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!

„Omul are două vieţi.A doua începe când îşi dă
seama că are doar una.”
(CONFUCIUS)

LEGENDA ȘI ADEVĂRUL LUNII AUGUST

Gustar, faguri retezați și fructe
Luna a VIII-a a calendarului gregorian este perioada în care se coc și se gustă cele mai multe
fructe. În popor, luna august se mai numește: Augustru, Măselariu sau Gustar.
Gustar (gustatul ritual al boabelor de struguri) sau Secerar (luna secerișului) este una din lunile
în care abundă recolte de tot soiul. Acum se încheie secerișul, satul se pregătește pentru arăturile de
toamnă, femeile pregătesc rezervele pentru iarnă.
Începutul lunii este marcat de un amalgam de sărbători, cele mai multe făcând parte din
calendarul agricol şi cel pastoral. Se realiza sfinţirea grădinilor, a boabelor de grâu pentru semănat, a
altor recolte. Acum începe un ciclu de sărbători consacrate urşilor (Macaveiul ursului, Ziua ursului),
declanşat odată cu începerea perioadei de împerechere a urşilor.
Scoaterea cinstitei şi de viaţă făcătoare Sfintei Cruci a Domnului. „Pentru pomenirea puterii
sfintei cruci, prin care fiind înarmaţi a biruit pre vrăjmaşi, erhiereii au poruncit ca, cu mâinile preoţilor
să scoată cinstita cruce din altar şi să o puie pre ea în mijlocul bisericii, ca să se închine ei toate
popoarele creştineşti, şi cu dragoste să o sărute pre ea, preamărind pre Hristos Domnul cel ce a fost
răstignit pre dânsa. Arhiereii au mai poruncit ca să se facă încă şi sfinţirea apei”.
Sfinţii 7 Mucenici Macabei. Au fost prinşi împreună cu maica lor şapte fraţi de neam cinstit şi
au fost trimişi la împărat. Ei au fost, împrotiva legii evreieşti, ca să mănânce came de porc. Mâncarea
cărnii de porc, pentru evrei, era într-acea vreme semn de depărtare de la Domnul Savaot, în care
credeau evreii, şi dovadă de păgânătate.
Tradiţii: – Macavei are şapte capete iscusite, pe care păgânii, cu toată iscusința sa, l-au ars în
cuptor de viu.

– Ziua ursului se crede că provine de la faptul că în acest timp coboară vitele de pe munți şi
deci urşii, nemaiavând hrană, vin în sate şi mănâncă porumbul.
– Începe perioada de împerechere a urşilor – Macaveiul sau Împuiatul urşilor. Când a mâncat
ursul miere din postava Domnului, l-a tras de coadă şi a rupt-o, de-a rămas ciont. Cine-l prăznuieşte
şi-l cinsteşte, nu-i mănâncă ursul stupii şi vitele. O familie n-a ţinut Macoveiul ursului şi până toamna
i-a şi mâncat ursul o vacă din turmă, la munte.
– Se zice că până atunci roiesc albinele. De aici înainte se retează stupii.
– La Macavei se învârte frunza-n tei.
Obiceiuri: în această zi este datina de a se reteza, de a se tăia fagurii, luându-se mierea şi
lăsându-se albinelor numai atât cât le-ar trebui pentru hrana lor de peste iarnă. Această zi este hotărâtă
stupilor, când se curăţă pentru iarnă. E ultima zi când se mai colectează mierea în stupi. Sătenii se
ospătează cu vinuri îndulcite cu miere şi cu turtiță caldă. Lumânările făcute din ceară la Macaveiul
ursului sunt mai bune de ars.
Pentru bunul mers al vieţii şi al treburilor: Se face agheasmă pentru grădini, pentru insecte şi
viermi dăunători şi se stropeşte grădina. Erau sfinţite la biserică spice de grâu, ale căror boabe erau
amestecate cu sămânţa ce urma a fi semănată. Macul sfinţit în această zi nu face viermi. Macoveiul
ursului se ţine pentru boli. Se sfinţesc ierburi, izmă etc, care sunt bune pentru leacuri.
Apărător de rele şi durere: Se scot fagurii de miere şi trebuie să guste toţi din ea, ca să fie feriţi
de lupi şi urşi. Ţinută cu sfinţenie, ca să nu facă ursul pagubă, în această zi se aruncă o bucată de carne
afară, cu cuvintele: „Na, ursule!”. Nu se bagă cânepa în baltă, că vine ursul şi o scoate. S-a pomenit
din bătrâni păstrând această zi, din cauza vântului care culcă fânul, surpă şi mută clăile. E rău de piatră.
Se ţine de către femei, pentru a feri copiii de boli, friguri, de lovituri de moarte. Se ţine pentru a nu
face albeaţă (a orbi)
Despre muncile câmpului: Este interzisă culegerea cânepei, nu se lucrează, nu mulg nici vacile,
ci slobod viţeii să sugă. Atunci îs Paştile viţeilor (Viciu-3, p. 3).
Schimbarea la Față (Probejaniile) a Domnului este prăznuită pe 6 august.
Ziua are ca semnificație momentul în care apostolii Mântuitorului, s-au convins că acesta nu
este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul a luat pe Ioan, Petru și Iacob
și au urcat pe Muntele Tabor. Acolo, pe când se ruga, Domnul S-a schimbat la Față. Chipul radia
lumina ca soarele, iar hainele I s-au făcut albe ca zăpada. Au apărut și cei doi mari Proroci: Moise și
Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit: ”Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit; pe Acesta să-L
ascultați”. Mântuitorul le descoperă Apostolilor slava Sa, pregătindu-i pentru Patima cea de bunăvoie.
Denumirea de Probojanii vine de la verbul popular ”a probăzi” – care înseamnă a ocărî sau a
certa și care vine din slavonă. Acum se ”proboze” frunza și iarba, adică s-au copt, nu mai crește iarba
și începe să îngălbenească frunza. Se consideră că până la această sărbătoare trebuie terminat cositul
și făcutul fânului, pentru că se trec florile și iarba îmbătrânește, diminuând calitatea furajelor.
Sărbătoarea „Schimbarea la Față a Domnului” aduce și alte transformări în natură: păsările
migratoare se pregătesc să plece, iar insectele și târâtoarele își caută adăpost în pământ, pentru perioada
rece.
În această zi se duc struguri la biserică, pentru a fi sfințiți. Boabele de struguri sfințite erau
numite „coliva de struguri”. Începând cu această zi, oamenii puteau consuma struguri. La gustarea
primei boabe de strugure se rostea: „Boabă nouă în gură veche”. Există credința că cei care mâncau
struguri înainte de 6 august își afuriseau mațele.
În credința populară, 6 august înseamnă începutul toamnei. În colecția Parascăi Făt, „Memoria
Etnologică”, se menționează: „Numa’ atâta-i vara, vară/ Până-i patu’ mândrii-afară/ Dacă mândra patuși mută/ Poți să știi, vara-i trecută”. Există și credința că începând cu această zi nu mai este bine să te
mai scalzi în apele de râu.
De Schimbarea la Față a Domnului se culeg și ultimele plante de leac: „Părul Maicii
Domnului”, „Palma Maicii Domnului”, „Rugul sântămăresc”, busuiocul etc.
Foarte important este ca în această zi oamenii să fie împăcați cu ei înșiși și cu semenii.
Dacă în Ziua Schimbării la Față vremea este însorită, toamna va fi una roditoare și îmbelșugată.
În schimb, dacă plouă, toamna va fi una mohorâtă.
În această zi se aduc în biserici prinoase din struguri, se binecuvântează și se împart. De acum
se schimbă fructele, care până la această vreme fuseseră ”veninoase”, apare ”prima ” dulceață a lor.
Acum se gustă pomana nouă din rodul viilor, spunându-se: ”boabă nouă în gură veche”.
În unele părți (Biserica rusă) în această zi se face în biserici și la cimitire pomenirea generală a morților
și mai ales a eroilor morți pentru apărarea țării.

