Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana
Vulcana--Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
MulŃumeşte cititorilor săi, asigurânduasigurându-le apolitismul declarat.

Nr. 5 din 1 iunie 2011

MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

Nr
1 IUNIE – ZIUA COPILULUI

„Copilăria – o imensă nevoie de mirare.”
(Victor HUGO)

„Copilăria... Cadoul pe care ni-l face ViaŃa
pentru ce vom avea de îndurat”, aşa spunea HoraŃiu
Mălăele amintindu-şi despre copilăria lui. A sosit 1
iunie - momentul când ne amintim de copilul din noi,
care de multe ori îşi revendică dreptul la bucurie, sau de
copiii care eram, cu mult timp liber şi fără nicio grijă;
momentul când le zâmbim mai des copiilor noştri sau
celor pe care îi întâlnim; când am vrea să fim din nou
printre personaje de poveste, ca atunci când citeam o
carte de basm.
,,Nu știu alții cum sunt” dar eu nu mi-am ieșit din acea carapace de inocență, bucurie dată
de liniștea și fericirea văzută doar în ochii unui copil. Nu cred că vreau sau poate .....nici nu pot. Îmi
sunt dragi amintirile din copilărie, jocurile și cărțile care mi-au marcat următorii ani.! Aveam o
bibliotecă imensă din care mama ne alegea, pe măsura vârstei, cărțile potrivite. Așa am cunoscut
personajele din Prinț și Cerșetor, Aventurile lui Tom Sawyer, Coliba unchiului Tom, Singur pe lume,
Don Quijote, Vrăjitorul din OZ, Ultimul Mohican, Cei trei mușchetari. Dar cele care mi-au plăcut în
mod deosebit sunt două cărți pe care le caut de foarte mult timp și nu le găsesc: ,,Lupul care a uitat
proverbele” și ,,Unchiul Peio”. Sunt cărți pe care ar trebui să le aibă orice copil, păcat că nu se mai
editează. Eram, pe rând, în imaginația mea eroina din ,,Albă ca Zăpada”, mă asemănam și zburam cu
,,Peter Pann”, cutreieram lumea alături de ,,Huckleberry Finn”, susțineam înfocată ideile lui ,,Don
Quijote”, făceam toate boacănele împreună cu Nică din ,,Amintiri din copilărie”, vorbeam cu
animalele precum Mowglie din ,,Cartea junglei”, visam pe rimele poeziilor eminesciene, mă
credeam mai ceva ca Zâna cea Bună și mă consideram Ileana Cosânzeana.
Am descoperit cu plăcere să-mi regăsesc ulterior, în sălile de cinema, personajele preferate
proiectate în filmele hollywood-iene...
Rememorând aceste clipe am devenit din nou nostalgică și mă întreb: oare ,,unde ești
copilărie, cu pădurea ta, cu tot? ”.
LA MULȚI ANI COPII - MICI ȘI MARI!
 Pompilia BĂJENARU,
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Omul fericit este acela care stăpâneşte şi
munca şi dragostea.”
(Sigmund FREUD)
FREUD)

INTERVIU CU VICEPRIMARUL COMUNEI,
DOAMNA FILOFTEIA ȘERBAN
Pompilia BĂJENARU: Sunteți la primul dumneavoastră mandat. Cum percepeți acest nou
statut, ce obiective majore ați atins în cei trei ani de când vă aflați în această funcție publică?
Viceprimar Filofteia ȘERBAN: Misiunea viceprimarului este de a aduce la îndeplinire
atribuțiile delegate de către primarul comunei ajutându-l în muncă pe acesta în calitatea conferită de
lege, ca înlocuitor de drept al primarului și de subordonat al său.
Când mi-am depus candidatura pentru funcția de viceprimar mi-am pus o serie întreagă de
întrebări: „Știu eu oare ce se așteaptă de la mine? Știu eu ce nu știu să fac? Știu eu cum să înlătur
unele neajunsuri? Știu la cine să apelez?”
Am plecat de la ideea că toți vrem să reușim, să ni se recunoască valoarea. M-am gândit cât
de importanți sunt ceilalți pentru mine, că respectul față de oameni impune respectul față de opinia
fiecăruia și că munca în echipă e singura cale pentru obținerea de rezultate pozitive.
Am fost conștientă de responsabilitatea pe care mi-am asumat-o, am dorit să-mi placă ceea ce
voi face, să fiu un catalizator în relația dintre oameni, să fiu exemplu pentru ei, să am spiritul deschis
și tolerant, să fiu dispusă ca afirmațiile să-mi fie puse la îndoială, să am tăria să-mi asum greșelile.
Dacă am reușit aș dori să-mi spună cetățenii comunei Vulcana-Băi, dar în mod sincer.
Pompilia BĂJENARU: Sunteți în primul rând dascăl, un dascăl veritabil și cu vechime.
Întrebarea care urmează are un răspuns previzibil dar, trecând la concret și exemplificare, e v-o
adresez: e mai simplu a colabora cu copiii comparativ cu adulții?
Viceprimar Filofteia ȘERBAN: Ca dascăl am colaborat numai cu un segment al comunității,
părinții elevilor. Pe elevi i-am considerat întotdeauna ca un aluat proaspăt pe care poți să-l modelezi
ușor. Sunt mândră să spun că în cei 31 de ani cât am fost dascăl am format elevii celor 8 promoții,
caractere, deprinderi morale, le-am dezvoltat simțul civic, de relaționare cu semenii
Colaborarea cu toți cetățenii a fost foarte dificilă. Nu mi-am propus să modific cu orice preț
anumite mentalități, atitudini ale oamenilor, ci să-i sensibilizez la mediul social și natural.
Pompilia BĂJENARU: Ca mamă a patru copii, ca femeie, ca om, cum faceți față programului
extrem de solicitant la care sunteți supusă zilnic?
Viceprimar Filofteia ȘERBAN: Acum 25 de ani nu aș fi făcut față acestui program.
Concediul de maternitate era foarte scurt și am crescut foarte greu cei patru copii neavând ajutor.
Acum copiii sunt mari și pot face față acestui program (și cu ajutor din partea soțului).
Pompilia BĂJENARU: Ce obiective v-ați propus a fi realizate până la finalul acestui mandat?
Viceprimar Filofteia ȘERBAN: La începutul mandatului gândeam că un lucru bun ar fi să
înfrunt anumite prejudecăți, să diminuez distanțe, să creez punți trainice în relația cu cetățenii. Am
vrut să ajut cetățenii să participe la rezolvarea sarcinilor care nu le plac (amenajarea șanțurilor,
păstrarea curățeniei în locurile publice, amenajarea de spații verzi).
Sunt perseverentă și am convingerea că aceste lucruri se vor realiza în mod natural și nu prin
constrângere și autoritarism. Cetățenii trebuie să înțeleagă că au drepturi dar și îndatoriri.
Pompilia BĂJENARU: Ce v-ați propune pentru un eventual viitor mandat?
Viceprimar Filofteia ȘERBAN: Fără să fiu lipsită de modestie aș spune că mă caracterizează
două lucruri, foarte importante în viață:
- fac doar promisiuni pe care le pot ține;
- sunt perseverentă, nu mă dau bătută în fața greutăților.
Dacă în drumul meu va fi și un al doilea mandat de viceprimar (asta depinde de alegerea pe
care o vor face cetățenii) aș vrea să fiu așa cum mă cunosc oamenii, să pot să-i ajut în limita
posibilităților și, așa cum spuneam și în 2008, să pot ieși cu fruntea sus din Primărie, tot pe ușa din
față pe unde am intrat.
Pompilia BĂJENARU: Ce sfaturi le-ați da locuitorilor comunei Vulcana-Băi, sfaturi ce țin de
suflet și de constatările făcute din perspectiva funcției pe care o dețineți?
Viceprimar Filofteia ȘERBAN: Nu le-aș numi sfaturi, ci modalități de colaborare:
- respect față de oameni, față de opinia fiecăruia;
- să vedem cât de importanți sunt ceilalți pentru noi;
- să ne asigurăm că nu suntem singuri;

