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!

„Fiecare primăvară este unica
primăvară - o uluire perpetuă."
(Elis PETERS)

E PRIMĂVARĂ, IARĂȘI PRIMĂVARĂ!

Nici eu nu știu dacă să îmi pară bine sau...să îmi
pare altfel! E PRIMĂVARĂ și e un nou început. Am
ajuns să-mi măsor vârsta odată cu această revistă și ajung
la concluzia că începem să înaintăm vertiginos! Timpul
trece peste noi, vom ajunge bătrâni și-mi doresc să
îmbătrânim împreună. Chiar îmi doresc să fiu în
continuare cea mai bună prietenă cu cea care m-a motivat
cel mai temeinic în decursul carierei mele – REVISTA
ACUM! Și știți de ce? Asta presupune colaborare, creație,
talent. Pe mine toate aceste lucruri mă motivează. Le iau
pe rând? Sunt într-o permanentă colaborare cu persoanele care trebuie și vor să spună despre activitatea
lor și a noastră, a comunității vulcănene. Creație au copiii noștri toți, și nu numai ai noștri. Mulți alții
sunt talentați și toți ar trebui puși în valoare! Talent...e incomensurabil! Ați văzut ce pot face oamenii,
atunci, în momentele când sunt motivați doar de pasiunea lor!
Am început într-o notă nostalgică, dar nu e momentul potrivit. Am postat într-o pagină de mai
jos o genială poezie a lui LABIȘ. Nu mă pot abține să nu-i redau ultimele versuri:
Înc-o dată, iar și iară,
A iubi e primăvară.
Putem adăuga mare lucru?
E PRIMĂVARA noastră! E un capăt de mugur ce așteaptă să-l creștem așa cum știm noi mai
bine! E un fir de iarbă abia încolțit ce își așteaptă verdele pe care i-l vom da! O floare ce o vom
deschide pentru fericirea tuturor!
Sigur mă va apostrofa pentru că nu-i plac gratulări de gen, dar o fac pentru a-mi spune câtă
satisfacție îmi dă faptul că aici pot vorbi cu voi, iar cel care m-a „TORTURAT” (gândeam eu la
începuturi) a fost primarul nostru Emil DRĂGHICI. Ulterior i-am mulțumit pentru că am această

posibilitate – aceea de a-mi exprima gândurile cu voi, alături de voi... Simt că mă descătușez în fiecare
cuvânt pe care-l scriu. E o relaxare! Dacă munca ar însemna pentru toată lumea o plăcere așa cum este
pentru mine...toți am munci cântând doar despre primăvară!!!
Gândind la ce spune marele LABIȘ...mai am altceva urări să vă fac?!!!
CEA MAI FRUMOASĂ PRIMĂVARĂ A VIETII VĂ DORESC!
LA MULȚI ANI REVISTĂ ACUM!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea
este cheia succesului. Dacă îţi place ceea ce
faci, te vei bucura de succes.”
(Albert SCHWEITZER)

PROPUNERILE PRIVIND ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA

DE 28 FEBRUARIE 2017

1. Rapoartele de activitate a Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, pe anul 2016.
Întocmesc rapoartele: secretarii comisiilor de specialitate (Dumitru GRECU, Nicoleta ILIE,
Tudor ILIE și Maria-Antoanela SARU) și prezintă: președinții Comisiilor de specialitate (Nadia-Alina
DUMITRESCU, Mihail GHEORGHE, Dumitru ENESCU și Maria IONIȚĂ);
2. Raportul de activitate a viceprimarului, precum și a fiecărui consilier local, pe anul 2016.
Întocmesc și prezintă rapoartele: doamna Filofteia ȘERBAN – viceprimarul comunei și fiecare
consilier local, potrivit repartizării pe sectoare administrative.
3. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Vulcana-Băi pe
anul 2016.
Prezintă raportul: doamna Filofteia ȘERBAN – viceprimarul comunei.
4. Raportul privind situația gestionării bunurilor din patrimoniul comunei, pe anul 2015.
Prezintă raportul: doamna Filofteia ȘERBAN – viceprimarul comunei.
5. Raportul privind transparența decizională, pe anul 2016;
Întocmește și prezintă raportul: doamna Maria MOREANU – director executiv - Direcția
pentru monitorizarea procedurilor administrative, din aparatul de specialitate al primarului
comunei.
6. Raportul de activitate al Poliției locale a Comunei Vulcana-Băi, pe anul 2016;
Întocmește și prezintă raportul: domnișoara Elena-Roxana VASILE – șeful Poliției locale.

7. Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Vulcana-Băi,
pe anul 2017;
8. Aprobarea criteriilor și procedurii pentru ocuparea funcției de administrator public al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării
deșeurilor solide în județul Dâmbovița”;
9. Aprobarea măsurilor necesare închirierii unei suprafețe de teren în izlazul Zălogi
Companiei S.C. OMV PETROM S.A. pentru efectuarea operațiunilor petroliere la Sonda 20 SE
Vulcana;
10. Analiza solicitării domnului Gheorghe BADEA;
11. Analiza solicitării preotului paroh George SĂVULESCU;
12. Analiza solicitării Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Speranța” Pucioasa;
Inițiatorul proiectelor de la pct. 7-9: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
15. Probleme curente ale administrației publice locale:
16. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Dumnezeu locuieşte doar în inimi mari.”
(Valeriu BUTULESCU)

SFÂNTUL IOAN SCĂRARUL

Sfântul Ioan Scărarul s-a născut pe la sfărșitul secolului al VI-lea,
între anii 570-580, în părțile Siriei. Nu se știu decât prea puține informații
despre viața acestui sfânt. Având în vedere educația și cunoștințele
Sfântului Ioan, se crede că a făcut parte dintr-o familie înstărită, care i-a
putut facilita accesul la școlile de seamă ale vremii. Primele forme ale unui
monahism semiorganizat au apărut spre sfârşitul secolului al III-lea, în
rândul creştinilor din Egipt, concretizându-se în comunităţile de la estul
Deltei Nilului, comunităţi care au fost, de fapt şi creatoarele Patericului
egiptean. După câteva generaţii de monahi, către anul 450, comunităţile
monahale devin ţinta unor invazii migratoare, motiv pentru care foarte
mulţi îşi părăsesc chiliile, căutând refugiu în Delta Nilului, în Palestina sau
în Muntele Sinai.

Aşadar, pe Sinai exista viaţă monahală de minim 100 ani atunci când Ioan, într-una din zilele
anului 595, a ajuns la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina“. Ce l-a îndemnat pe tânărul de numai 16 ani să
renunţe la familie şi perspectivele oferite de societate, preferând, în schimb, viaţa ascetică, nu se poate
spune. Poate i-a mărturisit doar bătrânului Martirie, care i-a devenit îndrumător pe calea către sfinţenie.
Totuşi, putem bănui că Ioan provenea dintr-o familie nobilă din Siria sau Palestina, unde, cu siguranţă, a
primit cea mai bună educaţie posibilă în acele vremuri. De la bătrânul Martirie, Ioan a învăţat că pentru
a obţine sfinţenia nu e de ajuns doar să ţi-o doreşti, ci e nevoie şi de foarte mult efort, ca în orice lucru
bine făcut.
După patru ani de noviciat, tânărul este primit în rândul călugărilor, hotărât mai mult ca oricând
că viaţa sa nu valorează nimic dacă nu o va dedica exclusiv lui Hristos.
În anii de ucenicie petrecuţi lângă experimentatul Martirie, Ioan a învăţat toate „secretele“
călugăriei. Îndârjirea care-l determinase să-şi îndrepte paşii către Sinai, muntele unde Moise stătuse
odinioară de vorbă cu Dumnezeu şi unde primise Tablele Legii, nu l-a părăsit vreodată, învăţând
tacticile „războiului nevăzut“, în care tu însuţi îţi eşti şi prieten şi duşman.
După moartea călugărului Martirie, petrecută după 19 ani de la venirea sa în mănăstire, Ioan
hotărăşte să se dedice şi mai mult rugăciunii şi contemplaţiei, retrăgându-se într-o chilie săpată în
munte, la o distanţă de câţiva kilometri de mănăstire. Despre această perioadă din viaţa sfântului nu ştie
nimeni detalii. Deşi era ultimul lucru pe care şi l-ar fi dorit, faima lui Ioan a crescut într-atât, încât a
devenit o adevărată autoritate duhovncească în timpul său.
După 40 ani de viaţă în singurătate, întreruptă doar de călătoriile la mănăstire, pentru primirea
Sfintei Împărtăşanii, şi de vizitele unor monahi care căutau sfat şi lămurire, Ioan a fost ales de călugării
de la mănăstirea din vârful Muntelui Sinai şi de sihaştrii care trăiau prin împrejurimi, să le fie
întâistătător. Avea atunci 75 ani. Se spune că în unul din anii când Sfântul Ioan era stareţ la „Sfânta
Ecaterina“ s-ar fi abătut o secetă teribilă în împrejurimi, în Palestina şi Arabia, pericolul foametei
devenind tot mai ameninţător. Cum toată lumea auzise despre „Sfântul din Sinai“, au trimis soli până la
el la mănăstire, să-l întrebe ce-i de făcut. Cum era şi de aşteptat, Ioan i-a îndemnat să se roage cu
credinţă lui Dumnezeu căci, cu siguranţă, nu vor fi trecuţi cu vederea. Şi, spun aceleaşi izvoare, că, întradevăr, nu după multă vreme a plouat, semn că sfatul sfântului a fost cu folos. Ioan Scărarul, deşi era o
persoană modestă, căreia nu-i plăcea să vorbească prea mult despre sine, trezise atâta admiraţie, încât se
auzise despre el până la Roma. Aşa se face că însuşi papa i-a trimis o mare sumă de bani, pentru a-i
folosi la întreţinerea spitalului mănăstirii sau pentru a ajuta pelerinii veniţi de departe.
Idealul ascetic monahal se bucura în acele vremuri de atâta cinste în rândul creştinilor mireni,
încât mulţi dintre ei se hotărau să renunţe la viaţa din lume şi să-şi dedice restul zilelor doar lui Hristos.
Totuşi, afluxul mare de novici a fost însoţit şi de unele complicaţii.
Dacă după modelul vechi, fiecare monah bătrân avea câte un tânăr învăţăcel pe care-l deprindea
cu tainele ascezei, înmulţirea numărului tinerilor în mănăstiri a ridicat problema unei noi maniere de
educare a acestora, mai sistematice. Din acest motiv s-a simţit nevoia compunerii unui „tratat de
îndrumare a vieţii duhovniceşti“, un manual care să-i ajute mai ales pe stareţii de mănăstiri cu mulţi
călugări tineri. Cu alte cuvinte, era necesară o teoretizare a experienţei dobândite de monahi în cele
câteva secole de „atletism duhovnicesc“.
Ideea alcătuirii unui îndrumar pentru tinerii novici i-a venit stareţului Mănăstirii Raithu, situată
pe ţărmul Mării Roşii, la distanţă nu foarte mare de Mănăstirea Sinai. Şi-a dat seama, însă, că o
asemenea operă nu putea fi scrisă de oricine, ci doar de un monah înţelept şi cu experienţă ascetică, dar,
totodată, şi bun cunoscător al psihologiei şi firii omeneşti. De departe, cel mai capabil în epocă pentru
un astfel de demers era Sfântul Ioan, stareţul Mănăstirii Sinai. Primind scrisoarea stareţului de la
Raithu, Ioan a răspuns cu modestie că se va strădui să împlinească porunca primită, deşi el nu este în
stare să înveţe pe alţii, aflându-se încă la vârsta la care el însuşi învaţă de la alţii.
Pentru a se face cât mai bine înţeles în explicarea complexului drum spre dobândirea sfinţeniei,
Ioan a imaginat progresul duhovnicesc ca pe o scară, iar fiecare treaptă reprezenta o virtute. În total, a
imaginat 30 de trepte, după numărul anilor pe care Mântuitorul îi avea atunci când a început
propovăduirea Evangheliei. Din acest motiv, cartea scrisă de Ioan, stareţul Mănăstirii Sinai, s-a numit
„Scara“, iar autorul ei a rămas cunoscut în veacurile ce au urmat ca „Ioan Scărarul“. Acurateţea cu care
sunt prezentate ispitele întâmpinate de cei angajaţi în drumul spre desăvârşire, cât şi remediile propuse
de Sfântul Ioan în „Scara“ au provocat un extraordinar interes pentru această lucrare, nu doar în epocă,
ci până în zilele noastre. „Scara“ a devenit o fascinantă lectură nu numai pentru călugări, dar şi pentru
creştinii interesaţi de creşterea duhovnicească şi de mai buna înţelegere a complexului peisaj sufleteşti.

