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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„Copilăria este regatul unde nu moare nimeni.”
(Stephanie MEYER)

O ZI A COPILĂRIEI

1Iunie!

Această zi îmi stârnește mereu un torent de sentimente – amalgam de fericire,
libertate, inocență, veselie, zgomot... Îmi amintesc de acele vremuri în care ținându-mi copiii de
mână plecam de nebuni oriunde unde își doreau ei.
Cea mai pregnantă amintire este de acum vreo 6 ani când mezinul familiei ce atunci avea 8
ani și-a dorit să mergem în parcul Chindia din Târgoviște. A fost una din acele zile când te simți
iarăși copil (nu că n-aș simți asta tot timpul!!!). A fost o zi specială și voi detalia și de ce. Fiind
vechi prieteni cu directoarea Grădinii Zoologice, am mers întâi acolo. Doamne! Era prima oară când
intram în biroul ei – de obicei ne întâlneam pe acasă la fiecare. Aveți idee cum arăta acel birou? Am
intrat într-un spațiu imens, plin de plante exotice, acvarii, colivii cu papagali și zebruțe australiene,
animăluțe de tot felul ce mișunau pe la picioarele noatre (câini, pisici, hamsteri ce coabitau în deplină
armonie). Am rămas siderată când am văzut toate acestea. Sincer, nu știai încotro să privești mai
întâi. Se vedea clar că e o mare iubitoare a oricărei vietăți de pe acest pământ. Până și reptile erau
acolo.
Să trecem la punctul culminat! Noi discutam cu doamna, iar Matei, fascinat de tot ceea ce
vedea, mișuna de colo până colo, ca orice copil, dealtfel. Într-un moment am ridicat puțin vocea
cerându-i să iasă dintre ghivecele palmierilor unde se făcuse ghem în căutarea unui pisoi, strigându-i
numele. Aud o voce ciudată repetând după mine: „MATEI”! Directoarea s-a uitat la mine văzândumă nedumerită și ne-a explicat că de curând a primit un papagal vorbitor. Vă imaginați ce a urmat?
Toți vorbeam cu papagalul și el repeta tot ce spuneam. E un exemplar destul de măricel, alb și cu o
creastă impozantă, iar când vorbești cu el se așează în niște poziții ciudate. Se agăța de colivie și
stătea cu capul în jos, dar nu se oprea din a ne repeta cuvintele. Abia am reușit să mai scoatem
copilul de acolo făcându-i mii de alte promisiuni. Călăritul poneilor a fost prima dintre ele și
plimbare cu barca pe lac unde am fost la un milimetru să ne răsturnăm. Atunci am învățat un lucru:
dacă nu știi a fi cârmaci, trebuie să ști să înoți! Noroc că la asta ne pricepem pentru că altfel făceam
un mic infarct!!!
Așa era atunci ziua copiilor noștri minunați... Azi, oare, cum va fi? Eu zic să nu eludăm
această zi și să nu uităm că ei sunt „mâinile cu care ne agățăm de cer”! Să-i sărbătorim!

Le spunem LA MULȚI ANI! Suntem lângă ei. Îi iubim, chiar îi venerăm și prin ochișorii
lor curați retrăim copilăria noastră.
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Bunătatea este fondul sufletelor alese.”
(Victor HUGO)

PARTICIPAREA CETĂȚENILOR LA PROCESUL DE ELABORARE A ACTELOR
NORMATIVE ȘI LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

Participarea cetățenilor la luarea deciziilor este un proces democratic de bază. Trăim într-o
societate deschisă, în care avem posibilitatea de a participa la procesul luării deciziei, de a fi
implicați în bunul mers al cetății. În calitate de cetățeni, ne putem organiza în ONG-uri care au
misiunea de a influența modul în care se gândesc și se implementează politicile publice. Vorbim
despre participarea cetățenilor la procesul de luare a deciziei și al formulării politicilor publice atunci
când toți factorii interesați, afectați de deciziile ce se iau în numele lor și pentru ei, cooperează pentru
a implementa schimbări în plan real. Deși procesul este de durată, participarea societății civile
consolidează sistemul democratic, întrucât componenta cheie a unei democrații este participarea
publică. Democrația fără participarea cetățenilor nu are sens. Participarea publică crește transparența
procesului de luare a deciziilor și eficiența actului de guvernare. Implicarea noastră, a societății
civile, în acest proces face ca guvernanții și personalul administrației publice să fie mai răspunzători
și mai responsabili față de rezultatele politicilor pe care le inițiem deopotrivă.
Știm cu toții de ce trebuie să participăm: într-un fel, dacă participi, exiști. Exiști și ca
individ, și ca parte a unei colectivități mai largi, generic numită societate civilă. Tehnic vorbind,
indivizii și grupurile care iau parte la influențarea procesului de luare a deciziilor sunt definiți ca
factori interesați. Aceștia sunt reprezentanți de indivizii/grupurile de indivizi care sunt interesați de o
anumită politică (sau lipsa acesteia) și vor să își spună cuvântul în legătură cu acea politică: aceștia
suntem noi. Trebuie să ne implicăm în procesul de luare a deciziei la nivel local sau central nu doar
pentru că mai devreme sau mai târziu efectul politicilor gândite de guvern se vor răsfrânge și asupra
noastră, ci pentru că implicarea ne face să devenim agenții schimbărilor, nu doar obiectele asupra
cărora se răsfrâng schimbările. O politică pe care ai influențat-o personal e o politică care îți poartă
semnătura, fie și parțial. Implicarea societății civile nu ar trebui să se întâmple doar în situații
excepționale, ci, în mod ideal, ar trebui să se petreacă constant. Participarea publică nu este un
eveniment sezonier. Avem dreptul și responsabilitatea de a participa nu doar în perioada alegerilor,
ci și în răstimpul dintre acestea. Pentru că participarea înseamnă și informare, diseminarea
informațiilor necesare pentru participare poate să fie făcută fie de jos în sus (cetățenii își exprimă
dorința de implicare), fie de sus în jos (autoritățile guvernamentale informează cetățenii cu privire la
politicile care sunt concepute și la drepturile și responsabilitățile lor cu privire la acestea). 1 Trebuie
să participăm atunci când implicarea noastră poate influența dezvoltarea politicii respective, iar
autoritățile publice au obligația să se asigure că ne permit participarea în acel moment. Acest ghid își
propune să faciliteze participarea societății civile prin informare cu privire la modalitățile cele mai
eficiente prin care se poate realiza această influențare.

