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. 10 din 1 decembrie 2011

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

Nr

1 DECEMBRIE

„O libertate, tu eşti strigătul lumii, dar nu
eşti încă credinŃa sa!”
(Alecu RUSSO)

1 DECEMBRIE este ZIUA NAłIONALĂ A ROMÂNIEI conform ConstituŃiei din 2003,
articolul 12, alineatul 2. Astăzi se împlinesc nouăzeci și trei de ani de la Marea Unire.
La 1 decembrie, Adunarea NaŃională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaŃi, şi
sprijinită de peste 100.000 de persoane adunate la eveniment din toate colŃurile Ardealului şi
Banatului, a adoptat o RezoluŃiune care consfinŃeşte unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg
Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi łara Ungurească (Crişana, Sătmar şi
Maramureş) cu România.
Aşa cum sublinia şi istoricul Florin Constantiniu, „…Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne
pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. MăreŃia ei stă în faptul că desăvârşirea unităŃii naŃionale
nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii
naŃiuni române, realizată într-un elan Ńâşnit cu putere din străfundurile conştiinŃei unităŃii neamului,
un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenŃă politică remarcabilă spre Ńelul
dorit.”
Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război. Nici partizani Antantei,
nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluŃia din Rusia şi destrămarea monarhiei
austro-ungare. RaŃionamentul lor s-a înscris formulei tradiŃionale a raportului de putere între state:
victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da
Basarabia; o biruinŃă o excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putinŃă ca toate
aceste provincii să intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat.
Marea noastră Unire, din 1 decembrie 1918, a venit ca urmare a primeia dintre cele două
tentative de sinucidere a Europei modernităŃii, războaiele mondiale… În secolul XX, din păcate,
societatea europeană, şi cu ea cea românească, a fost mai mult bântuită de moarte decât de viață, iar
spaŃiul libertăŃii a fost constant restrâns, până la prăbuşire.
Învățătura lăsată de Ferdinand și Maria, de oamenii politici sau de românii care au murit cu
sutele de mii în primul război mondial este că instituția și valorile sunt singurele care contează, în
gravele momente istorice, ca și în norocoasele momente istorice.
LA MULłI ANI ROMÂNIA! LA MULłI ANI ROMÂNI!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Istoria este versiunea evenimentelor trecute
asupra cărora oamenii s-au pus de acord.”
(Napoleon BONAPARTE)

OAMENI CARE AU FĂCUT ISTORIA...
INTERVIU CU DOMNUL Alexandru ENE - VETERAN DE RĂZBOI
Pompilia BĂJENARU: Am venit astăzi la dumneavoastră pentru a vă ruga să-mi acordați
un interviu în calitate de veteran de război pentru ziarul local ce se numește ACUM.
Alexandru ENE: Eheee! A trecut mult timp de atunci… E greu să-mi amintesc cu lux de
amănunte. Iar uneori chiar nu-mi doresc să-mi amintesc…
Pompilia BĂJENARU: PovestiŃi-ne ceea ce vă amintiŃi de atunci!
Alexandru ENE: La 21 de ani am plecat militar. După doi ani m-am eliberat. Asta se
petrecea în anul 1939. N-am apucat să stau acasă decât 30 de zile că am primit o telegramă cu
ordinul de încorporare. Am fost chemat la Cluj unde făcusem şi armata.
Pompilia BĂJENARU: Ce-a urmat?
Alexandru ENE: Am făcut iarăşi instrucŃie pentru că începuseră nemŃii războiul. NemŃii au
venit peste noi ca să facem alianŃă cu ei. Hitler şi Antonescu făcuseră această alianŃă împotriva
ruşilor. Scopul pentru care noi am acceptat acest lucru a fost acela de a evita ocuparea germană.
Armata noastră şi cea a aliaŃilor nemŃi a înaintat până ce ruşii, nemaiavând pe unde a se
retrage, era cât pe ce să se înece în Volga. I-am bătut. În acest moment au intervenit americanii. Au
sărit în ajutorul ruşilor pentru a împiedica expansiunea germană. Au venit cu avioanele. Erau atât de
multe…parcă erau ciori, aşa împânziseră cerul!
Când americanii au început bombardamentele frontul s-a rupt şi am fost nevoiŃi să ne
retragem. Ne-am întors în Ńară unde nemŃii şi-au manifestat nemulŃumirea faŃă de prestaŃia armatei
noastre într-un fel acuzator.
Au urmat multe lupte. După ce la început fusesem aliaŃi cu nemŃii, la un moment dat am
întors armele împotriva acestora făcând alianŃă cu ruşii… Împreună cu aceştia am plecat după nemŃi.
Am trecut Ungaria, Cehoslovacia, până la Bruno. Am trecut prin munŃi. NemŃii aveau în aceşti munŃi
cazemate. Aruncau în noi de sus cu grenade, cu muniŃie de-a lor… Au murit mulŃi români tineri în
acest prăpăd numit război…
Pompilia BĂJENARU: Cu ce armă aŃi luptat?
Alexandru ENE: Eram la artilerie antiaeriană. Luptam cu tunurile. Noi apăram frontul de
atacurile aeriene dar eram responsabili şi cu apărarea obiectivelor majore: poduri, noduri de cale
ferată, etc. Trăgeam în avioane la 3000 de metri. Când acestea se apropiau de sol eram nevoiŃi să
tragem cu mitralierele. Nu aveau aproape nici un efect mitralierele asupra avioanelor. Trăgeam şi
gloanŃele ricoşau. Stăteam în tranşee ori pitiŃi după vreun pom sau tufiş. Era un vacarm asurzitor. Tot
timpul acesta petrecut pe front era parcă o aşteptare a morŃii…
Pompilia BĂJENARU: Nu aŃi fost rănit?
Alexandru ENE: Nu. M-a ferit Dumnezeu… Mureau colegi de-ai mei pe capete. Venea
popa şi-i îngropa câte 2-3 într-o cutie…
Pompilia BĂJENARU: Până unde aŃi mers cu luptele?
Alexandru ENE: Până la Stalingrad. În 5 ani petrecuŃi acolo nu mai ştiam de somn sau de
mâncare cum trebuie. Vai de lume… Zi şi noapte trebuia să stai atent. Când se mai liniştea câte puŃin
puneai capul jos pe unde apucai să furi câteva minute de somn. Erai norocos când mai erai primit în
câte o casă…
Pompilia BĂJENARU: Vă primeau oamenii în case?

