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. 52 din 1 mai 2015

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

„Ești în toate celulele mele. Te-am spart în
mii de bucăţi şi te-ai refăcut fără să laşi
nicio crăpătură. Iubirea lipeşte bine.”
(Chris SIMION)

APRILIE – LUNĂ PLINĂ DE ACTIVITĂȚI

Se știe că în fiecare an, în luna aprilie avem săptămâna„ȘCOALA ALTFEL” , perioada plină de
activități. Ca în fiecare an, școlile, biblioteca, aparatul de specialitate al primarului, bisericile, poliția, de
fapt, toate instituțiile din comună, au colaborat pentru ca aceste activități d esfășurate cu copiii să fie cât
mai atractive, diversificate și, evident, educative…
Deci, în prima zi am avut ateliere de lucru în Căminul Cultural „Ecaterina OPROIU” din
Vulcana-Băi, a doua zi competiții sportive, au urmat excursii și drumeții, apoi vi zionare de filme și
discuții cu colegii mei din Primăria Comunei
Vulcana-Băi, încheind apoi cu discuții tematice și
făcând, firesc, și o evaluare a tot ce am realizat în
săptămâna aceasta „altfel”…
Mie îmi place la maxim, lucru pe care cred că
l-am mai punctat cândva, să lucrez cu copiii. Sunt
convinsă că și ei așteaptă nerăbdători această
săptămână, însă eu o aștept cu…sete! Pentru mine, e
o „baie” frumusețe, sinceritate și puritate atunci când
mă aflu în mijlocul lor…
Cu sprijinul celor din Primărie, am reușit să
aducem un meșter în confecționarea coșurilor din
nuiele, care, efectiv, i-a fascinat pe copii cu abilitatea
și rapiditatea cu care reușea din câteva nuiele, în
maxim 20 de minute să încheie un astfel de coș … Meșterul este din Dragomirești, se numeș te
Constantin PRODAN și, chiar dacă toți i -am mulțumit atunci pentru prezența lui aici, o facem din nou
și, cu certitudine, îl vrem alături și la anul viitor!
Fotografiile sunt mai concludente!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Lasă-te furat,întâlneşte fericirea, găseşte
soarele din gândurile tale!.”
(Marcel PROUST)

COORDONAREA, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR
DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Rolul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează, monitorizează și controlează
aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, exercitând următoarele atribuții:
a) urmărește aplicarea și respectarea, în cadrul autorităților și insti tuțiilor publice, a
prevederilor prezentului cod de conduită;
b) elaborează studii și analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită;
c) colaborează cu organizațiile neguvernamentale care au ca scop promovarea și apărarea
intereselor legitime ale cetățenilor în relația cu funcționarii publici.
Prin activitatea sa, Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu poate influența derularea
procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităților și instituțiilor publice.
Rolul autorităților și instituțiilor publice
În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului cod de conduită, conducătorii autorităților
și instituțiilor publice vor desemna un funcționar public, de regulă din cadrul compartimentu lui de
resurse umane, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.
Persoanele prevăzute la aliniatul precedent exercită următoarele atribuții:
a) acordarea de consultanță și asistență funcționarilor publici din cadrul autorității sau
instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită;
b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul autorității sau
instituției publice;
c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice.
Atribuțiile prevăzute mai sus se exercită în temeiul unui act adm inistrativ emis de
conducătorul autorității sau instituției publice sau prin completarea fișei postului cu atribuția distinctă de
consiliere etică și monitorizare a respectării normelor de conduită.
Rapoartele prevăzute la lit. c), aprobate de conducătorul autorității sau instituției publice, se
comunică funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și se transmit trimestrial, la
termenele și în forma standard stabilite prin instrucțiuni de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
Rapoartele autorităților și instituțiilor publice privind respectarea normelor de conduită vor fi
centralizate într-o bază de date necesară pentru:
a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională, inclusiv
a constrângerilor sau amenințărilor exercitate asupra unui funcționar public pentru a -l determina să
încalce dispoziții legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor
legale.
Publicitatea cazurilor de încălcare a normelor de conduită
Raportul anual cu privire la managementul funcției publice și al funcționarilor publici, care se
întocmește de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, trebuie să cuprindă și următoarele date:
a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a no rmelor de conduită
profesională;
b) categoriile și numărul de funcționari publici care au încălcat normele de conduită morală și
profesională;
c) cauzele și consecințele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;
d) evidențierea cazurilor în care funcționarilor publici li s-a cerut să acționeze sub presiunea
factorului politic.
Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod detaliat,
unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică.
(în numărul viitor: Răspunderea)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 190 din 21 aprilie 2015 a convocat în ședință
ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 27 aprilie 2015, 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 I/2015.
2.
Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul I/2015;
3. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local al
comunei în trimestrul I/2015;
4. Mandatarea specială a domnului Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, pentru a
reprezenta comuna Vulcana-Băi în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”;
5. Probleme curente ale administrației publice locale;
6. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Valoarea unui om rezidă în ceea ce dă el, nu în
ceea ce este capabil să primească.”
(Albert EINSTEIN)