De ce este indicat să se consulte un public larg atunci când se inițiază un proiect important:

pentru că expertiza din afara sectorului guvernamental contribuie la creșterea
calității proiectului;

pentru că în acest fel se asigură o implementare eficientă susținută de
societate;

pentru că presiunea factorilor interesați poate fi utilizată ca argument pentru
susținerea guvernamentală a proiectului;

pentru că alți actori non-guvernamentali pot fi implicați în implementarea
politicii, reducând costurile de la buget.
În România există legislație special dedicată consultării publice, care încurajează
participarea societății civile la procesul luării deciziei. Mai jos găsiți o selecție a principalelor acte
normative în această arie:
Legea nr. 52/2003, legea transparenței decizionale, se aplică autorităților administrației
publice centrale și locale, alese sau numite, precum și altor instituții publice care utilizează resurse
financiare publice – primării, consilii locale și județene, ministere, Consiliului Suprem al
Magistraturii. Legea prevede în esență că ședințele și dezbaterile autorităților de mai sus sunt
publice, minutele acestor întâlniri trebuie consemnate și făcute publice. Proiectele de hotărâri trebuie
făcute cunoscute publicului cu 30 de zile înainte de adoptarea deciziei, anunțul de intenție trebuie
publicat pe site-ul instituției și afișat la sediul acesteia, dat mass mediei și tuturor persoanelor care au
depus o cerere pentru primirea acestor informații. Minimum 10 zile trebuie dedicate primirii de
sugestii. La cererea unei asociații legal constituite, autoritatea inițiatoare este obligată să organizeze
o dezbatere publică a proiectului de hotărâre. 2 . Este creat astfel un cadru care permite informarea
publică cu privire la inițiativă și pune bazele unei implicări în procesul de luare a deciziei. Într-un
studiu, Centrul de Resurse pentru Participare Publică a evidențiat o serie de puncte slabe ale acestei
legi printre care amintim: guvernul și prefecturile nu sunt nominalizate expres printre instituțiile
cărora li se aplică legea; ambiguități de formulare care care fac dificil de verificat dacă prevederile
sunt respectate – ex.: anunțul care trebuie publicat cu 30 de zile înainte de adoptarea hotărârii nu are
inclus obligatoriu în text data publicării; posibilitatea abuzului din partea autorităților prin formulări
vagi precum acceptarea prezenței în sala de ședințe a cetățenilor „în limita locurilor disponibile”;
Trebuie menționat faptul că prevederile acestei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor
normative și ședințelor în care sunt prezentate informații privind: „apărarea națională, siguranța
națională și ordinea publică, interesele strategice economice și politice ale țării, precum și
deliberările autorităților, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii”. Pentru
organizațiile neguvernamentale care activează într-un anumit domeniu de politici publice, această
lege permite informarea cu privire la inițiativele autorităților publice în acel domeniu, anterior luării
deciziei respective. Putem astfel să intervenim și să ajustăm/ completăm/ influențăm proiectul.
Legea nr. 544/2001, cunoscută sub numele de legea liberului acces la informații de interes
public este o altă lege relevantă pentru încurajarea participării publice a cetățenilor. Conform
prevederilor sale, orice autoritate sau instituție publică, precum și orice regie autonomă, are obligația
de a pune la dispoziția cetățenilor, în baza unei solicitări, informații referitoare la propria activitate
cu condiția ca acestea să nu se refere la categorii precum: siguranța națională, date personale, anchete
judiciare etc. Informațiile trebuie furnizate în termen de 10 zile. În cazul solicitării unor informații
mai complexe, termenul poate fi prelungit la 30 de zile, cu anunțarea solicitantului în prealabil. Dacă
solicitarea nu a fost adresată instituției potrivite, responsabilul pentru aplicarea legii are obligația de
a spune solicitantului care este autoritatea potrivită. Unele informații, considerate esențiale sunt
făcute publice din oficiu de catre instituțiile publice. Acestea au obligativitatea de a le posta pe site și
a le afișa la sediul instituției. Dintre aceste informații care ar trebui să fie accesibile din oficiu,
menționăm: structura organizatorică, datele de contact, bugetul, sursele financiare, programele și
strategiile proprii.
(continuare în numărul viitor)
***
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 141 din 20 mai 2020 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 26 mai 2020, ora 13:00, la Căminul

Cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 11 și a propus
următoarea ordine de zi:
1. Informare privind depunerea declarațiilor de avere și de interese;
2. Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal, de la nivelul
comunei Vulcana-Băi, ca instituție publică locală;
3. Atribuirea denumirii străzii „Elisabeta GRECU” unui tronson din strada Buciumului,
situată în satul Vulcana de Sus;
4. Probleme curente ale administrației publice locale.
5. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Dacă fiecare ins ar activa fără gândul
recompensei, pământul ar fi un rai.”
(Mircea ELIADE)

SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI – 9 IUNIE

Biserica Ortodoxă cinstește în fiecare an în
data de 9 iunie pe Sfântul Chiril al Alexandriei.
Născut în anul 370, în Alexandria Egiptului, provenea
dintr-o familie cu bune calități educaționale, fapt ce va
influența considerabil râvna sa.
Sfântul Chiril a beneficiat și de ajutorul
duhovnicesc-moral al unchiului său, patriarhul Teofil
al Alexandriei. Alături de acesta va participa la
Sinodul din anul 403, cunoscut sub numele de
„Sinodul de la Stejar”, acolo unde Sfântul Ioan Gură
de Aur a fost depus din treapta ierarhică din motive
politice. Peste câtva timp, în anul 412, va deveni
patriarh al Alexandriei. Lucrurile s-au precipitat însă
în
anul
428
când
Nestorie,
patriarhul
Constantinopolului, a răspândit erezia că în
Mântuitorul Iisus Hristos sunt două persoane distincte
(una umană și cealaltă divină), având concluzia că
Maica Domnului nu poate fi numită Născătoare de
Dumnezeu (Teotokos), ci cel mult Născătoare de om.
A avut loc o corespondență între cei doi ierarhi, care s-a încheiat însă fără efect. Ca umare a
răspândirii ereziei nestoriene, are loc un sinod local la Roma, unde se condamnă învățătura lui
Nestorie și se aprobă cea a Sfântului Chiril. În anul 431 a avut loc la Efes sinodul ce a rămas
cunoscut în tradiția Bisericii sub numele de al III-lea Sinod Ecumenic, care, sub conducerea
Sfântului Chiril, a confirmat credința ortodoxă proclamându-se termenul de Teotokos – cuvânt ce
susține Preacinstirea Maicii Domnului, precizându-se prin aceasta că Cel ce S-a născut din ea este
Fiul lui Dumnezeu ca om, nu un om deosebit de Fiul lui Dumnezeu. Deranjat de decizia acestui

