Apare la fiecare început de lună.

Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„
„Nu-ţi fie teamă că înaintezi prea încet.
Teme-te dacă te opreşti.ˮ
(Sun Tzu)

POVESTEA MĂRȚIȘORULUI CĂLĂTOR
Vulcana-Băi

unul dintre cele mai frumoase sate din România

În vara anului 2010, la Brașov, a luat naștere
Asociația celor mai Frumoase Sate din România,
având la bază modelele vest-europene: Cele mai
Frumoase Sate din Italia și Cele mai Frumoase Sate
din Belgia, cu o experiență considerabilă în istoria
turismului rural, pe de o parte și puternica susținere
a Asociației Comunelor din România, pe de altă
parte.
Asociația celor mai Frumoase Sate din
România are drept scop recunoașterea bogăției
tradițiilor, unicitatea și
frumusețea satului
românesc, precum și deschiderea unui orizont
aparte spre conservarea valorilor materiale și

spirituale ale spațiului rural, dar și punerea lor în valoare ca surse inepuizabile de recreere, frumos și
armonie. Sub egida – ,,Vino să vezi și să asculți natura”, este lansată invitația oficială de a cutreiera pe
potecile meșterilor populari, ale cântecului și dansului tradițional, ale dorului de pământul străbun.
Și cum poți menține vie tradiția? Doar transmițând copiilor. În data de 8 martie 2014, la Muzeul
satului „Dimitrie GUSTI” din București, împreună cu vlăstarii noștri am pornit pe cărarea
MĂRȚIȘORULUI CĂLĂTOR. Prin intermediul doamnelor ambasador invitate la acest eveniment,
talentații noștri copii au arătat lumii întregi iscusința mânuțelor lor.
Să începem cu călătoria către București care a fost una plăcută. Surpriza a fost că la un moment
dat ne-a oprit o mașină a poliției și, evident, ne-am gândit în acel moment că, posibil, șoferul, va avea
probleme legate de viteză sau, mai știu eu ce… Ei bine, a urcat un polițist cu un buchet imens de flori,
pe care le-a oferit tuturor doamnelor și domnișoarelor, că doar era 8 martie. A fost un moment plăcut și
chiar am declarat că e unica dată când suntem fericiți că poliția ne-a tras pe dreapta!

Ajunși la destinație, am reușit să întoarcem toate privirile deoarece costumele noastre naționale
chiar sunt unele extraordinar de frumoase. Eram toți costumați, de la mic la mare.
Ne-am așezat mărțișoarele și felicitările deja confecționate de copii și ne-am apucat din nou de
treabă. Am lucrat câteva ore. La final, atunci când doamnele și domnii ambasadori au venit să ne
viziteze standul, copiii noștri, extrem de inimoși și încântați de admirația din privirile celor care-i
vizitau, au oferit tuturor mărțișoare și felicitări realizate de mânuțele lor mici. Ca și copiii, cei ce
primeau aceste mici obiecte însuflețite de dragostea cu care fuseseră confecționate, erau entuziasmați.
După ce ne-am împrietenit cu toată lumea de acolo, am făcut fotografii, am primit diverse
suveniruri și am oferit la rândul nostru, am strâns restul de materiale și am pornit cu toții să vizităm
Muzeul Satului. Am intrat în fiecare căsuță lăsată deschisă pentru vizitatori, am remarcat cu toții
atmosfera intimă a interioarelor în care bunicii noștri au copilărit, ne-am plimbat pe malul lacului și,
evident, am imortalizat fiecare ipostază.

Ce urma după atâta trudă și multă mișcare? Evident o... recompensă! Așa că, ne-am „îmbarcatˮ
cu toții și am mers la un McDonald’s. Mai e nevoie să spun că, am fost niște mici vedete și acolo? Eram
un grup gureș, îmbrăcați în costumele naționale pe care le purtam foarte mândri și cu satisfacția unei
zile reușite în priviri.
S-au apropiat de noi două fete care ne-au cerut acordul să confecționeze împreună cu copiii
felicitări pe care să le dăruiască apoi mamelor, în cadrul unei acțiuni inițiate de McDonald’s. Evident că

răspunsul nostru a fost unul afirmativ, doar erau destul de bine antrenați și a picat ca o continuare a
activității ce o desfășuraseră la Muzeul Satului. Așa că, au primit materialele și s-au apucat de lucru cu
entuziasm. Au ieșit niște felicitări minunate, motiv pentru care au fost și recompensați.

