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!

,,Şahul este un joc util şi onest,
indispensabil în educarea celor tineri.”
(Simon BOLIVAR)

SUGESTII PENTRU NOUL AN ȘCOLAR

Mai e atât de puțină vacanță…! Cu pași repezi, școala se apropie și sentimentele fiecărui copil
sunt amestecate între dorința de a revedea persoane dragi și nostalgia unei lungi veri mai fierbinte ca
niciodată… Dar, chiar dacă ne chinuim să ne revenim după atâta zbenguială, trebuie s-o facem și să
pășim optimiști și plini de energia soarelui de vară pe porțile primitoare ale școlii!
Știm cu toții că în programa școlară există și materii opționale, alese de către părinți și, evident,
în măsura în care se există personal calificat pentru acestea. Ei bine, acesta este motivul pentru care
aduc în discuție subiectul „șah”. În această vară am jucat de foarte multe ori cu băiatul meu cel mic, în
dorința de a învăța jocul și nu numai. Consider că șahul, acest joc complex, este ideal pentru educarea
tinerilor, un izvor de cunoaștere și autocunoaștere, un factor în dezvoltarea abilităților intelectuale.
Și pentru că deja cunosc un astfel de instructor de șah, am vorbit mult despre această
oportunitate de a îmbina învățarea cu jocul și cu socializarea, alocând astfel mai puțin timp
calculatorului de care, știm cu toții, că mulți dintre copiii noștri riscă să devină dependenți chiar. Acest
instructor, Mihaela MIU, predă din 2010 în mai multe școli din București, la copii cu vârste începând de
la 5 ani. Și iată care-i sunt opiniile:
„Jocul și joaca sunt elemente specifice copilăriei, prin care copiii descoperă și se adaptează
lumii înconjurătoare. Spre deosebire de alte jocuri, șahul are o complexitate deosebită, fiind considerat
un joc al înțelepciunii, o cale spre cunoașterea de sine. El nu este un joc specific copilăriei, putând fi
practicat la orice vârstă, contribuind la menținerea tonusului cerebral. Învățat la o vârstă fragedă,
șahul are o putere formativă extraordinară, cultivând în cel mai înalt grad memoria, inteligența,
imaginația, spiritul competițional.

Stimularea intelectuală a copilului în primii ani este definitorie pentru formarea inteligenței.
Stimularea limbajului, învățarea gândirii logice și a spiritului creator, formarea dragostei pentru
lectură și frumos, vor rămâne pentru totdeauna cadrul personalității lui. Întreaga etapă preșcolară
străbate o perioadă de maximă sensibilitate intelectuală; copilul este permanent dornic și curios să
cunoască, să afle și să știe cât mai multe. O stimulare adecvată îi va dezvoltă aptitudinile și dorința de
cunoaștere care îl va caracteriza toată viața. Șahul este considerat cea mai bună cale în dezvoltarea
capacităților mintale ale copiilor cum ar fi puterea de concentrare, memoria, abilitățile analitice.
Lumea fantastică a șahului este foarte asemănătoare cu lumea basmelor în care trăiește fiecare copil,
dezvoltând imaginația și creativitatea acestuia, permițând fiecărui copil un mod personal de abordare
a partidei de șah și de manifestare a personalității în cel mai creativ mod.
Practicând jocul de șah, copilul intră în contact cu noțiuni care-i vor fi de folos pe parcursul
anilor următori: strategie, ofensivă, defensivă, planificare, sacrificiu, capturare, competiție, rivalitate,
anticipare, amenințare, autocontrol, raționament etc. Pentru copil, a căuta și a alege soluția optimă
este un prim pas către dezvoltarea unor factori care, mai târziu, își vor găsi aplicarea în activitatea de
adult, de la deciziile manageriale până la cele simple, de zi cu zi.
Evaluarea unui șahist se face pe aceleași criterii și după aceiași itemi ca și în disciplina strâns
legată de șah și anume matematica. Un motiv în plus pentru a aborda cu interes, răbdare și tenacitate
problemele și situațiile necunoscute și extrem de variate pe care le oferă șahul. Diversitatea și
multitudinea situațiilor presupun găsirea unor soluții optime și originale, dezvoltând, la fel ca și în
cazul matematicii, spiritul de observație, analiză, sinteză și decizie, laturi ale gândirii absolut
indispensabile unei personalități moderne, armonioase, cu spirit pragmatic și managerial.”
Nu neglijez a spune că doamna Mihaela MIU a publicat și două cărți pe această temă, cărți
pentru inițiere în tainele acestui sport al minții.
Iată ce spune despre aceste cărți: „Cărțile publicate împreuna cu editura Didactica Publishing
House - „Micul șahist" și „Învățăm șah cu Sclipi" sunt auxiliare excelente pentru aplicarea și testarea
cunoștințelor. Diagramele, rebusurile, jocurile și anagramele care se găsesc în aceste cărți vor
constitui o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber și de îmbogățire a cunoștințelor și
vocabularului.
Îi îndemn pe cei mici să-și testeze cunoștințele și perspicacitatea parcurgând aceste teste și
jocuri, având convingerea ca vor fi fascinați de lumea celor 64 de pătrățele, atât de provocatoare și
captivantă. Alături de ei, părinți și bunici vă veți bucura de petrecerea unor clipe unice împreună,
constructive și relaxante în același timp. Veți ajunge să vă cunoașteți mai bine, să vă împrieteniți și
respectați, să apreciați și să recunoașteți valorile care vă reprezintă, izvorâte din frumusețea și tainele
acestui joc. Va fi o lecție de viață în fiecare partidă jucată! Cu noutatea, farmecul și învățămintele
ei…”

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

„Munca este îngerul păzitor al omului.”
(Concepcion ARENAL)

ALEGEREA AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Legea care reglementează regimul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale consilii locale, consilii județene, primari și președinți ai consiliilor județene este Legea nr. 115/2015.
Consiliile locale, consiliile județene și primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și
liber exprimat.
Consiliile locale și consiliile județene se aleg pe circumscripții electorale, pe baza scrutinului de
listă, potrivit principiului reprezentării proporționale.
Primarii comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și primarul
general al municipiului București se aleg pe circumscripții electorale, prin scrutin uninominal.
Președinții și vicepreședinții consiliilor județene, precum și viceprimarii se aleg prin vot indirect,
de către consiliile județene, respectiv consiliile locale.
Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale și la primari, precum și cele privitoare la
circumscripțiile electorale comunale, orășenești, municipale și de sector al municipiului București se
aplică în mod corespunzător și Consiliului General al Municipiului București și primarului general al
municipiului București, precum și circumscripției electorale a municipiului București, dacă nu se
dispune altfel.
Cetățenii români exercită, în mod egal, drepturile electorale, fără privilegii și fără discriminări.
Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate.
Au dreptul de a alege cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care
împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.
Pentru alegerea consiliului local, a consiliului județean, precum și a primarului, fiecare alegător
are dreptul la câte un singur vot.
Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativteritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.
Au dreptul de a fi aleși consilieri și primari cetățenii cu drept de vot care au împlinit, până în
ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide
politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituția României, republicată.
Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în
care urmează să fie alese.
La sectoarele municipiului București pot candida și pot fi alese persoanele care au domiciliul în
municipiul București, indiferent de sector.
Cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România au dreptul de a alege și
de a fi aleși în aceleași condiții ca și cetățenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi.
Cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleși în funcția de primar, consilier local și
consilier județean.
În sensul Legii nr. 115/2015, prin cetățenii Uniunii Europene se înțelege cetățenii statelor
membre ale Uniunii Europene, altele decât România.

Nu pot alege:
a) debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție;
b) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin
hotărâre judecătorească definitivă.
Nu pot fi aleși:
a) cetățenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituția României,
republicată;
b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alineatul precedent, precum și
persoanele cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales
în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice.
Candidaturile pentru consiliile locale și consiliile județene, precum și cele pentru primari se
propun de partidele politice sau alianțele politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr.
14/2003, republicată. Se pot depune candidaturi și de către alianțele electorale constituite în condițiile
prezentei legi, de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidaturi
independente. Listele de candidați pentru alegerea consiliilor locale și a consiliilor județene trebuie
întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excepția acelora care conțin un singur
candidat.