POGORÂREA DUHULUI SFÂNT – CINCIZECIMEA - RUSALIILE

Biserica Ortodoxă cinsteşte persoana Sfântului Duh în Duminica
Cincizecimii şi a doua zi după ea, la sărbătoarea Sfintei Treimi.
Credincioşii ortodocşi se vor afla la 31 mai 2015 în Duminica
Cincizecimii, a Pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor – numită în
popor şi Duminica mare. Aceasta este sărbătoarea anuală a Pogorârii
Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Faptele Apostolilor (2, 1-4)
mărturisesc despre acest eveniment foarte important din viaţa Bisericii.
Istoricul sărbătorii
Sărbătoarea Rusaliilor constituie cea mai veche sărbătoare creştină
împreună cu cea a Paştilor, fiind prăznuită încă din vremea Sfinţilor
Apostoli. Despre ea amintesc Sf. Apostol Pavel (1 Cor. 16, 8) şi Sf. Luca
(Fapte 20, 16). Până către sfârşitul secolului IV şi începutul secolului V,
Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a înălţării Domnului şi a Pogorârii
Sfanţului Duh, aşa cum o descrie, de altfel, încă din prima jumătate a
secolului IV, Eusebiu al Cezareii. Însă sărbătoarea aceasta a fost fixată,
de pe la 400 înainte, în ziua a 40-a după Paşti, cum este sărbătorită pânâ
astăzi, Cincizecimea rămânând numai ca Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh.
Pogorârea Duhului Sfânt
Pogorârea Sfântului Duh este istorisită de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor (Fapte2). În ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, peste Sfinţii
Apostoli, în foişorul unde stăteau ei, şi s-a aşezat peste flecare dintr-înşii. Mântuitorul făgăduise înainte
de patima Sa venirea Sfântului Duh, zicând: „De folos este ca Eu să Mă duc; că de nu Mă voi duce Eu,
Mângâietorul nu va veni”. Şi iarăşi: „Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va trimite vouă: Duhul
adevărului, Care din Tatăl purcede”. Iar după patimă, înainte de înălţarea la cer, iarăşi a zis: „Iar voi să
rămâneţi în Ierusalim, până când vă veţi îmbrăca cu putere de sus”.Pe când Ucenicii se găseau în
foişor, în ziua Cincizecimii, pe la ceasul al treilea din zi, s-a făcut pe neaşteptate tunet din cer, în aşa fel,
încât a străbătut mulţimea adunată la Ierusalim, din toată lumea; şi Duhul Sfânt S-a văzut în chip de
limbi de foc, pogorând nu numai peste cei doisprezece Apostoli, ci şi peste cei şaptezeci de ucenici; şi
aceştia au început să grăiască în limbi străine, fiecare din Apostoli grăind limbile tuturor neamurilor.
Astfel, nu numai cel de alt neam auzea pe Apostol grăind în limba sa proprie, ci şi Apostolul înţelegea şi
grăia limba fiecărui neam. Din pricina aceasta mulţimea socotea că sunt beţi, că neînţelegând cum
fiecare Apostol poate grăi tuturor în limba fiecăruia, îl socotea pe acela beat. Alţii, însă, se mirau
zicând: Ce înseamnă aceasta? Mulţimea, adunată la Ierusalim pentru praznic, era din toate părţile
pământului: părţi, mezi şi elimiţi.
Cincizecimea
Cincizecimea se numeşte aşa pentru că se prăznuieşte la 50 de zile după Paşti. În Vechiul
Testament, Cincizecimea amintea de primirea Legii pe Muntele Sinai, de suferinţele evreilor în pustiu,
precum şi de necazurile cele multe prin care au trecut, până să ajungă în pământul făgăduinței. În Noul
Testament, această zi aminteşte de venirea Duhului Sfânt peste Apostoli, Duh Care ne dă Legea
duhovnicească, ne călăuzeşte spre tot adevărul şi ne învaţă cele plăcute lui Dumnezeu. Astfel,
Cincizecimea ne arată ieşirea din răutatea necredinţei şi ziua întemeierii Bisericii în chip văzut. Se
cuvine să mai ştim, că în ziua aceasta, săvârşindu-se Praznicul Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a coborât

peste ucenicii Domnului. Şi fiindcă Sfinţii Părinţi au socotit să despartă praznicele pentru măreţia
Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh, căci El este unul din Sfânta şi de viaţă începătoare Treime, iată
de ce a doua zi după Cinzecime se vorbește despre felul cum a venit Duhul Sfânt.
Rusaliile
Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a fost numită în româneşte „Rusalii” de la sărbătoarea
trandafirilor din lumea romană, consacrată cultului morţilor. Creştinii au preluat obiceiul roman, făcând
din sâmbăta dinaintea Rusaliilor una din zilele de pomenire generală a morţilor. În unele zone ale ţării,
în sâmbăta Rusaliilor se împart oale împodobite cu flori şi cu un colac deasupra pentru pomenirea
morţilor. În duminica Rusaliilor se împart farfurii frumos împodobite pentru vii. În tradiţia Bisericii
Ortodoxe, în ziua imediat următoare marilor sărbători se comemorează persoanele care stau în legătură
nemijlocită cu persoana sau evenimentul aflat în centrul respectivei sărbători. Întrucât persoanele Sfintei
treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, sunt într-o legătură nemijlocită, lunea de după duminica Rusaliilor
este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi. Începând cu anul 2008, prima și a doua zi de Rusalii au fost
declarate zile libere.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din
lume nu pot fi văzute sau atinse. Ele
trebuie simţite în inimă.”
(Helen KELLER)

