Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Un merit atrage mulţi admiratori dar puţini
prieteni şi rareori binefăcători.”
(G. T. OXENTIERNA)

„

„FARMECUL TINEREȚII LA 50+”
SĂRBĂTOAREA RECOLTEI

Toamna...ce anotimp frumos! Mai ales acum când a căzut și
bruma iar frunzele copacilor trec printr-un spectaculos vals al
culorilor! Dar dincolo de revelația acestei minuni perpetue, trebuie
să fim și puțin pragmatici în sensul că este și momentul bilanțului.
Deci, ne-am umplut cămările cu toate roadele ce cu generozitate ni
le-a dăruit pământul binecuvântat al Vulcanei anul acesta și acum,
începem să ne strângem precum albinuțele la căldura stupului lor și
să savurăm mierea agonisită.
Motivul pentru care abia acum am reluat dragele mele
activități dedicate tinerelor persoane pensionare (și nu numai) este
acela că vara avem alte gânduri și multe alte oportunități: mult de
muncă și, de ce să nu fim sinceri, sub îndemnul strălucirii soarelui,
ne mai și răsfățăm în plimbări, vacanțe, nebunii cu prietenii ori nopți
albe așternuți pe o pătură pentru a identifica constelații. Se fac și
concursuri pe tema asta! Noi cam asta facem vara!
Am gândit ca subtemă pentru acest revigorant început
„Sărbătoarea recoltei”. Știți care e motivul pentru care am gândit-o
astfel? Deoarece, așa cum am spus și anterior, așa cum o poate
confirma orice vulcănean, nu-mi amintesc să fi văzut vreodată aici,
la noi, pomii cu crengile atârnânde până la pământ sub povara roadelor. Fără nicio excepție – merii,
perii, prunii, gutuii, alunii – își plângeau parcă greutatea cu frunțile plecate... Mi-am amintit un
eveniment al acestei veri! Era iulie sau august (nu-mi mai amintesc exact) și după ce l-am ajutat pe

tata să pună tot felul de proptele pentru susținea crengilor încărcate ale unor gutui, admirându-ne la
final efortul, tata îmi spune: „N-am rezolvat mare lucru. Deja gutuile s-au mărit, vor mai crește, vor
deveni extrem de grele iar pomișorii ăștia vor fi neputincioși să le susțină.” Așa că, la îndemnul lui,
am început să culegem deja din ele, chiar fiind verzi. Culegeam de pe acele crenguțe mai subțiri și cu
o densitate spectaculoasă a fructelor. La început mi s-a părut chiar sacrilegiu să facem asta, însă peste
nu multă vreme când am mers din nou în grădină, i-am dat dreptate... Arătau tot la fel de chinuiți ca și
prima oară.
Ei bine, astea fiind spuse, având motiv întemeiat să ne lăudăm, am propus participanților la
activitate, un mic răsfăț! Și ne-am înfruptat cu mere coapte umplute cu miere și scorțișoară, dovleac
copt, prune, nuci, sucuri naturale și genialul must, toate acestea în timp ce fiecare dintre noi depănam
câte o povestioară ca la „gura sobei” așa cum făceam noi, cei mai devreme născuți, în copilărie, în casa
bunicilor.
Atmosfera a fost una de vis – căldura de acolo, mirosurile divine, poveștile ascultate – o
adevărată atmosferă a unei familii fericite, împlinite și unite. Ador aceste întâlniri, le pregătesc cu
multă minuțiozitate alături de colegi cu ceva vreme înainte tocmai pentru a menține acest sentiment
de care vorbeam mai devreme.
Sunteți cu toții bineveniți în mijlocul nostru! VĂ AȘTEPTĂM!
IMAGINI SUGESTIVE:

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

„Depărtarea e ca vântul: stinge focurile mici
şi le înteţeşte pe cele mari.”
(Thomas MANN)