Sfânta Maria Mare, Adormirea Maicii Domnului
În fiecare an, între 1 și 14 august, credincioșii țin postul Maicii Domnului iar la 15 august, se
slăvește momentul în care Născătoarea de Dumnezeu și-a dat sufletul în mâinile fiului său, Iisus.
Cărțile spun că atunci când a binevoit să o ia pe Maica Sa în ceruri, Iisus a trimis un înger care să o
pregătească. Mesagerul lui Dumnezeu a fost Arhanghelul Gavriil, cel care îi dăduse și vestea minunată
că a fost aleasă pentru a-l naște pe Mântuitorul lumii. Dacă atunci Gavriil purta în mâini un crin alb,
de data aceasta el i-a adus Fecioarei Maria o ramură de finic (semn al biruinței asupra morții). Când a
primit vestea, Maica Domnului a mers să se roage pe Muntele Măslinilor, locul înălțării lui Iisus la
Cer, iar pomii se plecau în fața ei, cinstind-o. După ce s-a rugat, Fecioara Maria s-a întors acasă. A
aprins lumânări și tămâie, a dăruit veșminte unor văduve sărace și a pregătit toate ce se cuveneau
pentru înmormântarea sa. Atunci, pe un nor, a venit Apostolul Ioan, urmat de Petru, Pavel, de Iacob și
de ceilalți ucenici, aduși la rândul lor, de câte un alt nor. Maica Domnului și-a luat rămas bun de la toți
cei de față, i-a binecuvântat și le-a promis că se va ruga pentru ei și îi va ocroti. Și-a dat apoi sufletul
în mâinile lui Iisus, care a apărut pe un tron înconjurat de heruvimi. Maica Domnului a fost dusă de
către apostoli în mormântul din Grădina Ghetsimani, acolo unde Iisus s-a rugat în Joia Mare, înainte
de a fi trădat, judecat și răstignit.
Obiceiuri de Sfânta Maria
În dimineața zilei de Sfânta Maria Mare (Adormirea Maicii Domnului), prăznuită în fiecare an
la 15 august, femeile merg la biserică și împart struguri, prune și faguri de miere. Apoi, femeile merg
în cimitir și tămâiază mormintele rudelor.
Ciobanii coboară oile de la munte (La Sântamaria Mare/Tulesc oile la vale!), bărbații își
schimbă pălăria cu căciula, se interzice scăldatul în apa râurilor spurcată de cerb și dormitul pe prispă
sau în târnațul casei.
De Sfânta Marie, fetele purtau o planta numita „năvalnic”, care avea puterea să aducă pețitori.
Dacă în apropierea zilei Sfintei Marii înfloreau trandafirii, era un semn că toamna va fi lungă.
În sudul țării se angajau pândarii la vii și se luau măsuri de protecție magică a podgoriilor
împotriva păsărilor.
De pe 15 august se deschidea, în satul tradițional, un important sezon al nunților, sezon care
ținea până la intrarea în postul Crăciunului. În această zi începea și sezonul târgurilor și iarmaroacelor
de toamnă.
Perioada dintre cele două Sântămării, Sântămăria Mare (15 august) și Sântămăria Mică (8
septembrie), era considerată perioada cea mai potrivită pentru semănaturile de toamnă.
În această zi erau adunate ultimele plante de leac.
În perioada postului Sfintei Marii, fetele își coseau costume speciale, lucrate numai în alb,
pentru pelerinajul din zilele de 14-15 august la mânăstirile care poartă hramul Sfânta Maria (Ciosa,
Nicula, Moisei, Mânăstirea Hodoș, Bodrog, Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, Tismana,
Rohia, Bixad, etc).
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, la 29 august, este praznic de întristare pentru
uciderea celui mai aprins vestitor al pocăinței. Această zi este una de post, în care, potrivit tradiției,
este bine să nu se mănânce o serie de alimente a căror forma amintesc de cea a capului, precum roșiile,
pepenii și alte fructe, și să nu se bea băuturi de culoare roșie, ca sângele care a fost vărsat la
tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Unii mănâncă în această zi doar struguri, în timp ce alții țin
post negru toată ziua. În lumea tradițională a satului nu se tăia nimic cu cuțitul, toate alimentele de la
masă se rupeau cu mâna, iar farfuriile, blidele sau tipsiile erau lăsate deoparte.
De asemenea, nu se mânca varză, deoarece, așa cum spune o legendă, Sfântului Ioan
Botezătorul de șapte ori i s-a tăiat capul pe varză și iar a înviat.
Și în lumea satului contemporan se știe că de ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul se
postește. Oamenii se feresc să mănânce legume sau fructe de formă rotundă sau care au culoare roșie
și orice aliment care amintește de forma capului sau de culoarea roșie a sângelui.
„În popor există numeroase legende despre Sfântul Ioan Botezătorul„, a menționat Marcel
Lutic, etnolog din cadrul Muzeului Etnografic al Moldovei Iași. O asemenea legendă îl înfățișează pe
Sfântul Ioan ca pe un singuratic care se refugiază într-o pădure pentru reculegere și răscumpărarea
păcatelor. „De aici pleca uneori, cu crucea în mană, în lume. Așa s-a întâlnit cu Domnul Iisus, codinduse mult până Să-l boteze. Într-o altă legendă, Dumnezeu îl îndrăgește nespus datorită modului extrem
de simplu în care-și făcea rugăciunea, tocmai de aceea alegându-l să-i boteze fiul, Sfântul Ioan
devenind astfel nănașul Domnului Hristos„, a arătat Marcel Lutic.

