaţa noastră va fi lină 
şi binecuvântată.

Deci, să căutăm ceea 
ce este de căutat, să cerem

ceea ce este de cerut 
şi să deschidem ceea

ce este de deschis.
Aşa vom ajunge

să cunoaştem rostul 
nostru pe acest pământ.
Să luăm Lumină şi să 

ne bucurăm de liniştea 
Învierii.

Vă doresc tuturor 
„Sărbători fericite!”.
Hristos a înviat!

Primar,
Dr. Iosif-Ionel TOMA
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Zile de post şi posturi
Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (3 martie - 19
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(16 iunie - 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului 
(1 august - 14 august)
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie - 24 decembrie)

Zile în care nu se
săvârşeşte Sfânta

Liturghie
Miercuri şi vineri, în săptămâna 
dinaintea Postului Sfintelor Paşti 
(26 martie şi 28 februarie)
Luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (3 martie şi 4
martie)
Vineri, în săptămâna Patimilor 
(18 aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în
ajunul acestora
În săptămâna lăsatului sec de carne 
(23 februarie - 1 martie)
În Postul Sfintelor Paşti (2 martie - 
20 aprilie)
În Săptămâna Luminată (21 aprilie -
27 aprilie)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavel (16 iunie - 28 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august - 14 august)
În postul Naşterii Domnului 
(14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor 
(29 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat -
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

1 şi 2 ianuarie, Anul Nou
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii
21 aprilie şi 22 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti
15 august, Adormirea Maicii Domnului
1 decembrie, Ziua Naţională a
României
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

Zile şi date importante
Duminică, 17 mai, Ziua Naţională a
Familiei
Duminică, 7 iunie, Ziua mamei şi
copilului
1 septembrie - Ziua rugăciunii pentru
mediu
13 noiembrie - Ziua Bibliei

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144
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Iubiţi credincioşi

În aceste vremuri când întreaga făptură se
bucură de învierea Domnului nostru Iisus
Hristos, când Cerul se uneşte cu 
Pământul prin moartea şi învierea Lui, se
cuvine să devenim şi noi purtători de lu-
mină dumnezeiască izvorâtă din bunăta-
tea sufletescă a fiecăruia, din dragostea
lui Dumnezeu revărsată în chip minunat
asupra creaţiei Sale, asemănându-ne fe-
meilor mironosiţe care, mergând la mor-
mântul Domnului, au aflat de la înger că
a înviat, iar mai apoi au alergat vestind
apostolilor învierea. Cu aceeaşi emoţie şi
bucurie să căutăm a vesti şi noi învierea
Domnului prin faptele credinţei noastre, împărtăşindu-ne de darurile
Sale cele Dumnezeieşti.
Să nu uităm că Dumnezeu din iubire pentru noi s-a coborât din Cer, 
s-a întrupat, ne-a tămăduit bolile sufleteşti şi trupeşti şi şi-a dat viaţa pe
cruce, dăruindu-ne astfel învierea. Aducându-ne aminte de toate aces-
tea, să primim în inimile noastre căldura luminii sfinte de la Ierusalim,
pe care să o purtăm cu dragoste în aceste zile binecuvântate dar şi în
toate zilele vieţii noastre, vestind tuturor că

HRISTOS A ÎNVIAT!
Preot paroh Marius ŞONEA

Să mulţumim Domnului
În această mare şi
sfântă zi a Învierii
Domnului, dragostea şi
binecuvântarea  Celui
ce a Înviat din morţi
toate umplându-le de
lumină să fie cu voi, cu
toţi, găsindu-vă uniţi în
jurul altarelor Bisericii
noastre străbune, care
scăpare s-a făcut nouă
românilor, din neam în
neam! Să mulţumim Domnului pentru că ne-a în-
vrednicit să cântăm „Ziua Învierii şi să ne luminăm
cu prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm! Să
zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm
toate pentru Înviere şi aşa să strigăm: Hristos a în-
viat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi
celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

Hristos a înviat!
Preot Daniel MATEIA

Sărbători fericite!
Ne reîmprospătăm în fiecare an eveni-
mentul învierii Mântuitorului. Credinţa
noastră este în Hristosul viu care stă la
dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi şi
a cărui revenire o aşteptăm. El ne-a adus
Cuvântul Tatălui să-L împlinim şi ne-a
lăsat un model de conduită socială şi
morală. Sărbătoarea Învierii fără cinstirea
Lui este este goală, oricât de încărcate 
ne-ar fi mesele, de aceea să-L cinstim cu
închinare, cu faptele credinţei, motivate de
dragostea Lui.
Comunitatea Baptistă vă asigură de 
respectul ei, vă urează „Sărbători fericite”,
sănătate şi binecuvântarea Celui Înviat. 
Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi
murit, va trăi. Ioan 11:25 Hristos a înviat!

Comunitatea Creştină Baptistă Giroc-Chişoda
Pastor Viorel ŢUŢ

„Să fim mântuiţi”...
Bucuria învierii Fiu lui lui
Dumne zeu să ne facă să
în ţelegem că a murit
pentru noi, a luat asupra
Lui păca tele noastre.
Pedeapsa pe care noi o
meritam a căzut peste
el, ca noi azi să fim
mântuiţi prin moartea
Lui şi iertaţi de păcate.
„Să prăznuim, dar,
praznicul nu cu un aluat
vechi, nici cu un aluat
de răutate şi viclenie, ci
cu azimile curăţiei şi
adevărului”. 1 Corinteni 5:8. Dorim pentru toţi multă
pace şi bucurie şi

Christos a înviat!
Biserica Penticostală „Speranţa”

Pastor Iosif CODIŢĂ

Şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet

Şi-un dusman au văzut în 4ul
Dulgherului din Nazaret!

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;

Desculţ, pe jos, colinda lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit:

Iisus zâmbeşte tuturora-
Atotputernic şi smerit!

El orbilor le da lumina,
Şi muţilor le dă cuvânt,

Pe cei in4rmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor de o potrivă.
Împarte darul lui ceresc-

Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege...
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea

Şi înfrăţirea tuturor.

Din toată lumea asupriţii
În jurul lui s-au grămădit

Şi-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuţit:

"Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,

Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc"...

II

Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!

Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Au râs şi te-au scuipat în faţă
Din spini cununa ţi-au făcut,

Şi în deşarta lor tru4e
Stăpâni desuprã-ţi s-au crezut...

Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiţi

Chemaţi sutaşii cei mai ageri,
Şi străji de noapte rânduiţi...

III

S-au veselit necredincioşii 
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul

Durerilor de la Calvar,

Şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,

Ducând dreptate şi iubire
Şi pace-n neamul omenesc.

Voi toţi, ce-aţi plâns în întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat,

Din lunga voastră-ngenunchere
Sculaţi... Christos a Înviat!

