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„Nu putem face lucruri mari pe acest Pământ, putem face numai lucruri mici, cu multă dragoste.” (Maica Teresa)

De
Glodeanu
SĂrat

Numărul 3 al ziarului Semnal de Glodeanu Sărat. Exemplar lunar GRATUIT

Comuna Glodeanu Sărat – model
de unitate şi normalitate
În perioada mai – iunie 2011 în comuna Glodeanu Sărat
s-a desfăşurat o serie de manifestări cultural-artistice şi
comemorative ce au avut ca obiectiv principal promovarea
valorilor locale precum şi recunoşterea meritelor eroilor noştri

Mai multe imagini de la manifestările organizate în comuna Glodeanu Sărat pot fi vizualizate
pe site-urile: www.primariaglodeanusarat.ro și www.scoalaglodeanusarat.blogspot.com.
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SERBAREA ŞCOLARĂ 2011 - UN MOMENT DE BILANŢ AL ACTIVITĂŢII
DIDACTICE ŞI AL SPERANŢELOR DE VIITOR ŞCOALA
GLODEANU SĂRAT
În ziua de 17 iunie 2011, în
Şcoala cu clasele I-VIII Glodeanu
Sărat, clinchetul clopoţelului a
sunat pentru ultima dată în acest
an şcolar, anunţând sfârşitul lui
şi începutul unei binemeritate
vacanţe, atât pentru elevi cât şi
pentru dascălii lor.
Festivitatea de încheiere a
anului şcolar 2010-2011 a cuprins
localitatea într-un farmec tineresc,
împărtăşit cu emoţie şi bucurie,
în primul rând de elevi, dar şi
de profesori, părinţi, bunici şi
personalităţile locale prezente la
această manifestare.
Astfel, în cuvântul de deschidere
directorul şcolii, prof.
Nicolae Trişcaş a tinut
să mulţumească în mod
deosebit conducerii Primăriei
comunei Glodeanu Sărat,
reprezentanţilor bisericilor,
poliţiei locale, dispensarului
medical, agenţilor economici
pentru buna colaborare şi
sprijinul acordat unităţilor de
învăţământ din comună, şi
nu în ultimul rând a mulţumit
cadrelor didactice, elevilor şi
părinţilor pentru seriozitatea,
verticalitatea şi transparenţa
din activitatea şcolară.
Directorul şcolii a invitat pe
scenă, pentru a lua cuvântul,
pe primarul comunei Glodeanu
Sărat, Neculai Stoica, care a
ţinut să sublinieze că ceea ce
a văzut şi a simţit în această
zi la festivitatea de încheiere
a anului şcolar 2010-2011
l-a făcut să se regăsească
printre elevii care au fost prezenţi,
şi care, înainte de a fi elevii şcolii,
sunt prietenii dumnealui cei mai

preţioşi. De asemenea, a
ţinut să le mulţumească şi să
felicite atât cadrele didactice,
cât şi elevii, pentru rezultatele
deosebite obţinute la învăţătură
(concursuri, olimpiade şcolare),
dar si pentru activităţile
extraşcolare şi parteneriatele
la care au luat parte, alături de
primaria comunei Glodeanu
Sărat, făcându-le cunoscut
faptul că va continua să
asigure o şcoală modernă,
la standarde europene, prin
continuarea proiectelor atât
pe infrastructura şcolară cât şi
pe plan cultural, sportiv şi alte

activităţi extraşcolare.
A urmat un frumos spectacol
cultural artistic, prezentat de către

elevii şcolii, moment deosebit,
ce a reuşit să sensibilizeze şi
să pătrundă în sufletele celor
prezenţi la eveniment.

Anul acesta festivitatea
de predare a cheii şcolii s-a
desfăşurat într-o atmosferă
plină de emoţie, mesajele
transmise de către şefa
de promoţie, Dinu Laura
absolventă a clasei a VIII-a şi
Adochiţei Andra, clasa a VII-a,
sensibilizând întreaga asistenţă.
Aşa după cum se obişnuieşte
în fiecare şcoală, la sfârşit
de an şcolar şi la Glodeanu
Sărat, cei mai meritoşi
elevi au fost răsplătiţi la
festivitatea de premiere, de
către directorul şcolii, cu
diplome şi, pentru prima dată
în istoria şcolii, cu medalii, în
semn de recunoştinţă pentru
rezultatele deosebite obţinute
la învăţătură.
FELICITĂRI TUTUROR
ELEVILOR!
VACANŢĂ PLĂCUTĂ!
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Grădineţele Căldăruşanca, Glodeanu Sărat, Ileana
şi Pitulicea- partea I
Moment deosebit de important pentru micuţii din
gradinitele din comuna Glodeanu Sarat l-a constituit
serbarea de sfârşit de an şcolar, desfăşurată într-o
atmosferă deosebită, sub îndrumarea neobositelor
educatoare. Minunaţii copii din Căldăruşanca,
Glodeanu Sărat, Ileana şi Pitulicea au fost actori
desăvârşiţi în basmele copilăriei, au spus poezii şi au
cîntat. Spre bucuria părinţilor veniţi la serbare, copiii
s-au simţit ca nişte mici vedete. La sfârşitul serbării
toţi copiii au primit diplome de merit pentru întreaga
activitate desfăşurată în anul şcolar.
- va continua -