„JOB SHADOW DAY” LA VULCANA-BĂI

În săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
am organizat la Vulcana-Băi alături de elevii clasei I de
la Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana -Băi - Job
Shadow Day, care este un program internațional Junior
Achievement România prin care tinerii se familiarizează
cu piața locurilor de muncă, petrecând câteva ore în
“umbra” unei angajat dintr-o companie sau instituție
locală. Programul îi ajută pe tineri să înţeleagă diverse
opţiuni de carieră şi să găsească mai uşor un răspuns la
întrebările: "Ce vreau să devin după ce termin şcoala?
Unde vreau să lucrez? Care este cel mai potrivit loc de
muncă pentru mine?”
Organizarea activității este una complexă care
presupune înscrierea în proiect, încheierea unui acord de parteneriat, participarea la un training online,

promovarea proiectului în cadrul ședinței cu părinții, obținerea acordului părinților de participare a
copiilor în cadrul proiectului, pregătirea copiilor pentru ziua de shadowing prin activități la clasă,
participarea la ziua de shadowing, evaluarea și raportarea rezultatelor organizatorilor.
Scopul activității este acela de a-l familiariza pe copil cu locul de muncă al părintelui, cu
responsabilitățile acestuia, cu relațiile pe care acesta le are la locul de muncă cu colegii, cu abilitățile și
studiile necesare ocupării unui astfel de post, despre abilitatea de a lucra în echipă, despre echipamentul
necesar de lucru, despre motivele care l-a determinat să urmeze o astfel de meserie.
Cum specificul localității este acela că părinții nu au locuri de mu ncă și copiii nu au putut să -și
însoțească părintele la locul de muncă, am participat cu toți copiii la o întâlnire cu domnul primar Emil
DRĂGHICI organizată în cadrul Primăriei Comunei Vulcana-Băi, unde acesta le-a vorbit copiilor
despre meseria dumnealui, despre funcția de primar pe care o îndeplinește, despre studiile necesare
ocupării unei astfel de funcții, despre responsabilitățile pe care le are, despre persoanele cu care
colaborează, despre rolul consiliului local, despre dorința de a face cât mai multe lucruri pentru comuna
natală. Un asalt de întrebări a venit și din partea copiilor care au vrut să afle cum se înțelege cu colegii,
cum s-a simțit când a fost ales primar, dacă îi place ceea ce face, cum se desfășoară o zi obișnuită la
primărie etc. În cadrul întâlnirii s-a desfășurat și un joc de rol în care trei copii și -au ales să fie primari
precizând ce ar face într-o asemenea situație.
Elevii au vizitat și birourile personalului din aparatul de specialitate al primarului, unde au primit
explicații în legătură cu specificul activității desfășurate.
A doua întâlnire din cadrul zilei de Job Shadow Day a fost cu doamna doctor Maria DRĂGUȚ,
care le-a vorbit copiilor despre meseria
de medic, despre studiile necesare unei
astfel
de
meserii,
despre
responsabilitățile pe care le are și
plăcerea cu care lucrează în fiecare zi.
De asemenea, a răspuns cu interes
întrebărilor pe care elevii i le-au
adresat și i-a îndrumat să învețe pentru
a putea practica și ei o meserie atât de
interesantă. Au observat cum consultă
cum
administrează
pacienții,
tratament, cum scrie rețete etc.
După cele două întâlniri elevii
au completat jurnalul Job Shadow
Day cu impresii legate de activitatea la
care au participat.
Toți participanții au fost deosebit de încântați de amploarea activității.

 Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana -Băi

„Cei tineri spun ceea ce fac, cei bătrâni povestesc
ceea ce au făcut, iar cei nebuni ceea ce vor să facă.”
(Anton PANN)

MADE FOR EUROPE

Cea de a IX-a ediție a concursului național Made for Europe –s-a
desfășurat la Arad, la Școala Gimnazială nr.5, în vederea valorificării şi
promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ
preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele
comunitare din domeniul educaţiei şi formării profesionale
Acest concurs premiază excelența în educație prin valorificarea
produselor finale ale proiectelor europene din domeniul educației:
Comenius, Leonardo da Vinci, Youth in Action, eTwinning.
A fost locul potrivit
pentru o competiție în care
au
intrat
în
concurs
proiectele europene derulate
în școli. În prezentarea proiectelor a contat totul:
materialele
promoționale,
prezentarea
în
fața
examinatorilor și chiar ținuta care a fost adaptată la
specificul proiectului. Și nu a fost ușor pentru membrii
comisiei
de
evaluare pentru că elevii s-au întrecut în creativitate și
spontaneitate. Au fost acordate peste 60 de premii,
iar județul Dâmbovița a adus acasă două premii – o
mențiune Școala nr.4 EDC Pucioasa și premiul III
Grădinița cu program normal Paradisul Copiilor
Vulcana de Sus, reprezentată de doi beneficiari ai
proiectului “English language integration in the preschool game lessons”, Antonia BÎRLOG și Denis
STOICA.
Prin proiectele de parteneriat European școlile românești au fost veritabili ambasadori ai
României în Europa, contribuind, an de an, la promovarea unei imagini pozitive a României și a
valorilor românești.

