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.
Nr. 43 din 1 august 2014

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

„Cartea – leac pentru suflet.ˮ
(Inscripţie pe frontispiciul bibliotecii din TEBA)

ȘI TOTUȘI CARTEA…

Am revenit dintr-un scurt concediu în care, ca orișicine, m-am relaxat, m-am și plimbat, într-un
cuvânt – o mică vacanță extrem de plăcută… De fiecare dată există un „ceva” sau cineva care te
marchează într-o astfel de perioadă, un reper de care legi întreaga vacanță ori parfumul pe care încă îl
simți atunci când rememorezi aceste momente. Ei bine, pentru mine, acest „ceva” l-a reprezentat
lecturarea cu nesaț a unei cărți care m-a fascinat, m-a cutremurat, mi-a schimbat modul de a gândi și de
a percepe viața. Eu spun doar ce am simțit eu, iar faptul că am avut onoarea și mândria de a-l cunoaște
pe autor, augmentează tot ceea ce simt... Această capodoperă literară se numește „Se întorc morții
acasă”.
Voi reda fragmente din articolul referitor la această
carte, articol apărut în publicația „Familia Ortodoxă”
aceasta, având la rândul său drept sursă „Jurnalul
Național”:
«În 2004, apărea la Editura Ziua „Lucrarea” lui
Cornel Constantin CIOMÂZGĂ, unul dintre cei mai
importanţi publicişti ai anilor ’90, întemeietor şi director al
unor publicaţii şi al primelor posturi de radio private din
România, profesor la Facultatea de Jurnalistică, mentor al
unor mari gazetari de astăzi.
În urmă cu 14 ani, se retrăgea în chiliile unor
mănăstiri pentru a ieşi de acolo cu o carte care avea să
spargă tiparele, devenind best-seller. „Lucrarea” a fost

declarată „cel mai căutat roman postrevoluţionar”, tirajele epuizându-se cu rapiditate de fiecare dată.
Timp de zece ani, scriitorul a stat din nou ascuns prin sihăstrii şi locuri tainice, pentru ca în
2014 să revină cu o nouă carte, o întâmplare odinioară reală, cu nişte personaje cândva aievea. Opera
are un subiect „împrumutat tot din realitate”, cum zice autorul, având ca personaje principale un călău
şi victima sa. Un fost torţionar comunist şi cea mai opresată victimă a lui se întâlnesc după zeci de ani,
fiecare cu viaţa sa incredibilă, spre a trăi împreună o experienţă incredibilă.
„Se întorc morţii acasă” este un proiect complex ca partitură literară, având în compoziţie
poveste, învăţătură şi pildolologie creştină. Este un demers literar care a gestat aproape un sfert de
veac! Grăunţa lui fiind un articol publicat în anul 1991, în revista Tinerama.
Pe 24 iunie 1991, Cornel CIOMÂZGĂ venea de la Biserica Sfântului Vasile şi se îndrepta către
redacţia revistei Tinerama. Pe scările rulante de la metrou, i-a atras atenţia un cetăţean care mergea
uşor, bombănind, în timp ce restul lumii se grăbea. S-a apropiat de acesta să audă ce tot îngâna.
„Dacă aţi veni voi de unde vin eu, puişorilor, n-aţi mai fugi aşa!”, a reuşit jurnalistul să desluşească.
Bineînţeles că l-a întrebat de unde vine? „De la ţântirim” – i-a răspuns cetăţeanul.
Ce se întâmplase? Omul se înecase cu un os de peşte şi, „cât ai zice peşte”, a murit! Legistul a
constatat decesul, fără să i se facă necropsia. Mortul nu era mort de-a binelea, era doar în moarte
clinică. Familia s-a îngrijit de toate rânduielile şi omul ajunge la loc cu verdeaţă, într-o criptă.
Experienţa teribilă a mormântului i-a istorisit-o lui CIOMÂZGĂ, pe scările metroului. „Stafia”
era istovită de toată tevatura la care fusese supusă, pentru a ieşi din evidenţele morţilor şi a reintra în
evidenţele viilor. Societatea nu are legislaţie pentru astfel de situaţii. Bineînţeles că această întâlnire
neverosimilă şi-a găsit locul în paginile revistei Tinerama.
Povestea însă avea să continue… Dialogul celor doi a durat trei ani. Au vorbit despre moartea
lui, dar mai cu seamă despre viaţă. Despre experienţa din mormânt, dar şi despre drumul până acolo.
Astfel, Cornel CIOMÂZGĂ a descoperit că omul fusese unul dintre cei mai aprigi torţionari ai
regimului comunist. După 23 de ani, CIOMÂZGĂ are îndrăzneala de a scoate la lumină cartea „Se
întorc morţii acasă”, să dezvăluie cum torţionarul ajunge să se spovedească unui bătrân duhovnic care
fusese cândva, cu 36 de ani în urmă, nici mai mult nici mai puţin decât cea mai opresată victimă a lui.
În timpul spovedaniei, torţionarul nu-l recunoaşte pe bătrân, dar acesta şi-l reaminteşte şi, ca
duhovnic, este nevoit să-l asculte spovedind, printre alte orori, cum i-a ucis fratele, cum i-a violat sora
şi cum i-a întocmit lui însuşi un fals dosar, în urma căruia avea să capete 21 de ani de muncă silnică.
Este o carte pe un subiect amplu şi complex. Un subiect de-a dreptul terifiant, termenul, de data
aceasta, nefiind nicidecum unul de marketing.
Scriitorul Cornel Constantin CIOMÂZGĂ s-a aplecat asupra acestei partituri literare, astfel
încât să poată nădăjdui că ar putea fi de folos, în aceste vremuri meandrice şi neguroase, multora
dintre aceia care au auzit, poate, vorbindu-se despre lucruri de felul acesta, dar sigur nu dintr-o astfel
de perspectivă. Mai cu seamă că torţionarul trăieşte până la urmă, într-un anume fel, experienţa unei
convertiri spectaculoase. Înţelege într-o bună zi ce înseamnă iubirea, iertarea, sensibilitatea, bunătatea
şi alte asemenea „ingrediente” care pentru el nu existaseră nici măcar în vocabular. „Fă mereu ceva
bun, pentru ca diavolul să te găsească ocupat”, spunea Fericitul Ieronim. Cornel CIOMÂZGĂ face un
bine, dăruindu-ne această poveste care „mai vorbeşte şi despre o Românie. Despre o Românie
necunoscută din punct de vedere cultural şi duhovnicesc. Despre o Românie rău cunoscută ca
factologie şi efect moral a celor petrecute în perioada comunistă. Şi despre o Românie nerecunoscută
pentru cele cu adevărat bune şi importante”.»
Puține sunt cuvintele care pot exprima ceea ce simți parcurgând romanul… Eu nu pot decât să
lansez o invitație la a o citi și, vă asigur, n-o veți lăsa din mână până n-o s-o terminați. Credeți-mă!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Munca are, printre alte avantaje, şi pe acela
de a scurta zilele şi a lungi viaţa.ˮ
(Denis DIDEROT)