(în numărul viitor: Alegerea autoritățile administrației publice locale – partea a doua)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 357 din 13 august 2015 a convocat în ședință
ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 20 august 2015, ora 17:00, la sediul său, situată
pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1.
Prezentarea lucrărilor Consiliului Autorităților Locale din România și Republica
Moldova, ediția a II-a, desfășurat în perioada 21-23 mai 2015, în Sala Unirii din Alba-Iulia;
2. Depunerea jurământului de către doamna Georgiana FĂȘIE care a intrat în Corpul
Funcționarilor Publici;
3.
Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 349 din 7 august 2015 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2015 și Dispoziției primarului comunei nr. 360 din 14 august
2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
4.
Promovarea propunerii privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe
anul 2016, în vederea avizării de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
5.
Propuneri privind elaborarea/realizarea unor proiecte la nivelul comunei Vulcana-Băi
în perioada 2016 – 2026;8.
6.Probleme curente ale administrației publice locale;
7. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Dumnezeu – Universul redus la esență.”
(Costel ZĂGAN )

SFÂNTUL IERARH ANTIM IVIREANUL – 27 SEPTEMBRIE

Considerat cel mai de seamă mitropolit al Ţării Româneşti din
toată istoria ei, Sfântul Antim Ivireanul rămâne în memoria Bisericii
noastre ca o personalitate de o complexitate rar întâlnită. Tipograf,
arhitect de biserici, caligraf, sculptor, predicator fără egal, cunoscător al
multor limbi străine, mitropolitul de origine georgiană s-a dovedit în
acelaşi timp a fi un bun chivernisitor al Bisericii, cu spirit filantropic şi
aplecare spre nevoile credincioşilor pe care i-a păstorit. Ceea ce a lăsat
posterităţii, opera sa omiletică, Didahiile, ne arată că avem în faţă un
orator neîntrecut. Mitropolitul Antim Ivireanul a fost unul dintre cei mai
străluciţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din Ţara Românească.
Meritele lui sunt cu atât mai mari, cu cât el n-a fost român. Începuturile
vieţii lui ne sunt puţin cunoscute. Se ştie doar că era caucazian sau
georgian (ivirean). Născut în anul 1650, tânărul Andrei (numele primit la
botez), a căzut rob la turci. Eliberat din robie, a trăit în preajma
Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, unde a deprins de tânăr
sculptura, pictura, caligrafia şi limbile greacă, arabă şi turcă. În jurul
anului 1690, domnitorul Constantin Brâncoveanu l-a adus în Ţara Românească, aceasta devenind a doua
sa patrie. Aici a găsit un spaţiu cultural propice, unde se întâlneau şi activau, sub patronajul
domnitorului brâncovean, străluciţi oameni de cultură italieni şi greci, alături de renumiţi cărturari şi
ierarhi români ortodocşi. Brâncoveanu s-a înconjurat de un grup de cărturari distinşi, reputaţi în tot sudestul continentului şi în Orientul apropiat. În rândul acestora se număra şi cărturarul Antim Ivireanul.
În anul 1691, a ajuns conducătorul tipografiei din Bucureşti. În anul 1696, era egumen al
Mănăstirii Snagov, unde a întemeiat o nouă tipografie şi a desfăşurat o bogată activitate tipografică timp
de cinci ani. Şi-a continuat lucrarea tipografică în Bucureşti, între anii 1701-1705. În anul 1705 a fost
ales episcop al Râmnicului. La începutul anului 1708, a fost ales mitropolit al Ţării Româneşti,
păstorind pe credincioşii români din acest principat românesc până în anul 1716.
Una dintre preocupările de seamă ale mitropolitului Antim Ivireanul a fost zidirea sufletească a
credincioşilor prin cuvânt. Vestitele lui Didahii (Învăţături) sunt foarte valoroase prin conţinutul lor. E
vorba de 28 de predici rostite în cursul arhipăstoririi sale, la diferite sărbători bisericeşti, ale Maicii
Domnului şi ale unor sfinţi, la care se adaugă şapte cuvântări ocazionale. Predicile sale au avut şi un
vădit caracter social, condamnând prin intermediul lor moravurile societăţii contemporane lui,
nedreptăţile la care boierii îi supuneau pe ţărani, de asemenea, păcate pe care le mustra categoric:
necinstirea părinţilor de către copii, a feţelor bisericeşti de către păstoriţi, frecventarea cârciumilor,
nerespectarea zilelor de duminici şi sărbători, înjurăturile.
Didahiile evidenţiază şi contribuţia sa remarcabilă la limba română. Criticul literar George
Călinescu, în a sa Istorie a literaturii române (Bucureşti, 1968, p. 19), notează că „Antim e un orator
excelent şi un stilist desăvârşit, are darul de a izbi imaginaţia, are suavitate şi exaltare lirică“. Mihail

Sadoveanu consideră limba vorbită de Antim „poate cea mai frumoasă dintre a tuturor cărturarilor
epocii“.
În decursul unui sfert de veac (1691-1716) a tipărit sau a supravegheat tipărirea a 63 de cărţi, dintre care
39 au fost lucrate de el însuşi. După limba în care au apărut, 30 erau în greceşte, 22 în româneşte, una în
slavonă, 6 slavo-române, 2 greco-arabe, una greco-română şi una greco-slavo-română. După locul de
apariţie, aceste lucrări pot fi clasificate în felul următor: 21 la Bucureşti, 15 la Snagov, 9 la Râmnic şi
18 la Târgovişte.
Cu referire la tipărituri poate fi evidenţiat un alt mare merit al său, acela al desăvârşirii
procesului de românizare a slujbelor bisericeşti. La mijlocul secolului anterior, erau tipărite în limba
română rânduielile tipiconale, în ultimele două decenii ale aceluiaşi secol erau introduse lecturile biblice
în limba română, dar textul liturgic al cărţilor de cult a fost tradus şi tipărit în limba română abia în
timpul păstoririi lui Antim Ivireanul. În perioada episcopatului la Râmnic, a dat la lumină Liturghierul
(prima ediţie în Ţara Românească) şi Evhologhionul (Molitvelnicul), în limba română, în 1706.
Ajungând mitropolit, a tradus în româneşte şi a tipărit, la Târgovişte, Psaltirea (1710) Octoihul (1712),
Liturghierul (1713) şi Molitvelnicul (1713), în a doua ediţie, apoi Catavasierul (1714) şi Ceaslovul
(1715).
Învăţatul florentin Del Chiaro, care a trăit la curtea domnitorilor Constantin Brâncoveanu şi
Ştefan Cantacuzino, ne spune că mitropolitul Antim Ivireanul a zidit în Bucureşti „o măreaţă mănăstire
cu o prea frumoasă biserică cu hramul Tuturor Sfinţilor“. Este vorba de Biserica sau Mănăstirea Antim,
aşa cum au numit-o credincioşii de-a lungul timpului. Prin testamentul său, mitropolitul a rânduit şi o
frumoasă operă de asistenţă socială din veniturile mănăstirii.
Mitropolitul Antim şi-a sfârşit viaţa în împrejurări tragice, în toamna anului 1716, după ce a ajuns în
scaunul domnesc primul domn fanariot, Nicolae Mavrocordat. Acuzat că ar fi intrat în legătură cu
austriecii şi că ar fi uneltit împotriva turcilor şi a domnului fanariot, a fost arestat şi închis în temniţa
palatului. La cererea domnului, patriarhul ecumenic şi sinodul său l-au caterisit sub acuzaţia că s-a făcut
vinovat faţă de Imperiul Otoman şi faţă de domn. A fost condamnat la exil în Muntele Sinai. Spre a
preîntâmpina vreo răzvrătire a credincioşilor, Antim a fost ridicat şi pornit în miez de noapte „cu carul“
sub paza unor turci. N-a ajuns să-şi ispăşească pedeapsa, pentru că ostaşii turci care-l duceau spre locul
exilului l-au ucis, aruncându-i trupul într-un râu în apropierea Adrianopolului. În felul acesta şi-a sfârşit
viaţa, muceniceşte. Sentinţa de caterisire a fost ridicată de Sinodul patriarhal condus de patriarhul
ecumenic Athenagoras, abia la 8 martie 1966 (pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, op.cit. p. 158).
La 21 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut pe mitropolitul Antim în rândul
sfinţilor, fiind prăznuit în fiecare an în ziua de 27 septembrie. Este considerat cel mai de seamă
mitropolit al Ţării Româneşti din toată istoria ei. Prin întreaga sa activitate pastorală, tipografică şi
predicatorială, ca episcop şi mitropolit, Sfântul Antim a întruchipat pe adevăratul păstor care-şi pune
sufletul pentru credincioşii săi. Viaţa lui a fost o întreagă jertfă de muncă şi de râvnă pentru ridicarea
Bisericii şi luminarea credincioşilor. Deşi străin de neam, el a învăţat limba românească în chip
desăvârşit, lăsându-ne în tălmăcirile şi prefeţele sale, în didahiile şi în sfaturile sale duhovniceşti cel mai
frumos grai românesc.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Munca spiritului este odihna inimii.”
(Stanislas de Boufflers)

VEȘTI BUNE!!!

