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!

„Rănile suferite de cea mai adâncă iubire ajung
pentru a face din ea o ură destul de frumoasă.”
(Andre MALRAUX)

E ULTIMA LUNĂ DE IARNĂ!

Toți știm că luna Februarie are 29 de zile o dată la fiecare 4 ani. Ştiţi că are legătură cu un sfânt ce se
numeşte Casian?
Se spune că Sfântul Casian, cel care îşi are hramul la 29 februarie în anii bisecţi, s-a dus la Dumnezeu şi
a început să se plângă că oamenii nu-l cinstesc şi pe el aşa cum îi cinstesc pe ceilalţi sfinţi.
– Ai făcut vreo faptă bună în lumea asta? l-a întrebat Dumnezeu. Ceilalţi sfinţi au făcut multe fapte
bune şi de aceea au câte o zi de ţinere.
Nesfârşindu-şi încă vorba, iată că apare şi Sfântul Nicolae, ud leoarcă.

- Sfinte Nicolae, îl întreabă Dumnezeu, de ce eşti ud?
– Uite de ce, răspunse sfântul, din pricina vântului mare, era gata-gata să se înece o corabie; cum am
văzut-o, m-am aruncat în apă şi am scăpat-o de primejdie, iar pe oamenii ei, de la moarte.
Atunci Dumnezeu se întoarse către Sfântu Casian şi îi zise:
– Auzi cum fac fapte bune cei ce au ţinere? Fugi de-aici şi la fiecare 4 ani să vii şi tu o dată.
Şi de-atunci, luna februarie are câte 29 de zile o dată la fiecare patru ani!

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

„Începuturile unei iubiri împărtăşite sunt
tot ce-şi poate închipui un om mai
fermecător pe lumea aceasta..”
(Andre MAUROIS)

EROI AU FOST, EROI SUNT ÎNCĂ…

Eroi

sunt

cei

care

şi-au

păstrat

raţionamentul şi umanitatea intacte în faţa
suferinţelor groaznice. Eroi cunoscuţi sau
anonimi, unii ştiuţi doar de Dumnezeu.
Dame Silvia Rose CARTWRIGHT (n.1943)

Centenarul Marii Uniri a fost un prilej de rememorare a actului care i-a unit pe români într-o
singură patrie și de cinstire a eroilor care și-au dat viața pe câmpurile de bătălie pentru ca visul de
veacuri al românilor să fie, în sfârșit, împlinit.
Să nu-i uităm pe eroii care au luptat la Posada, Rovine, Vaslui, Războieni, Călugăreni ori
Șelimbăr, pe cei care și-au dat viața în luptele Războiului pentru Independență din 1877-1878, ale
Războiului pentru Întregirea Neamului din 1916-1918, pe cei care s-au jertfit pentru țară în 19411945, pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial sau pe cei care au murit în închisorile
comuniste, pentru apărarea și întărirea credinței ortodoxe. Să aducem un omagiu și eroilor care s-au
jertfit pentru libertate și credință în Revoluția din decembrie 1989.

În numărul dedicat Centenarului Marii Uniri a revistei „EROICA”, revistă de cultură
istorică și de cinstire a eroilor neamului găsim un articol dedicat unui erou francez care „a venit să
ajute poporul român împreună cu alți compatrioți francezi din 1916 până în 1918, în timpul unui
război mondial extrem de devastator”. Autoarea articolului, doamna arhitect Michelle Yvonne Renée
BEAUSAC BÂRLIGEANU este chiar nepoata acestui erou francez, căsătorită cu un român, dr. jud.
av. Gheorghe BÂRLIGEANU, cetățean de onoare al comunei Vulcana-Băi.
Mai jos, redăm acest articol:

* * *

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 19 din 23 ianuarie 2019 a convocat în
şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 30 ianuarie 2019, ora 15:00, la
sediul său, situat pe str. Vlad ŢEPEŞ, nr. 18 şi a propus următoarea ordine de zi:
1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2018 de către Comitetul Local pentru
Situații de Urgență;
Analiză privind activitatea desfășurată pe linia protecției civile pe anul 2018. Adoptarea de
măsuri pentru îmbunătățirea acesteia.
Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor a comunei pe anul 2018.
Stabilirea de măsuri pentru optimizarea acesteia.
2. Analiză privind modul de îndeplinire de către autoritățile administrației publice locale a
sarcinilor ce le revin pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare pe anul 2018.
Stabilirea măsurilor ce se impun.
3. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al IV-lea/2018;
4. Raport privind liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2018;
5. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul
II/2018;
6. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul
comunei Vulcana-Băi, pe nul școlar 2019-2020;
7. Stabilirea de măsuri privind autorizarea, organizarea și gestiunea Serviciului de transport
în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere;
8. Stabilirea de măsuri privind extinderea sistemului de alimentare cu apă pe străzile
Pucioasa, Moțăieni, Buciumului, Nicolae IORGA, Vârful cu Dor, preot Vasile MILEA și Armaș
BUNEA;
9. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale
bugetului local al comunei, pe anul 2018;
10. Probleme curente ale administrației publice locale;
11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Nu putem să-L ajungem niciodată pe
Dumnezeu, însă curajul de a călători spre El
rămâne important.”
(Constantin BRÂNCUȘI)

ANUL 2019 - ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC (AL PREOȚILOR,
ÎNVĂȚĂTORILOR ȘI PRIMARILOR GOSPODARI ȘI ANUL COMEMORATIV AL
PATRIARHILOR

NICODIM

MUNTEANU

ȘI

IUSTIN

MOISESCU

ȘI

AL

TRADUCĂTORILOR DE CĂRȚI BISERICEȘTI PE TOT CUPRINSUL PATRIARHIEI
ROMÂNE

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a proclamat anul 2019 drept Anul omagial al
satului românesc (al preoților, învățătorilor și
primarilor gospodari) și Anul comemorativ al
patriarhilor
Nicodim
Munteanu și
Iustin
Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești pe
tot cuprinsul Patriarhiei Române. „Satul este
localitatea rurală ai cărei locuitori se ocupă,
îndeosebi, cu agricultura, fiind constituit din case și
gospodării locuite în majoritate de țărani.
Satul este şi spațiul în care s-au format şi
păstrat, de-a lungul timpului, multe dintre valorile
spirituale, culturale și identitare transmise până la
noi. În Sfânta Scriptură a Vechiului Testament,
satul este deseori amintit ca loc de împlinire a
profețiilor sau a voii lui Dumnezeu (Ieşire 8,
13; Levitic 25,
31; Judecători 5,
7; Neemia 6,
2; Iezechiel 38, 11), dar şi ca spaţiu de păstrare a
tradiţiilor poporului ales (Estera 9, 19). Sfinţii
Evanghelişti ne spun că „Iisus străbătea toate
cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor,
propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând
toată boala şi toată neputinţa în popor” (Matei 9,
35; Marcu 1, 38; Marcu 6, 6; Marcu 8, 27; Luca 5,
17; Luca 9, 12). Deci, Iisus a propovăduit
Evanghelia Sa nu numai în oraşe, ci şi în sate. Satul
în care mergea El adesea era Betania, unde locuiau Lazăr şi surorile lui, Marta şi Maria. Pe prietenul
Său Lazăr, Iisus l-a înviat din morţi (cf. Ioan 11, 17-45), iar apoi a intrat El Însuşi în Ierusalim ca să
fie răstignit şi să învieze. După Învierea Sa din morţi, Domnul Iisus Hristos S-a arătat ucenicilor
Luca şi Cleopa, ca un călător necunoscut, alăturându-se lor în drumul spre un „un sat care era
departe de Ierusalim ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus”. În acest sat numit Emaus a
săvârşit Iisus prima frângere a pâinii (Sfânta Euharistie) după Învierea Sa din morţi şi Se face
cunoscut ucenicilor Luca şi Cleopa, după ce, pe cale, „le-a tâlcuit lor din toate Scripturile cele
despre El” (cf. Luca 24, 13-32). Aşadar, Iisus dăruieşte şi oamenilor de la sat lumina Învierii Sale

