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Limba noastra-i graiul pâinii, 
Când de vânt se misca vara;

In rostirea ei batrânii
Cu sudori sfintit-au tara.

Limba noastra-i frunza verde, 
Zbuciumul din codrii vesnici, 
Nistrul lin, ce-n valuri pierde

Ai luceferilor sfesnici.
Nu veti plânge-atunci amarnic, 

Ca vi-i limba prea saraca, 
Si-ti vedea, cât îi de darnic
Graiul tarii noastre draga.
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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

 Dragostea, fericirea, frumusetea, timpul, 
neputiinta omului in fata implacabilului...
 Un gand, Un vis... O 
dorinta,Tristete,Bucurie. Fiecare dintre noi le 
simte, le traieste si doreste, la un moment dat, sa 
le impartaseasca. Vrem sa iubim, sa fim iubiti. Si 
totusi, parca exista ceva mai profund, ceva mai 
trainic, ceva ce ne da cu adevarat putere, ceva ce 
nu ne lasa sa ne descurajam, ceva ce ne da, pana 
la urma, aripi sa visam din nou
 ”Lumea este un teatru, dar și teatrul este o 
lume”
 De ce mai mergem încă la teatru? Viața 
fiecărei persone este oricum cao piesă de teatru, 
fiecare își joacă propriul rol în viață.
 Pentru mine teatrul este un film mult mai 
bun, deoarece este mult maireal. Pe acea scenă 
joacă niște oameni, cărora le simți trăirile și 
pasiunea în timp ce interpretează un rol.
 Regizorul Yuri Korndonsky a zis : ”Teatrul 
e o clipă care trece”
 Recunosc că nu am mai fost de mult timp 
la o piesă de teatru. Nu din lipsă de bani, ci din 
lipsă de timp și cu cine. Timp de vreo 2 ani am 
”vânat” o anumită piesă care încă nu am reușit să 
o văd. O vânez pentru că mi s-a părut interesant 
titlul și distribuția. Mă uit la ce piese de teatru o să 
fie, unde și cine joacă în ele. Dacă mi-a plăcut un 
actor foarte mult, mă voi duce și la alte piese de 
teatru cu el.
 Teatrul este o artă care în acest secol cam 
agonizează. Puțini tineri mai merg în ziua de azi 
la o piesă de teatru. Preferă să meargă la un film, 
deoarece li se pare că teatrul este mult
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se pare că teatrul este mult prea complex. Teatrul 
este mult diferit de film deoarece atunci cand este 
o scenă cu suspans sau un moment comic, sala 
reacționează, trăiește piesa odată cu actorii. El 
provoacă publiculsă se implice la experientă, atât 
mintal cât și emotiv. Astfel se aduc în prim plan 
reflecții, trăiri și idei. Există o comunicare 
strânsă între actori și public.
 Teatrul este nu numai o sursă de divertis-
ment și destindere, ci și un mod de educare și 
informare a generatiilor tinere. În toată lumea se 
joacă teatru, dar nu numai în sălile clasice de 
teatru, ci și pe stradă la diverse festivaluri (cum 
este festivalul de la Sibiu).
 Teatrul își are propria istorie, dar este pe 
punctul de a se transformaîn altceva, deoarece 
actorii nu mai sunt apreciați la adevărata lor 
valoare.
 Unul dintre actorii mari ai teatrului româ-
nesc este Mihai Mălaimare. Acesta pe lângă actor 
este și regizor și director al TeatruluiMasca. Este 
printre puținii artiști din România care se poate 
lăuda că a construit un teatru. Întrebat într-un 
interviu cum ar arăta teatrul perfect acesta a 
răspuns : ”O lume perfecta este o aberatie pe care 
Dumnezeu insusi si-arefuzat-o. Un teatru perfect 
nu ar fi decât tomografia acestei blestematii. 
Avem noroc ca lumea este stramba si nebuna iar 
teatrul este etern. Suntem, intr-un fel, vestalele 
imperfectiunii”. Tot el a spus că un actor se 
oprește din a juca teatru atunci când moare, iar 
teatrul românesc este un ”teatru fără gând” care 
este pe moarte. Nu este numai vina publicului, 
dar și a regizorilor care gândesc proiectele 
teatrale pe termne scurt. Părerea mea este că o 
parte din vină o are și actualul guvern care a 
redus salariile și așa destul de mici ale actorilor.
 Prețurile biletelor la o piesă de teatru sunt 
aceleași cu prețul unui bilet de film. Așa că sfatul 
meu este închideți-vă telefoanele și mergeți la 
opiesă de teatru pentru că se merită.
Ziua Mondială a Teatrului este pe data de 27 
Martie.
 „Pot trăi altfel decât dacă aş sta în închi-
soarea unui singur teatru.” –Horațiu Mălăele

Violeta Vîlcu
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 Iată că şi anul acesta, oraşul Râmnicu Sărat a 
fost gazda Festivalului Dramaturgiei Buzoiene, ajuns la 
cea de-a V-a ediţie. Trei zile la rând, 26,27 şi 28 octomb-
rie, în sala Casei de Cultură Florica Cristoforeanu, elevii 
au interpretat piese de teatru, liceele participante fiind: 
C.N. B.P. Haşdeu, C.N. Al. Vlahuţă, C.N. Mihai Emi-
nescu Liceul Teoretic Ştefan cel Mare, Liceul Tehnologic 
Economic E.M. Basarab, Liceul Tehnologic V. Frunză, 
Liceul Tehnologic T. Săvulescu, LPS Iolanda Balaş 
Soter şi Parohia Limpeziş. De asemenea, ultima zi a 
festivalului a găzduit şi invitaţi surpriză ce au participat 
deopotrivă, trupă de teatru a Casei de Cultură Nadejda 
din Bulgaria, care a prezentat două piese a dramaturgu-
lui I.L. Caragiale.
 Organizat de Asociaţia de Tineret, Cultură şi 
Educaţie, "Speranţa Râmniceană”, festivalul a avut un 
juriu pe măsură format din: Cornel Tudose - 
preşedintele juriului, Volodea Mateevici - preşedintele 
asociaţiei, "Speranţa Râmniceană”, Laurenţiu Mates - 
artist plastic, Ramona Dinu şi Sarca Mihai - specialist în 
teatru.
 Festivalul s-a desfăşurat pe trei secţiuni: teatru, 
monolog şi teatru forum, participând un număr de 11 
echipe. Toţi participanţii s-au descurcat foarte bine, 
surprinzând publicul cu interpretări diverse şi piese bine 
alese de comun acord cu profesorii coordonatori.
 Anul acesta, câştigătorii la secţiunea pe grupe a 
fost Trupa Insula de la C.N. B.P. Haşdeu, urmaţi de 
Trupa Axis Mundi de la C.N. Al. Vlahuţă şi Thalia de la 
Liceul Teoretic Ştefan cel Mare. La secţiunea monolog, 
fericitul câştigător a fost Alexandru Cristian de la C.N. 
Mihai Eminescu, iar la teatru forum, Liceul Teoretic 
Ştefan cel Mare. S-au oferit şi premii speciale celorlalte 
licee participante, cât şi premii pentru cel mai bun actor, 
câştigat de Sandu Iulian - C.N. Al. Vlahuţă şi pentru cea 
mai bună actriţă, Teona Romanescu - C.N. B.P. Haşdeu.
Pentru a fi în ton cu evenimentul râmnicean, vineri, la 
ora 19.00, pe scena casei de cultură a fost jucată piesa de 
teatru, Feisbuc de către actriţe cunoscute ale Teatrului 
Nottara din Bucureşti. Spectatorii veniţi în număr mare 
au apreciat prestaţia acestora, tema piesei fiind una 
subtilă - superficialitatea indusă de tehnologie şi de 
reţelele de aşa zisa socializare.
 La sfârşitul celor trei zile de festival, participanţii 
şi-au primit premiile meritate cu adevărat. Mulţi au 
promis că vor veni şi la anul, pentru a-şi lua revanşa 
mult dorită. Sperăm şi noi să ne vedem sănătoşi în 2013 
la o nouă ediţie a Festivalului Dramaturgiei Buzoiene, 
transformat într-un brand în domeniu la Râmnicu Sărat.
 