DREPTURILE COPILULUI

Copiii au atât drepturi și libertăți civile, cât și drepturi legate de familie, sănătate, bunăstare și
educație, potrivit legii. Iar principalele persoane responsabile de creșterea acestora în condiții optime
sunt, desigur, părinții. Statul are un rol complementar, astfel că autoritățile pot interveni atunci când
drepturile copiilor sunt amenințate.
Părinții sunt responsabili pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului, conform Legii
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioarei. Aceștia trebuie să-si exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile față
de copil în timp ce țin seama de interesul superior al acestuia.
Statul are un rol complementar, astfel prin acesta „asigură protecția copilului și garantează
respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de instituțiile statului și de
autoritățile publice cu atribuții în acest domeniu", conform legii menționate.
Drepturile copilului, așa cum sunt ele prevăzute în legislație, sunt, în principal, următoarele:
1. Dreptul la identitate
Copiii au dreptul să li se stabilească și să-și păstreze identitatea. După naștere, sunt înregistrați
și au dreptul la un nume, la o cetățenie, au dreptul să-și cunoască părinții și să fie îngrijiți, crescuți și
educați de către aceștia. Statul este obligat să ia măsuri urgente pentru restabilirea identității unui copil,
în cazul lipsirii ilegale de către aceasta.
2. Dreptul de a menține relații cu părinții și rudele
Orice copil este îndreptățit, potrivit Legii nr. 272/2004, să mențină relații personale și contacte
directe atât cu părinții săi, căt și cu rudele și celelalte persoane față de care se simte atașat. Acesta nu
poate fi împiedicat să aibă relații personale cu bunicii, frații, surorile sau cu alte persoane alături de
care a avut parte de viața de familie.
3. Dreptul de a menține relații cu părinții, în caz de separare
De asemenea, copiii au dreptul să mențină relații personale și contacte directe cu părinții lor în
situația în care aceștia sunt separați printr-o măsura dispusa în condițiile legii. Aceeași regulă se aplică
și în cazul în care părinții locuiesc în state diferite.
4. Dreptul la imagine
Fiecare copil este îndreptățit să-i fie protejată imaginea publică și viața intimă, privată și
familială. Folosirea sau expunerea copiilor pentru obținerea de avantaje personale/instituționale sau
pentru influențarea deciziilor autorităților nu sunt permise.
5. Dreptul la libertate de exprimare
La fel ca orice alt cetățean al României, copilul are dreptul la libertate de exprimare.
„Libertatea copilului de a căuta, de a primi și de a difuza informații de orice natură, care vizează
promovarea bunăstării sale sociale, spirituale și morale, sănătatea să fizică și mentală, sub orice
formă și prin orice mijloace la alegerea sa, este inviolabilă", dispune actul normativ. Părinții trebuie
să asigure acestora informații, explicații și sfaturi, precum și să le permită să-și exprime punctul de
vedere, ideile și opiniile. Totodată, orice copil capabil de discernământ are dreptul să-și exprime liber
opinia asupra problemelor care-l privesc.
6. Dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie

Libertatea de gândire, de conștiință și de religie este, de asemenea, un drept garantat al
copilului. Părinții pot îndruma copilul în alegerea unei religii, însă nu-l pot obliga să adere la una.
7. Dreptul la respectarea personalității și individualității
Copiii au dreptul la respectarea personalității și individualității lor, se mai arată în document,
iar aceștia nu pot fi pedepsiți fizic sau nu pot fi supuși altor tratamente umilitoare/degradante. Orice
măsură prin care se urmărește disciplinarea copilului poate fi stabilită doar în acord cu demnitatea
acestuia. Totodată, dacă i se încalcă drepturile fundamentale, copilul este îndreptățit să depună singur
plângeri.
8. Dreptul de a crește alături de părinți
Legea stabilește ca fiecare copil are dreptul să trăiască alături de părinții săi, aceștia fiind
responsabili în egală măsură pentru creșterea lui și pentru asigurarea unor condiții care să permită
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
9. Dreptul la sănătate și bunăstare
Copiii sunt îndreptățiți să se bucure de cea mai bună stare de sănătate pe care o pot atinge și să
aibă parte de serviciile medicale și de recuperare necesare în acest sens. În același timp, aceștia trebuie
să beneficieze de un nivel de trai care să le permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și
socială. „Părinților sau, după caz, reprezentanților legali, le revine responsabilitatea de a asigura
cele mai bune condiții de viață necesare creșterii și dezvoltării copiilor; părinții sunt obligați să le
asigure copiilor locuință, precum și condițiile necesare pentru creștere, educare, învățătură, pregătire
profesională, precum și un mediu de viață sănătos", scrie în Legea drepturilor copilului.
10. Dreptul la educație
Orice copil are dreptul să primească o educație care să-i permită dezvoltarea, în condiții
nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale. Părinții sunt cei mai în măsură să aleagă felul
educației ce va fi dată copiilor lor și sunt obligați prin lege să-i înscrie la școală, precum și să se asigure
că aceștia vor frecventa constant cursurile. Totodată, copilul este îndreptățit la odihnă și vacanță.
Sancțiunile aplicabile părinților, în cazul nerespectării drepturilor copiilor, încep de la 500 de
lei și ajung până la 10.000 de lei, potrivit Legii nr. 272/2004.
Părinții care își retrag copiii sau ii împiedică în mod nejustificat să urmeze cursurile
învățământului general obligatoriu pot fi pedepsiți, potrivit Codului penal, cu închisoare de la trei luni
la un an sau cu amendă.
De asemenea, aceeași sancțiune o poate primi și persoana căreia îi este încredințat, potrivit
legii, un minor. Totuși, pedeapsa nu se aplică dacă inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor
de către copil înainte de încheierea urmăririi penale.
„Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea
frecventării cursurilor de către minor, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute
de lege pentru aceasta", scrie în Codul penal.
În momentul de față, învățământul general obligatoriu este de 11 clase, conform Legii educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar acesta include învățământul primar,
învățământul gimnazial și primii doi ani ai învățământului secundar superior. Până în 2020,
învățământul liceal va deveni obligatoriu.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Mereu plouă peste oamenii care merită soare.”
(PLATON)

POMENIREA MORȚILOR – MOȘII DE TOAMNĂ - 5 NOIEMBRIE

În prima sâmbătă din luna noiembrie,
Biserica Ortodoxă a rânduit să se facă pomenirea
celor adormiţi, zi cunoscută în tradiţia
românească şi ca „Moşii de toamnă”. Anul acesta
pe data de 5 noiembrie, în toate locaşurile de cult,
după Sfânta Liturghie, se va oficia şi parastasul
pentru cei trecuţi la Domnul. Biserica Ortodoxă se
va afla atumci în ziua de pomenire a celor trecuţi în
veşnicie, ziua „moşilor de toamnă”, aşa cum mai este
numită în popor. Biserica şi-a manifestat întotdeauna
grija faţă de cei care au plecat în veşnicie,
consacrându-le ziua de sâmbătă pentru pomenirea
generală a morţilor, rânduind cântări speciale în
amintirea acestora. Dar, în special, sâmbăta
dinaintea Înfricoşătoarei Judecăţi, Sâmbăta
Rusaliilor şi prima sâmbătă a lunii noiembrie sunt
rânduite pentru pomenirea moşilor şi strămoşilor
noştri cei din veac adormiţi, zile care poartă
denumirea de moşii de iarnă, moşii de vară şi moşii
de toamnă.
Încă din vremea Sfinţilor Apostoli, după cum
mărturiseşte Sfântul Ioan Gură de Aur, se ţineau zile
de pomenire a strămoşilor adormiţi în speranţa
fericirii veşnice. Astfel de zile pot fi identificate în
jurul secolului al VI-lea, când s-a făcut fixarea
definitivă a pericopelor biblice citite în cursul anului
bisericesc. În privinţa aceasta găsim rugăciuni alcătuite pentru sufletele celor morţi şi în Evhologhiul
lui Serapion de Thmuis (Egipt) din secolul al IV-lea, în care se spune: „Te rugăm Dumnezeule şi pentru
cei adormiţi, a căror pomenire s-a făcut, sfinţeşte aceste suflete, căci tu pe toate le cunoşti; sfinţeşte-i
pe cei adormiţi în Domnul şi numără-i cu puterile Tale cele sfinte (îngerii) şi dă-le lor şi sălăşluire întru
împărăţia Ta”. Despre obiceiul de a face rugăciuni de mijlocire pentru cei morţi găsim menţionări la
Sfinţii Părinţi şi Scriitori bisericeşti din secolul al II-lea, la Sfântul Ignatie al Antiohiei, Tertulian,
Sfântul Ciprian al Cartaginei, apoi începând cu secolul al IV-lea mărturiile devin numeroase, dintre
cei mai importanţi Sfinţi Părinţi putem menţiona pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Ierarhul antiohian
definindu-l pe om drept „împrumut cu dobândă vremelnică a vieţii: datorie fără amânare a morţii” îi
arată efemeritatea, căci el este „astăzi în bogăţie, mâine în mormânt. Astăzi îmbrăcat cu profir, iar
mâine dus la mormânt. Astăzi în multe avuţii, iar mâine în coşciug. Astăzi cu cei ce-l linguşesc, iar
mâine cu viermii. Astăzi este, iar mâine nu mai este”, şi îndeamnă la purtare de grijă pentru folosul
celor care au răposat: „Să le dăm lor ajutorul ce li se cuvine, adică milostenii şi prinoase, căci aceasta
le aduce uşurare, mare câştig şi folos. Într-adevăr, nu s-au legiuit acestea în zadar şi la întâmplare şi