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
RESPONSABIL PROGRAME EUROPENE

„Învăţătura trebuie să fie uneori un drum;
întotdeauna un orizont.”
(Nicolae IORGA)

REUNIUNE DE PROIECT COMENIUS DESFĂȘURATĂ ĂN BAȘISKELE, TURCIA

Încă o reuniune de proiect a avut loc în perioada 20-24 aprilie
205 in cadrul parteneriatului multilateral Comenius „ENGLISH
LANGUAGE INTEGRATION IN THE PRE-SCHOOL GAME
LESSONS”, în care este implicată Grădinița cu program normal
Paradisul Copiilor Vulcana de Sus. Aceasta întâlnire de proiect a fost
organizată de grădinița parteneră din Basiskele, Turcia, iar din partea
grădiniței noastre au participat doua cadre didactice.
La această întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor
școlilor/țărilor din proiect: 3 profesori din Ungaria, 4 reprezentanți ai
grădiniței private din Polonia, 5 educatoare din Italia, 4 educatoare din Letonia, 4 educatoare din
Spania.
Programul a fost complex și deosebit de variat conținând elemente interesante legate de
introducerea limbii engleze în curriculum, cu atât mai mult cu cât grădinița gazdă este un a privată
bilingvă. Gazdele s-au dovedit a fi deosebit de primitoare și toți oaspeții au fost impresionați de
ospitalitatea cu care au fost întâmpinați. S-a remarcat imediat faptul ca toți angajații de la contabil până
la director, respectiv deținătorul grădiniței - un domn
respectabil apreciat la nivelul comunității, s -au implicat în
organizarea vizitei de proiect ș i de asemenea s-a constatat
legătura strânsă dintre școală și familie deoarece mulți
părinți aduc copiii la această grădinița chiar din Istanbul
aflat la 80 km distanță.
La intrare ne așteptau copiii din grădiniță îmbrăcați
în costume tradiționale, dar și în costumele naționale ale
fiecărei țări implicate în proiect . Spectacolul oferit a stârnit
ropote de aplauze în rândurile oaspeților, făcând cunoscute
dansurile specific tradiționale, muzica turceasca și costumele
populare din regiune. S-au prezentat activitățile desfășurate
de școala gazda în cadrul proiectului Co menius și s-a
explicat în detaliu cum este introdusă limba engleză în
curriculum, profesorii oaspeți fiind implicați într-un
workshop în care au participat efectiv la desfășurarea unor
activități practice.

Următoarea
fabrica de pismanye
tradiționale din zonă.
Cina a fost una
oferit de autoritățile
al regiunii, primarul

activitate a fost vizita documentară în
Bozgici cunoscută pentru produsele

tradițional turcească, muzica și dansul
locale la care au mai participat prefectul
orașului Kocaeli ș i alte oficialități.
Activitățile s-au finalizat cu
participarea la sărbătoarea naționala din
data de 23 aprilie Ziua copiilor. Cu toții
am fost impresionați de evenimentul desfășurat î n centrul orașului
Izmit, regiunea Kocaeli la care au participat cu mic, cu mare, toți
locuitorii. Spectacolul a fost urmărit cu viu interes de către mulțimea
care cânta, dansa și aplauda în ritmurile specific tradiționale turcești.
A fost un bun prilej pentru musafiri să ia contact cu cultura turcească
și să cunoască tradițiile ș i obiceiurile acestui popor.
Ca schimb intercultural s-a vizitat orașul Kocaeli – băile turcești, conacul lui Selim Pașa, casa de
oaspeți a lui Attaturk unde oaspeții au avut prilejul să cunoască câteva aspecte legate de religia
musulmană.
A urmat evaluarea activităților de către fiecare participant în parte, festivitatea de înmânare a
certificatelor de participare ș i o scurtă incursiune privind raportul
final și încărcarea rezultatelor în baza de date EST.
Programul a fost deosebit de interesant și toți participanții
s-au întors acasă cu o experiență bogată și multe lucruri noi
invitate, legate de tema proiectului, de domeniul lingvistic și
pedagogic, chiar dacă avem sisteme de învățământ diferite.
Schimbul de experiențe interculturale a fost foarte interesa nt,
oaspeții reușind să cunoască îndeaproape cultura turcă în multele
ei aspecte, mai mult decât atât, profesorii din instituțiile partenere
au luat parte la activități comune, au interacționat dezvoltându-si competentele lingvistice și abilitatea
de a comunica în limba engleză, între acești a legându-se o prietenie strânsă. Pe parcursul mobilității, toți
participanții s -au bucurat de o primire călduroasă din partea gazdelor, activităţile din școala și din afară
acesteia derulându-se într-o atmosferă prieteneasca, benefică tuturor participanţilor.
Parteneriatul multilateral Comenius „ENGLISH LANGUAGE INTEGRATION IN THE PRESCHOOL GAME LESSONS” este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul
Programului de Învăț are pe Toata Durata Vieții. Informaț iile prezentate reprezintă responsabilitatea
exclusivă a echipei de proiect, iar Comisia Europeana și Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale nu sunt responsabile pentru felul în care
este folosit conținutul acestor informaţii.