După o muncă asiduă de câteva luni, la începutul
anului finalizam cinci proiecte de tip Erasmus+ și apăsam
butonul „submit” pentru a le trimite către evaluare Comisiei
Europene.
Temele diverse așa cum o să vedeți în descriere, adaptate nevoilor instituționale, dar în special
nevoilor elevilor noștri. Am așteptat cu nerăbdare rezultatele sperând măcar la un proiect pentru fiecare
școală. Mare ne-a fost surpriza când răspunsul a fost unul singur pentru toate proiectele: APROBAT!!!
Până la lansarea proiectelor în școală și comunitate vă oferim o avanpremieră a celor cinci
proiecte pe care le vom desfășura în următorii doi ani.
Outdoor education- future education ( Educația în aer liber-educația viitorului).
Coloured by sun, united by sea ( Colorați de soare, uniți de mare);
Bridging play, learning and technology in childhood education (Punte între învățare, joc și
tehnologie în educația copiilor)
Words unite us ( Cuvintele ne unesc);
Healty herbs Outlook – H2O ( Privire asupra plantelor medicinale).
Mai jos veți putea vedea sumarul proiectului în care nouă cadre didactice vor urma
cursuri de formare în Suedia, Cehia, Portugalia pentru a aduce în școală metode inovative de predare în
aer liber.
Atunci când educația tradiționala nu reușește să le mai ofere elevilor provocarea și stimularea
intelectuala necesara progresului și atingerii excelentei, este datoria profesorilor se adapteze noilor
vremuri, abordând moduri de predare inovative. Evident, într-un astfel de demers trebuie apelat la cei
mai buni, așa că, în căutarea organizației care să ne furnizeze baza pentru viitoarea noastră strategie și
metode de predare inovativa, ne-am concentrat atenția și căutarea către cei mai buni furnizori in
domeniul educației în aer liber.
Ținând cont de constrângerile bugetare, culturale si geografice am ales metoda de predare cea
mai adaptată, astfel alegând să ne deschidem orizonturile în domeniul educației în aer liber, un subiect
deja experimentat de către doi colegi si îmbrățișat cu interes si dragoste de elevii puși in fata acestui nou
mod de a experimenta procesul de invitare.
Ceea ce ne dorim să obținem prin acest demers este captarea atenției și interesului elevilor ăn
vederea obținerii de rezultate școlare deosebite, reducerea riscului de absenteism si de abandon școlar
si, nu in ultimul rând, motivarea cadrelor didactice, cele mai multe experimentate, ăn căutare de noi
provocări profesionale.
O buna parte din ore tradiționale ne dorim sa fie înlocuite cu ore petrecute pe teren, explorând
partea practica a materiilor abordate până acum exclusiv în sala de clasa și laboratoare. Experimentând,

creând proiecte și trăgând concluzii prin observarea directă a fenomenelor în natură, curiozitatea
academica va fi stimulată și exploatata la niveluri fora precedent în educația tradiționala.
Experiența managerială din proiectele Comenius anterioare ne va fi cu siguranța utilă și pe
viitor, reușita lor fiind o garanție în plus a seriozității cu care gestionam aspectele manageriale ale unui
proiect european.
Toată pregătirea și organizarea, urmărirea detaliata a sarcinilor si îndeplinirea obiectivelor „step
by step” sunt menite să asigure obținerea de rezultate concrete, atât pentru elevii noștri, cat și pentru
cadrele didactice, însa, dincolo de acest impact, speram ca schimbarea de mentalitate si viziune sa se
transmită mai departe, in comunitatea noastră si, de ce nu, în școlile cu care avem contact. Schimbarea
și adaptarea continuă sunt cheile progresului în orice domeniu, cu atât mai mult în educație, astfel incât
ne propunem ca la sfârșitul cursurilor rezultatele să fie concrete, măsurabile si, fora urma de îndoiala,
pozitive.
Astfel, urmărim obținerea de competente si abilitați cheie, adaptarea mesajului la receptori,
folosirea de medii de exprimare moderne, îmbrățișate cu ușurința de noile generații, depășirea
limitărilor salii de clasă si abordarea holistica a educației, toate cu scopul de a creste motivația de
invitare a noilor generații care trebuie sa găsească experiența școlara ca pe una complexa, plină de
satisfacții si menita sa ii pregătească pentru un viitor luminos, in calitate de cetățeni europeni.
Ne dorim ca la scurt timp de la implementarea proiectului rezultatele în ceea ce privește
performanța la învățare, participarea activă la lecții și nivelul de conștientizare al importanței mediului
înconjurător sa crească.
Motivația profesorilor va crește la rândul ei, competențele lor profesionale vor dobândi o noua
dimensiune și o nouă direcție, competentele lingvistice vor fi îmbogățite prin exercițiu, toate acestea
având un efect pozitiv asupra moralului si, in consecința, a performanței cadrelor noastre didactice.
Pe termen lung, ne propunem ca aceasta schimbare să-si pună amprenta asupra micii noastre
comunități, fiindcă am învățat din experiența proiectelor și cursurilor noastre trecute că întotdeauna,
efectele pozitive ale schimbărilor pe care le facem si mesajele pe care le transmitem elevilor noștri trec
de pereții sălilor de curs, atingând si influențând familii întregi.
Ne urăm spor la treabă!
-va urma-

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
Prof. Sorina PÂRVU
ȘCOALA „VLAD ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS

„Timpul verifică prietenii așa cum focul verifică
aurul.”
(MENANDRU)

UN CÂMP CULTURAL ROMÂNESC

Cultura, în sens larg, este un mod de viaţă împărtăşit de oameni, inclusiv practicile şi
cunoştinţele, competenţele şi valorile care au în ochii oamenilor o semnificaţie deosebită. Identitatea se
referă la faptul de a fi identic cu sine însuşi.
Cine suntem noi, românii? Ce ne caracterizează? ,,Românul este înzestrat cu bun simţ, el are
cuminţenia popoarelor care au suferit, cuminţenia omului păţit”, scria Mihai Eminescu. Emil Cioran va
răspunde, de asemenea, în stilul său: ,, A fi român înseamnă a fi o fiinţă cu multă apă în sânge. Şi
această diluare se găseşte în toate planurile vieţii. Suntem un popor prea bun, prea cumsecade şi aşezat”.
Pentru cel care vrea să se descurce prin labirintul culturii româneşti, am ales cinci cuvinte care ar
putea fi considerate definitorii pentru identitatea culturală românească: lăutari, căpiţa, glume, Mioriţa,
Dacia.
La prima vedere, aceste cuvinte nu formează un câmp cultural, însă voi demonstra că sunt rude
apropiate, prin sensul pe care-l dau identităţii culturale româneşti. Cuvintele selectate (lăutari, căpiţa,
glume, Mioriţa, Dacia) au făcut subiectul unor importante opere de artă în literatură, pictură, muzică.
Noi, mai mult decât orice popor, deţinem un tezaur de tradiţii, obiceiuri, doine ( Blaga le numea
,,cântece vechi”), glume picante, pe care numai românul le gustă cu adevărat, păstrăm încă,
îndeletnicirile autentice, pe care ţăranul le stăpâneşte cu măiestrie.
Lăutarii ( cuv. ,,lăutar” provine de la instrumentul muzical ,,lăută”) sunt muzicanţi populari care
cântă la un instrument cu coarde, cunoscuţi şi sub denumirea de muzicanţi ambulanţi sau scripcari (
,,cântecul de dor se revărsa din strunele viorii lui Mihai scripcariul din Humuleşti”). În general, lăutarii
sunt ţigani, care execută din memorie şi după auz, cântă prin cârciumi sau berării, pe la hore, pe la
nunţi, pentru bani. Principalul lor instrument e vioara, apoi chitara, violoncelul, ţambalul, taragotul,
cobza ( ,,Să-mi cânţi cobzar bătrân ceva / Ceva ce ştii mai bine / Că vin ţi-oi da şi bani ţi-oi da”). Ca
muzicanţi populari, ţiganii apar menţionaţi la noi, în 1570 (această îndeletnicire a lor trebuie să fie mai
veche). Aceştia au avut un rol pozitiv în menţinerea tradiţiei şi au constituit unica sursă a culegerilor
realizate până în primul deceniu al secolului XX, iar melodiile lor, considerate ,,naţionale”, au fost
singurele cunoscute de către compozitori români şi incluse în lucrările lor ( ,, Am iubit şi-am să iubesc”
este un cântec lăutăresc „de mahala”, mult cântat în perioada interbelică.). Există în cinematografia
românească, ecranizarea ,,Lăutarii”, ce prezintă viaţa lui Toma Alistar, staroste de lăutari, film distins
cu premiul ,,Scoica de Argint”(1972). ( În ciuda faptului că talentul îl făcuse în tinereţe să cânte la
marile curţi împărăteşti, destinul şi dragostea faţă de Leanca îl fac să-şi desfăşoare viaţa în mizerie şi
chin pe plaiuri natale. Despărţit de Leanca, trăieşte până la sfârşitul vieții sale măcinat de viziunea fostei
sale iubiri.).
Originea muzicii tradiţionale se pierde în negura veacurilor, însă un lucru e cert - pe partea
cântecului de joc, cei care au dus mai departe până în zilele noastre zestrea de frumos a cântecului au
fost lăutarii romi care, culmea, nu cântă ca în celelalte părţi, un folclor urban, ci cântă melodii populare
din folclorul Gorjului care practic aparțin etniei majoritare. Romii sunt cei care au salvat această
moştenire şi au adus-o până în zilele noastre şi o duc mai departe. Un lăutar ţigan: ,,Aveţi noroc cu noi,
că de nu, aţi fi ultimii.”
În 1930, Constantin Brăiloiu a venit în Gorj şi a rămas uimit de noutatea şi frumuseţea sunetului
tarafurilor tradiţionale şi a înregistrat pe cilindrii de ceară cântecele lor și i-a dus la Bucureşti, inclusiv
pe Maria Lătărețu.
Poate fi adus în discuţie şi maestrul Nicolae Botgros, prim-violonist la ,,Lăutarii”, orchestra cu
care cei mai de seamă artişti ai muzicii populare, au cântat. Maestrul Botgros, ,,magician al viorii”, se