Alexandru VLAHUŢĂ

CChhrriissttooss aa îînnvviiaatt
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 28 ianuarie - 26 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna aprilie se execută trageri în zilele de: 22, 23, 24, 29 şi 30

Agenţii de poliţie locală vor des-
făşura, în coope rare cu lucrători de
poliţie din cadrul Postului de
Poliţie Comunal Giroc, măsuri de
ordine în scopul menţinerii unui
climat de ordine şi siguranţă so-
cială, ca urmare a apropierii Săr-
bătorilor de Paşte, precum şi
pentru buna desfăşurare a manifes-
taţiilor cultural-artistice prilejuite
de Ruga Giroceană. Pentru aceste
misiuni, va fi angrenat întreg efec-
tivul Serviciului Poliţiei Locale, în
mod permanent, pentru a reuşi să
prevenim comiterea de fapte 
antisociale şi să asi gu răm fluenţa
traficului rutier. 
Având în vedere că, în perioada
imediat următoare, se apropie o
mini-vacanţă, ocazie cu care mulţi
dintre noi ne deplasăm spre locuri
de agrement şi recreere, este  nece-
sară asigurarea cu sisteme corespun-
zătoare de închidere a lo cuinţelor şi
a anexelor gospodăreşti, paza ma-
terialelor de construcţie, a sculelor
şi utilajelor care sunt necesare pe
timpul lucrărilor, protejarea 

societăţilor comerciale cu sisteme
antiefracţie şi de supraveghere
video, asigurarea unui iluminat
corespunzător a casei şi a curţilor.
Locuinţa este proprietatea dum-
neavoastră, protejaţi-o. În cazul
comiterii unui furt în dauna dum-
neavoastră sau a altei persoane,
apelaţi numărul unic de urgenţă
112.
Dorim să atenţionăm cu privire la
evitarea deplasărilor pe trasee şi
zone mai puţin circulate, izolate,
fără afişarea ostentativă a
obiectelor de valoare. Acestea tre-
buie păstrate în buzunarele inte-
rioare ale hainelor. Copiii trebuie
instruiţi să nu deţină asupra lor ast-
fel de obiecte, nici la şcoală şi nici
pe stradă. Şi ei trebuie să evite, pe
timpul nopţii, deplasarea, mai ales
singuri, pe străzi lăturalnice ori
neiluminate.
Şeful Serviciului Poliţiei Locale

Giroc, Jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc 
vă informează
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Să ne bucurăm de Sărbătoarea
Sfintelor Paşti, cu convingerea că
minu nea Învierii din morţi a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos
a fost semnalul divin, îndemnul
de a ne apropia unii de alţii, în-
tărind, prin faptele noastre, iu-
birea faţă de semeni şi credinţa
nestrămutată în Dumnezeu.
Să aveţi parte de sărbători îm-
belşugate, iar Lumina Sfântă să
vă călăuzească mereu!

Hristos a înviat!
Jr. Daniel SGURĂ, 

şef Serviciu Poliţie Locală Giroc

Ne pregătim, cu toţii, să primim în case şi în
suflete Lumina Veşnică de la Ierusalim. 
Se apropie Paştile, cea mai mare sărbătoare a
creştinătăţii, vom traversa, curând, momentul
morţii şi, apoi, al Învierii Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos.
În neţărmurita sa dragoste pentru oameni,
Dumnezeu L-a trimis, printre noi, pe Fiul Său,
pentru ca viaţa, moartea şi învierea Sa să ne
fie nouă exemplu.
Să încercăm, în aceste zile, să fim aşa cum ne
cere credinţa noastră strămoşească: mai buni,
mai înţelegători, mai aplecaţi asupra nevoilor
semenilor noştri.
Să aveţi parte de un Paşte îmbelşugat, 
de sănătate, fericire şi prosperitate.

Sărbători fericite!
Agent-şef Aurelian GÎRD, şeful 

Postului de Poliţie al Comunei Giroc

Prevenirea incendiilor
în biserici

În fiecare an, în preajma Sfintelor Săr-
bători de Paşte, reprezentanţii lăcaşu-
rilor de cult trebuie să ia o serie de
măsuri pentru prevenirea incendiilor.
Astfel, în perioada Sărbătorilor Pas-
cale, se recomandă îndepărtarea mo-
chetelor sau covoarelor pe timpul
desfăşurării slujbelor; aprinderea lu-
mânărilor trebuie să se facă în spaţii
special amenajate; bisericile trebuie să
fie dotate cu mijloace de intervenţie
adecvate (cel puţin un stingător, la
150 metri patraţi); trebuie efectuate
verificarea, repararea, izolarea ter-
mică şi curăţarea periodică a coşuri-
lor de evacuare a fumului; uşile
trebuie să se deschidă în sensul de
evacuare; uşile care din construcţie se
deschid spre interior trebuie să aibă un
sistem de blocare pe deschis funcţio-
nal şi să fie desemnate persoane care
să se ocupe de deschiderea lor, în caz
de necesitate; este interzisă exploata-
rea sistemelor, a instalaţiilor, a dispozi-
tivelor, a echipamentelor, a apa ratelor,
a maşinilor şi utilajelor, de orice cate-
gorie, care au defecţiuni sau improvi-
zaţii; se interzice folosirea sobelor şi a
altor mijloace de încălzire defecte, su-
praalimentate cu combustibili sau ne-
supravegheate, precum şi aprinderea
focului utilizându-se lichide inflama-
bile; produsele, materialele şi sub-
stanţele combustibile se amplasează
la distanţă de siguranţă faţă de sursele
de căldură ori se protejează astfel
încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

Dumitru CRĂINICEANU

În această perioadă, o serie de activităţi
neapărat necesare pe care trebuie să le
faceţi în grădină sau în curte vizează
fructele, legumele sau gazonul. Iată, în
continuare, câteva sfaturi despre cum 
trebuie să acţionaţi în această lună în
ceea ce priveşte grădinăritul...

Plantează fructele şi legumele
Controlează buruienile şi afânează solul,
plivind între straturi. Acum, este o perioadă
bună pentru a selecta şi planta pomii fruc-
tiferi şi tufele de zmeură, mure şi alte plante
înrudite cu ele. Acestora le merge cel mai
bine când sunt plantate într-un loc cu 
expunere completă la soare.
Plantează legumele perene, precum aspara-
gusul, rubarba, hreanul etc. De asemenea,
este timpul să plantezi mazărea, morcovii,
sfecla, spanacul, conopida, varza etc.
Plantele de la care se recoltează partea sub-
terană, precum cartoful, ridichile, păstâr-
nacul şi cepele, pot fi plantate oricând. Către
sfârşitul lunii poţi semăna fasolea şi porum-
bul. Legumele iubitoare de o vreme mai
caldă, cum sunt roşiile, dovleceii, castraveţii
şi ardeii, nu ar trebui semănate până luna ur-
mătoare. După ce plantele răsar din seminţe,
răreşte-le pentru a preveni aglomerarea lor.
Taie toţi lăstarii uscaţi de la zmeură. Noii 
lăstari, care vor purta fructele din anul curent,
ar trebui să aibă pe margini muguri noi, 
umflaţi. Răreşte aceşti lăstari la un număr de
5 la fiecare 30 cm de rând, pentru a permite
o bună circulaţie a aerului şi a preveni
supraaglomerarea.
De îndată ce a trecut orice pericol de îngheţ,
descoperă straturile de căpşuni şi menţine-le
bine irigate.

