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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„Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc
nimic în tot”.
(Giacomo LEOPARDI)

FERICIREA ESTE ÎN NOI!

Copilăria este lumea mirifică din care lipsește cu desăvârșite tristețea. Aici, copiilor li se citește
mereu pe fețe veselia, grijile nu există. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar să râdă, iar sufletele
lor zboară precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocența cu care copiii își trăiesc
copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă din roua dimineții.
Atunci când vorbesc despre copilărie, imaginea dintâi este legată de cel mai frumos lucru pe care îl
are orice om pe această lume: MAMA. Mângâierea ei caldă, suavă, mă ocrotește în fiecare moment din
primele secunde ale vieții… Glasu-i liniștit mi-a șoptit povești seară de seară și mi-a deschis drumul spre
calea viselor frumoase. Chipul ei luminos mi-a călăuzit pașii pe tot parcursul copilăriei mele. Pentru această
copilărie a mea, mama a fost exact ce înseamnă razele soarelui pentru petalele plăpânde ale unei flori: viață
și speranță.
Dacă alipesc cuvântului copilărie termenul bunătate, în fața ochilor minții, precum o icoană, îmi
apare și figura blândă a bunicilor. Zilele însorite de vară petrecute cu ei, mirosul teiului din fața casei ei ce
inunda parcă întregul univers, sunt imagini vii care mă revigorează, mă fac să zâmbesc! Grija cu care m-au
crescut atunci când stăteam la bunici mi s-a întipărit adânc în minte. La fel și mirosul prăjiturilor delicioase pe
care le făcea cu dragoste și seninătate bunica pentru mine, miros îmbietor pe care îl simt și acum. Apoi
plimbările prin pădure cu bunicul când îmi culegea fragi și-i împacheta în frunze de mesteacăn…
Copilăria va rămâne mereu în sufletul meu și va fi reperul a tot ceea ce înseamnă fericire.
Atâta timp cât voi avea în suflet o inimă de copil, pentru mine, pentru voi toți, va fi o veșnică euforie;
cred că ne vom mai putea păstra un zâmbet senin și încă vom putea zburda printre nori și stele. Copilăria nea oferit nori albi, iar dacă vom întâlni și nori negrii, cu siguranță copilul care încă există încă în noi, va putea
atinge capătul unui curcubeu.

LA MULȚI ANI COPILĂRIE!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Sufletul este unica valoare a omului, el îl face
pe slujitor egal stăpânului său.”
(SENECA)

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA MAI 2021

***
Anexa la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 181 din 14 mai 2021

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 20 mai 2021

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;
2. Acordarea scrisorilor de mulțumire publică adresate elevilor premianți la Concursul de
desene, ediția 2020 cu titlul „Regiunea mea, Europa mea”, organizat de Grupul Alianța Europeană
din cadrul Comitetului Regiunilor de la Bruxelles;
3. Conferirea TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI VULCANA-BĂI,
doamnei art. Michelle-Yvonne-Renèe BÂRLIGEANU;
4. Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;
5. Stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță ce urmează a fi utilizate de
către organul fiscal local;
6. Modificarea și completarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal,
de la nivelul comunei Vulcana-Băi, ca instituție publică locală;
7. Stabilirea de măsuri privind Sărbătoarea Sfinților Apostoli PETRU și PAVEL – ZIUA
COMUNEI VULCANA-BĂI – 29 iunie 2021;
Inițiatorul proiectelor de la pct. 3-7: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
8. Probleme curente ale administrației publice locale:
a) susținerea de către domnul Bogdan ANGHELACHE a cererii supuse spre analiză la ședința
ordinară din 20 aprilie 2021, invitat să participe la lucrările ședinței Consiliului Local;
b) prezentarea cererii doamnei Elena SPÂRLEA;
c) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind administrarea cimitirului comunal;
d) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind promovarea
propunerii pentru atribuirea denumirii intrării „Rosa VASILE”, situată în satul Vulcana de Sus, în
vederea analizei și avizării de către Comisia de atribuire de denumiri județeană Dâmbovița;
9. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că
unora ca aceştia este împărăţia lui
Dumnezeu.”
(DOMNUL IISUS HRISTOS)