Tot datorită succesului de care s-a bucurat, „Scara“ a fost introdusă şi în slujbele Bisericii, la mănăstiri
citindu-se în întregime, pe durata Postului Mare.
Apăsat de povara bătrâneţilor, după patru ani de stăreţie la mănăstirea de pe Muntele Sinai,
Sfântul Ioan Scărarul, în vârstă de aproape 80 ani, hotărăşte să plece din nou în singurătate la chilia sa,
unde îşi petrecuse cea mai mare parte a vieţii sale, pentru a aştepta chemarea la Hristos.Biografia
Sfântului Ioan Scărarul, scrisă după câţiva ani de la trecerea sa la Hristos, de monahul Daniel de la
Mănăstirea Raithu, nu conţine foarte multe amănunte despre viaţa sa sfântă. Cu toate acestea,
posteritatea l-a considerat pe autorul „Scării“ ca pe unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii,
pomenindu-l, an de an, la data de 30 martie. Pe lângă această zi, Sfântului Ioan Scărarul îi este dedicată
şi duminica a IV-a a Postului Mare.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„O naţie care a pierdut încrederea în sine, între
toate altele este cea mai mizerabilă,, pentru că a
frânt bastonul de care se putea răzima.”
(Gheorghe ASACHI)

GHEORGHE ASACHI – 229 DE ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI,
PROZATORULUI ȘI DRAMATURGULUI ROMÂN (1.03.1778 – 12.11.1869)

S-a născut la Herța, ca fiu al preotului Lazăr (Leon) Asachi și
al Elenei. Unii îi atribuie o origine armeană sau ruteană, pe linie
paternă. George Călinescu i-a stabilit o altă genealogie, cea maternă;
Niculai, fiul lui Grigore Olteanu, nemeș din Oltenia a trecut în
Moldova și de acolo în Oltenia în 1713. În 1728 coboară în Moldova,
se preoțește și se însoară cu fata unui popă. Fiica lui va fi Elena,
mama lui Gheorghe Asachi.
La
9 ani,
Gheorghe
Asachi
continuă studiile
în polonă, latină, germană la Lemberg, Polonia (azi Liov, Ucraina),
unde se mutase familia sa.
În cadrul Universității din Liov, în perioada 1796 - 1804,
Asachi studiază, la Facultatea de Filozofie, logica, matematica, istoria
naturală, fizica, metafizica și etica. Apoi, în perioada 1802 - 1804,
urmează și un curs special de arhitectură.
La Lvov, Asachi și-a pus bazele culturii sale enciclopedice, sau înfiripat conceptiile sale iluministe sub influența unora dintre
profesorii universității și a cunoscut literatura poloneza și literatura clasică română, care se vor simți în
creațiile sale literare.