EXERCITAREA

MANDATULUI

DE

CĂTRE

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI

JUDEȚEAN, DE CĂTRE VICEPRIMARI ȘI DE CĂTRE DELEGATUL SĂTESC

Vicepreşedinţii consiliului judeţean, precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după
declararea lor ca legal aleşi, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată.
Exercitarea mandatului de către persoanele prevăzute la alin. (1) încetează odată cu expirarea
mandatului consiliului din care fac parte.
Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 9 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, pe
aceeaşi dată, şi a mandatului de vicepreşedinte al consiliului judeţean.
Mandatul de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv de viceprimar, poate înceta înainte
de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii nr. 215/2001,
republicată.
Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale, în condiţiile Legii nr. 215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu
alegerea unui alt delegat sătesc, precum şi în cazurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) şi e)-i).
Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte
persoane în această funcţie.
(în numărul viitor: Protecţia legală a aleşilor locali)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 315 din 2 iulie 2014 a convocat în ședință
ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 10 iulie 2014, ora 17:00, la sediul său, situat pe
str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea membrilor Consiliului Întâilor Premianți, mandatul 01 iulie 2014 – 30 iunie
2015;
2. Prezentarea delegației care a participat în perioada 24 iunie - 26 iunie 2014, la Bruxelles, la
Comitetul Regiunilor - organism consultativ al Uniunii Europene, la concursul „Între licee”, ediția
2014.
3. Diseminarea activităților desfășurate în cadrul proiectului Comenius Regio COACTION
2012-2014.
4. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul al II-lea 2014;
5. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al II-lea 2014;
6. Raport privind activitatea asistenților personali pe semestrul I 2014;
7. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol. Măsuri pentru eficientizarea
acestei activități;
8. Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Vulcana-Băi,
pe semestrul I/2014;
9. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 310 din 26 iunie 2014 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2014;
10. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local al
comunei în trimestrul al II-lea 2014;

11. Stabilirea de măsuri pentru administrarea străzii Armaș BUNEA;
12. Probleme curente ale administrației publice locale;
13. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Inima oamenilor nu e decât un câmp de
bătălie în care se luptă Dumnezeu cu
diavolul."
(Fiodor Mihailovici DOSTOIEVSKI)

SFÂNTUL IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTONOPOLULUI ȘI
MITROPOLITUL ȚĂRII ROMÂNEȘTI

Ca de fiecare dată la 11 august, sediul de odinioară al Țării
Românești și reședință a mitropoliților munteni este protagonistul
sărbătoririi
solemne
a
Sfântului
Ierarh
Nifon,
Patriarhul
Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, simbol puternic al
bunăvoinței lui Dumnezeu pentru locuitorii de pe aceste binecuvântate
plaiuri, pildă de aleasă sfințenie, personalitate culturală și duhovnicească
de seamă a Ortodoxiei universale și românești și aprig înnoitor al vieții
noastre bisericești de la începutul secolului al XVI-lea.
Înțelept cunoscător al realităților timpului său, Sf. Ier. Nifon a venit
aici, la noi, la chemarea iscusitului voievod Radu cel Mare, pentru a
revigora viața morală, eclezială și culturală a strămoșilor noștri, dăruindune, prin întreaga sa activitate pusă în slujba neamului nostru, un bun
început extraordinarei înfloriri în plan spiritual a țării, echilibrând, în chip
providențial, epoca de pace, armonie și nemaipomenită dezvoltare socialeconomică, inaugurată de voievodul muntean amintit mai înainte.
La îndemnul Sf. Ier. Nifon, misiunea Bisericii a căpătat o nouă profunzime și vigoare, căci
marele ierarh a sprijinit folosirea cărții, a tiparului, în promovarea valorilor Evangheliei Mântuitorului
Iisus Hristos, pentru ca roadă îmbelșugată să aducă, în sufletele contemporanilor săi, cuvântul mântuirii,
să schimbe mentalități, să îndrepte comportamente și să dea mărturie lumii de frumusețea trăirii
duhovnicești ortodoxe.
Strălucitoarea și neapusa lumină a Ortodoxiei a risipit, prin lucrarea Sfântului Ierarh îndoiala
necesității utilizării celor mai noi mijloace de comunicare ale timpului său, astfel că, datorită lui,
Ieromonahul Macarie a tipărit, aici, la Târgoviște, în anul 1508, prima carte de pe teritoriul patriei
noastre și primul Liturghier ortodox din lume, operă tipografică continuată apoi, cu Octoihul (1510) și
Tetraevangheliarul (1512). Toate acestea au fost aniversate în chip solemn în anii ce au trecut (2008,
2010, 2012), de către Eparhia noastră, pentru a nu se uita că Târgoviște este, nu numai un important
centru istoric, spiritual și cultural, dar și primul centru tipografic românesc și din sud estul european.
Cea mai importantă capodoperă a Sf. Ier. Nifon este, alături de marea reorganizare bisericească,
profunda înnoire morală și marele avânt al misiunii bisericești, fiul său duhovnicesc, Sf. Voievod