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PITULICEA- partea I
Festivitatea de
încheiere a anului
şcolar la Şcoala cu

clasele I-VIII Pitulicea
s-a desfăşurat
într-o atmosferă de

sărbătoare, plină
de emoţii, elevii
oferind cu acest
prilej un amplu
program
artistic, care
s-a derulat în
faţa parinţilor,
bunicilor,
cadrelor
didactice
şi invitaţilor
prezenţi la
aceasta
manifestare.
În cuvântul
de deschidere,
domnul prof.
Nicolae Trişcaş,
directorul şcolii,

a făcut o succintă
prezentare a
rezultatelor obţinute
de către elevii şi
cadrele didactice
în anul şcolar
încheiat, pe care
le-a apreciat ca
fiind foarte bune.
De asemenea, a
mulţumit parinţilor
pentru susţinere
şi excelenta
colaborarea cu
şcoala, subliniind că
anul şcolar recent
încheiat şcoala a
dispus de o echipã
de cadre didactice
bine pregãtite, care

s-a preocupat cu
profesionalism de
educarea elevilor,
lucru demonstrat
prin rezultatele bune
obţinute de aceştia
la învăţătură.
De menţionat este
performanţa elevei
Drăgulin Alina, de la
clasa a VIII-a, care
a absolvit şcoala cu
media 10.
În încheiarea
festivităţii, cei mai
merituoşi elevi au
primit din partea
conducerii şcolii
distincţii şi premii.
- va continua -
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Zilele Comunei Glodeanu Sărat,
la prima ediţie... de succes
De curând, comunitatea din Glodeanu Sărat a
sărbătorit Zilele comunei pentru prima oară în istoria
acesteia. Cu emoţia firească fiecărui început, dar
şi cu încrederea că evenimentul se va ridica la
înălţimea aşteptărilor, administraţia locală a comunei
a bifat, odată cu aceste manifestări, încă o realizare,
de data aceasta una de suflet, pentru întreaga
comunitate.
Deschiderea oficială a sărbătorii a avut loc începând
cu ora 14.00, pe amplasamentul târgului săptămânal
din satul Glodeanu Sărat.
Edilul localităţii,
domnul Neculai
Stoica, a adresat
câteva cuvinte
numeroasei
asistenţe,
dezvăluind, în
acelaşi timp,
şi câteva din
momentele care
aveau să facă
din această
sărbătoare una de
neuitat: „Urez bun
venit în comuna
noastră distinşilor
invitaţi, cărora le
mulţumesc pentru
că împărtăşesc
alături de dragii mei

glodeneni bucuria
acestei sărbători!

La mulţi ani tuturor
celor care poartă

numele
sfinţilor
împăraţi
Constantin şi
Elena!
Zilele
comunei
Glodeanu
Sărat
reprezintă
un prilej
de bucurie
pentru
întreaga
comunitate.
Această

manifestare se doreşte
o sărbătoare de suflet
a noastră, a tuturor, o
modalitate prin care
noi toţi să fim alături
unii de ceilalţi, într-un
număr cât mai mare
şi am convingerea
că Zilele comunei
Glodeanu Sărat vor
deveni o tradiţie, în
virtutea căreia, an de
an, să redescoperim
bucuria revederii şi a
bunei dispoziţii.
Aşa cum se cuvine,
începând cu
acest an vom
conferi titluri şi
distincţii, în semn
de recunoştinţă
şi preţuire pentru
personalităţile
vieţii publice,
care prin
activitatea
domniilor lor
au adus o
contribuţie
importantă la
dezvoltarea
şi creşterea
prestigiului
comunei
Glodeanu Sărat.
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Astfel că, începând de
astăzi, comuna Glodeanu
Sărat are 4 cetăţeni de
onoare cu care ne mândrim.
Unul dintre aceştia a trecut în
lumea celor drepţi. Nu l-am
uitat, şi astăzi conferim titlul
de cetăţean de onoare postmortem, domnului profesor
Nicolae Pietroiu, primarul
comunei Glodeanu Sărat o
bună bucată de vreme.
Totodată, vom acorda
diplome de excelenţă
personalităţilor locale care,
prin activitatea desfăşurată
cu dăruire şi pricepere,
şi-au adus contribuţia
la promovarea comunei
Glodeanu Sărat.
Şi tot astăzi, vom premia
cele mai longevive patru
cupluri din cele patru sate
ale comunei, care, de mai
bine de jumătate de veac,
convieţuiesc în pace şi
înţelegere. Le urăm un
călduros La mulţi ani cu
sănătate!
Încrezători în faptul
că organizarea
şi desfăşurarea
evenimentului se vor ridica
la înălţimea aşteptărilor,
invităm întreaga
comunitate să ia parte
la momentele ce îi sunt
dedicate. Vă mulţumesc
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şi vă doresc petrecere
frumoasă!“, a încheiat
primarul comunei, domnul
Neculai Stoica.
Şi, într-adevăr, evenimentul
a fost unul pe măsura
aşteptărilor, dar şi al
pregătirilor. Derulată pe
parcursul a două zile, 21 şi
22 mai, manifestarea a adus
în faţa numerosului public
momente culturale şi artistice
asigurate de copiii şi tinerii
din localitate, de
care, fără îndoială,
cadrele didactice
care i-au pregătit
au fost pe deplin
justificat mândre.
Mai târziu,
artişti şi formaţii
cunoscute au
încântat publicul
cu melodiile
lor, pentru ca

seara zilei de
sâmbătă să fie
dedicată tinerilor,
pentru care a
fost organizată
o discotecă în
aer liber. Şi ziua
de duminică a
fost consacrată
muzicii de calitate,

cei prezenţi
bucurându-se, de
data aceasta, de
cântul popular, dar
şi de momentele
pe care le-au
petrecut împreună,
într-o atmosferă
de veritabilă
sărbătoare, şi
una cu atât mai
specială cu cât
ea a fost dedicată
acestei mari familii,

care este comunitatea din
Glodeanu Sărat.
Cu certitudine, succesul
evenimentului a asigurat
toate şansele ca el să devină
o tradiţie pentru localitate
pentru că, deopotrivă
administraţie locală şi
comunitate îşi doresc să se
reîntâlnească şi anii viitori
pentru a-şi celebra comuna şi
pe oamenii săi.
Cu ocazia sărbătorii locale
„Zilele comunei Glodeanu
Sărat” Consiliul Local a
conferit titlul de Cetăţean de
Onoare al comunei Glodeanu
Sărat personalităţilor care,
de-a lungul timpului, au adus