Întreţine gazonul
Aplicarea unui fertilizant de primăvară ar tre-
bui să învioreze gazonul şi să îmbunătăţească
uniformitatea culorii şi aspectul său. Dacă pe
gazon cresc muşchi, foloseşte fertilizant pen-
tru gazon combinat cu soluţie pentru dis-
trugerea muşchilor, astfel vei putea realiza
două obiective printr-o singură aplicare.
Primăvara este, de asemenea, timpul potrivit
pentru a scoate petecele de iarbă uscată şi a
reînsămânţa gazonul. Zonele cu iarbă uscată
pot sufoca gazonul şi oferă un mediu propice
apariţiei bolilor. Îndepărtaţi iarba uscată printr-o
greblare energică sau cu o maşină de îndepăr-
tat. Supraînsămânţarea va facilita umplerea
spaţiilor goale rămase în gazon şi va împie dica
muşchiul şi buruienile să crească la loc.
Folosiţi cam o jumătate de kilogram de
sămânţă de calitate bună pentru fiecare 28 de
metri patraţi de gazon. Aplică un compost uşor
sau sol peste seminţe, pentru a le păstra umede
şi pentru a sta în loc. Afânarea va permite apei
să pătrundă mai adânc în solul gazonului şi re-
duce necesitatea de a iriga în timpul lunilor
mai secetoase. Cu ajutorul unei furci pentru
grădinărit, fă găurele în pământ, pe toată
suprafaţa gazonului.
Deoarece vei fi nevoit în curând să tunzi iarba,
asigură-te că lama coasei sau a maşinii de tăiat
iarba este destul de ascuţită, pentru ca să nu se
rupă vârfurile ierbii. Setează lama maşinii de
tuns în aşa fel încât să taie iarba la o înălţime
de aproximativ 6 cm, pentru a evita dezgolirea
gazonului. (O maşină de tuns cu sac pentru
strângerea resturilor vegetale va elimina nece-
sitatea de a grebla ulterior sau de a arunca res-
turile, previne formarea peticelor de iarbă
moartă, iar resturile vegetale din care se va
face mulci va constitui o hrană pentru gazon).

Mai multe informaţii pe www.mayra.ro
Insp. Maria HANEŞ

CCaalleennddaarruull lluunniiii aapprriilliiee îînn ggrrăăddiinnăăCâştigătorii Campaniei
Rorec din Giroc şi Chişoda
O acţiune de colectare din campa-
nia „Locul deşeurilor nu e în casă.
Trimite-le la plimbare!” s-a desfă-
şurat ziua de 12 aprilie. Girocenii
şi chişozenii care au adus, la
punctele de colectare, deşeuri
electrice şi electronice au partici-
pat tragerea la sorţi organizată la
sfârşitul campaniei. Astfel, câşti -
gătorii desemnaţi sunt: Alina 
Zaharia (Giroc), Mărioara Maliţa
(Giroc) – cafetieră; Petru Daia
(Giroc), Marcel Şerbănescu
(Giroc), Alexandru Haneş (Giroc)
– mixer; Petre Floricel (Chişoda),
Claudia Forţ (Giroc) – maşină de
găurit; Aurica Milea (Giroc), 
Cristina Golban (Chişoda) – aspi-
rator. Ridicarea premilor se va
face la sediul Primăriei, camera
29.

În atenţia locuitorilor
din Giroc şi Chişoda

Vă aducem la cunoştinţă că în
ziua de luni, 21 aprilie 2014,
colectarea deşeurilor menajere de
la utilizatorii persoane fizice şi ju-
ridice, de pe raza Comunei  Giroc,
se va efectua conform programu-
lui normal de lucru.

Inspector Adelina SÎRBU
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Chemaţi la rugăciune şi credinţă
În Săptămâna Patimilor, comuna noastră a găzduit o nouă ediţie a Festivalului „În
glas de toacă”, ajuns, iată, la cea de-a VII-a ediţie. Evenimentul, organizat de 
Primăria Giroc, Mitropolia Banatului, Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul de 
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, s-a desfăşurat în Grădina de Vară a Căminului
Cultural din Giroc. 
Manifestarea a fost deschisă de către primarul comunei Giroc, domnul Iosif-Ionel
Toma, părintele Zaharia Pereş, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timişoara, ală-
turi de părintele paroh din Giroc, Marius Şonea, şi directorul artistic al centrului
de Cultură şi Artă, Adrian Scorobete. Invitaţiei de a par-
ticipa la festivalul din acest an au răspuns şi Cornel
Juica, părintele paroh din localitatea Mesici, Serbia, aflat
pentru prima oară la eveniment, precum şi reprezentanţi
ai mai multor primării din judeţ, care au venit să îşi sus-
ţină reprezentanţii.
Pentru acest eveniment au fost pregătite 33 de toace,
semnificând anii pe care Mântuitorul i-a petrecut pe
pământ, după cum a explicat părintele Zaharia Pereş,
reprezentantul Mitropoliei Banatului. Despre motivul
organizării festivalului,  am stat de vorbă cu primarul
comunei Giroc, domnul Iosif-Ionel Toma: „Am fost în-
trebat mereu de ce acest spectacol de toacă? Simplu,
pentru că el vesteşte Învierea Mântuitorului Iisus Hris-
tos. Noi nu facem nimic altceva decât să arătăm lumii
întregi că ştim să păstrăm o tradiţie, că suntem creştini
şi că este o manifestare care se adresează întregii spiri-
tualităţi, nu doar comunităţii din Giroc. Consiliul local a
fost generos şi a acordat o sumă importantă care să per-
mită derularea acestui festival. Sper ca peste doi, trei ani
să putem face din acest eveniment un festival-concurs,
pentru că participarea este din ce în ce mai numeroasă”.
După Slujba Deniei, tinerii participanţi la festival au ieşit
din biserică, purtând în mâni făclii aprinse. Programul a
continuat cu un moment literar-artistic pregătit sub în-
drumarea domnului Ciprian Cipu, maestru coregraf al
ansamblului „Ghiocelul”. 
Prima bătaie de toacă, din deschiderea acestei ediţii a
festivalului, a aparţinut celor mai mici dintre tocaşi, Răz-
van Badea şi Andrei Buză, în vârstă de doar opt ani, din satul Carani, comuna 
Sânandrei. Micuţii au reuşit să stârnească aprecierile tuturor celor prezenţi la eve-
niment.
Referitor la această tradiţie şi la însemnătatea ei, părintele Zaharia Pereş a mai
arătat: „Toaca este un element important din viaţa celor care mergem şi slujim 
Biserica, pentru că în sunetul de toacă sunt chemaţi oamenii la rugăciune. De fapt,
sunetul de toacă exprimă o chemare spre rugăciune şi se bate în mod obişnuit la

fiecare slujbă bisericească. Toaca nu se bate oricum, ci rostindu-se rugăciunea
«Doamne, Iisuse, miluieşte-ne!», arătându-se, prin aceasta, strânsa legătură între
rugăciune şi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, bătutul de
toacă ne aminteşte de patimile Mântuitorului, pentru că, aşa cum ştim, atunci când
Iisus Hristos avea să pătimească pentru neamul omenesc, a fost supus la diverse
chinuri, care au culminat cu bătutul cuielor în mâini şi în picioare. Sunetul de toacă
simbolizează sunetul de durere, de sufe rin ţă. Dar, totodată, sunetul de toacă este şi

un simbol al bucuriei, pentru că vesteşte Învierea Domnului. Căci, imediat după
această Săptămână a Patimilor, urmează Învierea lui Iisus Hristos, biruinţa asupra
morţii”.
La ediţia din acest an a Festivalului „În glas de toacă”, pe lângă tocaşii din Giroc,
la eveniment au mai luat parte tocaşi din Boşca, judeţul Caraş-Severin, localităţile
timişene Maşloc, Carani şi Şag, precum şi un veteran al acestui festival, prezent