Neagoe Basarab, cel care, datorită îndrumării sale spirituale și culturale, a devenit model desăvârșit de
politician creștin, adevărată întruchipare în plan public al virtuților creștine.
Sf. Ier. Nifon este o mărturie vie a faptului că sfințenia este o vocație pentru toți creștinii,
indiferent de timpul, darurile naturale, posibilitățile de afirmare, ori specificitatea fiecăruia, toți având
datoria de a ne deschide voii și lucrării dumnezeiești, care vindecă, purifică și desăvârșește. Chemarea
la sfințenie se adresează și astăzi, nouă, cu aceiași tărie și noutate, invitându-ne să ne preocupăm, cu
prioritate, de cele duhovnicești, neuitând nici de cele necesare vieții cotidiene, pentru a fi de folos celor
de lângă noi, prin manifestarea unei credințe vii, lucrătoare prin iubire, jertfelnice și generoase, care să
aprofundeze comuniunea frățească și să facă mai ușoară viețuirea trecătoare pe acest pământ.
Cultul Sfântului Ierarh Nifon se bucură de o mare evlavie, atât printre credincioșii din Eparhia
noastră, cât și printre cei din eparhiile învecinate și întreaga țară, căci marele ierarh este un model actual
de sfințenie și moralitate.
Rugăm pe Dumnezeu, Cel ce se odihnește pururea întru sfinții Săi, ca prin mijlocirea Sf. Ier.
Nifon, să ne dăruiască, tuturor, bogate roade duhovnicești și ajutor pe drumul vieții în pelerinajul spre
Împărăția cerească!
Extras din „Scrisoarea pastorală adresată de IPS NIFON Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Târgoviștei, cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul
Ţării Româneşti şi a pelerinajului la moaştele Sfântului în Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitană
din Târgovişte -11 august 2014-

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Educaţia e ca un pom fructifer, dacă nu e
altoită, face fructe mici şi acre."
(Robert FROST)

ENGLISH LANGUAGE INTEGRATION IN THE PRE-SCHOOL GAME LESSON
PRIMUL AM DINTR-UN PROIECT DE SUCCES!

Activitățile desfășurate în primul an de proiect
au atins obiectivele propuse și au dat valoare
europeană instituției noastre.
29 August 2013
Întâlnire de proiect echipa locală:
- conceperea planului de activități conform
proiectului și a unei metodologii de învățare a limbilor
străine.
1-15 Septembrie 2013
Întâlnire de proiect echipa locală:

- pregătirea materialelor de prezentare a grădiniței, țării, cadrelor didactice, preșcolarilor.
- conceperea logo-ului;
- pregătirea materialelor pentru blog;
- conceperea unei schițe a calendarului 2014;
16-22 septembrie 2013
Întâlnire de proiect Letonia:
- cunoașterea țărilor partenere, a grădinițelor implicate; planificarea activităților pentru primul an
de proiect, stabilirea responsabilităților;
26 septembrie
Ziua Europeană a limbilor:
Scop: înțelegerea diversității și a importanței învățării limbilor străine, cunoașterea partenerilor
de proiect - Letonia, Spania, Ungaria, Polonia, Turcia, Italia)
- lansarea proiectului la nivelul grădiniței;
- workshop – introducerea unor cuvinte din limbile partenerilor de proiect;
- poster;
- sesiune de lectură - povești în limba română traduse în limba engleză;
- teatru - adaptarea unor povești naționale cu introducerea unor replici în limba engleză!
Octombrie 2013
Logo-ul proiectului:
- crearea unui logo potrivit temei proiectului
4-11 noiembrie 2013
Întâlnire de proiect Spania:
- abordările prezentei metodologii de cercetare;
- definirea de referință pentru integrarea în curriculum a limbii engleze;
- definirea criteriilor de evaluare și monitorizare;
- planificarea activităților următoare.
11-16 noiembrie 2013
Calendar 2014:
- învățare numelor țărilor partenere, lunile anului, zilele în limba engleză, prin activități pentru
copii (desene, fotografii).
18-22 noiembrie 2013
Videoconferință:
întâlnire online cu partenerii de proiect Scopul este de a avea astfel de întâlniri bilaterale
între toți partenerii care utilizează TIC și practica limba englez.
24-27 noiembrie 2013
Blogul proiectului:
- Postarea permanentă a activităților privind rezultatele și progresul proiectului.
28 noiembrie 2013
Lansarea proiectului în comunitate:
prezentarea programului (obiective, activități, impact, suport necesar, participanți)
părinților, profesorilor, autorităților locale și altor părți interesate.
Ianuarie 2014/Lunar
„Learning togheter! Învățăm împreună!
constituirea activității de după-amiaza, de învățare a limbii engleze împreună părinți,
bunici, alți membri ai familiei, pentru a revizui progresele realizate de copii.
Februarie 2014
Engleza la școală:
vizită la școală, participarea la orele de engleză desfășurate de elevii ciclului primar și
gimnazial
10-15 martie 2014
Întâlnirea de proiect România:
monitorizarea progresului proiectului, stabilirea activităților din perioada următoare,
prezentarea rezultatelor obținute.
24-28 martie
Săptămâna de teatru:
- spectacol de teatru in limba romana și în limba engleză.
Aprilie 2014

