Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
Nr. 70 din 1 noiembrie 2016

MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Cea mai frumoasă şi mai profundă trăire
omenească este misterul. "
(Albert EINSTEIN)

TOAMNA ESTE O STARE...

... O stare de bucurie trăită zi de zi. Este melancolia trezită de amintiri, de adevăruri nerostite, de
răni nevindecate, de îmbrăţişări şi sărutări furate. Toamna este buchetul multicolor de sentimente pe
care îl ascunde fiecare în inima lui. Toamna inimii mele este acea toamnă care îmi dă căldură, blândeţe,
zâmbet, bucurie, fericire fără margini, stări de melancolie şi tristeţe. Natura pare îngenuncheată în fața
timpului... Iubesc acest anotimp!
Mi-a plăcut tare mult această povestioară pe care v-o împărtășesc în speranța că vă va plăcea și
vouă:
Povestea toamnei
Într-un ţinut îndepărtat trăia Bătrânul Anotimpurilor, cu cele patru fiice ale sale – Primăvara,
Vara, Toamna şi Iarna. Fiecare era de o frumuseţe aparte, iar bătrânul le iubea pe fiecare la fel de mult,
erau lumina ochilor săi. La vremea potrivită, marele Ceas al Timpului, care guverna acea împărăţie, a
arătat că era momentul ca cea de-a treia fiică să-şi înceapă călătoria spre ţinuturile locuite de oameni.
Urma să le aducă acestora multe şi bogate daruri, pe care le pregătise din timp – culori din cele mai
blânde şi luminoase luate de la Pictorul magic, flori delicate şi înmiresmate de la Florarul împărăţiei,
ploi mănoase şi bogate din Cămara cerului, roade gustoase de la Grădinarul Şef şi multe, multe altele.
Dar Toamna nu prea era mulţumită, şi-ar fi dorit şi altceva – ceva care să o facă şi mai frumoasă şi
iubită de oameni.
– Dar eşti minunată, îi spuse tatăl, ce ţi-ai putea dori mai mult?

– Aş vrea, se gândi îndelung fata……ca Soarele să strălucească doar pentru mine.
– Dar acest lucru nu e posibil, Soarele e prietenul vostru, deci şi al surorilor tale. Lumina sa nepreţuită
vă însoţeşte pe fiecare în călătoria voastră.
– Dar eu vreau ca Soarele să fie doar al meu, de fapt…….să fiu chiar eu Soarele.
– Ce gând mai e şi acesta? întrebă mirat Bătrânul Anotimpurilor. Ţi-am explicat, frumuseţea ta e
dată de veşmintele deosebite pe care le porţi şi toate darurile cu care eşti împodobită.
– Dacă nu vrei să-mi faci pe plac şi să porunceşti Soarelui ce ţi-am spus, atunci anul acesta nu mai
plec în călătorie. Şi nu-mi pasă ce vor crede oamenii.
Văzând că fiica sa rămase îndărătnică în hotărârea sa şi nu mai putu să facă nimic pentru a o
îndupleca, bătrânul se retrase pentru a cugeta. Fiica sa devenise mândră şi foarte aprigă în dorinţele ei.
După un timp, o chemă la sine şi îi spuse:
– Dacă vei pleca la vremea potrivită, când te întorci te voi îmbrăca în cea mai frumoasă haină din
câte au existat vreodată. E o haină cum nu există alta pe lume. Dar ai de făcut un singur lucru – să aduni
în coşul tău toate razele de soare. Şi când le vei strânge pe toate vei străluci mai frumos ca niciodată,
căci vei fi îmbrăcată în haina Soarelui.
Şi de atunci Toamna încearcă în fiecare an să adune cât mai multe raze de soare, pentru a primi de
la tatăl său haina cea minunată. Dar, Soarele deseori se retrage în spatele norilor, se ascunde printre
copaci, între ramurile şi frunzele lor, printre flori, aleargă mai iute ca vântul, nu se lasă prins defel.
Căci razele sale sunt doar pentru aceia care nu sunt mândri, iar frumuseţea pentru cei care nu au
îndrăzneala de a se crede Soare.
(autor necunoscut)

(Fotografii din Vulcana-Băi realizate în dimineața zilei de 25 octombrie 2016)
„Toamna este cel mai dificil anotimp. Fruzele cad de parcă s-ar îndrăgosti de pământ."
(Andrea GIBSON)
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Pentru orice realizare primul pas este
curajul.”
(GOETHE)

ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
CAMPANIA ELECTORALĂ
(partea a noua)