sinod și de faptul că nu a participat la lucrările lui, patriarhul Ioan al Antiohiei (429-441) a convocat
un sinod local în care a fost excomunicat Patriarhul Chiril. Împăratul Teodosie al II-lea (408-450) a
luat o măsură debusolantă hotărând depunerea din treaptă atât a lui Chiril, cât și a lui Nestorie. În
anul 433 însă, cumpănind mai bine situația, Ioan al Antiohiei a acceptat doar condamnarea lui
Nestorie. În anul 444 Sfântul Chiril s-a mutat la viața veșnică alături de Dumnezeu, pe care a încercat
să Îl facă cunoscut tuturor oamenilor.
Prin scrierile sale profunde și greoaie, dar pline de înțelepciune dumnezeiască, Sfântul
Chiril indică importante aspecte ale credinței ortodoxe. Lucrările de bază ale Sfântului se regăsesc în
marea lor parte în nu mai puțin de 10 volume din Patrologia Greacă. În limba română, în
colecția Părinți și Scriitori Bisericești, prin aportul și traducerea consistentă a părintelui profesor
Dumitru Stăniloae, textele Sfântului Chiril au ajuns cunoscute și la noi.
Astfel, volumele 38 – 41 din această celebră colecție cuprind următoarele titluri: Închinarea
și slujirea în Duh și Adevăr, în care se subliniază înlăturarea puterii literei legii, dar nu și a duhului
ei; Glafire la cărțile lui Moise, o interpretare alegorică a cărților lui Moise în sensul pregătirii pentru
venirea lui Iisus Hristos și Despre Sfânta Treime, lucrare de amploare dogmatică sub formă de dialog
ce se vrea un puternic punct de plecare în combaterea arianismului. Zăbovind asupra acestei scrieri
de maximă importanță, subliniem utilizarea pe parcursul acesteia a termenului deoființă în ceea ce
privește Persoanele Sfintei Treimi.
Rămâne marcant răspunsul ce îl oferă Sfântul Chiril atunci când este provocat să vorbească
despre cuvântul în cauză, văzut de unii o inovație, deoarece nu se află în cuprinsul Sfintei
Scripturi: Sunt și alte cuvinte de același fel pe care nu ne-am obișnuit să le aplicăm naturii lui
Dumnezeu, deși nu sunt cunoscute în sfintele și dumnezeieștile Scripturi (de exemplu: netrupesc, fără
formă, nemărginit, nestăpânit, necuprins), netrebuind să refuzăm termenii care ne ajută să aflăm
adevărul.
Conform învățăturii Sfântului Chiril, Mântuitorul Iisus Hristos este Mijlocitorul către
Dumnezeu pentru oameni, făcându-Se în acest mod accesibil naturii omenești. În ceea ce privește
dumnezeirea Sfântului Duh sunt revelatoare următoarele cuvinte: Duhul lui Dumnezeu există și e
prezent ființial în El, așa cum este duhul omenesc în om, așa cum atunci când numim pe cineva
indicăm împreună cu el și duhul prezent în el.
Iată cum prin argumente logice, naturale se poate pătrunde misterul inefabil al Preasfintei
Treimi.
O altă lucrare de excepție, considerată cea mai importantă scriere exegetică a Sfântului
Chiril, o reprezintă Comentariul la Evanghelia Sfântului Ioan. Scrisă înainte de Sinodul al III-lea
Ecumenic, această lucrare are un profund caracter dogmatic susținut prin texte biblice.
Concret, prin comentariul acesta Sfântul Chiril vrea să demonstreze dumnezeirea
Mântuitorului, a Cuvântului Întrupat, împotriva ereziilor lui Nestorie și Arie. Pe mărturia și
explicațiile acestuia se va clădi învățătura Bisericii despre Persoana lui Iisus Hristos ca Fiul lui
Dumnezeu, Care Și-a făcut proprie și firea omenească, rămânând Unul din Treime, dar făcându-Se
același și unul dintre oameni, introducând astfel pe Dumnezeu între oameni și pe om în Sfânta
Treime, pentru ca prin El să se realizeze cea mai deplină comuniune între Dumnezeu cel în Treime și
oameni.
O
ultimă
epistolă
a
Sfântului
Chiril
către
Nestorie
cuprinde
celebrele Anatematisme (Blesteme) ale Sfântului Chiril, care nu sunt altceva decât 12 puncte
statornice de vedere la care Sfântul ținea foarte mult.
Prin ele se dorea de fapt păzirea de păcatele împotriva Duhului Sfânt a tuturor celor care vor
încerca să întineze adevărul de credință. Acestea concentrează punctele forte ale credinței cu dorința
aprigă de a fi păstrate nealterate peste veacuri. Osteneala activității Sfântului Chiril presupune
demonstrarea dumnezeirii Domnului nostru Iisus Hristos, nucleul credinței ortodoxe, care, păzit și
astăzi, ne va oferi puterea de a înțelege planul lui Dumnezeu cu lumea: ridicarea omului la
asemănarea cu El. Ereziile nu trebuie să tulbure sufletele credincioșilor, ci trebuie să le fortifice în
sufletele acestora credința creștină, ele fiind asemănate cu ploile vijelioase ce întăresc rădăcinile
pomilor tineri. Pentru omul modern de astăzi, obișnuit cu conceptele timpurilor noastre, o astfel de
abordare a înțelegerii lui Dumnezeu fie ar fi dusă la extremă în sensul unei clarificări mult prea
omenești, fie o ar fi tratată fără un interes deosebit. Sfântul Chiril reprezintă exemplul neobosit de
apărător al credinței, mergând pe linia Sfântului Atanasie cel Mare. Contribuția Sfântului Chiril a
solidificat în timp învățătura revelată Bisericii de către Însuși Mântuitorul Iisus Hristos.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Viitorul aparţine celor care cred în frumuseţe
viselor lor.”
(Eleanor ROOSVELT)

O ÎNTÂMPLARE HAZLIE

Zi însorită de primăvară, cu ciripit de păsărele cu multă rouă pe iarbă, cu zumzet de albine,
absolut tot și toate mă îmbiau să pornesc către pădure într-o mică plimbare, evident, însoțit de
Smiley – cățelușul meu. Îmi iau rucsacul și încep pregătirile, pregătiri ce au constat într-un sandviș
pentru mine, o sticlă cu apă și ceva bobițe pentru Smiley. Cu o seară înainte imi confecționase tata
un arc dintr-un băț de alun, cu elastec pentru ca să pot trage departe și cu săgeți ascuțite făcute tot din
bețișoare de alun. Aveam, deci, tot ce-mi trebuie ca să fiu în siguranță!
Cel mai fericit cred că era cățelul care tot timpul se avânta cu mult în fața mea. Eu îmi fixasem
drept loc al popasului nostru o poieniță din islaz, loc de care mă leagă multe amintiri de vis: acolo
am făcut atâtea picnicuri și focuri de tabără pe care, sigur, nu le voi uita toată viața. Cam jumătate de
oră cred că ne-a luat drumul până acolo. În josul acestei poienițe se află un lac în care, de obicei, noi
pescuiam vara iar iarna ne dădeam pe gheață ori cu ghetele, ori cu un lighean! Stăteam liniștiți și
priveam un peisaj de poveste când un zgomot ne atrage atenția. Era o vulpe drăguță care,
neobservând prezența noastră, venise în apropierea apei. Avea și ea poftă de un pește. Ne-am strâns
repede bagajul și ne-am ascuns după un copac pentru a o urmări. Mare noroc am că Smiley este
foarte ascultător și a stat lângă mine fără să scoată vreun sunet. A prins vulpișoara primul pește și l-a
devorat pe loc apoi s-a apucat iar de treabă. Când a mai prins unul, l-a luat în gură și dusă a fost. Tare
ne-am mai amuzat.
A început să se cam facă întuneric și am realizat că e momentul să o luăm agale către casă,
atâta timp cât mai vedem poteca prin pădure și tot atâta timp cât să nu se îngrijoreze părinții.