o contribuţie importantă la
dezvoltarea şi creşterea
prestigiului comunei
Glodeanu Sărat. Astfel,
cei care au primit această
distincţie au fost:
Preotul Paroh Barbu
Georgescu, care a păstorit
fără cusur destinele parohiei
vreme de 54 de ani. Preotul
Georgescu s-a implicat
profund în viaţa comunităţii
locale, şi azi, octogenar,
domnia sa este un adevărat
reper de moralitate, bunătate
şi credinţă, apropiat cu
sufletul de locuitorii comunei,
fire sensibilă la suferinţele
şi problemele cu care ei se
confruntă.
Singurul profesor universitar
doctor inginer din comuna
Glodeanu Sărat, Cârlan R.
Miltiade s-a născut la data
de 27 septembrie 1933 în
comuna noastră. În prezent
este expert, contribuind la
pregătirea şi perfecţionarea
multor specialişti din sectorul
energiei electrice. Pentru
noi, glodenenii, domnul
Cârlan Miltiade este un
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fiu al satului cu care ne
mândrim, impunându-se
prin nobleţea sufletească,
vastitatea cunoştinţelor sale
şi sobrietatea cu care se
exprimă.
Domnul Ing.
Mănescu
M. Ion este
al patrulea
dintre cei şase
fii ai familiei
Mănescu S.
Miltiade şi s-a
născut în satul
Glodeanu
Sărat, la 3
martie 1943. Inginerul
Mănescu M. Ion este foarte
implicat în domeniul culturii.
Beneficiară a generozităţii
domnului Mănescu Ion este
şi comuna noastră, prin
sprijinul oferit în tipărirea
a 1000 de exemplare
din monografia comunei
Glodeanu Sărat, în anul
2007 al cărei autor este
distinsul profesor Ilie St.
Cazacu.
Regretatului profesor
Pietroiu Nicolaie, primar
al comunei Glodeanu Sărat
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vreme de 7 ani, i s-a adus
un pios omagiu în semn
de preţuire şi recunoştinţă
conferindu-i-se titlul
binemeritat de Cetăţean
de Onoare
post-mortem
al comunei
Glodeanu
Sărat, titlu
ce i-a fost
înmânat fiicei
domniei sale,
Elena.
Tot cu

această ocazie au fost
acordate Diplome de
excelenţă
„O

VIAŢĂ ÎN SLUJBA
EDUCAŢIEI” unor dascăli
din comuna Glodeanu Sărat
care, cu pricepere şi dăruire,
au călăuzit destinele a zeci
de generaţii, îndrumându-le
paşii în spiritul adevăratelor
valori morale, culturale şi
spirituale.
Asfel, distincţii au primit
respectabilii dascăli:
Petre şi Dorina Ivaşcu
Gheorghe şi Artemiza
Marin din satul
Căldăruşanca
Ilie şi Filofteia Cazacu
Miltiade şi Tudora
Davidoiu
Ion şi Eleonora Chiţu
Pietroiu Vasilica
Petre Marcela
Pisău Elena
Duţă Alexandru

acordată
domnului profesor
Cazacu Ilie pentru
consecvenţa şi dăruirea cu
care, decenii de-a rândul,
a studiat cu minuţiozitate
istoria comunei noastre,
ca apoi, printre altele, să
elaboreze Monografia
comunei Glodeanu Sărat.
Diploma de excelenţă
Diploma de excelenţă
„O VIAŢĂ ÎN SLUJBA
pentru „Rezultate
SĂNĂTĂŢII” a fost acordată remarcabile obţinute în
domnişoarei doctor
activitatea competiţională”
Vrapciu Paula.
a fost acordată domnului
profesor Nicolae
Diplomă de excelenţă
TRIŞCAŞ, care se
„PROMOTOR AL
bucură de o binemeritată
VALORILOR CULTURII
notorietate, atât la nivel
GLODENENE”
judeţean,
a fost

SEMNAL
De glodeanu sarat

cât şi naţional. Director
al Şcolii Glodeanu Sărat,
profesorul Nicolae Trişcaş
este promotorul tuturor
succeselor pe plan sportiv
şi nu numai, obţinute de
copiii şi tinerii din comună.
Consiliul Local a acordat,
de asemenea, DIPLOME
DE EXCELENŢĂ
următorilor sportivi, care,
prin abnegaţie şi pasiune
au promovat imaginea
comunei Glodeanu Sărat:
1. Dincă Gabriela
– pentru rezultate
remarcabile în competiţiile
de box feminin
2. Drăguţ Marius –
singurul jucător de fotbal
din comuna Glodeanu Sărat
care a promovat în sportul
de performanţă
3. Echipa de rugby tag a
Şcolii Glodeanu Sărat –
pentru promovarea imaginii
comunei Glodeanu Sărat
prin sport:
1. Ene Vasilică
2. Globaşu Matilda
3. Ionescu Adrian
4. Trişcaş Roxana
5. Stan Gabriel
6. Petroiu Cristina
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7.
Cîrlan
Gabriel
8. Stan Daniela
9. Grozea Justina
10. Dobrin Andreea
De asemenea au mai
fost acordate DIPLOME
PENTRU „CEL MAI
LONGEVIV CUPLU” din
comuna Glodeanu Sărat. A
fost premiat câte un cuplu
din fiecare sat. Primarul
comunei a oferit diplome
şi câte o icoană cu Sfinţii
Împăraţi Constantin şi
Elena, după cum urmează:
Voicu Răducan şi Matilda
– satul Glodeanu Sărat
(1939 - 2011) 72 de ani de
căsnicie
Badea Ion şi Maria din
satul Ileana (1946 - 2011)
65 de ani de căsnicie
Lupu Păun şi
Alexandrina din satul
Pitulicea (1948 - 2011) 63
de ani de căsnicie
Neagu Constantin şi Ana
– din satul Căldăruşanca
(1954 - 2011) 57 de ani de
căsnicie.
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În cea de-a doua zi
a sărbătorii dedicate
comunei Glodeanu
Sărat, i-am întrebat pe
câţiva dintre numeroşii
localnici prezenţi care
este părerea lor despre
acest eveniment, în
premieră pentru comună,
despre organizarea lui,
dar şi despre însăşi
iniţiativa administraţiei
locale de a desfăşura,
pentru membrii
comunităţii, o astfel de
manifestare.
Astfel, Alexandrina
Mihai, din Glodeanu
Sărat, ne-a spus: „Este
foarte bine organizată
sărbătoarea comunei
noastre, ne place foarte
mult şi este un moment
în care putem lua o