Engleza prin matematică:
- colectarea unor jocuri de perspicacitate, rime, să învețe matematică în limba engleză.
Mai 2014
Colecție de cântece:
înregistrarea unor cântece internaționale - „La mulți ani" cântat in limbile partenerilor
de proiect și în limba engleză.
25-31 mai
Întâlnire de proiect Polonia:
- prezentarea rezultatelor și a activităților locale;
- dezbatere privind raportul intermediar;
- stabilirea activităților următoare;
Iunie 2014
Engleza prin sport:
Sportul necesită de multe ori nu doar limbajul verbal, dar, de asemenea, semne. Există semne
internaționale utilizate, și multe comenzi sunt din limba engleză.
realizarea unei colecții de jocuri sportive au fost dezvoltate ca produs și reflectă natura
bi-linguală al proiectului și de integrare a limbii engleze.
Iunie 2014
Jocuri tradiționale:
- documentare și colectare de jocuri tradiționale utilizate în procesul de învățare (jocuri de masă,
în aer liber, etc.) pentru diverse subiecte și abilități;
- schimb de experiență cu partenerii și introducerea de noi jocuri în grădiniță.
(Conținutul și prezentarea jocurilor s-a decis pe baza setului de referință și metodologiile
alese).
Rezultate obținute în primul an de proiect:
- logo-ul proiectului utilizat pe toate materialele de proiect;
- blogul proiectului http://englishforplaytime.blogspot.r
o. Toți partenerii actualizează
blogul prin postarea activităților de
proiect - locale și internaționale;
- calendar 2014- toți
partenerii au realizat și au făcut
schimb de calendare;
- metodologie de predare și
integrare a limbii engleze în
grădiniță;
- dicționar în imagini ce va
fi folosit în procesul de învățare pe
parcursul proiectului;
- colecție de cântece în
limba engleză - material electronic
în care sunt colectate cântece în limba engleză interpretate de preșcolari și utilizate în procesul de
învățare limba engleză.
- colecție de rime în limba engleză pentru jocuri ale minții si pentru matematică - material
electronic cu materiale care pot fi utilizate pentru a afla diferite aspecte ale matematicii.

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
DIRECTOR ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI
COORDONATOR PROIECT

„Singurul obstacol împotriva lumii este o
cunoaştere aprofundată a cesteia."
(John LOCKE)

PANAIT ISTRATI – 130 DE ANI DE LA MOARTEA PROZATORULUI (1884 – 1935)

Panait ISTRATI s-a născut în Brăila, ca fiu nelegitim al unei
spălătorese, Joița Istrate și al unui contrabandist grec. A copilărit în
Baldovinești, a terminat șase ani de școală primară, doi fiind nevoit
să-i repete. Ca și Maxim Gorki, scriitorul rus și apoi sovietic cu
care a fost comparat adesea, și-a câștigat existența ca ucenic al unui
cârciumar, al unui brutar și al unui vânzător ambulant. O vreme a
fost și cărbunar la bordul navelor Serviciului maritim Român. În
acest timp a citit cu aviditate tot ce i-a căzut în mână. Hoinărelile lau purtat prin diferite orașe: București, Constantinopol, Alexandria
din Egipt, Cairo, Napoli, Paris și Lausanne.
Primele încercări literare datează din 1907, cu
preponderență făcând publicistică în presa muncitorească din
România, debutul fiindu-i articolul Hotel Regina în revista
România muncitoare. Între 1910-1912 își publică, în aceeași
revistă, primele povestiri: Mântuitorul, Calul lui Bălan, Familia
noastră, 1 Mai. Colaborează și la alte ziare: Viața socială,
Dimineața, Adevărul etc. Se apropie de cercurile socialiste.
Trăind în sărăcie, bolnav și singur, a încercat să se sinucidă în 1921 pe când era la Nisa, dar a
fost salvat, iar în buzunar i s-a găsit o scrisoare netrimisă, adresată lui Romain Rolland. Acesta este
avertizat și îi răspunde imediat încurajându-l să urmeze cariera sa de scriitor. Povestirea Chira
Chiralina a fost publicată în 1923 cu o prefață semnată chiar de Romain Rolland. A publicat romanele:
Ciulinii Bărăganului, Les récits d'Adrien Zograffi („Poveștile lui Adrian Zograffi”).
În 1927 a vizitat Moscova și Kievul. În Rusia îl întâlnește pe scriitorul grec Nikos Kazantzakis
(care îl va menționa mai târziu în romanul său Zorba Grecul). În 1929 a călătorit din nou în Rusia
sovietică. Voiajul său în Rusia a fost sursa de inspirație a operei Vers l'autre flamme-Confession pour
vaincus (tradusă în limba engleză sub titlul The Confession of a Loser) în care denunță abuzurile
regimului comunist. Una din remarcile sale celebre la adresa regimului sovietic și a omletei proverbiale:
„Văd ouăle sparte, dar unde este omleta?". Antologia Vers l'autre flamme cuprinde nu doar textul
Spovedania unui învins a lui ISTRATI, ci și alte scrieri căci Victor Serge este, de pildă, un alt autor.
Publicarea cărții va provoca izolarea scriitorului, acesta fiind abandonat de prietenii săi de ideologie
socialistă (unii din prietenii săi comuniști considerându-l fascist).
În 1930 se reîntoarce definitiv în România. Publică în 1933 eseul L’homme qui n’adhère à rien,
în care se conturează atitudinea sa în privința independenței. Chintesența acestui eseu îi atrage
vehemente contestări.
A fost tratat de TBC în Franța la Nisa și apoi a revenit la București. Izolat, singur și bolnav de
tuberculoză, a murit la sanatoriul Filaret.
Prozele și romanele sale descriu lumea proletariatului, pe care a avut ocazia să o cunoască de
aproape, mirificele ținuturi ale Brăilei natale, Delta Dunării, un amestec de rase și religii și diverse
orașele din Europa prin care a trecut de-a lungul vieții. Opera lui Panait Istrati, scrisă în limbile franceză
și română, a fost tradusă în peste 30 de limbi.