 Matei-Nicușor BĂJENARU, elev în clasa a VIII-a
Școala imna ial Ion MAREȘ , Vulcana-B i

„Cuvântul fericire şi-ar pierde înţelesul
dacă nu ar fi însoţit de tristeţe.”
(Carl JUNG)

CE ESTE DEPRESIA ȘI CE POT SĂ FAC?

Depresia este o stare mentală de tristețe persistentă care poate afecta gândurile,
comportamentul, emoțiile și starea de bine a individului. Persoanele depresive trăiesc emoții de
tristețe, anxietate, lipsă de speranță, îngrijorare, neajutorare, lipsă de valoare, vinovăție, iritabilitate
sau agitație. Ele își pierd interesul pentru activități care înainte erau plăcute, le scade pofta de

mâncare sau mănâncă excesiv, întâmpină probleme de concentrare a atenției sau de luare a deciziilor.
Adesea, persoanele depresive au probleme cu somnul (insomnie sau dormit excesiv), se
simt obosite, sunt lipsite de energie sau foarte agitate și pot avea acuze somatice. Dacă simptomele
durează mai mult de două săptămâni și împiedică persoana să își desfășoare normal activităților
zilnice înseamnă că depresia are o intensitate clinică.
La nivel mondial, depresia afectează aproximativ 121 de milioane de oameni. În Europa se
estimează că 50 de milioane de persoane suferă de această boală. Elementul principal
al depresiei este dispoziția depresivă, tristă, aparent fără motiv, prezentă în cea mai mare parte a
timpului. La copii și adolescenți, această stare poate fi mai degrabă de iritabilitate decât de tristețe.
Persoana care suferă de depresie se simte tristă, disperată, descurajată, lipsită de putere, “fără chef”.
Se mai poate manifesta și printr-o diminuare marcată a interesului sau plăcerii pentru toate
sau aproape toate activitățile. Toate domeniile de activitate pot fi afectate. Unele persoane relatează
că nu mai sunt interesate de hobby-uri, de activitățile pe care anterior le considerau plăcute,
distractive. Se retrag social și neglijează din ce în ce mai mult activitățile obișnuite care anterior erau
considerate plăcute. De exemplu: nu mai merg la film, la cumpărături, nu mai citesc, nu se mai joacă
cu copiii, nu mai merg la tenis, etc.
Modificarea greutății corporale cu mai mult de 5% pe parcursul unei luni este un simptom de
obicei ignorat-poate fi o pierdere semnificativă în greutate (deși nu ține nici un fel de dietă) sau o
creștere semnificativă în greutate. Apetitul este de regulă scăzut, dar unele persoane pot avea un
apetit crescut, uneori cu tendințe spre anumite alimente, cum ar fi dulciurile.
O persoană depresivă afirmă frecvent: “nu-mi mai pasă de nimic acum”, “nu mă mai
interesează nimic”.
Cu toții avem diverse probleme, sau anumite așteptări prea mari care nu s-au mai întâmplat,
dar asta nu înseamnă că suntem în depresie. Totuși, depresia sau episodul depresiv reprezintă o
combinație de mai multe simptome emoționale, fizice, comportamentale și cognitive. Iar dacă
tristețea, iritabilitatea și restul simptomelor expuse se fac resimțite în viața ta, prezente în cea mai
mare parte a zilei, aproape în fiecare zi, timp de cel puțin 2 săptămâni, prezente de curând sau în mod
evident agravate în comparație cu starea de dinainte a persoanei respective, produc o deteriorare
semnificativă în domeniul social, profesional sau în alte domenii de funcționare ale individului. La
unele persoane această afectare a funcționării poate fi resimțită doar ca necesitând un efort
suplimentar, pot fi relatate de persoana în cauză sau pot fi observate de cei din jur…atunci este cazul
să te consulți cu un medic specialist cât mai curând!
Depresia se poate vindeca și se mai poate și menține sub control cu ajutorul psihoterapiei și,
dacă este cazul, tratamentului medicamentos.
Susţinerea celor din jur este esenţială pentru succesul tratamentului, indiferent care este acela.
De multe ori aparţinătorii se întreabă ce să facă, în ce mod să se poarte, ce să spună sau să nu spună
persoanei depresive.
Ce mai bună atitudine este cea echilibrată, astfel încât depresivul să nu simtă nici respingere,
dar nici faptul că suferinţa sa este banalizată. Astfel, fraze de genul: „ţine doar de voinţa ta”, „fă şi tu
un efort”, „cu timpul trece, o să fie mai bine”, „analizele sunt bune, nu ai nimic”, „dacă ai avea o
boală gravă ar fi de înţeles”, „nu-ţi lipseşte nimic, de ce te plângi” sunt de natură să accentueze
izolarea şi chiar suferinţa depresivului.
O mai buna înţelegere a bolii poate evita asemenea atitudini. De exemplu, voinţa este afectată
în depresie, iar persoana respectivă nu poate face mai mult.
Ce să faci?
Poți vorbi despre sentimentele tale cu o persoană de încredere. Împărtășește-le oamenilor pe
care îi iubești, și în care ai încredere, prin ce treci. Cere ajutorul și sprijinul de care ai nevoie. Este
posibil să te fi retras din relațiile cu prietenii, dar ei te pot ajuta să treci, în timp, prin această perioadă
grea.
Nu-ți fie rușine sau frică. Cei din jur, cei pe care îi consideri cei mai apropiați prieteni, nu o
să te judece pentru depresia prin care treci. O să fi surprins cât de înțelegători sunt prietenii și cei din
familie.
Încearcă să menții activitatea socială chiar dacă nu simți nevoia de a face asta. Când ești în
depresie, te simți mai confortabil să te retragi în cochilia ta. Dar să fii înconjurat de alți oameni, te va
face să te simți mai puțin deprimat.
Știm, este greu de înțeles cum interacțiunile cu persoane care nu trec prin depresie, persoane
care nu au anxietate și tristețe persistentă, pot fi de ajutor, dar faptul că petreci timpul pe lângă
oameni cu o dispoziție bună te poate impulsiona să-ți vezi problemele dintr-o altă perspectivă.