Apoi studiază astronomia și cadastrul la Viena (1805-1808), arheologia și epigrafia
la Roma (1808-1812), unde citește literatură italiană și scrie sonete. Publică primul său sonet în limba
italiană în Giornale di Campodoglio în 1811. Primul poem în limba română, „Cătră Italia" a fost scris în
același an.
În 1812 revine în Moldova și se consacră activității de propășire a culturii române. Pune bazele
Academiei Mihăilene(1835), strămoașa Universității din Iași. Fondează revista Albina românească și o
tipărește la tipolitografia Albina.
Aici îi apar primele volume originale, Culegere de poezii și Fabule alese. Adversar declarat al
Revoluției de la 1848 în Moldova, cade în uitare și în perioada aceasta își tipărește nuvelele istorice,
întîi în franceză, Nouvelles historiques de la Moldo Roumanie, în 1859 apoi și în traducere românească,
în 1867.
În anul 1869 la vîrsta de 81 de ani pleacă în călătorie la Lemberg, în Galiția și cumpără
manuscrisul Țiganiadei lui Ion Budai-Deleanu.
Dupa obținerea doctoratului în filozofie și a diplomei de inginer și arhitect, Gheorghe Asachi se
întoarce în țară, la Iași (1805), unde pune în practică cunoștințele sale de arhitectură la construirea unor
case particulare. În același an pleacă la Viena, unde studiază, timp de 3 ani, astronomia, matematicile
superioare și pictura.
În august 1808, Gheorghe Asachi pleacă să-și completeze studiile la Roma. Aici a scris primele
încercări poetice și a fost ales membru extraordinar al Societății literare din Roma. În august 1812,
Gheorghe Asachi se întoarce în Moldova. Stapânind o cultură superioară solidă și multilaterală,
cunoscător al mai multor limbi străine - polonă, rusă, latină, germană, italiană, franceză și engleză - ca
nimeni altul în vremea sa, optimist, cu dor de muncă și încrezător în puterile sale, călăuzit de o
ideologie liberală progresistă și de o puternică dragoste de patrie și popor, Gheorghe Asachi spera să
joace un rol important de restaurator în țara sa. Întoarcerea lui Asachi din Italia coincide cu procesul de
prefacere rapidă a relațiilor feudale în Moldova, care reclama, într-o măsură mereu crescândă, difuzarea
științelor prin instituții de învățământ. Funcțiile pe care Asachi putea să le îndeplinească și activitățile ce
era în măsură să le desfășoare erau numeroase și necesare țării, dar aici se lovește de o realitate tristă.
Situația țăranilor era grea: lipsa școlilor, bibliotecilor, ziarelor, a tuturor instituțiilor moderne care
asigură progresul unui popor, îl face conștient de necesitatea unei activități sistematice de trezire a
conștiinței naționale.
Cărturar de tip renascentist, cu o cultură enciclopedică și iluministă, dotat cu înclinații pentru
multiple domenii artistice - inginer, profesor, diplomat, grafician, ziarist, pictor, tipograf, arhivist,
dramaturg - Gheorghe Asachi s-a risipit cu dărnicie din dorința generoasă de a impulsiona dezvoltarea
culturii românești. Desfășurându-și cea mai rodnică activitate într-o perioadă de hotar între epoca
feudală și începuturile orînduirii burgheze, Asachi poate fi revendicat în aproape orice domeniu al
culturii. În 1813, Asachi înființează o clasă de inginerie și hotărnicie în limba română, unde preda
arhitectura, istoria artelor, geodezia, matematica, dezvăluindu-și un neobosit talent pedagogic, în 1818
apare deja prima promoție de ingineri formați în țară. Timp de aproape 40 de ani, Asachi s-a ocupat de
organizarea școlilor din Moldova (1813 - 1849). Însărcinat de mitropolitul Veniamin Costache, în 1820,
Asachi se ocupă de organizarea Seminarului de la Socola. În acest scop el aduce din Transilvania câțiva
profesori inițiați.
După o perioadă petrecută la Viena ca agent diplomatic al domnitorului loniță Sandu Sturdza,
Asachi se reîntoarce în 1827 la Iași pentru a desfășura, în următorii 20 de ani, activitatea sa cea mai
rodnică, și care îl va transforma în personalitate proeminentă a Moldovei. Militând pe linia idealurilor
sale de tinerețe, el își continuă strădaniile de organizare a învățământului, înființând prima școală
primară de fete Institutul pentru educația fetelor (1834), punând bazele învățământului artistic și
politehnic în 1841 prin inaugurarea școlii de arte și meserii, extinzând rețeaua școlilor primare, scriind
manuale, alcătuind programe analitice. Realizarea sa de căpetenie rămâne însă Academia Mihăileană,
deschisă în 1835, institut care va deveni o adevărată pepinieră de intelectuali instruiți.
Un alt tărâm în care contribuția lui Gheorghe Asachi poate fi considerată hotărâtoare este cel
jurnalistic. El este în Moldova inițiatorul presei în limba româna, scoțând primul ziar românesc Albina
românească. Văzând în presă un excelent instrument de informare și educare, Asachi va scoate și alte
ziare destinate unor categorii diverse de cititori, cum ar fi: Foaia sătească (1839-1840) și (1846-1850) destinată țăranilor, Icoana lumii (1846) care populariza cuceririle științei.