în fiecare an, încă de la prima ediţie, Savu Albu. Dăruirea cu care
acesta bate toaca a fost moştenită de la bunicul său, cel care i-a pus
pentru prima oară în mână ciocanele de bătut toaca, la vârsta de
trei ani, şi, totodată, l-a învăţat primele bătăi. De atunci şi până
astăzi a păstrat această învăţătură, pe care o practică cu sfinţenie.
Chiar ciocanele pe care acesta le foloseşte sunt vechi de 45 de ani.
Au urmat, apoi, momentele artistice ale celorlalţi participanţi. Rând
pe rând, aceştia şi-au ocupat locul la toacă şi au mânuit cu iscu -
sinţă ciocanele, indiferent de vârstă. O apariţie aparte în progra-
mul din acest an a avut-o Corul Bisericii „Sfântul Dimitrie” din
Dudeştii Noi, din care face parte şi Alin Nica, primarul acestei localităţi. 
Ca în fiecare an, la finalul programului, primarul comunei Giroc,
domnul Ionel-Iosif Toma, a bătut şi el toaca. „Am o mare dragoste
pentru tobe. Pot să spun că sunt chiar bate rist şi de aici a venit şi
inspiraţia de a organiza festivalul. Mă simt copil atunci când bat
toaca”, ne-a declarat domnul primar. Cât despre numărul celor
prezenţi  la ediţia de anul acesta, domnia sa ne-a declarat: „Mi-ar
fi plăcut foarte mult să fie o participare mai numeroasă din partea
localităţilor din jurul Girocului. Au fost, totuşi, mai mulţi partici-
panţi ca în alte ediţii, însă nu atât cât m-aş fi aşteptat. Faptul că au
fost participanţi din Serbia a însemnat ceva, şi anume că festivalul
nostru este auzit, că acesta nu este doar un semnal al Învierii Dom-
nului, ci este un semnal al dragostei  faţă de biserica ce ne ţine
strânşi lângă ea”.
Cele 33 de toace vor rămâne în Grădina de vară a Casei de Cultură
din Giroc până în noaptea Învierii.

Alexandra Dorina BUŞTEAN
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Cu dl prof. Ciprian Cipu despre toacă şi tainele ei

În Sfânta Săptămână a Patimilor, a răsunat, din nou, glasul ritmic şi sacadat al toacelor peste comuna Giroc.
Glasul de toacă, izvorât parcă din carnea adâncă a vremurilor ancestrale, născut pentru a vesti, ne-a înştiin-
ţat, încă o dată, că Iisus a intrat în Ierusalim, iar Mielul Domnului e pregătit de jertfă. Suntem în Săptămâna
Patimilor, sau săptămâna deniilor, ori săptămâna toacei. La începuturi, toaca se bătea diferit în mănăstiri, faţă
de bisericile din toată lumea, pentru că se bătea pe tot parcursul anului, pe când în biserici sunetul acesteia
se auzea numai înaintea Paştelui, din Joia Mare şi până la Înviere, când nu se mai trăgeau clopotele. Astăzi,
şi la bisericile din lume toaca răsună tot anul, împreună cu clopotele. Pentru că toaca nu înlocuieşte clopo-
tul, prin urmare, ele pot fi folosite în acelaşi timp. Astăzi, în cele mai multe dintre biserici se obişnuieşte 
baterea acestora în mod alternativ: toaca, apoi clopotele şi de trei ori fiecare. Toaca este un cântec al lem-
nului şi o rugăciune adusă lui Dumnezeu. Prin ea se marchează scurgerea vremii, de la timpul cotidian la
cel liturgic. Bătută la diverse ore, toaca punctează timpul de peste zi, chemând la rugăciune şi la slujbă, iar
sunetul ei şi ce reprezintă el este binecunoscut atât de creştini, cât, mai ales, de călugării pe care îi cheamă
zilnic la rugăciune. Baterea în toacă, înainte de începutul slujbei, cheamă pe toţi creştinii în Biserică.
În Săptămâna Patimilor, glasul toacelor a răsunat din nou peste comuna Giroc. Ca o rugăciune a sunat toaca,
ca o rugăciune care a unit cerul cu pământul, aidoma unui cântec între uman şi divin, între tot ceea ce se 
cunoaşte şi, mai ales, ceea ce nu se cunoaşte. 
De ce a fost întrebuinţată toaca din cele mai vechi timpuri? Pentru că a fost mijlocul cel mai simplu şi cel
mai uşor, cel mai la îndemâna omului, de a chema creştinii la sfintele slujbe, îndeplinind acest rol atunci când
clopotele nu existau încă în cultul creştin. Am putea spune că, în ritmul toacei, primii creştini şi-au potrivit
paşii şi şi-au urmat rugăciunea, astfel încât şi în Biserica Ortodoxă Română s-a păstrat acest instrument stră-
vechi, cu o bogată semnificaţie spirituală.
Toaca i-a chemat pe locuitorii din Giroc, deopotrivă, la sfânta rugăciune, dar şi la Festivalul „În glas de
toacă”, ajuns deja la cea de-a VII-a ediţie. Mult sau puţin? Nu are nici un fel de importanţă. Important ră-
mâne faptul că acest Festival există şi e unic în Banat. Poate în ţară. Important este că acest festival, încet,
dar sigur, intră în tradiţia locului. Astăzi, încă o dată, „În glas de toacă”, suntem chemaţi la rugăciune şi 
credinţă, două lucruri de care avem nevoie mai mult ca oricând.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Am stat de vorbă despre ediţia din acest an a Festivalului „În glas de toacă” de
la Giroc, cu domnul profesor Ciprian Cipu, fost director al Centrului pentru 
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş (CCAJT), director executiv al Asociaţiei 
Culturale „Proamiciţia”, consultant artistic, maestru coregraf al ansamblului
„Ghiocelul” al Consiliului Local din Giroc.
- S-a încheiat această ediţie a Festivalului „În glas de toacă”. Pentru că au 
trecut, iată, şapte ani, să rememorăm împreună, domnule profesor, începu-
turile acestei manifestări care a devenit tradiţională.
- Am căutat, în perioada în care am fost directorul CCAJT, ca în fiecare an să
venim cu manifestări noi, cu activităţi care, în timp, să devină tradiţie. Nu am
reuşit de fiecare dată, altele s-au dovedit neinspirate, însă acest Festival de toacă,
de la Giroc, a reuşit să se impună. Pot spune că, în ceea ce priveşte modul de 
organizare, este unic în România. Ideea care ne-a ghidat, încă de la în-
ceput, pe noi, cei care am organizat acest festival – şi mă refer aici, în
primul rând, la Mitropolia Banatului, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria
Giroc – a fost aceea de a găsi o cale comună de exprimare pentru toţi creş-
tinii, în această Săptămână a Patimilor, care să fie transmisă şi generaţiei
tinere. Aşa am ajuns la concluzia că trebuie să organizăm un festival, care,
iniţial, s-a intitulat „Chemarea de toacă”.
După ce prima ediţie a fost transmisă de diverse televiziuni, exemplul
Girocului a fost urmat, din câte cunosc, şi de oraşul Victoria, unde se 
organizează un festival pentru copii. 
- Ce reprezintă pentru creştini bătutul toacei?
- Sunetul de toacă dă sufletului o armonie interioară, în care se dezvoltă
spiritul nostru duhovnicesc. Toaca se leagă şi de bătăile inimii, ca puls
spiritual interior. În momentul în care omul bate toaca, el nu face un lucru
mecanic, ci el transferă un sentiment aparte ce te introduce în biserică. În
acest context, toaca este ca o carte deschisă. Tocaşul simte rugăciunea, nu
o spune. Este o meditaţie care, pentru călugărul din mănăstire, de pildă,
aduce foarte mult cu rugăciunea. Bătaia de toacă este un sincron pentru
rugăciune. Mai mult decât atât, toaca, alături de clopot, dă primul impuls
rugăciunii inimii. Pe mine, sunetul de toacă mă duce cu gândul la biserică.
Mă scoate din toate grijile lumeşti şi mă trimite în lumea spirituală, în
lumea rugăciunii.
- Care a fost implicarea dumneavoastră în cadrul ediţiei din acest an
a Festivalului?