Alexandru ENE: Ne primeau femeile că ele rămăseseră acasă. Şi româncele şi rusoaicele
ne primeau. Ne mai dădeau câte o cămaşă de schimb… De mâncare ce să spun? Erau zile în şir când
mâncam poate doar 2-3 biscuiŃi, atât. Nici apă nu aveam curaj să bem că otrăviseră cişmelele; mai
găseam câte o baltă pe câmp sau beam din urmele copitelor de animale. Singurul lucru pe care-l
simŃeam acolo era acela că fusesem trimişi la moarte… Ne umplusem de păduchi, de ploşniŃe…
Râdeam de nemŃi că ei nu văzuseră niciodată păduchi, erau oameni curaŃi. Stăteau noaptea şi
prindeau păduchi apoi îi omorau cu patul pistolului!!!
Pompilia BĂJENARU: NemŃii erau trataŃi mai bine?
Alexandru ENE: Sigur! Şi ei şi ruşii… Aveam alt meniu, erau trataŃi separat – şi mâncare
mai bună, li se dădea şi băutură, şi haine mai bune, mai groase. Noi aveam bucătăria pe o căruŃă.
Când era mai linişte venea cu căruŃa la noi şi primeam o bucată de pâinică, uneori o ciorbă…
Cel mai tare mă impresiona când murea vreun coleg. Îi auzeai cum strigă… Nici nu vreau
să-mi mai amintesc… Am văzut unul căruia îi fusese retezat capul şi corpul a mai mers câŃiva metri
până s-a prăbuşit…
Pompilia BĂJENARU: Geroase iernile în Rusia?
Alexandru ENE: Era un frig de simŃeai că mori, ger până la -60 de grade.
După ce m-am eliberat nu puteam să mă trezesc la realitate. Mi se părea că visez şi că mă
voi trezi în mijlocul frontului… Mult timp visam noaptea împuşcături şi bombardamente… Ferească
Dumnezeu de război! Acolo îŃi aştepŃi moartea în fiecare clipă…
Pompilia BĂJENARU: Ce grad aŃi avut când v-aŃi eliberat?
Alexandru ENE: Plutonier m-am eliberat. În 1945 când s-a terminat războiul am primit
legitimaŃie de război şi am fost decorat. Pentru asta statul mă răsplăteşte acum cu o pensie de 250 lei.
Atât consideră că merit pentru cei 5 ani irosiŃi din tinereŃea mea…
Încă odată spun: ferească Dumnezeu de războaie! Să nu mai fie aşa ceva niciodată… Ca
războiul nu e nimic pe lume…
Pompilia BĂJENARU: MulŃumesc din suflet pentru timpul acordat şi să vă Ńină Dumnezeu
sănătos în continuare!
Alexandru ENE: La 95 de ani ai mei ce sănătate să mai fie?! Eu vă urez să ajungeŃi şi
dumneavoastră la vârsta mea!

„Cine iartă are dreptate, mânia greşeşte.”
(VOLTAIRE)

PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL

Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca
obiect demiterea acestuia, organizat în condiŃiile legii.
Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii
adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a
nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităŃii locale sau a neexercitării atribuŃiilor
ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.
Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul
naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărŃii de identitate şi semnătura olografă ale cetăŃenilor
care au solicitat organizarea referendumului.
Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puŃin 25% dintre
locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităŃile
componente ale comunei, oraşului sau municipiului.

Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat
preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanŃa de judecată prefectului
care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.
Ordinul de suspendare se comunică de îndată primarului.
Dacă primarul suspendat din funcŃie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în condiŃiile
legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.
Aceste prevederi se aplică şi viceprimarului.
În caz de vacanŃă a funcŃiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcŃie a acestuia,
atribuŃiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după
caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităŃii consilierilor
locali în funcŃie. În această situaŃie consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor
săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuŃiile viceprimarului.
În situaŃia în care sunt suspendaŃi din funcŃie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi
viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier local care va îndeplini atât atribuŃiile primarului, cât
şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea suspendării.
Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcŃia de primar, cât şi cea de viceprimar,
consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile mai sus-menŃionate aplicându-se până la
alegerea unui nou primar. Data organizării alegerilor pentru funcŃia de primar se stabileşte de
Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la
vacantarea funcŃiei de primar.
(în numărul viitor: InstituŃiile, serviciile publice de interes local
şi aparatul de specialitate al primarului)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin DispoziŃia nr. 502 din 18 noiembrie 2011 a convocat în
şedinŃă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 24 noiembrie 2011 şi a propus
următoarea ordine de zi:
1. Informare privind desfășurarea acțiunilor și lucrărilor de pregătire și efectuare a
recensământului populației și locuințelor. Prezentarea rezultatelor provizorii.
2.
Informare privind încasarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2011. Măsuri
pentru lichidarea pozițiilor de rol.
3.
Aderarea comunei Vulcana-Băi la Societatea Națională de Cruce Roșie din România,
Filiala Județului Dâmbovița;
4.
Aprobarea planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul
comunei, pe perioada sezonului rece;
5.
Validarea DispoziŃiei primarului comunei nr. 489/2011privind rectificarea bugetului
local pe anul 2011;
6. Probleme curente ale administraŃiei publice locale:
a) anunŃ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012;
b) anunŃ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
bugetului local pe anul 2012;
c) anunŃ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Programului achiziŃiilor publice pentru anul 2012.
7. Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinŃei următoare.
 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECłIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„CredinŃa este baza tuturor miracolelor şi misterelor
care nu pot fi analizate de legile ştiinŃei.ˮ
(Napoleon
Napoleon HILL)

