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!

„Oamenii văd doar ceea ce sunt pregătiţi să
vadă.ˮ
(Ralph Waldo EMERSON)

CONCURS EUROPEAN LA ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI

Grupul Alianţa Europeană (EA) este unul din cele patru grupuri politice din Comitetul
Regiunilor de la Bruxelles care a lansat un proiect în luna octombrie 2009 intitulat „Iniţiative în
şcolile generale”.
Acest proiect a urmărit familiarizarea elevilor cu Uniunea Europeană prin desene şi abordarea
unor teme precum diversitatea culturală, identitatea regională, cultura europeană, geografia şi istoria
europeană, mobilitatea în Europa. Prima ediție a acestui concurs, în anul 2009 s-a numit „Regiunea
mea, piaţa mea”, cea din anul 2010 a avut tema „Regiunea mea, Crăciunul meu”, cea din anul 2012
„Regiunea mea, mediul meu”, cea din anul 2013 „Regiunea mea, tradițiile mele”, iar cea de anul acesta
s-a numit „Regiunea mea, viitorul meu”. .
Concursul a avut loc în mai multe state membre (Estonia, Irlanda,
Italia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Marea Britanie), iar ca membru al
acestui grup, domnul Emil
DRĂGHICI, primarul comunei
Vulcana-Băi şi preşedintele
Asociaţiei Comunelor din
România i-a revenit plăcuta
misiune să organizeze acest
concurs de desene, anul acesta în luna octombrie 2014,
şcoala desemnată pentru participare fiind Şcoala
Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi.
Elevii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani au avut ca
temă reprezentarea prin desene a viitorului comunei văzut
prin ochii lor.
Cele mai bune trei desene au fost trimise
secretariatului Grupului AE, la Bruxelles. Elevii câștigători au fost: Iulia-Maria MILEA (locul I), AnaLuiza NICOLĂESCU (locul II) şi Vasile-Marius CIOCAN (locul III).

Desenele elevilor câştigători din fiecare stat
membru se vor regăsi într-o broşură editată de
Secretariatul Grupului AE în luna decembrie a acestui an,
cât și în cărți poștale.
Cu acest prilej adresăm felicitări tuturor elevilor şi
dascălilor care au prezentat şi prezintă interes pentru astfel
de acţiuni, care prin muncă, perseverenţă, răbdare, dorinţă
de afirmare şi forţă pentru a merge mai departe, dau şcolii
şi comunei, pe lângă nume şi un foarte bun renume.
Și acum iată desenele copiilor noștri în ordinea
locului obținut, precum și eseurile lor:

Regiunea mea,viitorul meu
„ My region,my future”

În desenul meu este vorba despre viitorul comunei mele. În primul rând m-am gândit la o
dorință mai veche de a deveni stațiune balneară. Am vrut să arăt faptul că regiunea mea este o regiune
de deal cu brazi si multă verdeață. În viitor eu văd comuna mea ca fiind o stațiune frumoasă cu hoteluri
moderne, piscine exterioare și terenuri de sport care să îmbine aerul de munte cu distracția de la mare.
Am reprezentat în desen și locul special amenajat de unde se poate lua apă de Ovesa, datorită
căreia s-a format stațiunea. M-am gândit că o să vină mulți turiști așa că am desenat și o parcare mare.
Nu în ultimul rând aș dori să se construiască și o telecabină care să ducă turiștii către Mânăstirea Bunea
(monument istoric vizitat de pe acum de mulți turiști). În concluzie cam așa vreau să arate comuna mea
peste câțiva ani.

Iulia-Maria MILEA
clasa a VII-a Școala „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus

În viitor oamenii vor fi prieteni cu extratereștrii de pe alte planete, deci și satul nostru va fi
conectat la spațiu prin rachete în loc de taxiuri pentru a putea călători în siguranță între planete. Am
inventat case zburătoare cu formă diferită de cele care sunt acum.
Oamenii se vor înțelege foarte bine cu păsările și acestea vor avea locuri speciale pe pământ. Pe
acoperișul caselor vor fii adăposturi în care păsările se vor adăposti de razele puternice ale soarelui.
Pe lângă aceasta toate animalele de companie vor avea plăcuțe de zbor pentru a se bucura și ele
de călătoriile în spațiu.
Ana-Luiza NICOLĂESCU
clasa a VI-a Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

Mă numesc Marius si am 11 ani. În desenul meu am vrut să arăt cum aș vrea să fie comuna mea
Vulcana-Băi în viitor. Eu am prezentat: noua noastră școală super modernă, cel mai popular mall,
primăria noastră, un service auto de ultimă generație și mașinile din viitor care vor avea propulsoare în
loc de roți.
Acesta a fost desenul meu și îmi doresc ca pe viitor totul să se adeverească!

Vasile-Marius CIOCAN
clasa a VI-a Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Una din marile mulţumiri ale vieţii e să te
ştii om bun.ˮ
(Ioan SLAVICI)

OBLIGAȚIILE ALEȘILOR LOCALI

Aleșii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivității locale, au îndatorirea de a participa, pe
durata mandatului, la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale din care fac parte
sau pe care le reprezintă, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.
Consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum
și regulamentul de funcționare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu
folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Aleșii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale
contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial,
consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.
Aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să
ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Aleșii locali au obligația de a aduce la cunoștință cetățenilor toate faptele și actele administrative
ce interesează colectivitatea locală.
Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată
pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind
problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.
Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care
va fi făcut public prin grija secretarului comunei sau orașului, respectiv a secretarului general al
județului sau al municipiului București.
locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice locale,
urmând cursurile de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate.
Consilierii locali și consilierii județeni, președinții și vicepreședinții consiliilor județene nu pot
lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situațiile
prevăzute în regulamentul de funcționare.
Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei
însărcinări oficiale, precum și în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcționare a consiliului.
Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități
private.
(în numărul viitor: Răspunderea aleșilor locali)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 487 din 9 octombrie 2014 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 16 octombrie 2014, ora 17:00, la sediul
său din strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul III/2014.
2. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al III-lea/2014;
3. Aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2014-2015;
4. Completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012 privind aprobarea aderării Comunei
Vulcana-Băi la Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Ialomiței” în vederea atingerii obiectivelor
stabilite prin Actul constitutiv și Statutul Asociației;
5. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 430/2014 privind rectificarea bugetului local pe
anul 2014;

6. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local al
comunei, în trimestrul al III-lea pe anul 2014;
7. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și a taxelor
speciale, pentru anul 2015;
8. Probleme curente ale administrației publice locale;
9. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Doamne, dă-mi împăcare să accept lucrurile
pe care nu le pot schimba, curaj să le pot
schimba pe cele ce pot şi înţelepciune să le
deosebesc."
(William JAMES)

SFÂNTUL IERARH ANDREI ȘAGUNA - 30 NOIEMBRIE

La 29 octombrie 2011, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu a avut
loc în prezenţa Patriarhului Alexandriei, Patriarhului României, a
ierarhilor greci şi români, proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Andrei
Şaguna, Mitropolitul Ardealului.
Sfântul Ierarh Andrei s-a născut din părinţi temători de Dumnezeu,
ai căror strămoşi erau „vlahi” sau „aromâni”, vieţuitori în Balcani, care,
din cauza stăpânirii turceşti, în veacul al XVIII-lea, s-au refugiat în câteva
ţări creştine, din Imperiul Austriac. Familia Şaguna când, din voia lui
Dumnezeu, a adus pe lume pe Anastasie, viitorul sfânt ierarh al Ardealului,
se găsea în oraşul Mişcolţ, în nord-estul Ungariei. Era în preajma
Crăciunului din anul mântuirii 1808. Vrednica sa mamă, Anastasia, a dat
pruncului nou-născut numele ei, care înseamnă „înviere”. După ce a venit
pe lume Anastasie, la câţiva ani tatăl său a plecat la cele veşnice. Astfel,
Anastasia Şaguna se regăseşte în faţa necazurilor vieţii cu trei copii:
Evreta, Ecaterina şi Anastasie, rămaşi orfani de tată. Înfruntând mari
lipsuri materiale, a reuşit să facă din ei oameni crescuţi în frică de Dumnezeu, păstrători ai sfintelor
predanii ortodoxe.
Anastasie a fost dat să înveţe la cele mai bune şcoli ale timpului: şcoala primară „greco-valahă”
din Mişcolţ, întreţinută de parohia aromânească de acolo, gimnaziul „inferior” din Mişcolţ, gimnaziul
„superior” (liceul) din Pesta (azi Budapesta), apoi la Universitatea din acel oraş, unde a făcut studii
strălucite de Filosofie şi Drept. La terminarea studiilor, tânărului Anastasie i se deschidea în faţă o
frumoasă carieră de avocat, judecător sau profesor. Însă la îndemnul evlavioasei sale mame, a plecat la
Vârşeţ (în Banatul sârbesc de azi) şi s-a înscris la Seminarul teologic româno-sârb de acolo. La