O altă legendă a devenit între timp colind, și este cunoscută în tot spațiul românesc. „Aceasta
ne arată un sfânt blestemat de mama sa să se transforme în animal sălbatic, ca atare, Sfântul Ioan ar fi
fost vreme de nouă ani și nouă zile cerb. Redevenind om, a ridicat o mănăstire și mai apoi l-a botezat
pe Domnul Iisus”, arată colindul.
În zonele de sud ale României se crede că Sfântul Ioan Botezătorul este unul dintre sfinții cei
mai apropiați de Dumnezeu, în timp ce bucovinenii îl consideră – alături de Sfântul Neculai, patronul
pruncilor, cel ce are grijă ca aceștia să nu moară nebotezați.
În tradiția populară, această zi tristă a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul era cunoscută
și ca „Sfântul Ioan cap tăiat”, „Santion de toamnă”, „Sfântul Ioan taie capul pe varză (curechi)”,
„Crucea mică” sau „Brumariul”.
(sursa: http://azm.gov.ro/datini-traditii-si-obiceiuri-romanesti-in-luna-august/)

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

„Te poţi împodobi cu penele altuia, dar nu
poţi zbura cu ele.”
(Lucian BLAGA)

COMUNA VULCANA-BĂI VEȘNIC AICI, ACUM!

S-a împămîntenit de ceva vreme această sărbătoare a zilei comunei noastre celebrată de ziua
SFINȚILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. E o zi specială pentru noi, vulcănenii. Ne întâlnim,
vorbim, petrecem. Nu fiecare zi îți dă acest răgaz de a te vedea cu oamenii din comunitatea ta, oameni
care îți sunt dragi, oameni pe care-i cunoști, oameni care se ajută între ei... Vedeți? Acesta este
avantajul unei colectivități nici prea mare, nici prea mică – acela că noi, cei din VULCANA-BĂI
suntem ori rude de sânge, ori nași și fini, ori buni vecini dintotdeauna.
Anul acesta, în ciuda vremii nu tocmai favorabile, au fost o mulțime de vulcăneni acolo și nu
numai vulcăneni. Au fost serbări școlare, dansuri populare și o mulțime de invitați consacrați ce ne-au
delectat ulterior.
Ceea ce face specială această zi este faptul că în premieră s-a efectuat o cununie civilă chiar pe
scena parcului unde se ține această sărbătoare. Ideea și dorința i-a aparținut, evident, domnului primar
Emil DRĂGHICI. A fost... nu pot spune altceva decât EMOȚIE dusă până la apogeu. O mulțime de
oameni uimiți care asistau, lăcrimau și apoi aplaudau pentru momentul unic al acelui „DA”. Erau toți
îmbrăcați în port popular și asta a făcut totul mult deosebit de orice altă clipă în care iei o decizie atât
de importantă. Domnul primar le-a oferit la final o placă din marmură pe care este inscripționat numele
lor și data, placă ce va rămâne în veci acolo unde și-au unit ei destinele. Mai mult, s-au oferit ca în

fiecare an diplome pentru cei mai buni copii de la noi – întâii premianți, iar domnul judecător
BÂRLIGEANU împreună cu soția sa au oferit copilului care a obținut cea mai mare medie din comuna
VULCANA-BĂI un premiu...într-un plic. (Nu spunem!), acest copil fiind Vasile-Marius CIOCAN.
Pozele cred că sunt mai grăitoare:

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Doar cei ce s-au ajutat singuri ştiu cum să-i
ajute pe alţii.”
(George Bernard SHAW)

SFÂNTUL IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI ȘI
MITROPOLITUL ȚĂRII ROMÎNEȘTI – 11 AUGUST 2018

Cu aleasă bucurie, vom sărbători, în zilele de
10 și 11 august, pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul
Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti,
ocrotitorul vieții spirituale din Eparhia noastră,
primul sfânt canonizat la noi și binecunoscut
înnoitor al vieții religios- morale din Țara
Românească. Erudit și bun păstor, Sfântul Ierarh
Nifon a reorganizat din temelii viața spirituală
munteană de la începutul secolului al XVI-lea,
pentru ca Biserica să poată răspunde provocărilor
contextului pastoral-misionar al acelei epoci,
propovăduind cu acrivie frumusețea credinței
noastre ortodoxe și dând exemplu de autentică trăire
în duhul Sfinților Părinți. Rod al efortului său
duhovnicesc, cel mai cunoscut ucenic al său este
Sfântul Voievod Neagoe Basarab, cel ce ne-a oferit
un desăvârșit exemplu de conducător creștin
evlavios, rodnic și iubitor de neam, țară și Biserică.
Cu conștiința că roadele bune ale minții omului sunt
darul inspirației dumnezeiești, Sfântul Ierarh Nifon
a îndemnat la utilizarea tiparului, cel mai nou mijloc
de comunicație socială al timpului său, în misiunea
Bisericii. Astfel, a fost tipărit, la Târgoviște, cel
dintâi Liturghier ortodox din lume, punându-se
bazele primului centru tipografic românesc, de unde
au ieșit și alte valoroase volume, de-a lungul
timpului. În acest An Centenar al Marii Uniri nu trebuie să uităm că prin tipărirea de carte, multă, bună
și de folos, ce a circulat în toate teritoriile locuite de români, Ortodoxia românească a contribuit din
timp la realizarea unității noastre naționale, încununată de evenimentul din anul 1918. Fiind una din
cele mai importante personalități ale vieții noastre spirituale și culturale, Sfântul Ierarh Nifon a rămas
în conștiința poporului binecredincios ca un Ierarh înțelept și blând, un reper moral incontestabil care,
cu abnegație și hotărâre, a contribuit la înnoirea vieții bisericești muntene. Pentru aceasta, an de an, în
zilele de sărbătoare dedicate lui și pe tot parcursul anului, cu speranță și încredere în mijlocirea
Sfântului Ierarh Nifon către Bunul Dumnezeu, numeroși credincioși vin la Catedrala din Târgoviște,
pentru a se închina la racla cu cinstitele sale moaște, pentru a participa la sfintele slujbe, pentru a se
bucura de frumusețea comuniunii frățești și pentru a primi ajutor dumnezeiesc.
Extras din Scrisoarea pastoralã adresatã de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi
Mitropolit NIFON cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul
Ţãrii Româneşti şi a pelerinajului la moaştele Sfântului -11 august 2018-

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Cănd n-am mai avut nimic de pierdut, am
câştigat totul. Când am încetat să mai fiu cine
eram, m-am găsit pe mine însumi. Când am
cunoscut umilinţa, chiar şi atunci mi-am
continuat drumul şi am înţeles că eram liber
să-mi aleg soarta.”
(Paulo COELHO)