     Nicoleta Mirica

Festivalul Dramaturgiei Buzoiene
 În data de 26 Octombrie 2012 
s-a dat startul celei de-a V-a ediţie a 
Festivalului Dramaturgiei Buzoiene.
       Anul acesta am avut trei secţiuni: 
teatru, monolog şi teatru forum.
       Pe parcursul celor trei zile de 
festival ne-au onorat cu prezenţa 
diverse trupe din judeţul Buzău, dar 
şi nişte oaspeţi din Oreahovo, Bul-
garia, care au pus în scenă piesa “5 
O’Clock” de I.L.Caragiale în ultima 
zi a festivalului.
       Juriul a ţinut cont de interpre-
tarea actorilor şi de puterea de a 
improviza în momentele neplăcute 
care pot apărea pe scenă. Aşadar, 
câştigătorii la secţiunea teatru au 
fost cei de la trupa “Insulă” din 
Colegiul Naţional B.P.Haşdeu, 
Buzău, secţiunea monolog: Alexan-
dru Cristian, C.N.Mihai Eminescu, 
Buzău, iar secţiunea teatru forum cei 
de la Liceul Teoretic Ştefan cel Mare, 
Râmnicu Sărat substanţe interzise.
       S-au acordat nişte premii speciale 
trupei “Mugurii Veseli” din 
Limpeziş, coordonată de părintele 
Tudose Ionuţ şi Liceului Tehnologic 
Economic E.M.Basarab.
       Cel mai bun actor îi revine lui 
Sandu Iulian din trupa “Axis 
Mundi” C.N.Alexandru Vlahuţă, iar 
premiul pentru cea mai bună actriţă, 
Teonei Romanescu, B.P.Haşdeu.
       Premiul jurului se îndreaptă 
către oaspeţii noştri din Bulgaria.
       Pe 28 Octombrie s-a încheiat cea 
de-a V-a ediţie a Festivalului Drama-
turgiei Buzoiene. Gazda ATCE 
"Speranţa Râmniceană" felicită toţi 
participanţii!

        Feraru Angela Mădălina
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        Dragostea, fericirea, frumuseţea, 
tristeţea, timpul, neputinţa omului în faţa 
destinului sunt teme pe care fiecare dintre 
noi le simte, le trăieşte sau nu, dar doreşte la 
un moment dat să le împărtăşească cu 
cineva. Dacă există ceva profund, trainic, 
ceva ce ne dă putere să mergem mai departe, 
ceva ce nu ne lasă să ne descurajăm, acest 
ceva este emoţia, pe care ne-o dă arta, 
frumosul.
            La sfârşitul săptămânii trecute, am 
fost, timp de trei zile, la Festivalul Dramatur-
giei Buzoiene, proiect iniţiat de ATCE 
Speranţa Râmniceană, în parteneriat cu 
Primăria Râmnicu Sărat şi Centrul Cultural 
“Florica Cristoforeanu”. Proiectul, aflat la a 
V-a ediţie, şi realizat cu finanţare de la Con-
siliul Judeţean, a adunat numeroşi 
concurenţi din toate liceele buzoiene şi nu 
numai, o surpriză fiind participarea unei 
trupe de liceeni din Bulgaria.
Micii actori şi-au spus poveştile lor cu 
deosebită măiestrie, în costume frumoase şi 
cu decoruri pe măsură. Tinerii din Bulgaria 
au interpretat două piese din Caragiale: “5 
O’Clock” şi “Bacalaureat”, adaptate în 
limba bulgară, dar ce bine se joacă în limba 
română aceste piese!
            Hasdeienii din trupa “Insulă” s-au 
întrecut pe ei înşişi şi au fost răsplătiţi cu 
Marele Premiu al festivalului pentru 
performanţa artistică realizată cu piesa 
“Emigranţii”. Aş putea spune că aveam 
nevoie să văd această piesă şi că am rămas 
“fără cuvinte”. Cei doi actori au oferit o 
nouă viziune asupra emigraţiei, asupra 
condiţiei umane, asupra vieţii noastre. Dacă 
la începutul piesei am avut impresia că voi 
vedea o comedie tipică, în următoarele 
minute am primit umor negru şi o ironie 
sinceră şi dureroasă.
            O altă mare surpriză a fost tânărul 
actor Cristian Alexandru, de la Colegiul 
Naţional “Mihai Eminescu”, cu monologul 
“Cer încergat” de Marin Sorescu, iar locul 
întâi la secţiunea teatru forum a revenit 
tinerilor de la Liceul Teoretic “Ştefan cel 
Mare” din Râmnicu Sărat, cu “Problemele 
adolescenţilor – consumul de substanţe 
interzise”, teatru care a avut mesaj şi a creat 
emoţii.

 Trupă de teatru Mugurii Veseli face 
parte dintr-un proiect cultural amplu al 
Parohiei Limpeziş, proiect ce îşi propune 
promovarea talentului copiilor din mediul 
rural şi cultivarea în sufletul acestora a valo-
rilor artei religioase şi laice.
 Parohia Limpeziş realizează aceste 
obiective în cadrul unui festival Mugurii 
Bizanţului pe care îl organizează de două ori 
pe an, şi la care invită parohiile şi şcolile din 
împrejurimi şi nu numai. Acest festival are 
mai multe secţiuni – teatru religios, colinde 
şi obiceiuri de Crăciun; concurs de toacă; 
teatru laic; artă plastică; folclor şi tradiţii.
Revenind la Trupă de teatru Mugurii Veseli, 
se poate spune că lansarea ei s-a făcut în 
martie 2008 la Festivalul Mugurii Bizanţului 
al Parohiei Limpeziş; este compusă din elevi 
de liceu. Ea s-a format în jurul a cinci copii - 
Zahiu Mihăiţă actualmente elev la Liceul de 
Artă, secţia actorie, Gheorghe Ştefăniţă, 
Leonte Adrian, Rătunzeanu Alexandru şi 
Petrovici Monica. Cu timpul s-au adăugat şi 
alţii: Borcan Irina, Nica Roxana, Cernat 
Mirela, Corbu Florentina, Vasile Mihaela, 
Moldoveanu Georgiana, Gheorghe Alina, 
Rătunzeanu Ancuţa, Dobre Andreea, Chircu 
Raluca, Chircu Valentin, Zamfir Marius, 
Moise Cosmin, Dumitru Adrian şa. Până în 
prezent are un palmares impresionant: 
premiul I la Festivalul artistic al elevilor 
buzoieni - secţiunea teatru - organizat de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi 
Palatul copiilor, în sesiunile mai 2008 şi mai 
2011; locul I la Festivalul de teatru Umorul 
de sub pălărie 2009 şi 2011; premiul I la cele 
patru ediţii ale Festivalului Mugurii 
Bizanţului - secţiunea teatru pentru liceeni; 
premiul pentru cea mai bună comedie la 
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene de la 
Râmnicul Sărat – octombrie 2010; locul III 
la acelaşi festival în iunie 2009. De aseme-
nea, a evoluat pe mai multe scene precum 
Movila Banului; Limpeziş; Monteoru; 
Mărăcineni; Casa de cultură Florica Cristo-
foreanu Râmnicul Sărat; Palatul copiilor 
Buzău; Teatrul George Ciprian Buzău; Sala 
Consiliului Judeţean Buzău; Costineşti. A 
avut şi apariţii televizate la posturi locale 
(Sat TV şi Campus TV.). Piese de succes 
interpretate de ei au fost: pentru teatrul laic:  

            Premiul “Cel mai bun actor” i-a reve-
nit lui Iulian Sandu din trupa Axis Mundi – 
Colegiul Naţional “Alexandru Vlahuţă”, iar 
“Cea mai bună actriţă” a fost desemnată 
Teona Romanescu, din trupa Godot - Cole-
giul Naţional B.P.Haşdeu.
            Când într-un spectacol urcă pe scenă 
zeci de tineri actori, este o sarcină dificilă să 
vorbeşti despre fiecare în parte. Fiecare 
actor s-a străduit să fie cel mai bun, 
aducându-ne nouă, celor din public, multă 
încântare. Teatrul i-a ajutat să se dezvolte, 
le-a stimulat inteligenţa emoţională, latura 
creativă şi abilităţile de comunicare.
            În fond, acesta este scopul nostru: să-i 
ajutăm pe tineri să se dezvolte frumos! Într-o 
lume în care devine din ce în ce mai scumpă 
cultivarea talentului unui tânăr, iată că prin 
acest proiect se oferă un teren unde au acces 
toţi tinerii care vor să se manifeste prin 
teatru. Din partea celor care au ieşit pe 
scenă, am văzut seriozitate, implicare şi 
talent care i-au făcut să culeagă roadele.
            Şi, pentru că au meritat, au primit 
cadou o invitaţie tot la... teatru. Au primit în 
dar o reprezentaţie numită “Feisbuc”, o 
comedie jucată, de data aceasta, de patru 
actriţe de la Teatrul Nottara. Iată deci o 
adevărată sărbătoare a teatrului la Râmnicu 
Sărat!
       