absolvire intră ca frate în mănăstirea sârbească Hopovo, unde, la nici 25 de ani, a cerut să fie tuns în
monahism. A primit numele Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. Era un călugăr învăţat, cu studii
de drept, filozofie şi teologie, bun cunoscător al limbilor română (inclusiv dialectul aromân), maghiară,
germană, sârbă, greacă, latină şi slavonă. Cu toate acestea, noul ostaş în slujba Domnului Hristos s-a
ostenit întru smerenie şi ascultare desăvârşită, lucrând cu timp şi fără timp în împlinirea virtuţilor,
sporind în evlavie şi rugăciune curată, desăvârşindu-se duhovniceşte şi înălţându-se, prin cunoaştere,
către asemănarea cu Dumnezeu. A fost apreciat foarte mult de ierarhii ortodocşi sârbi, care l-au rugat să
părăsească liniştea mănăstirii şi să activeze în cadrul Mitropoliei de la Carloviţ. Făcând ascultare,
împlineşte această chemare şi, timp de 13 ani, activează ca rector, asesor (consilier) mitropolitan,
profesor de seminar şi ca egumen la patru mănăstiri sârbeşti (Iazak, Beşenovo, Hopovo şi Covil).
În vara anului 1846 mitropolitul de la Carloviţ l-a numit „vicar general” al Episcopiei româneşti
vacante a Transilvaniei, cu sediul la Sibiu; în decembrie 1847 „soborul” protopopilor ardeleni l-a propus
ca episcop, fiind confirmat de Curtea imperială din Viena şi hirotonit arhiereu de către mitropolitul din
Carloviţ în Duminica Tomii a anului 1848.
Chiar în ziua hirotonirii a plecat spre Sibiu, unde poporul român ortodox îl aştepta ca pe un
izbăvitor. S-a implicat direct şi cu multă dăruire în toate acţiunile de reabilitare a identităţii culturale şi
spirituale a naţiunii românilor ardeleni, pe primul loc fiind recunoaşterea lor ca „naţiune” egală în
drepturi cu maghiarii, saşii şi secuii şi desfiinţarea iobăgiei. În plan bisericesc Mitropolitul Andrei
Şaguna a luptat cu mult curaj, timp de 15 ani, pentru ieşirea Bisericii româneşti din Ardeal de sub
jurisdicţia Mitropoliei sârbeşti de la Carloviţ, sub care a fost aşezată în mod abuziv de Curtea imperială
de la Viena. Lupta lui a fost încununată de izbândă în decembrie 1864, când s-a aprobat restaurarea
vechii Mitropolii a Ardealului (desfiinţată în 1701 de autorităţile de stat de atunci), iar Andrei Şaguna a
devenit arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al românilor din Ardeal, Banat şi „părţile de vest” (Crişana).
El a întocmit apoi o lege de organizare, cunoscută sub numele de Statutul organic, aprobată de un
Congres naţional-bisericesc în anul 1868, prin care se prevedea autonomia Bisericii sale faţă de stat, dar
şi participarea laicilor la conducerea vieţii bisericeşti, în probleme administrative şi economice. Biserica
din Ardeal s-a condus după acest statut până în anul 1925, dar principiile lui de bază s-au păstrat şi în
Statutele următoare până azi.
Mitropolitul Andrei a fost un adevărat „ctitor” al învăţământului şi culturii româneşti din Ardeal.
El a reorganizat vechea şcoală teologică de la Sibiu ca un Institut teologic-pedagogic, cu două
„secţiuni”, în care se pregăteau viitorii preoţi, dar şi învăţătorii celor aproximativ 800 de şcoli primare
din Ardeal, îndrumate de Biserică (mai mult de jumătate fiind înfiinţate în timpul lui). Tot el a întemeiat
Gimnaziul cu opt clase din Braşov (actualul Colegiu „Andrei Şaguna”), un Gimnaziu la Brad, în judeţul
Hunedoara, o şcoală „reală-comercială” în Braşov, a iniţiat cursuri pentru neştiutorii de carte în fiecare
parohie. La Sibiu a înfiinţat o „tipografie diecezană”, în care s-a tipărit ziarul Telegraful Român (din
ianuarie 1853 până azi, în mod neîntrerupt), Calendarul eparhial (numit azi Îndrumătorul bisericesc,
din 1852 până azi), o serie de manuale pentru şcolile primare, dar şi manuale pentru învăţământul
teologic (unele scrise de el însuşi), toate cărţile de slujbă, unele în mai multe ediţii, o nouă ediţie
a Bibliei, în 1856-1858 şi multe altele. Tot Şaguna a fost acela care a obţinut acordul autorităţilor pentru
înfiinţarea Asociaţiunii transilvane pentru literatura şi cultura poporului român (ASTRA). A acordat
burse, din fondurile Arhiepiscopiei, unor tineri care urmau studii gimnaziale şi universitare, din rândul
cărora s-a format elita intelectuală a Ardealului de altădată.
El a organizat actuala reşedinţă mitropolitană din Sibiu, a ctitorit biserica din Guşteriţa (azi
cartier al Sibiului) şi a îndemnat preoţii şi credincioşii să contribuie cu banii şi braţele la ridicarea unor
biserici şi clădiri şcolare. Intenţiona să zidească o catedrală în Sibiu, dar nu a reuşit să strângă banii
necesari pentru începerea lucrărilor. A fost un ales rugător şi postitor, un desăvârşit liturghisitor,
predicator şi păstor de suflete, care a păstrat în permanenţă legătura cu clerul şi credincioşii.
A trecut la cele veşnice la 16/28 iunie 1873, fiind îngropat lângă biserica mare din Răşinari, aşa
cum a rânduit el însuşi prin testament, fiind prohodit de un singur preot, „fără predică şi fără pompă”.
Cu toată smerenia lui, cu adevărat călugărească, poporul dreptcredincios l-a cinstit cum se
cuvine şi după moarte, socotindu-l între cei mai de seamă ierarhi pe care i-a avut Ardealul. Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinţilor în anul 2011, rânduindu-i pomenirea în
ziua de 30 noiembrie.
 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„O viaţă în care faci greşeli nu numai că
este mult mai onorabilă, dar şi mult mai
folositoare decât una petrecută fără să
faci nimic."
(George Bernard SHAW)

„ENGLISH LANGUAGE INTEGRATION IN THE PRE-SCHOOL GAME LESSONS”
13-PM-629-DB-LV

După un drum de 14 ore pe traseul Vulcana-Băi – Alba-Iulia - Bors – Tiszanana (Ungaria), în
care rolul de coordonator de proiect a fost schimbat cu rolul de șofer și copilot... după câteva rătăciri și
rotiri în sensuri giratorii, telefoane la prieteni și un GPS care ne mai păcălea din când în când... am ajuns
la destinație. (Să nu uit de Bugs Bunny care a ajuns sub roțile mașinii… aviz amatorilor de desene
animate!).
Reuniunea cu numărul cinci a început oficial în dimineața zilei de 7 octombrie 2014 și s-a
încheiat în data de 10 octombrie 2014.
Echipa formată din 30 de profesori din țările partenere: Romania, Italia, Turcia, Polonia si
Spania a participat activ la toate activitățile de proiect pregătite de gazdele noastre.
Grădinița Tiszanan și-a deschis porțile
pentru oaspeți cu un program folcloric unde
micuții preșcolari au susținut un adevărat
maraton de dansuri populare. A urmat
vizitarea grădiniței, unde peste tot se puteau
vedea implicarea și creativitatea cadrelor
didactice, de la ambient până la cadourile
hand made oferite oaspeților și lecția de limba
engleză susținută.
Întâlnirea cu primarul localității ne-a
demonstrat cât de important este ca educația
la nivel local să fie susținută de factorii de
decizie din administrația locală. Numeroasele
proiecte desfășurate la nivel regional și european au dezvoltat localitatea și implicit instituțiile de
învățământ.
Apropiere de lacul Tisza, cel mai mare lac artificial din Ungaria, face din acest loc o atracție
turistică. Aici găsești o mulțime de plante, păsări, animale, în apropiere aflându-se Ökocentrum, un loc
turistic, dar și educațional. Centrul turistic cu patru etaje şi 2600 metri pătraţi proiectat sub forma unei
păsări cu aripile desfăcute, aşteaptă turiştii cu expoziţii permanente, o sală de cinema 3D, şi un acvariu
uriaş cu apă dulce de 735.000 litri, oferind o experienţă naturală adevărată.
Un adevărat loc de învățare pentru preșcolarii din Grădinița Poroszlo.
Au urmat sesiunile de lucru :
 prezentările fiecărei țări partenere;
 materialele despre orele de sport în limba engleză (prezentări + video);
 materiale pentru portofoliul de cântece (versurile în limba engleză și limba națională, și
muzica/notele);
 prezentările primului an de proiect, prezentarea raportului intermediar trimis la agenție,
sugestii pentru continuarea lucrărilor, împărtășirea experiențelor, analiza situațiile problematice;
 completarea sondajului de evaluare după primul an;