A fost o zi splendidĂ, extrem de reușită, iar principala satisfacție a fost bucuria acestor îngerași
vulcăneni…
FELICITĂRI organizatorilor și FELICITĂRI vouă, copiii noștri frumoși!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Să ştii că nu ştii, chiar trebuie să ştii!ˮ
(Emil DRĂGHICI)

PROCEDURI PRIVIND PARTICIPAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR
LEGAL CONSTITUITE LA PROCESUL DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE ȘI
LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației
publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la
sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală,
după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.
Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului,
cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul
va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul
complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei
interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de
act normativ.
Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanță asupra mediului de
afaceri se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii
specifice de activitate.
La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10
zile calendaristice pentru proiectele de acte normative, pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice se vor consemna într-un registru, menționându-se data primirii, persoana și datele de contact de
la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din
proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale
expeditorului.
Conducătorul autorității publice va desemna o persoană din cadrul instituției, responsabilă
pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor
interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
Proiectul de act normativ se transmite spre analiză și avizare autorităților publice interesate
numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate.
Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se
dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal
constituită sau de către o altă autoritate publică.
Dezbaterile publice se vor desfășura după următoarele reguli:
a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată, va organiza întâlnirea, va
publica pe site-ul propriu și va afișa la sediul propriu, și modalitatea de colectare a recomandărilor,
modalitatea de înscriere și luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului și orice alte detalii de
desfășurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean
interesat;

b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt șiau exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție;
c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul și/sau inițiatorii proiectului de act
normativ din cadrul instituției sau autorității publice locale, experții și/sau specialiștii care au participat
la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea
adoptării actului normativ propus, a studiului de impact și/sau de fezabilitate, după caz, și a proiectului
de act normativ;
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul
public, pe site-ul și la sediul autorității publice responsabile, la următoarele documente: minuta
dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act
normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a
actului normativ.
Toate documentele menționate la alineatele precedente vor fi păstrate pe site-ul autorității
publice responsabile într-o secțiune dedicată transparenței decizionale. Toate actualizările în site vor
menționa obligatoriu data afișării.
În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare în cel
mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea
publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în
discuție.
În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune
adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele
de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.
(în numărul viitor: Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite
la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor – partea a doua)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 152 din 17 martie 2014 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 25 martie 2014, ora 17:00, la sediul
său, situat pe str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1. Adoptarea scrisorii de mulțumire publică adresată domnișoarei Alexandra STOIAN;
2. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 136/2014 privind rectificarea bugetului local
pe anul 2014;
3. Analiza cererii depusă de Biserica Baptistă „Betania” din orașul Pucioasa, Aleea
Ardealului, nr.18;
4. Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate
prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2014;
5. Stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și a
operatorilor economici la realizarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și păstrarea ordinii și
curățeniei în comună;
6. Probleme curente ale administrației publice locale.
7. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună.
Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili."
(Ernest HEMINGWAY)

ÎNVIEREA DOMNULUI

Duminică 20 aprilie creștini ortodocși sărbătoresc Învierea
Domnului, Credinţa puternică în Învierea lui Hristos este în Ortodoxie
şi credinţă puternică în învierea tuturor oamenilor. De aceea, Crezul pe
care îl mărturisim în Biserică se încheie cu aceste cuvinte: „Aştept
învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie”.
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este binevestită în
noaptea de Paşti nu înăuntrul bisericii, ci în afara bisericii, pentru că ea
priveşte nu numai pe creştini, ci pe toţi oamenii.
Învierea lui Hristos nu este revenire la viaţa pământească
amestecată cu suferinţă şi stricăciune, ci începutul unei alte vieţi: viaţa
cerească şi veşnică pentru suflet şi pentru trup. În acest înţeles, Sfântul
Apostol Pavel spune: „Precum toţi (oamenii) mor în Adam, aşa vor învia
toţi în Hristos” (I Corinteni 15, 22), iar „vrăjmaşul cel din urmă, care va
fi nimicit, este moartea” (I Corinteni 15, 26).
Legătura dintre adevărul Învierii lui Hristos şi adevărul învierii
de obşte este atât de puternică, încât cine nu primeşte adevărul Învierii
lui Hristos respinge şi adevărul învierii celei de obşte sau universale, iar cine crede în Învierea lui
Hristos trebuie să mărturisească şi credinţa în învierea morţilor.
În acest înţeles, Sfântul Apostol Pavel scrie corintenilor: „Iar dacă se propovăduieşte că
Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morţilor? Dacă nu este înviere a
morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea
noastră, zadarnică şi credinţa voastră (…). Atunci, şi cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă
nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii” (I Corinteni 15,
12-14 şi 18-19).
Vedem, aşadar, că taina Învierii lui Hristos şi a omenirii întregi este inima Evangheliei
propovăduită de Apostoli şi temelia credinţei mărturisită de Biserică.
De aceea, Sărbătoarea Sfintelor Paşti este numită „Sărbătoarea sărbătorilor”, iar icoana Învierii
lui Hristos se află imprimată pe prima copertă a Sfintei Evanghelii şi se oferă credincioşilor spre a fi
cinstită şi sărutată. Mai mult, fiecare săptămână din calendarul ortodox începe cu ziua Învierii, cu
duminica, orientând astfel timpul Bisericii şi al istoriei către învierea universală şi către viaţa veşnică.
Lumina Învierii lui Hristos dă sens vieţii creştine zilnice, pentru că Hristos Cel Înviat rămâne tainic
prezent şi lucrător în Biserica Sa până la sfârşitul veacurilor: „Iată, Eu voi fi cu voi în toate zilele, până
la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 20).
Lumina Învierii lui Hristos dă sens istoriei universale a omenirii, pentru că o îndreaptă spre
învierea tuturor oamenilor din toate timpurile şi din toate locurile. În plus, lumina Învierii lui Hristos dă
sens întregii creaţii, întregului univers sau cosmos, pentru că ea îndreaptă întreg universul spre „un cer
nou şi un pământ nou”, în care „moarte nu va mai fi” (Apocalipsa 21, 1 şi 4). De aceea, Biserica
Ortodoxă cântă în noaptea Sfintelor Paşti: „Acum toate s-au umplut de lumină şi cerul şi pământul şi
cele de sub pământ”. Acum toate s-au umplut de sens, pentru că toată existenţa va fi eliberată de robia,
de absurditatea şi stricăciunea morţii (cf. I Corinteni 15, 51-58).
Lumânările pe care le poartă în mâini clerul şi credincioşii în noaptea de Paşti, când ies din
biserică şi stau în afara bisericii, sunt simbolul luminii pe care Învierea lui Hristos o aduce în lume şi
pentru lumea întreagă.
Lumina veşnică a Învierii lui Hristos este acum tainic prezentă în Biserică, fiind adunată în
sufletele credincioşilor prin rugăciune, ca legătură vie cu Hristos, prin binevestirea şi ascultarea