- să învățăm să dăm ca să putem primi;
- să ne ajutăm reciproc;
- să fim exemplu pentru ceilalți;
- să ne asumăm greșelile.
Pompilia BĂJENARU: Ce le transmiteți tuturor celor din a căror comunitate faceți parte?
Viceprimar Filofteia ȘERBAN: Le-aș transmite tuturor ceea ce am trecut în proiectul de
management pe care l-am prezentat în iunie 2008: Să fiți cu zâmbetul pe buze! Faceți apel la umor!
Nu uitați să mulțumiți! Nu căutați să faceți totul singuri! Aveți nevoie de sprijin, căutați-l! Faceți ce
spuneți și ce vi se spune! Aveți răbdare! Cultivați bunele relații!
„Cuvintele cele mai simple sunt uneori cele mai importante!” (Ion IANOȘI)

CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI VULCANA-BĂI

„În muncă e sănătatea, cinstea, puterea şi
farmecul vieții”

(Alexandru
Alexandru VLAHUłĂ)

Constituirea Consiliului Local

Ordinea de zi a şedinŃelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în
condiŃiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai
pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinŃa următoare, şi numai cu votul
majorităŃii consilierilor locali prezenŃi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de
zi se face numai cu acordul iniŃiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art.
44.

În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiŃiile prevăzute la alin. (1), nu se acordă
indemnizaŃia cuvenită consilierilor locali pentru şedinŃa respectivă.

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinŃei consiliului local nu pot fi
dezbătute dacă nu sunt însoŃite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului,
precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepŃia cazurilor prevăzute la art. 39
alin. (2) şi (4).

Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la
înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.

În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităŃii
membrilor prezenŃi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcŃionare a
consiliului cere o altă majoritate.

Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie următoarele hotărâri ale
consiliului local:
hotărârile privind bugetul local;
hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiŃiile legii;
hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeŃeană, regională, zonală
sau de cooperare transfrontalieră;
hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităŃilor şi amenajarea
teritoriului;
hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităŃi publice, cu persoane
juridice române sau străine.

Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al
consilierilor locali în funcŃie.

Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinŃe consecutive, care vor avea
loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent

până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de
stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu
caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepŃiile
prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcŃionare a consiliului local.

Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de
cetăŃeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităŃii
administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie
personal, fie prin soŃ, soŃie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziŃiilor alin. (1) sunt nule de
drept. Nulitatea se constată de către instanŃa de contencios administrativ. AcŃiunea poate fi introdusă
de orice persoană interesată.

Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinŃă, ales în condiŃiile
prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care
preşedintele de şedinŃă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5
consilieri locali.
(continuarea în numărul viitor)
În data de 24 mai 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi s-a întrunit în şedinŃă
ordinară, într-un cadru special, deja devenit tradiție, la Mănăstirea Bunea.
La această ședință au fost invitați și elevii care fac parte din Consiliul Întâilor Premianți,
mandatul 2010-2011.
În cadrul ședinței ordinare, consilierii locali au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 29 privind stabilirea de măsuri privind Sărbătoarea SfinŃilor Apostoli
PETRU şi PAVEL - Ziua Comunei Vulcana-Băi – 29 iunie 2011;

Hotărârea nr. 30 privind stabilirea măsurilor privind cadrul de stimulare a
preşcolarilor, elevilor şi dascălilor capabili de performanŃe superioare;

Hotărârea nr. 31 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranŃă publică al
comunei;

Hotărârea nr. 32 privind stabilirea armamentului de artilerie pentru care se solicită
transmiterea fără plată în vederea ambientării Monumentelor eroilor din comună;

Hotărârea nr. 33 privind stabilirea articolelor de echipament militar pentru care se
solicită transmiterea fără plată în vederea distribuirii către persoanele defavorizate.
Marți, 28 iunie 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi se va reuni în şedinŃă
ordinară programată pentru luna iunie cu următoarele propuneri pentru ordinea de zi:

Prezentarea delegaŃiei care participă, în perioada 29 iunie-01 iulie 2011, la Bruxelles, la
Comitetul Regiunilor - organism consultativ al Uniunii Europene, la concursul „Între licee”, ediŃia
2011. Prezintă: domnul Emil DRĂGHICI – primarul comunei

Stabilirea măsurilor privind cadrul de stimulare a preşcolarilor, elevilor şi dascălilor
capabili de performanŃe superioare

Adoptarea scrisorii de mulŃumire publică persoanelor , care şi-au încetat activitatea prin
pensionare pentru limită de vârstă. IniŃiatorul proiectelor de la pct. 2și 3: domnul Emil DRĂGHICI –
primarul comunei.

Probleme curente ale administraŃiei publice locale;

Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinŃei următoare.
Pe pagina web a comunei www.vulcanabai.ro puteŃi găsi toate hotărârile consiliului local
adoptate din anul 2007 şi până în prezent.
 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECłIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
consilier-relatii@vulcanabai.ro

„Dumnezeu este în noi. Noi suntem
Dumnezeu.
(Jerome K. Jerome)
Jerome)

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI – ZIUA EROILOR
Cu fiecare an, praznicul ÎnălŃării Domnului actualizează
adevărul de credinŃă istorisit de Sf. Evanghelie, că după mărita Sa
Înviere din morŃi, Domnul nostru Isus Hristos a petrecut pe pământ
încă vreme de patruzeci de zile.
Se știe că, după Înviere, Mântuitorul s-a arătat de mai multe ori,
în diferite locuri, ucenicilor Săi. În a patruzecea zi de la Înviere,
Mântuitorul s-a arătat din nou ucenicilor Săi și, luându-i cu El, au ieșit
din Ierusalim. Urcând pe Muntele Măslinilor, le-a vorbit pentru ultima
dată. El le-a poruncit să nu se depărteze de cetate până când nu vor
primi pe Duhul Sfânt; iar apoi să propovăduiască Sfânta Evanghelie la
toate popoarele, în întreaga lume, pentru mântuirea tuturor. Pe urmă,
ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat pe toți. Si pe când îi binecuvânta,
s-a înălțat la cer.
În Biserica Ortodoxă Română, sărbătoarea ÎnălŃării Domnului este şi ziua dedicată pomenirii
eroilor neamului.
În această zi, în toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe din Ńară şi străinătate vor fi pomeniŃi
eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile care si-au dat viața pentru
credință si adevăr, pentru libertate si dreptate.
Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001,
sărbătoarea ÎnălŃării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naŃională
bisericească. Totodată, Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de
război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea ÎnălŃării Mântuitorului
Iisus Hristos - Ziua Eroilor, ca sărbătoare naŃională a poporului român.
Un rol important de preŃuire şi omagiere a eroilor neamului, îl îndeplinesc monumentele
înălŃate de-a lungul anilor, aproape în toate localităŃile Ńării în curtea Bisericii sau, după caz, în curtea
unităŃilor militare.
Numai în judeŃul nostru au fost ridicate 160 de monumente între anii 1919- 1940.
După 1990 s-au executat multe lucrări de construcŃii, restaurare, îngrijire şi înfrumuseŃare a
monumentelor eroilor din judeŃul nostru.
AsociaŃia judeŃeană „Cultul Eroilor” DâmboviŃa a organizat în anul 1999 un concurs de
edificare a monumentelor din localităŃile judeŃului nostru numit „Elogiu etern martirilor şi eroilor
neamului.”
Atât pentru caracteristicile constructive ale monumentelor, dar şi pentru activităŃile
desfăşurate cu prilejul sfinŃirii lor în Vulcana de Sus şi Vulcana Băi, a fost acordat locul I Comunei
noastre pentru cele două monumente închinate eroilor căzuŃi în Războiul de IndependenŃă şi în cele
două războaie mondiale.
Toate acestea arată preocupările autorităŃilor administraŃiei publice locale şi centrale, dar şi a
Bisericii Ortodoxe, care a fost şi este implicată foarte mult în această operă sfântă de cinstire a
eroilor neamului.
Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Române, prin hotărârea 3066 din 19-20 iunie 1992, a
recomandat ca Centrele Eparhiale să dea îndrumările cuvenite preoŃilor, pentru ca împreună cu
credincioşii să sprijine acŃiunile de îngrijire şi întreŃinere a monumentelor şi cimitirelor eroilor,
recomandare pusă în aplicare prin activităŃile preoŃilor şi ale credincioşilor, de îngrijire a
monumentelor, dar şi prin slujbele oficiate de preoŃi la zilele de pomenire ale eroilor.
La fiecare Sfântă Liturghie, preoŃii, cu Sfintele Vase în mâini, la ieşirea cu Cinstitele Daruri
pomenesc eroii neamului printr-o formulă nouă aprobată de Sfântul Sinod, zicând :”Pe fericiŃii întru
adormire eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, căzuŃi pe câmpul
de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinŃei strămoşeşti, pentru întregirea

neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru
ÎmpărăŃia Sa.
De ziua ÎnălŃării Domnului, Biserica Ortodoxă se roagă pentru odihna eroilor, le
binecuvântează amintirea şi, cântându-le veşnică pomenire, înalŃă rugăciuni către Dumnezeu, ca
sufletul lor nemuritor să se odihnească în veşnică fericire.
S-a ales această zi de pomenire pentru că după cum Mântuitorul S-a jertfit pentru noi
oamenii, tot aşa şi eroii noştri s-au jertfit pentru patrie .
Şi după cum Mântuitorul Hristos S-a ÎnălŃat după Înviere la cer, tot astfel credem că şi
sufletele eroilor noştri s-au înălŃat la ceruri.
HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT!
 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus
„A-Ńi învăŃa copiii să facă binele înseamnă a
le lăsa moştenirea cea mai preŃioasă”

(Mantegazza)
ȘCOALA – CENTRU CULTURAL COMUNITAR
Şcoala este pilonul pe umerii căruia apasă greutatea asumării responsabilităŃii de a transmite
valorile culturale specifice, civice, la nivelul exigenŃelor calitative cerute de standardele
educaŃionale, adevărate pietre de hotar în progresul şi integrarea societăŃii româneşti în Uniunea
Europeană şi în lume, acolo unde ne este locul. Numai dascălii, „slujbaşii” învăŃământului, ştiu cel
mai bine ce înseamnă sacrificiu, dăruire făcute cu emoŃie şi înalte trăiri, scântei în aprinderea focului
sacru al devenirii şi afirmării copilului, veriga cea mai măreaŃă a societăŃii.
Ştim cu toŃii că şcoala este „casa” în care noi dascălii ne petrecem cei mai frumoşi ani ai
vieŃii. Acest loc devine un al doilea „acasă”, locul în care trăiesc în armonie: cadre didactice, copii şi
părinŃi. Aceştia sunt principalii actori în marele spectacol al educaŃiei, care aşteaptă „aplauzele”
comunităŃii. Idealul şcolii româneşti de astăzi este „Şcoala – centru cultural comunitar” în care şcoala
este şi va fi o adevărată echipă dornică de afirmare care să aibă la bază: „Asigurarea echităŃii în
educaŃie” şi „EducaŃia prin activităŃi extraşcolare şi extracurriculare”, urmărind realizarea unui stil de
viaŃă sănătos mintal, emoŃional, fizic şi socio-moral.
În acest sens putem afirma că „Scena” tuturor activităŃilor care au fost şi vor fi din belşug, cu
o tematică variată şi diverse forme de organizare va sta la temelia dezvoltării ideii de „şcoală
comunitară”.
Am pornit la drum în căutarea calităŃii având trei Ńinte: natură, oameni, viaŃă, toate văzute din
perspectiva calităŃii procesului instructiv-educativ într-o şcoală comunitară de ieri, de azi şi de
mâine.
SatisfacŃiile activităŃilor extraşcolare şi extracurriculare trăite de elevi, dascăli, colectivitate
sunt dovedite prin entuziasmul participării la acestea şi reprezintă o experienŃă bogată prin care am
consolidat relaŃia cu colectivitatea locală, am sesizat opinia publică faŃă de problemele şcolii.
Astfel, îmi exprim mulŃumirea faŃă de partenerii colaboratori în activităŃile organizate şi
desfăşurate la nivel local, judeŃean, naŃional, şi anume: Primăria, Biserica, Biblioteca Comunală,
Medicul, PoliŃia, Şcoala „Micilor Vedete” Târgovişte, părinŃi precum şi personalităŃi de seamă ale
comunei: dna prof. Minodora PLATCU, dl prof. scriitor Eusebiu PLATCU care au făcut chiar şi o
donaŃie de carte pentru biblioteca Şcolii „Ion MAREŞ”.
Sperăm ca agenda activităŃilor viitoare să fie completă, cu teme inedite la care vor fi
antrenaŃi, ca de obicei, deopotrivă preşcolarii şi şcolarii de toate vârstele, părinŃii, reprezentanŃi ai
colectivităŃii locale.
Participând şi cooperând, demonstrând interes pentru autodezvoltare, pentru viaŃa
comunitară, elevul trăieşte o continuă schimbare de comportament, acumulează experienŃe prin care
îşi racordează existenŃa personală la „dinamismul vieŃii” sociale actuale şi viitoare în interesul
propriu al societăŃii.
 Înv. Flori ENESCU,
ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI

UN NOU PROIECT APROBAT LA VULCANA-BĂI

„ÎnvăŃătura îl face pe om întreg, discuțiile
pregătit şi scrierea exact.”
(Francis BACON)
BACON)

Comenius Regio sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica cel mult două regiuni din
două Ńari diferite, participante în program (regiuni de dezvoltare, judeŃ, municipiu etc). În cadrul
proiectului, fiecare din regiunile implicate în parteneriat vor fi reprezentate de parteneri locali.
Obiectivele proiectelor Comenius Regio
- să promoveze dimensiunea europeană în educaŃie prin activităŃi de cooperare între
autorităŃile locale şi regionale cu rol în educaŃie;
- să sprijine schimbul de bune practici între regiunile implicate în parteneriat;
- să dezvolte instrumente privind cooperarea sustenabilă;
- să ofere responsabililor din sistemul administrativ posibilitatea cunoaşterii experienŃei
educaŃionale europene;
- să extindă participarea şcolilor, dar şi a autorităŃilor şcolare şi a altor factori, în sectorul
educaŃiei informale şi non-formale, a căror importanŃă este într-o continuă creştere.
Titlul proiectului: „The Dialogue between community and school - the art of being together”/
„Dialogul între școală și comunitate - arta de a fi împreună”.
Regiuni partenere din cadrul proiectului : Vulcana-Băi – România și Jekabpils – Letonia
Instituții partenere: Consiliul local Vulcana–Băi, Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Mareş” şi
structurile, Centrul International Ecumenic
Consiliul judeŃean Jekabpils http://www.jekabpilsnovads.lv şi partenerii locali: Zasa
Secondary school, Rubeni Culture centre
Perioada de implementare 01.09.2011 – 31.08.2013
Obiectivul general al proiectului: Cooperarea la nivel local şi european, prin promovarea
dialogului şcoală-familie, din regiunile: Vulcana-Băi - România şi Jekabpils – Letonia.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- promovarea dimensiunii europene în şcoli;
- promovarea dialogului, ca parte a procesului de învăŃământ şi a resurselor disponibile;
- iniŃierea unor schimburi de profesori în şcolile din regiunile partenere;
- promovarea cooperării la nivel european, a schimbului de bune practici în domeniul
educaŃional;
- îmbunătăŃirea competenŃelor lingvistice a grupului Ńintă şi a capacităŃii de a lucra în
echipă.
Echipa de management a proiectului:
› Maria-Manuela GHEORGHE – coordonator;
› Nadia-Alina DUMITRESCU – responsabil activităŃi;
› Filofteia ŞERBAN – responsabil financiar;
› Sorina-Vanessa PÎRVU–responsabil diseminare.
› Eduard ȘERBAN – responsabil monitorizare;
› Echipa de implementare a proiectului
› Profesorii de la şcolile şi grădiniŃele din localitate.