  Violeta Vîlcu

MUGURII
VESELI

din Limpezis
 În gară şi Inspecţia sanitară de Puiu 
Călinescu; Recruţii de preot Ionuţ Tudose; 
Vizită la dentist; Cabinetul medical; 
Transhumanţa europeană; Cititorul de 
contor; Matriarhatul; Cursul de calcula-
toare, Examenul oral, şa Pentru teatrul 
religios repertoriul trupei a inclus operele 
folclorice: Irozii, Colindul sfânt, Vicleimul, 
Naşterea lui Iisus.
 Acelaşi repertoriu religios este inter-
pretat şi de Trupă de teatru de copii a paro-
hiei numită Genius, care funcţionează din 
2009 şi care are un palmares aproape 
asemănător celui al liceenilor.
 Pe lângă cele două trupe de teatru 
parohia mai are şi un ansamblu folcloric 
Glaveşul, format din fete de gimnaziu şi de 
liceu din satele Limpeziş şi Movila-Banului.
 in rândul acestuia s-a desprins o 
interpretă de folclor - Marin Valentina – 
descoperită la Festivalul Mugurii Bizanţului 
secţiunea folclor, unde a şi debutat cu melo-
dia Sunt fată din Limpeziş, scrisă de preotul 
Ionuţ Tudose. Ea a obţinut în august 2010 
menţiune la Festivalul internaţional de 
folclor Festivalul Tinereţii din Costineşti; la 
Festivalul artistic al elevilor buzoieni, 
secţiunea folclor; 22 mai 2010 locul I şi locul 
III în 16 mai 2009; locul I la ediţiile a III-a 
şi a IV-a ale Festivalului Mugurii 
Bizanţului, secţiunea folclor; menţiune la 
Festivalul de teatru şi folclor pentru copii şi 
tineret Peştişorul de aur Tulcea, 12 august 
2010; Ea, azi, urmează cursurile Liceului de 
Artă Buzău. Alături de ei participă o altă 
mare speranţă a muzicii folclorice buzoiene, 
Ghencea Valentin din Lopătari, deţinătorul 
locului I la Festivalul Naţional Elena 
Roizen.
 Tudosie Ionuţ
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 Una dintre cele mai impresionante culturi 
pe care am ajuns să o cunosc este cea turcă. Nu că 
aș fi eu o persoană foarte umblată prin lume, dar în 
scurta mea existență de 18 ani am cunoscut mai 
multe țări și persoane din bătrâna Europă.
 La granița dintre Orient și Occident, Turcia mi-a părut o cultură originală care ține pasul cu 
Vestul, dar în același timp una care își păstrează tradițiile.
 Prima impresie despre excursia care tocmai începuse mi-am făcut-o în avion. Parfumul stew-
ardeselor era deosebit de puternic. Toată călătoria a fost una plină de arome. De la Bazarul egiptean, 
până la delicioasa bucătărie turcească, de la mirosul buticurilor de pe stradă, până la impresia lăsată de 
luxoasele vitrine; toată Turcia mirosea a sărbătoare.
Pe de altă parte am văzut, și gunoaie, ca la noi, la colț de stradă, persoane mai puțin civilizate și nelipsi-
tul semafor pentru daltonişti, intuiția ajutându-ne mult mai mult să ne orientăm decât orice indicatoare 
de circulaţie..
 Un alt aspect surprinzător a fost pentru mine religia musulmană. Moscheea care cânta la ora 
fixă, femeile acoperite întru totul, au fost cele mai evidente aspecte pe care le-am putut observa în 
însorita mea excursie. Însă organizatorii proiectului ne-au oferit șansa de a merge la un spectacol 
tradițional cu Dervishi. Aceşti călugări musulmani se învârteau într-un dans amețitor pentru a face 
legătura între auditoriu și Alah.
 Asemenea proiectului în care am luat parte, Turcia este o țară a celor 7 culori. Tonuri aprinse sau 
pastelate compun un peisaj original pe care merită să-l cunoști.
 

 Când am aflat că aş putea avea ocazia să 
particip la un proiect internaţional în Turcia, m-am 
bucurat enorm. Însa bucuria mea a fost şi mai mare în 
momentul în care am aflat că vom avea ocazia să 
lucrăm cu tineri cu dizabilităţi în cadrul proiectului.
 La vârsta de 4 ani am întreprins prima acţiune 
de voluntariat, când mi-am donat toate jucăriile unui 
centru pentru copii şi tineri cu nevoi speciale. Când ai 
un copil cu handicap şi vezi cât de mult suferă pentru 
că este marginalizat, iei hotărârea că TREBUIE să faci 
totul pentru a-l face fericit, că TREBUIE să găseşti 
soluţii, să construieşti din speranţe şi iubire o A DOUA 
ŞANSĂ. La inițiativa unui grup de părinţi, a luat 
naştere în 1996 Organizaţia pentru Copii şi Tineri cu 
Nevoi Speciale TREBUIE, filiala Brăila.
 Centrul de zi are în prezent 24 de beneficiari, 
tineri cu dizabilităţi mintale severe şi asociate. De-a 
lungul timpului am călătorit mult, în diferite locuri, 
însa nicăieri nu m-am simţit mai bine decât la Trebuie. 
De cum trec pragul centrului, sunt întâmpinată de feţe 
zâmbitoare şi priviri calde. Cred că cea mai mare 
calitate a celor din centru este faptul că nu te lasă să 
îmbătrâneşti. Alături de ei uiţi de trecerea timpului, 
deoarece atitudinile şi concepţiile lor nu se schimbă 
aproape deloc. Ei merg zilnic la Trebuie unde își 
dezvoltă abilităţile de trai independent, socializează cu 
voluntarii şi cel mai important, leagă prietenii.   
 Toleranţa este una dintre cele mai importante 
calităţi pe care o poate avea cineva. Petrecând atât 
mult timp în centrul de zi am învăţat să descopăr tot ce 
este mai bun în fiecare om.
 De fiecare dată când spun Turcia, mi se umple 
faţa de un zâmbet tâmp şi mai ales melancolic. A fost 
pe deplin o săptămână de neuitat. Am fost plăcut 
impresionată atât de impactul cultural, cât şi de 
activităţile din cadrul proiectului. Lucrul alături de 
copilaşii cu nevoi speciale mi s-a părut uşor, însa mi-a 
părut rău că nu ne-am putut înţelege din cauza limbii. 
Dar, de cele mai multe ori, gesturile vorbesc de la sine, 
iar un zâmbet valorează cât sute de cuvinte. Cel mai 
mult mi-a plăcut ziua în care s-a desfăşurat cursa. 
Lucruri aparent banale pentru noi (pedalatul, 
fluturatul steagului, realizarea de filmuleţe şi 
fotografii, aruncarea de confeti şi mai ales încurajările 
de pe marginea pistei) au contribuit la fericirea celor 4 
copii. Am propus deja la Trebuie realizarea mai multor 
activităţi sportive, din moment ce am văzut impactul 
acestora.
 „Seven colours” a fost cu adevărat o experiența 
şi sper că voi mai avea ocazia să particip şi la alte 
proiecte.

Dana Cristina Ilie

Maria Prisecaru
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 Anul ăsta am avut două ocazii speciale care m-au 
schimbat foarte mult. Două proiecte de voluntariat în care 
am avut ocazia să merg. Cele două proiecte s-au 
desfăşurat în Turcia şi în Georgia.
 Plecarea din această vară în Turcia pot spune că 
pentru mine a fost neaşteptată şi de neuitat. A fost prima 
mea plecare într-un proiect de voluntariat în afara ţării. 
Este puţin spus faptul că am fost emoţionată şi timidă la 
început. Nu cunoşteam pe nimeni, fiind prima oară când 
plecăm cu ATCE-SR, dar după prima zi am realizat că nu 
este important să îi cunoşti pe toţi într-un proiect, tocmai 
de aceea te şi duci, să cunoşti oameni noi.
 Proiectul numit “Seven Colour Project” înfiinţat 
de Asociaţia Pollen în parteneriat cu ATCE-SR a fost 
primul meu proiect în această arie de lucru şi este adevărat 
ce se spune:” Primul proiect nu îl uiţi niciodată”.
 Am avut de învăţat multe, şi despre cultură, şi 
despre oamenii de acolo şi ceea ce este cel mai important 
este că am aflat foarte multe lucruri despre propria-mi 
persoană. Programul a fost destul de lejer, sau poate aşa 
mi s-a părut mie pentru că mă simţeam mult prea bine. 
Cele mai obositoare zile au fost cea de sosire şi cea de 
plecare. Având avioanele la o distanţă de 12 ore am perin-
dat prin Istanbul, locul unde trebuia să schimbăm pentru 
Konya, destinaţia finală.
În prima seară, prea obosiţi ca să mai facem ceva am căzut 
laţi fiecare în patul lui. De dimineaţă am realizat că noi 
avem şi colege/colegi de cameră din Turcia, aşa că în 
prima zi am făcut mici joculeţe de cunoaştere, cu pauze de 
cafea şi pentru a lua masa.
 Toate cele şapte zile cât am stat acolo am învăţat 
cum se poate pune în practică o acţiune publică, în cazul 
nostru cursa cu biciclete, împărţindu-ne în câteva grupe, 
fiecare grupă cu o misiune prestabilită. De asemenea, am 
învăţat multe despre cum se tratează şi cum tratează oame-
nii de acolo persoanele cu dizabilităţi, şi ce posibilităţi le 
pot oferi pentru a se simţi ca şi acasă.
 Pe lângă sesiunile de educaţie non formală, am 
avut şi câteva seri în care ne-am cunoscut culturile recip-
roc. Seara românească şi seara turcească. Am dansat dans-
uri naţionale şi am învăţat câteva dansuri populare în 
Turcia, am gustat din mâncarea lor şi noi le-am adus 
propriile specialităţii româneşti.
Trainerii au fost extraordinari de activi făcându-mă şi pe 
mine să îmi ies din zona de confort şi să particip mai mult 
decât aveam în plan în primele zile.