identifică cu Orchestra Naţională de Muzică Populară ,,Lăutarii”. Orchestra „Lăutarii” a susţinut mii de
spectacole de mare rezonanţă în toată Moldova, dar şi pe cele mai prestigioase scene din lume – Grecia,
Italia, Germania, Franţa, România, Turcia, Danemarca, SUA, Austria, Mongolia şi alte ţări, oferind un
ulcior de cultură muzicală autentică.
Un alt cuvânt care completează câmpul nostru cultural, este căpiţa. Căpiţa este o grămadă de
fân, cunoscută sub denumirea de schirdă, porşog (Olt), clădiş (Transilvania şi Banat), ploscă
(Transilvania). ,,Pleoapa soarele-şi închide / Sus pe-o căpiţă de otavă” (O. Goga) / ,,O căpiţă de brânză
cu smântână”.(C.Hogaş). Fânul sau căpiţa de fân apare în diverse opere literare scrise de autori literari:
,, Să pregăteşti, cu Mitrea, sania, îi zise Vitoria. S-o umpli cu fân; să pui ş-un sac cu orz pentru cai” (
Mihail Sadoveanu); ,, înfăşurat în manta, mă trânti spre odihnă în fânul moale şi adânc”. (C.Hogaş) /
Safta (plângând): Şi fânul? / Baciul (se plimbă nervos): Fânul, fânul, fânul...Ah, mă sufocă universul
vostru, dominat de furaje. Pentru voi soarele e o claie, iar planetele, nişte căpiţe”. ,,Toate femeile coseau
plaja, întorceau valurile / le puneau/le uscat în căpiţe / în care doar una singură dormea”(Gellu Doria).
,,Firicelul de fân cosit” devine ,, o gură de aer curat”, în universal poeziei şi prozei de factură
românească, sintagma pare să cuprindă tot ce are străvechi poporul nostru, în materie de simţiri
(frământări, doruri, dureri, bucurii). Mai ţii tu minte când dormeam în fân/ Şi deseori te mângâiam pe
sân/ - Mai ştiu, Ioane, dar un bou netot/ Mi-anfulecat un sân cu fân cu tot”(Epigramă, de M. Constanda).
În opera ,,La Vulturi”, Agripina îl ascunde pe Păunaş într-o căpiţă de fân moale şi pleacă cu
ceilalţi copii spre stână. Şi Felix şi Otilia se căţărau pe căpiţele de fân de la moşia lui Pascalopol,
făcându-le martore iubirii dintre ei. Căpiţele nu sunt numai o atracţie pitorească, ele ascund o colecţie
impresionantă de plante cu rol terapeutic, un adevărat medicament complex. Să te tolăneşti în fân, e o
metodă de relaxare deosebită.
Versurile melodiei ,,Vând fân”(Cassa Loco) sunt atât de sugestive şi fac aluzie la starea de spirit
a românaşului nostru de astăzi ,,Vând fân, vând fân, vând fân/ Sunt un jupân, vând fân, vând fân/ Donez
un plămân, vând fân, vând fân / Plămân de român, vând fân, vând fân”. (probabil, vinde fânul în căpiţe)
În pictură, peisajele cu căpiţe, au debutat odată cu pictura impresionistă şi pleinarist (în aer
liber). Efectul căpiţelor de fân în nuanţe de roşu carmin, pe o pajişte de verde smarald, este o adevărată
explozie coloristică care dau şi umbre colorate pe desenul ce se înalţă în apropierea lor (,,Căpiţe de fân”,
de Theodor Pallady, ,,Căpiţe de fân galbene”, de Paul Gauguin). Imaginile, reprezentând peisaje cu
căpiţe de fân, din Maramureş, sunt splendide şi dacă ar trebui să găsesc un sinonim României, acesta ar
fi ,,peisaj cu căpiţe de fân”- (din tablou n-ar lipsi o mioriţă laie, un lăutar cobzar şi o glumă mustoasă).
În acest cadru autentic românesc, românul –poet, îşi cântă viersul, iar cântecul însoţeşte jocul. Ţăranul
român ştie să trăiască de când lumea, în natură, îi simte pulsul şi se bucură odată cu fiecare anotimp.
Aceasta îl poartă de veacuri, pe braţe, hrănindu-i trupul, cu fructe rumene la faţă şi legume zâmbăreţe,
iar spiritul, cu freamăt de frunze şi scâncet de lună. Noi, îi avem pe moţi, pajişti pline cu flori şi cele
mai parfumate căpiţe cu fân şi nu este o glumă.
Gluma (anecdota, ghiduşia, năzdrăvănia, pozna, ştrengăria) e o vorbă de haz, scurtă poveste
plină de haz, cu un final neaşteptat. Ce s-ar potrivi mai bine românului, decât o glumă? (în Banat,
ştrengărie, în Moldova, poşovaică, în Bucovina şi Transilvania, prujitură, în Olt, şalmă). Unde, în altă
parte, în lume, ar putea cuvântul glumă să capete atâtea înţelesuri, să aibe gustul acela, dulce - amărui?
(Te întreci cu gluma /Nu glumă, Nu-i de glumă / Îţi arde de glumă /A lăsat gluma la o parte / L-a luat în
glumă / Se îngroaşă gluma) Glumele, ca forme de artă, sunt numai ale noastre. Cunoscând natura
noastră, scotocind prin literatură, pot spune că românul s-a născut glumeţ. Viaţa lui nu are formă şi
culoare, fără acest condiment nepreţuit, gluma. Când îţi spune verde în faţă un adevăr, românaşul se
grăbeşte să continue ,,A, era o glumă!”, ,, Nu ştii de glumă?”. Cu românul fericit se poate glumi, iar cel
nefericit face haz din necaz. Moromete glumeşte inteligent cu prietenii săi şi are la el, mereu, vorbe de
duh, pe care le cară, ca pe preţioase poveri, în buzunarul de la piept.(înăuntru, ele stau la căldură, la
dospit, ca la momentul potrivit, să iasă şi să se împiedice de nasul vreunui membru al familiei, vecin sau
cunoştinţă: ,, Nu mănânc brânză, scrâşni Niculaie. / - Mănâncă-mă pe mine atunci, răspunse omul”; ,,
Pune, fa, mâncare şi mai trage-te de fălcile alea că te-or fi durând de când vorbeşti”; ,,Aşa! Ca să se
mire proştii!”; ,,Şi dă-ne nouă, Doamne, cât mai multe leturghii şi colive...şi adu cât mai multe proaste
la biserică”).