SFÂNTUL NICETA DE REMESIANA – 24 IUNIE

În fiecare an, la 24 iunie, Biserica face pomenirea Sfântului
Niceta de Remesiana, ierarh daco-roman de neam. Numele său
provine din limba greacă şi înseamnă „învingător”. Cetatea
Remesiana a fost întemeiată de împăratul Traian, situată în
provincia romană Dacia Mediterranea, într-o regiune de deal, pe
valea râului Nişava. Astăzi este localizată în satul sârbesc Bela
Palanka, la 30 de kilometri de oraşul Niş (fostul Naissus roman),
către graniţa cu Bulgaria. În scaunul episcopal al cetăţii a păstorit
Ierarhul Niceta începând din anul 366, până după 414, când avem
ultimele date despre existenţa sa. Prin rodnica sa activitate
misionară şi pastorală de la sud şi nord de Dunăre, Sfântul Niceta
a avut o contribuţie importantă la răspândirea creştinismului în
rândul strămoşilor noştri daco-romani. Viaţa şi activitatea sa au
fost consemnate în scris, în primul rând prin condeiul prietenului
său, Sfântul Paulin de Nola (353-431).
În limba română se remarcă studiile părintelui profesor Ştefan Alexe, autor al unei teze de
doctorat cu titlul „Sfântul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică din secolele IV-V”,
precum şi scrierile vrednicului de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei. Născut pe la
anul 340 chiar în cetatea pe care avea să o păstorească, Niceta se pare că şi-a petrecut prima parte a
vieţii în Apusul Europei. Toate scrierile sale sunt în limba latină, într-o exprimare aleasă, izvoarele
acestor scrieri sunt tot de limbă latină, iar cel mai bun prieten al său a fost Sfântul Paulin de Nola,
localitate din Italia, în apropiere de Napoli. S-au consemnat două vizite făcute de Niceta în Italia, cu
destinaţia Roma, dar şi opriri la Paulin, în Campania, „spre a se închina la moaştele Sfântului Felix”,
în anii 389 şi 402. După fiecare vizită, episcopul nolanez i-a dedicat câte un poem din care
descoperim atât portretul vrednicului ierarh daco-roman, cât şi admiraţia autorului pentru
organizarea exemplară a eparhiei din Remesiana.
Primul poem al Sfântului Paulin porneşte de la grija ce i-o poartă prietenului său în lungul
drum de întoarcere din Italia către Remesiana natală, având în vedere că Niceta avea de străbătut
teritoriile balcanice controlate de barbari, ale căror atacuri erau cunoscute. Aceiaşi barbari, însă, erau
ţinta operei misionare creştine: „Păgânii, vestiţi prin tâlhării şi omoruri, locuind prin munţi, datorită
lui Niceta au devenit slujitori ai lui Hristos, popor paşnic, unii îmbrăcând chiar haina monahală.”
Sciţii, geţii şi dacii cu toţii îl numeau „părinte”.
Mitropolitul Nestor scria, în acest sens, că „şi-a desfăşurat sfânta sa lucrare de convertire în
spaţiul Daciei Mari, pentru acelaşi popor creştin, atât din dreapta, cât şi din stânga Dunării“. Erudiţia
Sfântului Niceta de Remesiana este dovedită de lucrările scrise, toate în limba latină, ca mijloc de
activitate misionară şi pastorală. Dogmatic, veghea cu străşnicie la apărarea dreptei credinţe, des
încercată de disputele cu ereticii, specifice perioadei în care a vieţuit. Didactic, descoperea învăţătura
creştină atât catehumenilor, cât şi creştinilor neiniţiaţi. Liturgic, explica frumuseţea cultului divin,
povăţuind atitudinea necesară în timpul slujbelor, cântarea omofonă sau ţinuta vestimentară. Opera
socotită de căpătâi a fost tradusă în limba română cu titlul de „Cărticele de învăţătură”, un catehism
pentru cei ce se pregăteau să primească Sfânta Taină a Botezului, „căci ce poate să fie mai bun decât
hotărârea omului de a deveni din păgân credincios, din păcătos drept, din sclav liber, din duşman
prietenul lui Dumnezeu şi moştenitor al împărăţiei cereşti?”.