să ascultăm muzică şi
să ne relaxăm“, este de
părere o altă locuitoare
a comunei, Gheorghe
Dumitra.
Matilda Ciupitu ne-a
vorbit şi despre edilul
localităţii: „Domnul
primar, care a fost

aşa mai departe. În
plus, de când este
primar, lucrurile
au început să se
mişte prin localitate,
schimbările în
bine se văd, iar
eu personal sunt
mulţumită de
realizările sale.

Glodeanu Sărat şi
ei sunt cei care se
bucură, în general,
de astfel de ocazii“,
spune, la rândul
său, Constanţa
Rodica Drăgulin.

Cât priveşte zilele
comunei, este o
idee binevenită, mai
ales că noi nu am
avut niciodată până
acum o astfel de
sărbătoare“.
„Locuiesc în

pauză de la activităţile
noastre zilnice pentru
a petrece câteva ore
împreună, toţi membrii
comunităţii“.
„Ideea domnului primar
de a organiza zilele
comunei este una foarte
bună şi, în acelaşi timp,
un gest frumos, pe care
îl apreciem cu toţii şi
cred că în mod special
cei tineri. Noi nu am avut
până acum o astfel de
sărbătoare, aşa cum au
alte localităţi, însă acum
ne putem bucura de
faptul că avem şi noi o
sărbătoare a noastră, a
comunităţii, la care să ne
simţim bine împreună,

coleg de şcoală cu fiica
mea, este un om foarte
cumsecade, care îşi
respectă concetăţenii
şi, mai mult decât atât,
se opreşte de fiecare
dată pe stradă pentru
a discuta cu noi, pentru
a ne afla problemele şi

Glodeanu Sărat de
şapte ani, de când
m-am căsătorit cu soţul
meu aici, şi consider că
ideea domnului primar
de a organiza un astfel
de eveniment este una
foarte bună, pentru
că sunt mulţi tineri în

De la Gheorghe
Răducanu am aflat
că, în ce-l priveşte,
„nu pot avea decât
o părere foarte bună
despre iniţiativa
domnului primar de a
organiza zilele comunei
noastre, dar şi despre
preocuparea sa pentru
comună, în general,
şi pentru cetăţenii ei.
Domnul primar este chiar
interesat de problemele
comunităţii şi de
rezolvarea acestora,
iar comuna s-a

schimbat mult de când
dumnealui ocupă această
funcţie“.
Şi din punctul de vedere
al tânărului Marius
Cătălin Mihalache,
sărbătoarea comunei
a fost foarte bine
organizată. „Au fost
invitaţi artişti cunoscuţi,
muzica este de calitate,
ne-au plăcut programele
artistice, iar ideea
înfiinţării unui astfel
de eveniment este
binevenită pentru noi,
tinerii din localitate, dar
şi pentru ceilalţi locuitori
ai comunei. Apreciem
gestul domnul primar şi
ne dorim să ne întâlnim
la această sărbătoare şi
în anii viitori“, a încheiat
acesta.
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1 Iunie 2011 – ZIUA COPIILOR NOŞTRI
De 1 iunie,
comuna Glodeanu
Sărat a fost în
sărbătoare. Pentru
prima oară în acest
an, dar cu dorinţa
ca evenimentul
să devină o
tradiţie anuală,
administraţia locală
din Glodeanu
Sărat, condusă de
domnul Neculai
Stoica, a oferit celor
mai mici dintre
membrii comunităţii
o petrecere
de neuitat, cu
o mulţime de
surprize, dedicată
tuturor copiilor din comună.
Pentru a se asigura de
faptul că toţi micuţii au luat
parte la evenimentul pregătit
special pentru ei şi care
va avea loc la şcoala din
Glodeanu Sărat, conducerea
localităţii a oferit transport
gratuit copiilor ce locuiesc
în satele componente ale
comunei, Ileana, Pitulicea
şi Căldăruşanca. În cadrul
special creat cu această
ocazie au fost prezenţi ziarişti
din mass media buzoiană.
De organizarea
evenimentului s-a ocupat
însuşi primarul localităţii,
domnul Neculai Stoica
cu sprijinul fundaţiei
olandeze Kinderen in
Nood, mereu aproape de
copiii din Glodeanu Sărat,

reprezentată în România de
domnul profesor Alexandru
Vlădescu.
O sărbătoare dedicată celor
mai mici dintre cetăţenii
comunei Glodeanu Sărat, în
care surprizele s-au ţinut lanţ
şi de care prichindeii au fost
mai mult decât încântaţi.
Şi nici nu putea fi altfel,
pentru că momentele
speciale pregătite pentru
ei i-au captivat pe rând, fie
că a fost vorba de castelul
gonflabil în care copiii
s-au putut juca, parada
uniformelor şcolare, piesa
de teatru „Pinocchio” pusă în
scenă de actori profesionişti
sau recitalul susţinut de
cunoscuta interpretă Dana
Dobre.
Surprizele nu s-au oprit
însă aici, pentru că micuţii

au făcut cunoştinţă cu un
clown, dar şi cu „Hannah
Montana“, care au realizat,
din baloane colorate,
animăluţe dintre cele mai
diverse, spre surpriza şi
încântarea copiilor. Distracţia
a fost şi mai mare când
prichindeii s-au lăsat pictaţi
pe feţe de către cele două
personaje, dar şi când au
primit baloane, confetti sau
vată de zahăr la discreţie.
Pe lângă acestea, graţie
sponsorilor care au asigurat
succesul evenimentului,
micuţilor li s-au oferit, de
asemenea, îngheţată, sucuri