Evangheliei lui Hristos, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, prin împlinirea poruncii iubirii faţă de
aproapele, prin dobândirea sfinţeniei, ca unire a omului cu Dumnezeu, dobândită prin pocăinţă şi prin
vieţuire curată sau virtuoasă.
Lumina Învierii lui Hristos este exprimată sau simbolizată de veşmintele luminoase, de
icoanele şi obiectele liturgice aurite ce împodobesc biserica în noaptea de Paşti. Frumuseţea văzută a
sărbătorii ne îndreaptă mintea şi inima spre lumina nevăzută, spre slava netrecătoare a Împărăţiei lui
Dumnezeu în care vor locui drepţii şi sfinţii după Învierea de obşte (cf. Apocalipsa 21, 23).
Astăzi, când în jurul nostru vedem multe semne ale morţii fizice şi spirituale: boală şi suferinţă,
sărăcie şi nedreptate, violenţă şi lăcomie de bani şi de putere, lipsă de iubire şi de ajutorare, cutremure şi
tulburări în natură care afectează viaţa oamenilor, a animalelor şi a plantelor, să rugăm pe Hristos
Domnul Cel Înviat din morţi să ne dăruiască puterea de a nu pierde speranţa şi bunătatea sufletului. SăL rugăm să ne întărească în lucrarea noastră de ajutorare a bolnavilor, bătrânilor, orfanilor şi săracilor.
Să arătăm în jurul nostru lumină din lumina Învierii lui Hristos; să privim faţa fiecărui om în lumina
Învierii lui Hristos, ca pe o sfântă lumânare de Paşti aprinsă în lume de iubirea lui Hristos pentru
oameni; să vedem pe fiecare om ca pe un împreună-călător cu noi spre învierea de obşte, când Hristos
Cel Înviat va veni în slavă să judece viii şi morţii şi să dăruiască slavă şi bucurie celor drepţi şi milostivi
(cf. Matei 25, 31-46).
Să ne bucurăm şi să mulţumim lui Dumnezeu mai ales pentru lumina Învierii pe care ne-o
dăruieşte atunci când întâlnim în jurul nostru oameni buni şi sinceri, harnici şi milostivi, curaţi şi
smeriţi, copii ascultători şi părinţi buni, tineri evlavioşi şi bătrâni înţelepţi. Acestea sunt semne ale vieţii
creştine şi ale pregătirii pentru învierea de obşte, haine de sărbătoare pentru suflet, binecuvântare
pentru Biserică şi pentru ţară.
Să cerem lui Hristos Cel Înviat din morţi să ne dăruiască iubire din iubirea Sa, ajutor din
puterea Sa, pentru a trăi şi a lucra după voia Lui.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi, dar
trebuie trăită privind înainte."
(KIRKEGAARD)