Scrierile „Despre privegherea robilor lui Dumnezeu” şi „Despre folosul cântării de psalmi”
sunt două predici cu caracter practic ale Sfântului Niceta, care dovedesc unitatea şi continuitatea
cultului ortodox rânduit de Sfinţii Părinţi şi păstrat cu sfinţenie până în zilele noastre. Din prima
predică aflăm că privegherea fusese introdusă de curând ca slujbă bisericească rânduită a se săvârşi
vineri seara şi sâmbătă seara, bogată în cuvântări, imne de laudă şi lecturi sfinte. Poporul român a
adoptat această rânduială, dând noi înţelesuri noţiunii de priveghere, toate pornind de la slujba
atestată de Sfântul Niceta. Mitropolitul Nestor Vornicescu vorbeşte despre pasărea numită
privighetoare, despre slujba de sâmbătă seara sau din ajunul praznicelor care la mănăstiri se numeşte
Priveghere, şi tot de la priveghere, în cultul Bisericii pentru cei răposaţi, avem „priveghiul” din
noaptea dinaintea înmormântării şi denumirea de „privighetoare” pentru lumânarea de pe pieptul
mortului.
Cea de-a doua scriere este un istoric al utilizării psalmilor în scrierile Vechiului şi Noului
Testament, aceste „taine ale lui Hristos” care aduc atâtea binefaceri spirituale. Pentru ca slujba
bisericească să fie o armonie în comuniune, recomandă următoarea conduită: „Când se cânta, toţi să
cânte; la rugăciune, toţi să se roage; când se citeşte, să se facă linişte ca toţi să audă la fel ceea ce
citeşte lectorul, iar nu unii rugându-se cu voce tare, să facă zgomot. Dacă soseşti mai târziu, în timp
ce se citeşte, adoră numai pe Domnul, închină-te şi ascultă cu atenţie”.
Un îndemn de acum mai bine de 1.600 de ani, la fel de actual şi astăzi! În anul 370, Sfântul
Niceta a compus imnul „Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm”, sau, pe scurt, Te Deum, cu scopul de a
întări învăţătura dogmatică ortodoxă în faţa provocării ereticilor. Cunoscător al artei muzicale, a
folosit cântarea liturgică pentru o mai bună însuşire de către credincioşi a adevărurilor de credinţă.
Mitropolitul Nestor avea să afirme că „noi, românii, de la începuturile Bisericii noastre am avut în
sfântă folosinţă şi acest înălţător imn al Sfântului Niceta de Remesiana, în limba originală latină, la
vremea creării lui, fiind apoi, în mod incontestabil, tradus şi în română de timpuriu, pentru că nu ar fi
putut lipsi din repertoriul serviciului religios al unui popor ca al nostru, având o neabătută râvnă
creştină, un cler şi ierarhi care se preocupau cu toată grija de păstrarea ritualului ortodox, a
integrităţii conţinutului acestui ritual”.
Părintele profesor Ştefan Alexe socoteşte că imnul Te Deum a pătruns pe pământul românesc
odată cu misionarii trimişi de autor: „Uşor de reţinut, cuprinzând, pe scurt, învăţături esenţiale
mântuirii, de o curăţie cristalină a credinţei întocmai ca apa izvoarelor de munte, imnul Sfântului
Niceta a fost învăţat cu uşurinţă de străbunii noştri, care l-au lăsat moştenire din neam în neam,
ajungând până la noi”. Frumoasa cântare se regăseşte şi la sfârşitul „Psaltirii în versuri“ a Sfântului
Mitropolit Dosoftei, din anul 1673, în limba slavonă. O scrisoare din data de 13 decembrie 414
adresată de episcopul Inocenţiu I al Romei „episcopilor macedoneni” este ultimul document ce
aminteşte de Sfântul Niceta în scaunul eparhiei de Remesiana. Data mutării sale la cele veşnice a fost
trecută sub tăcere de istorie, lăsând loc diferitelor interpretări care ajung chiar la anul 416.
Martirologiile romane îl sărbătoresc la 7 ianuarie, în aceeaşi zi cu cel ce i-a fost bun prieten,
Sfântul Paulin de Nola. Biserica noastră îl prăznuieşte, însă, la 24 iunie.Prin vorbă, condei şi cânt,
Sfântul Niceta de Remesiana se dovedeşte a fi, pentru poporul român, un misionar de evanghelizare,
dar şi un factor de romanizare. Predicând şi scriind într-o latină clară şi simplă, a avut o importantă
contribuţie la continuitatea populaţiei daco-romane în spaţiul carpato-danubiano-pontic după
retragerea aureliană.
Tezaurul moştenit este preţuit de ilustrul preot profesor Ioan G. Coman: „Ortodoxia
românească a primit prin strămoşii ei daco-romani şi prin generaţiile lor următoare până azi credinţa
şi doctrina teologică fără schimbare de la Sfântul Niceta... Claritatea gândirii teologice la români
vine, în mare măsură, de la Sfântul Niceta. Dulceaţa slujbelor şi a cazaniilor Ortodoxiei româneşti,
care a dat naştere, se pare, cuvântului „privighetoare”, se prelinge, probabil tot de la el: „Limba
noastră-i limbă sfântă, limba vechilor cazanii”. Împletirea teologiei cu filocalia, în Ortodoxia noastră,
e o tradiţie spirituală care urcă până la Sfântul Niceta, Sfântul Ioan Casian, Teotim I şi călugării sciţi,
care, toţi, se străduiesc pentru desăvârşire”.

Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Iubirea este floarea vieţii şi înfloreşte neaşteptat
şi fănă nicio lege.”
(D. H. LAWRENCE)

ȚARA MEA

Acolo unde-s nalţi stejari
Şi cât stejarii nalţi îmi cresc
Flăcăi cu piepturile tari,
Ce moartea-n faţă o privesc;
Acolo, unde-s stânci şi munţi,
Şi ca şi munţii nu clintesc
Voinicii cei cu peri cărunţi
În dor de ţară strămoşesc;
Şi unde dorul de moşie
Întotdeauna drept a stat
Şi bărbăteasca vitejie
A-mpodobit orice bărbat;
Acolo este ţara mea,
Şi neamul meu cel românesc!
Acolo eu să mor aş vrea,
Acolo vreau eu să trăiesc!
Acolo unde întâlneşti
Cât ţine ţara-n lung şi-n lat
Bătrâne urme vitejeşti
Şi osul celor ce-au luptat;
Şi unde vezi mii de mormane
Sub care-adânc s-au îngropat
Mulţime de oştiri duşmane,
Ce cu robia ne-au cercat;
Acolo este ţara mea
Şi neamul meu cel românesc!
Acolo eu să mor aş vrea,
Acolo vreau eu să trăiesc!
Ioan NENIȚESCU

 Rebeca UȚA
inspector în cadrul Compartimentului de
Asistență Socială și Medicală Comunitară

„Bucuria se poate năpusti asupra ta ca o
fiară sălbatică, doborându-te.”
(Henryk SIENCKIEWICZ)

ALEKSANDR SERGHEEVICI PUȘKIN – 222 DE ANI DE LA NAŞTEREA
POETULUI, DRAMATURGULUI ȘI ROMANCIERULUI RUS – (6 IUNIE 1799)