- Dat fiind faptul că sunt maestru coregraf, m-am ocupat de pregătirea unui poem
care a fost interpretat în deschiderea festivalului, de către copiii din Giroc 
şi Chişoda. Aceştia au bătut anumite ritmuri de toacă, preluate de la diverse 
mânăstiri.
- Care sunt diferenţele pe care le-a adus cea de-a VII-a ediţie a 
Fes tivalului „În glas de toacă”?
- Sub aspectele tehnic şi al aducerii de noutăţi, ediţia din acest an este mult mai
interesantă decât precedentele. Mă refer, în primul rând, la formule de ritmuri.
Toaca are anumite formule şi tonalităţi, iar noi trebuie să le explorăm şi exploatăm.
Foarte multe dintre acestea le-am preluat din viaţa monahală, unde este învăţătura
toacei, şi le-am adus aici, la Giroc.

A consemnat Alexandra Dorina BUŞTEAN

Toaca, din negura vremurilor
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„„ŞŞccooaallaa aallttffeell”” llaa GGrrăăddiinniiţţaa PPPP ddiinn CChhiişşooddaa
Programul „Să ştii mai multe, să fii mai
bun!” reprezintă oportunitatea reinven-
tării  partenerilor implicaţi în actul edu -
caţional. Este momentul în care
accentul cade pe creativitate (atât din
partea educatorilor, cât şi din partea
copiilor), propunându-se activităţi cu
caracter nonformal şi inovator. Pentru
această săptămână, educatoarele grupei
mijlocii A (Simona Cheie şi Oana
Simion) au planificat activităţi intere-
sante şi interactive.
Săptămâna, intitulată generic „Prietenii
curcubeului”, s-a derulat după cum
urmează:

LUNI – „ZIUA ROŞIE”
Ziua culorii roşii (copiii şi educatoarele
îmbrăcaţi în roşu), dedicată educaţiei
pentru sănătate, a debutat cu vizitarea

cabinetului medical, unde copiilor le-a
fost descrisă activitatea desfăşurată de
medici, le-au fost prezentate câteva 
instrumente medicale şi descrise reguli
de menţinere a sănătăţii. Ziua a conti -
nuat cu vizionarea unui PPT despre cu-
lori şi s-au desfăşurat activităţi pe
centre de interes: construcţii, joc de masă,
artă-colorare – accentul punân du-se pe
culoarea roşie).
În a doua parte a zilei, în cadrul jocului
„Micii bucătari”, copiii au pregătit ceai
şi o salată de fructe. Ziua Roşie s-a fi-
nalizat prin desfăşurarea, în curtea gră-
diniţei, a unor jocuri de mişcare, copiii
manifestând atitudini de cooperare,
spirit de echipă, de competiţie. 

MARŢI – „ZIUA ALBASTRĂ”
Ziua culorii albastre (copiii şi educa-
toarele îmbrăcaţi în albastru) a debutat

cu jocul „Găseşte obiectele albastre”.
După audierea poveştii „Povestea cu-
lorilor”, s-au desfăşurat activităţi pe
centre de interes (construcţii, joc de
masă, artă-pictură) având ca temă cu-
loarea albastră. În a doua parte a zilei,
copiii, grupaţi în mai multe echipe, au
realizat machete – „Vapoare pe apă”.

MIERCURI – „ZIUA CURCUBEULUI”
Ziua curcubeului (copiii şi educa-
toarele îmbrăcaţi cât mai colorat) a
debutat cu vizionarea PPT-ului
„Povestea curcubeului”, urmată de
jocul „Culori triste / culori vesele”.
Copiii au pictat un curcubeu, au rea -
lizat un colier prin înşirarea pastelor
colorate pe aţă. Ziua s-a încheiat cu

desfăşurarea unui experiment,
„Curcubeul umed” (copiii au
învăţat să combine culorile
primare, pentru a le obţine pe
cele secundare).

JOI – „ZIUA GALBENĂ”
Ziua galbenă (copiii şi educa-
toarele îmbrăcaţi în galben) a
fost cea mai aşteptată, pentru
că urma să sosească iepuraşul.
Copiii s-au pregătit cum se 

cuvine pentru venirea acestuia: au co lo -
rat imagini specifice Sărbătorilor 
Pascale şi au încondeiat ouă.
În a doua parte a zilei, într-o atmosferă
caldă şi primitoare, şi-a făcut apariţia
un iepuraş foarte poznaş. Copiii au fost
foarte receptivi, au participat plini de
bunăvoinţă la jocurile iniţiate de acesta,
iar la sfârşit au primit pungi cu cadouri
direct de la iepuraş.

VINERI – „ZIUA VERDE”
Ziua verde (copiii şi educatoarele îm-
brăcaţi în verde) a debutat cu
vizionarea unor scurte filme docu-
mentare despre ocrotirea naturii. Copiii
au plantat seminţe de flori, iar „pentru
a lăsa verdele să fie verde”, s-a des-
făşurat o activitate de colectare a
deşeurilor de pe străzile satului.

Prof. înv. preşc. Simona CHEIE

Grupa Mijlocie A

MMeessaajjee ccuu ooccaazziiaa SSffiinntteelloorr SSăărrbbăăttoorrii aallee PPaaşştteelluuii

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului
să reverse asupra tuturor sănătate, 
belşug şi bucurii, iar Lumina din
Noaptea Sfântă să vă ridice sufletele
spre noi trepte spirituale şi să vă în-
soţească paşii pe drumul vieţii. 
Un Paşte fericit alături de cei dragi!