NAŞTEREA DOMNULUI

Ca în fiecare an, la 25 decembrie, luminatul praznic al
Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de o
negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi reprezintă
împlinirea făgăduinŃelor şi nădejdilor pe care Dumnezeu le-a
dat oamenilor de la început, ca îndemn de călăuză pe drumul
ce duce spre mântuire.
"Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în
zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în
Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a
născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne
închinăm Lui. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toŃi
arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis:
În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: "Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti
nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe
poporul Meu Israel". Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a
arătat steaua. Şi trimiŃându-i la Betleem, le-a zis: MergeŃi şi cercetaŃi cu de-amănuntul despre Prunc
şi, dacă Îl veŃi afla, vestiŃi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au
plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat
deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intrând în
casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi
deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinŃare în vis să nu
se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în Ńara lor." Evanghelia după Matei 2, 1-12
Ascultând istorisirile minunate din Sfânta Evanghelie despre cele petrecute în noaptea
sfântă a Naşterii, simŃim în inimile noastre o tainică chemare de a porni cu cugetul pe urmele magilor
de la Răsărit, cu ochii aŃintiŃi spre steaua călăuzitoare spre Betleem, unde s-a născut Hristos. Acolo,
în peşteră, în ieslea cea săracă, Pruncul nou-născut a venit pe Pământ să sfinŃească pe om, să-l facă
sălaş dumnezeiesc. Împreună cu păstorii auzim şi trăim şi noi frumuseŃea fermecătoare a cântării
îngereşti: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”. Aceste
sfinte întâmplări din Betleem trezesc în sufletele noastre în primul rând recunoştinŃă pentru
nemăsurata dragoste a Tatălui Ceresc faŃă de noi, oamenii, şi pentru marea jertfă pe care a făcut-o
prin Fiul Său ca să ne mântuiască.
An de an bucuria sărbătoririi Naşterii Domnului pune stăpânire pe întreaga noastră fiinŃă.
Este, de fapt, partea comuniunii noastre la bucuria cea sfântă şi fără de sfârşit a vieŃii dumnezeieşti,
pe care o zugrăveşte Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan când afirmă: „ViaŃa s-a arătat şi am văzuto şi vă mărturisim şi vă vestim viaŃa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă” (I Ioan 1, 2-3).
Sărbătoarea Naşterii Domnului este, astfel, sărbătoarea vieŃii. Prin Întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu
ne-a descoperit valoarea şi frumuseŃile vieŃii. Mântuitorul a venit în lume pentru a da un sens nou
existenŃei omeneşti.
„Ziua de naştere a Domnului este ziua de naştere a păcii”, spune un sfânt părinte al Bisericii,
întrucât Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca să împace pe om cu Dumnezeu şi pe oameni între
ei. O frumoasă cântare bisericească îndeamnă:
„Hristos se naşte, măriŃi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaŃi-L!
Hristos pe Pământ, înălŃaŃi-vă!”
Totul este bine când trăim în linişte, iar bucuria noastră este deplină când avem siguranŃa
zilei de mâine.
Hristos a coborât din ceruri, pentru ca noi să-i ieşim întru întâmpinare prin trăirea virtuŃilor
care duc la desăvârşire. Să avem, aşadar, mereu în inimile noastre fiorul sfânt, trăit de magii care au
mers să se închine Mântuitorului, aducând daruri Celui ce S-a făcut om, pentru ca noi să ne
îndumnezeim prin credinŃa şi faptele noastre.

Purtând în inimi şi în cugete bucuria acestei sfinte sărbători, vă doresc tuturor să o petreceŃi
cu pace, sănătate şi alese bucurii, potrivit datinilor străbune.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Prima iubire pe care o simŃim este cea a părinŃilor
pentru noi”.
(Frances WILKS)
WILKS)

MUNCESC PENTRU COPII SAU PENTRU BANI…?

Scriu aceste rânduri pentru că în momentul în care mă deplasez la diverse anchete sociale,
părinŃii copiilor de la Vulcana-Băi spun cu mare of cât de greu se descurcă din cauza situaŃiei
financiare grea pe care au şi cum se străduiesc să le asigure copiilor un trai mai bun.
Şi povestea mea acum începe: unii părinŃi spun că sunt nevoiŃi să plece la muncă în
străinătate, pentru a asigura familiei - o casă, o maşină şi pentru a le asigura un trai mai bun copiilor,
concluzionând că muncesc pentru copii. Am încercat în diverse rânduri să le explic astfel: dacă au
cântărit bine ceea ce câştigă şi ceea ce pierd dintr-o astfel de muncă?
Dar răspunsurile sunt toate aproape la fel: „Nu avem unde munci la noi în Ńară, nu putem
trăi cu salariile pe care le luaŃi voi în Ńară, noi am învăŃat să trăim la un alt nivel”, apoi mai strecoară
câte un cuvânt într-o limbă străină, pe motiv că nu mai ştie cum se pronunŃă în limba română şi
iarăşi, încheie prin a spune că nu-şi pot ajuta copiii.
Recunosc, nu am auzit pe niciunul (dintre cei cu care am conversat eu) despre faptul că îşi
lasă, cu ochii în lacrimi, părinŃii bătrâni, care poate şi dumnealor or fi dus-o greu, dar au stat cu
familia şi cu bătrânii lor să le asigure îngrijirea, să le aline singurătatea, să le facă bătrâneŃea şi aşa
destul de grea, mai uşoară.
Nu se mai gândesc la tradiŃii, pentru ei tradiŃia însemnând că vin acasă de Crăciun şi de
Paşti, cu cadouri pentru cei dragi.
MulŃi nu au mai putut veni nici în momentul în care şi-au pierdut părinŃii. Mă gândesc cu
groază când vor veni şi în curtea părinŃilor vor găsi grădiniŃa de flori plină de buruieni, iarba necosită
de ani buni, garduri picate, casa cu prispă fisurată şi acoperită de păienjeni, iar părinŃii în morminte
neîngrijite şi fără o lumânare aprinsă.
Cu toŃii spun că merg în străinătate pentru copii. Dar cu copiii au discutat dacă îşi doresc
case cu multe etaje, cu confort sporit, cu mult mai frumoase decât ale vecinilor? Cum nu vor mai sta
la masă cu familia sau nu vor mai organiza masa de duminică etc; s-au le-au spus numai despre
partea frumoasă a lucrurilor: că le vor trimite pachete, că vor fi mai bogaŃi decât verii sau vecinii lor,
că dacă ai bani în ziua de azi deschizi orice uşă etc?
Poate ar fi mai bine, dacă le-ar spune copiilor că la plecarea dumnealor, vor fi îngrijiŃi de
bunici (în rare cazuri de vecini sau prieteni), că nu vor mai simŃi mirosul părinŃilor, că nu le va mai
citi nimeni o poveste seara, că nu vor mai auzi vocea mamei, spunând noapte bună; că vor trece anii
şi când copiii vor fi şi ei adulŃi se vor întreba cum o să se descurce pentru că mama şi tata nu au avut
posibilitatea să-i înveŃe, să spună te iubesc, mulŃumesc, cum trebuie să se comporte, cum trebuie să
se gospodărească etc.
Aceşti copii adulŃi vor deveni şi ei, la rândul lor, părinŃi şi cum îşi vor organiza familia, dacă
nu au exemplu de la mama şi de la tata?

Le spun destul de des acestora, că o bătrâneŃe frumoasă Ńi-o asiguri de la tinereŃe, iar
referitor la copii, consider foarte importanŃi cei 7 ani de acasă, poate sunt demodată, dar vedem cu
toŃii unde s-a ajuns.
Un alt aspect important este şi pregătirea copilului încă de la grădiniŃă, exemplul pe care-l
dau mereu este fundaŃia unei case: degeaba ridici o clădire imensă pe o fundaŃie şubredă, că nu o să
reziste.
Doamne, mă rog mereu pentru aceşti părinŃi plecaŃi în străinătate, să cântărească mai bine
lucrurile şi să aleagă ce este mai de preŃ pentru copiii lor: IUBIREA, APROPIEREA, EDUCAłIA
PRIMITE LA TIMP SAU BANUL?