Candidații și partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale
care participă la alegeri, ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul
unui program electoral a unor fapte neadevărate, beneficiază de drept la replică.
Candidații și partidele politice sau organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri,
ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a
unor informații inexacte, beneficiază de drept la rectificare.
Radiodifuzorii au următoarele obligații privind dreptul la replică și rectificare:
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea
unei solicitări formulate în scris; în situația în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima
zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic și/sau în scris, decizia
luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului și
Consiliului Național al Audiovizualului;
c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel
mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situația în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost
difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Național al Audiovizualului dă câștig de cauză
solicitantului, replica sau rectificarea în termenul și în condițiile comunicate radiodifuzorului.
În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea
informativă de seară, un spațiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor și a replicilor ca urmare a
sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.
Radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în
condițiile stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului.
Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie ținute la dispoziția
Consiliului Național al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale și timp de 30 de zile după
comunicarea oficială a rezultatelor.
Nerespectarea dispozițiilor menționate anterior atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Faptele se constată și sancțiunile se aplică de Consiliul Național al Audiovizualului, care se
autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesați.
Primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziție,
locuri speciale pentru afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora,
ținând seama de numărul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,
alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, candidaturi pentru
funcția de primar, precum și de candidații independenți. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone
frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din
localitățile respective.

Primarii sunt obligați să monteze panouri pentru afișajul electoral în fiecare subdiviziune a
unității administrativ-teritoriale.
Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și
alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților
independenți.
Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau
organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat
independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către
un alt partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare
partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților
naționale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiș electoral.
Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alineatul precedent nu poate depăși
dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune
electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.
În alte locuri decât cele stabilite, afișajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor,
administratorilor sau, după caz, al deținătorilor.
Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce
simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.
Primarul, cu sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne,
în localitățile unde poliția locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor,
afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.
Birourile electorale de circumscripție veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale în
circumscripția în care funcționează.
Birourile electorale de circumscripție soluționează plângerile ce le sunt adresate cu privire la
împiedicarea unui partid politic, organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe
politice, alianțe electorale ori a unui candidat independent de a-și desfășura campania electorală în
condițiile prevăzute de lege, precum și plângerile privind încălcarea prevederilor menționate mai sus.
Dacă biroul electoral de circumscripție consideră, cu ocazia soluționării plângerii, că este
necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale ori penale,
sesizează autoritățile competente.
Împotriva hotărârilor pronunțate de birourile electorale în materia campaniei electorale se poate
face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării, care se depune la biroul electoral ierarhic
superior. Hotărârea este definitivă.
Soluționarea plângerilor și a contestațiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, iar
hotărârile date se publică în presă și se afișează în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.
Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice,
alianțele electorale, candidații independenți sau primarii, după caz, au obligația de a duce la îndeplinire
hotărârile definitive ale birourilor electorale, în materia campaniei electorale, de îndată după
comunicare.
Campania electorală, la nivel național, pentru al doilea tur de scrutin începe de la data
comunicării oficiale a rezultatelor din primul tur de scrutin, cu excepția campaniei electorale efectuate
prin serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune.
În termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor la nivel național, serviciile publice de
radiodifuziune și de televiziune repartizează noi timpi de antenă pentru partidele politice care au
candidați în al doilea tur de scrutin, în mod proporțional cu numărul de candidați, precum și pentru
candidații independenți.
(în numărul viitor: continuarea Desfășurarea alegerilor)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 536 din 12 octombrie 2016 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 19 octombrie 2016, ora 15:00 la
sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi:
1. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul III/2016.
2. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al III-lea 2016;
3. Aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2016-2017;

4. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local
al comunei în trimestrul al III-lea 2016;
5. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 510 din 28 septembrie 2016 și nr. 527 din 5
octombrie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
6. Prelungirea Contractului de negociere în vederea accesului S.C. OMV PETROM S.A., prin
punctul de lucru ZONA DE PRODUCŢIE VI MUNTENIA CENTRAL, la terenul proprietatea privată a
comunei Vulcana-Băi, în suprafață de 7.718 m² afectat de servitute legală;
7. Stabilirea terenurilor unde se vor face plantări de puieți forestieri sponsorizați de Regia
Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Dâmbovița;
8. Probleme curente ale administrației publice locale;
9. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Fiecare lucru are frumuseţea lui, dar nu oricine
o vede.”
(CONFUCIUS)

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR – 13 NOIEMBRIE

Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut între anii 344 – 354, în
Antiohia, într-o familie de creștini evlavioși. Tatăl său, Secundus, era unul
dintre generalii Orientului (magister militum Orientis), iar mama sa,
Antuza, provenea din una dintre cele mai ilustre familii ale Antiohiei. Ioan
a avut nefericirea de a rămâne încă din copilărie fără tată, astfel că mama
sa, rămasă văduvă la vârsta de doar douăzeci de ani, îl va crește și-i va
oferi condițiile necesare pentru educația fiului său de una singură. Averea
rămasă de la părinți și de la soț îi va permite Antuzei să-i ofere o educație
aleasă, atât clasică, cât și creștină, predată de cei mai renumiți profesori ai
vremii. Așa se face că Ioan l-a avut profesor pe cel mai vestit orator al
vremii, Libaniu, și pe Andragatie filosoful. Educația creștină a primit-o
mai întâi în familie, de la mama sa, iar mai apoi de la Meletie, episcopul
Antiohiei, care l-a și botezat, de la Diodor, starețul unei mănăstiri din
Antiohia și profesor la școala teologică, și de la ascetul Carterie. Pentru
puțină vreme, Ioan a fost avocat.
După moartea mamei sale, prin anul 374, Ioan se retrage, împreună cu prietenul său Vasile, în
munții din apropiere, devenind monah și punându-se sub ascultarea unui bătrân sihastru sirian. După
patru ani petrecuți lângă acest ascet, se retrage vreme de doi ani într-o peșteră, unde a trăit de unul

