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Cu prilejul
Sfintelor Paşti,
vă aduc tuturor
părinteşti urări
de sănătate şi
mântuire, pace

şi bucurie,
dimpreună cu

salutarea pascală:
Hristos a înviat!

Preot
Adrian CHERMELEU

Învierea Domnului să
reverse asupra noastră

sănătate, pace,
belşug de bucurii

şi fericire.
Această mare

sărbătoare
creştinească să ne

reamintească să fim
mai buni, mai plini de
dragoste, cu inima mai
caldă şi sufletul mai

deschis.
HRISTOS
A ÎNVIAT!

Viceprimar,
Ionel POPAZIE

Cu ocazia sărbătorilor de
Paşti, vă dorim tuturor ca lu-
mina Învierii Domnului să fie
precum un izvor de speranţă şi
iubire în casele voastre şi să vă
aducă aminte cu multă compa-
siune în sufletele voastre de
patimile Lui Iisus. Aşa cum
dumneavoastră, cititorii, spe-
raţi ca fiecare picătură din pro-
pria viaţă să fie curată, fără
nici un fel de păcat în ea; tot
aşa de mult noi vă dorim ca
aceste Sărbători Pascale să vă
găsească sufleteşte şi trupeşte
alături de cei dragi.

HRISTOSA ÎNVIAT !
Preot Traian DEBUCEAN

Sărbătoarea Paş-
tilor să vă aducă

sănătate tru-
pească, pace în

suflete şi armonie
în familie.

Şi împreună
cu Apostolii să
mărturisim fără

osteneală că
într-adevăr, pen-
tru noi şi a noas-

tră mântuire,
HRISTOS
A ÎNVIAT !

Preot
Dragoş Debucean

În aceste zile spe-
ciale, lumina sfântă
ne pătrunde în su-
flete, pregătindu-ne
pentru apropiata săr-
bătoare ce ne va în-
călzi tuturor inimile:
Învierea Domnului.
Fie ca nespusa bu-
curie să se sălăş-
luiască între noi, iar
Iisus Mântuitorul ce
a biruit moartea, să
reverse asupra noas-
tră pace, sănătate şi
multe bucurii.
Hristos a înviat!

Prof. Melentina Costa
Director, Şcoala cu
clasele I-VIII Giroc

Fie ca sărbătoarea
Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos
să vă aducă în suflet

linişte, pace şi
fericirea de a

petrece aceste clipe
magice cu cei dragi.

Să aveţi parte
de multă

binecuvântare
cerească şi de

sărbători fericite!
Hristos a înviat!

prof. Marieta DENEŞ
Director-adjunct Şcoala

cu cls. I-VIII Giroc

Sărbătoarea Învierii ne
aduce aminte de preţul
nespus de mare pe
care Dumnezeu l-a
plătit pentru păcatele
noastre. Să primim cu
bucurie darul lui Dum-
nezeu şi să credem că
pentru noi a venit să
moară.
Dumnezeu va revărsa
belşug de bucurie,
pace şi speranţă pentru
cei care îl primesc ca
mântuitor personal
HRISTOS A ÎNVIAT!

Iosif CODIŢĂ,
Pastor Biserica

Penticostală
“Speranţa” Chişoda

În aceste zile de săr-
bătoare, când ne amin-

tim de biruinţa
Mântuitorului Isus

Hristos asupra morţii,
credinţa să ne fie în-
tărită în El. Să ne ar-

monizăm viaţa şi
faptele cu voia şi cu-
vântul Lui, să ne eli-

berăm de orice
afectează relaţiile

noastre cu semenii,
pentru ca dragostea
Lui Hristos să se
manifeste în noi.
Din partea comu-

nităţii de credincioşi
baptişti, vă adresez

salutul “Hristos a în-
viat” şi dorim să aveţi
sărbători cu bucurie şi

sănătate.
Pastor Viorel ŢUŢ

Fiecare dintre voi să
trăiască Învierea Mân-
tuitorului Iisus Hristos
la timpul prezent, cu
pace, bucurie, iertare şi
înţelegere, împărtă-
şindu-ne cu Trupul şi
Sângele Mielului lui
Dumnezeu, care ridică
păcatele lumii.
Învierea lui Hristos să
fie şi învierea noastră,
iar în Duminica Dumi-
nicilor să fim împreună,
chemaţi la bucurie şi ve-
selie duhovnicească,
cinstind Învierea lui
Hristos.
Preot Daniel MATEIA

Fie ca Lumina
sfântă şi tainică a
Învierii Domnului

să ne deschidă sufle-
tul spre armonie,

speranţă şi toleranţă.
Sărbătorile de Paşte

să fie momentul
când speranţele
tainice să iasă la

lumină şi să devină
împliniri. Să facem

lumea un pic
mai bună!

Paşti fericit!
Şef Serviciu

Poliţie Locală,
jr. Daniel SGURĂ

Peste câteva zile vom
primi Lumina Sfântă a
Învierii şi o vom putea
duce în casele noastre,
mai curaţi sufleteşte şi
mai încrezători în
Dumnezeu.
Ne vom bucura de În-
vierea Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos, care S-a
ridicat la ceruri, răstignit
fiind pe cruce pentru
iertarea păcatelor noastre.

Au trecut veacuri peste veacuri şi, de fiecare
dată, suntem mai nerăbdători şi mai dornici de
a parcurge traseul Învierii, în speranţa vieţii şi
a mântuirii.
Acum avem ocazia să ne remodelăm inima,
sufletul, modul de a gândi şi de a trăi.
Suntem chemaţi, astfel, să-L căutăm şi să-L
mărturisim pe Cel veşnic viu în speranţa că
zilelele premergătoare Învierii au risipit incer-
titudinile noastre şi au umplut golurile su-
fleteşti.
Vă doresc să aveţi un Paşte fericit!

HRISTOSA ÎNVIAT!
Dr. Iosif Ionel TOMA, primar

amănunte în pagina 7

Cu ocazia S�ntelor Sărbători Pascale,
redacţia ziarului

“Dialog cu cetăţenii”
vă urează

Paşte fericit!
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Girocul, a găzduit marţi, 10 aprilie,
iar Timişoara, miercuri, 11 aprilie
2012, a V-a ediţie a Festivalului “În
glas de toacă”. Dacă la Giroc toacele
au răsunat în grădina de vară a
Căminului Cultural, la Timişoara
s-au auzit în faţa Catedralei Mitro-
politane. Acest festival, intrat de-
acum în tradiţie, a avut loc cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Mitropolit dr. Nicolae
Corneanu, al Mitropoliei Banatului,
şi a fost organizat de Primăria Giroc,
în colaborare cu Centrul de Cultură
şi Artă al Judeţului Timiş şi cu spri-
jinul Consiliului Judeţean Timiş.
Printre invitaţii de vază au fost Răz-
van Hrenoschi, şef Serviciu Relaţii
Publice la Consiliul Judeţean Timiş,
Ciprian Cipu, directorul Centrului
pentru Cultură şi Artă al Judeţului
Timiş, preotul Zaharia Pereş, con-
silier cultural la Mitropolia Banatu-
lui, muzicologul Gelu Stan, realizator
la Radio Timişoara, preoţii parohi
Adrian Chermeleu, Daniel Mateia,
Traian Debucean, preotul Nicolae Je-
belean, de la Buziaş, preotul Cosmin
Pleşa. Alături de ei au participat nu-
meroşi spectatori şi, ca în fiecare an,
“tocaşi” din întreg judeţul.
În timpurile străvechi, toaca era cel
mai simplu şi cel mai uşormijloc de a
chema creştinii la sfintele slujbe, în-
deplinind acest rol atunci când
clopotele nu existau încă în cultul
creştin. În ritm de toacă şi-au potrivit
creştinii paşii în primele secole, astfel
încât şi în Biserica Ortodoxă Română
s-a păstrat acest instrument stră-
vechi, cu o bogată semnificaţie spiri-
tuală. În credinţa creştină se mai
spune că: “Toaca este o rugăciune
adusă lui Dumnezeu, marcând tre-
cerea de la timpul cotidian la timpul
liturgic. Bătută la diverse ore, toaca
punctează timpul de peste zi,
chemând la rugăciune şi slujbă. Atât
creştinii din lume, cât şi călugării,
cunosc sunetul bătutului în toacă,
care îi cheamă zilnic la rugăciune.
Baterea în toacă, înainte de începutul
slujbei, cheamă pe toţi creştinii în
Biserică. Toaca nu este o creaţie pur
estetică sau culturală, ci este un text
liturgic, este o rugăciune, un mijloc
de înălţare a omului la Dumnezeu.
Cântecul toacei face legătura între
pământ şi cer, între uman şi divin,