împreună cu arvuna vieţii veşnice din Sfânta Euharistie. De aceea, ţăranul creştin sau locuitorul
satului cultivă cu evlavie ţarina şi îşi iubeşte patria pământească sau ţara sa ca pe un dar primit de la
Dumnezeu şi priveşte spre cer ca fiind patria sa definitivă, în Împărăţia Preasfintei Treimi.
Omagierea satului românesc și a contribuției sale majore la devenirea istorică a poporului român este
o necesitate și o demnitate. Totodată, este necesară cunoașterea situației precare și incerte în care se
află astăzi satul românesc și locuitorii lui.
Satele românești, cu biserici și case țărănești, cu cimitire și morminte străjuite de cruci, cu
ulițe și porți primitoare, sunt purtătoarele unui limbaj tainic și vizibil al tradiției, al continuității fizice
și spirituale ale acestui neam, sunt oglinzi ale sufletului românesc, în care se arată astăzi, după caz,
hărnicia sau delăsarea noastră, responsabilitatea sau indiferența.
Făcând referire la necesitatea sfinţirii timpului vieții pământești pentru dobândirea mântuirii,
observăm cum, la sat, viaţa este înţeleasă, mai mult decât în mediul urban, ca timp binecuvântat
pentru a sfinţi locul în care trăim. Iar dacă sfinţim locul în care trăim pe pământ putem spera să
primim şi un loc în ceruri, „un colţişor în rai”– cum spunea Părintele Paisie Olaru de la mănăstirea
Sihăstria de Neamţ. De asemenea, satul are un cult al pomenirii morţilor şi al legăturii dintre
generaţii, mult mai profund decât oraşul, iar creaţiile populare perene din lumea satului
sintetizează filosofia profundă a înţelegerii sensului sfânt al vieţii şi al morţii. După cum observă
Părintele Dumitru Stăniloae, ţăranul român vede prezenţa harică şi ocrotirea milostivă a lui
Dumnezeu în toate cele prezente în jurul său: „Vede pe Dumnezeu în taina naturii. Un peisaj frumos
al naturii e pentru el un adevărat rai. El spune în Mioriţa: «Pe un picior de plai,/Pe o gură de rai».
El simte atât de aproape de om pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, încât foloseşte pentru ei
diminutive (de familiaritate – n.n.): «Dumnezeu drăguţu’», «Măicuţa Domnului».”.
În discursul său de recepție la Academia Română, din 29 mai 1940, intitulat „Laudă țăranului
român”, scriitorul interbelic Liviu Rebreanu vorbea despre „aurul curat” din sufletul țăranului
român, care este, de fapt, spiritualitatea profundă a acestuia, lumina credinței și a hărniciei, a
dărniciei și a jertfelniciei ca dăruire de sine și dăinuire spirituală în timp și peste vremuri. Din
nefericire, este limpede pentru noi toţi că satul românesc nu mai este astăzi ce era cu mai mulţi ani în
urmă, dar nici nu se poate spune că nimic din ce a fost în trecut nu mai poate fi recuperat sau cultivat
astăzi. Cea mai profundă criză pe care o resimte în prezent ţăranul român este suferința
dezrădăcinării sale şi a înstrăinării sale prin emigrație în străinătate, lucrând mai mult pentru
dezvoltarea altor ţări, decât pentru propria sa patrie de origine. Locurile natale sunt părăsite de
către generațiile tinere, iar solidaritatea dintre oameni este tot mai redusă. Sătenii se înstrăinează de
propriul pământ și de propria lor identitate. Tradițiile populare, majoritatea cu o profundă conotație
spirituală, sunt căzute în uitare. Industrializarea agriculturii a condus la o eficientizare a activității,
dar, totodată, solul a fost poluat prin folosirea îngrășămintelor chimice. Biserica Ortodoxă Română
susține dezvoltarea satului la nivel social, cultural și bisericesc. În zona rurală, regăsim multe biserici
în construcție sau în curs de restaurare. Avem nevoie de case parohiale, pentru ca preoții să locuiască
în sat, dar și de cantine parohiale, pentru ca oamenii aflați în nevoie să fie și mai mult ajutați cu o
masă caldă. Se constată că, în satul lipsit de biserică și de preot, sau în care preotul nu locuiește,
există mai multe cazuri de alcoolism, mai multă singurătate, mai puțină solidaritate între oameni, mai
puțină comuniune și mai puțină bucurie.
În schimb, acolo unde biserica este deschisă în fiecare duminică și zi de sărbătoare, unde
preotul aduce speranță, organizând programe de întrajutorare și mobilizând credincioșii să ofere
ajutor celor lipsiți, vârstnici și bolnavi, situația spirituală și socială a parohiei este diferită. Actul
liturgic nu are numai o consecință religioasă, ci el influențează și viața socială, aduce un spor de
calitate vieții într-o anumită comunitate. Acolo unde există cooperare strânsă între preot, primar,
învățător și medic, se creează speranță mai multă și comuniune spirituală mai intensă. În sprijinul
zonei rurale este desfășurat şi Proiectul SĂNĂTATE PENTRU SATE, organizat de Patriarhia
Română în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, în baza Protocolului de cooperare, semnat la data de
3 septembrie 2015. Acest proiect, iniţiat şi dezvoltat mai ales de voluntarii de la Paraclisul Catedralei
Mântuirii Neamului, a fost extins la nivelul întregii Patriarhii Române. Deplasările
Caravanei SĂNĂTATE PENTRU SATE în localităţi rurale au avut ca rezultat până în prezent opt mii
de beneficiari, în majoritate vârstnici şi copii, care au fost consultaţi medical cu multă atenţie şi mult
profesionalism. Proiectul SĂNĂTATE PENTRU SATE reuneşte entuziasmul şi disponibilitatea
voluntarilor şi al medicilor voluntari cu buna cooperare a preoţilor parohi şi a primarilor din sate,
mobilizând astfel populaţia din mediul rural spre a beneficia de consultaţii medicale gratuite.