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE,
DIRECTOR ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI

IN MEMORIAM – FĂNUȘ NEAGU

„Fănuş era un mare stilist şi cred că, dintr-o
galerie foarte lungă de scriitori, el era ultimul
stilist pe care literatura română l-a avut"
(Eugen SIMION)

Ne-a părăsit de curând unul dintre cei mai talentați autori contemporani – scriitorul,
romancierul și dramaturgul Fănuș NEAGU. Scriitorul, dramaturgul şi cronicarul sportiv a murit în
noaptea de luni spre marŃi, la Spitalul Elias din Capitală, în urma unei îndelungi suferinŃe. Va rămâne
în memoria cititorilor cu volume precum ,,Frumoșii nebuni ai marilor orașe” sau ,,Dincolo de
nisipuri”.
Născut pe 5 aprilie 1931 în Grădiștea-de-Sus într-o familie de țărani, a studiat primii 5 ani de
școala primară în satul natal. Își continuă studiile între anii 1944-1948 la Liceul Militar din Iași
Urmează apoi Școala Pedagogică nr. 2 din București, iar în 1952 devine cursant al școlii de literatură
„Mihai Eminescu” până în anul 1953, fiind coleg de generație Nicolae LABIȘ, Radu COSAȘU.
A fost director al Teatrului Național din București între 1993 și 1996; a fost ales membru al
Academiei Române.
În anul 1954 debutează cu povestirea ,,Duşman cu lumea”, în revista Tânărul scriitor, iar în
anul 1960 are loc debutul editorial, cu volumul de povestiri ,,Ningea în Bărăgan”, retipărit în 1964
sub titlul ,,Cantonul părăsit”.
În anul 1960 publică ,,Somn de la amiază”, iar în 1962, ,,Dincolo de nisipuri”, în anul 1967
publică ,,Vara buimacă”, iar piesa ,,Scoica de lemn” este pusă în scenă la Teatrul Nottara din
Bucureşti. Publică ulterior, în anul 1979, ,,Cartea cu prieteni”, în anul 1981 - ,,Insomnii de mătase”,
în anul 1985 - ,,A doua carte cu prieteni”. În anul 1985 i se joacă piesele ,,Echipa de zgomote”, la
Teatrul Majestic, şi ,,Olelie”, la Teatrul NaŃional din Bucureşti.
Printre volumele pe care le-a scris se mai numără ,,Întâmplări aiurea şi călătorii oranj”
(publicistică), romanul ,,Scaunul singurătăŃii”, nuvelele ,,Dincolo de nisipuri”, iar în anul 1993 i se
joacă la Teatrul NaŃional din Bucureşti şi la Teatrul NaŃional din Timişoara piesa ,,Casa de la Miezul
NopŃii sau PaiaŃa soseşte la timp”.
A primit, printre altele, premiul Uniunii Scriitorilor din România, pentru volumele ,,Cantonul părăsit”,
,,Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”, ,,Echipa de zgomote”, ,,Casa de la Miezul Nopţii sau Paiaţa soseşte la
timp”.

Povestitor şi nuvelist extraordinar, inspirat în special de lumea Ńărănească, dar şi de specificul
vieŃii portuare dunărene din zona sud-estică a Ńării, a Brăilei natale, Fănuş NEAGU s-a impus prin
cărŃile sale ca unul dintre marii povestitori ai literaturii române, pitorescul, lirismul şi savoarea
lexicală din scrierile sale asigurând autorului un foarte mare şi bine meritat succes.
Fănuș NEAGU spunea: ,,O povestire e o fibră din durerea trecerii noastre. Când e veselă,
luminează tâmpla; tristă, izbeşte-n osul frunŃii. O povestire bună şi scurtă Ńine de magic (...)
Povestirile se scriu aşa: se ia un fapt de viaŃă, real sau închipuit, se tăvăleşte printr-un morman de
amintiri şi-un munte de observaŃii asupra oamenilor şi a naturii, se scoate apoi pe o vale verde, se
pune la uscat pe un măceş înflorit, e lăsat să-l bată soarele şi să-l fluiere, se trage apoi la sticlă şi se
varsă, pe înnoptate, cu multă închipuire proaspătă, în urechea copiilor”.
Trupul neînsufleŃit al scriitorului va fi depus la sediul Uniunii Scriitorilor din România
(USR), urmând ca înmormântarea să aibă loc înmormântarea, la Cimitirul Bellu din capitală.
 Pompilia BĂJENARU,
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

“ToŃi suntem fiii unei mari familii.”
(Sf. IOAN
IOAN GURA DE AUR)
AUR)

ÎMPREUNĂ DE ZIUA FAMILIEI
"Pecetea pe care părinŃii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual - moral al personalităŃii
propriilor copii se menŃine toată viaŃa ". (M. Golu)
Societatea românească a resimŃit atât beneficiile emigrării, cât şi dezavantajele. Banii trimişi
acasă de românii plecaŃi la muncă în străinătate au contribuit la reducerea sărăciei, dar familiile în
care unul sau ambii părinŃi lucrează în altă Ńară suferă în urma schimbărilor din viaŃa lor.