EROI AI ZILELOR NOASTRE

Dacă cineva m-ar întreba: „Ce este solidaritatea?” aș răspunde fără ezitare: „Seara zilei de 24
martie 2014.” Este cea mai mare dovadă că în subconștientul colectivității locale din Vulcana-Băi
există, adânc înrădăcinat, acest sentiment nobil.
Un apel de urgență însoțit de un nor dens de fum anunța, din nefericire, un incendiu de
gospodărie în satul Vulcana de Sus. Am urmat lanțul firesc al alarmării, iar în cinci minute eram la fața
locului. Nu mică mi-a fost mirarea când, în fața mea, am văzut un șir lung de mâini de ajutor care

distribuiau găleți cu apă. Am putut recunoaște pe chipurile tuturor omenia vulcăneanului, solidaritatea și
compasiunea față de un semen de-al lor aflat în necaz.
Organizați ca într-un stup, unii distribuiau apa din surse, alții o cărau, iar la capătul firului uman,
se încerca imposibilul – oprirea propagării incendiului la casă. Acest ritm alert a durat mai bine de o
jumătate de oră, timp în care adevărații eroi ai zilelor noastre s-au luptat cu flăcări ce depășeau 10
metri înălțime, în care s-a uitat de oboseală, s-a uitat de boli și de neputințele corpului uman, scopul
fiind ajutorul.
Am fost impresionată de-a dreptul de sacrificiul omului care nu a ales să-şi dedice viaţa pentru
alţii, care nu s-a pregătit pentru a-i ajuta când sunt în pericol, dar întâmplarea i-a pus în faţă faptului
împlinit, iar ei, prompți pe poziții, au acționat.
Ce am simțit atunci? Am simțit mândrie, stimă, respect. Eroii zilelor noastre nu au pelerină, dar
au o inimă mare, nu au superputeri, dar au o voință de oțel. Acești eroi erau pe stradă, erau în albia
pârâului, erau în curtea casei și sus pe acoperișul acesteia, demonstrând că vulcăneanul are curaj și este
inimos în ai ajuta pe cei aflați la grea încercare. Au dat dovadă de integritate morală, nu au așteptat
sosirea pompierilor, au devenit ei înșiși pompieri voluntari
TOATĂ STIMA ȘI RESPECTUL ACESTOR EROI!
 Roxana-Elena VASILE
ȘEF POLIȚIE LOCALĂ VULCANA-BĂI

„Nu oricine ştie să tacă sau să plece când trebuie."
(Anton CEHOV)

VIRGIL CARIANOPOL – 30 DE ANI DE LA MOARTEA POETULUI (1908 -1984)

Virgil CARIANOPOL (n. 29 martie 1908, Caracal - d. 6
aprilie 1984) a fost un poet român.
După ce a urmat primii ani de școală la Caracal (1916-1922),
s-a înscris la o școală militară de artificieri din București (19241930). Între 1934 și 1938 a audiat cursurile Facultății de Litere și
Filosofie din București. A lucrat ca salariat civil în diferite servicii ale
armatei. Din 1956 până în 1963 a făcut închisoare politică la Aiud și
Periprava.
Virgil CARIANOPOL a colaborat la revista „Viața literară",
condusă de George Murnu, revistă la care colabora masiv și Radu
Gyr, sub pseudonimul Tartacot.
A fost afiliat la un moment dat grupului avangardist de la
„unu”, apoi s-a reprofilat după 1936 pe tradiționalism, iar versurile
sale postbelice au fost fie etichetate oarecum „neoclasice”. În plus, a
mai fost afiliat și imagismului, fie el din descendența lui Ilarie
Voronca sau a lui Serghei Esenin.
Astfel, opera sa include versuri avangardiste (Un ocean, o frunte în exil), lirică neoclasică,
tradiționalistă (Flori de spini, Elegii și elegii) și care exaltă sentimentul național (Ștergar Românesc),
precum și memorialistică (Scriitori care au devenit amintiri).

Virgil CARIANOPOL este autorul a 25 de volume de versuri, a scris literatură pentru copii
(Arcașul lui Ștefan, 1976), memorialistică (Scriitori care au devenit amintiri,1982; La ceasul de taină,
1997), lirică neoclasică, tradiționalistă (Elegii și elegii), precum și versuri avangardiste.
Scriitorul se stinge din viață la 6 aprilie 1984 și este înmormântat la cimitirul Bellu din
București.
 prof. Petra MICULESCU

„Fiecare primăvară este unica primăvară - o
uluire perpetuă.”
(Ellis PETERS)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

EMOȚIE
de Boris IOACHIM
Mai lăcrimează streșinile-alene
Și zările, deodată, s-au lărgit…
Iar soarele-privește, printre gene,
Mai luminos, mai cald și mucalit.
În dimineți de ceață-nveșmântate,
Se simte miros de pământ trezit
Și vânt șoptește-n adieri caudate –
Că primăvara-ar fi la răsărit.
Frumoasă, diafană, năzuroasă,
Pășind încet, cu tot alaiul ei…
Pe unde trece – verdele-și revarsă –
Și printre verde, azvârle ghiocei.
Bătrâna iarnă a început să plângă
Și lacrimile-i curg, șiroi, pe văi…
Căci gerul ei nu poate să învingă
Azurul clar și-a soarelui văpăi.
Miei speriați, tresaltă prin ocoale,
Purtând în ochi copilărești mirări,
Iar guguștiuci vioi tot dau târcoale
Zburdând zglobiu spre neștiute zări.
…Prea multe semen, într-adins, se-arată,
Învederând în dimineți schimbări…
Ci, primăvară, hai sosește odată –
Și nu te mai complace-n alinări.