singur, supunându-și trupul la o aspră asceză. În anul 381, episcopul Meletie, aflând de starea șubredă a
sănătății sale, îl va chema la Antiohia, unde îl va hirotoni diacon. În anul 386, urmașul lui Meletie,
episcopul Flavian, îl va hirotoni preot. Vreme de doisprezece ani, Ioan va predica în Antiohia în fiecare
duminică și sărbătoare, iar în post, chiar în fiecare zi, apărând dreapta credință în fața unor erezii și
curente anticreștine la acea vreme (pâgânismul, maniheismul, gnosticismul, arianismul, iudaismul) care,
prin adepții lor, încercau atragerea a cât mai mulți adepți. După moartea arhiepiscopului Nectarie al
Constantinopolului, în 397, Sfântul Ioan Gură de Aur devine, datorită influenței lui Eutropiu, primulministru al împăratului Arcadiu, și împotriva voinței arhiepiscopului Teofil al Alexandriei, arhiepiscop
al Constantinopolului (februarie 398). Ca arhiepiscop al cetății imperiale, Sfântul Ioan oferea bani celor
săraci și văduvelor, construia spitale pentru bolnavi, case de adăpost pentru bătrâni și săraci.
A predicat și a scris un număr impresionant de comentarii la Sfânta Scriptură. A dezvoltat o
operă misionară și filantropică impresionantă, rămânând pentru generațiile următoare un model de
slujitor al lui Hristos. Din cauza mai multor nedreptăți comise de Eudoxia, care, după căderea lui
Eutropiu, ajunsese suverană absolută în Imperiul Bizantin, Sfântul Ioan Gură de Aur a acuzat, în
cuvântările sale, starea de decadență a elitelor imperiale, atrăgându-și adversitatea mai-marilor
bizantini, în primul rând a împărătesei Eudoxia. Aceasta va reuși trimiterea în exil a sfântului în anul
403, când, un sinod convocat de arhiepiscopul Teofil al Alexandriei, îl va caterisi pe Ioan. Ajuns până în
Bitinia, Sfântul Ioan Gură de Aur este readus la Constantinopol, unde poporul îl primește cu mare
bucurie.
După readucerea sa la Constantinopol, legăturile reci pe care le avea cu suita imperială și
criticile aspre pe care patriarhul Ioan le-a adus Eudoxiei a făcut ca, spre sfârșitul anului 403 și începutul
anului 404, să fie exilat din nou. După o călătorie de 77 de zile, Ioan va ajunge la Cucuz, în Armenia.
De aici, Ioan scria numeroase epistole de încurajare a păstoriților săi, ceea ce a făcut pe oponenții lui să
se teamă de iminenta sa întoarcere la Constantinopol. Aceștia au reușit să obțină din partea împăratului
mutarea arhiepiscopului într-un loc mai îndepărtat de capitala imperiului, Pityus, un orășel pe malul
răsăritean al Mării Negre. În drum spre această localitate, într-un sat alături de Comana, istovit de
călătorie, Sfântul Ioan Gură de Aur își dă duhul în mâinile lui Dumnezeu, cu aceste cuvinte pe buze:
‘Slavă lui Dumnezeu pentru toate’.
Unul dintre hramurile Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului este închinat Sfântului Ioan
Gură de Aur. În sfântul lăcaș se află și un fragment din moaștele sale.
Neîntrecut predicator
Ca predicator, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost considerat cel dintâi.
Cuvântul a fost vocaţia şi dorinţa sa arzătoare şi cea mai pură măreţie. Contemporanilor săi le
plăcea deja să spună: Şi din gura sa ieşeau cuvinte mai dulci ca mierea. Toate secolele creştine au
confirmat acest elogiu. A fost numit Homer al oratorilor. El cunoştea regulile artei oratorice încât nici
un scriitor grec creştin nu i s-ar fi putut compara, iar aceste reguli le aplica cu cea mai mare libertate. Cu
toate aceste elogii, este prea puţin cunoscut, şi cu siguranţă prea puţin cercetat, chiar şi de cei care
consideră numele său un simbol.
Pe când alţii sunt doar slujitori ai regulilor şcolare, Sfântul Ioan Hrisostom aplică aceste reguli
oarecum fără să se gândească, fără vreun artificiu şi cu un simţ perfect al măsurii.
Contemporanii săi, şi alături de aceştia, generaţiile următoare, nu conteneau să-l proclame cel mai mare
dintre oratorii Bisericii greceşti.
Predica şi îngrijirea sufletului deveniră, pentru Sfântul Ioan, scopul principal al vieţii sale; în
fapt, au fost transmise urmaşilor mai mult de 700 de predici autentice, rod al celor 12 ani de misiune în
Antiohia şi al celor 6 ani de episcopat (până la exilarea sa) în Constantinopol.
Predicile sale erau practice. Predica pe subiecte sau teme apăsătoare – păcat, căinţă, credinţă, lucrarea
pentru mântuire a lui Hristos. Multe dintre ele explică Sfânta Scriptură, sursă inepuizabilă de învăţături
morale şi pretext de îndemnuri la sfinţenie.
Predicile sale, care durau deseori chiar şi două ore, nu plictisesc, nici nu obosesc întrucât sunt
însufleţite de imagini şi comparaţii; acestea sunt, de asemenea, corelate, în exordii şi concluzii, cu
evenimente contemporane şi, uneori, îmbogăţite de digresiuni în jurul unor argumente de mare interes.
Sf. Ioan a armonizat viața liturgică a Bisericii, revizuind rugăciunile și indicațiile din Sfânta
Liturghie care îi poarta numele și care este cel mai des folosită. Sfântul Ioan este pomenit de trei ori pe
an: 13 noiembrie, 27 si 30 ianuarie.
 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Trebuie sa îndrăznesc, fie că izbutesc fie că
nu.”
(EURIPIDES)