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
RESPONSABIL PROGRAME EUROPENE

„Poate că ochii trebuie spălaţi cu lacrimi din când
în când, pentru a putea să vedem iarăşi viaţa
foarte clar.”
(Alex TAN)

DANTE ALIGHIERI - 750 DE ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI ITALIAN (1265 –
1321)

Durante degli Alighieri (Dante Alighieri se naște
la Florența pe 14 mai 1265 într-o familie din mica nobilime, tatăl Alighiero di Bellincione - se ocupa cu negustoria. Mama - Gabriella
degli Abati - i-a murit în copilărie, iar tatăl atunci când Dante avea 17
ani. Cel mai semnificativ eveniment al tinereții, după cum singur spune
în opera sa „La Vita Nuova”, este întâlnirea în 1274 cu Beatrice
(nobila florentină Bice di Folco Portinari), pe care o vede în numai trei
ocazii, fără să fi avut oportunitatea de a-i vorbi vreodată. Îndrăgostit de
ea până la adorație, Beatrice devine simbolul angelic algrației divine,
pe care o va cânta exaltat în „La Vita Nuova” și mai târziu în „Divina
Commedia”.
Se cunoaște puțin despre educația primită, dar creațiile sale scot
în evidență o erudiție deosebită pentru timpurile sale. A fost profund
impresionat de filozofia și retorica lui Brunetto Latini, care apare ca
figură importantă în „Divina Comedie”. În Florența , audiază
prelegerile de filozofie și teologie la școlile franciscane (pe lîngă
biserica Santa Croce) și dominicane (la biserica Santa Maria Novella),
studiindu-i mai ales pe Aristotel și pe Toma d'Aquino . Se știe că
în 1285 Dante se afla în Bologna și este foarte probabil să fi studiat la
renumita Universitate din acest oraș.
La vârsta de 20 de ani se căsătorește cu Gemma Di Manetto Donati, aparținând unei ramuri
secundare a unei mari familii nobiliare, de la care va avea patru copii, Jacopo, Pietro, Giovanni și
Antonia.
În 1292, doi ani după moartea Beatricei în urma unor complicații puerperale, Dante începe să
scrie „La Vita Nuova”. În același timp, se angajează în viața politică turbulentă din acel timp,
imaginând în persoana împăratului „Sfântului Imperiu Roman” mitul unei posibile unități politice.
Totuși, în 1293, în urma unui decret prin care nobilii erau excluși de la orice activitate politică, Dante
este constrâns să se dedice numai creației literare. Doi ani mai târziu, acest decret este abolit, cu
condiția ca persoana interesată să facă parte dintr -o corporație artizanală. Dante se înscrie în corporația
medicilor și farmaciștilor, și în cea a bibliotecarilor, cu mențiunea de „poet”. Se afiliază fracțiun ii
„Guelfilor albi”, care se opuneau influenței papei Bonifaciu al VIII-lea Caetani. În 1295, este trimis
în San Gimignano cu o misiune diplomatică iar în 1300 este ales ca magistrat, unul din cei șase "Priori"
- supraveghetori ai puterii executive care alcătuia „Signoria”. La îndemnul lui Dante, liderii grupurilor
antagoniste - „albii” și „negrii” - din rândul Guelfilor, au fost exilați pentru a se menține liniștea în oraș.
În timp ce Dante se găsea la Roma, chemat de papa Bonifaciu VIII, fracțiunea „negrilor” preia puterea
politică în Florența, lui Dante i se interzice prezența în oraș și este condamnat la o amendă drastică.
Neavând suma necesară, este condamnat la moarte dacă se va întoarce vreodată în Florența. Convins că
a fost înșelat, Dante va rezerva un loc special papei Bonifaciu VIII într-unul din cercurile „Infernului”
din „Divina Comedie”.

Cu anul 1304 începe pentru Dante un lung exil, el nu se va mai întoarce niciodată la Florența.
Petrece cea mai mare parte a exilului la Verona, în anii1307-1309 la Paris, iar mai târziu la Ravenna.
În 1310, speranțele politice ale lui Dante au fost trezite de sosirea în Italia a împăratului Henric al VIIlea de Luxemburg, în care vedea rezolvarea rivalităților dintre orașele italiene. Dar moartea bruscă a lui
Henric în 1313 la Siena întrerupe restaurarea puterii imperiale. În 1316, conducerea orașului Florența îl
invită să se întoarcă din exil, dar condițiile umilitoare erau aceleași ca pentru un infractor iertat. Dante
respinge cu demnitate invitația, spunând că nu se va întoarce decât dacă i se va restabili în întregime
onoarea („senza onore e dignità di Dante....a Firenze non entrerò mai”). În 1319, Dante este invitat
la Ravenna de către Guido Novello da Polenta, conducătorul orașului. Doi ani mai târziu, este trimis ca
ambasador laVeneția. În timpul călătoriei de întoacere, suferă un atac de malarie și moare în noaptea de
23/24 septembrie 1321 la Ravenna, unde se găsește și astăzi mormântul său, deși florentinii i-au păstrat
un loc special în biserica Santa Croce.
Capodopera lui Dante, „Divina Commedia”, alegorie în versuri de o precizie și forță dramatică
deosebită, a fost începută probabil în 1306 și terminată cu puțin timp înainte de a muri. Titlul inițial dat
de autor a fost „Comedia”, adjectivul „divina”, folosit de Boccaccio în lucrareaTrattatello in laude di
Dante, apare pentru prima dată într-o ediție din 1555. Împărțită în trei secțiuni
(„Inferno”, „Purgatorio”, „Paradiso”), în operă este descrisă o călătorie imaginară în cele trei
compartimente ale lumii de după moarte, în care poetul se întâlnește cu personaje mitologice, istorice
sau comtemporane lui. Fiecare personaj este reprezentantul unei virtuți sau al unui viciu, situarea în una
din cele trei lumi fiind simbolică, ca răsplată sau pedeapsă, adesea și după criterii subiective (poetul îi
întâlnește în Infern pe adversarii lui). Dante este călăuzit prin Infern și Purgatoriu de către
poetul Virgiliu, simbol al înțelepciunii. Beatrice - ființa pe care a adorat-o - fiind instrumentul voinței
divine îl ajută să găsească drumul spre Paradis - acolo unde înțelege că iubirea mișcă sori și
stele (l’amor che muove il sole e l’altre stelle). Fiecare secțiune cuprinde 33 de cântece, cu excepția
primei, care are un cântec în plus servind ca introducere. Poemul este scris în „terțete” (terza rima).
Opera oferă o sinteză a opiniilor filozofice, științifice și politice ale artistului, interpretate literar,
alegoric, moral și mistic. Dincolo de sensurile sale profunde, este dramatizarea teologiei creștine
medievale. „Divina Commedia” este alegoria purificării sufletului și dobândirii liniștei interioare prin
înțelepciune și dragoste.