între ceea ce se cunoaşte şi ceea ce nu
se cunoaşte.
În deschiderea festivalului de toacă
de la Giroc au vorbit domnul primar
Iosif Ionel Toma, domnii Răzvan
Hrenoschi şi Ciprian Cipu, precum şi
preotul Zaharia Pereş, care a trans-
mis cu acest prilej mesajul Înalt-
preasfinţitului Mitropolit dr. Nicolae
Corneanu adresat organizatorilor şi
participanţilor la acest festival.
La a cincea ediţie a Festivalului „În
glas de toacă” Girocul a fost
reprezentat de Corala Giroceana şi
de tinerii îndrumaţi de prof. Alina
Cuibariu Jumugă: Daniel Cuibariu
Jumugă, Angela Cuibariu Jumugă,
Amelia Trifu, Paula Romitan, An-
dreea Fălcuşan, Bogdan Blescun, Ca-
rina Udrişte, Denis Matei, Diana
Sabău, Iuliana Câmpean, Emanuel
Câmpean şi Gabriel Saftiu. Tot în
cadrul festivalului a fost prezentată şi
o scenetă de teatru, cu caracter reli-
gios.
Reprezentanţii Timişoarei au fostAn-
drei Busuioc şi Gabriel Bâlea. Tot din
oraş, de la Şcoala de Arte, au fost
prezenţi în festival Adrian Alionte,
Andrei Guţă,Amelia Pavel şi Tiberiu
Vidrescu. Multe localităţi timişene,
comune şi sate, au avut şi ele trimişi
la cea de-a cincea ediţie a Festivalu-
lui „În glas de toacă”: Giarmata –
binecunoscuta solistă demuzică popu-
lară Maria Petchescu; Buziaş –
părintele Nicolae Jebeleanu şi Ionel
Ababei; Foeni – Flavius Budelecan şi
Andrei Şchiopu; Hitiaş – solista
Elena Timariu, Cristian Narcis
Todorescu, Adrian Mihai Minoiu,
Alexandru Denis Unipan; Alioş –
Demirgen Olteanu, Bogdan Bucur,
Tiberiu Miclăuş, Daniel Chircu,
Adrian Ardelean, Ovidiu Gheară;
Ghiroda – Sergiu Popovici, Caius
Popovici, Sergiu Păuleţ, Dacian
Seiche Stanciu, Rafael Pop. La Timi-
şoara, spectacolul a fost întregit prin
aportul solistei Liliana Savu Badea,
de la Buziaş.
Prezent, ca în fiecare an, la festivalul
de toacă, atât la Giroc, cât şi la Timi-
şoara, a fost timişoreanul Sava Albu.
„Bat toaca de la trei ani, ne spune
omul, iar ciocanele acestea au peste
50 de ani, le am de la bunicii mei...”

Petru Vasile TOMOIAGĂ

““ÎÎnn ggllaass ddee ttooaaccăă””,, GGiirroocc 22001122
eeddiiţţiiaa aa VV--aa

Cântecul toacei face legătura între pământ şi cer, între uman şi divin, între ceea ce se cunoaşte şi ceea ce nu se cunoaşte
“Potrivit tradiţiei creştine, sunetele clopotelor simbolizează glasul lui Dumnezeu
şi al slujitorilor săi. Clopotul şi clopotniţa au fost introduse în primul mileniu al
creştinismului. Dar, mai întâi, a apărut toaca şi apoi clopotul. Toaca este un ins -
trument muzical de percuţie din clasa idiofonelor, folosit în liturghia ortodoxă.
Toaca şi clopotele sunt singurele instrumente muzicale acceptate de Biserica 
Ortodoxă. Toaca este constituită cel mai adesea dintr-o scândură de lemn sau, 
uneori, dintr-o placă groasă de 'er încovoiată, în care se bate cu unul sau două
ciocănaşe, la orele 'xate pentru rugăciune. Percuţia se face în mod ritmic şi, în
funcţie de locul în care placa de lemn sau metal este lovită, se pot obţine sunete cu
înălţimi diferite, creându-se astfel o linie melodică simplă”.

(Despre toacă şi clopot în tradiţia creştină)
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Mărarul. Pentru a creşte, mărarul are
nevoie doar de spaţii însorite, nefiind
pretenţios la tipul de sol. Mărarul are
acţiune antiinflamatoare, antispastică,
de stimulare a digestiei, diuretică,
detoxifiantă şi expectorantă.

Pătrunjelul - la fel ca şi mărarul - se
plantează primăvara devreme. Frun-
zele de pătrunjel se pot culege din
momentul în care planta ajunge la

înălţimea de 15 cm. În al doilea an de
viaţă apar tulpinile purtătoare de flori,
de până la 0,6 m înălţime. Pătrunjelul
are un nivel ridicat de betacaroten, vi-
tamina B12, acid folic, clorofilă, cal-
ciu şi mai multă vitamina C decât
citricele, dar şi multe alte substanţe
nutritive esenţiale. Betacarotenul
contribuie la asimilarea proteinelor.
Acest nutrient aduce multiple ben-
eficii ficatului şi protejează plămânii
şi colonul. Betacarotenul este trans-
format de organism în vitaminaA, un
nutrient important pentru un sistem
imunitar puternic.
Morcovul se plantează la începutul
primăverii. Se seamănă seminţele în
şir, separate cam la 20 cm, iar în mai-
iunie trebuie să aibă căldură ca să ger-
mineze. La o lună după semănat,
răriţi-i la 6-7 cm. Morcovii sunt bo-
gaţi în sodiu, clor, sulf, vitamina D,
vitamina E şi carotenoide, compuşi
pe care ficatul îi transformă în vita-
mina A. Betacarotenul este cel mai
faimos dintre antioxidanţi şi poate fi
recunoscut după pigmentul său por-
tocaliu ce colorează legumele.
Prezenţa carotenoidelor înlesneşte
sănătatea ochilor, mai ales prin inter-
mediul vitaminei A pe care o

furnizează. Lipsa ei este de cele mai
multe ori cauza cataractei, a sensibili-
tăţii la razele solare, a hipermetropiei
sau miopiei. Consumul regulat de
morcovi previne formarea ulcerului
gastric şi diminuează colesterolul rău
din sânge.
Ridichea este una dintre plantele cu
creşterea cea mai rapidă şi cel mai
uşor de cultivat, putând fi sădită în
orice climat. Recoltarea are loc după
trei săptămâni de la plantare. Semă-
naţi ridichile în mod succesiv, la
fiecare 2-3 săptămâni, pentru a avea o
recoltă continuă. Le puteţi planta în
locuri umbroase, unde altor legume
nu le prieşte. Plantaţi seminţele direct
în locul de creştere, la circa 1,25 cm
adâncime şi la 5 cm distanţă între ele.
Plantele tinere vor apărea în una-două
săptămâni. Gustul pe care îl deţin
ridichile este unic în felul său, iar
valoarea nutritivă este deosebită. Ali-
mentul este sărac în grăsimi saturate
şi nu conţine colesterol. De aseme-
nea, este o sursă bună de riboflavină,
vitamina B 6, vitamina C, calciu,
magneziu, cupru, mangan, şi, nu în
ultimul rând. de fibre alimentare.

Biroul Agricol,
inspector Maria HANEŞ

Semănarea legumelor şi zarzavaturilor –
beneficiile acestora pentru sănătate (II)

Programul “Casa verde”
continuă şi în 2012 (2)

Dosarul de finanţare pentru Programul “Casa verde” va
cuprinde: cerere de finanţare nerambursabilă, conform
anexei nr. 2 din Ordinul nr. 950/2010 pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenera-
bilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor cla-
sice de încălzire, completată prin tehnoredactare
computerizată şi semnată de solicitant, în original; dec-
laraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform
anexei nr. 3 din Ordinul nr. 950/2010 pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenera-
bilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor cla-
sice de încălzire, completată şi semnată de către solicitant,
în original; copie de pe actul de identitate al solicitantu-
lui; extras de carte funciară pentru informare numai vechi
de 30 de zile sau extras de carte funciară pentru autenti-
ficare valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să
ateste dreptul de proprietate / coproprietate al solicitan-
tului asupra imobilului pe / în care se va realiza proiectul,
în original, pentru solicitanţii care deţin individual un
imobil; copia cărţii funciare şi extras de carte funciară in-
dividuală, pentru proprietăţi comune, pot fi maximum
două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară,
care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg; autori-
zaţie de construire emisă solicitantului, în copie legali-
zată pentru imobilele aflate în construcţie, valabilă la data
depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emis
în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; certificat de atestare fis-
cală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original,
valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de
către organele competente de pe raza cărora îşi are do-
miciliul solicitantul; adeverinţă privind existenţa contului
bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă co-
mercială, sau extras de cont; un plic pe care se va com-
pleta numele şi adresa completă a solicitantului, titlul
programului: “Programul privind instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv în-
locuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”,

Şedinţa din luna martie a Consiliului Local
Giroc a avut 18 proiecte pe ordinea de zi, toate
fiind votate de aleşii locali.
Astfel, au fost aprobate proiectele vizând rec-
tificarea bugetului local pe trimestrul I al anu-
lui 2012, raportul privind situaţia gestionării
bunurilor aparţinând comunei Giroc pe anul
2011, contul anual de execuţie a bugetului
local şi contul anual de execuţie a bugetului
de venituri proprii şi subvenţii al comunei
Giroc pentru exerciţiul bugetar pe anul 2011.
Pentru că suntem în pragul Sărbătorilor Pas-
cale, iar la Giroc acest lucru coincide cu Ruga
localităţii, consilierii locali au aprobat acor-
darea sumei de 55.000 de lei pentru organiza-
rea acestui eveniment, în zilele de 15 şi 16
aprilie. Şi pentru Ruga de la Chişoda, care va
avea loc în 15 august, a fost alocată aceeaşi
sumă de 55.000 de lei. Ca un preambul la
Ruga de la Giroc, în zilele de 10 şi 11 aprilie
a avut loc tradiţionalul Festival „În glas de
toacă”, pentru care autorităţile locale au alocat
din buget suma de 10.000 de lei. Tot în dome-
niul cultural a fost alocată suma de 6.000 de
lei pentru amenajarea unui cinematograf în in-
cinta Casei Naţionale din Chişoda.
Alte proiecte care au fost votate în şedinţa de

23 martie au vizat aprobarea vânzării suprafe-
ţei de 644 metri patraţi către SC Tuboterm
Construct SRL Timişoara; aprobarea obiecti-
vului de investiţii „Reţele de apă potabilă în

comuna Giroc, Cartierul Planişte şi Cartierul
Florilor” – faza Studiu de Fezabilitate; apro-
barea modificării organigramei şi a statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Giroc; constatarea dreptului de
proprietate asupra unor imobile / drumuri de
acces; aprobarea înfiinţării SC David Voniga

SRL, aprobarea constituirii Consiliului Comu-
nitar Consultativ al comunei Giroc; aprobarea
documentaţiilor de intabulare a străzilor Rete-
zat, Stejarului, Fagului şi Someş, din localita-
tea Chişoda; aprobarea documentaţiei de
dezmembrare a terenului înscris în CF 409530
nr. Cad. 409530 în suprafaţă de 10.817 metri
patraţi.