 Ortansa MIHAI
INSPECTOR ÎN CADRUL SERVICIULUI
PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

„ÎnvăŃătura îŃi dă lumina dar nu te înalŃă decât
prin caracter.”
(Ovid Aron DENSUŞIANU)

COMUNICAREA ÎN GRUP
PRINCIPALELE TEORII ALE COMUNICĂRII ŞI IMPLICAłIILE PENTRU
MANAGEMENTUL CLASEI ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR
(Continuare din numărul anterior)
Ca şi forme ale comunicării din perspectiva managementului clasei de elevi, se disting:
• Comunicarea verbală, care se realizează prin limbaj şi care are ca modalităŃi de
exprimare: comunicarea verbală simplă, convingerea şi sugestia.
Atât comunicarea verbală simplă, cât şi convingerea exploatează funcŃia cognitivă şi comunicativă a
limbajului, în timp ce sugestia vizează folosirea funcŃiilor expresive şi persuasive ale limbajului, care
asigură procedeele schimbului de informaŃie emoŃională.
• Comunicarea nonverbală, formă de comunicare constituită din elemente
paralingvistice, utilizată pentru exprimarea atitudinilor interpersonale, a stărilor psihice afective, dar
şi pentru nuanŃarea şi precizarea ideilor transmise. În relaŃiile educaŃionale, comunicarea nonverbală
are un rol major, transmiŃând sensuri revelatoare. Cu toate acestea are însă un grad evident de
ambiguitate, existând riscul unor induceri în eroare, dacă nu se tine seama de context, de cultura
căreia îi aparŃin elevii, de relaŃia cu cel care emite mesajul sau de starea afectivă a momentului
respectiv. În comunicarea nonverbală se are în vedere repetarea (întărirea mesajului nonverbal) ,
substituirea (înlocuirea exprimării verbale a unei stări de spirit), complementaritatea (precizarea
tipului de relaŃie a interlocutorilor), accentuarea (a unor părŃi din mesaj), ajustarea, contrazicerea.
Modelele de comunicare întâlnite în managementul clasei sunt: modelul procesual, modelul
interactiv, modelul sistemic şi cel comportamental.
Procesele de comunicare reprezintă practic baza relaŃiilor interpersonale din clasa de elevi,
iar funcŃia metalingvistică a comunicării prezintă evidente implicaŃii asupra acestor relaŃii prin
preocuparea pentru o cât mai bună înŃelegere a mesajului transmis.
Având în vedere cei doi agenŃi implicaŃi în procesul comunicării (emiŃătorul şi receptorul),
conŃinutul funcŃiei metalingvistice se prezintă astfel:
• pentru emiŃător, preocuparea pentru orientarea atenŃiei celui care recepŃionează către ceea ce
dorim să comunicăm, se realizează prin precizări formale, de suprafaŃă, prin expresii de genul:

„trebuie să priveşti problema din această perspectivă...”, „trebuie să ai în vedere acest aspect...” ,
„spunând aceasta mă refer la...”;
• pentru receptor, dacă acesta nu înŃelege mesajul transmis, poate adresa întrebări de genul:
„Ce vreŃi să spuneŃi?”, „La ce vă referiŃi când...?”, etc.
În comunicarea scrisă, funcŃia metalingvistică este evidentă prin utilizarea apoziŃiilor
explicative, iar pentru delimitarea explicaŃiilor suplimentare sunt utilizate paranteze, linii de pauză
sau puncte de suspensie. Această funcŃie influenŃează succesul comunicării prin centrarea mesajului
asupra codului; deşi precizările nu conŃin informaŃii ştiinŃifice şi nu constituie practic esenŃa
comunicării, lipsa acestora poate duce la interpretări eronate ale mesajului sau la neînŃelegere.
În activitatea profesională, pentru a se face înŃeles, educatoarea trebuie să dezvolte anumite
conduite, cum ar fi:
• explicarea termenilor şi a calificativelor utilizate, folosind pauze în vorbire sau apelând la
expresii suplimentare;
• precizarea punctelor de vedere, a perspectivelor din care educatoarea abordează o situaŃie, de
învăŃare normală sau de criză, obişnuindu-i pe elevi să practice şi ei acelaşi stil metalingvistic;
• anticiparea încă din timpul proiectării conŃinutului informaŃional a multor nelămuriri ce pot
apărea în timpul desfăşurării activităŃii.
Pentru faptul că elevii, în cele mai multe cazuri, nu pun întrebări şi nu solicită lămuriri
suplimentare (ca efect al comunicării unidirecŃionale sau din lipsă de curaj), aceştia trebuie învăŃaŃi
să recepteze activ informaŃiile, să le treacă prin filtrul propriei personalităŃi, să le supună propriei
judecăŃi de valoare. Educatoarea are datoria de a stimula gândirea critică a elevilor, de a solicita în
permanenŃă opinia acestora şi propria interpretare.
În comunicarea interpersonală în cadrul relaŃiilor educaŃionale paraverbalul şi nonverbalul au
un rol important.
În calitate de manager al clasei, educatoarea are obligaŃia de a respecta câteva reguli ale
paraverbalului:
• volumul vocii să varieze în funcŃie de momentul discursului (mai tare şi cu mai mult
entuziasm la început şi la final, pentru a accentua obiectivele şi concluziile), adaptat ambianŃei
(volumul vocii ridicat într-o sală mare, redus într-o sală mai mică); trebuie evitată impresia de Ńipăt;
• ritmul vorbirii trebuie să fie variat, pentru a se evita monotonia. Se vorbeşte mai rar atunci
când se subliniază ideile principale şi se păstrează un ritm alert la pasajele de tranziŃie, descriptive
sau familiare elevilor; „sunetele fără cuvinte”, ruperile dese de ritm afectează modul de înŃelegere al
mesajului şi trebuie evitate, dar o pauză în vorbire la un moment oportun poate capta atenŃia şi
pregăteşte clasa pentru o idee importantă. Ritmul poate fi corectat de mişcări corporale adecvate;
• tonalitatea trebuie să fie în general normală, însă ridicarea sau coborârea bruscă a tonului
poate sublinia o idee importantă (sau calma o situaŃie „turbulentă”);
• articularea cuvintelor trebuie să fie clară, corectă distinctă ;
Nonverbalul priveşte modul în care privirea, corpul, gesturile, mimica însoŃesc discursul
verbal, întărind, sau dimpotrivă, reducând efectele acestuia asupra clasei. Acest „mod de exprimare”
este cu precădere inconştient –spre deosebire de limbajul verbal şi paraverbal - ca urmare
posibilităŃile de a-l controla fiind reduse. Pentru că este foarte important ca mesajul verbal, uşor de
manipulat, să fie în concordanŃă cu mesajele nonverbale, care sunt mai greu de controlat, există în
prezent diverse discipline care studiază aspectul fizic, poziŃia corpului, mişcările corpului, gesturile
mâinilor, privirea, mişcările ochilor. Pentru că prima impresie se schimbă foarte greu, cadrele
didactice trebuie să aibă în vedere tot timpul limbajul nonverbal care, la fel ca şi cel paraverbal,
poate fi mai uşor de controlat pe măsură ce acumulăm experienŃă. Astfel vom putea prin anumite
gesturi corporale sau atitudini să influenŃăm pozitiv încrederea celui cu care comunicăm, să
detensionăm o situaŃie de criză, să ne eficientizăm discursul. O comunicare asertivă poate transforma
elevii din ascultători pasivi, indiferenŃi, în parteneri activi, interesaŃi, implicaŃi în situaŃiile
educaŃionale.
Ascultarea este o verigă principală a actului de comunicare. Profesorii pe care îi preferă elevii
şi cărora le comunică problemele pe care le au, sunt cei care ştiu să asculte. Unele probleme pe care
le are elevul se pot rezolva la acest nivel, al ascultării, deoarece fiind ascultat, copilul are ocazia să-şi
exprime dificultatea, s-o conştientizeze mai bine, s-o analizeze şi, în felul acesta, uneori, ajunge
singur la o soluŃie.
Ascultarea poate fi de două tipuri:

• pasivă – elevul vorbeşte, dar nu ştie dacă este ascultat(cealaltă persoană îl priveşte, dar nu îi
oferă niciun indiciu că îl ascultă, se gândeşte la altceva, se ocupă cu altceva sau priveşte în altă
parte).
• activă, care se poate realiza prin următoarele modalităŃi:
Semne prin care îi arătăm că îl ascultăm şi îl încurajăm să continue: ne uităm la el, ne aplecăm
spre el, dăm aprobator din cap, spunem”da”, „continuă”etc.
Cazuri şi soluŃii:
Repetarea emoŃiilor sau a sentimentelor pe care le exprimă elevul.
Ex.: Elevul: „ Am mers la colŃul cu construcŃii ca să mă joc cu ceilalŃi, dar nu m-a băgat nimeni în
seamă şi m-am simŃit singur”.
Răspuns: „ Deci te-ai simŃit singur pe terenul de sport”.
Sumarizarea – redarea concisă a conŃinuturilor exprimate de elev.
Ex.: Elevul: „Ieri m-am trezit târziu, am întârziat grădiniŃă., iar când mama m-a lăsat în sala de grupă
am început să plâng. A doua zi nu am mai vrut să vin la grădiniŃă.”.
Răspuns: „ Deci ieri ai avut o mulŃime de probleme la grădiniŃă şi cu mama ta.”
Întrebările de clarificare: „PoŃi să-mi spui mai multe despre asta?”, Cum s-a întâmplat de nu te-ai
trezit la timp?”Este de preferat să se evite întotdeauna întrebarea „De ce?” care determină o
justificare şi nu cauza reală a comportamentului.
(Continuare în numărul următor)
(Bibliografie:
Albu, Gabriel –Comunicare interpersonală, Ed. Universitaria,
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- Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, ediŃia a II-a, revăzuta şi
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 Educatoare Elena NECULĂESCU
VULCANA DE SUS

GRĂDINIȚA „PARADISUL COPIILOR”

„Cuvântul "imposibil" nu există în
dicŃionarul meu.”
(Napoleon BONAPARTE)

THE YOUNGEST ENTREPRENEURS OF EUROPE (TYEOE) - BULGARIA

O nouă etapă a proiectului « TYEOE », o nouă vizită în una dintre Ńările partenere în proiectul
multilateral. De data aceasta o vizită la vecinii şi prietenii nostri bulgari în micuŃul oraş Pavlikeni.

De data aceasta într-o formulă numeroasă, cu nu mai puŃin de 6 profesori şi 5 elevi participanŃi
am petrecut o săptămână învăŃând despre antreprenoriat, multiculturalitate şi îmbunătăŃindu-ne
cunoştinŃele de limba engleză alături de, deja vechii noştri parteneri şi prieteni din Polonia,
Portugalia, Turcia şi Ungaria.

Elevii au avut ocazia de a locui pentru 5 zile împreună cu familiile bulgare care i-au găzduit,
dând dovadă de o ospitalitate remarcabilă.

Cele 5 zile au trecut repede, fiind umplute cu numeroase activităŃi legate de scopul proiectului,
acela de a încuraja şi dezvolta spiritul antreprenorial încă din şcoală.

Astfel, au fost vizitati mici întreprinzători locali care se bucură de succes şi care au împărtăşit
din secretele reuşitei lor.

Nu a lipsit dimensiunea cultural – educativă a proiectului, reprezentanŃii Ńării gazdă prezentând
propriul sistem de învăŃământ şi istoria acestuia, precum şi organizând vizite educative în
împrejurimile oraşului.

După o săptămână plină de evenimente deosebite şi activităŃi educative ne-am luat la revedere
de la gazdele noastre şi de la partenerii de proiect, nu înainte de a stabili detaliile următoarei etape a
proiectului, vizita la pertenerii polonezi, şi de a întocmi lista activităŃilor din cadrul proiectului de
realizat până atunci.

MulŃumim încă o dată echipei bulgare pentru o experienŃa de neuitat.

 Prof.. Maria Manuela GHEORGHE
ŞCOALA VLAD łEPEŞ VULCANA DE SUS

„Cum poate avansa o naŃiune fără educaŃie şi
cultură?! Este precum o casă fără fundaŃie.”
(Rita DRUMEŞ)
DRUMEŞ)

VULCANA-BĂI - ETNOGRAFIE
I.

ETNOISTORIA AŞEZĂRII
(Continuare din numărul anterior)

FOLCLOR LITERAR
I. Balade
a. În zonă nu există repertoriu de balade
b. În zonă nu există repertoriu de balade culese şi tipărite.
c. Nu există balade culese şi netipărite
d. Am avut persoane care cunoşteau şi spuneau balade la diferite ocazii: Eoachim
SMARANDA - 1943-2004.
În comună nu mai există persoane care cunosc şi spun balade la diferite ocazii.
Cântecele şi doinele nu există arhivate, nu se mai cântă, nu putem să mai nominalizăm nici un
nume. Există însă câteva persoane mai tinere care pot fi prezentate ca iubitoare ale cântecului
popular: Sofia TEODORESCU - studentă născută la 20.09 1984 şi Nicoleta STATE - studentă născută la data de 25.09 1986.
Cântecele, jocurile din Vulcana – Băi pot fi socotite în bună măsură manifestări de artă.
Instrumentele din care s-au cântat şi se mai cântă şi astăzi dar foarte rar sunt fluierul, cavalul, iar
jocul adesea însufleŃit de strigături se joacă de flăcăi şi fete în special la nunŃi. Cele mai îndrăgite
jocuri sunt: hora mare, sârba cu cap şi coadă şi breaza.
Referitor la basme, legende, snoave, proverbe, zicători şi ghicitori am avut persoane care
spuneau la diferite ocazii, au trăit cu ani mulŃi în urmă, dar nu mai există documente scrise care să le
nominalizeze.