 pregătirea următoarelor activități și mobilități;
 discutare principalele produse de proiect;
 planificarea următoarei întâlniri în Turcia20-25 aprilie 2015.
În timpul reuniunii am discutat
despre termenele pentru pregătirea
materialelor următoare:
Jocuri tradiționale în aer liber.
Fiecare grădiniță trebuie să trimită 1-2
jocuri tradiționale cu descriere și
instrucțiuni în limba engleză. Termenul
limită: 31 octombrie 2014.
Carte de cântece: 1-2 melodii în
limba națională și limba engleză, cu
versuri și note muzicale.
Termenul
limită: 20 decembrie 2014. Calendar
2015, în limba engleză. Fiecare partener
are propriul calendar 2015 și înainte de
alți parteneri, în decembrie 2014.
Expoziție de desen „Eu și prietenii mei! Fiecare țară parteneră trimite prin poștă 5 desene și
face o expoziție cu desenele primite. Data limită: 01 decembrie 2014.
Pomul de Crăciun - 15 decembrie 2014 10:00, melodie pentru eveniment - „Jingle Bells".
O întâlnire care demonstrează închegarea echipei după primul an de proiect, un pas îndrăzneț
pentru integrarea limbii engleze în curriculum în grădiniță.
„Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul comisie europene. Această publicație (comunicare)
reflectă numai punctul de vedere al autorului și comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informațiilor pe care le conține.”
 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
COORDONATOR PROIECT

„Gândurile bune, deşi sunt des uitate, nu dispar
niciodată."
(Publilius SYRUS)

ALEXANDRU MITRU – 100 DE ANI DE LA NAȘTEREA PROZATORULUI (1914 –
1989)
Alexandru MITRU, se naște la 6 nov. 1914, Craiova și
moare în nov. 1989 la București. Fiul educatoarei Angela Piraianu,
crescut de familia Francisc și Antonela Hundel. Studiile secundare
la Liceul Central și Liceul „Frații Buzești" din orașul natal, avându-l
ca prof. de geografie pe prozatorul Ion Dongorozi. Urmează, la
București, cursurile Facultății de Științe (1933-l935). Licențiat al
Facultății de Litere și Filosofie a Univ. din București (1940).
Profesor la Liceul „Gheorghe Lazăr", unde a condus,
aproape două decenii, cenaclul „Luceafărul".
Debutează, în 1932, cu nuvela „Păpușa”. În 1976 i se
conferă „Placheta Premiului European pentru întreaga operă și
merite deosebite în literatura pentru copii si tineret".
Colaborează la Ramuri, Universul literar, Lumea copiilor,

Flacăra, Gazeta literară, etc. A scris basme: Copiii muntelui de aur, 1954; În țara legendelor, 1956;
Basmele mării, 1957; Palatul de argint, 1957, prelucrări din mitologia greco-latină Isprăvile viteazului
Heracle, 1959; Legendele Olimpului, 1960-l962; Din marile legende ale lumii, 1963-l965 și povestiri
pentru copii și tineret (Păpușa, 1932; Albumul de geografie, 1951; Flori pentru Mihaela, 1964; Săgeata
căpitanului Ion, 1967; Vulturii de foc, 1970; Domnul din Vladimiri, 1971; Joc, 1977; Dansez cu tine,
1981).
În 1968 primește Premiul Uniunii Scriitorilor pe 1967; Premiul „Ion Creangă" al Academiei
Române.
Scriitor fecund, bucurându-se de o imensă popularitate, mai ales în rândul cititorilor tineri,
Alexandru Mitru face parte din categoria acelor autori care nu văd în literatura pentru copii și tineret o
Cenușăreasă căreia trebuie să i se dedice doar în perioadele de vacanță. Dimpotrivă, el crede că genul își
are rigorile sale și pretinde o dăruire totală.
Variată ca tematică, opera sa este inspirată din lumea elevilor (Păpușa, 1932; Albumul de
geografie, 1951; Flori pentru Mihaela, 1964) sau a adolescenților (Joc, 1977; Dansez cu tine, 1981).
Începând cu volumul Copiii muntelui de aur (1954), Alexandru Mitru își anexează un domeniu care-i va
fi deosebit de fertil: mitul autohton și istoria națională. În primul caz e vorba de prelucrarea, pe linia lui
Ispirescu, a unor legende privind originea unor locuri, munți, râuri etc. (În țara legendelor, 1956; Palatul
de argint, 1957; Basmele mării, 1957). În scrierile istorice (Săgeata căpitanului Ion, 1967; Vulturii de
foc, 1970) accentul cade pe valorile etice: dragostea pentru țară sau trecutul de luptă al poporului.
Popularitatea cea mai mare i-au adus-o scriitorului Legendele Olimpului (1960-l962) și Din marile
legende ale lumii (1963-l965). „Ștergând colbul" de pe vechile mitologii, Alexandru MITRU a selectat
anumite episoade, a amplificat elementele dramatice și a reliefat caracterele eroilor unor legende celebre
din cultura universală (Roland, Tristan și Isolda, Siegfried, Cidul, Cneazul Igor), transpunându-le în
stilul specific prozei românești de factură populară, străină de didacticismul excesiv. Considerate drept
„exemplare" prin calitățile artistice și de expresie, scrierile lui Alexandru Mitru se caracterizează printrun stil oral, simplu și direct, amintind tradiția povestitorilor moldoveni.