Prin urmare, se constată că este necesară o mai intensă solidaritate între parohiile urbane și
cele rurale și mai multă cooperare cu autoritățile locale, regionale şi centrale, pentru a susţine şi
ameliora viaţa satelor. Totodată, anul 2019 este Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim
Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești. Evocăm, așadar, personalitățilereper ale culturii teologice românești, care, prin ostenelile lor cărturărești, au contribuit la luminarea
credincioșilor prin cultură și la trezirea conștiinței românești. Îl comemorăm pe vrednicul de
pomenire Nicodim Munteanu, al doilea Patriarh al Bisericii noastre. Născut în satul Pipirig, județul
Neamț, la 6 decembrie 1864, Patriarhul cărturar Nicodim Munteanu a păstorit Biserica Ortodoxă
Română în vremuri tulburi şi grele, cu mare responsabilitate, mult curaj şi jertfelnicie. A fost ales ca
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române la 30 iunie 1939, păstorind până la trecerea sa la cele veșnice,
în 27 februarie 1948. A fost înmormântat în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în 4 martie 1948. A
tradus şi tipărit Sfânta Scriptură şi o mulţime de cărţi duhovniceşti. Celălalt vrednic patriarh pe care-l
comemorăm anul acesta, Iustin Moisescu, s-a născut la 5 martie 1910, în Cândești, județul Argeș. I-a
succedat Patriarhului Justinian Marina în scaunul patriarhal, fiind ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române în 12 iunie 1977 şi păstorind până la moartea sa, în 31 iulie 1986.
Într-o vreme în care regimul politic comunist încerca să impună societății românești ateismul
materialist, Patriarhul Iustin a dăruit culturii teologice lucrări fundamentale, precum şi o nouă ediție
sinodală a textului scripturistic (Noul Testament din 1979 şi Biblia sinodală din 1982), cărți de cult
diortosite, traduceri patristice valoroase, noi manuale pentru învățământul teologic și a iniţiat
colecțiile„Părinți și Scriitori Bisericești” şi „Arta creștină în România”.
Patriarhul Iustin Moisescu rămâne în istoria Bisericii noastre ca un profesor de vocație,
strălucit traducător, remarcabil cercetător și „ca un iubitor al valorilor culturale și artistice
ale înaintașilor, pe care s-a străduit să le restaureze și să le lase ca sfântă moștenire urmașilor”. Ne
rugăm Preasfintei Treimi să ne dăruiască tuturor puterea și bucuria sfântă ca în acest an, prin
manifestările cu caracter pastoral-misionar, cultural-educativ și social-filantropic programate, să
aducem recunoştinţă vrednicilor slujitori ai credinţei şi culturii românești, precum şi să intensificăm
misiunea Bisericii în societatea de astăzi, printr-o intensă conlucrare între cler şi credincioșii mireni,
între slujitorii cultului religios şi ai culturii româneşti. (Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea solemnă a anului 2019 ca An omagial al
satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al
patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești rostit la
Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împărați Constantin şi Elena”, Bucureşti, marţi, 1 ianuarie 2019).