∗. Descântece
În localitatea noastră se mai păstrează în conştiinŃa oamenilor gândiri magice, dar nu se mai
practică. Foarte rar se mai practică descântecul pentru oameni. Acestea sunt formule stereotipe
orale cărora li se atribuie forŃa magică de a vindeca şi aparŃine medicinii empirice.
Personal consider că nu pot să mai culeg la această dată producŃii folclorice deoarece nu se mai
cunosc persoane care să le deŃină.
FOLCLOR MUZICAL
În comuna nu au existat cântăreŃi consacraŃi care să interpreteze cântece sau balade.
La fluier şi la caval ştia să cânte bine Eoachim Smaranda decedat în anul 2004.
Astăzi comuna noastră nominalizează pe Oana ŞERBAN care ştie să cânte la oboi şi care
a participat în anul 2007 la Concursul organizat în fiecare an la Târgovişte „Crizantema de aur”
unde a obŃinut locul II. Are numai 20 de ani şi este studentă la conservator.

∗. Cântece pentru sărbătorile de iarnă.
Obiceiurile Anului Nou practicate în perioada 24 decembrie - 7 ianuarie, obiceiuri ce sunt
legate în special de sărbătorile Crăciunului, ale Anului Nou şi au o mare bogăŃie folclorică. Aceste
obiceiuri sunt grupate în colinde şi urări.
Colindele sunt religioase şi au ca subiect principal naşterea domnului Isus Hristos, colinde
de stea. Copiii cu o stea frumos împodobită cântă pe la casele oamenilor:
„Steaua sus răsare
Ca o taină mare
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte
Că astăzi curata
Preanevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia……”

Sărbătoarea Anului Nou cunoaşte, urarea pluguşorului însoŃită de bice, clopoŃei, tălăngi.
Este un vechi obicei agrar. Urarea cântată este un poem cu întâmplări hazlii şi vorbe de duh cu un
conŃinut în care se succed muncile agricole de la arat şi semănat.
Se urează în versuri pline de vervă fiecărui gospodar.
„ S-a dus la arat
La câmpul durat
La mărul rodat
Pe un deal ascuŃit
Ca o dungă de cuŃit
Ajungând
Şi începând
A brăzdat şi a arat
În lungiş şi-n curmeziş
Brazdă neagră a răsturnat
Grâu de vară a semănat
Grâu de vară
Cu secară
Până-n seară să răsară
S-alunge foamea din Ńară.
SORCOVA este un obicei specific Munteniei mai ales copiilor care purtând în mână o
ramură împodobită cu hârtie colorată merg pe la casele oamenilor urându-le ani mulŃi fericiŃi,
sănătate „tăria fierului”, „ frumuseŃea trandafirului”.
Tot ca obicei peste an la Vulcana-Băi este cunoscută „IORDĂNEALA”. În seara de 7
ianuarie un grup de tineri însoŃiŃi de lăutari merg pe la casele oamenilor unde sunt persoane care
poartă numele de ION şi le urează „LA MULłI ANI!”.

∗ . Pentru celelalte sărbători ale anului, pentru sfintele Paşti se cântă prohodul în cor la
biserică de către toŃi participanŃii:
„În mormânt, viaŃă
Pus-ai fost Hristoase……”
∗. Pentru înmormântare nu există cântece.
∗. Cântece şi jocuri de nuntă - am descris la
∗. Cântece rituale magice.

obiceiuri – nunta.

În satul Vulcana de Sus exista ca obicei paparudele - un cântec ritual pentru rodire. Un
grup de copii împodobiŃi cu frunze, cu găleŃele de apă merg pe la casele oamenilor vara când este
secetă cântând şi stropindu-i cu apă:
„Paparudă rudă
Vino de ne udă
Cu găleata leata
Peste toată ceata”.
Este un obicei care rezumă deci o invocaŃie adresată forŃelor naturii care stăpânesc şi
ascund apa în timpul secetei.

∗.

Repertoriul păstoresc - Nu se mai cânta cântece legate de viaŃa păstorească.
(Continuare în numărul următor)
 Constanța SPÎNU,
REFERENT

„Dacă părinŃii tăi nu au avut nici un copil, sunt
mari şanse ca nici tu să nu ai...”
(Dick CAVETT)
CAVETT)

PĂRINłI, FIłI ALĂTURI DE COPIII VOŞTRI CARE CRESC SINGURI CU
TRISTEłEA LOR!!!

Sunt părinte, am crescut un copil, iar pe parcurs în viaŃa şi familia mea i s-au mai alăturat
alŃi încă trei. Lucrez în şcoală şi zilnic îmi petrec mare parte din timp printre copii. Le văd privirile,
le ascult păsurile, le simt durerile… Mi-aş dori ca toŃi părinŃii să fie alături de copiii lor permanent.
De ce spun asta? Pentru că multora dintre ei tocmai părinŃii le lipsesc. MânaŃi de dorinŃa de a le oferi
acestor copii o situaŃie materială mai bună, tot mai mulŃi părinŃi pleacă peste graniŃe pierzând tocmai
ceea ce ar trebui să le fie mai sfânt – copilăria pruncilor lor.
Este foarte greu pentru aceşti copiii… Sunt printre ei, îi văd, îi simt, le văd ochii plini de
lacrimi, venind la mine şi îmbrăŃişându-mă sau aducându-mi în dar câte un mic desen, o felicitare
drept mulŃumire pentru puŃina dragoste ce le-o ofer, pentru un mic ajutor dat în puŃinul timp pe care
mi-l petrec cu fiecare dintre ei.
PărinŃi, sunteŃi atât de departe de ei… PlecaŃi câte un an, vă întoarceŃi în concedii, îi priviŃi,
vedeŃi că au crescut, rămâneŃi miraŃi şi nu vă vine a crede că sunt ai voştri şi cât s-au maturizat poate
în acest răstimp, le aduceŃi daruri şi plecaŃi iarăşi…
Eu cred că o mamă care pleacă de lângă ai ei copii are un suflet rece. Nu concep că aş fi
putut să plec de lângă copilul meu atâta timp cât am o pâine şi o cană cu apă pe care să i le ofer. Cum
să nu-l strâng zilnic în braŃe? Cred că acest simplu gest este mult mai sănătos decât să-l las singur,
să-i trimit bani din care ei îşi cumpără frecvent chipsuri, o cutie de energizant, iar dragostea o
primesc on-line… Copiii, la rândul lor, din această experienŃă devin maturi înainte de vreme, nişte
copii maturi cu sufletul gol sau plin de amărăciune.. Ei nu cunosc dragostea părintească, nu ştiu să-şi
câştige existenŃa mai târziu, nu ştiu să preŃuiască banul, iar viitorul lor va fi probabil tot dincolo de
graniŃele acestei Ńări, urmându-vă exemplul.
Din păcate, respectul faŃă de Ńară, semeni şi tot ceea ce-i înconjoară ori le lipseşte cu
desăvârşire acestor tineri ori este foarte mic. Consider că trebuie tras un SEMNAL DE ALARMĂ!