şi sendvişuri.
Fără îndoială, momentele
petrecute de ziua lor au fost
unele de neuitat şi, chiar
dacă au ajuns acasă obosiţi,
fiecare dintre ei a avut ce
povesti despre ziua lor, 1
Iunie, care le-a adus numai
zâmbete şi bucurie.
Primarul comunei Glodeanu
Sărat şi-a exprimat
convingerea că Ziua Copilului
ce va fi sărbătorită anul viitor
va aduce acelaşi zâmbete
pe chipurile tuturor copiilor
şi a subliniat ca aceştia
reprezintă comoara cea mai
de preţ a comunităţii noastre.
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Ziua Eroilor, celebrată de
comunitatea din Glodeanu Sărat
Data de 2 iunie are o dublă
semnificaţie pentru toţi
românii. Marea sărbătoare
creştină a Înălţării Domnului
este, în acelaşi timp, şi ziua
în care sunt comemoraţi
eroii neamului nostru, care
au căzut pe câmpurile
de luptă ale celor două
războaie mondiale precum
şi eroii martiri căzuţi în
timpul Revoluţiei din 1989.
Manifestările
comemorative desfăşurate
cu această ocazie în
Glodeanu Sărat au fost
unele pline de solemnitate,
dar şi de emoţie. Acţiunea
a debutat prin pomenirea
eroilor la monumentele
din Glodeanu Sărat şi
Pitulicea, unde slujbele au
fost oficiate de preoţii Tatu
Gheorghe, Frăţilă Bogdan
şi Dinu Radu, în prezenţa
a numeroşi elevi, cadre
didactice, oficialităţi locale
dar şi cetăţeni ai comunei.
Apoi, edilul localităţii,
domnul Neculai Stoica,
a înmânat diplome de

onoare veteranilor de
război şi urmaşilor
eroilor martiri, aceştia
urcând emoţionaţi pe
scenă, în aplauzele
numeroasei asistenţe,
pentru a primi
distincţiile oferite.

Primarul comunei
Glodeanu Sărat,
domnul Neculai
Stoica, s-a adresat,
cu această ocazie
specială, celor
prezenţi: „În această
zi de mare sărbătoare
creştină, ziua
Înălţării Domnului,
comemorăm eroii
neamului nostru, care
au plătit cu vieţile lor
pentru independenţa,
libertatea şi
suveranitatea ţării
noastre. De aceea,
cultul eroilor, pomenirea
din neam în neam a celor
jertfiţi pentru apărarea
credinţei şi a patriei este
o veritabilă cultură a
sufletului românesc, care

simte că iubirea este mai
puternică decât moartea.
Avem datoria, peste timp,
să le îndeplinim dorinţa
de a trăi într-o ţară liberă
şi demnă şi le datorăm o
veşnică recunoştinţă pentru
sacrificiul lor
suprem.
Să le cinstim
memoria şi
să nu-i uităm
niciodată!
Glorie lor!
Eroi au
fost, eroi
sunt încă!
Dumnezeu
să-i
odihnească
în pace!
Mulţumesc
în numele
Consiliului
local,
preoţilor din

toate cele patru parohii care
au avut un aport deosebit,
cadrelor didactice şi în mod
special domnului profesor
Ilie Cazacu promotorul ideii
edificării în satul Pitulicea a
unui monument în cinstea
eroilor din comuna noatră.
În semn de recunoştinţă
pentru eroismul şi spiritul
de sacrificiu de care au dat
dovadă pe câmpul de luptă,
daţi-mi voie să înmânez
o diplomă de onoare
veteranilor de război şi
urmaşilor eroilor martiri.
Aceştia sunt: Georgescu
Barbu, Gheorghe Ştefan,
Ghiţă Voinea, Gârea
Dumitru, Jipa Stoica,
Plătică Dumitru, Neagu
Constantin, Nedelcu
Gheorghe, Sâmpetru Ion,
Voicu Răducan, Voinea
Ştefan, respectiv Pălădoiu
Ion şi Tătaru Vasile.”
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La slujba de sfinţire a
monumentului eroilor din
satul Pitulicea, preotul
parohiei din Căldăruşanca,
a rostit câteva cuvinte
pentru cei
prezenţi: „Ce
trăire avem noi,
creştinii ortodocşi
astăzi, pentru
că, participând la
slujba de Înălţare,
serbăm şi eroii
neamului nostru
care şi-au dat
viaţa pe câmpul
de bătălie. Ei
au fost aceia
care au primit în
piept gloanţele
şi sângele lor a
curs îndelung
şi nu numai pe
pământurile
ţării noastre
binecuvântate,
ci şi dincolo de
hotarele ei. De
aceea, le aducem
astăzi acest prinos
de recunoştinţă.
Şi tot azi sfinţim acest
monument ridicat în
memoria eroilor din acest
sat care şi-au dat viaţa pe
câmpul de luptă.