Pușkin s-a născut în nobilimea rusă la Moscova. Tatăl său, Serghei Lvovici
Pușkin, aparținea familiilor nobile din Pușkin. Străbunicul său matern era
generalul Abram Petrovici Gannibal, născut în Africa Centrală . A publicat prima
sa poezie la vârsta de 15 ani și a fost recunoscut pe scară largă de către instituția
literară până la absolvirea liceului Tsarskoye Selo . După absolvirea liceului, Pușkin
a recitat controversatul său poem „Oda libertății ”, unul dintre cele câteva care au
dus la exilul său de către țarul Alexandru I al Rusiei . În timp ce se afla sub
supravegherea strictă a poliției politice a țaruluiși incapabil să publice, Pușkin a
scris cea mai faimoasă piesă a sa, drama Boris Godunov . Romanul său în
versuri , Eugene Onegin , a fost serializat între 1825 și 1832.
Pușkin a fost rănit fatal într-un duel cu presupusul iubit al soției sale,
cumnatul ei, Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès , cunoscut și sub numele de Dantes-Gekkern, un
ofițer francez care lucrează la Regimentul de Gardă Chevalier.
Născut la Moscova, Pușkin a fost încredințat îngrijitorilor și tutorilor francezi și a vorbit mai ales
franceză până la vârsta de zece ani. El a făcut cunoștință cu limba rusă prin comunicarea cu iobagii
gospodăriei și cu bona sa, Arina Rodionovna, pe care o iubea cu drag și era mai atașat de propria mamă. A
publicat prima sa poezie la 15. Când a terminat școala, ca parte a primei clase de absolvire a
prestigiosului liceu imperial din Tsarskoye Selo , lângă Saint Petersburg , talentul său era deja recunoscut
pe scena literară rusă. La liceu a fost student al lui David Mara, cunoscut în Rusia sub numele de David de
Boudry , un frate mai mic al revoluționarului francez Jean-Paul Marat . La După școală, Pușkin s-a
cufundat în cultura intelectuală a tineretului, vibrantă și răvășitoare, a capitalei, Saint Petersburg. În 1820, a
publicat primul său poem lung, Ruslan și Ludmila , cu multe controverse despre subiectul și stilul său.
În timp ce se afla la liceu, Pușkin a fost puternic influențat de învățăturile individualiste liberale
kantiene ale lui Alexandru Petrovici Kunitsyn, pe care Pușkin îl va comemora ulterior în poezia sa din 19
octombrie. Pușkin s-a cufundat, de asemenea, în gândul Iluminismului francez, căruia îi va rămâne
permanent îndatorat pe tot parcursul vieții sale, în special pe Diderot și Voltaire, pe care i-a descris ca „primii
care au urmat noul drum și care au adus lampa filozofia în arhivele întunecate ale istoriei ".
Pușkin s-a angajat treptat reformei sociale și a apărut ca purtător de cuvânt al radicalilor literari.
Acest lucru a supărat guvernul și a condus la transferul său din capitală în mai 1820. El a plecat în Caucaz și în
Crimeea și apoi în Kamianka și Chișinău în Moldova , unde a devenit francmason .
Iubitul căsătorit al lui Pușkin, Anna Petrovna Kern, pentru care probabil a scris cel mai faimos poem
de dragoste în limba rusă
S-a alăturat Filiki Eteria , o organizație secretă al cărei scop era să răstoarne stăpânirea otomană în
Grecia și să stabilească un stat grec independent. El a fost inspirat de revoluția greacă și când a izbucnit
războiul împotriva turcilor otomani, a ținut un jurnal care înregistra evenimentele revoltei naționale.
A rămas la Chișinău până în 1823 și a scris două poezii romantice, care i-au adus aprecieri: Captivul
Caucazului și Fântâna Bakhchisaray . În 1823, Pușkin s-a mutat la Odessa , unde s-a confruntat din nou cu
guvernul, care l-a trimis în exil pe moșia rurală a mamei sale, Mihailovskoye (lângă Pskov ), din 1824 până în
1826.
În Mikhaylovskoye, Pușkin a scris poezii de dragoste nostalgice pe care a dedicat Elizaveta
Vorontsova, soția lui Malorossia lui general-guvernator . Apoi Pușkin a continuat să lucreze la romanul său
de versuri Eugene Onegin .
În Mihaylovskoye, în 1825, Pușkin a scris poezia To . În general, se crede că i-a dedicat acest poem
Anna Kern , dar există și alte opinii. Poetul Mihail Dudin credea că poezia era dedicată iobagului Olga
Kalașnikova. Pușkinistul Kira Victorova credea că poemul era dedicat împărătesei Elizaveta Alekseyevna.
Vadim Nikolayev a susținut că ideea despre împărăteasă era marginală și a refuzat să o discute, în timp ce
încerca să demonstreze că poemul a fost dedicat Tatyanei Larina, eroina lui Eugene Onegin .
Autoritățile l-au convocat pe Pușkin la Moscova după ce poezia sa „Oda libertății” a fost găsită
printre lucrurile rebelilor din Răscoala decembristă (1825). După exilul său în 1820, prietenii și familia lui