La şedinţă a fost discutată solicitarea domnu-
lui Zamfir Moldovan, antrenorul Clubului de
Şah Giroc, pentru alocarea sumei de 1.320 de
euro, pentru participarea la Campionatul
Mondial de Şah, ce se desfăşoară Iaşi în pe-
rioada 28 aprilie – 7 mai 2012. După luările
de cuvânt ale domnilor consilieri şi domnului
primar, a reieşit faptul că în bugetul local pe
anul 2012 Consiliul Local a alocat o sumă de
10.000 lei în vederea desfăşurării în bune con-
diţii a acestei activităţi, atât de frumoase, iar
costurile aferente participării la acest campio-
nat se regăsesc în această sumă. Pe lângă suma
de 10.000 de lei pusă la dispoziţia Clubului de
şah în vederea participării la competiţii, Con-
siliul Local achită în anul 2012 suma aproxi-
mativă de 14.000 de lei pentru plata serviciilor
prestate de către domnul antrenor. La toate
acestea, s-a reţinut disponibilitatea domnului
primar Iosif Ionel Toma de a premia, din ve-
niturile proprii, pe potenţialii câştigători ai
acestui Campionat, după cum urmează: 1.000
de euro pentru câştigătorul locului I, 500 de
euro pentru câştigătorul locului II şi 250 de
euro pentru câştigătorul locului III, ca urmare
a discuţiei avute în şedinţa Consiliului Local
încă din luna februarie.

Vasile TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului Local al comunei Giroc

Având în vedere că suntem în perioada Sărbătorilor
de Paşte, iar o parte din populaţie alege locurile de
recreere, distracţie ori pleacă în concedii de odihnă,
Poliţia Locală recomandă locuitorilor din comuna
Giroc să dea dovadă de vigilenţă şi să ia măsuri pre-
ventive. În această perioadă se comit, de regulă fapte
antisociale, au loc furturi din locuinţe, din autotur-
isme, din societăţi comerciale. Cetăţenii sunt rugaţi
să-şi asigure locuinţele cu sisteme de alarmă. La fel
trebuie să facă şi patronii societăţilor comerciale. De
asemenea, poliţia locală le recomandă şoserilor să-şi
asigure maşinile în mod corespunzător şi să nu lase la
vedere, în autoturisme, bagaje ori aparate electronice
sau telefoane mobile.
Aducem din nou în atenţie obligaţia proprietarilor şi
deţinătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a nu
arde miriştile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul au-
torităţilor competente pentru protecţia mediului şi fără
informarea prealabilă a serviciilor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă, precum şi obligaţia per-

soanelor fizice şi juridice de a nu degrada mediul prin
depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel. Cei vi-
novaţi de astfel de fapte riscă amenzi usturătoare: între
3.000 şi 6.000 de lei pentru persoane fizice şi între 25-
000 şi 50.000 de lei pentru persoane juridice.
Vom avea în vedere, în perioada următoare, şi re-
spectarea prevederilor HCL Giroc nr. 15 /2011, art. 5
alin 1 lit. c, care se referă la prevenirea arderilor
deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în
curţi, pe terenurile intravilane ori pe domeniul public.
Atenţionăm, din nou, conducătorii auto care manifestă
predispoziţie pentru opriri, staţionări şi parcări con-
trare cu normele legale, mai ales în staţiile de transport
în comun, precum şi în zona instituţiei administraţiei
publice locale, că li se vor aplica autocolante adezive
pe autovehicule şi vor sancţionaţi contravenţional,
chiar şi în lipsă, existând posibilitatea legală de iden-
tificare după plăcuţa cu numărul de înmatriculare.

Şef Serviciu Poliţie Locală,
Jr. Daniel SGURĂ

Să fim vigilenţi în perioada Sărbătorilor de Paşte! Elevii au ecologizat
Girocul şi Chişoda

În ziua de 5 aprilie, în cadrul săptămânii “Şcoala altfel”,
28 de elevi din clasele a VII-a B şi a VIII-a A de la
Şcoala Gimnazială nr. 25 din Timişoara au participat la
o acţiune de ecologizare pe raza comunei. Îndrumaţi de
profesorii Ana Maria Rudolf şi Dana Liuba, copiii au
adunat aproape 30 de saci de deşeuri. Copiii de la Şcoala
cu clasele I-VIII din Giroc şi de la Şcoala cu clasele I-
VIII “Iosif Ciorogariu” din Chişoda au participat la o
acţiune asemănătoare, în ziua de 9 aprilie. Cei 20 de
elevi, îndrumaţi de profesorii Sorin Ersegean, Ioan
Oprea, Boris Babici, Alexandru Kosa şi Pavel Drăghici
au strâns aproape 50 de saci cu gunoaie.
Primarul comunei Giroc, Iosif Ionel Toma, le
mulţumeşte elevilor, şi pe această cale, pentru spi-
ritul civic de care au dat dovadă. (P.F.)
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În toamna anului 2011, şcoala din Chişoda şi-a des-
chis porţile pentru o nouă serie de boboci ai clasei I.
Îmi amintesc şi acum paşii stingheri şi ochii mari cu
care mă priveau cei 16 elevi.
Cine ar fi crezut, atunci, că printre aceşti micuţi, cu
toţii speciali, peste câteva zile voi descoperi două fe-
tiţe minunate şi un băieţel superb cu voci de îngeraşi:
Larisa Zăgan, Camelia Bucu şi Abel Chifan.
După două zile de la începerea şcolii, Larisa mă sur-
prinde spunându-mi: „Doamna, eu sunt cântăreaţă!”.
Zilele au trecut, emoţiile de început de an şcolar au
dispărut şi Larisa a devenit copilul dezinvolt care este
acum.
M-a uimit cu vocea ei, şi-a uimit colegii şi întreg co-
lectivul de cadre didactice al şcolii din Chişoda.A de-
butat, pot spune, la şcoală, la serbarea de Crăciun. În
acel moment, am considerat că e necesar ca întreaga
comunitate din comuna Giroc să ştie ce copil minu-
nat se află printre ei. La sebarea de 8 Martie, la Pri-
mărie, pe scena Căminului Cultural din Giroc, la
premierea concursului „Ba, al meu e mai frumos!”,
i-a înmărmurit pe cei care ascultau.
Pentru ceea ce este acum Larisa, pentru vocea ei, pă-
rinţii acestui copil merită toate laudele. De mic copil,

de la vârsta de 3 ani, a început să cânte alături de tatăl
său. Cei doi, tată şi fiică, se completează reciproc, pe
scenă, fiind un tot unitar.
Însă Larisa nu este doar o voce superbă, ea este şi unul
dintre cei mai buni elevi ai clasei I. Pentru a afla mai
multe despre ea, ce-şi doreşte cel mai mult şi cum se
simte ea la această vârstă, i-am adresat câteva întrebări
la care iată cum mi-a răspuns:
„Îmi doresc să devin profesoară de muzică şi să fiu o
mare cântăreaţă. Îmi place foarte mult să cânt cu tăti-
cul meu, împreună mergem să cântăm. Îmi place mult
la şcoală, iar materiile preferate sunt limba română,
desenul şi muzica. Îmi doresc să cânt şi la pian.”
Colegă cu ea în clasa I, un copil extrem de talentat
este şi Camelia Bucu. La şcoală, Camelia îşi învaţă
colegele cântecele pe care le ascultă acasă. Este mi-
nunat să vezi cum acest copilaş îşi îndrumă colegele
şi le explică cum trebuie să cânte. Este o prietenă ade-
vărată pentru colegii săi, sărind în ajutorul acestora
ori de câte ori ei întâmpină dificultăţi. Se numără prin-
tre cei mai buni elevi din clasă şi, în cazul ei, talentul
se îmbină minunat cu învăţătura.
Să vedem ce mi-a spus Camelia, atunci când am între-
bat-o ce-şi doreşte, acum, la vârsta fragedă de 7 anişori.

„Îmi place, sunt fericită când sunt pe scenă şi mă pri-
vesc oamenii. Îmi plac foarte mult păpuşile, îmi plac
desenele animate „Wallyd şi Eva”, dar îmi place mult
şi la şcoală. Printre materiile preferate se numără
limba română, muzica, desenul şi opţionalul „Mate-
matică distractivă”.
Un băieţel superb, cu ochii mari albaştri s-a remarcat
printre colegii săi, prin vocea sa - Abel. Elevul timid,
dar care emană atâta linişte în jurul său, mi-a mărtu-
risit, într-o zi, că îşi doreşte mult să cânte la pian. Şi
de ce nu? Există atâta convingere în vorbele sale.
Sper, ca peste ani, să-i vedem pe aceşti copii extraor-
dinari, cântând pe marile scene ale lumii!