 prof. Petra MICULESCU

„Este mai bine să ai un suflet bogat decât să
fii bogat.”
(Olga KORBUT)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CÂND OCHII TĂI…
de Viorel MARELE
Ţi-e zâmbetul un răsărit de soare
Şi raze calde sufletu-mi inundă;
Când te privesc, mă simt pătruns de-o boare
De dragoste, ce-n inimă abundă...

Când îmi apari în cale mlădioasă
Păşind uşor ca zâna din poveşti,
În rochia-ţi sublimă, vaporoasă,
Mă minunez cât de frumoasă eşti;
Când ochii tăi de-azur, senini ca cerul,
Şăgalnic mă privesc cu insistenţă,
Încerc în van să desluşesc misterul
Puterii ce-mi creează dependenţă
De a-mi dori să-i văd şi zi şi noapte,
Luceferi scumpi lucind pe cerul vieţii,
De-a le rosti ale iubirii şoapte
Şi-n blânde seri, şi-n pragul dimineţii.
Când mă săruţi, plăcut mă înfioară
Un sentiment ce nu îl pot descrie;
Îl simt mereu, la fel ca-ntâia oară
Când eu timid, ţi-am dat sărutul ţie...
În viaţa mea, eşti far şi călăuză
Spre drumul presărat cu fericire;
Constat acum, că şi-n poem mi-eşti muză.....
Tu mă inspiri când scriu despre iubire;
Un singur gând, o singură dorinţă
Îmi stăruie mereu de multă vreme
În mintea mea; de este cu putinţă,
Să-mi fii pe veci tu muza din poeme...

„Singura temniţă din care trebuie să evadăm
este cea a propriilor noastre minţi.”
( autor necunoscut)

ȘTIAȚI CĂ…

 …în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, prima bombă aruncată asupra orașului Berlin de
către aliați a ucis singurul elefant al grădinii zoologice a orașului?
 …albinele au un fel de bandă magnetică în jurul creierului care le ajută să se ghideze atunci când
zboară?
 …temperatura normală a corpului unei păsări este mai mare cu 7-8 grade decât cea a corpului
uman?
 …cele mai multe gălbenușuri găsite într-un singur ou au fost în număr de 9?
 …singura pasăre veninoasă din lume pe care o cunoaștem este Pitohuiul cu creastă care trăiește
în Papua din Noua Guinee? Otrava se găsește pe piele li pe penele ei.
 …ouăle albatrosului regal trebuie clocite timp de 79 de zile?
 …inima unei păsări bate în repaus cu 400 de bătăi pe minut și în timpul zborului cu 1000 de
bătăi pe minut?
 …albinele comunică între ele cu ajutorul dansului? Ele pot înțelege mișcările chiar dacă afară
este întuneric beznă.
 …peștele leopard poate să tragă oxigen din aer și poate să se mențină vertical pentru a se
confunda cu o frunză, datorită aripioarei puternice?

 …pasărea elefant din Madagascar, acum deja dispărută, depunea câte un ou la fiecare ciclu de
reproducere, ou care cântărea în jur de 12,24 kilograme?
 …este nevoie de 2 milioane de flori pentru a produce un singur borcan de miere?
 …broaștele țestoase nu au dinți, la ele existând niște plăci cornoase ascuțite care acoperă
marginile maxilarelor?
 …la șerpii veninoși dinții prezintă câte un canal mic sau șanț prin care curge lichidul ce este
secretat de glandele veninoase?
 …în lumina soarelui care apune, Muntele Uluru din Australia – cel mai mare monolit de gresie
al lumii – devine portocaliu, roșu, cenușiu și maro? Cocoașa lui venerabilă poate fi zărită și de la zeci de
kilometri depărtare.
 …răgetul unui leu adult poate fi auzit de la o distanță de 7 kilometri depărtare și îi avertizează pe
intruși sau adună membri grupului ce s-au răsfirat?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Dacă am fi înţeles vreodată cu adevărat
natura,n-am fi avut nevoie să inventăm
grădinile..ˮ
(Andrei PLEŞU)

CULTURA-I TEMELIA, POLITICA-I TICHIA!

Din șirul oamenilor de cultură care au avut și o importantă implicare în politica țării, am ales
astăzi un fragment din opera „Despre frumusețea uitată a vieții” a scriitorului Andrei PLEȘU însoțit de
succinte date biografice ale domniei sale.
S-a născut la București, ca fiu al chirurgului Radu PLEȘU și al soției acestuia, Zoe
RĂDULESCU. În 1955 a început școala primară la Sinaia însă după numai un an a urmat școala la
Pârscov, județul Buzău (1956-1957) și a încheiat-o la București (1959).
A absolvit Liceul „Spiru Haret” din București în 1966, apoi a urmat cursurile Facultății de Arte
Plastice, secția istoria și teoria artei. În 1980 a obținut titlul de doctor în istoria artei cu teza
„Sentimentul naturii în cultura europeană”. Între 1975-1977 a fost bursier Humboldt la Universitatea
din Bonn și în perioada 1983-1984 bursier la Universitatea din Heidelberg.
În timp ce era student, a devenit membru al Partidului Comunist Român. A fost exclus din PCR
în mai 1982 ca urmare a implicării sale în așa-numita „afacere a Meditației Transcendentale”, „afacere”
barocă instrumentalizată de puterea comunistă pentru a compromite mai mulți membri ai
intelectualității vremii, incomozi pentru puterea comunistă; pe lângă Pleșu, între cei vizați de acțiunea
regimului comunist, se numărau și sculptorul Ovidiu MAITEC și scriitorul Marin SORESCU. A fost
„exilat” la Tescani și i s-a luat dreptul de semnătură.
Andrei PLEȘU i-a trimis două memorii lui Nicolae CEAUȘESCU, în care îi cerea acestuia
reangajarea la Institutul de Istorie a Artei, și a nu fi pus la zid pentru participarea la o conferință pe tema
„meditației transcendentale”. Ceea ce nu știa era că operațiunea fusese orchestrată de Securitate în
scopul eliminării unor persoane incomode, și astfel apelurile sale erau inutile.