Pușkin au solicitat continuu eliberarea acestuia, trimițând scrisori și întâlnindu-se cu țarul Alexandru I și apoi
cu țarul Nicolae I pe urmele Răscoalei decembriste. La întâlnirea cu țarul Nicolae I Pușkin a obținut eliberarea
din exil și a început să lucreze ca consilier titular al țarului al Arhivelor Naționale. Totuși, pentru că insurgenții
din Răscoala decembristă (1825) la Sankt Petersburg păstrase unele dintre poeziile politice anterioare ale lui
Pușkin, țarul a păstrat controlul strict asupra a tot ce a publicat Pușkin și nu a putut călători după bunul plac.
În același an (1825), Pușkin a scris și ceea ce va deveni cea mai faimoasă piesă a sa, drama Boris
Godunov , în timp ce se afla la moșia mamei sale. Cu toate acestea, nu a putut obține permisiunea de a o
publica până la cinci ani mai târziu. Versiunea originală și necenzurată a dramei nu a fost pusă în scenă decât
în 2007.
În jurul anilor 1825–1829 s-a întâlnit și s-a împrietenit cu poetul polonez Adam Mickiewicz , în timpul
exilului în centrul Rusiei. În 1829 a călătorit prin Caucaz până la Erzurum pentru a vizita prieteni care luptau
în armata rusă în timpul războiului ruso-turc . La sfârșitul anului 1829 Pușkin a vrut să plece într-o călătorie în
străinătate, dorința reflectată în poemul său Поедем, я готов; куда бы вы, друзья ... El a solicitat
permisiunea pentru călătorie, dar a primit răspuns negativ de la Nicolae I la 17 ianuarie 1830.
Natalia Pușkina, portret de Alexander Brullov , 1831.
În jurul anului 1828, Pușkin a cunoscut-o pe Natalia Goncharova , pe atunci 16 ani și una dintre cele
mai discutate frumuseți din Moscova. După multe ezitări, Natalia a acceptat o propunere de căsătorie de la
Pușkin în aprilie 1830, dar nu înainte de a primi asigurări că guvernul țarist nu avea intenții de a-l persecuta
pe poetul libertarian. Mai târziu, Pușkin și soția sa au devenit obișnuiți ai societății judecătorești. S-au logodit
oficial la 6 mai 1830 și au trimis invitații de nuntă. Din cauza izbucnirii holerei și a altor circumstanțe, nunta a
fost amânată cu un an. Ceremonia a avut loc la 18 februarie 1831 (stil vechi) în Biserica Marii Înălțări de pe
strada Bolshaya Nikitskaya din Moscova. Când țarul i-a dat lui Pușkin cel mai mic titlu de curte, Gentleman of
Chamber, poetul s-a înfuriat, simțind că țarul intenționează să-l umilească, sugerând că Pușkin a fost admis
în curte nu din propriile sale merite, ci doar pentru ca soția sa, care avea mulți admiratori inclusiv țarul
însuși, ar putea participa în mod corespunzător la balurile de pe teren.
Georges d'Anthès
În anul 1831, în perioada influenței literare crescânde a lui Pușkin, a întâlnit pe unul dintre ceilalți
mari scriitori ai Rusiei, Nikolai Gogol. După ce a citit volumul de nuvele 1831–1832 al lui Gogol Serile la o
fermă lângă Dikanka , Pușkin l-a susținut și va prezenta unele dintre cele mai faimoase nuvele ale lui Gogol în
revista The Contemporary , pe care a fondat-o în 1836.
Până în toamna anului 1836, Pușkin cădea din ce în ce mai mult și se confrunta cu zvonuri
scandaloase conform cărora soția sa avea o relație amoroasă. La 4 noiembrie, el a trimis o provocare la un
duel către Georges d'Anthès , cunoscut și sub numele de Dantes-Gekkern. Jacob van Heeckeren, tatăl
adoptiv al lui d'Anthès, a cerut ca duelul să fie întârziat cu două săptămâni. Cu eforturile prietenilor poetului,
duelul a fost anulat. La 17 noiembrie, d'Anthès a făcut o propunere surorii Nataliei Goncharova (Pușkin) Ekaterina Goncharova. Căsătoria nu a rezolvat conflictul. Georges d'Anthès a continuat să o urmărească pe
Natalia Goncharova în public și au circulat zvonurile că d'Anthès s-a căsătorit cu sora Nataliei doar pentru ași salva reputația. La 26 ianuarie (7 februarie în calendarul gregorian) din 1837 Pușkin a trimis lui Heeckeren
o „scrisoare extrem de jignitoare”. Singurul răspuns la acea scrisoare ar putea fi o provocare la un duel, așa
cum știa Pușkin. Pușkin a primit provocarea formală la un duel prin cumnata sa, Ekaterina Gekkerna,
aprobată de d'Anthès, Pușkin l-a rugat pe Arthur Magenis , apoi atașat la consulatul general britanic din
Sankt Petersburg , să fie al doilea său. Magenis nu a acceptat oficial, dar la 26 ianuarie (7 februarie), s-a
apropiat de vicontele d'Archiac pentru a încerca o reconciliere; cu toate acestea, d'Archiac a refuzat să
vorbească cu el, deoarece el nu era încă oficial al doilea al lui Pușkin. Magenis, incapabil să-l găsească pe
Pușkin seara, i-a trimis o scrisoare printr-un mesager la ora 2 dimineața, refuzând să fie al doilea, întrucât
posibilitatea unei înțelegeri pașnice a fost deja anulată, iar prima sarcină tradițională a al doilea a fost să
încerce să aducă o reconciliere.
Duelul cu d'Anthès a avut loc pe 27 ianuarie (8 februarie) la râul Negru , fără prezența unei secunde
pentru Pușkin. D'Anthès a tras primul, rănindu-l critic pe Pușkin; glonțul i-a intrat la șold și i-a pătruns în
abdomen. D'Anthès a fost rănit ușor doar la brațul drept. Două zile mai târziu, pe 29 ianuarie (10 februarie)
la 14:45, Pușkin a murit de peritonită .
La cererea soției lui Pușkin, el a fost pus în sicriu în rochie de seară - nu în uniformă de cameră-cadet,
uniforma oferită de țar. Slujba de înmormântare a fost atribuită inițial Catedralei Sf. Isaac, dar a fost mutată
la biserica Konyushennaya. Au participat mulți oameni. După înmormântare, sicriul a fost coborât în subsol,
unde a rămas până la 3 februarie, când a fost mutat în provincia Pskov. Alexandru Pușkin a fost înmormântat
pe terenul mănăstirii Svyatogorsky în actualul Pushkinskiye Gory , lângă Pskov , alături de mama sa. Ultima
sa casă este acum un muzeu .