nici n-au fost predate Bisericii lui Dumnezeu fără rost de preaînţelepţii ucenici ai Domnului, ca preotul
să facă pomenire la înfricoşătoarele Taine de cei în credinţă adormiţi”. Biserica a hotărât să se facă
pomenirea celor plecaţi din lumea aceasta, mijlocind pentru odihna şi pentru iertarea păcatelor lor.
Pomenirea celor care nu mai sunt printre noi este o dovadă de iubire nemărginită, care trece prăpastia
morţii.
În această zi se oficiază Sfânta Liturghie, unde sunt pomeniţi cei adormiţi, fapt pe care Sfântul
Grigorie de Nyssa îl numeşte „folositor şi plăcut lui Dumnezeu”, iar Sfântul Simeon al Tesalonicului
spune în privinţa aceasta. „Nimic altceva nu este atât de folositor pentru cei adormiţi, nici pricinuitor
de atâta bucurie, iluminare şi unire cu Dumnezeu ca acesta. Deoarece însuşi Sângele Domnului este
cel care prin această jertfă se varsă pentru noi, netrebnicii”. După dumnezeiasca Liturghie se săvârşeşte
Slujba Parastasului cu unele rugăciuni speciale. Slujbele de pomenire a celor adormiţi poartă numele
de „parastas”, cuvânt de provenienţă greacă, care înseamnă „înfăţişare înaintea cuiva”, „mijlocire”,
deci, prin acest serviciu religios se mijloceşte înaintea lui Dumnezeu pentru cei morţi. Cu acest prilej
se aduc la biserică prinoase (colivă, vin, colaci) care, după ce sunt binecuvântate, se împart pentru
sufletele adormiţilor noştri. Coliva aminteşte de o minune a Sfântului Teodor Tiron, petrecută în
vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363), care a dat ordin guvernatorului oraşului
Constantinopol să stropească toate alimentele din pieţe cu sângele jertfit idolilor, în prima săptămână
a Postului Mare, ca astfel să-i oblige pe creştini să întrerupă postul şi să consume jertfe aduse idolilor.
Sfântul Teodor Tiron, apărându-i în vis arhiepiscopului Eudoxie, i-a poruncit acestuia să-i anunţe pe
creştini să nu cumpere nimic din piaţă, ci să mănânce grâu fiert cu miere. Pentru cinstirea înaintaşilor
trecuţi la Domnul, „se face colivă din seminţe de grâu şi din alte roade de multe feluri ce sunt aduse
ca prinos lui Dumnezeu”, care „arată că şi omul este o sămânţă, un rod al pământului care semănânduse acum în pământ precum grâul iarăşi va învia cu puterea lui Dumnezeu, răsărind în viaţa ce va să fie
şi aducându-se viu şi desăvârşit lui Hristos. Căci precum această sămânţă se îngroapă în pământ, iar
după aceea răsare şi aduce mult rod, tot astfel şi omul fiind dat acum pământului prin moarte, iarăşi va
învia. Acelaşi lucru îl spune şi Sfântul Apostol Pavel, arătând învierea prin pilda semănăturilor”, spune
Sfântul Simeon al Tesalonicului. Pe lângă colivă, în această zi se împarte mâncare pentru sufletul celor
adormiţi, dar şi alte prinoase, lucruri folositoare pentru semenii noştri. De asemenea, în unele locuri,
la sate există tradiţia ca în această zi, în casele gospodarilor, să se facă o masă de pomenire la care sunt
chemaţi rudele, vecinii, dar şi oameni nevoiaşi. Cultul morţilor este fundamentat pe învierea lui Hristos
care s-a făcut, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, „începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de
vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor (I Cor. 15) şi tot el ne
îndeamnă „despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care
nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei
adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El.” (I Tes. cap. IV). Astfel, prin pomenirea înaintaşilor
în această zi, Biserica îşi exprimă speranţa răspunsului bun pe care îl vor primi la Judecata de Apoi
toţi oamenii înviaţi întru nădejdea Împărăţiei cerurilor.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Nu este răspunsul cel care luminează, ci
întrebarea”
(Eugen IONESCU)