 prof. Petra MICULESCU

„Viitorul le aparţine celor care cred în
frumuseţea viselor lor.”
(Eleanor ROOSEVELT)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

SUFLET PERECHE
de Shanti NILAYA

Ni-s ochi-nrourați de-aceleași ape,
Pe buze ne-nfloresc aceeași maci Sclipiri de lacuri, revărsări sub pleoape,
Dar ție-ți stă mai bine…, fiindcă taci!
Pe-obraji și eu și tu purtăm roșeață,
Ne duelăm în scrisuri de război;
Trăim, visăm, iubim de dimineață…
Primul rănit, e unul dintre noi
Slobozi din literele ce mi-s dragi,
Prin juxtapuneri, judecăți de Cer;
Aș vrea să nu mai fiu, să nu mai tragi,
La zid când sunt, sau să mă mistui, sper!
Mă uit să văd dacă mai sunt întreagă,
Și dacă nu lipsește… careva Cum suntem unu-n luptă să-nțeleagă
și mintea ta, și poate…mintea mea!
Răspunsul meu e vuiet și furtună,
Ce-ar scoate rădăcini ca de copac!
Ni-s ochi-nrourați sub ploi de lună,
Dar mie-mi stă mai bine…, fiindcă tac
E miezul nopții și privesc aiurea
Fără să știu, spre tine brațe-ntind,
Iar Dumnezeu mă binecuvântează:
Cu îngeri albi, ar vrea să te cuprind!

„Un om care nu a făcut niciodată vreo greşeală,
nu a încercat niciodată ceva nou.”
(Albert EINSTEIN)

ŞTIAȚI CĂ…

 …este imposibil să plângi în spaţiu? Din cauza absenţei gravitaţiei, lacrimile nu pot curge.
 …piraţii purtau cercei, deoarece credeau că le îmbunătăţeşte vederea?
 …majoritatea elefanţilor cântăresc mai puţin decât limba unei balene albastre?
 …pe suprafaţa corpului uman, trăiesc mai multe vietăţi decât toţi oamenii de pe întreaga
planetă?
 …veveriţele uită unde îşi ascund aproximativ jumătate din hrana procurată?
 …laptele hipopotamilor este roz?
 …chiar şi în deşertul Sahara a nins odată? Pentru 30 de minute, pe 18 februarie 1979.
 …cimpanzeii şi coţofenele sunt singurele animale capabile să îşi recunoască imaginea în
oglindă?
 …Biblia este cea mai furată cartea din lume?
 …contrar a ceea ce se poate crede, americanii nu sunt cei mai mari consumatori de fast-food,
ci chinezii?
 …cele mai numeroase vietăţi de pe planetă sunt artropodele? Până acum, au fost descoperite
circa 70.000 de specii de păianjeni.
 …un copil ar putea înota prin venele unei balene?
 …conform statisticilor, una din cinci persoane trăieşte cu mai puţin de 1 dolar pe zi?
 …panfobia este teamă de orice?
 …anual, mai mulţi oameni sunt ucişi de măgari decât de accidente aviatice?
 …învăţarea a două limbi înainte de vârsta de 5 ani influenţează modul în care creierul se va
dezvolta?
 …circa 50% din populaţia Ugandei are sub 15 ani?
 …peste 35 de miliarde de e-mailuri se trimit în fiecare zi?
 …în fiecare zi, 12 copii sunt oferiţi zilnic altor mame decât celor naturale?
 …numele complet al oraşului Los Angeles este: El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los
Angeles de Porciuncula?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Dacă nu te iubeşti pe tine însuţi, n-ai cum să iubeşti
alţi oameni.”
(Robert HEINLEIN)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Tot mai gol ...