Prof. Marieta Deneş, director 
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc

Învierea Domnului să vă aducă în 
suflet pacea divină, bucuria de a simţi
pe Dumnezeu aproape, pe care s-o
împărtăşiţi cu cei dragi! Să petreceţi
Sfintele Sărbători de Paşti cu pace,
sanatate şi bucurie! Lumină în suflet
şi în casă!

Hristos a înviat!
prof. Leli-Mioara Lal, 

director-adjunct Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc

Marea sărbătoare a Învierii Domnului să vă
umple sufletul de pace şi credinţă, iar Lumina
Învierii să vă lumineze viaţa.
Un Paşte fericit alături de cei dragi!

Hristos a înviat!

Coordonator Grădiniţa PP Giroc
Lenuţa Terteci

Pentru că urmează o zi specială pentru noi
toţi, vă doresc din adâncul sufletului să aveţi
parte numai de împliniri, satisfacţii şi multă
sănătate. Dumnezeu să călăuzească şi să
rânduiască totul cum este mai bine pentru
noi! Să redescoperim sentimentele sincere
ce se adăpostesc în suflet, să fim mai buni.
Să ne fie viaţa luminată şi dorinţele destin...

Hristos a înviat!
Oana Simion, coordonator 

Grădiniţa PP Chişoda

În  săptămâna „Să ştii mai multe să fii mai bun”,
desfăşurată în săptămâna 7-11 aprilie 2014, noi,
educatoarele de la Grupa Mare, Andreea
Ghibirdic şi Ileana Cionca, ne-am propus să
desfăşurăm activităţi cât mai interesante pentru
preşcolarii din grupa noastră.
Luni am mers în vizită la centrul de permanenţă,
unde copiii au  primit o serie de informaţii utile
despre modul în care trebuie să-şi protejeze
sănătatea, mai ales în această periodă. Doamna
doctor Cosmina Munteanu, medic stomatolog,
le-a explicat modul corect de spălare a dinţişo-
rilor şi modalităţile de păstrare a sănătăţii cav-
ităţii bucale: să mestece bine mâncarea, să nu
bea lichide reci, să nu mănânce preparate
fierbinţi, să trateze fiecare carie, să se spele
înainte de fiecare masă etc. La final, pentru că
au fost atenţi şi şi-au însuşit cu temeinicie
cunoştinţele noi, cei mici au fost recompensaţi
de către doamna doctor cu câte o periuţă şi o
pastă de dinţi, alături de dulciuri pe care iepu-
raşul le-a lăsat la cabinetul stomatologic.
Marţi am semănat şi am plantat flori, pentru că
Zâna Primăvara a adus plicuri cu seminţe şi
răsaduri pentru a-l aştepta cum se cuvine pe
iepuraşul care şi-a anunţat vizita şi în grădiniţa
noastră.
Miercuri am desfăşurat o activitate în cadrul
căreia copiii au pregătit, pe grupuri, câte o salată
de fructe, pe care la final au savurat-o până la
ultima bucăţică.
Joi, iepuraşul ne-a pregătit surpriza mult aştep-
tată şi a venit să se distreze împreună cu noi.
Am desfăşurat o mulţime de jocuri, am dansat şi
ne-am întrecut în diverse concursuri. Iepuraşul
a fost darnic şi în acest an cu noi, ne-a oferit dul-
ciuri şi ne-a promis că ne va vizita cu siguranţă

şi acasă, dacă vom fi la fel de cuminţi şi de as-
cultători, iar anul viitor va veni… dar, pentru cei
mai mulţi dintre noi, la şcoală.
Vineri au venit şi părinţii şi, împreună, i-am
pregătit o mulţime de daruri iepuraşului pentru
când va veni acasă: am decorat cu glazură ouă

din turtă dulce, am pictat pe sticlă iepuraşul de
Paşti, am îmbinat un puzzle cu temă pascală, pe
care mai apoi l-am lipit pe carton colorat şi am
realizat şi o floricică din materiale reciclabile.
Tot din materiale reciclabile, cu ajutorul
părinţilor, am confecţionat şi costume pentru
parada pe care am prezentat-o cu deosebită
plăcere şi pentru care am primit numeroase
aplauze.
Astfel şi „altfel” spus, copiii grădiniţei au avut
ocazia să redescopere bucuria de a dărui, de a-şi
consolida spiritul de echipă şi de comunicare,
de a se destinde în cadrul unor activităţi alături
de părinţi, având totodată sentimentul câştigării
unor experienţe noi. Aşadar, şi cei mici au reuşit
să facă un pas spre o generaţie „altfel”.
Mulţumim pe această cale părinţilor şi bunicilor,
care s-au implicat şi ne-au ajutat ca toate acti -
vităţile propuse să se desfăşoare în cele mai
bune condiţii.

Grupa Mare

Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, nu-
mită şi „Şcoala altfel”, le-a oferit copiilor de la
Grupa Mică a Grădiniţei PP din Chişoda posibili-
tatea de  a participa la  di-
verse activităţi.
Luni, 7 aprilie, fiind Ziua
Mondială a Sănătăţii, am
mers să vizităm dispensarul
din sat; doamna asistentă le-
a vorbit copiilor despre im-
portanţa men ţinerii să nătăţii,
despre viaţa sănătoasă,
curăţenia corpului şi a
hainelor, alimentaţie sănătoasă, un regim echilibrat
de odihnă şi miscare etc.; apoi, întorcându-ne la gră-
diniţă, am pregătit o gustoasă ,,salată de fructe”.
Marţi am desfăşurat activitatea „Vreau să fiu 
brutar”, am vizitat brutăria din sat; aici, copiii au 

observat activitatea brutarului şi procesul de coacere
a pâinii.
Miercuri am desfăşurat activitatea „Portul popu-

lar”, copiii au vizionat
diferite prezentări despre
tradiţiile şi obiceiuile
românilor.
Joi, educatoarele l-au invi-
tat pe Iepuraş, cei mici au
fost deosebit de impresio -
naţi de apariţia, acesta
sosind  încărcat cu nume -
roase cadouri.

Vineri, preşcolarii au participat la slujba de la
biserca din localitate, apoi au realizat lucrări
artistice de pictură şi încondeiere a ouălor.