 Rebeca UȚA
inspector în cadrul Compartimentului de
Asistenț Social și Medical Comunitar

„Nici un gest de bunătate, indiferent cât e
el de mic, nu e în zadar.”
(AESOP)

ALEKSANDR SERGHEEVICI PUȘKIN – 221 DE ANI DE LA NAŞTEREA

SCRIITORULUI RUS – (6 iunie 1799)

Născut la Moscova, pe 6 iunie (26
mai, stil vechi) 1799, Pușkin se trăgea dintr-o
familie de nobili de viță veche. Tatăl lui
Pușkin, Sergei Lvovici Pușkin (1767–1848),
era descendentul unei distinse familii nobile
rusești, cu strămoși din secolul al XII-lea.
Mama lui Pușkin, Nadejda (Nadia)
Ossipovna Hannibal (1775–1836) avea
strămoși, pe linia bunicii paterne, din
nobilimea germană și scandinavă. Ea a fost
fiica lui Ossip Abramovici Gannibal (1744–
1807) și a soției lui, Maria Alexeievna
Pușkina, iar bunicul ei patern, adică
străbunicul lui Pușkin, un paj ridicat în rang
de către Petru cel Mare, a fost Abram
Petrovici Gannibal, născut în Eritreea.
În octombrie 1811 viitorul poet s-a
înscris la școala nou înființată la Țarskoe
Selo, (azi orașul Pușkin) unde va studia până
în 1817, când se stabilește la Petersburg și
devine membru activ al cercului literar
„Lampa verde”. La vârsta de cincisprezece
ani publică primul poem.
În 1820 vede
lumina
tiparului
primul său poem, Ruslan și Ludmila. Poetul devine incomod din pricina popularității și scrierilor lui
antidespotice - manuscrisul Odă a Libertății. Ca urmare, în același an (1820), pentru a evita
deportarea în Siberia, se mută la Chișinău unde va locui până în 1823.
După o călătorie de vară în Caucaz și în Crimeea, scrie două poeme foarte
aclamate: Prizonierul din Caucaz și Fântâna din Bahcisarai.
În 1823 se mută la Odessa, unde intră din nou în conflict cu guvernul care-l trimite în exil
în nordul Rusiei, unde va sta din 1824 până în 1826. Cu ajutorul anumitor autorități, reușește să-i
facă o vizită Țarului Nikolai I pentru o petiție cu privire la eliberarea lui, pe care o și obține. Tot
atunci (1823), începe să lucreze la marele său roman în versuri, Evgheni Oneghin care va aduce
triumful realismului în literatura rusă.
În revolta din decembrie 1825 la Sankt Petersburg sunt găsite în mâinile unor insurgenți o
serie de poeme politice timpurii ale poetului; ca urmare Pușkin intră imediat sub strictul control al

cenzurii guvernului, fiindu-i interzis să călătorească sau să publice. În acest timp scrie drama Boris
Godunov, pe care însă nu reușește să o publice decât cinci ani mai târziu.
În 1831 se căsătorește cu Natalia Goncearova. Împreună încep să frecventeze cercurile din
înalta societate, poetul devenind un apropiat al curții. Soția lui era o femeie foarte admirată, inclusiv
de țar, care pentru a-l umili îi oferă cel mai neînsemnat titlul de la curte.
În 1837, înglodat în datorii și în mijlocul zvonurilor despre relația amoroasă a soției lui cu
aventurierul francez d’Anthes, pe 27 ianuarie Pușkin îl provoacă pe presupusul iubit la duel. În urma
duelului, amândoi bărbații sunt răniți, dar Pușkin mortal. Două zile mai târziu, Rusia îl pierdea pe cel
mai important poet și dramaturg romantic al secolulului al XIX-lea. Guvernul, temându-se de o
eventuală demonstrație politică, a mutat desfășurarea funeraliilor într-un loc mai ferit, permițând
participarea unui grup foarte restrâns de rude și prieteni apropiați.
Pușkin a avut patru copii cu Natalia: Maria (născută în 1832, care este considerată un
prototip pentru Anna Karenina), Aleksandr (născut în 1833), Grigori (născut în 1835) și Natalia
(născută în 1836), cea din urmă s-a căsătorit, morganatic, cu un membru al familiei regale
din Nassau, anume cu Nikolaus Wilhelm de Nassau și a devenit Contesă de Merenberg.
APRECIERI:
„Sunt copleșit de versurile lui Pușkin, izvor de apă vie.”
—Mihai Eminescu - poet, prozator și ziarist.
„Poezia lui Pușkin este ca un soare. Luminează întreaga lume.”
—Nicolai Nekrasov - poet
„Fără îndoială, Pușkin este acela care a creat limba noastră poetică, limba noastră
literară, iar nouă și urmașilor noștri nu ne rămâne decât să mergem pe drumul trasat de geniul lui.”
—Ivan Turgheniev - scriitor
„Poezia lui Pușkin este uimitor de fidelă realității ruse, fie că descrie natura rusă, fie că
zugrăvește caracterele ruse; acesta este motivul pentru care Pușkin a fost proclamat în unanimitate
poetul cu adevărat național al Rusiei, poet popular.”
—Vissarion Belinski - critic literar
„Cu cât inspirația este mai puternică, cu atât este nevoie de mai multă migală pentru a-i
da glas. Îl citim pe Pușkin și versurile lui sunt atât de curgătoare, atât de simple, încât avem
impresia că ele s-au rânduit într-o astfel de formă, așa, de la sine, fără nicio greutate. Nu ne dăm
seama însă câtă muncă a cheltuit poetul pentru ca totul să iasă atât de simplu și de curgător.”
—Lev Tolstoi - scriitor
„Suntem niște pigmei în comparație cu Pușkin. Nu mai există printre noi un asemenea
geniu. Ce frumusețe, ce vigoare are fantezia lui! Am recitit de curând Dama de pică. Ce fantezie!...
Cu o analiză subtilă el a urmărit toate mișcările lui Hermann, toate chinurile lui, toate speranțele și,
în sfârșit, neașteptata și îngrozitoarea lui cădere.”
—Feodor Dostoievski - scriitor
„Când se pronunță numele lui Pușkin te gândești imediat la poetul național rus. Și întradevăr, niciunul din poeții noștri nu e mai mare și nu poate fi numit cu mai multă dreptate național.
În el, ca într-un lexicon, se află bogăția, puterea și flexibilitatea limbii noastre. Mai mult decât
oricare altul, el i-a deschis granițele și a indicat imensitatea spațiului său. Pușkin este un fenomen
excepțional, poate unic, al spiritului rus: el e omul rus în dezvoltarea sa finită, așa cum va apare
poate peste două sute de ani.”
—Nikolai Gogol - scriitor

 PROF. Petra MICULESCU

„Visează ca şi cum ai trăi în eternitate,
trăieşte ca şi cum ai muri chiar astăzi.”
(James DEAN)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

BALADA VIEȚII TRECĂTOARE
de RABINDRANATH TAGORE

Un tren lung ne pare viaţa.
Ne trezim în el mergând,
Fără să ne dăm noi seama,
Unde ne-am suit, şi când.
Fericirile sunt halte,
Unde stăm câte-un minut,
Până când ne dăm noi seama,
Sună, pleacă, … a trecut…
Iar durerile sunt staţii,
Lungi, de nu se mai sfârşesc.
Şi în ciuda noastră parcă,
Tot mai multe se ivesc.
Arzători de nerăbdare,
Înainte tot privim,
Să ajungem mai degrabă
La vreo ţintă ce-o dorim.
Ne trec zilele, trec anii,
Clipe scumpe şi dureri,
Noi trăim hrăniţi de visuri
Şi-nsetaţi după plăceri !

Mulţi copii voioşi se urcă.
Câţi în drum n-am întâlnit,
Iată un bătrân coboară,
Trist şi frânt, sau istovit.
Vine-odată însă vremea,
Să ne coborâm şi noi.
Ce n-am da atunci o clipă
Să ne-ntoarcem înapoi ?
Dar pe când, privind în urmă,
Plângem timpul ce-a trecut,
Sună goarna veşniciei
C-am trăit şi n-am ştiut.