Păşeam pe aleea vieţii mele şi mă pierdeam în acelaşi grup de prieteni falşi... Eram singură pe
drum, păşeam cu atâta durere pe treptele umede, tot mai umede... La un moment dat, nu mai puteam
urca nici măcar o treaptă. Nimeni nu mă înţelegea, parcă toţi prietenii erau , dar nu era niciunul...
Oare oricine m-ar fi înţeles? Eram prinsă în vârtej, credeam că nu mai pot ieşi niciodată. Dar, această
lovitură era a timpului... Ce vis! Nimeni nu mă înţelege, numai timpul ştie că lucrurile sunt
trecătoare, că vine un moment în viaţă când sufletul îţi este gol, tot mai gol...

 Andreea CIOCODEICĂ
CLASA a VII-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD ȚEPEȘˮ VULCANA DE SUS

O poveste…

O poveste frumos scrisă, oricât aş fi de surd sau de chior, tot aş putea-o citi fără a mă sătura,
aceasta fiind povestea vieţii mele (până acum). Nu e nevoie a citi cu ochii, ori a vedea cu urechile, de
pe coală sau prin voce de om, fiindcă pur şi simplul imaginaţia îşi pictează propriul basm. O poveste
e viaţa mea, o poveste pe care oricine ar putea-o citi, cu bucurii, cu ghinioane, atunci când îţi face cu
ochiul, mai cu foc. Această poveste nu e o carte sau o bibliotecă, e o viaţă – poate o literă într-o
carte, faţa unui suflet pe pământ…

 Georgian BADEA
CLASA a VII-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD ȚEPEȘˮ VULCANA DE SUS

„Ne cunoaştem numai când ne găsim în faţa propriilor
noastre limite.”
(Marchizul de Sade)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUŢI ÎN LUNA MAI

1 mai
Constanţa COMAN
Gheorghe OPREA
Mihăila PETRESCU
Dănuţ BÎRLOG
2 mai
Mihail NICOLĂESCU
Marinela BOBLEACĂ
Camelia-Ileana ŞETREANU
Mircea BADEA
Carmen SĂVULESCU
Gheorghe ŞTEFAN
Dragoş-Mihai VASILE
Elena-Daniela FLOREA
Ştefania-Andrada COMAN
Constantin-Iulian UDROIU
Elena-Teodora BADEA
Ana-Luiza NICOLĂESCU
Miruna-Elena FĂŞIE
Nicolas-Emanuel BUCUROIU
3 mai
Maria OACHEŞU
Corneliu STANCIU
Melania SĂVULESCU
Cristian ZAMFIRESCU
Mihaela CIOCAN
Alina-Costina CÂRSTEA
Vasile-Cristian MITRESCU
Alexandru-Mădălin FÂŞIE
4 mai
Gheorghe BĂLAŞA
Maria FĂŞIE
Vasile STOICA
Petre BADEA
Marian PIOARU

Florian NECŞOIU
Dorel FĂŞIE
Ana-Maria OANCEA
Alexia-Maria TRONECI
5 mai
Maria BÂRLOG
Gheorghe ENESCU
Nicolae CIOCĂU
Corneliu TRONECI
Georgeta BADEA
Olimpia SPÂNU
Cristinel OANCEA
Rodica STOICA
Andreea-Izabela TRONECI
Constantin BĂLAŞA
Maria-Lavinia COMAN
6 mai
Sabina MIHAI
Mircea ANTOFIE
Dumitru TĂNASE
Gheorghe TRONECI
Gabriela ŞERBAN
Antonio-Valentin SAVU
7 mai
Ion JOIŢA
Gheorghiţa ANTOFIE
Constantin GRECU
Constantin FĂŞIE
Ciprian-Ionuţ BERECHET
Andra-Valeria BADEA
Ana-Maria OACHEŞU
Rareș-Sebastian BREZOIU
Lidia-Elena BOBLEACĂ
Ionuț-Cristian DOBRESCU
Nicolae-Marian ANTOFIE

Elena-Fabiana ANTOFIE
8 mai
Nicolae PETRESCU
Maria POPESCU
Tatiana ILIE
Constantin STAN
Gheorghe ILIE
Nicolae-Marius STAN
Elena OANCEA
Simona-Elena SARU
9 mai
Rosa VASILE
Maria STANCIU
Maria IOSIF
Elena STOIAN
Eugenia CIOCĂU
Nicolae BUCUROIU
Gabriela-Cecilia FĂŞIE
Oana-Maria VASILE
Valentin ION
10 mai
Ion MANTA
Adelina GRECU
Gabriel-Victor POPESCU
Gabriel SAVU
Constantin SPÎNU
Petrică OPROIU
11 mai
Liliana ILINCA
Liviu-Dorian STANA
Aurelia-Roberta MĂGUREANU
Robert-Ionuţ MĂGUREANU
Delia-Elena STÎNGACIU
Christian-Ionuț SAVU
12 mai
Eleonora STOICA
Neculae ŞERBAN
Marcel-Emil IONESCU
Constantin-Florin TRONECI
Mihaela LOPOTARU
Florentina-Beatris BURCĂ
Luiza-Vasilica ŢÎRGHEŞ
Andreea-Diana ILIE
Ioana-Loredana DOBRESCU
Andreea-Alexandra TĂNASE
Andrei UNGUREANU
Mario-Andrei ION
13 mai
David CIOCODEICĂ
Gheorghe HOGIOIU
Filofteia ȘERBAN