 PROF. Petra MICULESCU

„Primăvara şi ecoul e verde!”
(Costel ZĂGAN)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

SĂ ÎNCEAPĂ PRIMĂVARA!
de Lucian BLAGA

A cunoaște. A iubi
Înc-o dată, iar și iară
A cunoste-nseamnă iarnă
A iubi e primăvară
A iubi – acesta vine
Tare de departe-n mine
A iubi – aceasta vine
tare de departe-n tine
A cunoaște. A iubi.
Care-i drumul? Ce te-ndeamnă?
A cunoaște – ce înseamnă?
A iubi – de ce ți-e teamă?
Printre flori și-n marea iarbă?
Printre flori și-n marea iarbă,
Patima fără păcate
Ne răstoarnă-n infinit,
Cu rumoare și ardoare
De albine re-ncărnate.
Înc-o dată, iar și iară,
A iubi e primăvară.

„A-ţi cunoaşte neştiinţa este partea cea mai
bună a cunoaşterii.”
(CONFUCIUS)

ŞTIAȚI CĂ…

 …varza de Bruxelles crește pe tulpini lungi și seamănă cu un băț care are în vârf un clopot?
 …roșiile își păstrează substanțele nutritive chiar dacă sunt preparate termic ?
 …morcovii cei mai cultivați până în secolul al XVII-lea aveau culoare mov? Morcovul portocaliu

a fost cultivat pentru prima dată în secolul al XVI-lea, de către olandezi. În prezent sunt cunoscuți și
consumați morcovi portocalii, mov, albi și galbeni.
 …ananasul crește pe o plantă scundă, aproape de sol?
 …lămâia nu provoacă aciditate gastrică?
 …nucii sunt plantați deseori de veverițe, deoarece ele îngroapă nuci și uită de unele dintre ele?
 …rodiile și avocado cresc în copaci?
 …sparanghelul crește în sus, direct din pământ?
 …boabele de cacao se dezvoltă în interiorul unor păstăi luminoase care cresc în arborele de

cacao?
 …țelina este o plantă cu flori și frunze mari? Țelina cultivată în România poate fi consumată în

întregime, atât rădăcina, cât și tulpina și frunzele. Această legumă are un nivel scăzut de calorii, în
schimbă este bogată în minerale.
 …gojiile sunt fructele unui arbore lemnos, originar din China. Acesta pot fi consumate crude,

gătite sau uscate, precum stafidele. De asemenea, ele sunt folosite la ceaiuri, sucuri, vinuri sau
medicamente.
 ...măslinele cresc în copaci cu trunchiuri noduroase și ciudate?
 ...cartoful dulce este o legumă rădăcinoasă tuberoasă originară din America Centrala, unde este
considerat unul dintre alimentele principale în alimentație?
 …Black Sapote este un fruct originar din Mexic. Miezul său, comestibil, este moale și are gust de
budincă.?
 ...Cherimoya este un fruct, ce se găsește în Spania, a cărui gust este o combinație între măr și
pară?
 ...Salak este un fruct, ce se găsește în Asia, a cărui gust specific este o combinație între măr,
ananas și banană?
 ...Apio este un alt tip de țelină, care are rădăcina necomestibilă și este cultivată pentru tulpina
crocantă și aromată.

 ... Kiwi cresc în vii, asemenea strugurilor?
 ...arahidele cresc la rădăcina plantei, fiind denumite și alune de pământ?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Sufletele de mamă n-au nicio cumpătare
la recunoştinţă, cum n-au nici la iubire. ”
(Hortensia PAPADAT- BENGESCU)

DIN CREAȚIILE COPIILOR
MAMEI
Mamă, eu, dac-aș putea
O lume-ntreagă ți-aș da...
Pentru tine fac orice.
Te iubesc și te pup dulceee!
Tu ești ființa cea mai dragă
Pentru mine, mama mea.
Și tu nu mă cerți prea tare
Dacă am stricat ceva.
Eu de asta te iubesc...
Că mereu m-ai înțeles,
Iar când eu am mai greșit,
Tu mereu m-ai potolit.
Și mi-ai spus să nu mai fac;
Că fapte rele nimănui nu plac.
Si, mamă-ți mărturisesc:
Eu din suflet TE IUBESC!