Prof. Liliana ANTAL

Vise, dorinţe de copil

Elevii de la Şcoala cu clasele I-VIII “Iosif Cio-
rogariu” au participat la “Olimpiada mărţişoru-
lui”, în 5 aprilie, la Săcălaz, alături de şcolari
de la 12 instituţii de învăţământ din judeţ. Ei au
susţinut probe scrise la următoarele discipline:
limba şi literatura română, matematică, istorie,
geografie, biologie, chimie şi fizică. Obiecti-
vele acestei olimpiade au fost rezolvarea în

timp util a subiectelor de la
fiecare disciplină, îmbogăţirea
sferei de cunoaştere a elevilor
cu noi experienţe, constatarea
calităţii cognitive în compara-
ţie cu alţi elevi, câştigarea în-
crederii în forţele proprii,
relaţionarea cu alţi elevi de la
alte şcoli.
După desfăşurarea probelor
scrise, elevii au servit masa şi
apoi au participat la activităţi distractive. Pre-
mierea elevilor s-a realizat pe clase şi pe disci-
pline de învăţare, conform rezultatelor obţinute.
Şcoala noastră a fost reprezentată de 12 elevi
de la clasele V-VIII, care au obţinut 49 de pre-
mii, după cum urmează: biologie - 2, geografie
- 12, istorie - 11, matematică - 11, limba ro-
mână - 9, chimie - 1, fizică – 3.
S-au remarcat, în ordinea notelor, următorii
elevi: Lavinia Diniş, cls. a V-a, premiul I -
limba română, premiul I - matematică, premiul
I - geografie, premiul I - istorie, premiul I – bio-
logie, Andreea Băltăreţu, cls. a V-a, premiul I -
limba română, premiul I -matematică, premiul
I - geografie, premiul I - istorie, Alexandra Git-
man, cls. a V-a, premiul II - limba română, pre-
miul II - matematică, premiul II - geografie,
premiul I - istorie, premiul II – biologie, Iulia
Mărţuică, cls. a V-a, premiul II – limba română,
premiul II - matematică, premiul I - geografie,
premiul II - istorie, Diana Bucu, cls. a VI-a,
premiul II - limba română, premiul I - mate-
matică, premiul I - geografie, premiul I - isto-
rie, Denisa Sterpu, cls. a VI-a, premiul III -
limba română, premiul I - matematică, premiul
I - geografie, Robert Corcheş, cls. a VI-a, pre-
miul II - limba română, premiul I -matematică,
premiul I - geografie, premiul II - istorie, Bog-

dan Oneţiu, cls. a VI-a, premiul II - limba ro-
mână, premiul I - matematică, premiul II - geo-
grafie, premiul I - istorie, Larisa Coclea, cls. a
VII-a, premiul III – limba română, premiul I -
matematică şi geografie, premiul III - istorie,
premiul II – fizică, Deian Stanoiev, cls. a VII-

a, premiul I -
istorie, pre-

miul I - geografie, premiul
II – matematică, Denis
Magda, cls. a VII-a, pre-
miul III - istorie, premiul
I - geografie, premiul III –
fizică,Alexandra Tcaciuc,
cls. a VIII-a, premiul II -
geografie, premiul II - is-
torie, premiul II - mate-
matică, premiul I - fizică,
premiul III – chimie.
Cadrele didactice care

i-au îndrumat pe aceşti elevi spre rezultatele
notabile de la această Olimpiadă au fost profe-
sorii Marieta Deneş şi Octavia Codru – mate-
matică, Liviu Râmneanţu – geografie, istorie,
Georgina Ianculescu – biologie, Simona Duiu-
leasa şi Marian Ciobanu – fizică, Simona
Stângă– chimie,ConstanţaOnose – limba română.
La clasamentul general în cadrul celor 12 şcoli,
elevii cu cele mai bune rezultate de la şcoala
noastră suntAndreea Băltăreţu, cls. a V-a, locul
II din 33 de elevi, Alexandra Gitman, cls. a V-
a, locul III din 33 de elevi, Diana Bucu, cls. a
VI-a, locul II din 39 de elevi, Bogdan Oneţiu
şi Robert Corcheş, cls. a VI-a, locul VII din 39
de elevi, Larisa Coclea, cls. a VII-a, locul VI
din 38 elevi, Alexandra Tcaciuc, cls. a VIII-a,
locul IV din 27 de elevi.
Eleva Lavinia Diniş, din clasa a V-a, a obţinut
note de 10 la fiecare disciplină, fiind singura cu
această performanţă din cei 137 elevi partici-
panţi de la toate clasele.
Comparativ cu anul trecut, la această ediţie
numărul premiilor obţinute este cu 19 mai
mare, nouă elevi au obţinut minimum patru
premii, iar trei elevi, minimum trei.

A. BORBELY

Rezultate deosebite pentru elevii
chişozeni la “Olimpiada mărţişorului”

Cangurul darnic în premii
Ediţia 2012 a concursului
internaţional de limbă en-
gleză „Cangurul lingvist”
a găsit, ca în fiecare an,
mulţi iubitori ai limbii lui
Shakespeare printre ele-
vii şcolii din Chişoda.
Dacă în anii anteriori
gimnaziul era mai bine
reprezentat numeric, anul
acesta elevii învăţămân-

tului primar au fost mai numeroşi. De altfel, premiile I, II şi III au
fost adjudecate în totalitate de aceştia, clasa a IV-a stabilind acest
record, prin reprezentantele sale Antonia Pup (premiul I, cu
191,25 de puncte), Raluca Popa, (premiul al II-lea, cu 181,25 de
puncte) şi Christiana Pepu (premiul al III-lea, cu 172, 50 de
puncte). Reprezentantul gimnaziului pe lista premianţilor a fost
Adrian Găluşkă, din clasa a VIII-a, cu un total de 147,50 de
puncte.
Noutatea acestei ediţii a fost premierea tuturor elevilor claselor
din învăţământul primar pentru participare şi pasiunea lor pentru
limba engleză, indiferent de punctajul obţinut. Organizatorii con-
cursului le-au oferit acestora câte o cărticică de poveşti în limba
engleză.
Tuturor participanţilor de anul acesta, călduroase felicitări, iar
doamnei profesoare Gabriela Vlasie, mulţumiri şi consideraţie.

Prof. Marieta DENEŞ

Târgul de Paşte, ediţia a treia
Vineri, 6 aprilie, începând cu
ora 17, amatorii de târguieli din
localitatea Chişoda au avut posi-
bilitatea de a alege şi de a
cumpăra variate exponate din
târgul organizat în incinta şcolii.
Fiecare clasă şi-a amenajat stan-
dul, expunând spre vânzare di-
verse obiecte: jucării, cărţi,
felicitări şi o gamă variată de
dulciuri (prăjituri, acadele, ciocolată, clătite). Pe “tarabele” claselor II-
IV au putut fi admirate şi obiecte lucrate de mânuţele meştere ale
micuţilor în orele de desen şi de abilităţi practice. Simţul olfactiv al
cumpărătorilor a fost pus la grea încercare, căci te învăluiau arome de
prăjituri, langoşi, floricele de porumb... Mamele elevilor au avut un
aport deosebit, dumnealor întrecându-se în a pregăti cele mai apeti-
sante dulciuri. Elevii s-au străduit să atragă cât mai mulţi cumpărători
la standul propriu, amenajat cu ajutorul părinţilor, care, ca de fiecare
dată, s-au implicat foarte mult în organizarea acţiunii. Părinţii elevilor
din fiecare clasă au participat şi la vânzarea produselor. O importantă
susţinere în realizarea activităţii a venit şi din partea cadrelor didactice,
învăţători şi diriginţi. A fost o atmosferă de veselie, copiii au apreciat
această activitate, dorind perpetuarea manifestării şi în anii următori.
Elevii de la clasele II-IV au vândut cele mai multe produse. Activi-
tatea a fost profitabilă atât pentru cumpărători, cât şi pentru bugetele
fiecărei clase. Cu această activitate am încheiat seria activităţilor din
săptămâna desfăşurată sub genericul “Şcoala altfel”, care le-a plăcut
mult şi de care îşi vor aminti, desigur, cu drag.

Prof. Marieta DENEŞ
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În ziua de azi, când tot mai mulţi copii
preferă computerul şi televizorul în de-
favoarea jocului în aer liber, una dintre

misiunile noastre ca dascăli este şi
aceea de a le inocula elevilor ideea că

mişcarea şi sportul înseamnă sănătate şi
că acolo unde este un corp sănătos, este
şi o minte sănătoasă.