Prof. înv. preşc. Camelia DONOIU, 
Adelina JIANU

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

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

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

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

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

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

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

Lavinia DAVID - social;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

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

„„SSăă şşttiiii mmaaii mmuullttee,, ssăă ffiiii mmaaii bbuunn””,, llaa GGrrăăddiinniiţţaa PPPP ddiinn GGiirroocc
Educaţia religioasă îl ajută pe copil
să cunoască îndatoririle pe care le
are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi
faţă de tot ce îl înconjoară, pentru a
deveni un bun creştin. Încă de mic,
copilul vine în contact cu realităţi, cu
simboluri şi cu manifestări religioase
ale căror semnificaţii pot fi 
explicate pe înţelesul lui pentru a fi
cunoscute. 
Educaţia începe în familie şi continuă

în grădiniţă, unde copilul îşi for -
mea ză deprinderi de conduită şi în-
vaţă să-şi manifeste sentimen tele.
Ca urmare a parteneriatului imple-
mentat cu Biserica „Sfântul Dimi -
trie” din Giroc, preşcolarii
Gră  diniţei cu Program Prelungit
Giroc au mers în vizită la biserică
şi au participat la Sfânta Îm-
părtăşanie, în aşteptarea sărbătorii
Învierii Domnului.
Educatoarele Grădiniţei P.P. Giroc

Un strop de credinţă
În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii
mai bun”, preşcolarii gupelor mare A şi
mică B, din cadrul Grădiniţei cu Pro-
gram Prelungit din Giroc, au descoperit
mai în detaliu lumea magică a
cofetăriei. După ce s-au organizat în SC
„Prăjiturica” SRL, joi, 10 aprilie 2014,
au îmbrăcat şorţurile şi bonetele şi şi-au
intrat în rolul de cofetari. Sala de mese
a grădiniţei a devenit atelierul în care
micii cofetari i-au dat aluatului diverse
forme, pentru a face fursecuri şi salam 
de biscuiţi.

După ce aluatul s-a copt, l-am degustat şi
noi, concluzionând că este bun pentru a fi
scos la vânzare. Astfel, după amiază, masa
cu bunătăţile pregătite îşi aştepta cumpără-
torii, care nu au întârziat să apară. Toţi 
s-au arătat încântaţi de gustul prăjiturilor
noastre.
Le mulţumim părinţilor care au fost alături
de noi şi ne-au ajutat să ne descoperim abili-
tăţile de cofetari, ne-au încurajat, ne-au în-
drumat şi au contribuit cu ingrediente.

Educatoare: Lenuţa TERTECI,
Alina NENICIOIU

„Prăjiturica” SRL

Săptămâna care a trecut a stat sub semnul activităţilor di-
verse, plăcute copiilor, recreative, derulate atât în şcoală,
cât şi în afara ei. Cei care au propus activităţile, profeso-
rii, învăţătorii, elevii, părinţii, au avut în vedere nu numai
îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor, ci şi dezvoltarea spi-
ritului creştin, a sentimentelor de omenie, bunătate şi co-
muniune cu natura, precum şi dezvoltarea aptitudinilor
artistice, creative, sportive şi, nu în ultimul rând, a senti-
mentului patriotic, de dragoste de ţară, de mândrie cetă-
ţenească. Astfel, elevii însoţiţi de domnul profesor Liviu
Rămneanţu şi doamnele profesoare Miloranca Golban şi
Graţiela Nenu au vizitat oraşul Alba-Iulia, iar cei mici,
conduşi de doamna profesor Cristina Lupu-Savin, s-au
plimbat prin zona Dunării, vizitând oraşele Orşova şi
Turnu-Severin. Alţi elevi au vizitat o fermă din localita-
tea Chişoda, aflând, cu acest prilej, cum se desfăşoară o
zi din viaţa tumultuoasă a fermierilor. În şcoală, activită-
ţile nu au fost mai puţin interesante. Copiii s-au dedat jo-
cului, alături de neobositul grup CERINO, au participat
la ateliere de creaţie, mânuţele lor realizând frumoase ta-
blouri din material biologic, doamna profesoară 

Georgina Ianculescu premiind, alături de un juriu de pro-
fesori, lucrările cele mai originale. Nu au fost uitaţi nici
prietenii necuvântători ai copiilor, lor dedicându-li-se o
expoziţie plină de sunete, forme şi culori. 
Cum era de aşteptat, sportul, mişcarea, au ocupat un loc
important în zilele săptămânii „Şcoala altfel”. Întrecerile
sportive l-au avut ca participant şi pe domnul profesor
Boris Babici, acest fapt oferind copiilor mai multă plă-
cere şi încredere de sine. Ca buni creştini, copiii n-au uitat
de cele sfinte, ei dorind să se spovedească şi să se 
împărtăşească, doamna profesoară Miloranca Golban 
fiindu-le mereu aproape, ca şi în timpul cursurilor.
Acestea sunt doar câteva dintre activităţile desfăşurate în
săptămâna care a trecut, căci acestora li s-au adăugat per-
manent partidele de şah, table, cărţi şi, desigur, nelipsitele
jocuri pe calculator.
Credem că activităţile desfăşurate şi-au atins scopul 
afişat chiar în denumirea generică, adică le-a înlesnit 
copiilor cunoaşterea, dar i-a şi ajutat să fie mai buni în
relaţiile interumane.

Prof. Gabriela VLASIE

Săptămâna „Şcoala altfel” la Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda

Odată cu primele raze de soare pe care ni le-a adus
primăvara, preşcolarii de la Grupa Mijlocie A, de la
Grădiniţa PP din Giroc, au mai primit surprize pe
care doamnele educatoare s-au gândit să le împartă şi
cu părinţii,
lu cru  pe
care l-au şi
fă cut. Invi-
ta ţiile fiind
l a n s a t e ,
m ie r  cu r i ,
19 martie, a
avut loc  o
ac t iv i ta te
demonstra-
tivă pentru
mămici şi
tă tici, care
au avut ocazia să vadă cum se desfăşoară o activi-
tate în grădiniţă noastră. Activitatea pe care am des-
făşurat-o a fost un joc didactic matematic intitulat
„Darurile Primăverii”, în care copiii au prezentat
părinţilor cunoştinţele lor despre cifre, mulţimi, dar
s-au jucat şi cu toate surprizele pe care Zâna Primă-
vară le-a trimis special pentru ei. La finalul activi -
tăţilor, tot Zâna Primăvară a fost cea care ne-a adus
o surpriză dulce, care a fost pe placul copiilor.
Părinţii, dar şi copiii, au fost încântaţi de tot ce s-a în-
tâmplat în această zi în cadrul grupei noastre şi, după
cum au spus, vor reveni ori de câte ori vor mai fi 
invitaţi.

Educatoare: Lăcrămioara BABESCU

AAccttiivviittaattee ddeemmoonnssttrraattiivvăă
ppeennttrruu ppăărriinnţţii!!
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Bogdan Mandea
3 ani şi 6 luni, Giroc

Elias-Daniel Stupar
1 an şi 8 luni, Giroc

Mihnea-Andrei Buzgău
1 an, Giroc

Vlad Fodor
1 an şi 10 luni, Giroc

În data de 6 aprilie s-a desfăşurat în comuna
noastră, pentru prima dată în istoria Girocului,
o competiţie oficială de judo: etapa pe judeţul
Timiş la U12 (copii născuţi în anii 2003,
2004 şi 2005) şi U14 (copii născuţi în anii