Matei-Nicușor BĂJENARU
Clasa a V-a, Școala Gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus
Prof. Inițiator: Silvia CRUCERU

Timpul
Ca pasărea când străbate cerul,

Ca un fulg de nea ce zarea despică,
Așa schimba-vei fața și părul
Și vei deveni o bătrânică.
Ca un fulger ce coboară
Furios pe pământ,
Timpul este o comoară
Și n-o ai oricând.
Timpul, timpul, numai timpul
Veșnic important!
Crezi că el grăbește totul,
Pare prea stresant.
Și cu toate astea, el te-ajută
Toate relele să treci.
Îl tot rogi să mai rămână
Și cu-ai tăi să mai petreci...
Fie-acesta bun sau rău
Noi să-l prețuim!
Și trebuie să-nvățăm
Cum să nu-l grăbim!!!
Ana-Maria ȘETREANU,
clasa a VII-a, Școala Gimnazială Ion Mareș Vulcana-Băi
profesor îndrumător: Alina STOIAN

Privind în urmă cu melancolie
Copilăria, timpul în care tortul este posibil, în care nimic nu are limite, când putem merge și
cu o rachetă de carton în spațiu ...
Mă gândesc deja cu melancolie la unele momente! Nu știu ce mi se întâmplă, dar de la un
timp îmi tot aduc aminte lucruri de când eram mai mic, deși nici acum nu sunt prea mare!!! Ce mult
îmi plăcea să merg cu bicicleta și cu rolele! Aaa! Bicicleta cea roșie! Câte amintiri am eu cu bicicleta
cea roșie! Îmi vine să râd. Îmi vine în minte ziua în care am încercat pentru prima oară să merg cu ea.
Am căzut imediat! Prima zgărietură, și... Doamne, câte au mai urmat!
Mă îmbrac și alerg afară și pe scară aproape că mă împiedic de mingea mea veche. Cred că o
găsise mama uitată pe undeva și mi-a lăsat-o la vedere. Mereu face asta! O iau și ies în stradă să bat
mingea. Câte geamuri am spart cu mingea asta. Bunica mea are la garaj un ochi de geam acoperit cu
o bucată de pal. Mi-a spus că va pune geam când eu voi înceta să mai bat mingea. N-o să se întâmple
prea curând, știe asta. Jucându-mă cu mingea, realizez că sunt singur, cred că toți ceilalți sunt în
casă, la calculator. Bat mai tare cu mingea în ușa garajului, sperând că o să le atrag atenția, dar
nimic.
Când să intru în curte, îl văd pe Andrei uitându-se pe fereastră. Deci mă auzise. Apare și Adi.
Așa! În scurtă vreme, se strâng toți. Încingem o miuță aprigă, împletită cu chiote și hohote de râs.
Tata nu a putut nici el rezista tentației și ni s-a alăturat. După un sfert de oră, roșu în obraji și
gâfâind, a cerut time-out. Noi am fugit la biciclete și am plecat la plimbare.
Seara, când am ajuns acasă, am dus bicicleta în garaj și mi-am promis că o voi păstra toată
viața, să îmi amintească ce frumoasă este copilăria. M-am trântit în pat, mulțumit să fi avut o zi
minunată, că m-am mai bucurat încă un timp de această perioadă fabuloasă, care începe să apună
încetul cu încetul!

Marius-Vasile CIOCAN,
clasa a VII-a, Școala Gimnazială Ion Mareș Vulcana-Băi
profesor îndrumător: Alina STOIAN

Puterea cuvintelor
În unele cazuri, cuvintele pot fi cele mai tăioase arme, pot răni mai tare ca orice altă faptă,
mai ales dacă vin din partea unei persoane importante pentru noi.
Întotdeauna să gândești bine vorbele înainte de a arunca cu ele, ca să nu provoci răni în
sufletul unei persoane care te apreciază, sau, în cel mai rău caz, riști să pari rău în fața unui dușman,
care așteaptă să îți afle slăbiciunile.
Nu-i băga pe toți într-o oală, nu toate persoanele au o influență negativă. Înainte de a avea
ochi și gură să judeci, mai bine să ai inimă și creier să înțelegi lucrurile așa cum sunt de fapt. Nu te
ascunde în spatele ochelarilor, fii deschis să poți căpăta experiență, iar în alte situații tu să ai cuvântul
câștigător.
Nu sări calul, deși știi multe și cuvântul îți e poruncă, câteodată trebuie să îi pui și pe ceilalți
înaintea ta, asemenea unei furnici pe propriul ei mușuroi.
Bunăvoința îți dă de câștigat, iar când cineva îți strică ziua, nu face din țânțar armăsar,
deoarece la un moment dat vei mai avea ocazia de a interacționa cu acea persoană și nu ai vrea să
pornești cu stângul.
În concluzie, ai grijă cum folosești cuvintele, uneori, neintenșionat, poți agrava lucrurile.