„Nimeni nu e destul de inteligent ca să poată
convinge pe un prost că e prost."
(LA FONTAINE)

ȘTIAȚI CĂ…

 …pasărea Flamingo are penajul de culoare roz sau roșie datorită carotenului asimilat în
abundență din sursa principală de hrană – creveții?
 ...peștera Vântului (descoperită de inginerul Bagameri Bela în anul 1957) are de cel mai lung
labirint subteran din Romania?
 ...papilele gustative are unui fluture se află în picioare, de aceea el testează și consumă nectarul
florilor cu picioarele?
 ...unul din cele mai mari exemplare de balenă, pescuit până acum, avea lungimea de 31 de metri
și cântărea 100.000 de kilograme?
 …pe Marte există un aliniament accidental de roci și alte formațiuni geologice care, privit dintrun anumit unghi, se întâmplă să arate ca un chip de om?
 ...chinezii sunt cei ce au inventat cerneala, cu 2500 ani î. Hr.? Aceasta era fabricată pe bază de
funingine, lipici și diferite substanțe aromatice.
 …cel mai înalt pas din Carpații Românești este Pasul Urdele, din Munții Parâng: 2141m.?
 ...specialiștii consideră că aparatul vizual este aproape perfect la vârsta de 6 ani, după această
vârstă capacitatea vizuală reducându-se?
 ...în primul său an de viață, un nou născut fură din perioada de somn a părinților între 400 și 750
de ore de somn?
 ...cel mai mare mușchi este latissimus dorsi. Acesta este un mușchi plat de pe spate care intră în
acțiune în timpul mișcării brațului?
 …capul unui copil cântărește cât un sfert din greutatea corpului acestuia? La maturitate, capul
reprezintă doar a opta parte din greutatea trupului.
 …faxul a fost inventat în 1843 de Alexander Bain și a început să fie utilizat abia în 1964? În
prezent, odată cu dezvoltarea internetului, cea mai folosită metodă de transmitere a informației scrisă
este e-mailul.
 …aparatul care distruge în proporție de 99% virusul gripei aviare (H5N1) și bacteriile de tipul
Salmonella sau E.Coli a fost creat de o companie scoțiană? Funcționând cu raze de lumină ultraviolete,
aparatul dezinfectează o suprafață în doar cinci secunde.
 …vechiul nume al Transilvaniei era Siebenbürgen („Șapte cetăți"), nume atestat din anul 1296?
Stema Transilvaniei este atestată din secolul al XVI-lea.
 …inventatorul batistei a fost regele Richard al II-lea? Imediat ce s-a observat că folosește o
bucată de pânză pentru toaleta nasului și a feței, întreaga nobilime de la curte a început să procedeze la
fel.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Marile spirite s-au confruntat întotdeauna cu
opoziţie violentă din partea minţilor mediocre.ˮ
(Albert EINSTEIN)

CULTURA-I TEMELIA, POLITICA-I TICHIA!

Din șirul oamenilor de cultură care au avut și o importantă implicare în politica țării, am ales
astăzi o poezie a scriitorului Corneliu-Vadim TUDOR însoțită de succinte date biografice ale domniei
sale.
Corneliu Vadim TUDOR (n. 28 noiembrie 1949, București) este un scriitor, politician și jurnalist
român. Este fondatorul Partidului România Mare (cunoscut ca PRM) și membru al Parlamentului European. A
fost discipolul scriitorului Eugen Barbu.

A fost senator în Parlamentul României din 1992. La alegerile generale din 1996 a candidat
pentru funcția de președinte al României, clasându-se pe locul 5 din 16 candidați. În 2000, a candidat la
Președinția României, ajungând în turul doi, unde a obținut 33,17% din voturi. Din iunie 2009 este
europarlamentar. La alegerile prezidențiale din 6 noiembrie 2009, lista PRM pe care a candidat a obținut
votul a 540.380 români, adică 5,56% dintre votanți. La 15 iunie 2013, a avut loc o ședință extraordinară
a Consiliului Național, la care au participat reprezentanții din 24 de organizații județene ale PRM, s-a
decis revocarea lui Vadim Tudor și a conducerii PRM, cu 116 de voturi "pentru" și 9 "împotrivă".
A înființat revistele România Mare, în care a continuat politica revistei scriitorului Eugen Barbu,
Săptămîna (culturală a capitalei), considerată de mulți critici literari o oficină a Securității, prin care, în
anii '70-'80, erau puse în circulație informații provenite din arhivele acestei instituții și erau utilizate la
șantajul politic și la contracararea postului Radio Europa Liberă în cadrul proiectului zis Melița și
eterul.
Actualmente, micul său trust de presă publică revista Politica și ziarul Tricolorul.
ELEGIE PENTRU PĂRINȚI
de Corneliu-Vadim TUDOR
Unde sunteţi voi, părinţii mei?
Ce n-aş da să vă mai văd o dată!
Aţi murit de tot, sau sunteţi zei
Rătăcind pe bolta înstelată?
Astăzi sunt celebru şi bogat
N-am de ce mă plânge, am de toate
Fie Domnul veşnic lăudat
De mi-ar da şi-un strop de sănătate.
Ce folos că scriu şi câştig bani?
La ce bun politica înaltă?
Eram fericit în primii ani
Când am fost, cu toţii, laolaltă.
Casa era plină de copii
Nu ştiam ce-nseamnă supărarea
N-aveam noi prea multe jucării
Nu ştiam ce-i muntele, sau marea.