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Cultura este un al doilea soare pentru cei
culţi.”
(HERACLIT)

ION BĂIEȘU – 85 ANI DE LA NAȘTEREA DRAMATURGULUI, SCRIITORULUI,
AUTORULUI DE SCENARII PENTRU TELEVIZIUNE ȘI FILM – (2 ianuarie 1933 – 21
septembrie 1992)

Ion Mihalache s-a născut la 2 ianuarie
1933 în satul Băiești din comuna Aldeni, în
județul Buzău, într-o familie țărănească,
părinți săi fiind Aurelia și Ion Mihalache.
Copilăria i-a fost afectată de sărăcie și foame.
Între 1940 și 1944 a urmat școala primară în
satul natal și într-un sat învecinat. În 1944 s-a
înscris la îndemnul preotului Ciomag la Liceul
Comercial din Buzău, unde a fost premiant.
Intenționa să plece să se angajeze la
construcția Canalului Dunăre-Marea Neagră,
însă în gara din Buzău a hotărât să meargă în
schimb la București, unde s-a înscris la Școala
de Literatură „Mihai Eminescu.
În 1951 a fost admis atât la Facultatea
de Filosofie, cât și la Facultatea de Filologie
din București, instituții pe care avea să le
absolve în 1961. În 1952 s-a angajat ca
redactor la revista Albina; ajungând în același
an redactor la revista Scânteia tineretului. La
Scânteia tineretului a înaintat mai târziu până la funcția de redactor-șef adjunct. A debutat în 1956 cu
volumul Necazuri și bucurii.
Cu volumul de povestiri Sufereau împreună (1965) a intrat pentru prima dată în atenția criticii
literare, lăsând în urmă umorul facil care îi caracterizase creația de până atunci, pentru a explora
personaje mai „complicate și stranii”, după cum scria criticul Gabriel Dimisianu.
În 1966 a înființat revista Amfiteatru, la care au scris Fănuș Neagu, Gabriel
Dimisianu, Adrian Păunescu, Gheorghe Iova, Constanța Buzea și alții. În 1967 a publicat volumul
Iubirea e un lucru foarte mare. Câteva minunate povestiri despre Tanța și Costel. La
cererea Televiziunii române a scris și un scenariu, după care s-a turnat serialul Tanța și Costel,
consacrat de cuplul de actori Octavian Cotescu - Coca Andronescu. În 1969 a fost înlăturat de la
conducerea revistei Amfiteatru, moment de la care a refuzat orice funcții oficiale, alegând să se
susțină financiar din scris.
În 1985 a publicat romanul Balanța, într-o variantă cenzurată. Versiunea integrală a cărții a
apărut abia în 1990, cu o prefață de Eugen Simion. După jumătatea anului 1990, a început să lucreze
împreună cu regizorul Lucian Pintilie la scenariul filmului Balanța, pe care nu a mai apucat să îl
vadă. A murit la 21 septembrie 1992, în Statele Unite ale Americii.
La comemorarea acestuia, primarul comunei Cernătești, Petrache MÎRZEA declara: „S-au
împlinit zece ani de când bibliotecii comunale i s-a atribuit numele Ion Băieşu, cel care este cetăţean
de onoare al comunei Cernăteşti. În acest sens am invitat rude ale scriitorului, scriitori şi organizăm

o lansare de carte. Din păcate, foarte puţini tineri de la noi mai ştiu astăzi cine a fost Ion Băieşu.
Puţin ştiu că a fost scriitor. Cred însă că mai putem regăsi alţi Tanţa şi Costel în locurile astea”,
 PROF. Petra MICULESCU

„Să dărui totul, să sacrifici totul fără
speranţă de răsplată; asta înseamnă iubire.”
(Albert CAMUS)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

QUIPROQUO
de Ion MINULESCU
Azi nu-ţi spun decât că te iubesc...
Dar cât timp te voi iubi nu ştiu Mâine, noul meu roman pe care-l scriu
Poate nu voi mai fi dornic să-l sfârşesc...
Dar cum eu voi fi-ntregit de tine,
Marea bucurie de-a mă şti iubit
Va lungi romanul meu la infinit
Numai dacă tu mi-l vei citi la fel cu mine...
Dar tu, vai!...
Nu-mi vei citi decât o filă Prima filă Fila cu-al tău nume,
Care va produce oarecare vâlvă-n lume,
Ca o nouă prorocire de Sibilă...
Eu, în schimb, mi-l voi citi mereu,
Până ce,-ntr-o bună zi,
Eroina din romanul meu va-nnebuni Şi cuminte voi rămâne numai eu!...
Iată!...
Eu ţi-am spus tot ce gândesc...
Dar tu, dacă crezi că ştii ceva mai mult,
Spune-mi tot ce ştii Că eu te-ascult...
Poate-mi voi sfârşi romanul,
Fără să te mai iubesc!...