SituaŃia cea mai frecventă este aceea a lăsării copilului în grija unuia dintre părinŃi, a unei
rude sau a prietenilor. S-a remarcat o deteriorare a relaŃiei copilului cu părintele rămas acasă şi au
existat cazuri în care copiii au fost abuzaŃi tocmai de cei cărora le-au fost încredinŃaŃi. De asemenea,
ponderea copiilor care au avut probleme cu politia este semnificativ mai mare în rândul celor care au
părinŃi plecaŃi, faŃă de ceilalŃi. O mare parte dintre copiii celor plecaŃi la muncă în străinătate sunt
atraşi de la vârste fragede spre diverse “găşti” şi delincvenŃă. SituaŃia lor şcolară este slabă în
general, mulŃi fiind corigenŃi şi având o conduită deviantă, iar rata abandonului şcolar are proporŃii
alarmante în cazul lor.
În general, după cum relevă toate studiile în materie, starea psihică a copiilor ai căror părinŃi
sunt plecaŃi la muncă în străinătate este negativă, ajungându-se până la suicid, pentru că se simt
abandonaŃi şi nefericiți. Din păcate, în zonele din Romania de unde provine masiv forŃa de muncă
emigrată - mediul rural şi oraşele mici şi medii - circa 85% din şcoli nu au psiholog.
Chiar dacă începând cu ultimul trimestru al anului trecut se observă o uşoară tendinŃa de
scădere a numărului copiilor cu părinŃi plecaŃi în străinătate, ca urmare a întoarcerii acestora acasă pe
fondul crizei economice, situaŃia afectează în continuare aproximativ jumătate de milion de copii.
Neglijarea de către autorităŃile naŃionale şi europene a fenomenului copiilor lăsaŃi acasă de
părinŃi este o dovada de iresponsabilitate faŃă de prezent şi una de inconştienŃă faŃă de efectele
viitoare ale acestei situaŃii.
De aceea, credem că este necesară implicarea autorităŃilor prin susŃinerea unor programe de
asistenŃă psihologică şi consiliere, precum şi de prevenire a abandonului şcolar, a comportamentelor
delincvente şi a exploatării prin muncă a minorilor.
Este adevărat că piticii ai căror părinŃi muncesc în străinătate au un nivel de trai mai ridicat
decât ceilalŃi. La trei sferturi dintre aceşti copii găsim telefon mobil, iar o treime au călătorit în
străinătate. Astfel, singurul avantaj al copiilor care sunt departe de părinŃi, rămâne bunăstarea.
Studiul arată că veniturile din străinătate sunt folosite în mare parte la îmbunătăŃirea condiŃiilor de
locuire şi la înzestrarea cu bunuri de folosinŃă îndelungată. Computerele sunt mai frecvente în
gospodăriile celor plecaŃi la muncă în străinătate decât în celelalte. Totodată, copiii cu părinŃi plecaŃi
în străinătate deŃin într-o mai mare măsură biciclete şi role.
Aşa cum era de aşteptat, această situaŃie are şi efecte negative, cel mai frecvent fiind
deteriorarea relaŃiei copilului cu părintele rămas acasă. Alte efecte negative se întâlnesc la nivel
psihologic. Datele de anchetă confirmă existenŃa unei asocieri semnificative între absenŃa ambilor
părinŃi sau doar a mamei şi frecvenŃa simptomelor de deprimare la copii. Totuşi, cercetarea indică
importante semnale de alarmă privind situaŃia generala a copiilor din România, din această
perspectivă. Astfel aproape jumătate dintre elevii de gimnaziu au fost supuşi frecvent la abuzuri
verbale, aproximativ 35% s-au aflat frecvent în situaŃii în care s-au simŃit umiliŃi, 20% au fost adesea
ameninŃaŃi şi 15% au fost agresaŃi fizic. De asemenea, copiii ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în
străinătate au rezultate şcolare medii şi sunt în mică măsură între primii din clasa, au mai multe
absenŃe nemotivate decât ceilalŃi, iar după absolvirea cursurilor îşi doresc să plece în străinătate.
Neglijarea copiilor de către acei părinŃii care pleacă să lucreze în străinătate, a devenit, din
păcate, un fenomen social negativ, care, a generat deja, aspecte îngrijorătoare. Dacă ar fi întrebaŃi,
acei părinŃi ti-ar răspunde că pleacă şi pentru copii, ca să aibă o viaŃă mai buna. Paradoxal, plecarea
părinŃilor a înrăutăŃit calitatea vieŃii copiilor, aceştia fiind fără o supraveghere atentă, chiar şi fără
afecŃiune, mulŃi dintre ei transformându-se în nişte copii apatici, trişti, închişi în sine, fără randament
în procesul şcolar. La alŃii, dorul de părinŃi combinat cu lipsa supravegherii se manifestă prin acŃiuni
violente, răutate, comportament antisocial, observându-se o tendinŃă de a atrage atenŃia tocmai prin
acest comportament.
Îndrăznim să spunem că, în Ńara noastră, se observă o neglijenŃă a părinŃilor faŃă de
educaŃia copiilor în general, se aşteaptă doar de la şcoală - am auzit de exemplu "păi ce sa-i fac
eu? la şcoală ăia ce fac? de ce plătesc atâtea impozite şi salarii pentru profesori?". Astfel, ne
confruntăm cu generaŃii de tineri nepregătiŃi, needucaŃi, cu mari probleme de integrare în
societate, şi evident, cu foarte puŃine şanse de afirmare.
EducaŃia unui copil începe acasă, se completează la şcoală şi se definitivează în societate,
corespunzător nivelului de instruire.
Nu credem că un părinte trebuie să plece în străinătate ca sa-şi neglijeze copiii, sunt atâŃia
copii neglijaŃi chiar cu părinŃii lângă ei. Copiii care sunt lăsaŃi în grija bunicilor, rudelor de către
părinŃii ce pleacă pe alte meleaguri pentru a le asigura un trai mai bun cresc fără afecŃiunea părinŃilor

(în special cea maternă). Cei în grija cărora sunt lăsaŃi nu fac aşa cum fac mamele cu copiii la
televizor: să stea până adoarme lângă ei în pat şi să le citească o poveste.
Fiind crescuŃi de bunici sau de taŃi iar părinŃii (mama) venind doar o lună pe an să stea cu ei,
practic mamei îi lipseşte acel instinct matern, nu ştie să se mai poarte cu copilul său, le cumpără sau
le trimite foarte multe jucării şi altele, dar oare astea pot înlocuii dragostea de mamă (sau să Ńină loc
de mamă)?
Iar când copii ajung în pragul examenelor încep să curgă la telefon reproşurile: „poate nu iei
examenul că nu ştiu ce-Ńi fac, poate mă faci de râs, am muncit numai eu ştiu cum prin străini că să-Ńi
ofer totul, să-Ńi plătesc meditaŃiile şi multe altele pe care le şti!!!! Bine, bine, dar părintele a întrebat
vreodată dacă se descurcă la o materie? dacă a învăŃat? NU!! doar bani pe meditaŃii, şi atât!!!
O parte dintre aceşti copii nu ştiu ce să facă, nu le-a spus nimeni vreodată ce să facă, cum să
treacă peste ceva... banii nu au înlocuit nimic din ceea ce aveau ei nevoie ca oameni.
Cu toate acestea trebuie să recunoaştem că lipsa părinŃilor nu poate fi suplinita de nimeni şi
nimic. Ei sunt cei care pot face cu adevărat un copil fericit.
Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul,
politeŃea, cinstea, sinceritatea, decenŃa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faŃă de unele
lucruri încredinŃate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei 7 an
de-acasă”. Un copil fără „cei 7 ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult.
 Ortansa MIHAI
INSPECTOR ÎN CADRUL SERVICIULUI
PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

„Cea mai înverşunată luptă este cu
tine însuŃi. Te afli în ambele tabere.”
(VOLTAIRE)
VOLTAIRE)

DIN CREAȚIA COPIILOR
VISURI DE COPILĂ...
(compunere)