Astăzi, se poate glumi? Se poate – când ai de-a face cu oameni sănătoşi/ Nu se poate cu oameni
bolnavi.
Se poate – cu oameni veseli şi bine dispuşi./ Nu se poate – cu oanemi posaci şi mâhniţi./ Se
poate – cu oameni de spirit./ Nu se poate – cu oameni proşti./ Se poate – cu literaţi şi artişti./ Nu se
poate – cu gloabe literare şi artistice.” I.L.Caragiale
Caragiale, glumind cu Delavrancea: ,,Adică, tu, Barbule, dacă ai stat la Paris doi-trei ani(…),
crezi că cunoşti mai bine limba franceză decât altul care n-a stat la Paris doi-trei ani?/ Desigur, răspunde
Delavrancea./ - Ei, aş, întrerupe Caragiale. Iaă, eu n-am stat la Paris decât în treacăt şi cred că cunosc
mai bine limba franceză decât tine./ - Glume de-astea sunt adevărate prostii. / - Ba eu nu glumesc
deloc.”
Se glumeşte mult pe stradă, în autobuze locale, în supermarketuri, la Mall, încât ai crede că
românul trăieşte în spirit de glumă. (sau, poate că viaţa pe care o duce, e o glumă nesărată...).
Mioriţa (,,oaie tânără, mială”), un cuvânt simplu şi totuşi reprezintă ,,matricea spirituală
definitorie poporului român”(Lucian Blaga). Spaţiul mioritic este plaiul carpato – dunărean. Poporul
nostru se identifică cu ciobanul mioritic ce îşi relevă destinul, raportându-se la sfârşitul său fatal. Spaţiul
mioritic e o mină neegalată de creaţie culturală, cu nimic mai prejos decât posibilităţile altor popoare.
Leonte Răutu scria că Blaga atribuia poporului român un specific mioritic, adică un specific al
resemnării în faţa morţii. Cuvântul ,,mioriţa”, îl regăsim alături de numele celui care a scris Trilogiile
,,Lucian Blaga. Mioriţa cultă a spiritualităţii româneşti”, autor Achim Mihu. În Trilogia culturii, Blaga
contrapune metafizica spaţiului mioritic, ca un mister total şi amplu deschis creaţiei; stimulatoare pentru
cei ce-şi doreau să contribuie sau contribuiau (sau vor contribui) la dezvoltarea unei culturi româneşti
originale. Mioriţa este un poem folcloric românesc, răspândit în peste 1500 de variante în toate
regiunile României. Este o creație populară specific românească, nefiind cunoscută la alte popoare.
Cântecul a fost zămislit în Transilvania, având la bază un rit de iniţiere și interpretat sub forma de
colindă, în timpul sărbătorilor de iarnă . S-a transformat în baladă (în regiunile din sudul și estul țării) ,
în această versiune fiind socotit un text literar desăvârșit din punct de vedere compozițional și stilistic.
A fost analizat și comentat de cei mai de seamă oameni de cultură români. Ritualul de inițiere care stă la
baza cântecului mioritic datează din perioada preistorică sau antică. În comunitățile pastorale din
Transilvania, tradiţiile străvechi s-au păstrat nealterate până în zorii mileniului III. O formă rudimentară
a cântecului mioritic putea să ia naștere în primele secole ale mileniului II. Cristalizarea versiunii
colind, conservate până în zilele noastre, datează din perioada medievală. Versiunea baladă datează de
la sfârșitul secolului al XVIII-lea sau chiar începutul secolului al XIX-lea.Motivul mioritic a constituit
sursă de inspiraţie pentru scriitori, compozitori și artiști plastici români și străini. A fost tradus în peste
20 de limbi străine şi este socotit unul din cele patru mituri fundamentale ale literaturii româneşti.
Mioriţa,ca animal oracular e semnalat numai în mitologia românească (balada Mioriţa). S-a afirmat că
Miorița, la fel ca toate creațiile literaturii populare, este opera colectivă a poporului. Această concepție
a fost exemplar definită de Vasile Alecsandri, atunci când a găsit de cuviință să afirme, că „românul e
născut poet”. În scurt timp a apărut o altă teorie, situată la extrema celei dintâi: balada Mioriţa nu poate
fi decât o creaţie individuală, opera unui ins înzestrat cu un talent nativ ieşit din comun.
Cântecul mioritic este considerat una dintre cele mai reprezentative creaţii folclorice românești
de factură pastorală și reprezintă un simbol al perenității poporului român, păstoritul fiind o
îndeletnicire străveche. ,,Reconstituirea" genezei cântecului permite incursiuni în cultura și realităţile
etnografice ale satului românesc tradițional.
,,Dacia”, cuvântul care ocupă un loc privilegiat în istoria noastră: românii sunt daci. România
este Dacia şi Dacia este România. Dacia - vatra lumii – locul unde a început cu adevărat civilizaţia
umană. Sunt mândrăcă am avut asemenea strămoşi! N. Densusianu dovedeşte că dacii vorbeau “latina
vulgara” (română arhaică). Genetic, nu ne-am schimbat de 5.000 de ani, suntem tot daci – un studiu de
paleogenetică, realizat între anii 2003-2006, a arătat că, genetic, suntem daci, iar teoria latinizării făcute
de Imperiul Roman este falsă. Roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima
dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul
nostrum. Traco-dacii reprezintă cea mai veche şi mai înaltă cultură de pe Pământ, anterioară civilizaţiei
Sumeriene, şi totodată cea mai numeroasă (180 – 200 de triburi). Limba română veche este de fapt la

originea tuturor limbilor europene. Cuvântul ,,dacia” se leagă şi de apariţia revistei ,,Dacia literară”,
la Iaşi, în 1840 şi în 1859, sub conducerea lui M. Kogălniceanu. Prima tribună literară românească de
prestigiu, a influenţat hotărâtor evoluţia ulterioară a culturii româneşti, militând implicit pentru
realizarea independenţei, pentru unitatea culturală şi naţională. De asemenea, Dacia 1100 a fost primul
model de autoturism produs de producătorul român de automobile Dacia S.A.. Primul automobil ieşit pe
poarta fabricii a fost făcut cadou Preşedintelui Republicii Socialiste România de atunci Nicolae
Ceauşescu.
Consider că am realizat un câmp cultural, o fărâmă microscopică din adevăratul câmp cultural
românesc.
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„Istoria este versiunea evenimentelor trecute
asupra cărora oamenii s-au pus de acord.”
(Napoleon BONAPARTE)

CORNELIU ZELEA CODREANU – 166 ANI DE LA NAȘTEREA LIDERULUI
EXTREMEI DREPTE NAȚIONALIST CREȘTINE AL PARTIDULUI GARDA DE FIER (1899
– 1938)

Corneliu
Zelea
Codreanu
s-a
născut
la 13
septembrie 1899 la Huși, cu numele Corneliu Zieliński. În anul 1902
tatăl său, Ion Zieliński și-a românizat numele în Zelea Codreanu. Mama
sa, Eliza născută Brauner era de origine germană - bavareză. Corneliu a
fost botezat într-o biserică ortodoxă odată cu părinții săi, care s-au
convertit și ei, la credința ortodoxă.
Corneliu și tatăl său, Ion Zelea Codreanu, s-au străduit să-și
afișeze o origine neaoș-română, reclamându-se a se trage dintr-o veche
familie de răzeși și arătând că numele Zelea ar fi provenit de la zale și
nu de la Zieliński, care înseamnă în poloneză: Codreanu.
A urmat cursurile școlii primare la Iași și Huși, iar între
anii 1912-1916 a fost înscris la liceul militar de la Mănăstirea Dealu.
La 16 ani a fost combatant voluntar în Primul Război Mondial,
fără a fi împlinit vârsta minimă pentru încorporare. Între 1917 și 1918 a
urmat cursurile Școlii Militare de Infanterie de la Botoșani.