Însă gustul vieţii era bun
Râdea-n soare iarba după ploaie
Jubilam de Paşte şi Crăciun
Puneam cele mai curate straie.
Plutea, ca un duh, în mahala
Farmecul discret al sărăciei
Îngerul cu spadă ne veghea
N-am fost sclavi păcatului trufiei.
Voi ne-aţi îndrumat să ne rugăm
În genunchi, aşa cum se cuvine
Lui Iisus credinţă să-I jurăm
El să ne înveţe ce-i mai bine.
Lui să-I mulţumim înlăcrimaţi
Că nu ducem lipsă de nimica.
Două surioare şi trei fraţi
Inimi mari, ce n-au ştiut ce-i frica.
Azi dau filmul vieţii înapoi
Să pricep secretul casei noastre:
Se rugau părinţii pentru noi
Domnul să ne scape de dezastre.
Nu există scut mai minunat
Decât rugăciunea cea smerită
Şi o viaţă fără de păcat Iar răsplata fi-va înzecită.
Le spun tuturor să fie drepţi
Din puţinul lor să facă daruri
Toţi ateii cred că sunt deştepţi
Însă dracul i-a jucat la zaruri.
Îmi e dor de cei neprihăniţi
De la ei îmi iau şi azi putere...
Unde sunteţi voi, părinţi iubiţi?
Mă primiţi la masa de-nviere?

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Când munceşti, joacă-te. Munca, dacă este o
datorie, te ucide. ˮ
(Max JACOB)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Basmul primăverii
Într-o zi, în care soarele arunca peste pământ săgeţi arzătoare, când toată natura s-a trezit la
viaţă, iar gospodarii îşi pregăteau „armele“ pentru lupta cu ordinea de primăvară, Micul Ghiocel stătea
supărat şi neclintiți sub un strat de zăpadă ce nu a fost atins de razele soarelui. Dintr-o parte a grădinii,
se auzeau sunete ciudate. Am stat şi m-am gândit ce ar putea fi, dar un muguraş de măr mi-a şoptit
încet:
- E firul de iarbă care abia aşteaptă să îşi scoată ochişorii de sub pământul întunecat.
Zambila, înfuriată că nimeni nu îi apreciază mireasma pură şi frumuseţea, a început să strige către
văzduhul proaspăt şi către laleaua roşie ca focul:
- Voi de ce nu vorbiţi cu mine? Ce v-am făcut?
- Eşti frumoasă şi tot timpul atragi privirile asupra ta, răspunse laleaua supărată.
- Tu eşti înmiresmată şi toţi fluturaşii te iubesc, zise văzduhul cu o adiere rece de vânt.
Zambila, înţelegând supărarea prietenilor ei, zice cu înţelepciunea atâtor primăveri:
- Dar toţi suntem frumoşi. În felul nostru. Văzduhule, tu eşti peste tot şi umpli pământul de viaţă,
de suflare, iar tu, lalea dragă, eşti mâdră ca un gardian al primăverii.
După cuvintele rostite de zambilă, cei trei s-au împăcat şi au ales să-l facă pe ghiocel fericit. Astfel,
cerul a vorbit cu soarele să arunce săgeţi aprige pe mormanul de zăpada ce-l incomoda pe firavul
vestitor al primăverii.
Din acea zi, armonia s-a răspândit împrejur şi au trăit fericiţi până la sfârşitul primăverii.

 Nicolae-Mircea V. BUCĂ
CLASA A VI-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

Basmul primăverii
Totul începe când iarna îşi retrage mantia albă de pe faţa pământului, lăsând ghioceii să îmbrace
haina gingaşă a primăverii. Iarba verde, fragedă, proaspătă pare un covor pufos ce înfloreşte din nou.
Vin berzele. Rândunelele, cocorii sosesc, sosesc. Se aude ciripit de păsărele şi în jur se împrăştie
mireasma coroanelor de flori, iar razele calde ale soarelui mângâie pământul.
Primăvara, blândă şi suavă ca un ghiocel, zâmbeşte inocent, asemenea unui copil naiv. Ea pare o
pensulă a unui pictor celebru, ce pictează un tablou de vis, un basm de splendoare. Şi pensula ei
înfloreşte copacii, iar vântul le freamătă printre crengi. Aerul proaspăt pune din nou stăpânire este
văzduhul care reînvie, îşi îmbracă haina nouă. Roua îi spune povestea ei ierbii şi totul pare ireal. Răsar
viorele, narcise şi stânjeni, iar primăvara este ca o adiere de vânt. Animalele ies în căutare de hrană
după o iarnă lungă şi grea. Soarele îşi face apariţia întâi timid, apoi mândru pe bolta cerească. Prin
livezi, zumzăit de albine şi de bondari. În grădină, răsadurile cresc ajutate de ploi scurte de primăvară.