 PROF. Petra MICULESCU

„Aproape orice grădină, dacă o vezi la
momentul potrivit, poate fi confundată cu
Paradisul...”
(Henry MITCHEL)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ÎȚI LAS DESCHISĂ UȘA
de Dorin DUMITRIU
Și într-o zi, când vântul va-nceta să bată
Prin crengile golașe din bătrânul tei,
Am să mă-ntorc oftând la poartă
Să văd căsuța unde-au stat părinții mei.
Nu am strigat,deși e poarta încuiată
Ei, nu mai sunt, sunt sfinți acum,
A mai rămas din ce a fost odată.
Teiul bătrân, ce-și plânge frunzele pe drum.
Mă înfior și-apoi tresar de scârțâitul porții
Și parcă intru în cel mai sfânt altar,
Aud șoptit cum mă întreabă morții:
- Copile drag, de ce ne vizitezi atât de rar?
Tu ai uitat cu câtă trudă te-am crescut,
Sudoarea frunții noastre și mâinile crăpate?
Noi, pentru tine am făcut tot ce-am putut
Dar ai crescut si ai plecat mult prea departe.
Mai vino drag copil din când în când acasă
Că se dărâmă gardul și casa noastră dragă,
Așează-te pe scaun, la bătrâna masă
Aprinde lumânări și lasă-le ardă.
Măcar atât să faci, s-avem și noi lumină
C-am stat în întuneric în trecut,
N-avem nevoie de o masă plină
Doar să-ți aduci aminte de cine te-a crescut…

„Florile sunt poeziile pământului.”
(Valeria MAHOK)

ȘTIAȚI CĂ…

 Singurul oraş din Delta Dunării, Sulina, care are port atât la
Dunăre, cât şi la Marea Neagră, este situat la cea mai joasă altitudine
din România şi este totodată cel mai însorit teritoriu al țării noastre.
 Teritoriul Deltei Dunării se mărește în fiecare an cu
aproximativ 40 metri pătrați.
 Delta Dunării se află pe suprafața României într-un procent
de 82%, restul fiind localizată pe teritoriul Ucrainei.
 Delta Dunării este un muzeu al biodiversității, unde poți
vedea peste 1830 de specii de copaci și plante, peste 2440 de specii
de insecte, 91 de specii de moluște, 11 specii de reptile, 10 specii de
amfibieni, 320 de specii de păsări și 44 de specii de mamifere, foarte
multe dintre acestea fiind declarate specii unice și monumente ale
naturii.
 În Delta Dunării se întâlnesc singurele păduri de nisip din țară: Letea şi Caraorman, unde
cresc liane de până la 25 m.
 În pădurea Caraorman, în locul numit „Fântâna Vânătorilor”, se găsește cel mai bătrân stejar
din țară. Are circa 400 de ani, un diametru de 3,8 metri şi este cunoscut ca ‘Stejarul îngenuncheat’.
 Se întâlnesc și două plante carnivore în deltă: otrăţelul de baltă şi aldrovanda.
 Este cea mai mare rezervație de ținuturi umede (teritoriu mlăștinos) din Europa, acoperind o
suprafață de 2.681 km pătrați.
 Aici se întâlnește cel mai mare potențial de plante medicinale: aproximativ 195 de specii.
 Şarpele rău este una dintre cele mai agresive specii din Deltă: este cel mai lung şarpe din
Europa, ajungând până la 2 metri şi este specie protejată pe tot continentul nostru.
 În Deltă avem şi o specie de fluture imens, de noapte, denumit „ochi de păun”. Acesta are o
anvergură a aripilor de 18cm.
 Cea mai mică pasăre din România trăieşte în Deltă şi este pitulicea, cunoscută ca „Ochiul
boului”, având cel mult 10 cm lungime și o greutate de 13 grame.
 Delta Dunării este cel mai important loc de popas pentru păsările migratoare ce călătoresc
între regiunea tropicală și cea arctică, cinci din cele mai importante drumuri de pasaj trecând pe aici.
 Cele mai mari păsări prăduitoare din Delta Dunării sunt Pelicanul Creț, anvergura aripilor
sale atingând 3,2 metri si Vulturul Codalb, cu anvergura aripilor de până la 2,5 metri.
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 Prof. Mihai MICULESCU