De aceea, consider că a fost
binevenită întâlnirea elevi-
lor mei din clasa a III-a de
la Şcoala cu clasele I-VIII
Giroc cu Ionel Pascotă,
campion naţional şi vice-
campion european la moto-
ciclism, care, în anul 2004,
a fost declarat “Maestru al
Sportului” de către Agenţia
Naţională de Sport.
Copiii au fost foarte entu-
ziasmaţi de această întâlnire
petrecută joi, 29 martie
2012, chiar în timpul orei
noastre de educaţie fizică.
Au ascultat cu atenţie şi
mult interes ceea ce le-a po-

vestit d-nul Pascotă despre începuturile
sale în motociclism, despre echipa cu

care lucrează, despre numeroasele con-
cursuri încununate cu succese şi premii,
dar, mai ales, despre antrenamentele
dure şi munca asiduă depusă pentru
atingerea acestor rezultate deosebite.
La îndemnul campionului, elevii i-au
adresat o mulţime de întrebări referi-
toare la motocicletele de concurs, viteza
maximă atinsă, ţările unde a concurat,
accidentele suferite şi premiile la care
râvneşte în viitor.
Punctul culminant al întâlnirii a fost
atins în momentul vizionării unui vi-
deoclip cu imagini din concursuri, co-
piii fiind atât de impresionaţi de
manevrele spectaculoase si periculoase
executate pe motocicletă, încât au scos
sunete de admiraţie şi au început să
aplaude.
La sfârşit, după primirea autografelor, a
avut loc un schimb de urări: elevii i-au
urat d-lui Pascotă multă putere de
muncă pentru a-şi atinge toate ţelurile

propuse, iar dânsul le-a dorit copiilor să
devină şi ei, asemeni lui, oameni care să
facă cinste Girocului şi cu care noi, gi-
rocenii, să ne mândrim.
Nu ne rămâne decât să sperăm că am-
bele urări se vor îndeplini, conştienţi
fiind că pentru acest lucru, ca de altfel
pentru orice succes obţinut în viaţă, e
nevoie de ambiţie, muncă şi multe sa-
crificii. Prof. înv. primar,

Bianca CÎMPEANU

De vorbă cu un campion - Ionel Pascotă

Zilele francofoniei
la şcoala din Giroc
Zilele Francofoniei reprezintă o manifestare
cu caracter internaţional şi are loc anual în
jurul datei de 20 martie. România a fost primi-
tă în marea comunitate a ţărilor francofone în
anul 1993.
În şcoala noastră, sărbătorirea acestui eveni-
ment a devenit deja o tradiţie.Anul acesta calen-
darul manifestărilor dedicate Zilelor
Francofoniei a cuprins următoarele activităţi:
clasa a III-a: concurs de interpretare de cân-
tece în limba franceză (“J’aime chanter”), rea-
lizarea unor desene având ca temă
simbolurile Franţei (drapelul Franţei, cocoşul
galic, Arcul de Triumf, Turnul Eiffel, etc.);

clasa a IV-a: - concurs de limba franceză
(“Que sais-je?”), constând în exerciţii de gra-
matică, traduceri şi o scurtă compunere având
ca temă anotimpul preferat; clasa a V-a: -
vizionarea filmului “Paris – perla de pe
Sena”; clasele a VI-a şi a VII-a - prezentări
Power Point având ca temă cultura şi civi-
lizaţia franceză; clasa a VIII-a: - vizită virtua-
lă pe internet – Castelele de pe Valea Loarei.
Majoritatea activităţilor s-au desfăşurat sub
formă de concurs, iar câştigătorii, 18 la
număr, au fost răsplătiţi cu diplome şi premii
constând în cărţi scrise de autori francezi.
Dacă până acum premiile oferite elevilor erau
procurate din resurse proprii, anul acesta, în
urma realizării unui proiect, Centrul de Cul-
tură şi Artă a judeţului Timis, căruia îi mul-
tumim pe această cale, ne-a acordat suma de
300 RON pentru achiziţionarea cărţilor pen-
tru premii. Mulţumim, de asemenea, conduce-
rii şcolii pentru sprijinul acordat în
organizarea acestor manifestări şi, nu în ul-
timul rând, mulţumim elevilor pentru entuzias-
mul cu care au participat la activităţile
organizate. Prof. Mihaela CRĂCIUN

Bine ai venit primăvară, cu alaiul tău
de raze şi flori! Primăvara înseamnă
bucurie, zâmbete, speranţă, visare şi
frumuseţe. Sub chemarea ei, am ieşit
din carapacea iernii şi am primit sa-
lutul primăverii cu căldură în sufle-
tele noastre, dar şi cu speranţa unei
lumi mai zâmbitoare.
Cuceriţi de anotimpul iubirii şi al
frumuseţii, am hotărât: „Acum este
momentul nostru, e primăvara noas-
tră!”. Împreună cu doamna învăţă-
toare, mămici şi bunici, am organizat
Petrecerea Educaţională Cerino, vi-
neri 30 martie, având ca temă ”Cu
prietenii la joacă - Dăruieşte zâm-
bete!”.

În cele două ore de petrecere am în-
văţat despre prieteni şi prietenie prin
jocuri de încredere şi colaborare. Am
dăruit şi primit zâmbete, încredere şi
respect. Am descoperit jocuri noi, jo-
curi care se bazează pe dibăcie, iu-
ţeală şi pe agerimea minţii şi a
mâinilor. Toate tipurile de jocuri
ne-au canalizat energiile copilăriei
spre bună dispoziţie, socializare,

dezvoltarea de aptitudini, dezvoltarea
gândirii şi creativităţii şi formarea de
atitudini.
Jucându-ne împreună, ne-am cunos-
cut mai bine şi am încercat să scoa-
tem la iveală tot ceea ce are mai bun
fiecare, să ne acceptăm reciproc.
Dragi părinţi, vă mulţumim că aţi fost
alături de noi şi ne-am jucat îm-
preună. Fascinaţia şi bucuria jocului
au dat farmec acestei zile. Ştim că am
adus zâmbete pe faţa dumneavoastră
şi o rază de veselie în suflete. Să ne
bucurăm de primăvară, să fim mai
buni unii cu alţii! Şi nu uitaţi să
DĂRUIŢI ZÂMBETE!
Colectivul clasei a IV-a şi doamna

învăţătoare Georgeta Barna,
Şcoala cu clasele I-VIII „Iosif

Ciorogariu” Chişoda

Dăruieşte zâmbete

Parteneriatele educative realizate
între diferite grădiniţe sau grădi-
niţe şi diferite instituţii ajută copiii
şi cadrele didactice să intre în con-
tact direct cu probleme noi ale so-
cietăţii sau comunităţii din care fac
parte. Astfel, prin mobilizarea
noastră, putem veni cu un plus de
sprijin pentru copiii pe care îi for-
măm.
Copiii devin capabili să înţeleagă
lumea în care trăiesc, să se cu-
noască pe sine şi să se transforme,
să recepteze şi să transmită me-
saje, exprimându-şi gândurile şi
sentimentele fie prin comunicare
verbală, utilizând un limbaj bogat
şi nuanţat, fie prin creaţie plastică.
Ilustrând realităţile vieţii lor coti-
diene, activităţile specifice grădi-
niţei, familiei şi comunităţii din
care fac parte, variatele forme de
exprimare ale copiilor dobândesc
atât rol formator, cât şi informator.
Rezultatul actului lor creator de-
vine astfel cartea lor de vizită, dar
şi a unităţii în care învaţă.
Şi cum semnalele venite pe dife-
rite canale despre activitatea preş-
colarilor din comuna Giroc sunt
atractive, am demarat împreunǎ cu
colectivul de educatoare de la Gră-
diniţa cu Program Prelungit un
parteneriat profesional şi de mana-
gement al imaginii instituţiei.
Protagonişti sunt micuţii grupei
mari, educatoarele Janina Terteci,

Florina Berindeiu şi Lenuţa
Terteci – directorul coordonator,
care au fost gazde pentru grupa
pregătitoare germană de la Grădi-
niţa cu Program Prelungit nr. 33
din Timişoara, educatoare Lă-
crămioara Babescu.
Obiectivele parteneriatului nostru
sunt cunoaşterea istoricului fiecă-
rei zone, insuflarea interesului şi
dragostei pentru cultură, artă, tra-
diţie şi frumuseţile ţării, legarea de
prietenii şi cunoaşterea unor locuri
noi, diversificarea demersurilor
profesionale ale colectivelor di-
dactice în popularizarea exemple-
lor de bună practică, sporirea
eficienţei managementului educa-
ţional în cele două grădiniţe.
Copiii au fost dornici să se joace
împreună cu noii lor prieteni şi
s-au bucurat foarte mult de micile
surprize puse la cale cu ajutorul
educatoarelor. Lucrând de zor (şi
cu spor) au realizat, la finalul ac-
tivităţii, o machetă a cărei temă a
fost Prietenia. Împreună au mode-
lat din lut flori şi fluturi, pe care
apoi i-au pictat în culori surprin-
zătoare.
Am fost primiţi cu multă bucurie
şi căldură. Sperăm ca această zi să
rămână în inimile tututor copiilor
o amintire de neuitat.

Prof. Angela BORLOVAN,
director Grădiniţa cu Program

Prelungit nr. 33 Timişoara

Prietenia în parteneriat O duminică de neuitat
Doamna dirigintă, prof. Gabriela Vlasie, ne
promisese, cu ceva timp în urmă, o excursie
pe un traseu surpriză. Iată că s-a ţinut de pro-
misiune şi duminică, 25 martie, clasa noastră,
a VII-a, a pornit la drum. Unde? Pe o rută fru-
moasă: Timişoara – Reşiţa – Ocna de Fier –
Dognecea şi retur. La Reşiţa ne-am plimbat
prin centrul municipiului, am admirat Fântâna
cinetică, fără apă la orele dimineţii, am făcut
cumpărături din centrul comercial Nera şi am
vizitat Grădina zoologică. Ne-au impresionat
leii şi urşii, am admirat coloritul păunilor, dar
am sesizat totodată tristeţea lor, mai cu seamă
a babuinului singuratic în cuşca lui.