EUGEN IONESCU – 109 ANI DE LA NAȘTEREA ESEISTULUI, CRITICULUI
LITERAR ȘI POETULUI, REPREZENTANT DE SEAMĂ AL TEATRULUI ABSURD – (26
noiembrie 1909 – 28 martie 1994)

Eugen Ionescu cunoscut în afara României sub
numele de Eugène Ionesco, conform ortografiei franceze, a
fost un scriitor de limbă franceză originar din România,
protagonist al teatrului absurdului și membru al Academiei
Franceze . Obișnuia să declare că s-a născut în anul 1912, ori
din pură cochetărie, ori din dorința de a crea o legătură între
nașterea lui și moartea marelui său precursor Ion Luca
Caragiale.
Tatăl său, Eugen Ionescu, român, era avocat, iar
mama, Marie-Thérèse (născută Ipcar) avea cetățenie
franceză. La vârsta de patru ani își însoțește familia în Franța,
unde va rămâne până în 1924. În copilărie Eugen Ionescu și
sora sa au simțit pe pielea lor drama destrămării căminului:
mama a pierdut custodia copiilor, iar tatăl i-a readus pe
amândoi copiii în România. În noua lor familie cei mici au
fost supuși la unele abuzuri fizice și verbale, iar această
traumă a marcat profund destinul artistic al scriitorului.
Copilul Ionescu și-a continuat educația în România,
urmând liceul la Colegiul Național Sfântul Sava din
București. Examenul de bacalaureat îl susține la Colegiul
Național Carol I din Craiova. Se înscrie la Facultatea de
Litere din București, obținând licența pentru limba franceză. Terminând cursurile universitare în 1934,
este numit profesor de franceză la Cernavodă; mai târziu este transferat la București. În 1936 se
căsătorește cu Rodica Burileanu, iar în 1938 pleacă la Paris ca bursier. Acolo lucrează ca atașat cultural
al guvernului Antonescu pe lângă guvernul de la Vichy. Tot acolo își scrie și teza de doctorat „Tema
morții și a păcatului în poezia franceză” pe care nu o va susține niciodată. Numirea sa în postul de
atașat cultural la legația României din Paris se datorează politicii pe care Mihai Antonescu, ministrul
de Externe a dus-o de a salva mai mulți intelectuali români, trimițîndu-i ca să lucreze în diplomație în
țările de care erau legați sufletește, pe filo-germani în Germania sau pe filo-francezi în Franța.
Activitatea politică a atașatului cultural la Paris era însă minimală, Ionescu rezumându-se să traducă
sau să faciliteze traducerea unor autori români contemporani sau să aranjeze publicarea lor în revistele
literare franceze.
Primele apariții ale lui Eugen Ionescu sunt în limba română, cu poezii publicate în revista Bilete
de papagal (1928-1931) a lui Tudor Arghezi, articole de critică literară și o încercare de epică
umoristică, Hugoliada: Viața grotescă și tragică a lui Victor Hugo. Volumul de debut e un volum de