Tbilisi
 Al doilea proiect la care am participat, a fost unul 
mai intens şi mai ‘serios’.
 A venit toamna şi a început şcoala, ce poate fi mai 
bine decât o zi în care îţi petreci timpul învăţând formal? 
O săptămână de voluntariat! Aşa că, deşi sunt în ultimul 
an la liceu, un an foarte delicat, am plecat în Octombrie în 
Georgia!
 Proiectul făcea parte din acţiunile programului 
“Youth in Action” şi se numea “Social media for Democ-
racy”.
 Pe 5 octombrie de dimineaţa, cu ochii mici de 
somn am plecat împreună cu Daniela în interesanta 
capitală a Georgiei, Tbilisi.
 După aproape 5 ore de zbor cu escală în Istanbul 
am ajuns în Tbilisi. La aeroport ne aştepta deja cineva şi 
aşa am pornit spre hotel.
 După ce am ‘acaparat’ camerele, am intrat deja în 
pâine, încă o dată demonstrând stilul nemţesc de eficaci-
tate. Am făcut acele joculeţe de care am mai scris, joculeţe 
de cunoaştere şi prezentarea programului pe săptămâna 
aceea. Ţările participante au fost: România, Moldova, 
Franţa, Germania, Azerbaidjan, Armenia, Turcia, Ucraina, 
Grecia, Olanda şi ţara gazdă Georgia. Ne-am cunoscut şi 
ne-am plăcut atât de mult încât din prima seară, conştienţi 
fiind că avem un program fix de la 9:27 a doua zi de 
dimineaţă, am stat până la orele 3 ale dimineţii. Nu mai 
menţionez faptul că atunci când a venit vorba să ne sculăm 
deabia ne mişcăm.
 Programul implică 3 sesiuni pe zi, cu pauze (care 
nu păreau pauze deoarece întotdeauna aveai ceva de făcut 
în momentul acela), ore de scris pe blog şi de a fi creativ.
Trainerii, din ţara gazdă şi uimitor şi un român, îşi 
împărţeau atribuţiile, fiecare fiind cu domeniul lui, 
democraţie şi media.
 Procesul a fost unul lung şi obositor, dar în acelaşi 
timp ne-am şi distrat şi ne-am şi cunoscut unii pe ceilalţi 
în special când am avut seara interculturală, seara 
tradiţională georgiană.
Pot să spun că am învăţat foarte multe lucruri începând de 
la democraţie, media, voluntariat şi ceea ce înseamnă 
voluntariatul în Georgia, şi am putut să compar aceste 
lucruri cu ce ştiam eu despre România.
Am desfăşurat şi o acţiune publică, organizată de noi pe 
tot parcursul proiectului, şi în final am plecat mulţumiţi şi 
obosiţi, în cazul meu şi răciţi acasă.
 Au fost două experienţe unice unde am avut 
ocazia să întâlnesc oameni prietenoşi, să învăţ lucruri noi 
care mai târziu mă vor ajuta în viaţă, şi lucruri pe care nu 
le voi uita niciodată! 
 Mulţumesc pentru această ocazie ATCE Speranța 
Râmniceană!

Youth
in
Action!K

onya&
 Adesea mă gândeam 
cum pot schimba ceva la nivelul 
comunităţii în care trăiesc de 
aproape 10 ani. Am încercat şi 
chiar reuşisem dar lucrurile se 
dezvoltau doar la nivelul şcolilor. 
Vroiam mai mult! În acest an, 
după alegerile locale din Româ-
nia, lucrurile din comună 
noastră s-au schimbat. A apărut 
o altă viziune. O viziune la care 
mă alătur şi o sprijin din toată 
inima!
 Un grup de tineri s-au 
întâlnit şi participă la sfârşit de 
săptămână la activităţi de tip 
nonformal. Aceşti tineri, Marius, 
Dan, Ciprian, Aniţa, Maria, 
Alexandra, Lucică, Cătălin, 
Violetă şi Claudia vin cu plăcere 
la cursurile organizate în sediul 
Primăriei Podgoria. Cursurile 
sunt prezentate de reprezentanţii 
ONG-urilor din Municipiul Rm. 
Sărat – FORTES.Parteneriatul 
este realizat de domnul primar şi 
domnul viceprimar ai comunei 
Podgoria şi liderii organizaţiei 
FORTES.
 Aici, în cadrul întâl-
nirilor, se formează oameni care 
vor accesa fonduri europene. 
Participând la diverse 
programe: Tineret în acţiune, 
Schimburi de tineri, Iniţiative 
ale tinerilor, tinerii din comună 
Podgoria îşi vor dezvolta 
competenţe şi vor forma un nou 
viitor comunităţii din care fac 
parte. Nu este uşor, avem mult de 
lucru, dar satisfacţia va fi pe 
măsură! Este un nou început!         

Ionuţ – Podgoria 
12 octombrie 2012

Un nou viitor!

 Podgoria, o comună din vecinătatea Municipiului Ramnicu 
Sărat, a primit din partea proaspătului primar Chiru Marius o invitaţie la 
progres. Şi cum altfel se poate moderniza o localitate decât prin inve-
stirea în educaţia copiilor şi tinerilor care să transmită mai departe ce vor 
învăţa. 
 Astfel, domnul primar a organizat un curs de educaţie 
nonformală la care vor participa aproximativ 20 de tineri ce vor fi 
instruiţi prin metode de educaţie nonformală chiar de cei mai buni 
oameni din cadrul federaţiei F.O.R.T.E.S.. Acest curs se va derula pe o 
perioadă de două săptămâni, în sala de conferinţe a Primăriei Podgoria şi 
va avea ca scop familiarizarea participanţilor cu modalitatea de realizare 
a proiectelor de schimb de experienţă finanţate de UE, modul de orga-
nizare în cadrul unui asemenea proiect, dar şi cu minunata lume ce se 
ascunde în spatele acestor proiecte.
 Viziunea Domnului Chiru Marius este însă, mai vastă. Acesta 
urmăreşte în prima fază să realizeze un parteneriat cu F.O.R.T.E.S. care 
să îi ghideze şi să-i ajute pe tinerii podgoreni să-şi dobândească 
competenţele necesare realizării de proiecte de schimb de experienţă iar 
în cea de-a doua fază să încurajeze aceşti tineri să acceseze fonduri euro-
pene pe cont propriu.
 Proiectul nu a rămas la stadiul de invitaţie ci s-a materializat în 
cursuri realizate la fiecare sfârşit de săptămână unde tinerii podgoreni 
sunt aşteptaţi să înveţe lucruri noi pentru vremuri noi pentru a oferi o 
şansă la modernizarea comunei Podgoria.
 Tinerii podgoreni au şi un nume, un nume predestinat tinerilor 
învingători “Podgoria Active Youth” – PAY.

Invitaţie la
progresP

Active
Youth

odgoria

Maria Minciu Putrezeanu Ana-Maria
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 În perioada 10 -12 octombrie, am 
participat la cea de-a doua sesiune din cadrul 
proiectului “Tomorrow starts today” ce a avut 
la bază desfăşurarea unui seminar, vizând 
implicarea tinerilor în administraţia publică 
locală.
 Consider că seminarul a avut un impact 
vizibil în dezvoltarea noastră ca tineri, 
deoarece ne-a oferit perspective diversificate şi 
importante în ceea ce priveşte viziunea 
antreprenorială şi administrativă.
 Seminarul a avut ca participanţi 12 
tineri din Vilnius, Lituania, la care s-au 
adăugat 6 tineri din oraşul Mediaş, şi 6 tineri 
din Râmnicu Sărat, România.
 În cadrul seminarului, pentru detaşarea 
faţă de formal, au avut loc şi discuţii despre 
activităţile locale desfăşurate pe timpul verii 
atât în România, cât şi în Lituania. Această 
activitate a amplificat atmosfera nonformală şi 
a dezvoltat relaţiile şi comunicarea 
interculturală.
 În ultima zi a proiectului, participanţii 
din lituaniei au organizat o vizită de cercetare 
culturală în capitala Lituaniei, Vilnius, oferind 
variate informaţii despre istoria şi posibilităţile 
turistice din cadrul acesteia. Am aflat lucruri 
interesante despre arhitectura oraşului Vilnius, 
care are la bază tehnici şi procedee ale secolului 
al XIV-lea, construcţii din cărămidă şi piatră 
sau lemn.
 În conformitate cu tematica, am vizitat 
şi cele mai importante obiective turistice din 
Vilnius, precum: Districtul Uzupis, Turnul TV, 
Muzeul Victimelor Genocidului, Universitatea 
Vilnius şi Oraşul Vechi Vilnius.
 Consider că acest seminar a fost foarte 
constructiv în privinţa dezvoltării mele individ-
uale şi datorită acestei sesiuni petrecute în 
Vilnius, mi-am consolidat prieteniile cu cei din 
Mediaş, cât şi cei din Lituania.