 prof. Petra MICULESCU

„Orice om sănătos poate rezista fără mâncare
două zile - dar nu şi fără poezie.”
(Charles BAUDELAIRE)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ÎNDRĂGOSTITUL
de Jόzsef PILDNER
Mi-i teamă-n ochi să vă privesc,
Să mă îmbăt de-a lor lumină,
Știu, îmi e dat să vă iubesc,
Și-n orice gând e-o dulce vină.
Că ne-ntâlnim din când în când,
Tăcuți și triști, în sinea noastră,
Mă regăsesc în vis plângând,
Plângând de dorul dumneavoastră.
Așa mi-i dat, n-am ce să fac,
Mi-i taina vorbă-n veci nezisă,
Nu, nu pot să mă mai prefac,
Deși iubirea-i interzisă
Mă simt ca un tâlhar neprins,
C-o frică veșnică în mine,
Acum, când dorul m-a cuprins,
Voi mai avea în ochi lumine?
În jurul nostru-i mult tumult,
Viața-mi tot bate din aripă,
Iubirea-nseamnă mult mai mult,
Decât sărutul dat în pripă.
Amor este singurul zeu
Pe care l-aș urca în arcă
Și-i mulțumesc lui Dumnezeu
Că încă dragostea mă-ncearcă.
Nu îndrăznesc nici un cuvânt
Iubirii să i-l dau de veste,
Cu fiecare vorbă-n vânt,
În mine crește o poveste.
În ochi aș vrea să vă privesc
Numai de nu m-aș da de gol,
De s-ar afla că vă iubesc,
S-ar duce viața-mi rostogol.

Mi-i teamă-n ochi să vă privesc,
C-ați presimți, din dor, ivirea,
Și fiindcă prea mult vă iubesc,
Mi-i teamă să vă-nfrunt privirea.
Și toate cele trec pe rând,
Nu-i timp de căutat rubine,
Că nu mă văd din nou sperând,
Poate c-așa este mai bine.
Sunt toate împotriva mea,
Iar doru-n mine se deșteaptă,
Până și albul fulg de nea,
De undeva, tot dor așteaptă.
Deși pe cer nu-i nici o stea
Și nicăieri nu-i vreumină,
Iubirea-n mine-ar vrea să stea,
Pân’ce m-oi lecui de vină.
Începe cercul să se strângă
Dând multora apă la moară,
Cu inima-mi asta nătângă
Iubesc pentru ultima oară.

„Nu bogăţia şi splendoarea sunt cele ce aduc
fericirea, ci calmul şi munca.”
( Thomas JEFFERSON)

ȘTIAȚI CĂ…










…timp de 186 de zile nu se poate vedea soarele la Polul Nord?
…aurora polară este probabil cel mai fascinant fenomen natural de pe suprafața terestră?
…februarie 1865 este singura lună din istorie în care nu a fost înregistrată lună plină?
…aproximativ 90% din populația întregii planete locuiește în emisfera nordică?
…vârful Everest este cel mai înalt munte de pe pământ și crește în înălțime cu 4 mm pe an?
…doar o singură persoană din 2 miliarde va atinge vârsta de 116 ani?
…cel mai întâlnit nume bărbătesc de pe planetă este Mohammed?
…absolut toți copiii se nasc fără rotule? Ele se formează complet în intervalul de vârstă de 2 – 6

ani.
 …un om consumă în medie de-a lungul vieții o cantitate de hrană egală cu greutatea a șase
elefanți maturi?
 …una din cinci persoane de pe Terra trăiește cu mai puțin de 1$ pe zi?
 …există mai mulți oameni care învață limba engleză în China decât cei care o vorbesc oficial în
Statele Unite (peste 300 de milioane)?