Cercetător la Institutul de Istoria Artei, participă alături de Gabriel LIICEANU la seminariile
private ținute de Constantin NOICA la Păltiniș. Încadrabile în prealabil preocupărilor conexe istoriei și
teoriei artei, volumele, studiile și cronicile sale din presa timpului își lărgesc treptat tematica înspre
domeniul moralei și al antropologiei culturale, recomandându-l imediat, prin percutanța ideilor și
luxurianța stilului, drept unul dintre cei mai captivanți eseiști ai vremii.
Către sfârșitul anilor '80, poetul și disidentul anticomunist Mircea DINESCU era arestat la
domiciliu, din cauza unui interviu acordat unui jurnalist străin. Pe toată perioada arestului la domiciliu,
când casa era păzită de Securitate și DINESCU o putea părăsi doar în compania securiștilor, una din
puținele persoane care l-au vizitat în mod repetat, înfruntând stigmatul asocierii cu un opozant al
regimului, a fost Andrei PLEȘU.
După prăbușirea regimului comunist, a înființat institutul de studii avansate „New Europe
College”, revista culturală Dilema (azi, Dilema veche) și a acceptat în diverse perioade o serie de funcții
publice.
A fost începând cu 28 decembrie 1989 primul ministru al culturii după căderea regimului
comunist. Două dintre realizările majore din timpul mandatului său sunt conform intelectualului Dan C.
MIHĂILESCU transformarea fostei Edituri politice în Editura Humanitas - prin numirea în funcția de
director a prietenului și comilitonului său păltinișean Gabriel LIICEANU - și transformarea Muzeului
de Istorie a PCR în Muzeul Țăranului Român, la conducerea căruia a fost numit intelectualul Horia
BERNEA.
În timpul guvernării PSD din 2000-2004, PLEȘU a fost membru al Colegiului CNSAS,
organismul responsabil cu studierea arhivelor fostei poliții de stat și cu stabilirea culpabilității
individuale care colaboraseră cu aceasta.
Pe data de 7 octombrie 2004, în cadrul unei conferințe de presă extraordinare, Andrei PLEȘU a
demisionat din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
SUS INIMA!
«E un îndemn pe care, în limbajul cotidian, îl rostim sau îl auzim ca pe o îmbărbătare. „Sus
inima!” înseamnă „nu te lăsa!”, „fii tare!”, „nu fii trist!”, „fii bărbat!”, „ridică-te deasupra
necazurilor!”. Se spune și „capul sus!”, tot o formulă încurajatoare, dar cu o nuanță în plus: „fii
demn!”, „nu te lăsa călcat în picioare!”, „rezistă dinaintea tuturor relelor fără compromisuri și fără
lamentații!.” Ambele imperative valorifică verticala, mișcarea ascensională, dar rămân la nivel
psihologic sau moral. „Sus inima!”și „Capul sus!”îndeamnă la a nu te lăsa copleșit de emoții negative
și, respectiv,a-ți păstra coloana vertebrală dinaintea adversităților.
În liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, curând după citirea Crezului, participanților la slujbă
li se spune ceva asemănător: „Sus să avem inimile!”Dar e limpede că, de data aceasta, nu mai e vorba
de o simplă exigentă sentimentală sau de un percept moral. În perimetrul mai tuturor religiilor, inima
este un instrument de cunoaștere, dacă nu chiar cel mai eficient dintre toate, când e vorba de
cunoașterea supremă.„Sus să avem inimile!”, e, în acest caz, o axiomă a efortului cognitiv, o indicație
„metodologică”. Nu poți pricepe nimic dacă te situezi mereu la firul ierbii sau dacă scormonești,
suspicios, „dedesubturi”. Trebuie, dimpotrivă, să privești lucrurile de la înălțime, să ai imaginea
câmpului, perspectiva integratoare a zborului. Nu e aducătoare de lumină decât ceea ce o parabolă
hristică numește „făclia pusă în sfeșnic”, înălțată pe un suport generos. Marile contururi ale realului
se văd mai deslușit de sus, așa cu siturile arheologice se văd mai deslușit din avion. Dar amplasamentul
„la vârf” al cunoașterii are o iradiere existențială mai largă: nu e doar o tehnică de cercetare, ci și o
atitudine de viață, modul optim de a te situa într-o lume „căzută”. „A fi la înălțime” nu e, pur și
simplu, a trăi mereu cu obsesia superlativului, și nici a privi către ceilalți de sus. Ceea ce se cere este
să fii cuplat mereu la „polul opus”, să trăiești contingența având mereu în minte orizontul care o
depășește și o cuprinde.»