A aderat la Garda Conștiinței Naționale în 1919, atras de caracterul anticomunist al organizației.
În 1920 a participat la acțiunile de înăbușire a revoltei comuniste de la Atelierele CFR Nicolina.
Admis la facultatea de drept din Iași, a devenit președintele Societății studenților la drept,
organizație pe care a dizolvat-o pentru a fonda, în 1922, „Asociația Studenților Creștini”. În semn de
protest față de decizia rectoratului universității de a începe anul școlar fără tradiționala slujbă religioasă,
Codreanu s-a baricadat în interiorul instituției. Din cauza acestei acțiuni a fost exmatriculat. A plecat
în Germania, unde a studiat timp de câteva luni la Berlin și Jena. În timpul șederii în Germania a
participat la mitinguri organizate de Hitler și s-a lăsat cucerit de doctrina hitleristă. Codreanu a fost
impresionat mai ales de unitățile paramilitare naziste Sturmabteilung - SA care, prin acțiunile lor din
anii '20, violente și contrare legii, erau folosite ca instrument de convingere a oponenților mișcării
naziste aflată în plină ascensiune.
În iunie 1925, Codreanu s-a căsătorit cu Elena Ilinoiu, fiica lui Constantin Ilinoiu. Sub auspiciile
unor colaboratori și simpatizanți ca A. C. Cuza, generalul Macridescu, George Niculescu și alții, a fost
organizat un spectacol-demonstrație politică în care mirii purtau costume naționale albe și pe cap
pirostrii cu crucea în creștet și svastică pe frunte. La spectacol au participat 90.000 de persoane în mii
de vehicule, formând o coloană de 4 Km. Filmarea procesiunii a fost confiscată și arsă în 1925 pe motiv
că punea în pericol ordinea și siguranța publică
Reprimit la studii la Universitatea din Iași ca urmare a intervențiilor profesorului A. C. Cuza,
prieten al familiei și totodată protectorul și mentorul său spiritual, Codreanu se reîntoarce în țară și își
reia studiile pentru o perioadă de timp scurtă. În acest răstimp participă la demonstrațiile studențești
care cereau limitarea numărului evreilor în învățământul superior („numerus clausus”).
În 1923 fondează împreună cu A. C. Cuza Liga Apărării Naționale Creștine (L.A.N.C.), partid
antidemocrat și antisemit.
În 1924, în urma unei altercații este implicat într-un proces la care, în sala de judecată, în fața
instanței, îl împușcă pe prefectul de poliție Manciu, care îl agresase la rândul său anterior, dar este
achitat pe motiv că acționase în legitimă apărare. Este vorba de primul dintr-o serie de asasinate politice
(crima politică anterioară din România modernă a fost asasinarea lui Barbu Catargiu în 1863). „Asta
este marea învinuire care se aduce legionarilor: au introdus în moravurile politice românești ceva ce
nu făcea parte din tradiția noastră” acuză Neagu Djuvara[.
Din cauza unor disensiuni apărute în L.A.N.C., Codreanu se desprinde de mișcare și, împreună
cu Ion Moța, Corneliu Georgescu, Ilie Gârneață și Radu Mironovici, fondează în 1927, inspirat de o
icoană din închisoarea Văcărești, mișcarea paramilitară „Legiunea Arhanghelul Mihail”.
În anii următori, au loc o serie de manifestații ample împotriva „corupției parlamentare, a
evreilor și a comunismului”.
Cucerit de manifestațiile teatrale, de paradă, de care se folosea propaganda nazistă în Germania,
Codreanu, pentru a-i atrage pe țărani la ideologia sa și pentru a le obține voturile, vizitează satele
îmbrăcat în costum național și călare pe un cal alb. În 1931 este ales în parlament deputat de Neamț,
obținând, conform documentelor vremii, 11.300 voturi valid exprimate. În 1932, devine pentru a doua
oară parlamentar, candidând în județul Tutova, cu 5.600 de voturi.
Codreanu a imprimat, ca trăsătură fundamentală a Legiunii Arhanghelul Mihail, promovarea
ortodoxismului naționalist, stabilind o legătură structurală între creștinismul ortodox și „românitate”, ca
o deosebire de fascismul lui Mussolini, deși dorea transformarea României în stat fascist, după modelul
italian. Ideologiile fascistă și nazistă erau folosite ca substrat de îndoctrinare în cuiburile legionare
(titluri de cursuri: „Afinitatea între fascism și Mișcarea Legionară”, „Puncte comune între hitlerism și
Mișcarea Legionară”, etc. - C. Z. Codreanu: Cărticica șefului de cuib). Pentru Codreanu, „Legiunea
Arhanghelul Mihail va fi mai mult o școală și o oaste, decât un partid politic”. Fapt este că uniformele,
cămășile verzi cu diagonală și pistol la șold copiate după uniformele "cămășile negre" fasciste-italiene și
"cămășile brune" ale SA din Germania, precum și frazeologia mistic-religioasă, patriotardă-xenofobă
(pericolul reprezentat - în viziunea codrenistă - de democrația liberală, care ar fi dus la acapararea
puterii în stat de către inamicii principali ai legionarilor și naționaștilor români, „evreii”: „democrația
sfarmă unitatea neamului românesc, expunându-l dezbinat în fața blocului unit al puterii iudaice” să
curețe țara de moravurile politice murdare, să înlăture influența pernicioasă și cosmopolită a evreilor și

a masonilor... „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer...” (C. Z. Codreanu în cartea sa Pentru
legionari) au atras o numeroși studenți, preoți și intelectuali ca Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil
Cioran, precum și personalități din protipendada română, ca Ghica, Cantacuzino, Sturdza, Manu ș.a.
În 1933, Codreanu întemeiază - ca expresie politică a Mișcării Legionare - partidul Totul pentru
Țară (prezidat de ing. Gheorghe Clime), cu o platformă-program atât de violent fascistă, antisemită și
antioccidentală, încât prim-ministrul liberal I. G. Duca, delegat de Carol al II-lea să organizeze
alegerile, îi interzice participarea la alegeri. Duca e asasinat după trei săptămâni de un grup de trei
legionari. Stere Ciumetti, secretarul Mișcării Legionare, este asasinat în replică la 29 decembrie, în
același an, din ordinul lui Victor Iamandi, ministrul liberal al justiției, corpul său fiind aruncat într-un
lac bucureștean. Printre inculpații în procesul intentat asasinilor lui Duca, în afară de Codreanu, au
compărut și generalul Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul,Nichifor Crainic și alții sub acuzația de
conspirație criminală. Codreanu a fost achitat din nou, instanța considerând că nu era vinovat de crimă,
deși el avea teoretic controlul absolut asupra organizației.
La 24 septembrie 1934, Codreanu a convocat „Consiliul de onoare al Legiunii” pentru al judeca pe ziaristul legionar și anticodrenist Mihai Stelescu pentru că acesta publicase în ziarul la care
lucra un articol care-l critica pe Codreanu și că ar fi organizat un atentat la viața
„Căpitanului”. Consiliul, respectiv Codreanu, l-a declarat pe Stelescu „vinovat de înaltă trădare față de
Legiune și căpitan” și a decis excluderea lui Stelescu din mișcare cu precizarea „Acord lui Stelescu
dreptul ca într-un viitor cât mai îndepărtat, care rămâne la aprecierea mea, să-și poată răscumpăra în
fața aceluiași Consiliu de Onoare convocat de mine în acest scop, numai prin jerfă, onoarea pierdută și
păcatul făptuit”[11].
Dar Stelescu și-a continuat critica la adresa „Căpitanului”, pe care l-a făcut laș, desfrânat și slab
orator. În 1936, un grup de zece legionari, studenți la teologie, pătrunde în spitalul în care era internat și
îl împușcă pe Stelescu în patul de spital, după care îi ciopârțesc cadavrul cu topoarele, dansând în jur și
murmurând psalmi pentru odihna celui ucis. Grupul de criminali trimis de „Căpitan” ca săl pedepsească pe disident a primit porecla „Decemviri” („zece bărbați”), iar cei care l-au pedepsit pe I.
G. Duca au fost numiți „Nicadori”.
Făptașii s-au predat poliției și au fost omorâți la rândul lor, în 1938, odată cu Codreanu.
În urma unui răspuns dat lui Nicolae Iorga, care luase poziție față de Mișcarea Legionară („ești
un necinstit sufletește”), este trimis în instanță pentru ultraj adus unui demnitar în exercițiul funcțiunii.
Condamnat la șase luni de detenție, în luna mai 1938 este rejudecat și condamnat la zece ani de muncă
forțată.
În noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938 Codreanu este omorât (sugrumat), împreună cu alți 13
legionari (Nicadorii și Decemvirii), de jandarmii care îi transportă pe deținuți la închisoarea Jilava.
Incidentul are loc în pădurea Tâncăbești, din apropierea capitalei. Motivul oficial invocat a
fost încercarea de evadare, dar din mărturiile participanților reiese că asasinarea celor 14 legionari a
fost executarea unui ordin dat de Carol al II-lea, fapt care face din acest asasinat o crimă de stat,
fenomenul acesta fiind strâns legat în România burgheză a vremii de o tradiție înrădăcinată de
brutalitate politică instituțională.[14]. Trupurile neînsuflețite au fost arse cu acid și înhumate în fortul
Jilava.
„Suprimarea „Căpitanului” și arestarea principalilor fruntași ai mișcării au dus la
dezorganizarea Legiunii și la propulsarea la rangul întâi a unui mediocru complotist, Horia
Sima” (Neagu Djuvara Legiunea s-a scindat în două tabere inamice, „simiștii”, gruparea majoritară
condusă de Horia Sima și „codreniștii”, conduși de Ion Zelea Codreanu (tatăl), care l-a acuzat pe Sima
de a fi fost spion al lui Moruzov, delapidator (al fondurilor primite de la germani la Viena pentru a
organiza o armată legionară/ anti-sovietică), că l-a turnat pe „Căpitan” și i-a trădat „cauza”, etc.