ROADELE MUNCII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„Vlad ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Suntem un colectiv mic de cadre didactice, o „mână” de oameni, cărora ne place să lucrăm
cu elevii, să-i situăm pe aceștia în centrul procesului de învățământ și să ne mândrim când ei obțin
rezultate onorabile la diverse concursuri în care îi implicăm, adecvate particularităților de vârstă ale
acestora. Totodată, ne bucurăm când vedem legătura strânsă creată între părinți ai elevilor și cadrele
didactice, legătură orientată spre binele și progresul copiilor dumnealor și elevilor noștri. Nu negăm
faptul că există și un revers al medaliei, un pol opus a tot ceea ce am afirmat mai sus, însă aceste
aspecte nu ne fac decât să mergem mai departe cu și mai multă înverșunare și să fim și mai buni în tot
ceea ce facem.
În cele ce urmează, ne prezentăm roadele muncii anului școlar 2017-2018, un an școlar
încununat, spunem noi, de multe rezultate bune pentru elevi, mai ales că anul acesta am funcționat și
cu o clasă pregătitoare, dar și pentru noi, cadrele didactice coordonatoare.
În acest an școlar am reușit scrierea și implementarea proiectului educațional – concurs
județean de creație literară și creație plastică „Pe tărâmul basmelor”, Ediția I.
Perioada de desfășurare a concursului a fost decembrie 2017 – iunie 2018, iar în cadrul
proiectului am avut ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Primarul Comunei
Vulcana-Băi, Biblioteca Comunală „dr. Dinu MAREȘ” Vulcana-Băi. De acest proiect au beneficiat
148 preșcolari și elevi, coordonați de 50 de cadre didactice din toată țara. De asemenea, ne-am bucurat
de colaborarea în cadrul proiectului a doi membri ai comunității locale, respectiv doamna Maria
MOREANU – consilier juridic la Comuna Vulcana-Băi și doamna Pompilia BĂJENARU – bibliotecar
la Biblioteca Comunală „dr. Dinu MAREȘ” Vulcana-Băi, cărora dorim să le mulțumim pe această
cale.
Pe parcursul anului școlar am încheiat următoarele parteneriate cu unități școlare din țară:
1. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, structura Şcoala
Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus – Școala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu”
Gîrcina, judeţul Neamț în vederea derulării concursului județean „Basmul toamnei”, ediția a IV-a:
Perioada de desfășurare: octombrie - decembrie 2017
Parteneri: Biblioteca Județeană G. T. KIRILEANU Neamț, Asociația Școlară Gîrcina.
2. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, structura Şcoala
Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus – Grădinița cu Program Prelungit „Grădinița Prieteniei”
Arad, judeţul Arad în vederea derulării concursului internațional de creație „Eco fantezii de Crăciun”:
Perioada de desfășurare: octombrie - decembrie 2017
Parteneri: școli din Serbia și Ungaria, Inspectoratul Școlar Județean Arad, Școala Specială
Rază de Soare Arad.
3. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, structura Şcoala
Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus – Grădinița cu Program Prelungit „Grădinița Prieteniei”

Arad, judeţul Arad în vederea derulării expoziției internaționale cu donații „Universul copilăriei –
Spiridușii Moșului”, ediția a II-a:
Perioada de desfășurare: octombrie - decembrie 2017
Parteneri: Romanian Christian Enterprises USA, Inspectoratul Școlar Județean Arad, Școala
Specială Rază de Soare Arad, Fundația Creștină RCE Speranța Copiilor.
4. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, structura Şcoala
Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus – Școala Gimnazială Comloșu Mare, județul Timiș în
vederea derulării simpozionului Internaţional „Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare”, ediţia a IVa:
Perioada de desfășurare: aprilie – mai 2018
Parteneri: Primăria Comunei Comloşu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Şcoala
Gimnazială Jebel, Şcoala Gimnazială Ghilad, Şcoala Gimnazială Sînmihaiu Român, Liceul Teoretic
Peciu Nou, Grădiniţa PP 38 Timişoara, Grădiniţa PP 11 Timişoara, Grădiniţa PP 14 Timişoara,
Grădiniţa PP 26 Timişoara, Grădiniţa PP 32 Timişoara, Grădiniţa PP 2 Timişoara, Școala Gimnazială
Satchinez, Ș. E. “Mihail Sadoveanu”, Grebenaț, Serbia, C.E.I.P. Republica Brasil, Spania, Kinderland,
Cochem, Germania.
5. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, structura Şcoala
Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus - ziarul Esențial în Educație/Editura Esențial Media,
Editura D'Art, Esențial Proiect Educațional, Grădinița de naționalitate Română din Micherechi,
Ungaria, Gimnaziul „Sergiu Rădăuțean”, Iezărenii Vechi, republica Moldova în vederea derulării
proiectului educațional internațional/simpozion „Educație fără frontiere!”:
Perioada de desfășurare: mai - iunie 2018
Parteneri: ziarul Esențial în Educație/Editura Esențial Media, Editura D'Art, Esențial Proiect
Educațional, Grădinița de naționalitate Română din Micherechi, Ungaria, Gimnaziul „Sergiu
Rădăuțean”, Iezărenii Vechi, Republica Moldova.
6. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, structura Şcoala
Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus – Şcoala Gimnazială „Tudor VLADIMIRESCU”
Târgoviște, judeţul Dâmbovița în vederea derulării simpozionului – concurs județean „Și povestea mea
începe cu un dascăl”, ediția a II-a:
Perioada de desfășurare: 17 – 25 mai 2018
Parteneri: Şcoala Gimnazială „Tudor VLADIMIRESCU” Târgoviște, judeţul Dâmbovița.
7. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi – structura Şcoala
Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus în vederea derulării concursului judeţean „Regiunea mea,
cultura mea, tradiţiile mele”:
Perioada de desfășurare: iunie 2018
Parteneri: Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi.
În ceea ce privește concursurile la care elevii au participat, acestea sunt următoarele:
I. Concurs județean „Basmul toamnei”, ediția a IV-a, noiembrie 2017, Gîrcina, Neamț (creaţii
literare, practice și fotografii ale elevilor).
II. Concurs internațional de creație „Eco fantezii de Crăciun” Arad, decembrie 2017, ediţia I
(jucării din materiale reciclabile, eco decorațiuni de Crăciun, măști și origami de Crăciun).
III. Expoziție internațională cu donații „Universul Copilăriei – Spiridușii Moșului” Arad,
decembrie 2017, editia a II-a (lucrări practice, folosind tehnici inovative: confecționare de jucării și
obiecte din diferite materiale, specifice Crăciunului, aranjamente sau decorațiuni de Crăciun).
IV. Concurs Judeţean „Și povestea mea începe cu un dascăl” Târgoviște, Dâmboviţa, mai
2018, ediţia a II-a (creaţii plastice și literare ale elevilor; simpozion județean).
V. Concurs Judeţean „Regiunea mea, cultura mea, tradiţiile mele”, Vulcana-Băi, Dâmboviţa,
iunie 2018, ediţia a II-a (creaţii plastice şi literare ale elevilor; simpozion județean).
De asemenea, în acest an școlar, am desfășurat următoarele activităţi cu elevii:
- „Ziua Europeană a Limbilor” – 26 septembrie;
- „5 Octombrie – Ziua Educației”;
- „Festivalul toamnei” – 27 octombrie;
- „Săptămâna educației globale – Mediul înconjurător ne iubește, să-i arătăm!” – 17
noiembrie;
- „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” – 29 noiembrie;
- Serbări în cadrul activității extrașcolare „Vin sărbătorile, vine Moș Crăciun…” – 21
decembrie;