FESTIVALUL TOAMNEI

O zână cu fața rumenă, cu buzele roșii, cu părul despletit și ondulat de vântul rece și jucăuș, cu
rochia din frunze ruginii, cu condurii galbeni-aurii, cu mantia de culoarea picăturilor de ploaie, cu
coșuri și panere încărcate....a sosit!!!! Unde? Cum, unde? La noi în sat. Cum? Ei, cu mare bucurie...
așteptată de mici și mari, de școlari, de mămici, de bunici, chiar și de grădinari...Când? Din septembriencepând până-n luna lui Brumar, ne vom bucura de acest anotimp colorat și plin de roade...TOAMNA!
Cu aceste gânduri am inițiat organizarea în școlile și grădinițele din comuna noastră a
Festivalului Toamnei. Astfel, la nivelul școlilor,,Ion Mareș“ și ,,Vlad Țepeș“, se desfășoară în perioada
24 octombrie-4 noiembrie acest festival care presupune organizarea unor expoziții, dar și a unor parade
de costume în ton cu sărbătoarea. Au fost amenajate colțuri tematice reprezentând ,,cămările toamnei“
(elevii au adus diferite conserve pregătite de mame pentru iarnă, acestea urmând să fie donate
personalului de la Mânăstirea Viforâta și de la Mânâstirea Bunea).
Activitatea a fost bine întâmpinată de catre elevi, aceștia răspunzând cu promptitudine solicitărilor
cadrelor didactice de a se costuma în diferite fructe si legume specifice anotimpului toamna.Totodată
elevii și-au prezentat costumele in versuri serioase sau haioase spre amuzamentul celorlalți colegi.La
această activitate au participat și parinții care i-au încurajat pe cei mici și i-au răsplătit cu bine-meritata
plăcintă cu mere.Organizatorul a oferit diplome de participare elevilor și îndemnul ca ediția viitoare să
fie la fel de bine primită.
Mulțumim tuturor!

 Prof. Rebeca-Denis PREDA
ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI

TOAMNA....acea zână plină de farmec, a venit și la noi în sat aducând și împrăștiind din pelerina ei
plină de bogății fructe și legume, ploi mărunte și de durată, flori înmiresmate, veselie și voie bună.
Soarele mângâie pământul. Razele lui sunt din ce în ce mai palide și mai puțin călduroase. Iarba se
îngălbenește. Peste coroanele copacilor adie vântul scuturând frunzele multicolore oferind pământului un
covor pufos. Animalele se grăbesc să-și adune provizii pentru toamnă. Păsările călătoare pleacă vâslind în
înălțimi pe cerul senin, lăsând cuiburile și locurile lor goale. Pomii fructiferi se scutură din cauza frigului de
afară. Fructele coapte, gustoase, frumos mirositoare ajung în cămară. Toamna este un anotimp îmbelșugat și
plin de culoare.
Bogățiile toamnei trebuie sa fie apreciate.
FESTIVALUL TOAMNEI la Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi a fost un omagiu adus
acestui măreț anotimp....

 Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU
ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Numai Dumnezeu are privilegiul să ne
abandoneze. Oamenii nu pot decât să-ţi întoarcă
spatele.”
(Emil CIORAN)

OSCAR-CLAUDE MONET – 176 ANI DE LA NAȘTEREA PICTORULUI FRANCEZ
(1840 – 1926)

Oscar-Claude
Monet (n. 14
noiembrie 1840, Paris – d. 5 decembrie 1926, Giverny) a
fost un pictor impresionist din Franța.
Monet s-a născut la Paris, Franța. Familia sa s-a
mutat la Le Havre în Normandia când el avea cinci ani.
Tatăl său ar fi dorit ca Monet să intre în afacerea familiei,
băcănia, dar Oscar Monet voia să picteze. Eugène Boudin,
un artist care a lucrat în mare parte la picturi plein air schițe rapide făcute în aer liber - pe plajele Normandiei, l-a
învățat câteva tehnici ale picturii în 1856. La început artistul
nu era deloc de acord cu lucrările facute de Boudin, dar
acesta l-a învățat să deschidă ochii asupra naturii : „... în
sfârșit, ochii mi s-au deschis și am înțeles cu adevărat
natura. Am învățat în același timp s-o iubesc."
Monet a trebuit să meargă în armată în Algeria.
Mătușa sa Lecadre a fost de acord să-l scape de armată, dacă
va fi urmat un curs de artă la universitate. El a părăsit
armata, dar stilurile de pictură tradițională predate la
universitate nu i-au fost pe plac.
În 1862 el a studiat arta cu Charles Gleyre la Paris,
unde l-a întâlnit pe Pierre-Auguste Renoir împreună cu care a fondat mișcarea impresionistă. Ei au
pictat împreună și au rămas prieteni toată viața.
Monet putea să folosească și studioul pentru a-și picta modelele la un preț redus. El a pictat-o
pe Camille Doncieux și, mai târziu, s-au căsătorit. Monet a pictat Femei în Grădină la sfârșitul anilor
1860. După nașterea primului lor copil, Jean, s-au mutat la o casă în Argenteuil, în apropierea Râului
Sena. Au locuit acolo timp de șase ani, până când Camille a murit; el a pictat-o moartă pe pat. Monet s-a
mutat apoi la o casă din Giverny, Eure, în regiunea Haute-Normandie, unde a plantat o grădină mare.
În 1872 (sau 1873) Monet a pictat Impression, soleil levant (franceză: Impresie, răsărit de
soare - acum în Musée Marmottan, Paris), un peisaj din Le Havre, care a fost expus la prima
expoziție impresionistă din 1874. Se spune că Louis Leroy, un critic ostil, a folosit numele de
„Impresioniste" din titlul acestei picturi, comentând că picturile lui Monet erau mai degrabă „impresii"
decât lucrări de artă terminate. La a treia expoziție, din 1876, pictorii pe care noi îi grupăm cu termenul
de impresioniști, foloseau deja termenul acesta pentru a se descrie.
El s-a căsătorit cu Alice Hoschede pe data de 16 iulie 1892, cu care avea o aventură în timpul
căsătoriei cu Camille.
În anul 1892 Monet a pictat o serie de lucrări reprezentând Catedrala Rouen, din diverse
unghiuri și la perioade diferite ale zilei. Douăzeci de vederi ale catedralei au fost expuse la galeria
Durand-Ruel în 1895. El a pictat de asemenea și câteva mori de făină.
Lui Monet îi plăcea foarte mult să picteze natură controlată - grădina sa, eleșteul, nuferii săi sau
podul său. În grădină avea o livadă cu sălcii și o mlaștină. Monet a pictat între altele și malurile Senei.

În 1914, Monet a început o nouă serie de picturi ale nuferilor săi la sugestia prietenului său,
politicianul Georges Clemenceau. În anul 1911 artistul își pierde soția, Alice, urmând ca peste doar trei
ani să-și piardă și primul său fiu, Jean. În 1923 suferă o intervenție chirurgicală la unul din ochi
deoarece artistul suferea tot mai mult de pierderi de vedere.
„Nu am decât meritul de a fi pictat întocmai după natură străduindu-mă să reproduc propriile
impresii față de fenomene trecătoare și schimbătoare.”
Cu aceste cuvinte Claude Monet își definea în 1926 propria activitate la sfârșitul unei lungi
existențe dedicate cu pasiune, în totalitate, picturii. El a rămas în istorie drept părintele fondator al
mișcării impresioniste și cel care a inspirat o nouă poetică a momentului și a unei sensibilități formale și
lirice a materiei. Se stinge din viață pe data de 5 decembrie 1926, fiind înconjurat de prieteni.
Este înmormântat la Cimitirul Bisericii Giverny, Giverny, Eure, în regiunea HauteNormandie, Franța.
Vânzarea recentă a unei picturi a lui Monet a depășit 18 milioane de euro.

 prof. Petra MICULESCU

„Cel mai periculos miros îl au trandafirii care
sunt udaţi cu lacrimi.”
(Zvonimir PENOVIC)

DIN CREAȚIILE COPIILOR

Lasă-mi, toamnă!