„Când s-a făcut şi s-a spus totul, vremea
şi dragostea sunt cele două elemente de
care nu poţi fi niciodată sigur.”
(Alice HOFFMAN)

ţ

ȘTIAȚI CĂ…


...stufărişurile din Delta Dunării ocupă 1.750 kilometri pătraţi, iar Delta Dunării fiind
cea mai mare suprafaţă compactă de stufăriş de pe glob?

…În Delta Dunării se întâlneşte cea mai mică densitate a populaţiei din România, un
locuitor la 30 de hectare? 87% din locuitorii Deltei sunt români, 10% – ruşi lipoveni, 2% ucraineni,
iar 1% – alte etnii.

…Sulina, singurul oraş din Delta Dunării este urbea situată la cea mai joasă altitudine
din România şi totodată cel mai însorit teritoriu al României? De asemenea, Sulina este singurul oraş
care are port atât la Dunăre, cât şi la Marea Neagră.

…în Delta Dunării pot fi găsite două plante carnivore, otrăţelul de baltă şi aldrovanda?
Aceste specii de plante şi-au dezvoltat capcane pentru că ele trăiesc în ape unde există perioade când
concentraţiile de azot şi fosfor sunt prea mici, astfel că ele îşi procură aceste elemente vitale din
corpul prăzilor pe care le prind.

…Delta Dunării este cea mai bogată zonă piscicolă din România, cel mai mare peşte,
un morun de 882 de kilograme, fiind pescuit în 1980 la Sfântu Gheorghe, iar cel mai mic peşte, cu o
lungime de 3,2 cm, întâlnindu-se la Gura Portiţei? Peştele cu cea mai lungă migraţie care poate fi
văzut în Delta este anghila. Exemplarele din aceasta specie străbat în şase luni 8.000 km până în
Marea Sargaselor, unde se reproduc la o adâncime de 400 m şi apoi mor. Puietul ajunge inclusiv în
Delta Dunării după 3-4 ani.

…singurele păduri de nisip din România se întâlnesc doar în Delta Dunării? În
pădurile Letea şi Caraorman se pot întâlni liane ale căror lungimi pot ajunge până la 25 m. În
Pădurea Caraorman, în locul numit Fântâna Vânătorilor, se întâlneşte cel mai bătrân stejar. Are circa
400 de ani, un diametru de 3,8 m şi este cunoscut ca „Stejarul îngenuncheat”.

…vulturul codalb este cea mai mare specie de pasăre răpitoare din Delta Dunării,
anvergura aripilor sale ajungând la 2,5 m? Primul loc într-un top al celor mai mari păsări din Deltă
este ocupat de pelicanul creţ, o specie protejată la nivel european. Anvergura aripilor sale este de
circa 320 centimetri, are o greutate de 13 kilograme ;i o lungime de 170 centimetri.

…în Delta Dunării își are habitatul Șarpele Rău (Dolichophis caspius) care atinge o
lungime de 1,8 m?

…cele mai longevive animale din Delta Dunării sunt țestoasa de uscat (Testudo
graeca ibera) și țestoasa de apă (Emy obicularis ), care pot atinge vârsta de 120 de ani?

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Mirarea din ochii unui copil e o nemărginire
care nu va încape niciodată în mintea
adulţilor.”
(Viorel VINTILĂ)

DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI

VIITORUL MEU

Când suntem mici nu avem griji sau responsabilități, știm doar să ne jucăm sau să stăm pe
lângă părinți și... cam atât.
Când ajungem la vârsta corespunzătoare trebuie să mergem la școală și asta devine cam
singura noastră responsabilitate: să învățăm, să avem grijă de cărți, să ne facem ghiozdanele seara și
să ne facem temele. Prima dată nu realizăm că trebuie să plecăm de acasă pentru 4 ore pe zi, dar apoi
ne dăm seama că trebuie să parcurgem atâta drum până acolo și înapoi dar, bineînțeles, mama ne
însoțește. Viața noastră începe să se schimbe radical în acea perioadă. Începem să fim mai
responsabili, mai grijulii, să prețuim mai mult obiectele și ușor, ușor ne maturizăm. Începem să ne
facem idei despre ceea ce am vrea să fim în viață, dar unii copii au imaginația bogată și își doresc să
fie chiar astronauți, aviatori sau alte meserii din domeniul acesta.
Trebuie să ne alegem cu atenție calea vieții; ea are multe drumuri iar noi trebuie să ne
orientăm către cel potrivit. Sunt conștient că întreaga viață este o provocare și mai mult, o încercare
în care noi trebuie să facem alegerile corecte.