„Studiul cel mai interesant despre om este
omul însuşi.”
(Alexander POPE)

ȘTIAȚI CĂ…

 ... atunci când un astronaut se întoarce din spaţ iu este ceva mai înalt faţ ă de
momentul plecării? Nu ştiţ i cu câţ i centimetri şi de ce? Aveţ i idee cât dura un an terestru în urmă
cu aproape un miliard de ani? Răspunsurile, explicaţ iile, dar şi alte informaţ ii, în continuare.…
ADN-ul oamenilor se aseamănă cu al cimpanzeilor în proporţie de 98,8%, însă, în ciuda acestei
similitudini, există 35 de milioane de diferenţe între cele două specii?
 …o gaură neagră supermasivă aflată în centrul galaxiei M 87, a produs o undă de
şoc cu un diametru de 85.000 a.l.….atât porumbeii de sex masculin, cât şi cei de sex feminin produc o
substanţă numită lapte de cultură pentru a-şi hrăni puii? Foarte puţine păsări au această abilitate rară, printre
ei flamingii uriaşi, pinguinii imperiali şi porumbeii.
 …interacţ iunea dintre Pământ şi Lună încetineşte rotaţ ia Pământului cu 2
milisecunde pe secol. Cercetările curente indică faptul că în urmă cu 900 de milioane ani un an
avea 481 zile, fiecare a câte 18 ore?
 …cele mai mari deviaţ ii locale sunt muntele Everest (8.850 m înălţ ime) şi Groapa
Marianelor (10.924 m adâncime) Dacă e să îl comparăm cu un elipsoid perfect, Pământul are o
toleranţ ă de 1/584 (0,17%), ceea ce este mult mai bine pentru ceea ce se cere, de exemplu,
pentru o bilă de biliard (0,22%…puricii de pisică pot sări cam de 60 de ori propria lungime a corpului?
 …cel mai îndepărtat punct de centrul Pământului este vârful muntelui Chimborazo
din Ecuador, un vulcan inactiv înalt de 6.267 m, acesta aflându-se la ecuator, unde este
acumulată mai multă materie, forma Pământului fiind sferă turtită la poli?

 ...cel mai înalt flux se înregistrează în Golful Hudson din Canada şi măsoară 18
m.…în timpul perioadei de creştere, coarnele renilor au o acoperire catifelată? Când s-a terminat perioada
de creştere, partea catifelată dispare?
 …s-a descoperit o colonie de bacterii ce trăiesc la 3 km sub pământ. Complet izolată
de biosfera de la suprafaţ ă, îşi ia energia din dezintegrarea radioactivă a rocilor. Această lume
subterană seamănă cu o piscină de apă sărată fierbinte sub presiune, ce miroase puternic a sulf şi
alte gaze nocive.….cele mai apropiate rude ale hipopotamilor sunt mamiferele acvatice: balenele, delfinii
şi marsuini?
 ….Pământul nostru pur şi simplu nu s-ar fi putut forma la începuturile Universului. Şi
asta pentru că nu exista materia ce îl compune în mare parte. Toate elementele mai grele decât
hidrogenul şi heliul s-au format în centrul stelelor, iar cele mai grele, în exploziile supernovelor.
Multe stele au trebuit să moară pentru ca noi să prindem viaţ ă.…limba unui cameleon are cel puţin
lungimea corpului lui, dar poate apuca prada într-o fracţiune de secundă?
 …o gaură neagră primordială cu masa de circa un miliard de tone, cu dimensiuni cât
ale protonului, ar avea temperatura de vreo 120 de miliarde de grade Kelvin şi ar emite energie
echivalentă cu cea a şase centrale nucleare mari....ridurile de pe nasul gorilelor sunt unice pentru
fiecare animal în parte şi este cunoscut sub numele de „amprentă de nas”? Conservaţioniştii monitorizează
indivizii cu ajutorul fotografiilor şi schiţelor nasurilor gorilelor..
Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„După verbul a iubi, a ajuta este cel mai
frumos verb din lume.”
(Berta von SUTTNER)

MĂRTURII ALE CREAȚIEI!

Fântână arteziană în loc de amprente
Noi, balenele, suntem superlativ vii. Te-ai fi aşteptat la aşa ceva din partea noastră? De
aceea vreau să îţi explic cu ce capacităţi şi cu ce caracteristici speciale ne-a înzestrat Creatorul pe noi
balenele, caracteristici care nu mai există nicăieri, în toată fauna. De exemplu, ştiai că: • Există
balene care pot mânca în timp ce înoată cu 10 km/h, se deplasează constant cu 35 km/h, şi pot
accelera până la 65 km/h? • Există balene care pornesc în fiecare an într-o călătorie de 10 000 km, ca
păsările călătoare? • Există balene care pot să compună? • Există balene care expiră aerul la o
înălţime de 15 m? • Există balene care, cu 3 000 m adâncime, deţin recordul la scufundare? • Există
balene cu o capacitate motrică de 850 kW (autoturismul tău de categorie mijlocie are numai o zecime
din ea)? • Există balene cu un volum pulmonar de peste 3 000 l (plămânul vostru are o capacitate de
4 l, maximum 7 l)? • Există balene care, cu 42 % grăsime, deţin recordul de grăsime a laptelui de
mamă (mama ta, cu 4,4 %, ajunge la o zecime din această valoare)? 20 • Există balene a căror limbă
este aşa de mare, cât doi cai maturi? • Există balene a căror aortă are un diametru de 50 cm, ceea ce
corespunde unei conducte de canalizare? De ce îţi povestesc toate acestea? Pe noi nu ne interesează
dacă suntem trecute în cartea Guiness a recordurilor. Altceva este important pentru noi. Când ai citit
despre crearea lumii, ai remarcat că noi suntem singurele animale care au fost numite pe nume:
«Dumnezeu a făcut peştii cei mari [balenele] şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună
apele, după soiul lor…» (Geneza 1:21). De ce oare? Oare S-a comportat Dumnezeu foarte atent când
ne-a creat pe noi? Îşi găseşte El plăcerea în noi? Este adevărat, motivul adânc nu se recunoaşte
imediat, dar imaginează-ţi: Am fost considerate valoroase, ca un semn ascuns al învierii lui Isus.