Diana Chiosea, Participant “TST” România


               Ultima parte a proi-
ectului” Tomorrow starts 
today” s-a desfăşurat în 
perioada 10-13 octombrie în 
Lituania. În primele zile, au 
avut loc în Rokiskis o serie de 
activităţi de finalizare a proi-
ectului: cele trei grupuri, din 
Râmnicu Sărat, Mediaş şi 
Rokiskis, au prezentat într-un 
mod interactiv activităţile 
locale ce s-au desfăşurat în cele 
trei oraşe în perioada Martie-
Octombrie.
 Pentru a avea o imagine 
mai completă despre cultura 
lor, participanţii din Lituania 
ne-au arătat oraşul Rokiskis, 
ne-au servit mâncăruri 
tradiţionale, şi, a doua zi, ne-au 
condus într-un tur la capitalei 
Lituaniei, Vilnius. Împreună 
am vizitat centrul vechi al 
oraşului şi unele dintre princi-
palele sale monumente: Porţile 
Rasaritului-singurele porţi de 
apărare ce au mai rămas, au 
fost constuite în 1514; Turnul 
lui Gediminas- este ultimul 
vestigiu ce rămâne încă în 
picioare din castelul construit 
în secolul 10; Ansamblul 
bisericilor Sf. Anne şi 
Bernadine-construite în stil 
gotic la sfârşitul secolului 15; 

Catedrala Basilica- cel mai impor-
tant sanctuary al Lituaniei, un 
martor la baptismul naţiunii în 
1387. Am rămas cu amintiri minun-
ate în urma plimbării pe străzile 
pavate, străjuite de o parte şi de 
alta, de fermecătoare case constru-
ite în diferite stiluri arhitecturale- o 
adevărată delectare pentru un 
turist. Nu am putut rezista nici 
tentaţiei “aurului Lituanian” - 
chihlimbarul, ce împodobea 
vitrinele fiecărui magazin.
 Cu adevărat capital Litua-
niei este o atracţie turistică şi 
culturală, şi, dacă se va ivi ocazia, 
nu voi ezita să îl vizitez din nou şi, 
poate, să îmi reîntâlnesc noii 
prieteni.



Veronica Ceaușu
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 Atunci când ştim ce trebuie făcut, avem experienţă şi vrem 
să facem, dar nu prea ne descurcăm cum, putem apela la ceea ce se 
numeşte “coach”, într-o traducere apropiată în limba română ar fi 
îndrumător. Ce face acest îndrumător? Este lângă noi, la solicitarea 
noastră, să ne ajute să descoperim, în noi şi în cunoştinţele pe care 
deja le avem, metodele prin care să facem ceea ce ne-am propus. 
Coach-ul nu ne spune cum, ci sondează împreună cu noi 
experienţa pe care o avem astfel încât să ne dăm seama chiar noi 
cum. Chiar şi atunci când ştie şi are soluţii pentru ceea ce noi avem 
nevoie, acest îndrumător este obligat de rolul său să le ţină pentru 
el. Tot ce poate face este să ne trimită către surse de informare, 
către autorităţi în domeniu, către specialişti pe care noi singuri să 
îi contactăm. Când deja lucrăm într-o echipă şi devenim atât de 
pasionaţi încât încingem spiritele până la conflict, îl chemăm pe 
acest coach să ne ajută să descâlcim situaţia care ne împiedică să 
ne continuăm munca în mod eficient. El vine cu bagajul său de 
metode, cu răbdare, obiectivitate şi ne pune în situaţia în care noi 
înţelegem mai bine procesul, găsim soluţia, o aplicăm şi redeve-
nim o echipă puternică.
 În programul Tineret În Acţiune, acest coach se găseşte în 
cadrul iniţiativelor de tineret. Aici o echipă de tineri, uneori şi sub 
18 ani, au o idee de proiect, o depun, câştigă finanţare şi vor să o 
implementeze. Echipa însăşi contactează un coach pentru a benefi-
cia de îndrumare treptat pe durata implementării şi atunci când 
simt nevoia în mod deosebit.
 Dar cum ştie acest coach de iniţiative ce să facă?
 Agenţia Naţională (ANPCDEFP) oferă cursuri, cu 
ajutorul formatorilor specializaţi, pe diferite teme, inclusiv coach-
ing. În perioada 25-29 octombrie, 2012, am participat la cursul de 
formare Coach 2B (Îndrumător în devenire) organizat de AN la 
Predeal. Cele 2 trainerițe, Andreea şi Rozi, au creat o întreagă 
poveste în care noi şi mascotele noastre (nişte animăluţe de pluş) 
am intrat într-o poieniţă plină de experienţă şi învăţături din care 
am ieşit la final nişte super coach. Am trecut gradual prin etape şi 
activităţi de descoperire a poieniței de coaching, de la cunoaşterea 
reciprocă, la a descoperi ce este, ce rol are şi ce nu este un coach, 
care este relaţia lui cu echipa, cum lucrează pe obiectivele echipei 
de învăţare, ce metode aplică în diverse situaţii, ce abilităţi, 
competenţe şi atitudini îi trebuie unui lucrător cu tinerii pentru a fi 
un bun coach. După 3 zile pline pline de activităţi cu 2 formatori 
grozavi, deschişi, flexibili şi informaţi şi cu o echipă diversă, 
curioasă, dornică să înveţe şi să împărtăşească experienţa, toţi am 
ieşit mai buni coach. Lucrul efectiv cu echipa ne va face super 
coach, acum că fiecare a revenit la poienița proprie. Iniţiative să 
fie, căci coach-ii sunt pregătiţi.
Personal, consider că acest curs a aruncat o lumină asupra a ceea 
ce ştiam eu şi ce făcusem în calitate de coach. Recomand tuturor 
din domeniul voluntariatului cu tineri să participe la cursurile 
organizate de AN, dacă vor o calitate mai mare în munca lor, o 
experienţă non-formala din care să înveţe şi să crească personal şi 
profesional. Acum pot spune că sunt gata oricând să lucrez cu orice 
echipă tânără şi cu iniţiativa

Comunicat
de

presa

Misiune de minte, suflet şi acţiune:

 Asociaţia Social Culturală şi Educaţională Pentru Prosperitate a derulat în perioada 
15.04.2012-15.11.2012 proiectul "Respectând Curăţenia te respecţi pe tine însuţi".
 Prima activitate, a constat în promovarea proiectului. Echipa de voluntari şi membrii ai 
asociaţiei s au deplasat prin şcoli, licee şi instituţii, unde au tras un semnal de alarmă asupra necesităţii 
de a respecta curăţenia atât pe străzi, în parcuri şi în zonele unde locuim, au împărţit pliante, fluturaşi, 

Coach 2B

Daniela Strâmbei

flyere, au discutat pe această temă. 
 Activitatea a avut un real succes în rândul elevilor, tiner-
ilor în general dar şi al oamenilor de toate categoriile culturale şi 
profesionale. 
        Prin ce a de a doua activitate am demarat un program de 
curăţenie în parcul şi terenul de joacă din zona Costieni, unde am 
achiziţionat greble, mături, lopeţi, saci menajeri şi ne am deplasat 
în parcurile situate în Costieni, unde o dată la două săptămâni  - 
sâmbăta, am făcut curăţenie (am strâns gunoaiele, le am încărcat 
în saci şi le am dus la ghena de gunoi. Prin această activitate am 
urmărit atât ecologizarea zonei, dar mai mult am vrut să dăm un 
exemplu cetăţenilor din zona respectivă pentru ca şi ei la rândul 
lor dacă nu fac... cel puţin să respecte curăţenia. 
        În activitatea cu numărul trei am organizat întâlniri cu elevi pentru a face o analiză asupra imaginii 
făcute înainte şi după curăţenie pentru a îi face să conştientizeze şi să aibe respect pentru curăţenie şi în 
general fata de mediul înconjurător. Am prezentat imagini cum arăta parcul înainte de curăţenie dar şi 
după. 
 Tot în cadrul acestei activităţi am achiziţionat sticlă, acuarele speciale, pensule, aracet, bandă 
adezivă, mănuşi, etc, şi am desfăşurat cursuri de iniţiere în pictura pe sticlă. 
Întâlnirile au avut un efect pozitiv, cei mai mulţi elevi au participat fiind foarte interesaţi de a se învăţa 

să picteze pe sticlă şi de a dezvolta 
prietenii între ei, s a observat deaseme-
nea că elevii au spirit de echipă. 
        În activitatea numărul patru am 
organizat o expoziţie cu picturile pe 
sticlă la Casa de Cultură" Florica Cris-
toforeanu" din Râmnicu Sărat.