“VREAU SĂ FIU ETERN !!!”, cuvinte ce răsunau puternic în liniştea adâncă a nopŃii. Este
sufletul meu. El, eliberându-şi gândul într-un ecou al vieŃii, sparge vitrina întunecată a morŃii. O carte
prăfuită îşi dezleagă paginile pe ale căror feŃe se joacă încă vechiul şotronul al literelor. Veşnicia lor
răsfoieşte atent fiecare filă...slove nemuritoare se scriu pe valurile mării albastre, mare ce se pierde
sub misterul pleoapei mele...
E...copilăria mea, o parte a sufletului meu care se închide în veşnicia unei cărŃi pentru a da
glas trăirilor mele către toŃi cei de acum, către toŃi cei din viitor.
Îmi rătăcesc privirea prin micuŃa mea cameră, printre gânduri, visuri şi idei neascultate de
ceilalŃi, înțelese de...nimeni...
Visuri ştrengăreşti zboară grăbite peste tot, lăsând în urmă o dâră de albastru, o dâră de
“există”, care se roteşte şi se roteşte în jurul meu ca o risipă de petale.
Îmi amintesc de lumea mea, copilăria mea, colorată cu picături de speranŃă care se scurg prin
trupul nevăzut al vieŃii, colorată de urmele inimii mele, de amintiri, de prietenii şi ... îmbrăŃişată de o
panglică a aromei gustoaselor mere coapte, a mirosului pufos pe care îl aveau brioşele bunicii şi a
miresmei florilor de meri, meri printre care zburdam zi de zi ca o buburuză.
Deci, tu eşti copilărie!
Primul gângurit...
Primul pas...
Primul zâmbet ... prima îmbrăŃişare...
Primul eşec ...primul nimic ... prima uitare... mama?
Mii de iluzii se răsucesc în cercuri albe prin întunericul strâmtei încăperi. Un val de lumină se
strecoară printre crăpăturile ferestrei. Este o rază a lunii care-mi conturează imaginea îngeraşului
meu protector. L-am rugat de atâtea ori să-mi împrumute aripile lui, să pot zbura până la steaua mea.
În fiecare seară le număram, încercam să le ating, dar speriate, îşi ascundeau ochii în spatele norilor
care îmi spuneau sute de poveşti.

Sub strălucirea lunii, îmi deschid încet micuŃa-mi palmă în care văd imaginea mută a vitezei
frunŃi din bolta cerului. Deschizând şi cealaltă palmă, apar câŃiva fulgi de nea ai ultimei ierni de
copilărie, o iarnă de poveste.
Trăiesc sub o ploaie de amintiri care mă doboară şi îmi trezeşte dorinŃa de a fi din nou copil.
LuminiŃele din ochii mei răsar tot mai puternic, oglinzi ale copilului care...există încă aici...în mine!
Îmi e dor de leagănul meu mic, pictat de rânjetul copilăresc ce-mi demasca bucuria...îmi e dor
de basmele cu prinŃi şi prinŃese, de lumea mea printre cenuşărese şi luceferi, îmi e dor să cutreier
pădurea în lung şi-n lat printre trilurile păsărelelor, îmi e dor să văd în oglindă trupul meu de copil,
florile roşii care răsăreau în obrajii mei şi bucuria infinită din privirea mea.
Aşa eram eu la vârsta cea fericită!
Pe malul oceanului ascuns de pieptu-mi, se văd urmele tălpilor de copilă şi sunt desenate
amintiri care se rotesc şi se rotesc în valsul lor spre nemurire. Zăresc o fotografie ascunsă în nisip...
Sunt eu! Florile de câmp îmi împletesc părul bălai sub lumina de aur a toamnei. Trăiesc momentul!
Uit de trecut, uit de viitor...încerc să le ascund sub ceaŃa necunoscutului clipei ce va urma...
Mă regăsesc? Sunt eu? Nu ştiu... Nu ştiu? Cum aş putea să uit ce însemn, cum arăt, cine sunt?
Dar...ce ştiu eu despre mine? Nimic! M-am rătăcit printre dorinŃele de a creşte, de a descoperi
maturitatea, de a-i cunoaşte pe ceilalŃi, dar eu? Eu cine sunt? Oare exist cu adevărat? Îmi privesc
mâinile, dar...nu le văd! Îmi privesc inima, dar...nu mai bate, s-a stins în adâncul sentimentelor
părăsite! Îmi privesc sufletul, dar...văd doar o furtună de culori, o luptă, un război în a mă cunoşte...
Îmi e dor de copilărie...
Un cutremur rece îmi chinuie sufletul...se sparg porŃelanurile, mă tai...şi..las peste tot urme
de...”mine”! Teama îmi strânge inima între aripile ei mari şi ascuŃite, iar eu mă pierd încet în foşnetul
tulburător al penelor decolorate, schiŃate uşor într-un veşmânt de plumb.
Mă închid iarăşi în visuri încercând să-mi dobor frica. Făuresc din nou speranŃe spre a-mi
înfrânge dezamăgirile. Zâmbesc încă o dată doar ca să uit de durere.
Îmi e dor de tine, copilărie! Şi...te caut pretutindeni ...şi... şi te voi găsi!
Da!
Eşti chiar aici, în podul casei, printre iŃele pânzelor de păianjen, într-un cufăr prăfuit şi rătăcit
printre nimicuri...
...eşti... o comoară!
Pentru o frântură de clipă, te-am uitat
 Evelina-Cosmina STOIAN
Elev clasa a VIII-a
Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

DIN POETICA VULCĂNEANĂ
CE E OMUL?

„Nu poți găsi poezie nicăieri când nu o
porți în tine.”.
(Joseph JOUBERT)

Ce e omul? Vis și umbră,
Sclav și zeu și, totuși, om.
E infinitul cel veșnic,
Comprimat într-un atom.
Este punctul care pune
În mișcare Universul.
E medaliei – valoarea
Fața ei, dar și reversul.
E măsura tuturora,
E talonul drept și sacru,
E perfecta-ntruchipare
Și eternul simulacru.
Dar ce preț mai are omul?
Și al vieții adevăr?
Azi când lumea-i suspendată
De un singur fir de păr?
 Gheorghe S. ȘERBAN

„Dintre toate lucrurile, timpul ne dă cel mai
mult de cugetat.”.
(Lucian BLAGA)

LUCIAN BLAGA – 50 DE ANI DE LA TRECEREA
ÎN ETERNITATE A SCRIITORULUI ROMÂN
Scriitorul, filosoful și profesorul Lucian Blaga a fost una dintre cele mai importante figuri ale
culturii românești contemporane. Inițial expresionistă, lirica sa este deschisă miracolelor și cultivă
vitalismul dionisiac.
Lucian Blaga s-a născut la 9 mai 1895, în satul Lancrăm din judeŃul Alba, sat ce poartă-n
nume „sunetele lacrimei”. Copilăria sa a stat, după cum el însuşi mărturiseşte, „sub semnul unei
fabuloase absenŃe a cuvântului”, autodefinindu-se „mut ca o lebădă”, deoarece viitorul poet nu a
vorbit până la vârsta de patru ani. Fiu de preot, Isidor Blaga despre care află de la fraŃii lui că „era de
o exuberanŃă şi de o volubilitate deosebit de simpatică”, este al nouălea copil al familiei, iar mama
lui este Ana Blaga, născută Moga, pe care autorul o va pomeni în scrierile sale ca pe „o fiinŃă
primară”.
Hipnotizat de mister, așa ni-l închipuim pe Lucian Blaga, ori de câte ori îi citim poemele.
Tematizată ulterior în eseurile din trilogiile filosofice, problema misterului constituie celula
germinativă a întregii creații blagiene. Interesant e că Blaga se raportează la mister nu ca la un prag
de neatins al cunoașterii sau ca la o simplă ipoteză metafizică. Ființa umană însăși se află țintuită în
„orizontul misterului”, iar structurile cognitive sunt modelate și ele de acest cadru ontologic
primordial. A scris versuri, proză, dramaturgie, filozofie, aforisme.
Poezia lui Lucian Blaga se află sub semnul „corolei de minuni a lumii” – simbol al
perfecțiunii și se constituie, cu fiecare volum, într-un edificiu fascinant, în care lirismul, mitul și
filozofia funcționează perfect.
Crezul artistic al lui Blaga este motoul: „Câteodată, datoria noastră în faŃa unui adevărat
mister nu e să-l lămurim, ci să-l adâncim aşa de mult, încât să-l prefacem într-un mister şi mai mare.”
(Pietre pentru templul meu)
„Poeziile lui Blaga sunt bucăți de suflet, prinse sincer în fiecare clipă și redate de o superioară
muzicalitate în versuri care, frânte cum sunt, se mlădie împreună cu mișcările sufletești înseși.
Această formă elastică permite a se reda și cele mai delicate nuanțe ale cugetării și cele mai fine acte
ale simțirii. E și filosofie înăuntru, o melancolică, dar nu deprimantă filosofie, care leagă împreună
toate aspectele dinafară ale naturii și, înlăuntru, toate mișcările prin care și noi îi răspundem” –
spunea Nicolae IORGA.
Lucian Blaga a murit la 6 mai 1961, la Cluj, fiind înmormântat în satul natal trei zile mai
târziu, când ar fi împlinit vârsta de 66 de ani.
„Destinul omului este creația. Poetul este nu atât un mânuitor cât un mântuitor al cuvintelor.
El scoate cuvintele din starea lor naturală și le aduce în starea de grație. ” (Lucian BLAGA)
 prof. Petra MICULESCU