Iuliana GHEORGHE,
clasa a VII-a, Școala Gimnazială Ion Mareș Vulcana-Băi
profesor îndrumător: Alina STOIAN

„Pentru optimişti ,viaţa nu este o problemă, ci o
soluţie.”
(Marcel PAGNOL)

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

1 martie
Marcel MITRESCU
Simonica DRĂGHICI

Mihaela SPÎNU
Marius-Adrian PREDA
Gheorghe MITRESCU

Vasile-Cristian MĂGUREANU
Ştefan-Nicolae GOGU
Andrei-Ionuţ STOICA
Ion-Alexandru BOBLEACĂ
2 martie
Vasile FĂŞIE
Ion OANCEA
Ion PIOARU
Valentin ŞETREANU
Ion GRECU
Gheorghe-Bogdan MARINESCU
Cristian RADU
Nicolae-Aurel UDROIU
Vasile-Marian NEGULESCU
Vasile-Daniel ANTOFIE
Maria-Florentina CIOCODEICĂ
Nicolae-Mircea BUCĂ
Florina-Ionela ZEGHERU

Mihaela GOGU
Maria-Iuliana MIHAI
Alexandra JERCAN
Mario-Gabriel GHEORGHE
Andreea-Diana POPESCU
Iasmina-Nicoleta SAVU
7 martie
Ion VASILE
Alexandrina BADEA
Daniela NEMUŢ
Gavril DOBRESCU
Daniel SMARANDA
Eduard PETRESCU
Daria-Ştefania DOBRESCU
Iosif-Alin MIU

3 martie
Gheorghe SMARANDA
Ion FĂŞIE
Gheorghe MITRESCU
Florin-Alin UȚĂ
Andreea-Elena ŞERBAN
Denis-Iulian NEGULESCU

8 martie
Maria TRONECI
Vasile TUDOR
Vasile ŢUŢUIANU
Vasile BADEA
Vasilica-Adriana NEACŞU
Liviu-Cristinel BĂLAȘA
Ştefan-Aurel STOICA
Mirela-Elena FLOREA
Bogdan-Paul CIOCAN

4 martie
Valeria ŞETREANU
Ileana ŞERBAN
Constanţa ANTON
Lucia MITRESCU
Viorica NEDELCU
Gheorghe BURCĂ
Dumitru NEAŢU
Marian-Laurenţiu MILEA
Ioana BUCUROIU
Leon GHEORGHE
Teodor-Cristian CIOCAN

9 martie
Vasile MILEA
Elisabeta MITRESCU
Gheorghe ŞERBAN
Ion BADEA
Petre SAVU
Liliana LĂCĂTUŞ
Alexandru-Ionuț ILIE
Ovidiu ŞETREANU
Nicolae-Eduard MIHĂLCESCU
Ana-Maria GRECU
Lavinia-Gabriela ANTOFIE

5 martie
Mihai POPESCU
Ionuţ BĂLAŞA
Delia-Valeria MOREANU
Maria-Valentina BARBU
Victorița-Nicoleta BURCEA
Elena-Alina ILIE
Vasilică Vlăduţ ILIE

10 martie
Laurenţiu GHEORGHE
Maria MEDREGA
Maria SANFIRESCU
Ioneta DUŢĂ
Sabin NECŞOIU
Ion MILEA
Lidia STANCIU
Georgiana BĂLAŞA
Leon-Georgian OPROIU
Elena-Alexandra MEDREGA
David-Alexandru MEDREGA

6 martie
Maria ZAMFIRESCU
Vasile BĂLAŞA
Cătălin FĂŞIE
Gheorghe SPÎNU
Elena BADEA
Cătălin NEMUŢ

11 martie
Marcel-Mihai ARON
Florin-Mirel BÎRLOG

Marian IONIŢĂ
Irina-Carmen MEDREGA
Cătălin-Nicolae SCRIPCARU
Gheorghe-Valentin STOICA
Lăcrămioara-Giorgiana ŞETREANU

12 martie
Floarea BURCĂ
Avida ŞERBAN
Maria ARON
Ion DUMITRU
Vasile MOROE
Natalia NICSICI
Eugen RADU
Andrei-Dănuţ LĂCĂTUŞ
Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU
Darius-Sebastian BĂLAŞA
Riana-Ștefania SAVU
13 martie
Elena NEAGA
Mihail BÎRLOG
Liviu SOLOMON
Giorgiana BERECHET
Ioan MĂGUREANU
Loredana-Cătălina OANCEA
Robert-Gheorghe SMARANDA
Maria-Diana GIUVLETE
Denisa-Ioana DOBRESCU
14 martie
Gheorghiţa BIŢOC
Steliana MILEA
Elena-Liliana GHEORGHE
Alina-Ramona GHEORGHE
Cristian FERENȚ
Sorin MITRESCU
Dănuţ-Marian BĂLAŞA
Ionuț-Cornel OANCEA
15 martie
Vasile FĂŞIE
Alexandru DRĂGHICI
Georgeta IBRIAN
Nicolae STREULEA
Sergiu-Petruţ SARU
Maria-Cristina BARBU
Filip Adelin NECŞOIU
16 martie
Luigia-Cecilia OPROIU
Rodica UDROIU
Laurenţiu GHIŞAN
Atena TRONECI
Virgil DRĂGHICI
Florina IVAN