- „Eminescu – Luceafărul poeziei românești” – 15 ianuarie;
- „24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române” – 23 ianuarie;
- „Ziua internațională a cititului împreună” – 1 februarie;
- „Povești la gura sobei – șezătoare literară” – 23 februarie;
- „Mărțișorul, bucuria primăverii” – 26 februarie 2018 – activitate în colaborare cu părinții
elevilor invitați să confecționeze, cu ajutorul materialelor reciclabile, diverse obiecte pe care le-au
dăruit sau au făcut parte din „O expoziție cu mărțișoare” organizată de Casa Corpului Didactic
Dâmbovița;
- activitățile din cadrul Săptămânii Școala Altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun” – 25 - 30
martie (conform graficului);
- „9 MAI – Ziua Europei;
- „Înălțarea – Ziua Eroilor” – 17 mai.
Totodată, și noi cadrele didactice, ne mândrim cu participarea cu lucrări la următoarele
simpozioane/sesiuni de comunicări științifice:
prof. înv. primar Rodica DOBRESCU
1. Proiect educațional internațional/simpozion „Educație fără frontiere!” – articol cu titlul
„Copilul și societatea”;
2. Simpozion internaţional „Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare”, Comloșu Mare, Timiș,
ediţia a IV-a – articol cu titlul „Tradiții și obiceiuri la Vulcana-Băi”.
prof. înv. primar Silvia CRUCERU
1. Proiect educațional internațional/simpozion „Educație fără frontiere!” – articol cu titlul
„Copiii secolului 21”;
2. Simpozion internaţional „Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare”, Comloșu Mare, Timiș,
ediţia a IV-a – articol cu titlul „Paștele, sărbătoarea speranței”;
3. Simpozion – concurs județean „Și povestea mea începe cu un dascăl”, Târgoviște,
Dâmbovița, ediția a II-a - articol cu titlul „Respect pentru dascălii noștri”
4. Simpozion judeţean „Regiunea mea, cultura mea, tradiţiile mele”, Vulcana-Băi,
Dâmbovița, ediția a II-a – articol cu titlul „Sărbătoarea pascală”.
înv. Elena MITRESCU
1. Proiect educațional internațional/simpozion „Educație fără frontiere!” – articol cu titlul
„Relația grădiniță-școală-familie-societate”;
2. Simpozion internaţional „Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare”, Comloșu Mare, Timiș,
ediţia a IV-a – articol cu titlul „Paștele, un nou început!”.
Am dorit să facem un scurt bilanț al activității noastre extrașcolare din anul școlar 2017-2018
pentru a face cunoscute rezultatele obținute de elevi și de noi, cadrele didactice.
Mulțumim atât autorităților administrației publice locale cât și conducerii școlii, doamnei
directoare prof. Maria-Manuela GHEORGHE, pentru sprijinul acordat pe parcursul acestui an școlar,
precum și tuturor partenerilor noștri implicați pentru buna desfășurare a acestor concursuri, dar și
părinților elevilor noștri pentru modul cum au înțeles să fie aproape de școală și de copiii dumnealor.
Tuturor mulțumiri și aprecierile noastre!

 prof. înv. primar Rodica DOBRESCU
prof. înv. primar Silvia CRUCERU
înv. Elena MITRESCU
Școala gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS

„Sufletul Universului este hrănit cu
fericirea oamenilor. De asemenea, de nefericirea
lor, invidie şi gelozii.”
(Paulo COELHO)

PROIECTUL

„TINERI

ÎN

ROMÂNIA”

–

O

EXPERIENȚĂ

UNICĂ

ȘI

NEMAIÎNTÂLNITĂ PÂNĂ ACUM ÎN COMUNITATEA NOASTRĂ

În perioada 30 iunie – 9 iulie 2018, Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” și comuna Vulcana-Băi
au fost gazda unui grup de tineri voluntari belgieni pentru o tabără de animație cu copiii și un proiect
de șantier.
Proiectul „Tineri în România” este inițiat de către Asociația „Jeunes en Roumanie” în
colaborare cu Biroul UNCJR de la Bruxelles și cu Asociația Comunelor din România.
Ce înseamnă mai precis acest proiect? Care este scopul lui? Ce își propun acești tineri voluntari
belgieni să facă în țara noastră? Răspunsurile voi încerca să le ofer în cele ce urmează, potrivit
informațiilor culese de pe site-ul http://www.jeunesenroumanie.org/tineri_pentru_romania_311.htm
Activitățile grupurilor de tineri belgieni în România au debutat în anul 1992, în baza unei relații
dintre comunele Gesvez (provincia Namur - Belgia) și Berlu (județul Hunedoara - România).
Finalitatea primelor proiecte a fost aceea de a organiza tabere de voluntariat în România pentru
grupuri structurate de tineri belgieni, pe timpul vacanțelor de vară, atât în scopul realizării unor
activități de „animație” (activități distractive și educative) pentru copiii români și dezvoltarea ideii
unei inițiative similare la tinerii români, cât și pentru a le oferi tinerilor belgieni oportunitatea de a
cunoaște cultura românească și îmbogățirea reciprocă a cunoștințelor.
În luna iulie 2002, o altă asociație se lansează și ea în acest proiect, iar în urma succesului,
proiectul se extinde ulterior și la alte județe.
Din anul 2002 și până în prezent, mai mult de 3000 de voluntari belgieni s-au deplasat în
România, fie pentru a „anima” copii, fie pentru a realiza mici șantiere de renovare, de ecologizare sau
ajutorare a țăranilor la lucrările câmpului.
Școala și comuna noastră a beneficiat de vizita unui grup de 30 de voluntari belgieni (16 băieți
și 14 fete) organizați sub numele Pionniers de Rosières.
Caracterizați de punctualitate, tinerii belgieni au îndeplinit obiectivele proiectului propus,
desfășurând activitățile zilnic, potrivit graficului. De asemenea, și-au manifestat disponibilitatea pentru
orice activitate propusă, au fost receptivi și deschiși.
Am apreciat la tinerii belgieni, modul lor de organizare pentru toate activitățile, faptul că
formau un grup bine închegat, bine coordonat, care știa ce are de făcut. Felicitări celor patru
coordonatori: Laura, Giulia, Nicolas și Jerome, în mod special, lui Jerome cu care am colaborat foarte
bine anterior venirii lor pentru a pune la punct detaliile, dar și pe parcursul șederii lor la Vulcana-Băi.
Totodată, am apreciat faptul că tinerii voluntari belgieni ascultau sfaturile liderilor și recomandările pe
care aceștia le făceau.
În ceea ce privește comportamentul lor față de colectivitatea locală, consider că au avut spirit
civic, au lăsat o impresie bună prin locurile prin care au trecut și au interacționat într-un mod plăcut
cu populația locală.
Cu siguranță, prin activitățile din comunitate pe care le-au desfășurat, au învățat câte ceva din
cultura noastră, pentru că din cuvintele uzuale cu siguranță au învățat, folosindu-le de fiecare dată când
aveau ocazia, în contextul potrivit.
Consider că activitatea a fost benefică atât pentru elevii școlii și pentru cadrele didactice
implicați în activități, cât și pentru comunitatea locală cu care tinerii voluntari belgieni au interacționat.
Dacă acest proiect va continua și anul următor sau anii următori, școala noastră își exprimă
disponibilitatea reînnoirii acestei frumoase experiențe pe care am trăit-o în vara anului 2018.