„Poezia - o împărtăşanie a orelor de taină.”
(Vasile GHICA)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII
MISTREȚUL CU COLȚI DE ARGINT
de Ștefan Augustin DOINAȘ

Un PrinŃ din Levant îndrăgind vânătoarea
prin inimă neagră de codru trecea.
Croindu-şi cu greu prin hăŃişuri cărarea,

cânta dintr-un flaut de os şi zicea :
- VeniŃi să vânăm în păduri nepătrunse
mistreŃul cu colŃi de argint, fioros,
ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse
copita şi blana şi ochiul sticlos...
- Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne,
mistreŃul acela nu vine pe aici.
Mai bine s-abatem vânatul cu coarne,
ori vulpile roşii, ori iepurii mici...
Dar prinŃul trecând zâmbitor înainte
privea printre arbori atent la culori,
lăsând în culcuş căprioara cuminte
şi linxul ce râde cu ochi sclipitori.
Sub fagi, el dădea buruiana-ntr-o parte:
- PriviŃi cum se-nvârte făcându-ne semn
mistreŃul cu colŃi de argint, nu departe :
veniŃi să-l lovim cu săgeata de lemn !...
- Stăpâne, e apa jucând sub copaci,
zicea servitorul privindu-l isteŃ.
Dar el răspundea întorcându-se: - Taci...
Şi apa sclipea ca un colŃ de mistreŃ !
Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri :
- PriviŃi cum pufneşte şi scurmă, stingher,
mistreŃul cu colŃi de argint, peste plaiuri :
veniŃi să-l lovim cu săgeata de fier !...
- Stăpâne, e iarba foşnind sub copaci,
zicea servitorul zâmbind îndrăzneŃ.
Dar el răspundea întorcându-se : - Taci...
Şi iarba sclipea ca un colŃ de mistreŃ.
Sub brazi, el striga îndemnându-i spre creste :
- PriviŃi unde-şi află odihnă şi loc
mistreŃul cu colŃi de argint din poveste :
veniŃi să-l lovim cu săgeata de foc !...
- Stăpâne, e luna lucind prin copaci,
zicea servitorul râzând cu dispreŃ.
Dar el răspundea întorcându-se : - Taci...
Şi luna sclipea ca un colŃ de mistreŃ.
Dar vai ! Sub luceferii palizi ai bolŃii
cum sta în amurg, la izvor aplecat,
veni un mistreŃ uriaş, şi cu colŃii
îl trase sălbatic prin colbul roşcat.
- Ce fiară ciudată mă umple de sânge,
oprind vânătoarea mistreŃului meu ?
Ce pasăre neagră stă-n lună şi plânge ?
Ce veştedă frunză mă bate mereu ?...
- Stăpâne, mistreŃul cu colŃi ca argintul,
chiar el te-a cuprins grohăind sub copaci.
Ascultă cum latră copoii gonindu-l...
Dar prinŃul răspunse-ntorcându-se : - Taci.
Mai bine ia cornul şi sună întruna.
Să suni până mor, către cerul senin...
Atunci asfinŃi după creştete luna
şi cornul sună, însă foarte puŃin.

„Cunoaşterea este ochiul dorinŃei şi poate
deveni călăuza sufletului.
(Will DURANT)
DURANT)

ŞTIAłI CĂ…

 În timpul unei furtuni cu descărcări electrice, în anul 1881, în Worcester, Anglia, au căzut la
pământ câteva tone de crabi şi raci.
 În noiembrie 1996, în sudul Tasmaniei, o mulŃime de locuitori au observat în dimineaŃa care a
precedat o furtună intensă, că terenurile din faŃa caselor şi acoperişurile erau acoperite cu o
substanŃă gelatinoasă, care ar fi fost fie icre de peşte, fie meduze de mici dimensiuni.
 În noiembrie 1996, în sudul Tasmaniei, o mulŃime de locuitori au observat în dimineaŃa care a
precedat o furtună intensă, că terenurile din faŃa caselor şi acoperişurile erau acoperite cu o
substanŃă gelatinoasă, care ar fi fost fie icre de peşte, fie meduze de mici dimensiuni.
 În perioada anilor 1982-1986, câteva tone de boabe de grâu au “plouat” pe acoperişurile mai
multor case din Evans, Colorado, conform celor declarate de Gary Bryan, unul dintre
rezidenŃi. Mai interesant a fost faptul că nu existau terenuri cu grâne prin apropiere.
 În august 2001, în Wichita, Kansas, au fost observate averse de ploaie cu coajă de seminŃe de
cereale. Bulevarde întregi au fost acoperite de coji şi păstăi.
 În 1877 au căzut din cer câŃiva aligatori de 30 cm lungime, pe ferma lui J. L. Smith din sudul
Carolinei. Aceştia au aterizat nevătămaŃi şi au început să caute hrană, deoarece erau
înfometaŃi.
 Revista Americană de ŞtiinŃă a consemnat în august 1841, faptul că un “duş” de sânge,
grăsime şi Ńesut muscular, a căzut pe un teren de tutun aparŃinând unei ferme din Lebanon,
Tennessee, S.U.A.
Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„ViaŃa o poŃi înŃelege numai privind înapoi,
dar trebuie trăită numai privind înainte.”

(CONFUCIUS)
CONFUCIUS )
SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA IUNIE

1 iunie
Ion MEDREGA
Vasile DUMITRU
Gheorghe Valentin MARINESCU
Gheorghe SORA
Elena ŞERBAN
Liviu Marian ILIE
Ion FĂŞIE
Cristina Mihaela GRECU
Georgian Octavian ŞETREANU
Gabriela STANCIU
Filareta NEGULESCU
Elena GRECU
Maria FĂŞIE
2 iunie
Maria STOIAN

Rodica GHEORGHE
Otilia BUCĂ
Constantin ZEGHERU
Alexandru PIOARU
Vasile Marian łUłUIANU
Gheorghe OPREA
Maria Simona ODAGIU
Nicolae IONAŞ
3 iunie
Daniela SURUGIU
Tiberiu ILINCA
IonuŃ VlăduŃ STOIAN
ConstanŃa PIOARU
Marius Gabriel ZEGHERU
Constantin Mitică MACAVEI
Mirela MOREANU