Brazii înlocuiesc verdele profund al iernii cu verdele crud al primăverii şi mugurii fragili îşi înalţă
capetele către cer.
Natura este ca o pagină dintr-o carte şi odată ce pagina se schimbă şi natura se dezlănţuie. Vraja,
fantezia, armonia din natură ne aduc în mijlocul ei şi ne fac să o înţelegem, să-i dăm importanţă. Ce
frumoasă este natura!
Când toate au revenit şi au reîmpărăţit pământul, natura continuă să scrie eternul basm al
primăverii...

 Adriana-Lorena FLOREA
CLASA A VI-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Viaţa e plăcută. Moartea e paşnică. Tranziţia e,
însă, problematica."
(Isaac ASIMOV)

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

1 aprilie
Gheorghe ŞETREANU
Gheorghe MITRESCU
Vasilica ŞTEFAN
Vasile SARU
Aurora BĂLAŞA
Aurelia ŞERBAN
Rodica CIOCAN
Ioan POPESCU
Serghe MILEA
Mihăiţă OPROIU
Florina DOBRESCU
Vasilica STÎNGACIU
Adela MITRESCU
Valentin-Ionuţ MITRESCU
Ion-Lucian DOBRESCU
Andres-Cristian MITRESCU
2 aprilie
Floarea ARON
Vasile GRECU

Maria IANCU
Filofteia OPREA
Marian STOIAN
Marius-Daniel NEGULESCU
Gabriela DOBRESCU
Vlăduţ-Cristian BOBLEACĂ
3 aprilie
Olimpia MICULESCU
Laurenţia TUDOR
Vasile SAVU
Ion SAVU
Maria-Magdalena DUMITRU
Maria BOBLEACĂ
Filareta SARU
Florin NEAGA
Nicoleta STÂNGACIU
Gheorghe-Florin MITRESCU
4 aprilie
Anola MITRESCU

Florea CRĂCIUN
Neonila ŞERBAN
Romeo POPESCU
Roberta STOIAN
Vasile STOICA
Liviu-Andrei-Cătălin BĂLAŞA
Florina-Alexandra OAIE
5 aprilie
Steliana NICOLĂESCU
Dorina PIOARU
Maria SPÎNU
Mihaela MIHĂLCESCU
Mădălina ZAHARIA
Emanuel SAVU
Andreea-Emilia PETRESCU
Constantin-Ciprian ILIE
6 aprilie
Avida MARINESCU
Ion STÎNGACIU
Iulian BÎRLIGEANU
Florian POPESCU
Cosmin-Vasile MILEA
David-Marian SUSAI
7 aprilie
Egiziu ŞERBAN
Luminiţa ILIE
Romică-Iulian SARU
Antonio-Florin STOICA
8 aprilie
Eufrosina NEAGA
Ion NEAGA
Ilie STOIAN
Ion-Justin ŞETREANU
Ion-Răzvan FĂŞIE

Ana-Maria POPESCU
Ana-Maria ŞETREANU
Cosmin-Matei MIU
11 aprilie
Floarea VASILE
Viorica OPREA
Vasile GOGU
Florentina BURCĂ
Dănuţ GHEORGHE
Simona-Elena MIHAI
Robert-Giorgian GHEORGHE
12 aprilie
Maria MITRESCU
Steliana SARU
Elena PUIESCU
Cornel DRĂGHICI
Elena ARON
Elivia MIHAI
Vasile FĂŞIE
Corneliu-Daniel TUDOR
Eugen NECŞOIU
Andrei-Sorin NEAGA
Adrian-Gabriel NEAGA-UNGUREANU
13 aprilie
Dumitru GAFIŢOIU
Gheorghiţa POPESCU
Caliopia CIOCAN
Alexandru ILIE
Lucia-Violeta POPESCU
Ion OPREA
Constantin DOBRESCU
Patricia STREULEA

9 aprilie
Maria MIHAI
Maria ZAMFIRESCU
Dumitru STOICA
Elena MOCANU
Gheorghe GHEORGHE
Daniel-Georgian GHEORGHE
Elena-Antonia FĂȘIE

14 aprilie
Gheorghe MITRESCU
Mircea BĂLAŞA
Corneliu BURCĂ
Mariana ŞERBAN
Constantin SAVU
Mariana BĂLAŞA
Andrei GAFIŢOIU
Iulia-Rosaura MITRESCU
Teodora-Nicoleta CIOBU
Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ

10 aprilie
Eugeniu IONESCU
Sever MITRESCU
Grigore FĂŞIE
Magdalena MIHĂESCU
Larisa BADEA
Cristina-Mădălina ENESCU
Alexandra-Nicoleta SÂRBU