versuri și se numește Elegii pentru ființe mici. Cele mai de seamă scrieri în limba română rămân
eseurile critice, reunite în volumul intitulat Nu !, premiat de un juriu prezidat de Tudor Vianu pentru
„scriitori tineri needitați”. Desprindem deja o formulă a absurdului, cartea producând uimire, derută,
comic irezistibil. Astfel, după ce atacă figurile majore ale literaturii române din acea vreme, Mihail
Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu pentru că
nu ar fi creat o operă valabilă, Eugen Ionescu revine și susține că ar putea dovedi exact contrariul!
Întreaga operă ce va urma poate fi considerată ca un efort original și reușit de a desprinde din
banalitatea contingentului sensul tragic și absurd al existenței, fatalitatea morții, splendoarea și neantul
condiției umane.
Prima lui piesă de teatru, La Cantatrice Chauve („Cântăreața cheală”) a fost reprezentată la 11
mai 1950 la Théatre de la Huchette în regia lui Nicholas Bataille, pusă în scenă la sugestia
doamnei Monica Lovinescu, cea care la București urmase cursurile Seminarului de regie și artă
dramatică al lui Camil Petrescu, fiind primită cu răceală de public și de critică. Piesa relua o alta, scrisă
în limba română, și intitulată Englezește fără profesor, publicată din nou în limba natală abia după
1990. Piesa se va impune treptat după ce o serie de mari oameni de cultură francezi scriu articole
entuziaste despre ea și va deveni cea mai longevivă piesă a acestui mic teatru parizian, Théatre de la
Huchette, a cărui sală era comparabilă cu cea a Teatrului Foarte Mic de la noi. Urmează o perioadă
foarte fecundă, în care autorul prezintă, an de an, câte o nouă piesă. Sălile de teatru rămân goale, dar
treptat începe să se formeze un cerc de admiratori care salută acest comic ivit din absurd, unde insolitul
face să explodeze cadrul cotidian.
Teatrul cel mai de seamă al Franței, La Comédie Française, prezintă în 1966, pentru prima
dată, o piesă de Ionescu, Setea și Foamea și apoi piesa Regele moare. Anul 1970 îi aduce o importantă
recunoaștere: alegerea sa ca membru al Academiei Franceze, devenind prin aceasta primul scriitor de
origine română cu o atât de înaltă distincție.
Opera lui Eugen Ionescu a constituit obiectul a zeci de cărți și sute de studii, teze de doctorat,
colocvii internaționale, simpozioane și festivaluri. Criticii disting, în general, două perioade sau
maniere ale teatrului ionescian. Prima cuprinde piese scurte, cu personaje elementare și mecanice, cu
limbaj aberant și caracter comic predominant: Cântăreața cheală, Lecția, Scaunele și altele. A doua
încadrează piese ca Ucigaș fără simbrie, Rinocerii, Regele moare etc., în care apare un personaj
principal, un mic funcționar modest sau rege visător și naiv, cu numele de Berenger sau Jean. În aceste
piese acțiunea și decorul capătă importanță, limbajul este mai puțin derutant și comicul este înlocuit
progresiv cu tragicul. Temele predominante sunt singurătatea și izolarea, falsitatea, vacuitatea. Obsesia
morții este marea forță motrice a operei lui Eugen Ionescu, de la moartea gândirii și a limbajului la
moartea neînțeleasă și neacceptabilă a individului. Prin ce minune, atunci, geniul autorului creează în
mod paradoxal comicul? Nici didactic, nici moralizant, antisentimental și anticonvențional, teatrul lui
Ionescu este un teatru-joc, un joc adevărat, deci liber și straniu, pur și sincer, provocator, un lanț
pasionant, vertiginos și în toate direcțiile. De fapt, comedia și tragedia se împletesc necontenit: drumul
luminos de comedie devine drumul spre întuneric, spre moarte.