Mulțumesc tuturor factorilor implicați în reușita acestor activități: autorităților administrației
publice locale, conducerii școlii, colegilor cadre didactice și elevi ai școlii, fără de care acest proiect
nu ar fi fost posibil.
Tuturor calde mulțumiri și aprecieri!
 prof. înv. primar Rodica DOBRESCU
COORDONATOR ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUIi

„Omul trebuie să-şi aleagă, nu să-şi accepte
destinul.”
(Paulo COELHO)

FRANCESCO PETRARCA – 714 ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI ȘI
PROZATORULUI ITALIAN (20 IULIE 1304 – 19 IULIE 1374)

Francesco
PETRARCA a
fost
un prozator, poet și umanist italian din secolul al XIV-lea,
unul din cei mai importanți poeți lirici ai literaturii italiene. În
special forma perfectă a sonetelor sale s-a impus și în afara
spațiului de limbă italiană, influențând lirica europeană ("Il
Petrarchismo"). Pe lângă cunoașterea profundă a autorilor
clasici și a limbii latine, operele sale scrise în "volgare" au
jucat un rol precumpănitor în dezvoltarea limbii italiene
vorbite într-o limbă literară. Prin convingerea sa asupra
strânsei legături între cultura clasică și învățătura creștină,
Petrarca a contribuit la dezvoltarea umanismului european,
care reunește aceste două idealuri. Alături de Dante Alighieri,
Petrarca este unul din principalii precursori ai Renașterii.
Francesco
Petrarca
s-a
născut
pe 20
iulie 1304 în Incisa in Val d'Arno, în apropiere de Arezzo, fiu
al notarului Pietro di ser Parenzo (supranumit Petracco, guelf
alb, prieten cu Dante, exilat din Florența din motive politice).
După copilăria petrecută în Toscana, în 1311 familia se mută
la Carpentras, în Franța, aproape de orașul Avignon, unde
Petracco spera să obțină o slujbă la curtea papală, care își avea
în acel timp sediul în Avignon. Deși avea inclinații literare,
manifestate precoce în studiul autorilor clasici și în compuneri
ocazionale, Francesco este trimis mai întâi la Montpellier, apoi la Bologna, pentru a studia Dreptul
civil. După moartea tatălui, Petrarca se întoarce la Avignon, unde întră în serviciul Bisericii.
În ziua de 6 aprilie 1327, o întâlnește, în biserica Sainte Claire din Avignon, pentru prima dată
pe Laura (probabil Laure de Noves), pentru care dezvoltă o pasiune, devenită legendară prin trăinicia
și puritatea ei.

În jurul anului 1330, dedicat carierei ecleziastice, devine capelanul cardinalului Giovanni
Colonna, ce aparținea unei ilustre și influente familii romane. Întreprinde numeroase călătorii
prin Italia, Franța, Olanda și Germania. La Liègedescoperă două Orații ale lui Cicero.
Paralel cu formația sa culturală, se angajează și în activitatea politică, inițiind campania pentru
întoarcerea sediului pontifical de la Avignon la Roma. La Napoli, sub patronajul regelui Robert
d'Anjou, organizează manifestări literare, în cursul cărora citește din poema eroică "Africa" abia
terminată (1340), susține discuții asupra poeziei, artelor și autorilor clasici. În ziua de 8 aprilie 1341,
senatorul Orso dell'Anguillara îl încoronează ca "Magnus poeta et historicus". În 1343, în trecere
prin Verona, descoperă primele 16 cărți ale Epistolelor lui Cicero adresate lui Atticus și Brutus
Albinus. Aflat în Parma, în ziua de 19 mai 1348 îi parvine vestea morții Laurei, în timpul marii
epidemii de ciumă care bântuia în vestul Europei. În Florența, se întâlnește în 1350 cu
scriitorul Giovanni Boccaccio, cu care era mai de mult în corespondență. Ambii poeți au contribuit
printr-o
activitate
perseverentă
la
redescoperirea
antichității
clasice,
respingând
preceptele scolasticei medievale.
Între 1353 și 1356 Petrarca trăiește în Milano, ca oaspete al lui Giovanni Visconti, arhiepiscop
și conducător al orașului. Refugiindu-se de focarele epidemiei de ciumă, îl găsim în anii 1361 până
în 1374 în Padova, Veneția și Arquà Petrarca. Aici își sfârșește zilele pe 19 iulie 1374. A fost
înmormântat în curtea casei parohiale din localitate, mai târziu osemintele sale au fost transferate întrun cavou de marmură alături de biserică. La 5 aprilie 2004 a fost comunicat rezultatul analizei
craniului conservat în mormânt: craniul aparține unei femei, decedată în aceiași perioadă, deci nu poate
fi al lui Petrarca.

 PROF. Petra MICULESCU

„Spune-i inimii tale că frica de a suferi este
mai rea decât suferinţa însăşi.”
(Paulo COELHO)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CU CÂT SUNT MAI APROAPE DE CEL DIN URMĂ CEAS
de Francesco PETRARCA

Cu cât sunt mai aproape de cel din urmă ceas
Ce numai el scurtează mizeria umană,
Cu-atât văd ce grăbit e-al vremii ager pas –
Și să mai sper în vreme...e amăgire vană.
Spun gândurilor mele: curând se va topi
Ca neaua huma aspră a trupului. Nu mult
Răstimp de-ale iubirii de-acum vom mai vorbi,
Căci vine potolirea simțirii în tumult.
Cu trupul deodată, speranța se va duce

-Ea care-atât ne-ndeamnă ilizii să nutrim –
Și lacrima, și râsul, și teama, și mânia.
E limpede cum printre păcatele năuce
Și sterpe, regăsită, se-nalță omenia
Și cum ades zadarnic oftăm și suferim!