 MATEI-NICUȘOR BĂJENARU
CLASA a VII-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD-ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS

„Astăzi este ziua de mâine de care ne-am
temut ieri.”
(Autor necunoscut)

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

1 februarie
Ioan MITRESCU
Aurica ILIE
Ion ŞERBAN
Ion RADU
Florin BOBLEACĂ
Florina NECŞOIU
Roberta-Daria BIŢOC
Lucas-Alexandru VASILE
2 februarie
Mircea IONESCU
Valentina VASILE
Mihaela STÎNGACIU
Eduard ŞERBAN
Florentina-Mirabela COMAN
Ana-Maria STANCIU
3 februarie
Ion FĂŞIE
Nicolae GOGU
Emil BURTOIU
Ion BOBLEACĂ
Petruţa DUŢĂ
Dumitru NEAGA
Ilarion DOBRESCU
Florin VASILE
Ioana-Georgiana GOGU
Claudia-Georgiana OACHEŞU
4 februarie
Maria DOBRESCU
Mircea SAVU
Gheorghiţa GHEORGHE
Ion NEAŢU
Silviu DUŢĂ
Alina-Constanța BĂLAŞA
Petre-Georgian ŞETREANU
Anastasia-Maria ILIE
5 februarie
Tian ŞETREANU
Vasilica DRĂCILĂ
Cornelia MIHAI
Vasile ILIE
Florina TURBATU
Georgian BUCUROIU
Ramona-Aurora MITRESCU
Georgeta-Daniela SIMIONESCU
Florin-Cristian BUCUROIU

Petre PIOARU
Florian-Adrian POPESCU
Theodor-David GHEORGHE
6 februarie
Avida CRĂCIUN
Iordan MITRESCU
Dionisie ŞERBAN
Leon OPROIU
Valentina GOGU
Camelia ENESCU
Steliana SHAMASH
Raisa-Ştefania MILEA
7 februarie
Cornel ANTOFIE
Valentin CRĂCIUN
Maria BADEA
Gheorghe-Laurenţiu ŞETREANU
Aurora TRONECI
Cornelia TRONECI
Andreea-Cristina STANCIU
Ana-Maria-Gabriela IOSIF
Andreea-Denisa GOGU
8 februarie
Vioreta DOBRESCU
Ion VLĂDUCĂ
Sorina POPESCU
Florin GRECU
Florin-Dănuţ STANCIU
Cornelia-Adriana DINIŞOR
Karyna CRĂCIUN
9 februarie
Vera DUMITRESCU
Elena BOLDE
Constantin ARON
Mihai MITRESCU
Gheorghe-Mihai FĂŞIE
Carmen ŞETREANU
Florin-Daniel BURCĂ
Fernand-Adrian BURCĂ
Mihai-Sorin SMARANDA
Delia-Maria ANTON
10 februarie
Filareta MOISE
Ion FĂŞIE
Rodica DĂNILĂ

Floarea VIŞAN
Elena BUCUROIU
Marian MARIN
Ştefan-Marian DOBRESCU
Iolanda-Elena DUMITRU
Nicolae-Ştefan SAVU
Mihaela-Monica DUȚU
Elena-Alice TRANDAFIR
Alexandra-Nicoleta POPESCU
Florin-Nicolae BUCUROIU
Răzvan Gabriel COLȚOIU
Denis-Robert NEAGA
11 februarie
Ion ZAMFIRESCU
Victor BĂLAŞA
Elena FLOREA
Eugen NECŞOIU
Elena CIOCODEICĂ
Gheorghiţa VASILE
Alexandra-Bianca SPÎNU
Ionuţ-Alexandru RĂDOI
12 februarie
Lucia BADEA
Cristian-Costel ARON
Ion-Cristian CHIORNIȚĂ
Georgian-Cristian NECŞOIU
Carmen-Victoriţa MIHAI
Ion FĂŞIE
Loredana-Mihaela STÎNGACIU
13 februarie
Paul RADU
Dumitru ENESCU
Elena DOBRESCU
Nicolae-Eugen ENE
Emil MITRESCU
Daria-Ioana SAVU
Anais-Ioana BUDEANU
14 februarie
Elisabeta GHEORGHE
Gheorghe SAVU
Vasile NEGULESCU
Adriana DUMITRU
Georgiana FĂȘIE
Valentin-Alexandru GHIŞAN
Sonia-Aurora POP