 Ionela Mădălina CHIłU
îngrijitor la Școala „Vlad łEPEŞ” VULCANA DE SUS

„Literatura unui neam nu e decât unul din
fenomenele ce se produce în sânul acelui neam, pe
lângă multe altele.”
(Eugen LOVINESCU)

HORTENSIA PAPADAT BENGESCU – 135 DE ANI DE LA NAŞTEREA
SCRIITOAREI (1876)
Hortensia Papadat-Bengescu, născută la 8 decembrie 1876, comuna Ivești, județul Galați şi
decedată la 5 martie 1955, București, a fost o mare prozatoare, romancieră și nuvelistă din epoca
interbelică.
Începuturile literare ale Hortensiei Papadat-Bengescu, situate sub semnul colaborării cu
revista Viața românească, se caracterizează printr-o proză de fină analiză a celor mai subtile reacții

ale sufletului feminin. Prozatoarea suplinește „un deficit colosal de existență” (Femei, între ele)
urmărind atent „perpetua mișcare interioară a gândului în mers”. Scrieri precum Ape adânci, Femeia
în fața oglinzii sunt realizate predominant dintr-o perspectivă care se apropie de o minuțioasă notare
a senzațiilor, „extazul lent al miracolului de a exista”.
Investigația psihologică și fiziologică se adâncește în romanele Fecioarele despletite, Concert
din muzică de Bach, Drumul ascuns, Rădăcini și se întregește cu o incisivă prezentare a mediului
social. Criticul Sburătorului, Eugen Lovinescu, vedea în opera Hortensiei Papadat-Bengescu o
ilustrare a evoluției necesare de la subiectiv la obiectiv în cadrul prozei românești, dublată de cea de
la rural la urban, notând totodată „lirismul vehement al acestei harpe zguduite de vânturile pasiunilor
neostoite”.
Romanele Fecioarele despletite, Concert din muzică de Bach, Drumul ascuns și Rădăcini
alcătuiesc ciclul Hallipilor, numit astfel după familia ai cărei reprezentanți se află în centrul acțiunii
care cuprinde și alte familii legate prin rudenie, prietenie sau interes, precum Rim, Drăgănescu sau
MaxenŃiu. Această creație a scriitoarei reprezintă cel de-al doilea ciclu de romane din literatura
română după Ciclul Comăneștenilor de Duiliu Zamfirescu.
Romanele Hortensiei Papadat-Bengescu sunt, prin acuitatea observației și prin complexitatea
tehnicilor de analiză, printre primele realizări de prestigiu ale prozei psihologice românești.
Interzisă de regimul comunist și trăind la bătrânețe fără mijloace de subzistență, Hortensia PapadatBengescu a murit dată complet uitării de colegi și de criticii literari, la data de 5 martie 1955 la București, la
vârsta de 79 de ani. După 1965 a fost treptat reintegrată în circuitul literar si academic.

 prof. Petra MICULESCU
„Prima literă a oricărui cuvânt se află în trecut, ultima literă - de asemeni,
Numai trupul cuvântului e în prezent.”

(Nichita STĂNESCU)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ULTIMUL SĂRUT
de Felicia FELDIOREAN
Striveşte-mi lacrima-ntre gene
Striveşte-mi ultimul sărut
Căci am jucat pe atâtea scene
... Doar roluri dintr-un teatru mut.
Striveşte-mi visele în palmă
Striveşte-mi sufletul sub paşi
Căci a venit ultima toamnă
Şi poŃi prin frunze să mă laşi.
Striveşte-mi lacrima iubirii
Striveşte-mi şi privirea-n zori
Dar nu uita că fericirii
I se cuvin atâtea flori.
Striveşte-mi lacrima-ntre valuri
Striveşte-mi viaŃa în zăpezi
Şi vino-apoi cântând pe maluri
Din când în când să mă mai vezi.

Striveşte-mi clipele în noapte
Striveşte-mi nopŃile în zori
Căci ultimele mele şoapte
Se pierd încet, printre ninsori.
Striveşte-mi gândul şi-amintirea
Striveşte-mi ochii verzi în flori
Şi-n veci să nu-Ńi întorci privirea
Căci m-ai uitat de atâtea ori.
Noi am jucat pe atâtea scene
Doar roluri dintr-un teatru mut
Striveşte-mi lacrima-ntre gene
Striveşte-mi ultimul sărut.

„La răsăritul soarelui pare că se trezeşte
conştiinŃa universului.”
(Victor HUGO)

ŞTIAłI CĂ…

 Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind asemenea
oamenilor pentru a se dezmorŃi?
 Cimpanzeii şi coŃofenele sunt singurele animale care îşi pot recunoaşte imaginea într-o
oglindă?
 Dacă Ńii un caras auriu într-o încăpere lipsită de lumină, acesta va deveni, în cele din urmă,
alb?
 Ochiul unui struŃ este mai mare decât creierul acestei păsări?
 Mamiferele sunt singurele specii vii care prezintă lobi ai urechilor?
 BufniŃele sunt singurele păsări care pot distinge culoarea albastră?
 Lungimea unui elefant este egală, aproximativ, cu lungimea limbii unei balene albastre. De
asemenea, limba unei balene este mai grea decât un elefant adult?
 Limba unui crocodil este imobilă. Ea este ataşată de cerul gurii acestui animal?
 De peste 4.000 de ani, nicio specie animală nu a mai fost domesticită?
 O singură vacă poate produce într-un an mai mult lapte decât poate consuma un singur om...
circa 200.000 de pahare pline cu lapte?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„ Acesta e omul domnilor. Rezistă la multe, dar
câteodată îl doboară golul din jur.”