„Trebuie să uităm ce credeam că suntem
pentru a fi într-adevăr ceea ce suntem.”
(Paulo COELHO)

„COLOURED BY THE SUN, UNITED BY THE SEA (2015-1-LTO1-KA219-013452)

Din 2015 până în prezent,
Şcoala Gimnazială „Ion Mareș”
Vulcana-Băi desfășoară proiectul
„Coloured by the Sun, United by
the Sea” (2015-1-LT01-KA219013452), finanțat de Comisia
Europeană
prin
programul
Erasmus+, acțiunea cheie KA2,
în parteneriat cu ţări din Uniunea
Europeană (Letonia-coordonator,
Danemarca, Portugalia și FranţaGuadeloupe).
Proiectul își propune
dezvoltarea creativității și a
competențelor
artistice
ale
elevilor prin intermediul muzicii,
dansului și artelor, îmbogățirea
cunoștințelor despre cultura
țărilor partenere, motivarea
elevilor pentru învățarea unei
limbi străine și încurajarea lor
pentru a crea o Europă fără
granițe.
Mobilitatea din Portugalia
(schimb de elevi) a avut loc în perioada 9-13 aprilie 2018. De la școala noastră au participat patru elevi
și două cadre didactice. Această întâlnire a fost dedicată artei, mai exact aprofundarea tehnicii
mozaicului. Mozaicul poate fi considerat o tehnică de artă decorativă, o parte a designului de interior

sau un simbol cultural și spiritual. Procedeul e minuțios și necesită timp, dar pentru noi nu a fost o
corvoadă, ci doar felul în care ne-am putut folosi imaginația și creativitatea.
Întâlnirea a debutat cu un program artistic prezentat de elevii portughezi care, pe lângă dansuri
și melodii tradiționale, au prezentat imnul și dansul proiectului. Au urmat prezentări care au vizat
rezultatele și activitățile realizate de fiecare partener în ultimul an de proiect, informații despre fiecare
școală, țară și regiune de proveniență.
Întreaga săptămână, atât elevii, cât și cadrele didactice, au lucrat cot la cot pentru realizarea
mozaicului final al proiectului. Imaginea reprezentată de acesta a fost aleasă în urma votului
partenerilor, Lituania obținând locul I. Astfel, desenul realizat de ei a prins contur pe pereții școlii din
Madeira. Nu a fost deloc ușor, însă, ne-am demonstrat încă o dată că munca în echipă dă roade.
Produsul final a fost un real succes, fiind apreciat de elevi, părinți, profesori și autoritățile locale.
Pentru a ne ajuta să cunoaștem mai bine istoria și tradițiile din Madeira, gazdele noastre au
organizat o vizită la parcul tematic Santana. Aici am văzut o expoziție interesantă care a inclus proiecții
pe ecrane de
mari
dimensiuni,
efecte de sunet
și
lumină,
precum
și
diverse sisteme
multimedia,
care
oferă
spectatorilor
posibilitatea
unei călătorii în
perioada
de
început
a
istoriei insulei.
În același timp,
explică o serie
de simboluri
specifice
Madeirei, cum
ar fi pălăriile
„gorro
de
orelhas”.
Vizita
de proiect a
fost una plină
de activități noi
și informații
utile. Elevii au
învățat să își
exprime creativitatea într-un mod inedit și au descoperit cultura unei noi țări. În sfărșit, Madeira a
devenit pentru ei nu doar locul de naștere al lui Christiano Ronaldo, ci și o insulă plină de farmec,
istorie, cultură fascinantă și mulți prieteni.
Proiectul se derulează cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului
Erasmus+. Informațiile prezentate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect.

 PROF. COORDONATOR Sorina PÎRVU
Școala gimnazială „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI

ăţişez

„Rareori ne dăm seama că suntem
împresuraţi de EXTRAORDINAR.
Miracolele se întâmplă în jurul nostru.”
(Paulo COELHO)

ȘTIAȚI CĂ…

✓
...în Anglia secolului al XVI-lea era interzis să lovești o femeie după ora 21:00? Se
considera că în felul acesta îți poți deranja vecinii.
✓
...gibonii sunt foarte buni acrobați? Deși cad de multe ori din copaci, nu își rup niciun
membru.
✓
...cel mai lung râu din Europa este Volga? Trece prin Rusia, străbate circa 3.531 km și
se varsă în Marea Caspică.
✓
…falabela este numele celei mai mici rase de ponei din lume? La maturitate ating o
înălțime de numai 75 de cm.
✓
...în Japonia există un sat întreg rezervat vulpilor? Aici animalele nu sunt închise în
cuști și nu sunt păzite.
✓
...caracatiţele au câte trei inimi?
✓
...Isaac NEWTON – 1642-1727 – s-a născut în ziua de Crăciun, în anul morții lui
GALILEI? A fost primul om de știință înmormântat la WESTMINSTER ABBEY.
✓
...jocul de cărți este larg practicat în Japonia? Unele cărți de joc sunt însă rotunde.
✓
...în anul 1976, în China, a fost descoperit un aseroid de mari dimensiuni? Avea o
greutate de 1,7 tone.
✓
...Dimitrie CANTEMIR (1673-1723) a scris primul tratat de muzică laică turcească?
În 1714 a fost ales membru al Acedemiei din Berlin pentru lucrarea de DESCRIPTIO MOLDAVIE.
✓
...„Cântarea cântărilor” este o operă canonică din Vechiul Testament atribuită regelui
Solomon? În realitate, datează din secolul al IV-lea Î.HR. și este un poem liric erotic, capodoperă a
poeziei universale.
✓
...grădinile zoologice sunt cunoscute din antichitate? Cele mai vechi au funcționat în
Egiptul Antic, Babilon, China.
✓
...cele mai rezistente plante la frig sunt lichenii? Au fost întâlniți în Antarctica în
timpul expediției amiralului Byrd.
✓
...Dunărea are circa 300 de afluenți? 40 dintre aceștia sunt navigabili.
✓
...prin „prislop” se înțelege o trecătoare între doi munți înalți? Este foarte îngustă.
✓
...lianele sunt plante cățărătoare, specifice zonelor tropicale? Grosimea unei liane
poate atinge chiar 2 metri.
✓
...există peste două sute de mii de specii de plante identificate? Lista este în continuă
creștere.
✓
...unele plante precum orhideea nu au nevoie de sol ca să crească? Își primesc
substanțele nutritive din aer.
✓
...în țara noastră, prima școală românească a fost deschisă în anul 1495? Se află în
interiorul curții bisericii Sfântul Nicolae din cartierul Șcheii Brașovului.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Viaţa este uneori foarte zgârcită: trec zile,
săptămâni, luni şi ani fără să simţi nimic nou.
Totuşi, odată ce se deschide o uşă, o adevărată
avalanşă pătrunde prin spaţiul deschis. Acum
nu ai nimic, iar în clipa următoare ai mai mult
decât poţi accepta.”
(Paulo COELHO)

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

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

Orlando-Octavian SARU
5 august
Elena SPÂNU
Valentina NEGULESCU
Daniela PETRESCU
Andreea-Georgiana ŞERBAN
Alexandru-Cristinel DOBRESCU
Daniela Maria PĂDURE
Nicoleta-Georgiana BURLĂCIOIU
6 august
Silvia DUMITRESCU
Ion IONIȚĂ
Vasilica BRÂNZICĂ
Ion PANAITA
Caliopia BĂRBULESCU-VASILE
Mihai-Vasile GHEORGHE
Vasile-Dănuţ STÎNGACIU
Ciprian-Ion SĂVULESCU
Lorina-Elena MILEA
Denis-Constantin MOROE
7 august
Agripina ZEGHERU
Vasile ANTOFIE
Constantin NEMUŢ
Petruţa OPROIU
Dumitru GAFIŢOIU
Petru DOBRESCU
Livioara BRAȘOVANU
Constantin SUSANU
Maria-Larisa COMAN
Iuliana-Mădălina UȘURELU
8 august