15 februarie
Verginia STANCIU
Mariana BĂLAŞA
Cristina IONAŞ
Constantin ION
Ciprian-Georgian STÂNGACIU
Ionuț-Lucian MILEA
Victor-Eduard DOBRESCU
Iuliana-Elena GHEORGHE
Denisa-Georgiana ŞTEFAN
Luis-Adrian FĂŞIE
Edoardo-Florin DUMITRESCU
16 februarie
Silvia BURCĂ
Nicolae OPROIU
Zenovia BUCUROIU
Elena BULIGIOIU
Simona OACHEŞU
Adina POPESCU
Vasilica PANAITA
Nicolae-Ionuţ MITRESCU
Mario-Gabriel VĂCARU
David UDROIU
Anastasia-Elena DOBRESCU
17 februarie
Elena UDROIU
Vasile CIOBU
Marius PETRESCU
Elena-Diana FLOREA
18 februarie
Vasile ŞETREANU
Maria TOMESCU
Maria-Cristina ȘETREANU
Bogdan-Vasile BOBLEACĂ
George-Cătălin MITRESCU
Georgiana-Roxana DRAGOMIR
19 februarie
Gheorghe ILINESCU
Constantin MANEA
Iuliana-Georgiana ZAMFIRESCU
Florin-Eugen STOICAN
Florentina-Roxana FĂŞIE
Nicoleta Ioana UDROIU
20 februarie
Aurelia-Camelia MILEA

Vasilica NEAGA
Sorin VASILE
Ştefania-Adriana BĂLAŞA
Ionela-Gianina MACSIMENCU
Dănuţ-Mihăiţă STÎNGACIU
Nicuşor-Andrei BOBLEACĂ
21 februarie
Casandra STANCIU
Mihaela MILEA
Iulian BĂLAŞA
Iuliana MANTA
Rodica-Marilena SMĂRĂNDESCU
Florina-Aurora OPREA
Iuliana DOBRESCU
Alexandru-Georgian NEAGA-UNGUREANU
Rebeca-Izabela-Maria MIHĂLCESCU
Andrei-Traian DINU
22 februarie
Victor ILINESCU
Mihail PIOARU
Vasile DOBRESCU
Nistor POPESCU
Luminiţa FĂŞIE
Ionela POPESCU
Mircea BIȚOC
Alexandra-Maria FLOREA
23 februarie
Gheorghe BURCĂ
Constantin BUCUROIU
Gabriela MITRESCU
Florica GRECU
Maria-Mirabela ANTOFIE
Clara-Maria SARU
24 februarie
Vasile STOIAN
Maria DUMITRESCU
Gheorghe DRĂGHICI
Victor-Ioan MILEA
25 februarie
Natalia STANA
Ion ION
Cornel MITRESCU
Elena OPREA
Constanța-Loredana GOGU
Andrei-Eduard BADEA

26 februarie
Laurenţiu ILINESCU
Gheorghița-Maria MANEA
Mădălina ANTOFIE
Valeria UDROIU
Vasile SPÎNU
Ionela-Mihaela LĂCĂTUŞ
Gabriel-Marius BUCUROIU
27 februarie
Filofteia CRĂCIUN
Gheorghe FLOREA
Floarea ANTOFIE
Ioan SURUGIU
Vasile STANCIU
Constantin SOLOMON
Nadia-Alina DUMITRESCU
Mihaela GHEORGHE
Gheorghe MOREANU
Iulian ŞERBAN
Vilson-Gabriel DRĂGHICESCU
Gabriela-Amalia SUSAI
Timeea-Ștefania DOBRESCU
28 februarie
Georgeta BUCĂ
Gheorghe POPESCU
Iulian ŞERBAN
Ilie GIUVLETE
Laura ANTOFIE
Mihaela DINU
Elena-Valentina BURCĂ
Vasile CHIRCĂ
Nicolae CHIŢU
Ion-Georgian GHEORGHE
Robert-Marian ILIE
Alessia-Ioana NEAGA
Anastasia MOREANU

„O, numai timpul singur e fără de sfârşit;
O, numai timpul singur e fără de hotare.”
(Li Tai Po)
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