Perianu Fănel
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From borders
to

European integration

 Pentru mine, experienţa 
acestui seminar a fost unică, 
fiind un program diferit de cel cu 
care eram obişnuită Tineret în 
Acţiune. Implicit, şi abordarea a 
fost diferită, metodele utilizate 
pentru a atinge obiectivele 
propuse fiind de tipul turului 
ghidat, al marcării din punct de 
vedere cronologic al unor eveni-
mente istorice legate de toate 
cele 6 ţări participante 
(rezultatul final fiind o „hartă” 
foarte relevantă a evenimentelor 
de după 1945).
 Pe lângă toate aceste 
metode creative, cu siguranţă 
oamenii au fost aceia care au 
făcut diferenţa. Am cunoscut aici 
de la studenţi la profesori de 
istorie, de la ghizi la specialişti în 
probleme sociale, oameni cu o 
cultură extraordinară, şi cu 
iniţiative demne de apreciat.
 Acest seminar a fost 
primul dintr-o serie de patru 
întâlniri internaţionale, 
următoarele 3 desfăşurându-se 
pe parcursul acestui an în 
Tirana, Varşovia şi Skopje. 
Aşadar, pentru cei care încă mai 
au dubii dacă să aplice sau nu 
pentru locurile libere din cadrul 
acestor viitoare seminare, nu 
staţi pe gânduri!

  Keep calm and voluteer! 
http://atcesr.wordpress.com/201
2/11/01/keep-calm-and-apply--
for-projects-wanted-for-macedo
nia-and-uk/ 

itineraries
from yesterday

to today

 În perioada 18-21 
octombrie a avut loc în Berlin 
seminarul intitulat “De la 
graniţe la integrarea 
europeană itinerarii de ieri 
până azi”, organizat de 
asociaţia germană European 
Intercultural Forum E.V. în 
parteneriat cu alte 5 
organizaţii din Albania, 
Macedonia, Letonia, Polonia 
şi bineînţeles, cu organizaţia 
din România - ATCE 
„Speranţa Râmniceană”. 
Proiectul este susţinut de 
Comisia Europeană prin 
programul Europa pentru 
Cetăţeni şi a adus împreună 
participanţi de diferite 
vârste, categorii sociale, 
profesii şi interese. 
 Obiectivele princi-
pale ale seminarului au fost 
în primul rând analiza proce-
sului de integrare europeană, 
proces aflat într-o continuă 
desfăşurare, fie că ne referim 
la integrarea unor alte ţări în 
comunitatea europeană 
(lărgirea graniţelor Uniunii) 
ori la integrarea 
minorităţilor.
 Un alt obiectiv princi-
pal atins în cadrul celor 3 zile 
de seminar a fost descoperi-
rea graniţelor de ordin 
lingvistic, cultural, social dar 
şi conştientizarea cetăţenilor 
asupra problemelor existente 
în societatea contemporană 
(ghetoizare, excludere 
socială). Giorgiana Grozea

 Joi, 11 octombrie 2012, vechea clădire a Sina-
gogii din Râmnicu Sărat a fost gazda unui eveniment 
cultural deosebit menit să aducă un sincer omagiu 
victimelor Holocaustului nazist, dar şi evreilor români, 
în special bucovineni, care s-au prăpădit după ce au 
fost deportaţi începând cu anul 1941 în Transnistria.
 Organizat la iniţiativa doamnei Emilena Tatu, 
profesor de istorie în cadrul Colegiului Naţional „Alex-
andru Vlahuţă”, Simpozionul a marcat „Ziua 
Naţională de Comemorare a Holocaustului”, care, în 
România are la data de 9 octombrie, în fiecare an 
începând din 2004.
 Cei prezenţi au putut face mai întâi turul sina-
gogii, beneficiind de îndrumarea şi explicaţiile fasci-
nante ale gazdei, au vizitat expoziţia fotodocumentară 
amenajată în incinta acesteia, au susţinut alocuţiuni 
privind unele aspecte importante ale fenomenului 
Holocaustului, şi nu în ultimul rând, au interpretat 
roluri de viaţă reală ale unor evrei români şi străini 
care au supravieţuit terorilor la care au fost supuşi şi 
au depus mărturie.
 Tinerii participanţi au aprins simbolic un 
număr de 6 lumânări pentru cei şase milioane de evrei 
care au căzut victime ale procesului de exterminare pe 
criterii antisemite derulat de statul german între anii 
1939 – 1945. 

Simpozion comemorativ la
Sinagoga din Ramnicu Sarat

 Cu această ocazie, preşedintele „Unity in 
Values” Interconfessional Association, organizaţie 
neguvernamentală care-şi propune susţinerea 
iniţiativelor şi organizării unor activităţi mixte din 
punct de vedere cultural şi religios, a înmânat doamnei 
Emilena Tatu, precum şi domnului Mircea Rond, 
preşedinte al Comunităţii Evreilor din Judeţele Buzău 
şi Vrancea, câte o diplomă de merit în semn de apre-
ciere şi respect.

Mădălina Bicu, 
Voluntar “Unity in Values”
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povestile de lÂngÃ noi,

Gheorghiță Drăghici
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 Bunica îmi povestea că pe vremea când era copil 
auzise printre prietenii de joacă un nume foarte ciudat: Linuță. 
Era un fel de fascinație pentru toți. Nimeni însă nu-l cunoștea. 
Nu-l văzuse nimeni niciodată. Totuşi Linuță stârnise în sat o 
curiozitate foarte mare. Părinții nu ne dădeau voie să vorbim 
despre el, îmi povestea bunica, și se supărau de fiecare dată 
când îi pronunțam numele. Probabil că se mirau și ei de unde 
știm de el. Și cum o obsesie este întotdeauna o obsesie, copiii 
s-au pus pe treabă și au început să-ntrebe în stânga și-n dreapta 
- în special pe cei mai apropiați vârstei lor - de Linuță. Și-l 
imaginau ca pe un monstru, de vreme ce nimeni nu voia să le 
răspundă. De altfel, imaginația populară este foarte mare, mai 
ales atunci când faptele sunt foarte vagi. Curiozitatea a devenit 
cu atât mai mare cu cât nici ei nici eu nu-și mai aminteau cine 
l-a pomenit primul. Poate că tocmai acela este și cel care deține 
răspunsul. Da, cu siguranță cineva deschisese un subiect pe care 
uitase să-l închidă. Dar acum acel cineva a uitat să se mai 
prezinte. Părinții le spuneau copiilor că cel mai bine ar fi să se 
joace fiecare în curtea lui, să nu se piardă de casă, că satu-i mare 
și cu uliți multe. Asta se întâmpla prin '50 și-un pic, pe când 
bunica avea cam 10 ani. Învățase de acasă să fie precaută în tot 
ce face și tot ce aude, chiar dacă nu pricepea ea prea bine asta. 
La școală, însă, se auzeau multe, vrute și nevrute. Pesemne că 
tot pe acolo auzise și de Linuță ăsta. Pe unul l-au bătut cu 
vergile peste mâini că l-au auzit zicând numele ăsta. De-atunci 
nu mai vorbeam de el pe școală. Nici acasă. Nu mai avea nimeni 
curaj să mai deschidă vorba despre așa ceva. Găsește-l așadar pe 
Linuță dacă mai poți! Mai bine de un an se spune că nimeni nu 
a mai vorbit despre el. Aproape că îl uitaseră toți. Asta până la 
Paște...
 Prin '55 sau '56, în noaptea de Înviere, o parte dintre 
copiii adunați la biserică a plecat cu intenția de a aprinde 
lumânări în cimitir pentru cei morți. Nu are rost să vă mai amin-
tesc că pe vremea aia nici nu se pomenea să existe iluminare 
într-un amărât de sat, în cimitir. Mergeau toți la lumina 
lumânării. Drumul dintre biserică și cimitir nu era prea mare, 
dar spaimă era suficientă chiar și printre adulți. Putea oricând 
să-ți iasă un hoț. De aceea mergeau în cete organizate, în funcție 
de relațiile dintre ei. Uneori ieșea cu bătăi între două sau mai 
multe grupuri. Atunci însă nu a fost nimic rău. Până în cimitir... 
Fiecare s-a dus să pună lumânare pe la morții lui, povestește 
bunica. Atunci ne-am separat puțin unii de alții, cum era 
normal. Ne-am făcut închinăciunea cum era legea, după care am 
mai stat câteva clipe și ne-am ridicat. Trebuia să ne întâlnim la 
colțul bisericii care era acolo la cimitir. Eu eram un văr, nu eram 
singură. Da' erau și unii singuri. Ne-am întors spre locul de unde 
am venit pe o cărăruie îngustă, printre morminte. Mergeam 
încet să nu călcăm pe cineva. Nu e bine să calci peste cei morți. 
Da' când ne-am apropiat mai mult, am realizat că în fața noastră 
mai apăruse cineva. M-am gândit că era din altă ceată. Stătea 
acolo la colțul bisericii și nu spunea nimic. Nu-l vedeam tot. 
Vedeam numai fața. Nu știu dacă și el ne vedea pe noi. Îmi 
amintesc că la un moment dat o fată a început să urle, de 
spaimă, iar cel din față a fugit... Da' a fugit așa numai cu capul... 
adică se vedea numai capul. Și noi ne-am ținut după el. La un 
moment dat, cineva a strigat „Linuță” și toți ne-am oprit.   
 Speriați, s-au întors la biserică și nu am mai spus nimic 