Liviu-Iulian MILEA
Rozica PIOARU
Gabriela BUCĂ
Daniel MOREANU
Elena-Andreea ŞETREANU
Beatrice-Elena IOSIF
Mihai-Vasile STAN
Albert-Mihail SANFIRESCU
14 mai
Gheorghe MITRESCU
Marilena TRONECI
Ilie IFRIM
Gheorghe SAVU
Maria TRONECI
Oana-Liana GOGONEȚ
Ionuț-Ciprian TRONECI
Adrian FĂȘIE
Adiela-Bianca DOBRESCU
15 mai
Georgeta GHEORGHE
Mariana ANTOFIE
Maria ZAMFIRESCU
Maria ZAMFIRESCU
Gheorghe GHEORGHE
Vasile STOIAN
Gabriel FĂŞIE
Filip NECŞOIU
Sebastien Ionuț Gabriel MITRESCU
Maria Patricia ILIE
16 mai
Rodica SPÎNU
Gheorghe GOGU
Ionela SAVU
17 mai
Marcelia GRECU
Leonida FLOREA
Paraschiva MOREANU
Constanţa SPÎNU
Iulian ZEGHERU
Costel SAVU
Anisia-Elena BĂLAŞA
18 mai
Emilia STOICA
Constantin DUMITRU
Gheorghe STANCIU
Cornel-Constantin DUMITRU
Ana-Maria AMBROZIE
Ioana GRECU
Alberto-Mihail HOGIOIU
19 mai
Avida IONESCU

Nicolas VOICU
Toma NICOLĂESCU
Vasile STÎNGACIU
Ion PANAITA
Ion-Răzvan GRECU
Corina-Oana NEAGA
Roxana-Laura TUDOR
Sebastian-Petrică DOBRESCU
Elena-Adriana STOICA
Andreea-Rebeca MARIN

20 mai
Aneta IONAŞ
Gheorghe SAVU
Rodica NECŞOIU
Leon GHEORGHE
Gheorghe-Claudiu SAVU
Constantin MILEA
Simona-Adelina STÎNGACIU
Corneliu-Constantin OANCEA
Ilie-Cosmin SARU
Cosmin-Valentin BURCĂ
21 mai
Maria BĂLAŞA
Ştefan TUDOR
Gheorghe CIOCĂU
Constantin MOROE
Oana-Elena ŞERBAN
Ovidiu-Constantin MOISE
Constantin-Leonard ARON
Vicenţiu-Costin MORARU
Constantin-Fernando GRECU
Constanţa-Andreea CIOCODEICĂ
Elena-Gabriela COMAN
22 mai
Elisabeta GRECU
Ileana GHEORGHE
Vasile DOBRESCU
Ecaterina NICOLĂESCU
Mihai-Alexandru OANCEA
23 mai
Vasile DOBRESCU
Elena ROTARU
Nicor FĂŞIE
Nicuşor BĂJENARU
Maria-Laura CRĂCIUN
Alina BĂLAŞA
Violeta-Mihaela VORNICU
Elena MITRESCU
Alexandru-Mihail STÎNGACIU
Denisa-Ioana ZAMFIRESCU
24 mai

Nicoleta STOIAN
Gheorghe SARU
Gabriela-Maria CRĂCIUN
Ion-Gabriel MITRESCU
Florin-Cristian STOICA
Mihaela-Mădălina DOBRESCU
Mihai-Viorel RUSU
Nicuşor-Constantin MITRESCU
Ana-Maria-Izabela NECŞOIU
25 mai
Eufrosina CIOCAN
Maria GRECU
Ioachim POPESCU
Delia MITRESCU
Iridenta FĂŞIE
Sorin MIRA
Anca-Elena SCRIPCARU
Cornel GHEORGHE
Marius LĂCĂTUŞ
Florin DUMITRU
Elena-Raluca ENESCU
26 mai
Damian VASILE
Grigore DRĂGHICI
Mihaela BURCĂ
Maria DUMITRU
Ancuța -Elena-Iasmina MACSIMENCU
27 mai
Romică MIHAI
Ana FĂŞIE
Carmen-Florentina BULIGIOIU
28 mai
Maria VASILE
Ilarion FĂŞIE
Nicolae ODAGIU
Daniel POPESCU
Mihaela ŞETREANU
Ionela SOARE
Adinaru FĂŞIE
Adela-Iuliana VASILE
Eduard-Tiberiu-Ștefan TRONECI
29 mai
Constanţa RADU
Vasile MĂRGĂRIT
Vasile STAN
Nicoleta DRĂGHICI
Bianca-Mihaela MOROE
Iuliana-Cornelia MIHĂESCU
30 mai
Ion ŞERBAN
Constantin MOREANU

Monica MANTA
Zoia ARON
Lavinia ZEGHERU
Elena BIŢOC
Floarea ILIE
Elena MOREANU
Petre MARIN
Emilian DUMITRESCU
Petre ANTOFIE

Vasile-Gabriel BUCUROIU
Cristina-Evelina BĂLAŞA
31 mai
Eugen CIOBANU
Alexandra-Georgiana CHIORNIŢĂ
Eduard-Alexandru MILEA
Matei-Sorin MILEA

„Oamenii nu sunt prizonierii destinului, ci mai
degrabă prizonierii propriei minți.”
(Franklin Delano ROOSVELT)
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