Lasă-mi, toamnă, pomii verzi... nu-mi alunga clipele efemere de care sunt atât de nemulțumită!
Nu alunga vara cea stearpă, dar pe care o iubesc atât de mult! Am fost extaziată că natura renaște după
trei luni de ger cumplit și m-am bucurat nespus de soare și de verdele crud al ierbii! Acum mă cuprinde
un sentiment de melancolie din pricina amintirilor care fac să-mi colaționeze mintea cu sufletul...
Lasă-mi, toamnă, pomii verzi... anotimp mănos ce readuci moartea pe tărâmul spulberat de atâta
dor! Nu vreau să mă confrunt cu forțele naturii! Nu mă pot opune poverii ei! Dar am o dorință aprigă: să
văd mereu pădurea înverzită, să privesc și să ascult nenumăratele viețuitoare ce o cutreieră în lung și-n
lat sub adierea vântului cald și sub lumina razelor soareleui ce parcă mângâie pământul, iar verdele să
nu mai fie o culoare trecătoare!
Nu-mi alunga bucuria, nu-mi readuce tristețea!

 Alexandra-Maria FLOREA
Clasa a V-a
ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI

Octombrie
E octombrie! Copacii solitari și-au lepădat podoaba. Toate păsările au plecat spre stele ... poate
acolo găsesc căldură... doar câteva făpturi cu aripu au rămas, găsindu-și alinarea pe crengile copacilor și
cântându-și tristețea.
Vremea rea a pus stăpânire peste sat. Soarele s-a ascuns în spatele norilor gri, fiindu-i prea frig
pentrui a-și lăsa razele strălucitoare și calde să umble libere. Păcat! Aveam atâta nevoie de ele pentru a
ne încălzi sufletele... Afară plouă!!! De mai bine de o săptămână vezi pe stradă numai umbrele – negre,
roșii, verzui, chiar și albastre ... Par a fi înlocuit oamenii și se grăbesc spre case unde este cald și bine.
E octombrie! Plouă! Tristețe!

 Ștefania MEDREGA
Clasa a VIII-a
ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI

E toamnă!
După o vară fierbinte, cu zile minunate și lungi, iată că a apărut și cea de-a treia fiică a anului,
toamna, cu hainele ei colorate, cu miros de fructe și recolte bogate, dar și cu zile mai scurte și mohorâte.
Soarele, cu razele lui din ce în ce mai palide, mângâie pământul amorțit. Marea de verdeață se
îngălbenește. Vântul tomnatic adie peste pădurea parcă poleită cu aur, scuturând frunzele multicolore,
acoperind pământul cu un covor pufos. Păsările călătoare pleacă vâslind pe cerul trist, spre locuri mai
călduroase, lăsănd în urmă cuiburile lor vremelnice.
Prin ogoare, prin livezi, în grădinile de zarzavat munca e în toi. Oamenii strâng recoltele.
Porumbul auriu abia așteaptă să intre în hambare. Fructele coapte și gustoase, frumos mirositoare ajung
în cămară. Prunele așteaptă cu nerăbdare rândul la cazanele de țuică, iar strugurii au ajuns în butoaie de
lemn, cu mustul lor parfumat și dulce ca mierea. Vietățile pădurii se grăbesc și ele să adune provizii
pentru iarnă.
Și nouă, copiilor, toamna ne aduce sunetul cristalin al clopoțelului! A început școala!
Toamna este un anotimp plin de culoare, farmec și schimbare.

 Sergiu-Petruț SARU
Clasa a VI-a
ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI

Toamna
Ruginie, ploioasă
Schimbă, aduce, îmbogățește
Natura se îmbracă în rugină
Belșug

 Rebeca-Andreea MARIN
Clasa a V-a
ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Dragostea este misterul între doi oameni,
nu asemănarea dintre ei.”
(John FOWLES)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

TOAMNA NOUĂ
de Octavian GOGA

Atât de tristă-i dimineața
Acum când plânge-o toamnă nouă,
Când cade din copaci viața
Și frunze galbene mă plouă.
O lume-ntreagă simți cum moare
Într-o tulpină ce se-ndoaie,
În orice zvon o așteptare
Și-un vis în fiecare foaie.
Abia o brumă fără milă
Și vara mi-a fugit departe,
Răsar, movilă de movilă,
În jur de mine frunze moarte.
Ce taină le-a desprins în șoapte
Mai multe azi ca altădată,
Ce visuri au murit azi-noapte
Cu-atâta frunză spulbetară?

„Mă îndoiesc, deci cuget. Cuget, aşadar exist.”
(DESCARTES)