La Ocna de Fier ne-a întâmpinat, cu bucurie şi
cu frumoase cuvinte, domnul inginer pensio-
nar Constantin Gruescu, realizatorul unui
muzeu original, în propria sa locuinţă: muzeul
de mineralogie estetică a fierului. Cel mai
mult ne-am bucurat când am ajuns la Dogne-
cea, căci acolo am vizitat complexul turistic
„Colţ de rai”, unde ne-am plimbat pe lac cu
hidrobicicletele.
Încă nici nu ne întorsesem acasă, iar noi am
şi rugat-o pe doamna dirigintă să organizeze şi
duminica următoare o asemenea excursie pe
placul nostru. Mulţumim, doamna dirigintă!
Deian Stanoiev, clasa a VII-a, Şcoala cu
cls. I-VIII „Iosif Ciorogariu” Chişoda
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Vizita noastră în SUA începe la... Bu-
dapesta, unde ne îmbarcăm într-un
avion al companiei Lufthansa cu di-
recţia Munchen, ajungând la destinaţie
după un zbor de o oră şi un sfert. De
aici, la bordul unei aeronave mult mai
mare, poate până la 400 de pasageri, ne
îndreptăm spre San Francisco, destinaţia
călătoriei noastre.Avionul survolează la
înălţimea de peste 10.000 de metri teri-
toriul Olandei, Marea Nordului, Nordul
Scoţiei, Sudul Islandei şi Sudul Insulei
Groenlanda, după care coboară spre
Sud, peste Marea Baffin şi insula cu
acelaşi nume. Acum, de la înălţime,
cerul fiind senin, se putea vedea covorul
de gheaţă şi zăpadă ce acoperea imensi-
tatea insulei, iar deasupra mării din
vecinătate, care era şi ea îngheţată, se
observau fisurile din gheaţă, pe care apa
le lărgeşte treptat odată cu venirea
primăverii şi a verii. Pe direcţia Sud-
Vest traseul de zbor urmăreşte ţărmul de
vest al Golfului Hudson, survolând Pla-
toul Canadian, acoperit cu zăpadă şi
gheţari, dar şi numeroase lacuri glaciare,
după care trece peste Munţii Cordilieri
şi Munţii Cascadelor, până spre Oceanul
Pacific, unde, treptat, coboară spre aero-
portul din San Francisco, aflat în imedia-
ta apropiere a oceanului. Zborul de la
Munchen la San Francisco a durat 12
ore şi jumătate, fiind foarte greu. Noroc
cu varietatea programelor oferite de
monitoarele aflat în faţa fiecărui pasager
şi care recepţionau filme, muzică, emi-
siuni sportive, emisiuni pentru copii sau
se putea urmări, pe o hartă a lumii,
traseul de zbor al aeronavei.

Excursie San Francisco-
Las Vegas-Marele Canion
Una din surprizele oferite de rudele
noastre, George şi Lidia, a fost excursia
până la Marele Canion, pe parcusul a
patru zile, 29 martie - 1 aprilie 2012, cu
trei nopţi cazare la Las Vegas. Iniţial,
nouă ni se părea a fi un timp prea în-
delungat alocat pentru două obiective,
dar ei cunoscând lungimea traseului de
aproximativ 2600 kilometri (dus-întors),
complexitatea şi măreţia locurilor ce
urmau a fi vizitate, timpul alocat a fost
foarte bine împărţit în vizitarea a două
din marile minuni ale lumii, fiindcă Las
Vegas este fără îndoială una din marile
minuni realizate de om pe parcursul
unui secol, iar Marele Canion este minu-
nea realizată de natură pe parcursul a
milioane de ani.
Drumul până la Las Vegas, ce măsoară
540 de mile (860 de kilometri), îl par-
curgem în opt ore şi jumătate, doar pe

autostradă cu două până la cinci benzi
de circulaţie pe sens. În prima jumătate,
autostrada străbate teritoriul cuprins
între Munţii Coastelor şi Depresiunea
San Joaquin Valley, o zonă montană, dar
fără păduri, urmată de o câmpie întinsă,
acoperită de culturi de portocali, man-
darini, nuci, viţă-de-vie, piersici, cireşi,
avocado, plante medicinale, legume şi

pe alocuri chiar grâu, toate irigate prin
picurare la rădăcină. Tot aici este ame-
najată şi o mare crescătorie de vaci, care
după întinderea, densitatea animalelor şi
mirosul ce se simţea pe autostradă până
la câţiva kilometri distanţă, număra cu
siguranţă câteva mii de exemplare.
Clima acestui ţinut este mediteraneană,
cu verile călduroase şi secetoase şi
iernile blânde şi ploioase. Terenurile
neirigate, dealurile şi munţii, de la
sfârşitul primăverii până toamna suferă
din cauza secetei, iar vegetaţia spontană
se usucă. Pe suprafeţe întinse, câmpia
este străbătută de canale betonate, pe
marginea cărora se află staţiile de pom-
pare ce asigură irigarea unor suprafeţe
imense de teren. Pe dealurile ce
mărginesc autostrada până spre
Modesto se poate vedea un număr im-
presionant de mare de centrale eoliene,
ce pun în valoare forţa vântului şi care
produc energie electrică. Înaintând spre
statul Nevada, vegetaţia este tot mai
săracă, fiind formată din spini, palmieri
pitici şi cactuşi, iar dealurile şi munţii
sunt complet lipsiţi de vegetaţie.
Apropiindu-ne de Las Vegas, pe lângă
acest deşert de piatră mai apar şi porţiu-
ni mici de nisip. Temperatura foarte ridi-
cată, în cea mai mare parte a anului,
relieful monoton, format din dealuri şi
depresiuni acoperite doar de piatră şi

nisip, lipsa oricărei forme de vegetaţie
nu aveau să anunţe că după peste opt ore
de mers aveam să întâlnim unul dintre
cele mai fascinante oraşe ale lumii, care
la începutul secolului al XX-lea nu
exista, iar acum a trecut de un milion de
locuitori.
Oraşul Las Vegas nu se impune prin
întindere sau prin numărul de locuitori,
ci prin măreţia hotelurilor, a cazi-

nourilor, a vieţii de noapte şi a sumelor
imense de bani ce se rulează aici. Este
unic în felul său în lume, fiind conside-
rat “oraşul extravaganţei americane”.
Este vizitat anual de peste 40 milioane
de turişti, care în majoritate vin aici cu
un singur gând, să se îmbogăţească la
jocurile de noroc organizate în sute de
cazinouri. Aeroportul este al 15-lea ca
mărime din lume, aici au loc anual peste
570.000 de decolări şi aterizări şi se or-
ganizează în jur de 22.000 de eveni-
mente. Majoritatea hotelurilor au între
40 şi 50 de etaje şi însumează în total
peste 125.000 de camere. Criza eco-
nomică se pare că a lovit şi aceste locuri,
astfel că profitul cazinourilor a scăzut cu
5 miliarde de dolari, iar multe din casele
construite în suburbii sunt goale. S-a
calculat că din toţi turiştii care vin în
Las Vegas, 85% practică jocurile de
noroc în cazinouri şi pierd în medie 665
de dolari de persoană. Las Vegas-ul este
mai mult decât un oraş, este un specta-
col continuu, dar cu un moment de vârf

seara şi noaptea, în special în Fremont
Street cu explozie de sunet şi lumină sau
pe Strip, unde pot fi admirate show-uri
gratuite de pe stradă, precum erupţia
vulcanului de la Cazinoul Mirage, des-
chis publicului în anul 1989 şi care re-
produce în fiecare seară pentru 15
minute o erupţie vulcanică. Disputa din-
tre Sirene şi Piraţi este prezentată la
Hotelul Cazino Treasure Island, show-ul
fântânilor de apă la Hotelul Bellagio şi
tot aici este amenajată o colecţie floral-
peisagistică de excepţie.
Arhitectura oraşului reproduce cele mai
semnificative construcţii din cultura
umanităţii. Astfel, cultura egipteană este
reprezentată în miniatură de prezenţa pi-
ramidei şi a Sfinxului. Cultura romană
este dominată de Caesar’s Palace, în
jurul căruia sunt reproduse temple ro-
mane în stil ionic, doric şi corintic, im-
punătorul Coloseum şi Forumul roman
cu statuile unor împăraţi romani. Re-
naşterea italiană este reprezentată de
Hotelul Cazino Veneţian care reproduce
Palatul Dogilor din Veneţia, holul aces-
tuia fiind decorat cu reproduceri ale pic-
turii renascentiste italiene. Fiind vorba
de Veneţia, în faţa hotelului, în plin
bulevard, este amenajat un canal peste
care trece Podul Rialto, reproducerea
renumitului pod veneţian de la sfârţitul
secolului al XVl-lea pe sub care se plim-
bau gondolele. Parisul nu putea lipsi
nici el din această babilonie arhitec-
turală, fiind reprodus Arcul de Triumf,
Turnul Eiffel şi Hotelul Cazino Paris, iar
New-York-ul este reprezentat de câţiva
zgârie-nori ce se ridică la zeci de etaje
înălţime, dominate spre bulevard de
măreaţa Statuie a Libertăţii. Lumea cir-
cului este reprezentată de unul din cele
mai mari hoteluri din oraş, Circus Cir-
cus, iar lumea îndepărtatei Asii, de Im-
perial Palace.
Parcarea în toate hotelurile este gratuită,
fiind asigurată de propriile parcări suprae-
tajate ce se ridică până la 10-13 etaje.
Ca o curiozitate, în toate cazinourile,
dacă joci la unul din nenumăratele
aparate, eşti servit pe gratis cu orice
băutură răcoritoare sau alcoolică, cu
condiţia să dai chelneriţei un dolar
ciubuc, fiindcă altfel la următoarea co-
mandă rişti să aştepţi mult şi bine.

Prof. Octavian GRUIŢA
- va urma -

JJuurrnnaall ddee ccăăllăăttoorriiee DDrruummuurrii aammeerriiccaannee

Un nou album semnat Doriana Talpeş

“Ăl mai bine-i în Banat”
“Ăl mai bine-i în Banat”, aşa se intulează cel de-al doilea
album de muzică populară pe care l-a înregistrat una din-
tre cele mai talentate reprezentante ale tânărului val din
folclorul românesc, giroceanca noastră, Doriana Talpeş.
Lansarea albumului va avea loc în 19 aprilie, la Sala Capitol a
Filarmonicii Banatul din Timişoara, de la ora 18.
Pe lângă sărbătorita zilei, pe scenă alături de Doriana vor
urca o serie de artişti consacraţi din Banat. Spectacolul va
fi întregit de prestaţia unor instrumentişti emblematici pen-
tru folclorul local, dar şi de prezenţa dansatorilor de la
Ansamblul Timişul al Casei de Cultură Timişoara. Pre -
zentarea spectacolului îi va aparţine omului de folclor şi
televiziune Felicia Stoian.