 prof. Petra MICULESCU

„Iubirea e o taină în duet.”
(Costel ZĂGAN)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

De ai ști
de Boris IOACHIM

Cum să spun ce nu se poate spune,
Tu nu știi că vorbe nu-s de-ajuns?
Caută în ochii mei, anume,
Și-o să afli tot ce am de spus.
Ochii mei rostesc cu mult mai bine
Vorbele ce gura le-ar rosti
O! De-ai ști ce-nsemni tu pentru mine –
Pân’ la moarte-ți jur că m-ai iubi!
Dac-ar ști castanii de pe stradă
Cât pojar e-n inima mea beată
Ar zâmbi la fulgii de zăpadă
Și-nviind, ar înflori pe dată
Fără veste, parcă nefiresc,
Inima căzută-n amorțire
S-a trezit; mi-e dat ca să trăiesc
Ultima poveste de iubire?
Gândul rău îmi spune că-s nebun!
Dar nebun am fost în toate cele –
Cum să fac, iubire, ca să-ți spun
Că ești primăvara toamnei mele?!
Hai, alungă-mi norii din privire
Și-ai să vezi un dor nepământesc…
Pentru tine, ultimă iubire,
Toți castanii lumii înfloresc.

„A pricepe este mai important decât a ști.”
(Alexandru Ioan CUZA)

ŞTIAȚI CĂ…

 …cuişoarele şi frunzele de dafin reprezintă un remediu natural eficient împotriva furnicilor
care îţi invadează casa.?
 …cei mai înalți jucători de baschet din istoria NBA, USA: românul Ghiță Mureșan și
sudanezul Manute Bol? Baschetbalistul clujean Ghiță Mureșan avea la 35 de ani, 143 de kilograme,
la o înălțime de 2.31 metri.
 …saliva câinelui conține un antiseptic natural care favorizează închiderea rapidă a rănilor,
distrugând anumite bacterii care afectează oamenii, însă în plus conține și alte bacterii, diferite de
ale noastre, care pot produce infecții grave persoanelor cu un sistem imunitar slăbit?
 …în Egiptul antic, oamenii își rădeau sprâncenele în semn de doliu atunci când le murea
pisica?
 …există un animal numit Leneșul? Acesta se mișcă atât de încet, încât algele verzi pot
creste nederanjate pe blana acestuia!
 …o picătură de sânge are nevoie de 30 de secunde pentru a face un circuit complet în
corpului uman?
 …exercițiile de aerobic măresc nivelul de oxigenare a întregului organism, cea care profită
cel mai mult fiind inima? Aerobicul practicat în apă este recomandat atât femeilor însărcinate pentru
a avea o naștere ușoară, cât și bolnavilor de artrită sau osteoporoză.
 …fructul de Graviola nu este doar o plantă ce crește în America de Sud, ci este și un
miraculos criminal natural al cancerului din organism, mai puternic decât chimioterapia?
Pe lângă faptul că este un remediu natural împotriva cancerului, Graviola mai este și un agent
antimicrobian cu spectru larg de acțiune în infecțiile bacteriene și fungice, fiind eficient împotriva
paraziților interni și împotriva creșterii tensiunii arteriale; este utilizat și pentru tulburări de depresie,
pe fond de stres.
 …cea mai mică albină din lume este albina cea pitică (Trigona minima) cu lungimea de circa
2.1 mm?
 …la naștere, crevetele este mascul, apoi, pe măsură ce crește, devine femelă?
 …podul Universității din Boston (pe Commonwealth Avenue, Boston, Massachusetts) este
singurul loc din lume unde un vapor poate trece pe sub un tren care trece pe sub o mașină care
trece pe sub un avion?
 …atunci când Pluto este retrograd, problemele pot fi mai mari decât de obicei? Schimbările
pot fi grave, surprizele neplăcute, crizele majore, conflictele exagerate, totul poate scăpa de sub
control mai repede decât în restul perioadelor. Pluto este retrograd aproximativ 6,5 luni pe an.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Copilăria este o boală, maladia prin care
te faci mare.”
(William GOLDING)

DIN CREAȚIA COPIILOR - ACROSTIHURI

ANA - MARIA
Anotimpul fagurilor inocenţei sublime
Năstruşnice jocuri de puzzle,
Ascunse prin labirintul adolescenţei senine.
Minunate clipe în zbor vertical,
Amurg colorat transversal,
Rimă imperfectă,
Intrusă între dulce şi amărui
Aceeaşi copilă - elevă cu ochi căprui.

ALEXANDRU

Anotimpul unei copil matur
Legat de ploaie ca un contur.
Emoţia întâiului joc de culoare, un
Xilofon acordat perfect,
Ameţitor de dulce şi corect.
Nimic nu-l mai opreşte
Din zborul de fluture-cocon,
Răspunsul e acolo ca numai să-i dea ton,
Urmând apoi să strige cu glas-foileton.

LAURA-TEODORA
Limanul adolescenţei naive şi cochete,
Anestezic dulce pentru venele lungi ale timpului,
Uşoară carapace de clipe şi vremuri,
Rămas bun, copilăriei cu şotron şi poveşti;
Acordul dintre plus şi minus poezie.
Tărâmul unei inocenţe de poveste,
Emoţii de fluturi şi soare,
Oare cât univers ar putea cuprinde
Dragostea unei inimi în miniatură?
Oare cât infinit de fericire ar putea oferi?
Rămâne să aşteptăm ca sufletul să-i crească
Asemenea unei picturi însetate de culoare.

„Fiecare scop atins este un moment de fericire.”
(Alexandru Gh. RADU)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA SEPTEMBRIE

1 septembrie
Gabriel MILEA
Elena SMARANDA
Emilia BUCUROIU
2 septembrie
Cornelia GRECU
Silvia CRUCERU
Maria-Larisa ZEGHERU
Adina-Ioana MILEA
3 septembrie
Dumitru MOROE
Leonida LĂCĂTUŞ
Elena-Mihaela CIOCODEICĂ
Georgiana-Mădălina RĂDOI
Dumitru-Adrian GAFIŢOIU
4 septembrie
Vasile STOIAN
Adrian ŞETREANU
Mariana-Simona DOBRESCU
Alina-Giorgiana ŞERBAN-PRIOTEASA
Cătălin-Constantin IVAŞCU
Leonard-Ion UŞURELU
Asi-Maria FĂŞIE
Rebeca-Maria ARON

5 septembrie
Melania MEDREGA
Gheorghe ANTON
Georgeta NECŞOIU
Nicolae OPREA
Ion SAVU
Ana-Maria OPREA
Nicoleta LĂCĂTUȘ
Ionuţ-Costin CIOCĂU
Cristian-Gabriel MEDREGA
Liviu-Daniel MIHAI
6 septembrie
Ion STANA
Mihai ŞERBAN
Maria NEMUŢ
Sabina ŞERBAN
Ion ILIE
Emilia BRÎNZICĂ
Ciprian MITRESCU
Maria-Mirela UDROIU
Ionela-Mihaela OPROIU
Ionela-Anabela PIOARU
7 septembrie
Ilarion DOBRESCU
Dorina OPROIU
Gheorghe BURLĂCIOIU
Laurenția FLOREA