 …regiunea cu cea mai scăzută criminalitate este Quebec, Canada? Rata criminalității în această
zonă este aproape 0.
 …cei mai mari consumatori de fast-food de pe planetă sunt chinezii (41%) urmați de americani
(35%)?
 …pe suprafața unui corp uman trăiesc mai multe vietăți decât oameni pe întreaga planetă?
 …furnicile nu dorm niciodată? Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind asemenea
oamenilor pentru a se dezmorți.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Două lucruri sunt imposibile: a vedea cu ochii
pe Dumnezeu şi a povesti dragostea.ˮ
(Adrian PĂUNESCU)

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 Adrian PĂUNESCU însoțită de succinte date biografice ale domniei sale.
Adrian PĂUNESCU (n. 20 iulie 1943, Copăceni, județul Bălți, România, astăzi în Republica
Moldova — d. 5 noiembrie 2010, București) a fost un autor, critic literar, eseist, director de reviste,
poet, publicist, textier, scriitor, traducător și om politic român.
Adrian PĂUNESCU este cunoscut mai ales ca poet – debutând în 1960 și fiind unul dintre cei
mai prolifici autori români contemporani – și ca organizator al Cenaclului Flacăra, întrunire muzicalculturală desfășurată periodic în anii 1973–1985, de regulă în orașele mari ale României, unde artiștii
promovați de poet prezentau lucrări muzicale și literare în fața unui public numeros. În cadrul
cenaclului, Păunescu a încurajat cultura de masă îndrăgită de publicului tânăr, în ciuda numeroaselor
sancționări aduse acesteia de către puterea comunistă; el a inventat sintagmele „generația în blugi” și
„muzică tânără” pentru a-și desemna tinerii spectatori amatori ai unui stil vestimentar nonconformist,
respectiv sonoritățile iubite de aceștia, ale genurilor folk și rock.
Relația lui PĂUNESCU cu regimul Ceaușescu este în general considerată ca ambiguă, mergând
de la scrierea de poeme adulatoare la critici publice directe. Aceasta explică și varietatea pozițiilor pro și
contra Păunescu de după 1989.
Între 1966 și 1968 a fost secretar al organizației U.T.C. de la Uniunea Scriitorilor din România,
iar în august 1968 a devenit membru al Partidului Comunist Român. Ca membru al PCR, a fost
sancționat cu vot de blam cu avertisment, în toamna anului 1985.
După revoluția din 1989, s-a retras pentru scurt timp din viața publică, dar din 1992 a fost
membru al Partidului Socialist al Muncii (de orientare socialistă, absorbit ulterior de Partidul Social
Democrat), căruia i-a devenit vicepreședinte în 1993 și prim-vicepreședinte și purtător de cuvânt în
1994; în legislatura 1992–1996 a fost senator de Dolj din partea acestui partid.

Ca senator, a fost președinte al Comisiei senatoriale de cultură, artă și mass-media și al Grupului
Parlamentar „Partida Națională”. A fost membru al delegației parlamentare române la Consiliul Europei
de la Strasbourg, și, din această calitate, observator european la alegerile din Republica Moldova (1994)
și Republica Croația (1995).
În 1994, este ales vicepreședinte al Grupului Politic Stânga Europeană Unită.
În februarie 1996 a fost desemnat candidat al PSM la alegerile prezidențiale din 1996, la care a
obținut, însă, doar 0,69% din voturi, pierzând alegerile în primul tur de scrutin.
Tot la alegerile din 1996, PSM nu a mai intrat în parlament, iar din 1998, Păunescu a devenit
membru al Partidului Democrației Sociale din România (devenit, din 16 iunie 2001, Partidul Social
Democrat), partid cu care fosta sa grupare, PSM, avea să fuzioneze ulterior. Ca membru al PSD, a fost
ales din nou senator de Dolj, pentru legislatura 2000-2004. În această nouă legislatură, a îndeplinit din
nou funcția de Președinte al Comisiei Senatului pentru Cultură, Culte, Artă și Mijloace de Informare în
Masă. De asemenea a fost membru al Comisiei Interparlamentare București-Chișinău, precum și al
grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Chineză (grup al cărui președinte a fost),
Turcia și Portugalia.
În legislatura 2004–2008, a fost senator de Hunedoara din partea PSD
VIAȚA, DUBLU MIXT
de Adrian PĂUNESCU

Trăiesc aici, dar mă simt că sunt departe,
Din ce în ce mai singur şi mai trist,
Nici nu mai ştiu cât pot să rezist,
Închis într-un ziar şi într-o carte.
Mă-ncredinţez iluziei deşarte
Că mă salvează regăsirea-n Christ,
Dar, vai, ajung un fel de dublu-mixt,
Cu viaţă-n minus şi cu plus de moarte.
Şi, totuşi, nu m-a ocolit norocul,
Deşi mi-a fost întotdeauna greu,
Şi-am transformat în foc destinul meu
Ca, azi, cenuşa să rezume focul.
Şi de-aş cădea, aşa cum cere jocul,
Ca să devin o piesă de muzeu,
Eu tot îi mulţumesc lui Dumnezeu
C-a-ntârziat şi-aşa, prea mult, sorocul.