„Este de datoria
noastră să cinstim
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memoria eroilor“
În ziua de 2 iunie, una
cu semnificaţii profunde
pentru noi toţi, am dorit

să aflăm şi de la câţiva
dintre cetăţenii comunei
Glodeanu Sărat cum
privesc ei această mare
sărbătoare a creştinătăţii
şi, în acelaşi timp, a
neamului românesc.
În opinia domnului Manta
Gheorghe, „sărbătoarea
de astăzi are o

semnificaţie deosebită
atât pentru comunitatea
noastră cât şi pentru
întregul popor român,
pentru că în această

un omagiu înaintaşilor
noştri care s-au jertfit
pentru noi“.
„Astăzi serbăm ziua
eroilor, dar şi Înălţarea
Domnului şi
este o dublă
sărbătoare pe
care o marcăm în
fiecare an. Este
un eveniment
important şi
pentru comuna
noastră, pentru
că şi de aici au
plecat ostaşi care
şi-au jertfit viaţa
pe câmpurile
de luptă, şi miaş fi dorit să
fie prezenţi
la această
manifestare mult
mai mulţi dintre
urmaşii celor pe
care îi cinstim
astăzi“, ne-a
spus, la rândul
său Bălănică Ion.

zi cinstim memoria
eroilor căzuţi în luptele
pentru independenţa
şi suveranitatea patriei
noastre.
Mesajul meu către ceilalţi
locuitori ai comunei ar fi
acela că, într-o zi atât de
importantă pentru noi,
creştinii-ortodocşi, cât
şi pentru noi, românii,
trebuie să lăsăm
deoparte activităţile
zilnice pentru a aduce

„Acţiunea de astăzi are
loc în fiecare an şi sperăm
ca ea să devină o tradiţie.
Este de datoria noastră
să cinstim memoria
eroilor, iar faptul că
instituţia primăriei şi cea
a bisericii au organizat
această acţiune ar trebui
să ne implice, şi pe noi,
cetăţenii, în astfel de
manifestări“, am aflat de
la Alexandru Cazacu,
ultimul nostru interlocutor.
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Regăsirea copilăriei sau a Raiului pierdut
Se spune ca atunci când încetam
sa fim copii, să mai simţim ca nişte
copii suntem deja bătrâni. Cei mai
mulţi oameni nu se maturizează,
de fapt, ci doar cresc. Amintirea
anilor acestei perioade cu adevărat
speciale din viata noastră ne
îmbie la nostalgie, la miros de
pâine tocmai scoasa din cuptor,
la pomi înfloriţi ce îşi împrăştie cu
generozitate mireasma sau la zile
însorite în care joaca poate dura o
veşnicie.
Când se întâmplă ca din fuga
noastră zilnică sa ne permitem o
clipă de răgaz , întoarcerea la anii
copilăriei este un popas de tihnă şi
ospăţ. Şi din acest ospăţ te înfrupţi
cu nesaţ din tot ce retrăieşti: iubire,
gingaşie, candoare, bunătatea
mamei sau a cuiva drag, lumina
lumânării din noaptea de Înviere,
cămaşa ce-a purtat-o şi fratele
şi tata, dar nici nu mai conta
căci eram fericit! Acest univers
al inocenţei, al poveştilor cu eroi
fascinanţi, coborau bucuria şi
nădejdea în suflet pentru că biruinţa
era mereu a Fiului de Împărat,
iar răul era înfrânt şi pedepsit
exemplar.
Pentru ca ne aflăm in vacanta
de vară, când parcă doar o zi din
vacanţele copilăriei noastre dura
cât toată vara de acum, m-am
gândit să vă ofer un basm, pentru
că nu degeaba sunt preot într-un
sat cu nume de prinţesă, Ileana, o
prinţesă adevărată, aşa cum sunt
toţi eroii „basmelor” noastre din
Biblie sau Vieţile sfinţilor. Povestea
este dintr-un loc unde se adună
poveştile lumii şi devin adevărate,
iar un călugăr din Muntele Athos
o spune uneori pelerinilor şi mulţi
dintre aceştia când ajung acasă
mărturisesc ca au găsit drumul care
duce în Rai.
Se spune că odată, într-un sat, un
copil, într-o noapte, a visat Raiul.
„Mamă! Mamă! Unde e Raiul?",
a întrebat copilul nerăbdător, a
doua zi de dimineaţă, de cum se
trezi. Dar mama, biata mamă,
n-avea timp. Avea atâta treabă în
gospodărie! Şi-atunci, s-a dus la
tata, să-l întrebe. „Nu ştiu..., caută-l
singur", îi spuse acesta obosit şi
se apucă mai departe de muncă.
„Unde? Unde e Raiul?", întrebă
copilul, aproape plângând, pe
oamenii din sat. Dar oamenii nu
aveau timp de el, erau grăbiţi. „Ce
lume urâtă...", îşi spuse pentru sine
puştiul.
„Ca să-l găseşti, trebuie să
părăseşti satul acesta..., se-auzi
glasul unui bătrân, ce-l privea
demult. Şi acolo, în pustie, după
ce ai să mergi cale de o zi, ai să
găseşti un om singur, ce stă într-o
colibă. El o să-ţi spună unde este
Raiul".
Zis şi făcut. Şi a doua zi de
dimineaţă, când părinţii lui nu se
sculaseră încă, îşi luă o trăistuţă cu
câteva merinde şi plecă furişânduse printre casele adormite, către
pustie. In curând, soarele răsărise,
iar în urma paşilor lui satul fusese
acoperit de nisip. Merse ce merse
şi, într-adevăr, către seară, ca
prin minune, din pustia întinsă
ţâşni o colibă. Mare îi fu mirarea
bătrânelului ce locuia acolo de
mulţi ani. „Ce te aduce pe-aici,
copilule?", îl iscodi acesta pe
micul călător. „Vreau să găsesc