Cătălin-Marian GRECU
Adrian FĂŞIE
Vasile SAVU
Laurenţiu MIHAI
Corina STOICA
Elena-Mădălina SPÎNU
Denisa-Georgiana IORDACHE
8 septembrie
Gheorghe ZAHARIA
Vasile STOICA
Ion MILEA
Petre POPESCU
Mariana DINIŞOR
Maria ILIE
Vasile SARU
Annamaria ŞETREANU
Georgian-Marian MIHAI
Iulian-Vasile LOPOTARU
9 septembrie
Margareta DOBRESCU
Valeta NEGULESCU
Genoveva NECŞOIU
Ion GRECU
Oltenica GHEORGHE
Ion ŞERBAN
Gheorghe DOBRESCU
Nicolae GOGU
Daniel-Marius TRONECI
10 septembrie
Onoriu GHEORGHE
Maria OPROIU
Elena VASILE
Ion BADEA
Gheorghe ILIE
Melania GHEORGHE
Vasile ENESCU
Ion BRÎNZICĂ
Dumitru ANTOFIE
Gheorghe LĂCĂTUŞ
Daniel ENE
Marinela IORDACHE
Florin DRĂGHICI
Cuza-Vasile BUCUROIU
Maria-Mirabela BURCĂ
Ioana-Adelina LOPOTARU
11 septembrie
Maria BULIGIOIU
Aurelia ŞTEFAN

Vasile BURCĂ
Florin STOICA
Emil-Daniel SAMFIRESCU
12 septembrie
Ion ANTOFIE
Elisabeta DRĂGHICI
Onoriu BĂLAŞA
Vasile TUDORACHE
Alexandrina-Didina UŢA
Dumitru BADEA
Vasile SARU
Elena-Georgiana MARINESCU
Marius PETRESCU
Diana-Alexandra NEDELCU
Simona-Gabriela MIHAI
Antoanela-Valentina SARU
Diana NEGULESCU
13 septembrie
Georgeta TEODORESCU
Ion BUCUROIU
Alina-Ionela IFRIM
Constantin BARBU
Ana-Maria STOIAN
Daniel-Alexandru OACHEŞU
Gabriela STÎNGACIU
Ionuţ-Valentin BOBLEACĂ
14 septembrie
Steliana MOŢĂIANU
Ion NICOLĂESCU
Maria STOIAN
Vasilica DOBRESCU
Gheorghiţa CIOCAN
Gheorghiţa MITRESCU
Mihaela-Mădălina MARIN
Cristina NICOLĂESCU
Eduard-Gabriel APOSTOL
Dumitru-Marian ANTOFIE
Ioana-Cornelia BUCĂ
Iulia-Claudia PIOARU
Miruna-Ștefania SAVU
15 septembrie
Maria STÂNGACIU
Serafim SAULEA
Vasile DRĂGHICI
Aurel RĂDULESCU
Lucica COMAN
Constantin-Andrei NECŞOIU
Andreea FLOREA

Daniela-Mihaela ENE
Mario-Corneliu BADEA
Emilian-Valentin BĂLAŞA
Aniţa-Maria SAVU
Daniel Nicolas MITRESCU
Darius Gabriel FĂȘIE

Ion IONIŢĂ
Stelian OACHEŞU
Elena-Mihaela DRAGOMIR
Maria-Lorena PETRESCU
Mihail-Cătălin STÎNGACIU
Laura-Maria GRECU

16 septembrie
Gheorghe BĂLAŞA
Elena MIRA
Daniil OPROIU
Nicolae ALBU
Nicolae ZAMFIRESCU
Aurelian-Vasile IOSIF
George-Lucian MOROE
Maria-Andreea PIOARU
Alexandru-Ciprian SCRIPCARU
Rareș-Ionuț DUMITRU

20 septembrie
Genoveva JOIŢA
Ioan BUCUROIU
Gheorghe STOICA
Floarea STÎNGACIU
Dumitru ŞETREANU
Gheorghe MILEA
Elena PETRESCU
Iuliana MANOLE
Alexandra-Gabriela CHIRIAC
Alexandra DUMITRESCU
Iustin-Florin SĂVULESCU
Gheorghe-Adrian BADEA
Veronica PIOARU
Ionuţ-Marian GRECU

17 septembrie
Ion MIRA
Ion IONIŢĂ
Tiberiu DOBRESCU
Nuţi-Violeta MĂGUREANU
Iulian-Cosmin BUDULECI
Robert-Gabriel ILINCA
Andrei-Vasile BRÎNZICĂ
Ion-Adrian BADEA
Mara-Ioana GHEORGHE
18 septembrie
Petre ZAMFIRESCU
Elena PETRESCU
Eugenia GHEORGHE
Maria MITRESCU
Ilie BOBLEACĂ
Vasile MITRESCU
Vasile-Ciprian PANAITA
Dorin-Adrian MIHAI
Ramona-Georgiana SPÎNU
Cristian-Vasile DOBRESCU
Valentin-Florin GRECU
Ionuţ-Cristian ŞETREANU
Ana-Gabriela ŞERBAN
Claudia-Alexandra ALVA-VĂCARU
Sergiu-Gabriel DOBRESCU
19 septembrie
Maria TRONECI
Sanda MACSIMANCU
Daniil VASILE
Mihail STÎNGACIU

21 septembrie
Vasile GHEORGHE
Niculina DRĂGHICESCU
Georgeta MILEA
Florin POPESCU
Maria-Alexandra MITRESCU
Ştefan-Teodor POPESCU
George-Adelin MILEA
Lian SHAMASH
22 septembrie
Lucia GOGU
Vasilica SARU
Gheorghe MIHAI
Maria SMARANDA
Elena NUŢĂ
Georgeta NEAGA
Margareta PANAITA
Ecaterina CRĂCIUN
Vasilica SARU
Gheorghe CĂPLESCU
Vasilica-Neti BOBLEACĂ
Vasile-Cosmin MOREANU
Elena MITRESCU
Stelian-Marius BURCĂ
Iulia-Cristina MOREANU
23 septembrie
Ştefan-Ion LOPOTARU

Silvia ANTOFIE
Gheorghe ŞTEFAN
Maria MARCOVICI
Napoleon SUSANU
Elena BADEA
Ionela ŞERBAN
Maya-Maria STÎNGACIU
24 septembrie
Ion PETRESCU
Rosa MILEA
Lucreţia ŢUŢUIANU
Filoftia SPÂNU
Sofia TEODORESCU
Andreea-Cristina SARU
Ionuţ-Andrei IFRIM
Diana-Ioana SARU
25 septembrie
Veronica MILEA
Dumitru ILIE
David DOBRESCU
Filofteia STOIAN
Eusebio-Antonio NEGULESCU
26 septembrie
Valentina ZAMFIRESCU
Liviu BULIGIOIU
Sorin DOBRESCU
Avida TUDORACHE
Gheorghiţa VĂCARU
Camelia ZEGHERU
Ilarion STÎNGACIU
Aurelian-Marius BÎNĂ
Gabriela LĂCĂTUŞ
Diana-Cornelia DRĂGHICI
Narcis-Gabriel ŞTEFAN
27 septembrie
Ion FĂŞIE
Mircea NEAGA
Gheorghe ILIE
Sanda-Mihaiela POPESCU

Dănuţ STOIAN
Cătălin-Nicolae MOREANU
Oana-Maria ILIE
Adrian-Ilie IFRIM
28 septembrie
Mihai GHEORGHE
Corneliu FLOREA
Marinică STOIAN
Viorica NEAGA
Georgiana MILEA
Maria-Magdalena NEGULESCU
Nicolae UDROIU
Ioan UDROIU
29 septembrie
Maria NICOLAE
Filofteia SAVU
Ion OPROIU
Niculina VĂCARU
Dionisie BURCĂ
Cătălina-Corina FĂȘIE
Nicolae TUDOR
Florin LĂCĂTUŞ
Elena MILEA
Ionuţ-Ciprian MEDREGA
Nicoleta UŞURELU
Constanţa-Elena TELEAŞĂ
Alexandra-Elena NECŞOIU
Silviu-Mihai CRĂCIUN
30 septembrie
Ecaterina APOSTOL
Tudor ILIE
Alexandru NEGULESCU
Ana-Maria TRONECI
Cerasela-Florentina SOLOMON
Miriam POPESCU
Evelina-Alexandra ŞETREANU
Ioana-Diana MĂTUŞA

„Viața este o călătorie, nu o destinație.”
(Ralph Waldo EMERSON)

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

NAȘTERI::
Alessia-Maria MOREANU – 25.03.2015
Denis-Robert NEAGA – 10.02.2015
Ștefania-Cristina OPREA – 25.07.2015

CĂSĂTORII:
23 august 2015

26 august 2015

30 august 2015

DECESE:

COLECTIVUL DE REDACŢIE:
Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,
Maria MOREANU – consilier juridic,
Dionisie BURCĂ – secretar