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Nu trăim după cum ne dorim ci după cum putem.”
(TERENCE)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Timp ... anotimp
Anotimpurile ... Oh! Trec aşa de repede, parcă nici nu ai timp să te bucuri de ele, deşi se repetă
în fiecare an. Şi poate pare prostesc ceea ce spun, dar uneori uit ce anotimp este. Cu toate lucrurile ce ne
preocupă pe noi, oamenii, uităm să dăm importanţă altor aspecte, precum ploaia, norii ... primăvara ...
Da, poate par absurdă cu tonul acesta trist, de parcă cineva ar fi murit, dar când a fost ultima dată când
aţi privit atent, dar atent, natura? Probabil nu de curând ...
Natura este cea care ţine totul strâns în ordine, ea este crisalida noastră. Pentru ea, anotimpurile
sunt ca şi perioadele vieţii pentru om. Primăvara este ca primii ani din viaţa noastră. Veselie, poftă de
viaţă, prospeţime, strălucire. Niciun nor plumburiu pe cerul aşteptărilor, al dorinţelor. Ploaia aceea
scurtă, răcoroasă doar a împrospătat verdele vieţii aprinse. Vara ... hm, vara este tinereţea. Fructul dat în
pârg. Galbenul căldurii intense, al primelor sentimente aprige, dar şi al primei gelozii. Şi fierbinţeala
soarelui ... imbolduri nestăpânite spre aventură.
Ei, şi vine toamna. Fructul pârguit se coace. Şi ploaia devine tăioasă şi grea şi cerul se acoperă
de norii negri ai grijilor primăverilor abia ivite. Şi culorile vii se diluează în nuanţe de cărămidă spartă şi
albul cărunteţii acoperă frunţile îngrijorate. Şi oamenii, asemeni frunzelor, îşi iau zborul. Cei mai slabi
sau, din contră, cei care şi-au împlinit menirea, se-nchină de toamna-devreme, cei mai puternici rămân
prinşi de copac până târziu, în toamnă şi apoi se închină şi ei.
Pentru mine, să cazi nu înseamnă numai să îţi pierzi echilibrul şi să iei contact cu solul într-un mod
dureros. Pentru mine, să cazi înseamnă să te devalorizezi, să faci lucruri sub nivelul tău, care nu te
reprezintă, dar care îţi dau senzaţia de împlinire, de luptă. Oamenii numesc asta vicii, deci capricii ... ale
primăverii, ale verii, ale toamnei deopotrivă. Şi, pe nesimţite, ajungem iarna. Rece, alb, pur, izolare.
Oamenii stau în case pentru a se feri de muşcătura frigului. Frunzele rezistente, devenite fulgi bătrâni,
îşi veghează nepoţii de la gura sobei şi le spun, cu înţelepciune, povestea anotimpurilor, anotimpurilor
lor.
Alte frunze palide, zac singure, uitate ... aşteptând ca o nouă primăvară să le acopere cu iarba
prospeţimii...

 Vasilica-Cătălina TUDOR
CLASA A VII-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Când totul dă greş, doar curajul, dragostea şi
înţelepciunea răzbesc."
(Pam BROWN)

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

1 august
Elena MOREANU
Olimpia ILIE
Vasilica GRECU
Constanţa TUDOR
Nicolae BURCĂ
Vasile PIOARU
Constantin FĂŞIE
Ionela-Roxana BUCUROIU
Denisa-Georgiana DUMITRESCU
2 august
Ştefan MOISE
Georgeta GRECU
Gheorghiţa LĂCĂTUŞ
Corina NICOLĂESCU
Andreea-Gabriela FLOREA
Alexandru-Robert POPESCU
Alexandru-Cătălin POPESCU
3 august
Virgil DRĂGHICI
Irina CIOCAN
Alexandru MITRESCU
Gheorghe TUDOR
Constantin FLOREA
Geanina ŞTEFAN
Marilena-Isabela SAVU
Camelia FĂŞIE
Dumitru-Cosmin ILIE
Vasilica-Andrada DOBRESCU
4 august
Traian FĂŞIE
Ion BADEA
Alisa-Cosmina SAMFIRESCU
Luigi-Ionuţ CIOCODEICĂ
Mihaela-Mădălina ILINCA
Maria-Alexandra MITRESCU
Orlando-Octavian SARU
5 august

Elena SPÂNU
Valentina NEGULESCU
Daniela PETRESCU
Andreea-Georgiana ŞERBAN
Alexandru-Cristinel DOBRESCU
Daniela Maria PĂDURE
6 august
Silvia DUMITRESCU
Ion IONIŢĂ
Vasilica BRÂNZICĂ
Ion PANAITA
Caliopia BĂRBULESCU
Mihai-Vasile GHEORGHE
Vasile-Dănuţ STÎNGACIU
Ciprian-Ion SĂVULESCU
Lorina-Elena MILEA
7 august
Agripina ZEGHERU
Vasile ANTOFIE
Constantin NEMUŢ
Petruţa OPROIU
Dumitru GAFIŢOIU
Petru DOBRESCU
Constantin SUSANU
Livioara BRAȘOVANU
Maria-Larisa COMAN
8 august
Gheorghe ŞERBAN
Ion MOREANU
Sever DUMITRESCU
Gheorghe MARINESCU
Rodica FĂŞIE
Ion ZEGHERU
Vasile ION
Marius-Costinel IONESCU
Sebastian-Gabriel GHEORGHE
9 august
Stelian SARU

Adina FERENȚ
Ramona FĂŞIE
Magdalena ILIE
Georgiana BURCĂ
Constantin STÎNGACIU
Adrian-Nicolae MITRUS
Cristian-Andrei-Dragoş BADEA
Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU
Ana-Maria SIMION
10 august
Vasilica GHEORGHE
Nicolae GRECU
Emilia POPESCU
Gheorghiţa-Cornelia IONESCU
Mirela LOPOTARU
Ionuţ-Daniel PIOARU
Ştefan-Valentin STOICA
11 august
Veruţa ŞERBAN
Vasile BULIGIOIU
Pompiliu GHEORGHE
Izabela STOICA
Cătălin FĂŞIE
Mihai-Corneliu ANTOFIE
Andrei-Bogdan POPESCU
Eduarod-Samuel NEAGU
Anexandru OACHEŞU
12 august
Mihail MOREANU
Elena FĂŞIE
Natalia MOREANU
Mihai GOGU
Elena PONORICĂ
Vasile BUCĂ
Ionuţ-Ciprian GIUVLETE
Aurelian-Adrian DRĂGHICI
Mihaela-Anamaria BADEA
Bianca-Andreea POPESCU
Constantin-Evastian SPÎNU
13 august
Valeria BUCĂ
Vasilica ŞETREANU
Minodora GRECU
Adrian DUMITRU
Georgiana-Claudia MITRESCU
Vasile SUSAI
Adriana-Nadia BOBLEACĂ
Marinela-Cerasela ŞTEFAN
Raluca-Ana-Maria GRECU
Bogdan-Marian STÎNGACIU
Sara Maria MITRESCU
Erica Ioana MITRESCU