Raiul, răspunse copilul, şi cineva
mi-a spus că tu ştii cum să ajung".
Bătrânul tăcu, îl privi adânc, apoi îi
spuse: „Acum, hai să mănânci ceva
şi să te culci, că oi fi obosit. Mâine
în zori o să plecăm împreună către
Rai".
Noaptea trecu repede. De data
asta, el, copilul, n-avu nici un vis.
De fapt, nici n-a dormit. A stat aşa,
cu ochii deschişi, aşteptând ziua.
Bătrânul ştia. Iar către zori, pustia
primea în pântecul ei
două siluete, ce se
porniseră la drum.
Merseră ce merseră
şi, către seară, dintre
nisipuri, puştiul văzu
cum se ridică nişte
ziduri de piatră şi o
clădire mare, cu o
cruce în vârf. „Ce este
aceasta?", întrebă
copilul. „Aceasta este
o mănăstire, spuse
bătrânul. De-aici
începe poteca către
Rai". Şi-apoi, bătrânul
mănăstirii îl primi pe
micuţul care nu ştia
nimic de rosturile
de acolo. „Şi ce-am
să fac aici", întrebă
copilul. „Deocamdată,
să faci curat, ai să
mături şi mai încolo
om vedea". Şi timpul
trecea, trecea, copilul
le făcea cu răbdare şi
sârg pe toate.
Dar iată că vine
o zi, după mult
timp, când bătrânul
mănăstirii îl întreabă
pe neaşteptate:
„Cum merge, cum
îţi e?" „Mi-e foarte bine", răspunse
puştiul „Am de toate.". Şi-apoi
tăcu, închizându-se în sine.
Bătrânul îi simţi liniştea şi îl iscodi
în continuare: „Parcă ai ascunde
ceva în suflet, aşa ai tăcut. Spunemi cinstit, totul, până la capăt.
Iţi lipseşte ceva?" „Mie..., nimic,
se hotărî într-un târziu puştiul
să răspundă, dar este acolo, în
clădirea aia mare, un frate de-al
nostru, tot aşa, cu barbă şi plete,
ce stă legat, întins pe o cruce, şi
nu poate să se mişte, şi nimeni
nu-i duce de mâncare. De ce nu
vine şi el la masă?", ridică puştiul
ochii din pământ, privindu-1 pentru
prima dată pătrunzător pe bătrân.
Părintele simţi că trebuie să tacă.
Aşa că lăsă liniştea să vorbească.
„Da, aşa i-am dat noi canon, acolo
l-am lăsat noi să stea, pentru că nu
a măturat cum trebuie şi n-a făcut
curat ca lumea", se-auzi vocea unui
monah, care stătea în apropiere şi
care auzise discuţia. Îngerul tăcerii,
care tocmai se aşezase pe umerii
puştiului, dispăru. „Acolo vei ajunge
şi tu, dacă nu faci treabă cum
trebuie", se-auzi vocea monahului.
Dintr-o dată, spune povestea,
păcatul ăl bun s-a strecurat în inima
copilului.
Era primul pas către Rai, ce se
numea iubire.
Mai târziu, către seară, copilaşul
se strecură nevăzut la bucătăria
mănăstirii, fură ceva de mâncare
şi, fără să fie observat de nimeni,
intră în biserică şi o puse jos,
la picioarele Fratelui atârnat de
cruce. „Hai, vino să mănânci!, îi

zice puştiul, uitându-se îngrijorat
în stânga şi în dreapta. Hai, că nu
ştie nimeni!" Şi Fratele coboară.
Un zâmbet avea pe buze şi,
mângâindu-l pe puşti pe frunte,
acesta nu-şi dădu seama că
biserica toată se umplu de o lumină
nemaivăzută şi că uşile ei se
ferecaseră pe dinăuntru.
Apoi, ca şi când s-ar fi cunoscut
demult, au început să râdă şi să
glumească, cum nu mai făcuse

puştiul niciodată în viaţa lui. Era
atât de fericit că-şi găsise un
prieten!
Dar el nu ştia că urcase a doua
treaptă a Raiului: prietenia.
Azi aşa, mâine aşa, însă fraţii
ceilalţi din mănăstire au început
să se întrebe: „Unde-i copilul?
Ce face? De ce lipseşte seara
mereu dintre noi?" Apoi, curioşi,
au început să-l caute prin toată
mănăstirea. Numai biserica nu
fusese controlată; şi-atunci, s-au
repezit spre ea dar, spre mirarea
lor, pentru prima oară nu i-au putut
deschide uşile. Atunci au încercat
să se uite pe gaura cheii şi, în clipa
aceea, o lumină puternică i-a orbit.
Nemaiştiind ce să facă, au stat aşa,
înfricoşaţi, după zidurile groase ale
bisericii, aşteptând până noaptea
târziu, când copilul a ieşit. „Ce-ai
făcut înăuntru?", se repeziseră ei
ca un stol de păsări negre asupra
lui. „N-am făcut nimic", răspunse
puştiul tremu¬rând. „Minţi! Spune
ce-ai făcut?", l-au întrebat din
nou călugării furioşi. „Am furat
mâncare şi am dus-o Fratelui ce
stătea pe cruce", răspunse copilul
înspăimântat. „Care Frate?", au
întrebat, nedumeriţi pentru prima
dată, mo¬nahii. „Cel ce stă legat
de cruce şi nimeni nu-i dă de
mâncare", răspunse puştiul. „Şi
ce-a făcut Fratele?", au întrebat
tulburaţi călugării. „A coborât şi-a
mâncat", răspunse dintr-o suflare
puştiul.
Şi, în clipa aceea, toţi cei din jurul
copilului au căzut în genunchi.
Mare fu apoi spaima pe bătrânul