15 aprilie
Emilia MILEA
Dumitru MOREANU
Maria IONIȚĂ
Florina MITRESCU
Maria ŢÎRGHEŞ
Florina BANU
Ana-Florina TRONECI
Gheorghe-Cristian BURCĂ

Alina-Mihaela STÎNGACIU
Ştefan-Daniel DOBRESCU
Vasile-Sebastian SAVU
Darius-Sebastian GHEORGHE
Nicolas-Marian MITRESCU

Daniel DOBRESCU
Adina DÎNGEANU
Vasile UDROIU
Robert-Valentin MOROE
Laurenţiu-Sebastian NECŞOIU

16 aprilie
Floarea MILEA
Ion POPESCU
Florica BOBLEACĂ
Florian VASILE
Marian-Claudiu ARON
Ion NECŞOIU
David-Florin CIOCODEICĂ
Elena-Raluca ŢÎRGHEŞ
Georgiana-Lucica SARU
Emil-Adelin DOBRESCU

21 aprilie
Felicia OANCEA
Valeria STOICA
Petre DOBRESCU
Cornel STANA
Irina LĂCĂTUŞ
Ionuţ-Valter NEAGA
Mihai-Liviu STOIAN
Georgian-Adrian STANCIU
Ion-Georgian FĂŞIE

17 aprilie
Maria FĂŞIE
Ioan PARASCHIVA
Vasilica ŞERBAN
Nicolae MILEA
Elena ILIE
Marcela BĂLAŞA
Simona ANTOFIE
Costin-Leonard PURGHEL
Adriana-Loredana FLOREA
Ana-Maria MITRESCU
18 aprilie
Vasilica UŢA
Avida MOROE
Vasile DRĂGHICI
Ioan STÎNGACIU
Gheorghe SMARANDA
Victor-Cătălin UNGUREANU
Florin STOICA
Gianina DOBRESCU
Ana-Maria-Andreea CIOCAN
Andra-Stephanie CONCRUZ

19 aprilie
Manina GAFIŢOIU
Vasile UDROIU
Ion ŞTEFAN
Florentina-Elena ZEGHERU
Mihaela-Cosmina MIHĂLCESCU
Petruţa-Raluca MIHĂLCESCU
Maia-Antonia BRÎNZICĂ
20 aprilie
Marieta MOREANU
Valeria FĂŞIE
Avian PETRESCU
Ion-Daniel SAVU

22 aprilie
Elena MITRESCU
Gheorghe POPESCU
Ion SMARANDA
Loredana STĂNESCU
Andreea-Georgiana VASILE
Mihai BĂLAŞA
Victoria-Florentina PIOARU
Sofia-Maria STOIAN
23 aprilie
Gheorghe FĂŞIE
Elisabeta ŢUŢUIANU
Georgel DRAGOMIR
Georgeta MITRESCU
Georgeta OACHEŞU
Georgiana-Cornelia BÎRLIGEANU
Georgian NEAGA
George SĂVULESCU
Georgeta NEAGA
Gheorghe-Florin ILIE
Georgiana-Alice VLĂDESCU
Denisa-Georgiana POPESCU
24 aprilie
Elena MILEA
Elisabeta POPESCU
Emilian PIOARU
Emil ŞETREANU
Vasile ARON
Constantin GHERGHIN
Mircea-Bogdan TRONECI
Carmen-Ximena NEGULESCU
25 aprilie
Elena STÂNGACIU
Ion ION
Elena-Mioara OANCEA
Camelia CIOCAN
Gheorghe MOREANU

Cristina STÎNGACIU
Florentina-Georgiana CIOBANU
Marcu-Georgian MEDREGA
Marian-Alexandru ANTOFIE
Ionuţ-Marian DINIŞOR
Georgian-Alexandru SAVU
Valentin-Iulian DOBRESCU
26 aprilie
Pericle OPROIU
Ioan-Florian GHERGHIN
Ion BĂLAŞA
27 aprilie
Gheorghe ZEGHERU
Florina POPESCU
Maria-Mihaela FÂŞIE
Leontina-Cristiana POPESCU
28 aprilie
Constantin IONESCU
Vasilica DUMITRU
Constanţa CONDOR

Elena-Gabriela SĂVULESCU
Vasile-Ciprian ŞETREANU
29 aprilie
Danil MANTA
Cecilia BADEA
Gheorghe MOROE
Angelica-Nela COROERU
Claudiu DRĂGHICI
Mihai-Alexandru VORNICU
Ionuţ-Gabriel ANTOFIE
Adelin-Virgiliu VLĂSCEANU
30 aprilie
Maria BADEA
Gheorghe GRECU
Mihai TOMESCU
Emil LĂCĂTUŞ
Gheorghe MIHAI
Ionela-Mădălina CHIŢU
Ileana STOIAN
Daniela ENESCU

„Uneori, chiar şi să trăieşti e un act de curaj.ˮ
(SENECA)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN CURSUL LUNII
MARTIE:
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