Girocenii şi chişozenii sunt aşteptaţi la lansarea albumului
“Ăl mai bine-i în Banat”, intrarea fiind gratuită.
Trecem în revistă, în continuare, numele care vor fi pe scenă
alături de Doriana Talpeş, joi, 19 aprilie: Maria Coman, Fe-
licia Stoian, Florin Pistrilă, Ghiţă Călţun Brancu, Maria
Milu-Sorescu, Dumitru Stoicănescu, Dumitru Teleagă, Car-
men Popovici-Dumbravă, Liliana Laichici, Tiberiu Ceia,
precum şi instrumentiştii Cristi Bălteanu, Cristi Ianoşigă,
Costel Moldovan, Florin Iova, Liţă Baniciu, Marian Todor,
Marius Cârnu, Mihai Nicola, Mircea Ardeleanu, Mircea
Ardeleanu junior, Ovidiu Lup şi Sorin Dumbravă.

Vasile TOMOIAGĂ

Din îndepărtata Californie, unde ne a"ăm pentru o scurtă vizită, în prag de
mare sărbătoare, când întreaga creştinătate rememorează patimile şi Învierea
Domnului, gândurile ni se îndreaptă spre familiile noastre, prieteni, cunoştinţe,

colaboratori, dar şi spre foşti elevi sau mai noi consăteni, urându-vă 
Sărbători Fericite în pace, linişte su"etească şi speranţă de mai bine. 

HRISTOS A ÎNVIAT!
San Francisco, 11 aprilie 2012, Familia Gruiţa
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Semnalul de “ALARMĂAERIANĂ”are 15sunete
a 4 secunde fiecare, cupauzăde 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 LADEZASTRE” 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.

“PREALARMAAERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compunedin 3 sunete a 16secunde 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 - 0732 600408
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Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef

Valentina BERARIU - juridic, administraţie; Octa-
vian GRUIŢA, Ileana SZABO, Gabriel TOMESCU,
Codruţa TOMESCU, Viorel Dorel CHERCIU - cul-

tură; Andra COSTA, 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

Învierea Domnului reprezintă baza pe care se
sprijină întregul edificiu al religiei creştine,
fundamentul credinţei, al spiritualităţii noas-
tre. Cuvântul “Paşti” este de provenienţă
ebraică, însemnând trecere. La Paşti, evreii îşi
aminteau cu sărbătorire de trecerea prin
Marea Roşie spre libertatea din pământul
făgăduinţei. Noi, creştinii, serbăm Paştile în
amintirea răscumpărării neamului omenesc,
prin Patimile, Moartea si Învierea lui Hristos,
a Mielului nevinovat si preacurat, Care a luat
păcatele lumii, în amintirea mântuirii noastre
din robia diavolului si a păcatului. Paştile sunt

cea mai veche sărbătoare creştină. Ele au în-
ceput a fi serbate imediat după Învierea lui
Hristos, fiind prăznuite deApostoli, care au în-
demnat 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 Corin-
teni, 5, 8), spunea Sfântul Apostol Pavel,
adresându-se creştinilor din Corint.
Slujba de Paşti şi din toată Săptămâna lumi-
nată reprezintă gândirea, simţirea şi trăirea
cea mai înaltă pe care o cunoaşte Biserica
Ortodoxă. Ortodoxia în cea mai înaltă cotă a ei
se cuprinde şi se manifestă în slujba de la Paşti
şi din toată Săptămâna luminată. Slujba de la
Paşti cu toate implicaţiile ei în gândirea si

trăirea ortodoxă este culmea spiritualităţii
ortodoxe. În acest cadru pregătit de rânduielile
de slujbă ale Triodului, credincioşii ortodocşi
se întâlnesc cu Domnul Hristos cel înviat, cu
biruitorul morţii şi al iadului, cu Cel ce a căl-
cat cu moartea pe moarte. La slujba de la Paşti
prăznuim “Paştile cele de taină”, “Paştile cele
curăţitoare”, “Paştile cele veşnice”, “Paştile
care au deschis nouă uşile raiului”, pe Hristos
însuşi, “Paştile cele mari şi prea sfinţite”,
“Paştile cele ce sfinţesc pe toţi credincioşii”,
preînchipuim prăznuirea cea din veşnicie, din
“ziua cea neînserată” a Mântuitorului nostru.
Învierea din morţi a lui Hristos e evenimen-
tul pe care îl avem în vedere la Paşti, nu ca
pe un eveniment din trecut, ca pe un eveni-
ment care s-a sfârşit şi şi-a împlinit rostul, ci
ca pe un eveniment prezent şi viitor, nu prin
repetare ci prin trăirea lui.
Învierea lui Hristos la Paşti nu e un eveniment
de odinioară dintr-un trecut îndepărtat, ci e o
realitate adusă până la noi, până în faţa
noastră, aşa cum şi Domnul Hristos,
biruitorul morţii şi al iadului este şi El în
faţa noastră, cu toate biruinţele Lui. Aşa se
face că la Paşti, putem spune cuvinte ca aces-
tea: “Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat
Hristos ca Cel atotputernic”, “Să mânecăm
cu mânecare adâncă, şi în loc de mir cântare
să aducem Stăpânului; şi să vedem pe
Hristos, Soarele Dreptăţii, tuturor viaţă

răsărind”.
Dacă ar zice cineva, cum a zis Sfântul Apostol
Petru pe muntele Schimbării la Faţă: “Bine
este nouă a fi aici”, într-adevăr, este bine să fim
aici, în acest cadru sărbătoresc de la Paşti. Însă
numai trăind toate momentele care ţin de
mântuire, putem nădăjdui să participăm la
trăirea şi la bucuria de la Paşti. E drept că În-
vierea Domnului Hristos se prăznuieşte într-un
anumit fel, în fiecare duminică, fiecare du-
minică fiind şi o trăire şi o prăznuire de Paşti,
dar Paştile sunt o sărbătoare unică între alte
sărbători, iar spiritualitatea de la Paşti e unică
între alte chipuri de spiritualitate ortodoxă.

Mircea STURZA

CALENDAR CREŞTIN-ORTODOX Girocul,
de Rugă,

în straie de
sărbătoare

Şi în acest an, de Paşte, Girocul îmbracă
straie de sărbătoare. Ruga satului va
aduce laolaltă localnici şi invitaţi, pre-
cum şi artişti de renume din Banat. Ast-
fel, duminică, 15 aprilie, de la ora 18, pe
scenă vor urca Andreea Voica, acompa-
niată de taraful condus de prof. Dean
Galetin, Zorica Savu, Florin Pistrilă,
Cristi Ghiţoaica, acompaniaţi de taraful
Ansamblului “Ghiocelul”, dirijat de
prof. Adrian Scorobete, precum şi Nicu
Novac şi formaţia sa.
A doua zi, tot de la ora 18, va urca din
nou pe scenă Andreea Voica şi taraful
condus de prof. Dean Galetin. În con-
tinuarea programului artistic, girocenii
şi oaspeţii lor îi vor putea asculta pe
Mariana Deac, Florin Pistrilă, Nicu
Novac, Geta Negrean, Otilia Haragos şi
Mitică Negrean.Acompaniamentul va fi
asigurat de taraful Ansamblului “Ghio-
celul”, de formaţia lui Nicu Novac şi de
taraful dirijat de Mitică Negrean.
Intrarea la Rugă este liberă. (V.T)

Învierea Domnului – învierea noastră
““ÎÎnnvviieerreeaa TTaa,, HHrriissttooaassee,, îînnggeerriiii oo llaauuddăă îînn cceerruurrii şşii ppee nnooii,,
ppee ppăămmâânntt,, nnee îînnvvrreeddnniicceeşşttee ccuu iinniimmăă ccuurraattăă ssăă TTee mmăărriimm””
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CCaarrmmiinnaa RRiissttii
33 lluunnii,, GGiirroocc

AAnnttoonniioo CCuurreelleeaa
66 aannii,, GGiirroocc

AAnnaaiiss TToonneeaa
11,,77 aannii,, GGiirroocc

DDaarriiuuss GGeeoorrggiiuu
77aannii,, GGiirroocc

S3ntele Paşti - sărbătoarea vieţii - marchează miracolul În-
vierii Domnului, iar actele de puri3care din Săp-
tămâna Luminată readuc echilibrul şi armonia
creştinilor. Obiectul acestei sărbători creş-
tine este amintirea vie a patimii, a morţii
şi a învierii lui Iisus Hristos. Paştele,
sărbătoarea luminii şi a bucuriei, şi-a
păstrat până în prezent farmecul şi
semni3caţia, 3ind un moment de
linişte su4etească şi de apropiere
de familie. Farmecul deosebit
este dat atât de semni3caţia re-
ligioasă, cât şi de tradiţiile şi
simbolurile pascale: oul vopsit,
iepuraşul, masa cu mâncăruri
tradiţionale de Paşte - co-
zonac, pască, miel - şi slujba
de sâmbătă seara, cu luarea lu-
minii.
Sărbătoarea Paştelui începe cu
Duminica Floriilor, ziua când
se serbează întoarcerea lui
Hristos în Ierusalim. Începând
din această zi, oamenii îşi ame-
najează grădinile, duminică dimi -
neaţa pleacă la biserici cu crenguţe
de salcie, simbol al fertilităţii şi a
vieţii, pe care mai apoi le agaţă la
streaşinile caselor. Se zice că anume de
ziua Floriilor oamenii îşi scoteau
mărţişorul şi îl agăţau de un pom; dacă
pomul rodea din abundenţă, atunci aveai parte
de un an bogat. Cei ce locuiau în apropierea unui râu
obişnuiau să iasă la malul lui, în special fetele şi băieţii, care
aruncau în râu cununi din ramuri de salcie.
Următoarea zi importantă din ajunul Paştelui este joi. În

această zi clopotele bisericii încetează să mai bată. În ul-
tima joi a postului se înroşesc ouăle.