Când cei care L-au criticat pe Isus au cerut un semn de la El, El le-a amintit de întâmplarea cu Iona:
«Căci după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului [balenei], tot aşa va sta Fiul
omului trei zile şi trei nopţi în inima pământului» (Matei 12:40)* Cu aceasta Isus Cristos arată spre
învierea Lui. Te-ai gândit vreodată ce animal al mării dispune de un stomac aşa de mare, ca să poată
oferi loc unui om? Cercetând animalele mării, rămâne numai specia noastră. Deoarece în capitolele
despre crearea lumii noi am fost remarcate
În Noul Testament grecesc este folosit cuvântul «ihtios», tradus prin peşte. Numai în Matei
12:40 citim «ketos». Acest cuvânt este definit mai exact în alte traduceri: «peştele uriaş»
(Schlachter), «monstrul mării» (Zürcher), «huge fish» (New International Version) 21 în mod
special, noi ne vedem ca un semn care arată spre învierea lui Isus şi este în acelaşi timp o mărturie a
măreţiei lui Dumnezeu. De aceea vreau să îţi povestesc mai pe larg din viaţa noastră, cu multe detalii
minunate, ca să poţi trage o concluzie fundamentată. Cercetătorii voştri nu au folosit pentru
catalogare mărimea diferită a corpurilor noastre, obiceiurile noastre sau metodele de pescuit în
căutarea hranei. Noi am fost împărţite în două grupe (zool. subordin), după dantura noastră:
mistacoceti (balene cu fanoane) şi odontoceti (balene cu dinţi). Subordinului balenelor cu fanoane îi
aparţin trei familii: balenele din familia balenide – sau balenele netede (balena groenlandeză, balena
polară, balena japoneză, balena australiană, balena albastră pitică), balenele cenuşii şi balenele
brăzdate (balena albastră, balena albastră pitică, balena finlandeză, balena Bryde, balena cu cocoaşă).
Subordinul balenelor cu dinţi este format din balenele uriaşe, balenele cu cioc (balenele negre,
balenele nordice), delfinapteride, porcul de mare şi delfinii.
Spaţiul nostru în care trăim sunt oceanele, dar gândeşte-te: «Balenele nu sunt peşti, ci
carne». Noi suntem vivipare, adică naştem pui vii. Asta o face şi peştele roşu, dar nu există nici un
peşte care să-şi alăpteze puii. Cu toate că trăim numai în mare, noi suntem de fapt mamifere şi
respirăm cu ajutorul plămânilor. Temperatura corpului o menţinem constantă la 36,5° C – indiferent
dacă ne aflăm în apele reci ale Antarcticii sau în zonele cu ape calde ale insulelor Azore sau
Bermude. Îţi poţi imagina că aceste condiţii produc un număr mare de probleme, însă Creatorul
nostru le-a rezolvat pe toate în mod formidabil. 22 Naşterea noastră şi timpul noilor născuţi Noi,
balenele, trăim într-o căsnicie monogamă. Fecundarea şi naşterea au loc în apă. O balenă naşte câte
un pui la fiecare doi ani. Sarcina nu durează aşa de mult, cum s-ar putea presupune după mărimea
noastră, numai zece-douăsprezece luni; dar eu – numele meu este caşalot – am nevoie de 16 luni. În
comparaţie cu rinocerii (18 luni) şi elefanţii (22 luni), noi suntem surprinzător de rapide. Când se
apropie timpul naşterii, ne căutăm un loc ferit de furtuni. Cele mai importante locuri de naştere sunt
lagunele Californiei «Baja California» pentru balena cenuşie; Marea Cortez pentru balena albastră;
coasta insulei Maui din arhipelagul Hawai şi insulele Bahama pentru balena cu cocoaşă;
împrejurimile insulei Galapagos şi Azore şi coasta de vest din Sri Lanca pentru mine. În timp ce
focile ies pe uscat pentru a naşte, noi rezolvăm totul în apă.
Imaginează-ţi că puii noştri s-ar naşte cu capul înainte. La o naştere mai lungă ei ar fi
obligaţi să respire prima dată sub apă, şi s-ar îneca. Creatorul nostru s-a gândit şi la aceasta, şi a
rezolvat-o într-un mod unic, nemaiîntâlnit la nici un mamifer: Toate balenele au o naştere pelviană,
adică puiul de balenă iese cu coada înainte. Prin aceasta el rămâne cât se poate de mult legat de
cordonul ombilical vital, necesar pentru supravieţuire. Nu există peşteri ocrotitoare, nici refugii
pentru noul născut, dar există atenţia plină de dragoste a mamei, precum şi ajutorul celorlalţi
membrii ai turmei. Încă de la naştere noi suntem uriaşi. Puiul unei balene albastre are deja o lungime
de 8 m şi cântăreşte 8 tone. Aceasta este 2 000 kg mai mult decât cântăreşte un elefant matur. Iar
pentru a ajunge la lungimea unui pui de balenă, ar trebui să se încoloneze trei 23 elefanţi mari. Nici
ceilalţi pui de balenă nu se deosebesc prea mult de balena albastră: • balena groenlandeză: 6,0 m 6,0 t
• balena nordică: 5,0 m 5,0 t • balena cu cocoaşă: 4,5 m 2,5 t • balena cenuşie: 4,5 m 1,5 t Alăptatul
sub apă ar fi putut crea anumite probleme, de aceea Creatorul a găsit o rezolvare minunată. Mama
injectează laptele din mamelă direct în gura puiului. Aceasta cu o presiune aşa de mare, încât la
suprafaţa apei s-ar forma o fântână arteziană cu o înălţime de 2 metri. «Ţâţele» ei sunt nişte buzunare
ascunse, spre a nu deforma forma aerodinamică a corpului. Puiul trebuie să crească repede, pentru a
putea rezista viitorului drum lung spre apele polare.
De aceea laptele de balenă este cel mai hrănitor lapte; el conţine 42 % grăsime şi 12 %
proteine (în comparaţie cu omul: 4,4 % grăsime şi 1 % proteine), şi de aceea este mai vâscos şi
cremos. Această bombă de calorii, care corespunde unei alimentaţii a 100 de oameni maturi, face ca
puiul să crească uimitor de repede. În timp ce un copil necesită 180 de zile pentru a-şi dubla
greutatea de la naştere, puiul de balenă are nevoie de mult mai puţin. În cele şapte luni de alăptare,
un pui de balenă albastră consumă zilnic 90 kg de lapte. Zilnic creşte 3–4 cm şi îşi măreşte greutatea
cu 80 kg. Aceasta înseamnă 3,3 kg pe oră! Timp de şapte luni de alăptare aceste 18–19 tone de lapte,