 PROF. Petra MICULESCU

„Spune-i inimii tale că frica de a suferi este
mai rea decât suferinţa însăşi.”
(Paulo COELHO)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

DE-AȘ FI UN ANOTIMP
de Adriana BĂLAȘA – absolventă a școlii „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana-Băi

De-aş fi un anotimp...o toamnă aş vrea să fiu
Respir parfumul ei, privind decoru-i viu,
Mă pierd prin nostalgii, mă-nvălui în culori
Îmi depun jurăminte...în muribunde flori.
De-aş fi un anotimp...o toamnă-aş vrea să fiu
De-aş fi o frunză-a ei, m-aş desprinde târziu,
Nu m-aş lăsa pălită, nici să mă bată vântul..
Aş fremăta frenetic...răstălmăcind cuvântul.
De-aş fi un anotimp...o toamnă-aş vrea să fiu
Chiar dacă în curând, totul ar fi pustiu...
Pustie-am fost şi trec, prin orice anotimp
Dar toamnă, te rog stai...mai stai cu mine-un timp!
De-aş fi un anotimp...doar toamna mi-ar plăcea
Mistere şi dorinţe..străpung inima mea...
Să fiu ca ea bogată, în multe frumuseţi,
Să pot alina doruri şi să alung tristeţi.
De-aş fi un anotimp...doar toamnă-aş vrea să fiu
Ador orice nuanţă...ce bate-n arămiu..
Ador melancolia...ador farmecul ei,
Aur ce străluceşte, în frunze pe alei.
De-ai fi un anotimp...să-mi fii toamnă târzie
Din copaci desfrunziţi...o coală de hârtie,
S-aştern dorul de tine, atunci când vrei să pleci
Lăsând suflete triste şi în privire...reci.
De-ai fi un anotimp...o toamnă-n ochii mei
Un Soare sclipitor şi-o ploaie de idei...
Ţi-aş ţine chipu-n palme, pe aripi de fundal
O toamnă de poveste...ce-o vreau fără final...

ăţişez

„Dacă atragi replica unui prost., rişti să te
trezeşti cu prostul în discuţie.”
(Nicolae IORGA)