2001şi 2002). Au participat la competiţie 132
de judoka, de la cinci cluburi din judeţul
Timiş.
Din Giroc şi Chişoda au participat 12 elevi-
sportivi, reuşind să obţină următoarele rezul-
tate: Locul I  şi campioni judeţeni: Raul
Sperniac, categoria 42 kg (U12), Maichel
Hent, categoria 55 kg (U12), Ştefan Iacob,

categoria 34 kg (U14), Alexandru Barbu, cat-
egoria 42 kg (U14); Locul II şi 
titlul de vicecampioni judeţeni: Darius
Cîmpianu, categoria 30 kg (U12), Lucian
Lisu, categoria 42 kg (U14), Florin Oancea,

categoria 46 kg (U14);
Locul III: Sorin Raţă cate -
goria 38 kg (U12), Petter
Toth, categoria 46 kg
(U12), Bogdan Iacob,
categoria 30 kg (U14).
Sportivii din Giroc şi
Chişoda sunt pregătiţi de
sensei Mihai Andron,
centura neagră 5 DAN.
Conducătorii, profesorii
şi părinţii sportivilor par-
ticipanţi au avut numai
cuvinte de laudă şi au
apreciat la superlativ
modul în care se prezintă
sala de sport din Giroc.
Sensei Mihai Andron 

ne-a declarat, după desfăşurarea acestei com-
petiţii: „Şi pe această cale, aduc mulţumirile
mele pentru sprijinul acordat de către Con-
siliul Local al Comunei Giroc, domnului pri-
mar Iosif-Ionel Toma pentru implicare 
şi conducerii liceului pentru ajutorul şi
condiţiile pe care ni le-a oferit pentru
pregătirea copiilor”. (A.B.)

EElleevviiii ddiinn GGiirroocc,, ccaammppiioonniiii
jjuuddeeţţuulluuii TTiimmiişş llaa jjuuddoo

Mutat în această primăvară de la
Giroc la Timişoara, clubul 
Pascotă Racing Team a dat startul
antrenamentelor pentru sportivii
care îl vor reprezenta la com-
petiţiile naţionale şi interna -
ţionale, între aceştia regă sindu-se
şi campionul naţional şi al Eu-
ropei de Est – Ionel Pascota. Pilo-
tul a început deja antrenamentele,
alături de fiul său Patrick. Cei doi
s-au antrenat pe circuitul Vik
Power de la Arad, împreună, ur-
mând ca săptămâna viitoare să
continue sesiunea de antrena-
mente pe circuitul Euroring din
Ungaria. „Mă pregătesc intens
atât pentru Campionatul Naţional,
cât şi pentru Campionatul Euro-
pean de Est, în ambele ompetiţii
urmând să concurez la clasa Su-
perSport”, a declarat Ionel Pascota, care va debuta oficial pe circuit
în data de 11 mai, o dată cu prima etapă a competiţiei europene, care
va avea loc la Belgrad. Micul Patrick continuă tradiţia familiei Pas-
cotă şi va concura în acest an la motociclism viteză, la clasa 50 de
centimetri cubi, la MotoCross, tot la clasa 50 cmc, dar şi la Super-
Moto, la 65 de centimetri cubi. Prima etapă pentru micul Patrick va
avea loc pe data de 27 aprilie, la Arad, la clasa SuperMoto. (A.B.)

IIoonneell PPaassccoottaa aa rreelluuaatt
aannttrreennaammeenntteellee,, aallăăttuurrii

ddee ffiiuull ssăăuu,, PPaattrriicckk

Echipa din Chişoda a reuşit un rezultat pe care
puţini îl aşteptau, în runda precedentă a Di-
viziei D, reuşind să plece neînvinsă de pe
arena „Ştiinţa”, acolo unde evoluează liderul,
ASU Poli. Formaţia chişozeană s-a apărat er-

metic tot meciul, reuşind să facă faţă atât pre-
siunii fotbaliştilor alb-violeţi, cât şi galeriei din
tribuna arenei. La pauză s-a intrat la cabine cu
scorul de 0-0, însă la reluarea jocului, nou-in-
tratul Iorgovan a marcat pentru gazde. Meciul

curgea către o victorie, până la urmă scontată,
a gazdelor, însă Chişoda a dat lovitura în pre-
lungiri, când Golea a marcat cu capul. Gazdele
nu au mai avut nici timpul necesar şi nici 
puterea să revină, astfel că etapa cu numărul

25 s-a încheiat cu o surpriză de proporţii.
Chişoda se menţine la mijlocul clasamentu-
lui, în timp ce ASU Poli trebuie să asude din
greu pentru a câştiga campionatul. Cel mai
bun jucător al meciului dintre ASU Poli şi
Chişoda a fost Emil Sârbu, portarul echipei
noastre, care a apărat tot ce era de apărat. 
ASU Politehnica: Burtic – Birău, Galan,
Brânzan, Maranescu, Ilie (min.58 Vucea),
D. Codrea, Neagoie, Ghinescu (min. 80
Panc), Făgeţan (min. 52 Iorgovan) şi Tulcan
(min. 52 Ionaş). Antrenor: Paul Codrea. Pe
bancă: Rogojină, Călin.
CS Chişoda: Sârbu – Golea, Ionilă, Vasincă,

Petrovici, Rigo (min. 70 Aldea), Burghelea,
Şuleap (min. 72 Bănăţeanu), Berceanu,
Coţolan (min. 67 Boceanu), Gherasim (min.
58 Firuţ). Antrenor: Cristian Safta. Pe bancă:
Nae, Uşurelu şi Scutelnicu. (A.B.)

Divizionara D Unirea Giroc a pierdut jocul din deplasarea de la
Peciu Nou, în faţa echipei care se situează pe poziţia a 14-a a clasa-
mentului, cu un loc peste formaţia noastră. La pauză, scorul a fost
strâns, 1-0 pentru gazde, prin golul marcat de Handarache, în min-
utul 28, cu largul concurs al fundaşilor noştri, unul dintre ei devi-
ind mingea în propria poartă, la şutul jucătorului gazdelor. De
remarcat că a fost egalitate numai la bare în prima repriză, ambele
echipe trecându-şi în cont câte una, prin Dumea şi Ropot.
În repriza a doua, gazdele au reuşit să mai marcheze de două ori,
prin Sinişa Sporin, fost jucători la grupele de copii ale clubului
Dole Flonta. Dacă gazdele au marcat, giroceni au mai avut în
schimb încă o bară, prin Duţu. Ca toate să meargă prost pentru
Unirea, oaspeţii nu au reuşit să înscrie nici în superioritate numeric,
după ce Tudor Andrei, de la gazde, a fost eliminat în minutul 80.
AS Unirea Peciu Nou: Iuhasz – Spăriosu, Ciumacenco, Ilea,
Tudor, Dumea, Mureşan, Sporin, Handrache, Dobrilă, Ursu. Au
mai intrat: Alexandrescu, Isacov şi Denis Bud. Antrenori: Casian
Dorobanţu şi Mihai Dorobanţu.
Unirea Giroc: Butică – Dumitru, Cocora, Gherghel, Soreanu,
Ioviţă, Rudăreanu, Ropot, Moricz, Vătavu, Marincu. Au mai in-
trat: Toader, Duţu şi Ardelean. Antrenor: Orlando Trandu.

A. BORBELY

UUnniirreeaa GGiirroocc ccuu bbaarreellee,,
UUnniirreeaa PPeecciiuu NNoouu ccuu ggoolluurriillee……

CChhiişşooddaa îînnccuurrccăă lliiddeerruull cchhiiaarr ppee tteerreennuull
aacceessttuuiiaa:: rreemmiizzăă îîmmppoottrriivvaa lluuii AASSUU PPoollii