Gheorghe ŞERBAN
Ion MOREANU
Sever DUMITRESCU
Gheorghe MARINESCU
Rodica FĂŞIE
Ion ZEGHERU
Vasile ION
Marius-Costinel IONESCU
Sebastian-Gabriel GHEORGHE
Gheorghe-Daniel BADEA
Rebeca-Maria NECȘOIU
Matias-Daniel POPESCU
9 august
Adina FERENȚ
Ramona FĂŞIE
Magdalena ILIE
Georgiana BURCĂ
Constantin STÎNGACIU
Adrian-Nicolae MITRUS
Cristian-Andrei-Dragoş BADEA
Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU
Ana-Maria SIMION
10 august
Vasilica GHEORGHE
Nicolae GRECU
Emilia POPESCU
Gheorghiţa-Cornelia IONESCU
Mirela LOPOTARU
Ionuţ-Daniel PIOARU
Alexandru FUDUI
Ştefan-Valentin STOICA
11 august
Vasile BULIGIOIU
Pompiliu GHEORGHE
Izabela STOICA
Cătălin FĂŞIE
Mihai-Corneliu ANTOFIE
Andrei-Bogdan POPESCU
12 august
Mihail MOREANU
Elena FĂŞIE
Natalia MOREANU
Mihai GOGU
Elena PONORICĂ
Vasile BUCĂ
Ionuț-Ciprian GIUVLETE
Aurelian-Adrian DRĂGHICI
Mihaela-Anamaria BADEA
Constantin-Evastian SPÎNU
Bianca-Andreea POPESCU
13 august
Valeria BUCĂ

Vasilica ŞETREANU
Minodora GRECU
Adrian DUMITRU
Georgiana-Claudia MITRESCU
Vasile SUSAI
Adriana-Nadia BOBLEACĂ
Marinela-Cerasela ŞTEFAN
Raluca-Ana-Maria GRECU
Bogdan-Marian STÎNGACIU
Sara-Maria MITRESCU
Erica-Ioana MITRESCU
14 august
Maria GRECU
Mioara-Lenuţa DRAGOMIR
Mariana-Daniela JOIŢA
Maria ILIUŢĂ
Vasilica-Mihaela MITRESCU
Roxana-Maria BADEA
Darius-Cristian DUMITRU
15 august
Ortansa MIHAI
Marius-Florin DUMITRESCU
Marian-Octavian POPESCU
Adriana-Nicoleta ODAGIU
Maria-Daniela BUCUROIU
16 august
Viorica CIOCODEICĂ
Daniela GOGU
Angela ENACHE
Ciprian ANTON
Aurel-Mihail BRÎNZICĂ
Ioana-Mădălina FÂȘIE
Erik-Roxana TRONECI
Mihai-Ilie PĂUNESCU
Constantin-Nicușor DUMITRU
17 august
Domnica NICOLĂESCU
Alexandrina JOIŢA
Dumitru GRECU
Elena BURLĂCIOIU
Agripina DUMITRU
Elena POPESCU
Robert-George PARASCHIVA
Alexandru-Daniel ŞETREANU
Bianca-Mihaela MOISE
18 august
Marsilia MILEA
Mihail BUCUROIU
Irinel-Nicuşor MILEA
Dorin-Ciprian STOICA
Cristina GHEORGHE
Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA

Ana-Maria BADEA
Andreea-Mirabela UNGUREANU
Diana-Maria FÂȘIE
Anissia-Juana OPREA
19 august
Mariana BURTOIU
Vasilica NICOLĂESCU
Filareta BADEA
Alexandra BĂLAŞA
Manuela-Simona UŢA
Diana-Mihaela POPESCU
Eduard-Marian FĂŞIE
Iannis-Gabriel-Ionuț MIHAI
Carol-George PRIOTEASA
20 august
Dragoș-Petrișor HOGIOIU
Ion BADEA
Ion CIOCODEICĂ
Vasile SCUTARIU
Iulian-Dănuţ STÎNGACIU
Larisa-Gabriela NEAGA
Dragoş-Marian ȘETREANU
Maria-Luiza SMARANDA
Robert-Marian GHIŞAN
Alexandru-Constantin FĂŞIE
Petruţ-Nicolae STAN
21 august
Vasile STÂNGACIU
Mircea OPROIU
Valeriu-Mihail SMARANDA
Carmen FĂŞIE
Alina-Daniela BRÎNZICĂ
Constanţa STOIAN
Florin SARU
Georgiana-Daniela DOBRESCU
Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ
22 august
Eva-Maria FĂȘIE
Maria BERECHET
Adriana BĂLAŞA
Mioara ZEGHERU
Ioan SARU
Mihaela GRECU
Ecaterina NEGULESCU
Marian MITRESCU
Carmen FĂȘIE
Eduard-Andrei STOIAN
23 august
Iulian ARON
Constanţa VLĂDUCĂ
Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU

Darius-Bogdan-Andrei GOGU
24 august
Marius-Emanuel ȘETREANU
Valentina ŞETREANU
Gheorghe-Romică ZAHARIA
Florina BUCUROIU
Erica VASILE
25 august
Vasilica TRONECI
Ion-Romică MACSIMENCU
Florentina MACSIMENCU
Vasile-Flavius CRĂCIUN
Georgian PIOARU
Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT
Matei STOIAN
Alin-Constantin DUMITRU
Antonia-Ecaterina FERENȚ
Sebastian-Petruț ANTOFIE
26 august
Vasilica ŞETREANU
Vasile ARON
Dorina SAVU
Ion GOGU
Loredana-Elena STÎNGACIU
Alina-Elena NICOLĂESCU
Gabriela-Georgiana RĂDOI
Gheorghe-Cătălin NEGULESCU
Medeea-Elena BRÎNZICĂ
Loredana-Marinela FLOREA
27 august
Maria BEJAN
Ion GRECU
Agripina SAVU
Vasile MOREANU
Sabina GRECU
Maria-Mădălina UDROIU
Bogdan-Adrian BRATU
28 august
Niculina ŞETREANU
Ion ZEGHERU
Gheorghe NEGULESCU
Maria IONESCU
Mariana RĂDOI
Gheorghe SAVU
Mihai-Ciprian SPÎNU
29 august
Vasile UDROIU
Amalia-Carmencita CIOCAN
Nicolae BUCUROIU
Cristina-Marinela STAFIE
Ionuţ-Daniel BĂLAŞA

30 august
Emil GRECU
Daniela GHERGHIN
Gheorghe BADEA
Sorina ŞTEFAN
Cristna CUNEA
Nicoleta-Iuliana ARON
Vanessa Miruna Maria FĂȘIE
Iuliana-Florina ILIE
Horia-Daniel STOIAN
31 august
Rodica GRECU
Gheorghe ŞERBAN
Viorel FURDUI
Nicolae-Constantin ANTOFIE

„Sportului îi datorez longevitatea. Nu m-am
ocupat cu el!”
(Winston CHURCHILL)
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