ȘTIAȚI CĂ…

✓
...un melc poate dormi fără întrerupere timp de trei ani? În toată perioada nu mănâncă
nimic și nu moare de foame.
✓
...olandezii se bucură de o anumită reputație în ceea ce privește statura? Se pare că
sunt cei mai înalți din lume.
✓
...unele rujuri și creioane pentru conturul ochilor conțin solzi de pește măcinați? Se
obține astfel un efect mai strălucitor.
✓
…cea mai tânără persoană care a cucerit vârful Everest avea doar 13 ani? Era un băiat
din California.
✓
...la origine, Feng-Shui-ul avea altă semnificație? Era arta de a alege un loc potrivit
pentru înmormântare.
✓
...ochiul struțului este mai mare decât creierul său?
✓
...visele sunt în strânsă legătură cu nivelul de inteligență? Cu cât acesta este mai ridicat,
cu atât se visează mai mult.
✓
...în Japonia există aproximativ 200 de vulcani? Este țara în care se găsesc 10 la suntă
dintre vulcanii din lume.
✓
...în mitologia greacă, Poseidon era stăpânul regatului apelor, având ca armă tridentul?
Era de asemenea zeul cutremurelor.
✓
...Bărăganul este o subunitate a Câmpiei Române? Cuprinde dune, lacuri sărate,
limanuri fluviale, văi și, mai ales, soluri cernoziomice.
✓
...prima culegere de drept în limba română a fost „ Pravila de la Govora”, tipărită în
anul 1640? Este o culegere de norme juridice bizantine traduse după intermediare slavone de călugărul
Mihail MOXA.
✓
...vulturul pescar poate scoate la suprafață un pește neobișnuit de mare? Acesta poate
fi mai mare decât jumătatea lui corporală.
✓
...dinții castorilor cresc pe toată durata vieții lor? Dacă li s-ar tăia, animalele respective
ar muri.
✓
...în anul 1913 România a dat lumii primul vaccin antihooleric? A fost creat de Ion
CANTACUZINO.
✓
...tulpinile de rubarbă sunt comestibile și se folosesc în plăcinte sau tarte? Frunzele
sunt însă otrăvitoare.
✓
...unele broaște pot fi înghețate până devin solide și apoi dezghețate? După dezghețare
ele continuă să trăiască.
✓
...Turnul Londrei este un important obiectiv turistic? A fost construit de Wilhelm
CUCERITORUL.
✓
...ursul polar este cel mai mare animal de pradă de pe uscat? Masculul poate atinge o
greutate de 700 de kg, înălțimea de 1,8 matri, iar lungimea de 3 matri.
✓
...pisicile de mare au 27.000 de papile gustative? De aproape patru ori mai multe decât
ființele umane.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Dacă viaţa nu este lungă, s-o facem lată.”
(Marin SORESCU)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
LOCUITORILOR 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
Octaviean MIHAI
Maria ILIE
Maria-Cristina ŞERBAN
Georgian GRECU
Aurel-Cristian BERECHET
Ilarion TRONECI
Robert-Andrei ŞTEFAN
3 noiembrie
Maria SARU
Gheorghiţa ENESCU
Vasile CIOCAN
Dumitru BERECHET
Valentina-Gabriela DRĂGHICI
4 noiembrie
Margareta IONESCU
Floarea STÎNGACIU
Georgeta CIOROBEA
Gabriel FĂŞIE
Veronica FĂŞIE
Cristian-Constantin DUMITRU
Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU
Ionuţ-Florentin GAGIU
5 noiembrie
Floarea DRĂGHICI
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
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

Mircea BUCUROIU
Aida-Georgiana MITRESCU
Serghe-Andrei MITRESCU
Ionuţ-Stelian GRECU
Lăcrămioara-Andreea CHIRCĂ
Luca-Sebastian DOBRESCU
Alessia-Maria DUMITRESCU

12 noiembrie
Ilona ISTRĂTOIU
Virgil DUMITRU
Ionuţ MOREANU
Marin PETRESCU
Ana-Maria GRECU
Ionuţ-Daniel DOGARU
Nicoleta UDROIU
Teofil NEGULESCU
Ştefan-Christian BÎRLOG

16 noiembrie
Viorica ZEGHERU
Rozica ARON
Teodor PIOARU
Maria ILIE
Daniela-Mihaela ILIE
Ion MITRESCU
Ionuţ DINIŞOR
Petruţa-Cristina BOBLEACĂ
Gabriela-Maria BOBLEACĂ

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

17 noiembrie
Gheorghe SAVU
Elena SAVU
Codruţ-Adrian OLARIU
Nicolae-Cătălin POPESCU

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

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
Ion MILEA
Dumitru-Nicolae DÎNGEANU
Constanţa MĂTUŞA
Marius MIHAI
Olimpia OACHEŞU
Emil-Cosmin NEGULESCU
Ciprian STÂNGACIU
26 noiembrie
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

„N-ar trebui să te temi de moarte, ci mai degrabă
că n-ai început încă să trăieşti.”
(Marcus Aurelius)
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