nimănui, nici măcar părinților. Linuță din noaptea aia de Înviere 
nu era un bărbos urât, ci un copilandru. De ce s-ar fi temut toți de 
un biet copil care a luat-o la fugă când s-au apropiat toți de el? Și 
poate că nici nu s-ar fi temut dacă nu ar fi ajuns vestea prin școală 
cu și alții l-ar mai fi văzut pe Linuță, și la fel numai capul se 
vedea din el. Descrierile păreau să fie aceleași. Parcă se vorbiseră 
toți între ei. Deja nu mai aveai ce să ascunzi: toată lumea știa 
acum de Linuță. Dar cum să-l găsească dacă toți cei mai în vârstă 
se fereau să-i pronunțe numele, cu atât mai puțin să-l descrie? Era 
fără doar și poate misiunea celor tineri de a afla, peste capul 
părinților. Și ei chiar ar fi făcut tot posibilul să afle, dar pentru 
asta aveau nevoie să dea iar peste el. La biserică nu aveau voie să 
meargă decât de sărbătoare, și atunci cu rude, fără să poată vorbi 
prea mult între ei. Totuși, pe la Sfânta Maria Mică, se spune că 
Linuță a apărut din nou la biserică. De data asta intra în altar. Nu 
știe nimeni cum s-a strecurat printre oameni. Însă numai câțiva 
oameni care erau mai în față și unii de la strana din dreapta l-au 
văzut, dar nici preotul, nici dascălul nu au scos nicio vorbă 
despre ăsta. Nici nu i-a întrebat cineva...   
 Hotărât lucru, ceva straniu se petrecea în saţ. Prea multe 
necunoscute și prea multe tăceri la unison. Părinții s-au speriat că 
ne interesăm atâta de Linuță ăla, atât de mult încât au început să 
ne vorbească despre el. M-au tras deoparte - că eu era ăia mai 
mare dintre toţi - și mi-au zis să nu mai vorbesc niciodată despre 
el. Mi-au zis că e mort... da' că n-a murit de tot... N-am priceput 
prea bine ăsta. Cum adică a murit, da' n-a murit de tot? Eram eu 
mică, da' știam și eu că cine moare, moare de tot. Adică 
te-ngroapă, îți bat cuie, pun ţărâna pe tine dus ești! Au băgat și ei 
de seamă că voiam știu mai mult. Și, s-au gândit că decât să 
continui să urmăresc pe Linuță, mai bine să-mi spună ei și să mă 
păzesc de el. Așa a aflat povestea acelui personaj misterios. Se 
spune că ar fi murit prin toamna lui '44 în beciul casei. Intraseră 
rușii și pe Valea Râmnicului. Linuță, spun oamenii, a văzut cum 
maică-sa și soră-sa au fost batjocorite în spatele casei de un 
soldat rus. N-a intervenit, probabil de frică, dar a înnebunit 
complet. Avea numai 9 ani în '44. A ieșit prin fundul grădinii și a 
ajuns în curtea cimitirului, unde l-au găsit mort... Se crede că ar 
fi murit de foame, de sete și de frig. În orice caz, a murit lângă un 
mormânt din dosul cimitirului unde încercase să sape o groapă. 
Când a fost găsit mort, avea picioarele în groapa pe care o făcuse 
lângă cruce, iar mâinile țineau niște bucăți de lemn, care se pare 
că erau dintr-o cruce pe care o rupsese. Cei mai în vârstă știau 
ăsta, și se fereau să povestească celorlalți pentru că stafia lui 
Linuță le-ar fi ieșit în cale o dată și i-ar fi amenințat că nimeni nu 
trebuie să știe cum a murit el și nici ce s-a întâmplat cu mama și 
sora sa. Ăsta până când tocmai maică-sa s-ar fi destăinuit preotu-
lui. Spunea că îl visa mereu și o rugă și pe ea să moară pentru că 
nu putea trăi cu un păcat așa de mare. La fel și despre soră-sa. Se 
mai spune că maică-sa era îngrozită și de faptul că fiul ei își 
alegea pe câte cineva din cei tineri în fiecare an. Le șoptea 
numele lui la ureche, apoi, după ce aceștia vorbeau de el, nimeni 
nu-i mai știa. În cele din urmă, a fost găsită moartă și maică-sa, 
iar despre sora lui Linuță nu s-a mai aflat nimic până astăzi. Cum, 
de altfel, nu se mai știe nimic nici de el. Iar secretul lui începe să 
se uite, așa cum și-a dorit.
 Ăsta până ați citit și voi rândurile astea!

 Hezarfen Ahmed Chalabi, the world's 
first Turkish scholar who is able to fly  The seven-
teenth century, who reigned between the years 
1623 to 1640 during Sultan Murad the Fourth, 
and extensive knowledge of flying realized bill 
Hezarfen called because it is known that among 
the people.  
 Engaged in experiments at home, and 
who has done research on various topics Hazer-
fan Ahmed Chalabi, another Turkish scholar 
named Ismail Ore by taking the example of 
today's aircraft had carried the primitive way  
The flight of birds by examining the historic 
flight before the prepared wing resistance rating 
to measure, Okmeydanı'nda experiments, and a 
morning shore accumulates in Istanbul, the 
people in front of Galata tower itself into space, 
leaving the wings by moving the collar is over 
and the Uskudar district decreased.
 First he practiced by flying over the pulpit 
of Okmeydani eight or nine times with eagle 
wings, using the force of the wind. Then, as 
Sultan Murad Khan was watching, he flew from 
the very top of the Galata Tower and landed in 
the Doğancılar square in Üsküdar, with the help 
of the south-west wind. Then Murad Khan 
granted him a sack of golden coins, and said: 
'This is a scary man. He is capable of doing any-
thing he wishes. It is not right to keep such 
people, and thus sent him to Algeria on exile. He 
died there.

 Nasreddin Hodja is Turkey's best-known 
trickster. His legendary wit and droll trickery 
were possibly based on the exploits and words of 
a historical imam. He is believed to have lived 
and died during the 13th century in Akshehir, 
near Konya, a capital of the Seljuk Sultanate of 
Rum, in today's Turkey. He is considered a 
philosopher and wise man, remembered for his 
funny stories and anecdotes. Stories usually have 
a subtle humour and a pedagogic nature. The 
International Nasreddin Hodja fest is celebrated 
between 5–10 July in his hometown every year. 
Many of his stories, as lessons in moral conduct 
and as witty practical jokes, give critical annota-
tions on stereo typed social thought and behavior 
with points of view about imaginative alterna-
tives. His wisdom influences all sections of soci-
ety. And he also led to the birth of other humor-
ous tales that reflects the mindsets of very differ-
ent areas. The Nasreddin stories are known 
throughout the Middle East and have touched 
cultures around the world. Superficially, most of 
the Nasreddin stories may be told as jokes or 
humorous anecdotes. 

 One of his stories,
HODJA'S WIFE AND HIS DONKEY 

 When his wife died, the Hodja became 
very sorry, but he mourned for her only a few 
days. After a while his donkey died and he was 
even more sorrowful and mourned for him many 
months. People asked him why and he answered: 
When my wife died, they all said, they could find 
a younger and better one for me, but when my 
donkey died, nobody offered the same service.

nasreddin hodjahezarfen ahmed
chalabi
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 Heeeei...! Mă numesc Ciocănel Daniela, am 17 
ani, sunt elevă la Colegiul Naţional “Al. Vlahuţă” şi de 
ceva timp fac parte din familia Centrului de Tineret 
Fortes din oraşul nostru.
 Cum am ajuns în această familie şi ce caut în 
această revistă? Hmm... totul a început cam aşa: acum 
un an jumate, nu mai ştiu exact, am participat la câteva 
şedinţe despre voluntariat care s-au ţinut la primăria 
oraşului, pe atunci nu exista centrul de la demisolul 
casei de cultură, era încă în lucru, apoi împreună cu alţi 
voluntari am pornit la paşi mărunţi spre centrul 
oraşului pentru a-i îndemna şi pe ceilalţi să ni se alăture 
şi să le explicăm ce înseamnă a fi voluntar. Îmi amintesc 
că am făcut şi un flashmob în faţa magazinului Victoria, 
în fruntea noastră fiind Giorgiana Vlăsceanu sau cum îi 
spun prietenii Gege, apoi după ce am colindat oraşul în 
lung şi în lat am avut parte şi de o mică petrecere ce s-a 
ţinut la Milion. Aşa am ajuns să cunosc şi ceilalţi memb-
rii ai familiei Centrului de Tineret Fortes, care sunt 
foarte prietenoşi şi sociabili şi să particip la activităţi.

 În perioadă ce a urmat am 
participat la diferite activităţi 
cum ar fi TST, Tineri competenţi 
resursă pentru comunitate, 
Autocunoaştere şi dezvoltare 
personală, Comuni-CAT, Festi-
valul Dramaturgiei Buzoiene, 
unde m-am distrat, am cunoscut 
oameni noi şi mi-am legat noi 
prietenii.
 Cam atât despre profilul 
meu de voluntariat... Sper că nu 
v-am plictisit prea tare şi vă 
aşteptăm la Centrul de Tineret 
Fortes.