ŞTIAȚI CĂ…

 …Cleopatra a trăit mai aproape în timp de prima aselenizare, decât de construcţia Marii
Piramide? Marea Piramidă din Gizeh a fost ridicată în jurul anului 2560 î.e.n., la aproape 2500 de ani de
la naşterea ei. Prima aselenizare, în schimb, a avut loc în 1969, la mai puţin de 2000 de ani de la
moartea ultimului faraon activ al Egiptului.
 … România deţine al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din lume? Muzeul ASTRA din
Sibiu este al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din lume.
 …mierea nu se strică? Are termen de valabilitate de peste 3000 de ani.
 …oamenii care au decedat mai pot experimenta „pielea de găină“.?
 …când respirăm pe nas, tragem mai mult aer printr-o nară decât prin cealaltă? Acest lucru se
schimbă însă o dată la 15 minute.
 …corpul uman îşi poate produce singur aspirină? Se presupune că un consum bogat de legume şi
fructe favorizează acest proces.
 …dacă ar fi să înlăturăm spaţiul liber dintre atomii care compun corpul fiecărui om de pe
planetă, întreaga populaţie a Pământului ar putea încăpea într-un spaţiu de mărimea unui măr?
 …mamuţii lânoşi încă mai existau atunci când au fost construite piramidele?
 …există mai multe iteraţii posibile la un joc de şah decât sunt atomi în universul cunoscut?
 …ar fi nevoie de 1.200.000 de ţânţari pentru ca trupul unui om să fie scurs de orice strop de
sânge?
 …40.000 de ani este timpul în care un foton se deplasează de la miezul Soarelui către suprafaţă
şi doar 8 minute către Pământ?
 …practic, orice se topeşte poate fi transformat în sticlă? Obiectul cu pricina trebuie doar să se
răcească pe un material topit înainte ca moleculele sale să aibă timp să se regleze în ceea ce au fost
înainte de topire.
 …fraţii Wright au fost primii din istoria aeronauticii care au reuşit să efectueze un zbor dirijat cu
un aparat de zbor cu motor (mai greu ca aerul)?
 …este nevoie de 10 litri de lapte pentru a face 450 g de unt.?
 …India este cel mai mare producător de unt. Ghee – untul clarifiat (grăsime pură) – este un
important ingredient al bucătăriei indiene.
 ...elevii de liceu din ziua de azi suferă de acelaşi nivel de anxietate ca pacienţii medicilor
psihiatri din anii ‘50?
 ...atunci când ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de fapt ultima oară când ne am amintit de el? Nu ne amintim evenimentul în sine, ci amintirea lui.
 ...relaţiile interumane sunt mai benefice pentru sănătate decât sportul?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Cel care i-ar învăţa pe oameni să moară, i-ar învăţa
să trăiască.”
(MONTAIGNE)

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

1 noiembrie
Elena VASILE
Maria DINCĂ
Corneliu ANTOFIE
Cristina IOSIF
Gabriela POPESCU
Vasile SARU
Mihaela-Ariana POPESCU

2 noiembrie
Gheorghe JOIŢA
Eugenia ZAMFIRESCU
Ana GRECU
Octaviean MIHAI
Maria ILIE
Maria-Cristina ŞERBAN
Georgian GRECU
Aurel-Cristian BERECHET
Ilarion TRONECI
Robert-Andrei ŞTEFAN
3 noiembrie
Maria SARU
Gheorghiţa ENESCU
Maria MAXIMENCO
Vasile CIOCAN
Dumitru BERECHET
Valentina-Gabriela DRĂGHICI
4 noiembrie
Margareta IONESCU
Floarea STÎNGACIU

Georgeta CIOROBEA
Gabriel FĂŞIE
Veronica FĂŞIE
Vasile CEAPRAGA
Cristian-Constantin DUMITRU
Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU
Ionuţ-Florentin GAGIU
5 noiembrie
Avida TUDORACHE
Floarea DRĂGHICI
Nicolae CHIŢU
Teodor DOBRESCU
Vasile SPÂNU
Ion IONIŢĂ
Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU
Petruţa-Mihaela ARON
Gabriela-Violeta DINU
6 noiembrie
Rodica FĂȘIE
Maria GRECU
Cecilia HOGIOIU
Maria SAMFIRESCU
Mirela STOIAN
Gabriel-Viorel PRIOTEASA
Vasilica-Cătălina TUDOR
Denis-Ionuț MOREANU
Eliza-Gabriela GHEORGHE
7 noiembrie
Decebal DUMITRESCU
Mihai SPÂNU
Ecaterina BERECHET

Mihaela MIU
Alexandru-Remus BULIGIOIU
Ionuț-Gabriel BADEA
Nicoleta-Florina BOBLEACĂ
Georgian BADEA
Gabriela-Alexandra SIMION
Maria-Eliza ILIE
8 noiembrie
Mihai GRECU
Mihai MICULESCU
Dumitru ENESCU
Ion GAFIŢOIU
Adrian STOIAN
Cati-Mihaela GRECU
Mihai IONAŞ
Mihaela-Roxana GOGU
Robert-Gabriel BURCĂ
Vasilica-Mihaela NECȘOIU
9 noiembrie
Alexandru NICOLAE
Elena IORDACHE
Petruţa POPESCU
Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ
Mihai FĂŞIE
Severică-Gabriel DUMITRESCU
Ionuţ-Eugen GRECU
Ana-Maria DINIŞOR
Georgiana-Roxana DINIŞOR
Andreea-Mihaela FĂŞIE
Claudia-Gabriela SMARANDA
Narcis-Cristian DOBRESCU
Gabriela-Bianca MĂTUŞA
10 noiembrie
Aurelia ŞERBAN
Mihai MEDREGA
Ioana-Mihaela COMAN
11 noiembrie
Filareta TUDOR
Cristina IOSIF
Loredana-Mihaela CIOCAN
Gheorghe-Claudiu SAVU
Liviu-Ionuţ MILEA
Robert-Andrei FĂȘIE
12 noiembrie
Ilona ISTRĂTOIU
Virgil DUMITRU
Ionuţ MOREANU
Marin PETRESCU
Ana-Maria GRECU
Ionuţ-Daniel DOGARU
Nicoleta UDROIU
Teofil NEGULESCU