Vinerea este Ziua Răstignirii lui Hristos,
cea mai mare zi de post. Se zice că ziua

de vineri este o zi fără noroc. În
această zi nu se practică munci grele

de cultivarea pământului, nu se
aprindea focul în sobă şi nu se

cocea pâinea.
Sâmbătă clopotele bisericii îşi
reluau dangătul. Cel mai im-
portant moment e s3nţirea
apei - botezarea la biserică.
În seara zilei de sâmbătă
familiile merg la biserică
pentru a asculta slujba În-
vierii şi a lua lumină de la
lumânările preoţilor. Cu
aceste lumânări aprinse ei
vor reveni în case şi vor
aprinde candela.
Lumânarea nu trebuie să se

stingă pe tot parcursul dru-
mului. După aceea, vor ciocni

ouă vopsite, zicând: “Hristos a
Înviat” şi primind răspunsul:

“Adevărat a Înviat”.
În ziua Paştelui, dimineaţa, oa-

menii obişnuiesc să pună ouă roşii în
apă şi să se spele din aceasta, pentru a

se proteja de boli. În alte zone se adaugă şi
ouă albe, şi bani.

Mâncarea tradiţională de Paşte este constituită din
ouă vopsite, friptură de miel şi pască. Mielul este consid-
erat simbolul lui Hristos, ouăle - simbolul Divinităţii, care,
3ind ciocnite de Paşte, sunt sacri3cate.

Paştele – miracolul Învierii

Mielul de Paşte
la creştini

Pentru creştini, Sfintele Paşte repre zintă o
trecere de la moarte la viaţă. Profetul Isaia,

vorbind despre patima
Domnului, spu ne: "Ca

un miel spre jun -
ghiere s-a adus...“
(Is. 53, 7). În
Denia Prohodu-
lui se spu ne:
"Coas ta Ţi-au
împuns, mâinile

Ţi-au pi ronit, Stă -
pâne şi cu rana Ta

din coastă ai vindecat
neînfrânarea mâinilor

strămoşilor". Mielul jertfit şi mâncat de
evrei când serbau Paştele, era o prefigurare
a Mielului lui Dumnezeu Care ridică pă-
catele lumii (Ieşirea 12, 46) şi se oferă ca
hrană pentru viaţa veşnică. Sfântul Apos-
tol Pavel ne îndeamnă să serbăm Paştele
într-o nouă perspectivă: "Iată 
Hristos, Paştile nostru, S-a jertfit pentru
noi; să prăznuim, deci, nu cu aluatul cel
vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vi-
cleşugului, ci cu azimile curăţiei şi ale ade-
vărului" (I Cor. 5, 7-8). 

Simbolistica ouălor de Paşti trebuie
căutată înainte de naşterea lui Hristos,
în timpuri străvechi. Oul era dat în dar,
fiind considerat simbol al echilibrului,
creaţiei, fecundităţii, simbol al vieţii şi
al reînnoirii naturii. Obiceiul vopsirii
oului a fost întâlnit la chinezi cu două
mii de ani înainte de Hristos. Obiceiul
colo rării ouălor s-
a transmis creş-
tinilor şi este încă
practicat mai ales
la popoarele Eu-
ropei şi Asiei. Spre
deosebire de alte
ţări ale Europei,
unde obiceiul s-a
restrâns sau au
dispărut, la români
a înflorit, atingând
culmile artei prin
tehnică, materiale, simbolistica mo-
tivelor şi perfecţiunea realizării. Fol-
clorul conservă mai multe legende
creştine care explică de ce se înroşesc
ouăle de Paşti şi de ce ele au devenit
simbolul sărbătorii Învierii Domnului.
Una dintre ele relatează că Maica
Domnului, care venise să-şi plângă fiul
răstignit, a aşezat coşul cu ouă lângă
cruce şi acestea s-au înroşit de la sân-
gele care picura din rănile lui Iisus.
Domnul, văzând că ouăle s-au înroşit,
a spus celor de faţă: „De acum înainte

să faceţi şi voi ouă roşii şi împestriţate
întru aducere aminte de răstignirea
mea, după cum am făcut şi eu astăzi”. 
Ciocnitul ouălor semnifică sacrificiul
divinităţii primordiale şi se face după
regu li precise: persoana mai în vârstă
(de obicei bărbatul) ciocneşte capul
oului de capul oului ţinut în mână de

partener, în timp
ce rosteşte
cunoscuta for-
mulă “Hristos a
înviat”, la care se
răspunde cu
“Adevărat a în-
viat”. Oamenii
de la ţară au obi-
ceiul ca, în
dimineaţa din
duminica Paş -
telui, să-şi spele

faţa cu apă nouă sau apă neîncepută, în
care pun un ou roşu, având credinţa că
astfel vor fi tot anul frumoşi şi sănătoşi
ca un ou roşu. 
După consumarea ouălor, cojile roşii
sunt păstrate pentru a fi puse în brazde,
la arat, crezându-se astfel că pământul
va da rod bun. În tradiţia populară de la
noi, oul roşu de Paşti ar avea puteri
miraculoase, de vindecare, de înde-
părtare a răului, fiind purtător de sănă-
tate, frumuseţe, vigoare şi spor.

Ouăle roşii, tradiţie şi semnificaţii

HHrriissttooss aa--nnvviiaatt
SSee aaşştteerrnnuussee ppiiaattrraa ppee pprrooaassppăăttuull mmoorrmmâânntt

ŞŞii nnooaapptteeaa ccoobboorrââssee,, aaccooppeerriinndd cceettaatteeaa..

SSee lliinniişşttiissee nneeaammuull vvâânnzzăărriiii.. PPee ppăămmâânntt

EErraa oo ttaaiinnăă mmaarree...... mmiinnuunnee--aapprrooppiiaattăă..

AAuu ssttaatt ttăăccuuţţii ddee ppaazzăă cceeii ddooii oossttaaşşii ssttrrăăjjeerrii

NNee--aattiinnşşii ddee mmăărreeţţiiaa aaddâânnccuurriilloorr ffiirriiii,,

NNeepprreessiimmţţiinndd vveenniirreeaa mmiinnuunniiii cceelleeii mmaarrii

CCee--aavveeaa ssăă sscchhiimmbbee ffaaţţaa şşii rroossttuull oommeenniirriiii..

ŞŞii iiaattăă mmiieezzuull nnooppţţiiii,, ddee sstteellee--mmppooddoobbiitt::

UUnn ttuunneett lluunngg ss--aauuddee,, ppăămmâânnttuu--nn eell vvuuiieeşşttee..

AAddâânnccii ppuutteerrii îîll mmiişşccăă,, iizzbbiinndduu--ll.. ZZgguudduuiitt

MMoorrmmâânnttuull ssee ddeesscchhiiddee:: ssccrriippttuurraa ssee îîmmpplliinneeşşttee..

LLuummiinnii lluucceesscc llaa gguurraa mmoorrmmâânnttuulluuii ddeesscchhiiss,,

ÎÎnnttuunneecciimmeeaa ppiieerree oo cclliippăă--nn ttooaattăă ffiirreeaa......

HHrriissttooss îînnvviiee!!...... PPaazznniiccii,, ssăă ffiiee vvoouuăă vviiss,,

LLuummiinnaa vvăă oorrbbeeşşttee,, vv--aa îînnlleemmnniitt uuiimmiirreeaa!!

LLuummiinnăă ddiinn lluummiinnaa cceerreessccuulluuii ccuupprriinnss

LLuucceeşşttee--aaccuumm ppee cchhiippuu--ii.. ÎÎll--nnaallţţăă bbiirruuiinnţţaa..

ŞŞii,, lleeppăăddâânndd ppăămmâânnttuull,, îîii llaassăă ffoocc nneessttiinnss

PPee ccaalleeaa mmâânnttuuiirriiii:: nnăăddeejjddeeaa şşii ccrreeddiinnţţaa..

CCuu mmooaarrtteeaa SSaa,, ppee ccrruuccee mmuurriinndd nneevviinnoovvaatt,,

NNee--aa ddaatt EEll nnoouuăă ppiillddăă aa mmaarriiii jjeerrttffii ddee SSiinnee,,

CCuu mmooaarrtteeaa SSaa ppee mmooaarrttee ccăăllccâânndd aa îînnvviiaatt

SSpprree îînnvviieerreeaa vviieeţţiiii îînn ffaapptteellee ddee bbiinnee..

CCâânnttaaţţii ccuu bbuuccuurriiee aacceelluuii CCee--aa ssccăăppaatt

PPee oomm şşii oommeenniirreeaa ddee mmooaarrttee ssuufflleetteeaassccăă..

EE PPaaşştteellee!! VViiaaţţaa!! HHrriissttooss aa îînnvviiaatt!!

IIuubbiirree îînnttrree ooaammeennii şşii ppaaccee ssăă ddoommnneeaassccăă..

AAlleexxee MMAATTEEEEVVIICCII