Elena ARON
Gheorghe TRONECI
Florica BOBLEACĂ
Daniel FUDUI
17 martie
Gheorghe STÂNGACIU
Vasile GHEORGHE
Vasilica SUSANU
Daniela-Liliana ŞERBAN
Nicoale BANU
Bogdan GOGU
Daniel TRONECI
Gheorghe MIHAI
Cosmin-Georgian GOGU
Andreea-Valentina ZAMFIR
Adrian-Florin DINESCU
Maia-Ștefania SAVU
18 martie
Maria ILINCA
Ilona GRECU
Elena FĂŞIE
Petruţa FĂŞIE
Grigore-Gabriel VASILE
Maria DOBRESCU
Ionuţ-Mihai BARBU
Evelina-Cosmina STOIAN
Andreea-Denisa SPÎNU
Lucas-Ștefan MEDREGA
19 martie
Corneliu BADEA
Dumitru IOSIF
Maria ŞTEFAN
Violeta DINU
Giorgeta GRECU
Gheorghiţa FĂŞIE
Cornelia DOBRESCU
Daniela FĂŞIE
Ion-Bogdan STANCIU
Petrică BĂLAŞA
Denis-Ştefan STOICA
20 martie
Maria IVAN
Valeria MOREANU
Vilson FĂȘIE
Nicolae ANTOFIE
Ion GRECU
Rodica SAVU
Elena ZAHARIA
Vasile SMARANDA
Elena-Liliana NEGULESCU
Maria-Antonela SARU
Teodor VĂCARU
Laurenţiu-Mihail BULIGIOIU

Octavia-Roxana BÎRLOG
Aurel-Ionuţ MIHAI
Georgian-Ionuţ ILIE
Olivia GHEORGHE
Mihai-Bogdan PIOARU
21 martie
Gheorghe MILEA
Vasilica SAULEA
Ion NEAGA
Oliviu PETRESCU
Gabriela MOROE
Nicolae-Cristinel DOBRESCU
Andreea-Iuliana SPÎNU
22 martie
Iulia-Andreea STOICA
Sofia BANU
Floarea STÎNGACIU
Maria DRĂGHICI
Ion POPESCU
Dorina DUMITRU
Mihaela STOICA
Vasile ARON
Vasile PARASCHIVA
Florentin BADEA
Oana-Maria IVAȘCU
23 martie
Lucia GHEORGHE
Gheorghe SAVU
Vasilica MILEA
Valeria BÂRLIGEANU
Ioan ILIE
Maria FĂŞIE
Elisabeta BOBLEACĂ
Viorica GRECU
Emilia ŞTEFAN
Mircea MEDREGA
Iuliana GRECU
Pompilia BĂJENARU
Mihai BADEA
Elena SMARANDA
Marian OANCEA
Mariana BÎRLOG
Corneliu-Mihail TRONECI
Andreea-Georgiana SAVU
Petruț-Florin MILEA
24 martie
Elena ILINESCU
Maria LĂCĂTUŞ
Damian ILIE
Mari-Loredana GHIŞAN
Vasile TĂNASE
Florin STÎNGACIU
Nicolae NECŞOIU

25 martie
IoanSAVU
VasilicaMITRESCU
PaulCIOCAN
Cătălina OANCEA
Laurenţiu FĂŞIE
Ion POPESCU
Alessia-Maria MOREANU
Simina DONGEA
26 martie
Maria ISTRĂTESCU
Ion TRONECI
Iulian ILIE
Gheorghe FĂŞIE
Maria NEGULESCU
Florica-Sorina MĂRGĂRIT
Florin ŞERBAN
Florin MIHAI
Adrian FĂŞIE
Alina-Elena ŢUŢUIANU
Iulia-Andreea GHEORGHE
27 martie
Maria GHIŞAN
Constantin BOBLEACĂ
Cristian NECŞOIU
Marius BADEA
Matei-Nicuşor BĂJENARU
28 martie
Gheorghe LĂCĂTUŞ
Emilia DOBRESCU
Nela BUCUROIU
Elena-Cristina STOICA
Liviu-Andrei ILIE
29 martie
Rodica FĂȘIE
Ion DUMITRESCU
Marin COMAN
Dorel MÎNDROIU
Nicoleta-Alina ŞERBAN
Emilia GHEORGHE
Raluca-Mariana MITRESCU
Iulian-Sebastian NEGREANU
Alexandra-Hermina NEMUŢ
Laura-Mihaela LOPOTARU
Carlos-Daniel CHIORNIȚĂ
30 martie
Gheorghe STOICAN
Gheorghe STÎNGACIU
Gheorghe LOPOTARU
Mihaela STÎNGACIU
Monica-Veronica STAN

Marius-Cristian FĂŞIE
Aurelia-Maria BĂLAŞA

Silvia DRĂGHICI
Anca AMBROZIE
Marian FĂŞIE
Adina ȘERBAN
Iosif-Emanuel NICOLĂESCU

31 martie
Gheorghe NECŞOIU
Valentin CIOCAN

„Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se
întâmplă.”
(Dan PURIC)
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