4 iunie
Filofteia ILIESCU
Filian DRĂGHICI
Marioara TUDOR
Galina FLOREA
Gheorghe PIOARU
Corneliu ENESCU
Violeta DOBRESCU
Cristina POPESCU
Constantin Bogdan DOBRESCU
Maria PIOARU
Georgiana OlguŃa BĂLAŞA
Vilson ŞETREANU
Florica Magdalena UŞURELU
Cornelia Mirela IOSIF
5 iunie
Angelica MIHAI
Cornelia GRANCEA
Mădălina Elena CIOBU
Mara Alexandra Julie NICSICI
Gabriel ZEGHERU
Filian PIOARU
Dresdemona CRĂCIUN
Elena BADEA
Maria BULIGIOIU
ConstanŃa SMARANDA
Constantin GRECU
Mihail MITRESCU
Floarea MITRESCU
Ion Cristofor FĂŞIE
6 iunie
Gheorghe POPESCU
Valentin AMBROZIE
Ramona PetruŃa BUCUROIU
Maria Manuela GHEORGHE
Mircea Nicolae IONESCU
Emil Gabriel VASILE
Elena SPÎNU
7 iunie
Ion STOICA
Dumitru POPESCU
Constantin Mihai BĂLAŞA
Luiza Daniela MITRESCU
Ion BULIGIOIU
Emilia FĂŞIE
8 iunie
Gheorghe CRĂCIUN
Nicolae Silviu CRĂCIUN
Mircea Gabriel BĂLAŞA
Simona Luiza SAVU
Marius BUCUROIU
Bogdan Nicolae ANTOFIE

Cristina Adelina GHEORGHE
Florin Ciprian LĂCĂTUŞ
Florin DănuŃ DOBRESCU
Emil PIOARU
Vasile Cosmin PIOARU
Gheorghe VĂCARU
Alexandrina GRECU
Alexandru Adrian ISTRĂTOIU
Silviu Vasile ILIE
Constantin Stelian FĂŞIE
Elena Iuliana OANCEA
Micşunica PETRESCU
9 iunie
Rodica SUSANU
Ion SUSANU
Silviu-Dumitru DUłĂ
Adrian-IonuŃ PÎRVU
10 iunie
Polixenia ANTOFIE
Aneliza POPESCU
Patrik Costin MARIN
Genoveva ŞETREANU
11 iunie
Iliana ENESCU
Sebastian IonuŃ TRONECI
IonuŃ Gabriel BĂLAŞA
Ana Maria Daniela DOBRESCU
Georgiana-Elena FĂŞIE
Adriana PIOARU
Vasile-Claudiu STOICA
Elena MEDREGA
Ecaterina ILIE
12 iunie
Cristinel-Petre DOBRESCU
Adina Gabriela DOBRESCU
Elena Mădălina ZEGHERU
Maria BANU
Marius-IonuŃ PANĂ
PetruŃa Andreea BUCĂ
13 iunie
Steliana SAVU
Elena STOICA
Elena SARU
Maria MANTA
Ion GHEORGHE
Mihaela Corina MILEA
Dumitru SPÂNU
Alexandru PETRESCU
Evelina Elena MORARU
Maria Mirela SMARANDA
Bogdan Lucian GRECU

14 iunie
ConstanŃa DOBRESCU
Adriana CIOCĂU
Nicoleta Diana DOBRESCU
Andrei Ronaldo POROJAN
Giuseppe Gabriel FÂŞIE
Alexandra Daniela BĂLAŞA
Cătălin Andrei IONIłĂ
Ciprian GRECU
Sabina NECŞOIU
15 iunie
Maria MARINESCU
Carmen Elena GHEORGHE
Andrei Cristian STOICA
Vlad Andrei OPROIU
Maria PIOARU
Loredana Daniela NEAGU
16 iunie
Elena ANTOFIE
Corneliu CIOCAN
Maria CRĂCIUN
Romică Ciprian ZAMFIRESCU
DănuŃ ENESCU
Diana Nicoleta MANTA
Roxana Ionela BĂLAŞA
Ion ŞERBAN
Marinel UłA
17 iunie
Traian DINU
Constantin SAMFIRESCU
Daniela STOICA
Mihaela Daniela PIOARU
Gheorghe VASILE
Gabriel ŞERBAN
GheorghiŃa MIHAI
18 iunie
Filareta MICULESCU
Liliana POPESCU
Gheorghe-Sorin RĂDOI
Daniel FLOREA
Francesco Nicolae DOBRESCU
Eugenia ŞERBAN
Emilia MIRA
Oana Maria BURCĂ
Ioan Daniel PETRESCU
Marian DINIŞOR
LuminiŃa-Mirela STEULEA
19 iunie
Maria TRONECI
LaurenŃiu MILEA
Aritina DOBRESCU
Andrea Denisa BERECHET

Vasilica ŞETREANU
Aurel MOROE
20 iunie
Maria SARU
Vasile BUCUROIU
Veronica SARU
Corvin CHIRAN
Alexandra Mariana PĂUNESCU
Alexandru Ilie SAVU
Rebeca Alexandra DOBRESCU
Maria BÂRLOG
Dragoş Alexandru NICOLĂESCU
Ion FÂŞIE
Gheorghe ŞETREANU
21 iunie
Maria Simona VĂCARU
Cristina GHEORGHE
Ileana MILEA
Ioachim MIHAI
Vasile IOSIF
Ion Claudiu ILIE
Mioara MÎNDROIU
LuminiŃa ILIE
22 iunie
Ion ARON
Maria STÂNGACIU
Sorin COROERU
Emil DOBRESCU
Cătălin Petrică ILIE
Maria UDOIU
Elena SPÎNU
Elena ILIE
23 iunie
Ion BUCĂ
Alexandru STAN
Ion BIłOC
Laura Gabriela NEAGA
Lucia POPESCU
Viorica OACHEŞU
Corneliu Mihail TRONECI
Florin łUłUIANU
Petre ŞETREANU
24 iunie
Viorica CIOBU
Vasile BRÎNZICĂ
Carmen Luiza ENESCU
Elena ILINESCU
Nicolae GRECU
Ionela ILIE
Gheorghe VASILE
Aurel FĂŞIE

25 iunie
Elena CIOCAN
Mihail Georgian DÎNGEANU
Irinuş Alina TRONECI
Alexia Ştefania ILIE
Mario Andres VASIAN
Elena FĂŞIE
Aurica MITRESCU
Cătălin IonuŃ FĂŞIE
Andreea Beatris OANCEA
Luis Georgian MITRESCU
Teodor FĂŞIE
Sorin GRECU
26 iunie
PetruŃa SAVU
Eufrosina PANAITA
Aurelian MITRESCU
Florica Sorina MĂRGĂRIT
Mircea DĂNILĂ
Nicolae LĂCĂTUŞ
Aurelian IOSIF
27 iunie
Ionică OPROIU
Liliana STÎNGACIU
Marian Tiberiu LĂCĂTUŞ
PetruŃ Antonio LĂCĂTUŞ
Elena BÎRLOG
Nicolae łUłUIANU
Elena STOICA
Anişoara MOISE
Corneliu FLOREA
Valeria BURCĂ
Petre ISTRĂTOIU
28 iunie
Ilarion GHEORGHE
Vasilica DOBRESCU
VlăduŃ IonuŃ ZAMFIRESCU
Ion CRĂCIUN
Vasile Bogdan FĂŞIE
29 iunie
Nicolae ANTOFIE
Petre MIHAI
Elena MIHAI
Vasile GAFIłOIU
Petre DINU
Alina Ionela STOIAN
Vasile Victor STOIAN
Hermina PetruŃa DOBRESCU
Emilian CodruŃ PIOARU
Maria ŞERBAN
PetruŃa-Cristina FĂŞIE
Aurel MIHAI
Antonio Cornel NICOLAE

30 iunie
Vasile BĂLAŞA
Elena Mirabela SPÎNU
Marian Aurel NICOLĂESCU
Ionela BADEA
Florina STANCIU
Georgeta MORARU
Grigore BADEA

„Moartea trebuie privită cu indiferență”
(Chris SIMION)
SIMION
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 ARON Gheorghe – n. 08.03.1927 – d. 19.05.2011
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