14 august
Maria GRECU
Mioara-Lenuţa DRAGOMIR
Mariana Daniela JOIŢA
Maria ILIUŢĂ
Roxana-Maria BADEA
Mihaela-Alexandra DIACONESCU
15 august
Ortansa MIHAI
Marius-Florin DUMITRESCU
Marian-Octavian POPESCU
Maria-Daniela BUCUROIU
Adriana-Nicoleta ODAGIU
16 august
Viorica CIOCODEICĂ
Daniela GOGU
Angela ENACHE
Ciprian ANTON
Aurel-Mihai BRÎNZICĂ
Erik-Roxana TRONECI
Mihai-Ilie PĂUNESCU
17 august
Domnica NICOLĂESCU
Alexandrina JOIŢA
Dumitru GRECU
Elena BURLĂCIOIU
Agripina DUMITRU
Elena POPESCU
Robeta-George PARASCHIVA
Alexandru-Daniel ŞETREANU
Bianca-Mihaela MOISE
18 august
Gheorghe MITRESCU
Marsilia MILEA
Mihail BUCUROIU
Irinel-Nicuşor MILEA
Dorin-Ciprian STOICA
Mihaela PETRESCU
Cristina GHEORGHE
Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA
Jasmina-Maria BUCĂ
Ana-Maria BADEA
Andreea-Mirabela UNGUREANU
19 august
Mariana BURTOIU
Vasilica NICOLĂESCU
Filareta BADEA
Alexandra BĂLAŞA
Manuela-Simona UŢA
Diana-Mihaela POPESCU
Eduard-Marian FĂŞIE

20 august
Ion BADEA
Ion CIOCODEICĂ
Vasile SCUTARIU
Iulian-Dănuţ STÎNGACIU
Larisa-Gabriela NEAGA
Dragoş-Marian ŞETREANU
Maria-Luiza SMARANDA
Robert-Marian GHIŞAN
Alexandru-Constantin FĂŞIE
Petruţ-Nicolae STAN
21 august
Ion STÂNGACIU
Vasile STÂNGACIU
Mircea OPROIU
Valeriu-Mihail SMARANDA
Carmen FĂŞIE
Alina-Daniela BRÎNZICĂ
Constanţa STOIAN
Florin SARU
Georgiana-Daniela DOBRESCU
Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ
22 august
Serghe MILEA
Maria BERECHET
Adriana BĂLAŞA
Mioara ZEGHERU
Ioan SARU
Ecaterina NEGULESCU
Mihaela GRECU
Marian MITRESCU
Carmen FĂȘIE
Eduard-Andrei STOIAN
23 august
Iulian ARON
Constanţa VLĂDUCĂ
Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU
24 august
Valentina ŞETREANU
Gheorghe Romică ZAHARIA
Florina BUCUROIU
25 august
Aurica TRONECI
Nicolae BURCĂ
Vasilica TRONECI
Romu ZEGHERU
Elena-Corina VASILE
Ion-Romică MACSIMENCU
Florentina MACSIMENCU
Vasile-Flavius CRĂCIUN
Georgian PIOARU
Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT

Alin-Constantin DUMITRU
Matei STOIAN
Sebastian-Petruț ANTOFIE
Antonia-Ecaterina FERENȚ
26 august
Vasilica ŞETREANU
Ion ILINESCU
Vasile ARON
Dorina SAVU
Ion GOGU
Loredana-Elena STÎNGACIU
Alina-Elena NICOLĂESCU
Gabriela-Georgiana RĂDOI
Andreea MEDREGA
Gheorghe-Cătălin NEGULESCU
27 august
Maria BEJAN
Ion GRECU
Agripina SAVU
Vasile MOREANU
Sabina GRECU
Corneliu MILEA
Florica BUCUROIU
Maria-Mădălina UDROIU
Bogdan-Adrian BRATU
28 august
Niculina ŞETREANU
Ion ZEGHERU
Gheorghe NEGULESCU
Maria IONESCU
Mariana RĂDOI
Gheorghe SAVU
Mihai-Ciprian SPÎNU
29 august
Vasile UDROIU
Amalia-Carmencita CIOCAN
Nicolae BUCUROIU
Cristina-Marinela STAFIE
Ionuţ-Daniel BĂLAŞA
30 august
Emil GRECU
Daniela GHERGHIN
Constantin SOARE
Gheorghe BADEA
Sorina ŞTEFAN
Nicoleta-Iuliana ARON
Vanessa Miruna Maria FĂȘIE
31 august
Rodica GRECU
Gheorghe ŞERBAN
Nicolae-Constantin ANTOFIE

„Viaţa este precum o melodie frumoasă, numai
versurile sunt o încurcătură."
(Hans Christian ANDERSEN)
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