Daniela CIOCĂNEL

Marius Tîrîlă

 Marius Tîrîlă, unul din cele mai bune produse ale 
generației “ONIX”, pregătită de actualul Viceprimar Sorin 
Cîrjan cu ceva vreme în urmă, ne vorbește astăzi în calitate 
de Profesor, Antrenor, Căpitanul Olimpiei și... Voluntar!
 Ce înseamnă numele Marius Tîrîlă din punct de 
vedere profesional?
 Aș spune că mai presus de toate meseria de antrenor 
pentru copii este ceea ce mă caracterizează cel mai bine și 
asta datorită experienței pe care de-a lungul anilor am 
dobândit-o și pe care acum îmi doresc să o aduc în crearea 
unei noi generații de sportivi. Consider că investiția în copii 
este cel mai prețios lucru prin prisma plusului pe care 
aceștia îl pot aduce în viitor fotbalului râmnicean. În acest 
sens, în ultimii trei ani am încercat, aș spune cu succes, să 
construim o echipă, la nivelul Grupei 1998, numită A.C. 
ONIX, care astăzi se poate mândri cu rezultate unice pentru 
fotbalul juvenil râmnicean, atât pe plan național cât și 
internațional. La nivel județean, încă din primul an 
competițional dominăm categoric orice tip de întrecere, iar 
la nivel național, afirm cu tărie, că suntem la valoarea 
primelor 5 formații de top. Perspectivele pe care le-am 
creat, avem speranța că le vom concretiza odată cu pasul 
tinerilor către seniorat prin crearea unei noi echipe în 
fotbalul de performanță.
 În al doilea rând aș spune că potrivit îmi este rolul 
de jucător de fotbal și căpitan al echipei, cumva din aceleași 
considerente, deoarece statutul de căpitan îmi oferă șansa 
de a aduce din înțelepciunea și viziunea mea, ca spirit și 
atitudine, celor mai tineri de lângă mine. Încă de mic am 
fost învățat să fiu învingător și să accept că fotbalul este un 
sport pe care trebuie să-l practici cu fair – play și respon-
sabilitate și în care măsura celor oferite se va întoarce sub 
forma rezultatelor pozitive. Fotbalul deschide nenumărate 
porți, crează șanse unice, produce prieteni; important de 
fiecare dată este să crezi cu tărie în tine și în oportunitățile 
tale.
 Consideri că voluntariatul poate fi o alternativă 
viabilă pentru tinerii de astăzi?
 Cu siguranță DA! Am participat la multe acțiuni de 
acest fel și de fiecare dată am simțit o altfel de satisfacție. 
De la colectarea de jucării pentru copiii dezavantajați, 
continuând cu acțiunile de deszăpezire de iarna trecută și 
terminând cu proiectele europene la care în mod direct ori 

indirect am luat parte, consider că activitatea de 
voluntar este una aparte. În multe din statele 
Occidentale, valorile voluntariatului sunt fruc-
tificate de către tineri, experiența lor fiind 
deosebit de utilă în procesul dezvoltării profe-
sionale. Posibilitatea voluntară pe care o ai în 
a-ți îmbunătăți propriul stătut și de ce nu, de a 
ridica nivelul de cunoștințe și abilități perso-
nale, reprezintă obiective pe care odată cu 
vârsta le poți dobândi plătind sume importante. 
Este și motivul pentru care am spus da 
activității de voluntariat, îndrumându-i pe cei 
din jurul meu să ia parte la orice tip de eveni-
mente, conștient fiind că fiecare își are rolul său 
activ în evoluția noastră individuală. Consider 
că orice persoană activă, care se dorește a fi mai 
bună și are ceva timp, trebuie să încerce să facă 
voluntariat.

Interviu realizat de revista “Micul Jurnalist”
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 Mai curioşi ca oricând, elevii claselor a IV-a de la 
Școala Gimnazială Nr. 1 Rm. Sărat au avut întâlnire, pe 
parcursul a două lecţii, cu energia. Iniţiat de GDF SUEZ 
Energy România în parteneriat cu Fundaţia „Chance for 
Life” şi MECTS, programul educaţional „Întâlnire cu ener-
gia” a pus accentul pe sursele de energie în general, dar şi pe 
drumul parcurs de gazul natural de la extracţie până la 
consumatori, modalităţile de economisire a energiei, 
proprietăţile gazului şi utilizarea în siguranţă a acestuia.

Programul
educational

“Intâlnire
cu energia”

Intâlnire cu energia

 Lectorii care au susţinut aceste activităţi, Cristina Cîrjan și Sorin Negraru, au căutat ca interac-
tivitatea lecţiilor să fie o sursă de învăţare motivantă, relaxantă. Ei au utilizat planşe reprezentative, fişe 
de învăţare, jocuri didactice, studii de caz, elevii fiind antrenaţi într-un mod eficient şi atractiv în 
discuţiile despre energie.
 O surpriză agreabilă a fost şi „Metano”, mascota programului şi a concursului „Câştigă cu 
Metano!”, concurs lansat cu această ocazie şi în cadrul căruia copiii au fost antrenaţi să-şi evalueze 
cunoştinţele dobândite printr-un test, dar şi să realizeze un proiect comun la  nivelul clasei.
 Încărcaţi cu „energie”, elevii şi-au pus în aplicare creativitatea şi imaginaţia, realizând machete 
pline de culoare, ingeniozitate şi „mişcare”, desene, catrene şi ghicitori. Este de apreciat şi ajutorul dat 
de părinţi, care au furnizat materialele necesare proiectelor, dovedind încă o dată că educaţia se face 
printr-o bună colaborare şcoală - elev - părinte.

(Prezentatorul)
- Bună ziua, dragi copii,
Vă transmit o știre mare,
Astăzi, la programul nostru,
Trecem la evaluare!
Ca să fim mai clari, conciși,
Să-nțelegeți ce-o să fie,
Prezentăm  în vers și rimă
Ce-am făcut și ce se știe…

(Absolvent 1)
- După ce am absolvit
Cursul despre ENERGIE,
Un cuvânt ce are viață
Pentru acela care-l știe…

(Absolvent 2)
- Prima regulă de bază 
În a avea energie,
Este-aceea de a fi,
Econom în orice zi.

(Absolvent 1)
- A doua regulă, ce-mi cere?
Un lucru simplu: ,,- Udă floarea!”
Ce este greu în a da apă
Firavei plante  ce apare?...
Și copacul din grădină,
Dar și floarea din fereastră
Îți vor mulțumi, copile, 
Făcând viața să-nflorească.

(Ecologel)
- Să mă prezint, de vreți să știți,
Ecologel eu mă numesc
Și sunt prieten cu aceia,
Care NATURA o iubesc!
Un prieten am adus cu mine,
Metano-l cheamă, l-ați văzut
Sunt sigur că ați reținut,
Ce va-nvățat de la- nceput!

 
( Metano)
- Metano sunt și vreau să-ți 
zic,
Cu gazele nu-i de glumit,
De nu știi să le folosești,
Atunci, tu rău ai s-o pățești!
Reține regulile-aflate,
Că eu îți sunt folositor
Și vă fac viața mai ușoară,
Când intru-n casa tuturor.
(Pământul)
- Pământul sunt și-aș vrea 
să-ți spun
Că energia e mișcare,
Pornită din natura mare,
Din biomasă și din 
SOARE!...
Și vântul de pornește- ncet,
Tot energie știe-a face!...
Și apa când se mișcă-n râu,
În același lucru se preface!

( Floarea ECO)
- Sunt Floarea Eco și…sunt 
vie,
De-s îngrijită de copii
Și sunt o sursă de viață!
Tu nu uita, când asta știi!
În a pune-o faptă bună,
Pentru tot ce viață are,
Cât de mică, de va fi,
Duce la REVIGORARE.

( Metano)
- A fi eco în ce faci,
Nu e lucru complicat,
Când cu gândul te împaci,
Că ai reguli și ai tact.

(Absolvent 2)
- Azi am învățat la clasă 
Niște reguli simple, care
Mă vor face să fiu eco,
Chiar în orice-mprejurare.

(Școala)
- Nu am să uit nici că există
Un obicei în școala mea,
De-a educa în sensul ECO,
Orice copil ce asta vrea!
Programul despre energie
Ne-a oferit o nouă cale,
Cu reguli simple și frumoase 
De atitudini și... bună purtare.
      
(Ecologel)
- Și-acum îți mulțumim, 
Metano,
Că pașii tu ne-ai îndrumat, 
Iar noi, în semn de prețuire,
Îți dăruim ce am lucrat.
Macheta și cu ghicitoarea
Sunt instrumente foarte clare,
Că, noi, a IV-a C din școală,
Vom fi doar eco azi sub Soare

Scenetă prezentată de clasa a IV-a C, coordonată de prof. înv. primar Grigore Mirela
Școala Gimnazială Nr.1 – la încheierea programului educaţional „Întâlnire cu energia”