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Marile prietenii încep cu prieteni adevăraţi!”
(Octav BIBERE)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Prietenii mei din Europa
Acum facebook-ul este la modă. Majoritatea are prieteni virtuali în diferite ţări. Acesta este un
lucru foarte bun, pentru că nu contează felul în care arată un om, contează sufletul persoanei respective.
Chiar dacă nuanţa pielii este mai închisă sau mai deschisă, acest mic aspect nu contează. De exemplu, ai
un prieten din China. Are ochii mici şi oblici şi pielea deschisă la culoare, dar asta nu contează. Pentru
faptul că are un aspect diferit nu trebuie discriminat sau tratat altfel faţă de cei din ţara sa. Pentru că şi
noi, românii, putem fi priviţi diferit, şi chiar suntem, de către ceilalţi.
Deci, pentru felul în care arătăm, nu trebuie să fim trataţi altfel, dar şi noi trebuie să avem grijă
să nu îi jignim pe alţii. Un om trebuie să fie acceptat cu calităţile şi defectele sale. Fiecare persoană este
specială şi trebuie apreciată pentru frumuseţea sufletului său.
Am aflat de la Charlotte, prietena din Lyon, de pe facebook desigur, că şi francezii, ca şi noi, au
şi ei tradiţii şi obiceiuri vechi şi frumoase. Franţa este o ţară foarte importanţă pentru evoluţia culturii în
Europa şi fiecare regiune în care este împărţită are tradiţiile ei, felurile ei de mâncare şi datini uşor
diferite de celelalte regiuni. Ca şi la noi.
De exemplu, în Franţa Paştele reprezintă cea mai importantă sărbătoare a creştinilor, fiind
sărbătorit cu foarte mult fast. In prima zi de Paşte, dis de dimineață, copii se îndreaptă spre „cuibarul“
pe care l-au făcut în curte cu ocazia Paştelui şi găsesc ouăle special pregătite pentru ei. Chiar dacă pare
greu de crezut, simbolul iepuraşului este înlocuit în Franţa cu peştii şi clopoţei din ciocolată. Acest
simbol are legătură cu luna aprilie şi Ziua Păcălelilor, îndeosebi. În această, zi copiii încearcă să
lipească hârtii sub forma unui peşte pe spatele cât mai multor oameni. „Clopoţeii zburători“ reprezintă o
altă tradiţie respectată cu stricteţe. Se crede că în Vinerea Mare toate clopotele iau cu ele, spre Vatican,
durerea celor care au plâns răstignirea fiului lui Dumnezeu. Aceiaşi "clopoţei zburători" se întorc, însă,
în prima zi de Paşte, aducând cu ele nenumărate ouă de ciocolată. Din acest motiv, începând cu Vinerea
Mare şi până în prima zi de Paşte, clopotele nu mai răsună. I-am povestit şi eu despre tradiţiile noastre
de Paşte, despre Denii, despre post, despre încondeierea ouălor. A fost impresionată.
Am vrut să demonstrez că toate țările au ceva în comun şi oamenii au câte ceva în comun. Aşa
că, pentru ca nici tu să nu fii tratat diferit, respectă-i e toţi cei din jurul tău şi arată-le că te poţi acomoda
cu oricine, indiferent de naţionalitate, de felul în care arată, de capacitatea de a gândi sau de starea
materială. Prietenia şi respectul sunt sentimente fundamentale pentru o viaţă armonioasă. Socializarea
este apanajul oricărei fiinţe umane.
Cei care nu au prieteni peste hotare ar trebui să îşi facă, dar nu pentru a-i jigni, ci pentru a învăţa
lucruri noi! Exact cum spune proverbul: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!“

 Adina-Ioana MILEA
CLASA A VII-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Oricât ţi-ai schimba înfăţişarea, rămâi ceea ce eşti."
(Arthur SCHOPENHAUER)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI

NĂSCUȚI ÎN LUNA NOIEMBRIE

1 noiembrie
Elena VASILE
Maria DINCĂ
Corneliu ANTOFIE
Cristina IOSIF
Gabriela POPESCU
Vasile SARU
Mihaela-Ariana POPESCU
2 noiembrie
Gheorghe JOIŢA
Eugenia ZAMFIRESCU
Ana GRECU
Maria ILIE
Maria-Cristina ŞERBAN
Elena BARBU
Georgian GRECU
Aurel-Cristian BERECHET
Ilarion TRONECI
Robert-Andrei ŞTEFAN
3 noiembrie
Maria SARU
Vasile STOIAN
Gheorghiţa ENESCU
Maria MAXIMENCO
Vasile CIOCAN
Dumitru BERECHET
Valentina-Gabriela DRĂGHICI
4 noiembrie
Margareta IONESCU
Floarea STÎNGACIU

Gabriel FĂŞIE
Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU
Ionuț-Florentin GAGIU
5 noiembrie
Avida TUDORACHE
Floarea DRĂGHICI
Constantin POPESCU
Nicolae CHIŢU
Vasile SPÂNU
Teodor DOBRESCU
Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU
Ion IONIŢĂ
Petruţa-Mihaela ARON
6 noiembrie
Rodica FÂŞIE
Maria GRECU
Cecilia HOGIOIU
Maria SAMFIRESCU
Mirela STOIAN
Vasilica-Cătălina TUDOR
7 noiembrie
Paraschiva STÂNGACIU
Decebal DUMITRESCU
Mihai SPÂNU
Verina MOREANU
Ecaterina BERECHET
Mihaela MIU
Alexandru-Remus BULIGIOIU
Ionuţ-Gabriel BADEA
Nicoleta-Florina BOTOROAGĂ