(Octavian PALER)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
Cristina GRECU
NĂSCUȚI ÎN LUNA DECEMBRIE

1 decembrie
Margareta Vioreta STÂNGACIU

Nicolae Alin DRAGOMIR
Florentina Alina STANCIU

Gheorghe VIŞAN
Gheorghe MITRESCU
Elena łÎRGHEŞ
Nicolae IONESCU
Florina ENE
Emil Florin VIŞAN
Valentin Nicolas NECŞOIU

4 decembrie
Nicolae SARU
Nicolae STOICA
Elvira MILEA
Gheorghe BURCĂ
Georgian GRECU
Nicola Ştefania STÎNGACIU

2 decembrie
Dorin IonuŃ STOICA
Simona Cecilia VASILE
IonuŃ ŞERBAN
Andreea Cerasela SARU

5 decembrie
Elena SARU
Emil POPESCU
Nicolae POPESCU
Georgian Florin BURTOIU

3 decembrie
Ion ŞERBAN
Filofteia OACHEŞU

Nicolae Eduard MITRESCU
Nicoleta Camelia FĂŞIE
Valentin Mihail AMBROZIE

Emilia MILEA
Gheorghe STOICA
Filofteia IONIłĂ

6 decembrie
Maria BĂLAŞA

Ioan JOIłA

Elena Cristina OANCEA

Avida GRECU

Alexandru IonuŃ FĂŞIE

Ion Petre UŞURELU

Mihai Alexandru STOIAN

Dumitru Răzvan PÂRVU
Nicolae Marian DUMITRU

10 decembrie
Nicoleta ILIE

7 decembrie

Cornelia ARON

Ion NEGULESCU

Gabriela STÎNGACIU

Petrică SMARANDA

Ilarion DOBRESCU

Monica Mihaela PANAITA

Vasile Bogdan MOREANU
Gheorghe Ciprian BADEA

8 decembrie
Dumitru ŞETREANU

11 decembrie

Vasile IOSIF

Valerian ZEGHERU

Alexandru ŞERBAN

Maria ILIE

Elena GRECU

Ion MITRESCU

LuminiŃa GRECU

Cristina COMAN

Ion Robert ENESCU

Ionel Ciprian ŞETREANU
Iulian Danil BUCUROIU

9 decembrie

Vasile Florian GRECU

Steliana MITRESCU
Gheorghe SMARANDA

12 decembrie

Gabriela ŞETREANU

Ionela GRECU

Mihaela Sabina OPROIU

Spiridon Cristian OPREA

Daniela BADEA

13 decembrie

Gheorghe IONIłĂ

Constantin NICOLĂESCU

Vioreta POPESCU

Elena NECULAESCU

Mihail OPROIU

IonuŃ BĂLAŞA

Preda LOPOTARU

Mircea IonuŃ BUCUROIU

Maria IOSIF

Maria Mădălina MIHAI

Gheorghe NEAGA

IonuŃ Alin ILIE

Mihaela POPESCU

Ioana Alexandra ANTOFIE

Emilia DOBRESCU

14 decembrie

16 decembrie

Natalia NEAGA

Maria POPESCU

Constantin SPÂNU

Ion SPÎNU

Vasilica MIHAI

Nicolae IONAŞ

Daniela SARU

Georgiana STOIAN

Mihaela JOIłA

George Eusebiu SAVU

Victor OPROIU
Gabriel FĂŞIE

17 decembrie

Elena Consuela PIOARU

Magdalena OACHEŞU

Ion Adelaberto ŞETREANU

Ionela Cristina DINIŞOR

Andreea Stănica ILIE

Gabriela Mihaela ZAMFIRESCU

Andreea Izabela SOARE
Nicolae Aurel BĂLAŞA

18 decembrie

Rareş Ştefan STOICA

Zenovia ŞETREANU
Filofteia łUłUIANU

15 decembrie

Alfred Florin BUCUROIU

Gheorghe MOREANU

Mariana CHIORNIłĂ

Cosmin OACHEŞU

Cristian Constantin ANTOFIE
PetruŃa Simona BADEA

19 decembrie
Emilian ENESCU

22 noiembr e

Ion BRÂNZICĂ

Ion CIOCAN

Floarea BUCUROIU

Ion VASILE

Mihaela Andreea ARON

Ion FLOREA

IonuŃ Cristian TRONECI

Ioana Mariana STAN

Georgian UŞURELU

Cătălin Georgian SAVU

Andrei SAVU

Georgiana STÂNGACIU

Sebastian Andrei STÎNGACIU

Andreea Maria TRONECI
Ştefania Denisa GOGU

20 decembrie
Filoftia GRECU

23 decembrie

Ion RADU

Floarea POPESCU

Vasile BĂLAŞA

Ion BADEA

Victoria GHEORGHE

Magdalena STÎNGACIU

Mihai IONAŞ

Ion ŞERBAN

Mihaela Roxana POPESCU

Aurel GHEORGHE
IonuŃ Marius SOARE

21 decembrie

Cristina Rebeca LĂCĂTUŞ

Vasile BOBLEACĂ
Elena BADEA

24 decembrie

Ştefania PIOARU

Corneliu DOBRESCU

Iuliana PISICĂ

27 decembrie

IonuŃ Georgian POPESCU

Salomia BÂRLOG

IonuŃ Adrian UDROIU

Melania MITRESCU
Maria ARON

25 decembrie

Valeria FĂŞIE

Vasilica VASILE

Ion BUCUROIU

Gheorghe DOBRESCU

IonuŃ Daniel DINIŞOR

Andreea Emilia BĂLAŞA
Robert Marian PETRESCU

28 decembrie

Simona Roxana ZEGHERU

Mircea BÎRLOG

Cristian Emanuel FĂŞIE

Andrei BOBLEACĂ
Pompilia Andree GHEORGHE

26 decembrie
Aurica VASILE

29 decembrie

Otilia MIHAI

Cornelia DOBRESCU

Gheorghe STOICA

Vasilica MILEA

Stelian NEGULESCU

Vasile GHEORGHE

LenuŃa MARIN

Alina Daniela MIHAI

MiŃa BURCĂ
Vasilica Cristina TEODORESCU

30 decembrie

Adriana ZAMFIRESCU

Vasile MEDREGA

Mircea NEAGA

Vasilica GRECU

Silviu Octavian BĂJAN

Vasile NEAGA

Marian LaurenŃiu BOBLEACĂ

Aurel GRECU
Corina STOIAN

Romeo IonuŃ MIHAI

31 decembrie

Dumitru Ciprian ŞTEFAN

Ion FĂŞIE

Maria Cosmina DUMITRU

Vasile Viorel NECŞOIU

Sebastian Adrian Vasile BĂLAŞA

AncuŃa Mihaela MIHAI

Paul Cristian STOICA

Ion BOBLEACĂ
Bogdan Georgian BURCĂ
„Nemurirea este o concesie de eternitate pe
care moartea o face vieŃii.”
(Emil CIORAN)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ, ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE:
NASTERI: GHEORGHE Alessia Andrea – n. 30.11.2010
ASTERI
DECESE::






ILIESCU Filofteia – n. 4.06.1922 – d. 11.11.2011
PUIU Elena – n. 08.01.1928 – d.18.11.2011
CUCUTEANU Petre – n. 22.08.1949 – d.18.11.2011
łUłUIANU Nestor – n. 22.08.1933 – d.27.11.2011
POPESCU Severel – n. 15.11.1931 – d. 28.11.2011
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