„Florile au graiul lor… înflorit.”
(Harry ROSS)

1 aprilie
Gheorghe MITRESCU
Vasile LA
SARU
SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM
MULȚI ANI
Aurelia ŞERBAN
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA IIUNIE
Aurora BĂLAŞA

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUŢI ÎN LUNA IUNIE

1 iunie
Elena ŞERBAN
Filareta NEGULESCU
Ion MEDREGA
Elena GRECU
Gabriela STANCIU
Vasile DUMITRU
Ion FĂŞIE
Gerorgian-Octavian ŞETREANU

Corneliu ENESCU
Violeta DOBRESCU
Cornelia-Mirela IOSIF
Maria PIOARU
Cristina POPESCU
Florica-Magdalena UŞURELU
Vlăduț-Andrei STANCIU

2 iunie
Nicolae IONAŞ
Rodica GHEORGHE
Otilia BUCĂ
Nicolae IOSIF
Gheorghe OPREA
Constantin ZEGHERU
Alice-Cornelia VIZIREANU
Vasile-Marian ȚUȚUIANU
Alexandru PIOARU

5 iunie
Maria BULIGIOIU
Constanța SMARANDA
Ion-Cristofor FĂŞIE
Floarea MITRESCU
Angelica MIHAI
Cornelia GHEORGHE
Mihail MITRESCU
Mădălina-Elena CIOBU
Gabriel ZEGHERU
Filian PIOARU
Dresdenmona CRĂCIUN
Mariana-Eliza DUŢĂ
Mara-Alexandra-Julie NICSICI

3 iunie
Constanța PIOARU
Daniela SURUGIU
Tiberiu ILINCA
Mirela MOREANU
Constantin-Mitică MACAVEI
Marius-Gabriel ZEGHERU
Ionuţ-Vlăduţ STOIAN
Ionuț-Alexandru MIHĂESCU

6 iunie
Valentin AMBROZIE
Elena SPÎNU
Ramona-Petruţa BUCUROIU
Maria-Manuela GHEORGHE
Georgiana MOROE
Diana-Magdalena NICOLAE
Emil-Gabriel VASILE
Edward-Florin-Constantin MITRESCU

4 iunie
Marioara TUDOR
Galina FLOREA
Gheorghe PIOARU

7 iunie
Ion STOICA
Ion BULIGIOIU
Emilia FĂŞIE

Dumitru POPESCU
Constantin-Mihai BĂLAŞA
Luiza-Daniela MITRESCU
8 iunie
Alexandrina GRECU
Gheorghe CRĂCIUN
Micşunica PETRESCU
Elena-Iuliana OANCEA
Emil PIOARU
Mircea-Gabriel BĂLAŞA
Simona-Luiza SAVU
Nicolae-Silviu CRĂCIUN
Constantin-Stelian FĂŞIE
Liviu-Marian ILIE
Alexandru-Adrian ISTRĂTOIU
Silviu-Vasile ILIE
Marius BUCUROIU
Bogdan-Nicolae ANTOFIE
Florin-Ciprian LĂCĂTUŞ
Vasile-Cosmin PIOARU
Florin-Vlăduţ DOBRESCU
9 iunie
Rodica SUSANU
Ion SUSANU
Adrian-Ionuţ PÎRVU
Elena-Alina NEGULESCU
Silviu-Dumitru DUŢĂ
Rareș-Ionuț SARU
10 iunie
Polixenia ANTOFIE
Genoveva ŞETREANU
Aneliza POPESCU
Ramona MITRESCU
Patrik-Costin MARIN
Maria-Izabela POPESCU
Alma-Elena MĂGUREANU

Petruţa-Andreea BURCĂ
Gabriela-Ioana IACOB
13 iunie
Steliana SAVU
Elena AVRAM
Elena SARU
Maria MANTA
Ion GHEORGHE
Maria-Mirela SMARANDA
Mihaela-Corina MILEA
Alexandru PETRESCU
Evelina-Elena MORARU
Bogdan-Lucian GRECU
14 iunie
Sabina NECŞOIU
Constanța DOBRESCU
Adriana CIOCĂU
Cătălin-Andrei IONIŢĂ
Andrei-Ronaldo POROJAN
Alexandra-Daniela BĂLAŞA
Ciprian GRECU
Giuseppe-Gabriel FĂŞIE
Ianis-Mihai GRECU
Alesia-Maria GRECU
15 iunie
Maria PIOARU
Maria MARINESCU
Loredana-Daniela NEAGU
Carmen-Elena GHEORGHE
Ramona ARON
Ana-Maria GHEORGHE
Andrei-Cristian STOICA
Luana-Maria MANEA
Elena JOIŢA
Vlad-Andrei NEAGA