Georgian BADEA
Gabriela-Alexandra SIMION
8 noiembrie
Mihai GRECU
Mihai MICULESCU
Dumitru ENESCU
Ion GAFIŢOIU
Adrian STOIAN
Cati-Mihaela GRECU
Mihai IONAŞ
Mihaela-Roxana GOGU
Robert-Gabriel BURCĂ
Vasilica-Mihaela NECŞOIU
9 noiembrie
Alexandru NICULAE
Elena IORDACHE
Petruţa POPESCU
Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ
Mihai FĂŞIE
Severică-Gabriel DUMITRESCU
Ionuţ-Eugen GRECU
Ana-Maria DINIŞOR
Georgiana-Roxana DINIŞOR
Andreea-Mihaela FĂŞIE
Claudia-Gabriela SMARANDA
Narcis-Cristian DOBRESCU
Gabriela-Bianca MĂTUŞA
10 noiembrie
Aurelia ŞERBAN
Mihai MEDREGA
Ioana-Mihaela COMAN
11 noiembrie
Filareta TUDOR
Marian-Dumitru IVAN
Loredana-Mihaela CIOCAN
Gheorghe-Claudiu SAVU
Liviu-Ionuţ MILEA
Robert-Andrei FÂŞIE
12 noiembrie
Ilona ISTRĂTOIU
Virgil DUMITRU
Ionuţ MOREANU
Marin PETRESCU
Ana-Maria GRECU
Ionuţ-Daniel DOGARU
Nicoleta UDROIU
Teofil NEGULESCU
Ştefan-Christian BÎRLOG
13 noiembrie
Eugenia POPESCU
Maria FĂŞIE

Gheorghe ŢUŢUIANU
Gheorghe ZAMFIRESCU
Gheorghiţa ŞTEFAN
Corneliu DOBRESCU
Simona-Diana DRĂGHICI
Lorena-Maria GRECU
Alexandra-Elena MOROE
Patrik-Rafael SOLOMON
14 noiembrie
Floarea ILIE
Tatiana NEAGA
Maria ENESCU
Ion BĂLAȘA
Elena TRONECI
Elena BADEA
Ilarion FĂŞIE
Elena-Nicoleta BADEA
Adrian-Cătălin ENE
Ionuţ BURTOIU
Ciprian-Adrian NEGULESCU
Cristian-Constantin DUMITRU
Amelia-Ștefania ARON
15 noiembrie
Cornelia ENESCU
Elena ŞERBAN
Luciea PETRESCU
Romică FĂŞIE
Mircea BUCUROIU
Ana-Maria MEDREGA
Serghe-Andrei MITRESCU
Ionuţ-Stelian GRECU
Lăcrămioara-Andreea CHIRCĂ
Luca-Sebastian DOBRESCU
Alessia-Maria DUMITRESCU
16 noiembrie
Viorica ZEGHERU
Rozica ARON
Teodor PIOARU
Maria ILIE
Daniela-Mihaela ILIE
Ion MITRESCU
Ionuţ DINIŞOR
Petruţa-Cristina BOBLEACĂ
Gabriela-Maria BOBLEACĂ
17 noiembrie
Gheorghe SAVU
Elena SAVU
Codruţ-Adrian OLARIU
Nicolae-Cătălin POPESCU
Sorin-Vasile IFRIM
18 noiembrie
Radu-Ştefan DĂNILĂ

Loredana-Andreea STOIAN

Ciprian STÂNGACIU

19 noiembrie
Elena ION
Mario-Ruben LUPU

26 noiembrie
Nicolae BULIGIOIU
Constantin FLOREA
Nicolae-Dragoş DOBRESCU
Cătălin SUSANU
Gabriel CHIRCĂ
Hermina-Elena STÎNGACIU
Mihaela FĂŞIE
Elena-Georgiana ILIE

20 noiembrie
Sofia RĂDOI
Maria BRÂNZICĂ
Ştefan POPESCU
Nicolaie BĂLAŞA
Crăiţa SUSAI
Adrian-Mihai VASILE
Alexandra-Ioana ARON
Robert-Andrei ANTON
21 noiembrie
Vasilica BUCUROIU
Nicolae SARU
Vasile GHEORGHE
Ştefan OPREA
Emil-Gabriel ŞETREANU
22 noiembrie
Raluca-Mihaela CONTANT
Liviu-Andrei MĂGUREANU
23 noiembrie
Ion STOICA
Longin MIRA
Mihai-Ionuţ COMAN
Elena-Larisa SARU
24 noiembrie
Vasile DOBRESCU
Dario-Andrei STÎNGACIU
25 noiembrie
Maria PARASCHIVA
Ion MILEA
Dumitru-Nicolae DÎNGEANU
Marius MIHAI
Constanţa MĂTUŞA
Olimpia OACHEŞU
Emil-Cosmin NEGULESCU

27 noiembrie
Gheorghe BIŢOC
Mihaela-Cristina ANTOFIE
Beatrice-Andreea PARASCHIVA
28 noiembrie
Elena LOPOTARU
Elisabeta DOBRESCU
Adriana-Emilica BADEA
Corneliu-Constantin NICOLĂESCU
Florina-Raluca MITRESCU
Mihai-Daniel STOICA
29 noiembrie
Nicolae ARON
Gheorghe DUŢĂ
Petru MORARU
Liliana FĂŞIE
Loredana DUMITU
Elena-Ramonica ANTOFIE
Remus-Mihai TOMESCU
Romulus-Marian TOMESCU
Ion-Eugen GOGU
30 noiembrie
Ion NEDELCU
Maria-Magdalena FĂŞIE
Roxana-Andreea FĂŞIE
Emanuel DOBRESCU
Ştefania-Andreea MEDREGA
Andreea-Nicoleta IONAŞ
Alessia-Andrea GHEORGHE

„90% din arta de a trăi constă în a te înţelege cu cei
pe care nu-i poţi suferi."
(Samuel GOLDWYN)
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11 octombrie

Claudiu DRĂGHICI și Valentina-Gabriela MEDREGA
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Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,
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