Ştefan-Christian BÎRLOG
13 noiembrie
Eugenia POPESCU
Maria FĂŞIE
Gheorghe ŢUŢUIANU
Gheorghe ZAMFIRESCU
Gheorghiţa ŞTEFAN
Corneliu DOBRESCU
Silvia-Diana JACOB-DRĂGHICI
Lorena-Maria GRECU
Alexandra-Elena MOROE
Patrik-Rafael SOLOMON
14 noiembrie
Floarea ILIE
Tatiana NEAGA
Maria ENESCU
Ion BĂLAŞA
Elena TRONECI
Elena BADEA
Ilarion FĂŞIE
Elena-Nicoleta BADEA
Adrian-Cătălin ENE
Ionuţ BURTOIU
Ciprian-Adrian NEGULESCU
Amelia-Ștefania ARON
15 noiembrie
Cornelia ENESCU
Elena ŞERBAN
Luciea PETRESCU
Romică FĂŞIE
Mircea BUCUROIU
Ana-Maria MEDREGA
Aida-Georgiana MITRESCU
Serghe-Andrei MITRESCU
Ionuţ-Stelian GRECU
Lăcrămioara-Andreea CHIRCĂ
Luca-Sebastian DOBRESCU
Alessia-Maria DUMITRESCU
16 noiembrie
Viorica ZEGHERU
Rozica ARON
Teodor PIOARU
Maria ILIE
Daniela-Mihaela ILIE
Ion MITRESCU
Ionuţ DINIŞOR
Petruţa-Cristina BOBLEACĂ
Gabriela-Maria BOBLEACĂ
17 noiembrie
Gheorghe SAVU
Elena SAVU
Codruţ-Adrian OLARIU

Nicolae-Cătălin POPESCU
18 noiembrie
Radu-Ştefan DĂNILĂ
Loredana-Andreea STOIAN
19 noiembrie
Elena ION
Mario-Ruben LUPU
20 noiembrie
Sofia RĂDOI
Maria BRÂNZICĂ
Ştefan POPESCU
Nicolaie BĂLAŞA
Crăiţa SUSAI
Adrian-Mihai VASILE
Alexandra-Ioana ARON
Robert-Andrei ANTON

21 noiembrie
Vasilica BUCUROIU
Nicolae SARU
Vasile GHEORGHE
Ştefan OPREA
Emil-Gabriel ŞETREANU
22 noiembrie
Raluca-Mihaela CONTANT
Liviu-Andrei MĂGUREANU
23 noiembrie
Ion STOICA
Longin MIRA
Mihai-Ionuţ COMAN
Larisa-Elena SARU
24 noiembrie
Vasile DOBRESCU
Dario-Andrei STÎNGACIU
25 noiembrie
Maria PARASCHIVA
Ion MILEA
Dumitru-Nicolae DÎNGEANU
Constanţa MĂTUŞA
Marius MIHAI
Olimpia OACHEŞU
Emil-Cosmin NEGULESCU
Ciprian STÂNGACIU
26 noiembrie
Nicolae BULIGIOIU
Constantin FLOREA
Nicolae-Dragoş DOBRESCU
Cătălin SUSANU

Gabriel CHIRCĂ
Hermina-Elena STÎNGACIU
Mihaela FĂŞIE
Florentina-Daniela ANTOFIE
27 noiembrie
Gheorghe BIȚOC
Mihaela-Cristina ANTOFIE
Beatrice-Andreea PARASCHIVA
28 noiembrie
Elena LOPOTARU
Elisabeta BADEA
Adriana-Emilica BADEA
Corneliu-Constantin NICOLĂESCU
Florina-Raluca MITRESCU
Mihai-Daniel STOICA
29 noiembrie
Nicolae ARON
Gheorghe DUŢĂ
Liliana FĂŞIE
Petru MORARU
Loredana DUMITRU
Elena-Ramonica ANTOFIE
Remus-Mihai TOMESCU
Romulus-Marian TOMESCU
Ion-Eugen GOGU
30 noiembrie
Ion NEDELCU
Ionela-Magdalena FĂŞIE
Emanuel DOBRESCU
Roxana-Andreea FĂŞIE
Ştefania-Andreia MEDREGA
Andreea-Nicoleta IONAŞ
Alessia-Andrea GHEORGHE

„Nu există muritor care să fie sigur că va mai
trăi a doua zi.”
(EURIPIDES)
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