11 iunie
Iliana ENESCU
Ecaterina ILIE
Elena MEDREGA
Adriana PIOARU
Georgiana-Elena FĂŞIE
Vasile-Claudiu STOICA
Ionuț-Gabriel BĂLAŞA
Ana-Maria-Daniela DOBRESCU
Andrei-Răzvan FĂȘIE

16 iunie
Elena ANTOFIE
Corneliu CIOCAN
Marinel UŢA
Maria CRĂCIUN
Romică-Ciprian ZAMFIRESCU
Dănuţ ENESCU
Roxana-Ionela BĂLAŞA
Bogdan-Vlăduț GRECU
Diana-Nicolaeta MANTA
Alexandru Rareş ILIE

12 iunie
Cristinel-Petre DOBRESCU
Adina-Gabriela DOBRESCU
Mariana MICU
Elena-Mădălina ZEGHERU
Marius-Ionuţ PANĂ

17 iunie
Traian DINU
Gheorghe VASILE
Gheorghiţa MIHAI
Constantin SAMFIRESCU
Daniela STOICA

Gabriel ŞERBAN
Petru-Alexandro ARON
18 iunie
Emilia MIRA
Liliana POPESCU
Stelian FĂŞIE
Gheorghe-Sorin RĂDOI
Marian DINIŞOR
Daniel FLOREA
Oana-Maria ILIE
Ioan-Daniel PETRESCU
Ana-Maria MĂRCUȚĂ
Francesco-Nicolae DOBRESCU
Anastasia-Petruța FĂȘIE
19 iunie
Vasilica ŞETREANU
Laurenţiu MILEA
Aritina DOBRESCU
Aurel MOROE
Andrea-Denisa BERECHET
Sofia ȘERBAN
Eduard-Ionuț SARU
20 iunie
Maria SARU
Gheorghe ŞETREANU
Veronica SARU
Ion FĂŞIE
Corvin CHIRAN
Alexandra-Mariana PĂUNESCU
Sabin-Petruț OPROIU
Alexandru-Ilie SAVU
Rebeca-Alexandra DOBRESCU
Dragoş-Alexandru NICOLĂESCU
21 iunie
Mioara MÎNDROIU
Luminiţa ILIE
Maria-Simona VĂCARU
Ion-Claudiu ILIE
Cristina GHEORGHE
Emilian-Codruţ CĂLIN
Robert-Ștefan-Gheorghe NEGULESCU
Ainhoa-Andreea NICOLĂESCU
Raisa-Ioana MITRESCU
22 iunie
Ion ARON
Maria UDROIU
Maria STÂNGACIU
Elena SPÎNU
Elena ILIE
Emil DOBRESCU
Cătălin-Petrică ILIE

23 iunie
Viorica OACHEŞU
Petre ŞETREANU
Ion BUCĂ
Alexandru STAN
Ion BIŢOC
Florin ŢUŢUIANU
Alecsandra-Simona NEGULESCU
George-Bogdan STOIAN
Laura-Gabriela NEAGA
24 iunie
Aurel FĂȘIE
Ionela ILIE
Nicolae GRECU
Gheorghe VASILE
25 iunie
Elena CIOCAN
Aurica MITRESCU
Teodor FĂŞIE
Sorin GRECU
Irinuş-Alina TRONECI
Adriana MILEA
Cătălin-Ionuţ FĂŞIE
Andreea-Beatris OANCEA
Luis-Georgian MITRESCU
Alexia-Ştefania ILIE
Mario-Andres VASIAN
26 iunie
Mircea DĂNILĂ
Nicolae LĂCĂTUŞ
Aurelian MITRESCU
Miriam MIHAI
Anisia ȘERBAN
27 iunie
Valeria BURCĂ
Elena BÎRLOG
Ionică OPROIU
Nicolae ŢUŢUIANU
Elena STOICA
Anişoara MOISE
Liliana STÎNGACIU
Petruţa-Corina UDROIU
Corneliu FLOREA
Marian-Tiberiu LĂCĂTUŞ
Petruţ-Antonio LĂCĂTUŞ
Flavius-Andrei DOGARU
28 iunie
Vasilica DOBRESCU
Vlăduţ-Ionuţ ZAMFIRESCU
Vasile-Bogdan FĂŞIE
29 iunie

Maria ŞERBAN
Petre MIHAI
Aurel MIHAI
Antonio-Cornel NICOLAE
Elena MIHAI
Vasile GAFIŢOIU
Petruţa-Cristina FĂŞIE
Alina-Ionela STOIAN
Petre DINU
Emilian-Codruţ PIOARU
Vasile-Victor STOIAN
Mirabela-Petruța BARBU
Hermina-Petruţa DOBRESCU

CĂSĂTORII:

30 iunie
Vasile BĂLAŞA
Georgeta MORARU
Grigore BADEA
Florina STANCIU
Mihaela CHIȚU
Ionela COLȚOIAȘ
Nicoleta PETRESCU
Marian-Aurel NICOLĂESCU
Elena-Mirabela SPÎNU
Amalia-Maria ZAMFIR
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