mănăstirii, aflând toate acestea.
Egumenul începu şi el, la rândul
lui, să tremure şi, cu lacrimi în
ochi, îi spuse copilului: „Spune-i
Fratelui celui Mare că îl rog să mă
primească şi pe mine la masă..."
„Am să-i spun!, răspunse copilul
bucuros, dar acum pot să iau
mâncare de la bucătărie?" „Da, poţi
să iei cât vrei", răspunse tremurând
egumenul.
Şi seara din nou coborî peste
mănăstire, iar puştiul,
de data aceasta cu
mâncarea luată de la
bucătărie, se îndrepta
vesel spre biserică.
„Hai să mănânci!", îi
strigă el, mai vesel
ca oricând. Şi, din
nou, Fratele cel Mare
coborî de pe cruce,
îl mângâie şi biserica
se umplu de lumină.
Ca de obicei, uşile
se ferecaseră ca de
la sine. Apoi câte
glume şi câtă veselie
în jurul celor doi! Dar,
printre lacrimile de
râs, puştiul şi-a adus
aminte de rugămintea
egumenului. „Frate,
îi spuse el, bunicul
cel mare, de-aici, din
mănăstire, ar dori şi el
să-l primeşti la masă".
Şi, pentru prima
oară, faţa Prietenului
său mai mare se
întrista. Privea
undeva, jos. „Vezi
firimiturile astea, de
pe masă?, îi spuse,
într-un târziu, Fratele
cel Mare. Sunt cu mult
mai puţine decât păcatele lui... Nu
poate să vină". „Nu poate să vină?",
rămase uimit copilul. „Nu!", fu
răspunsul scurt al Fratelui.
Şi apoi, din nou, fruntea lor s-a
descreţit şi-au început să râdă
şi să glumească. într-un târziu,
copilul şi-a luat la revedere de la
Fratele cel Mare şi s-a dus spre
chilia egumenului, unde aceasta
îl aştepta tremurând. „Ce-a zis
Fratele?", întrebă acesta, gâtuit
de emoţie. „A zis că nu te poate
primi!", răspunse copilul. „De ce?",
întrebă înspăi¬mântat egumenul.
„Mi-a spus că ai mai multe păcate
decât toate firimiturile de pâine
căzute pe masă".
Şi atunci el, egumenul, se prăbuşi
în genunchi, într-un hohot de plâns.
„Spune-i să mă ierte, spune-i că-l
rog din tot sufletul meu să mă
ierte!" Şi, cu un gest disperat, se
agăţă de copilaş. Acesta îl privi
surprins şi-i spuse: „Bine, am să-l
rog din nou şi mâine!".
Grea noapte pentru egumen!
Cu zvârcoliri şi gemete de
pocăinţă. Copilul însă dormi
liniştit. Şi, din nou, veni a doua zi;
şi, din nou, treaba obişnuită prin
mănăstire. Dar toţi se făceau că
lucrează. Aşteptau seara, căci
ea putea să aducă iertarea. „Pot
să iau mâncare?", întrebă, cu
nevino¬văţie, copilul la bucătărie.
„Poţi", îi spune monahul, şi-i
umplu cu mâna tremurândă
vasul. Apoi, cu paşi mici, ca să nu
răstoarne prea-plinul de mâncare,
copilul intră din nou în biserică:
„Hai să mâncăm!", spuse el

Fratelui cel Mare. „Hai!", răspunse
acesta, îndreptându-se spre el.
Şi câte jocuri, câte glume au
urmat! Apoi, în mijlocul veseliei,
copilul îşi aduse brusc aminte: „Te
roagă egumenul să-l ierţi... şi să-l
primeşti şi pe el la masă!..."
Tristeţea se aşeză între ei.
De data aceasta, copilul privi
singur firimiturile de pâine de
pe masă: erau parcă mai multe.
„Am înţeles..., spuse copilul, nu
se poate..." „Da, nu se poate",
răspunse Fratele cel Mare.
Şi atunci, păcatul cel bun coborî
din nou în inima copilului şi acesta
îndrăzni. „Dar Tu nu te gândeşti
că acum mănânci din mila lui?",
îi spuse, cu curaj, copilul, pentru
prima oară. Şi sufletul Prietenului
său mai mare fu mişcat din nou.
Acesta îi văzu din nou inima lui
bună. „Bine, spuse, după o lungă
tăcere, Fratele cel Mare, spune-i
că peste opt zile am să-l primesc
la masă..."
Ce bucurie pe egumenul
mănăstirii, când, târziu în noapte,
copilul îi spusese! Şi cele opt zile
trecură. Pentru el, pentru bătrân,
în post şi rugăciune şi, mai ales,
în multă pocăinţă. A opta zi, disde-dimineaţă clopotele băteau.
„De ce?", întrebă nedumerit
copilul. „Bătrânul a plecat la
Domnul", i-au spus călugării,
care deja se pregă¬teau pentru
înmormântare. Şi atunci copilul
văzu !
Vedea cum, la masa Prietenului
său cel Mare, stătea fericit, cu
lacrimi în ochi, egumenul, chiar
el. Mâncaseră dimpreună. Pe
masă nu mai era nici o firimitură.
Mântuitorul îl iertase.
„Am văzut Raiul! striga fericit
copilul, prin mănăstire. Am văzut
Raiul!" repeta el, pentru fiecare
monah în parte. „Nu se poate!
strigau aceştia. Cum arată?" „E
plin de iertare!", murmura copilul.
Minunata poveste , nu-i aşa!
Ne-am amintit de copilărie si
ne dam seama ca am fost in
Rai, dar acum l-am pierdut …,
pentru ca trăim egoist si înrobiţi
de păcate, am întors spatele
Fratelui cel Mare de pe Cruce si
ne facem propriul rai : din bogaţii,
din desfrânare, din lăcomie , din
invidie, din tot felul de ticăloşii
pe care doar o minte golita de
Dumnezeu le poate născoci ori
din indiferenta fata de cele sfinte
si cei din jurul nostru. Daca criza
aceasta spirituala a ravasit valorile,
tot ce are mai bun şi mai frumos
fiinţa omenească, le-a amestecat
şi s-au răsturnat, încat răul este
numit bine şi binele rău, trebuie să
vă spun că ne ghidăm, am luat ca
repere coordonatele iadului.
Busola vieţii noastre trebuie
numaidecât reparată până când
ne va orienta către Răsărit şi
în acea direcţie vom începe să
căutam Raiul, îmbrăcându-ne în
haine de copii: camaşa sincerităţii,
a credinţei , a nevinovaţiei;
haina dragostei dezinteresate,
a prieteniei, a faptelor bune şi
a blândeţii. „Cine nu va primi
împărăţia lui Dumnezeu ca un copil
nu va intra în ea.”(Marcu 10,15)
Nu este niciodată prea târziu
pentru a avea o copilărie fericită!
Pr. Tănase Cristian, parohia
Ileana, comuna Glodeanu Sărat