cu un grad foarte ridicat de grăsime, duc la o creştere în greutate de 17 tone a puiului. Nu este acesta
un randament senzaţional? 24 Uite, acolo înoată ruda mea, balena albastră. Despre uimitoarele ei
proporţii ne povesteşte ea însăşi.
Dacă iubeşti lucrurile senzaţionale, atunci ascult-o. Balena albastră – uriaşul lumii animale
Eu sunt cea mai mare dintre cele 80 de specii de balene. Cu greutatea mea depăşesc de câteva ori
greutatea mamuţilor legendari. Eu sunt cel mai mare animal care a existat vreodată pe pământ.
Pentru a compensa greutatea mea de 140 000 kg (maximum 196 000 kg) ar fi nevoie de o turmă de
28 de elefanţi sau de 170 de boi. Dacă iei în comparaţie o adunare de oameni, ar fi nevoie de 2 000
de persoane. Dacă mă compari cu cel mai mic mamifer, cu un şoarece (Suncus etruscus), între
greutatea lui şi a mea este un factor de 70 de milioane! Şi cu lungimea mea te pot uimi: cu 33 m sunt
şi cea mai lungă creatură. Sunt mai lungă decât o coloană de 4 autobuze. Dacă îţi plac statisticile, îţi
mai pot oferi câteva date marcante: scheletul meu cântăreşte 22 tone, iar stratul de grăsime (slănina)
25 tone. În afară de aceasta corpul meu mai constă şi din 50 tone de carne. Limba mea este tot aşa de
grea cât un elefant. Inima mea, cu un diametru de 1,2 m, cântăreşte cât un cal şi pompează fără
întrerupere în corpul meu cantitatea imensă de 10 000 l de sânge. Aorta mea este o conductă cu un
diametru de peste 50 cm. Ficatul meu cântăreşte o tonă şi aceeaşi cantitate de hrană încape în
stomacul meu. Rinichiul meu are greutatea respectabilă a unui bou. Crezi că sunt un munte de carne
şi grăsime care nu se mişcă deloc, nu este aşa? Nu judeca prea repede! Eu sunt totuşi un maestru al
stăpânirii corpului: Pot să mă scufund 25 fără efort până la 200 m adâncime şi să păstrez direcţia
chiar dacă curenţii de apă sunt foarte puternici. Dacă înot la suprafaţă, mă deplasez cu o viteză de 28
km/h. Pentru aceasta trebuie să dezvolt o putere 864 kW (= 1 175 cai putere), cu un necesar de 20
000 l de oxigen pe minut. Dacă înot cu aceeaşi viteză sub apă, puterea necesară este doar de 124 kW
(= 168 cai putere) şi am nevoie doar de 1 850 l de oxigen. Plămânul meu are un volum de 3 000 l,
ceea ce corespunde cu volumul a 750 de baloane. Motor cu randament ridicat: Vei fi fascinat şi de
uriaşa aripioară de la coadă. În comparaţie cu aripioarele peştilor, la noi aceasta este aşezată
orizontal. Teoreticienii voştri evoluţionişti au presupus că aripioara noastră ar fi un rudiment al
picioarelor din spate de la presupuşii noştri strămoşi care au trăit pe uscat. Trebuie să ştii însă că
strămoşii noştri nu au avut niciodată picioare în urmă.
Adevărata cauză este cu totul alta: Creatorul a aşezat aripioara noastră orizontal, întrucât, la
desele scufundări, această poziţie este mult mai avantajoasă decât cea verticală. Când vreau să mă
scufund, bat cu aripioara în jos, iar când ies la suprafaţă bat cu ea în sus. Aripioara are o suprafaţa de
10 m². Materialul ei este prelucrat într-o formă foarte complicată, spre a îşi îndeplini cu uşurinţă
funcţiile prevăzute. Cu ajutorul aripioarei mă deplasez, folosind-o ca stabilizator şi cârmă. Când mă
deplasez, fac cu aripioara o mişcare de aproape 360 de grade, a cărei axă este în prelungirea coloanei
vertebrale. Mişcarea nu este o rotaţie completă, ca la vapoare, ci ea se mişcă până la acelaşi unghi, la
stânga şi la dreapta – randamentul este însă similar. În călătoriile mele prin lumea largă pot să
păstrez uşor o viteză de deplasare de 35 km/h. 26. Câteodată măresc viteza la 50 km/h. Forma
corpului şi pielea sunt de aşa natură, încât ne putem deplasa cu cel mai mare randament. Dacă
inginerii specialişti în curenţi maritimi ar construi un model al corpului nostru, cu aceeaşi capacitate
motrică care este instalată la noi, noi am înota totuşi mult mai repede. Ca o măsură de economisire a
energiei, Creatorul ne-a dăruit o piele specială, cu care reducem turbulenţele curentului de apă din
jurul corpului nostru şi le transformăm într-un curent laminar, cu o rezistenţă redusă. Aceasta se
produce mai ales prin flexibilitatea special adaptată a pielii, care preia o parte din energia turbulenţei
apei şi realizează de-a lungul întregului corp o amortizare a curentului de apă din imediata lui
apropiere. Nu este aşa că în fiecare exemplar dintre noi Creatorul realizează o nouă minune? Şi noi
am crescut tot dintr-un ou mic, microscopic, ca şoarecele sau ca tine. După acest raport al balenei
albastre vreau să mă prezint în continuare eu, caşalotul.
(continuare în numărul viitor)

 Ing. Eugen-Gabriel MILEA

„Când cauţi binele în alţii, descoperi ce e
mai bun în tine.”
(Martin WALSH)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA IUNIE

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI

1 iunie
Ion FĂŞIE
Gabriela STANCIU
Filareta NEGULESCU
Elena ŞERBAN
Gerorgian-Octavian ŞETREANU
Elena GRECU
Ion MEDREGA
Vasile DUMITRU
2 iunie
Nicolae IONAŞ
Rodica GHEORGHE
Otilia BUCĂ
Nicolae IOSIF
Gheorghe OPREA
Constantin ZEGHERU
Alice-Cornelia VIZIREANU
Vasile-Marian ȚUȚUIANU
Alexandru PIOARU
3 iunie
Constanța PIOARU
Daniela SURUGIU
Tiberiu ILINCA
Mirela MOREANU
Constantin-Mitică MACAVEI
Marius-Gabriel ZEGHERU
Ionuţ-Vlăduţ STOIAN
Ionuț-Alexandru MIHĂESCU
4 iunie

Marioara TUDOR
Galina FLOREA
Gheorghe PIOARU
Corneliu ENESCU
Violeta DOBRESCU
Cornelia-Mirela IOSIF
Maria PIOARU
Cristina POPESCU
Florica-Magdalena UŞURELU
Vlăduț-Andrei STANCIU
5 iunie
Filian PIOARU
Maria BULIGIOIU
Constanța SMARANDA
Ion-Cristofor FĂŞIE
Floarea MITRESCU
Angelica MIHAI
Cornelia GHEORGHE
Mihail MITRESCU
Mădălina-Elena CIOBU
Gabriel ZEGHERU
Dresdenmona CRĂCIUN
Mara-Alexandra-Julie NICSICI
6 iunie
Valentin AMBROZIE
Elena SPÎNU
Ramona-Petruţa BUCUROIU
Maria-Manuela GHEORGHE
Georgiana MOROE
Diana-Magdalena NICOLAE
Emil-Gabriel VASILE

Edward-Florin-Constantin MITRESCU
7 iunie
Ion STOICA
Ion BULIGIOIU
Emilia FĂŞIE
Dumitru POPESCU
Constantin-Mihai BĂLAŞA
Luiza-Daniela MITRESCU
8 iunie
Alexandrina GRECU
Gheorghe CRĂCIUN
Micşunica PETRESCU
Elena-Iuliana OANCEA
Emil PIOARU
Mircea-Gabriel BĂLAŞA
Simona-Luiza SAVU
Nicolae-Silviu CRĂCIUN
Constantin-Stelian FĂŞIE
Liviu-Marian ILIE
Alexandru-Adrian ISTRĂTOIU
Silviu-Vasile ILIE
Marius BUCUROIU
Bogdan-Nicolae ANTOFIE
Cristina-Adelina GHEORGHE
Florin-Ciprian LĂCĂTUŞ
Vasile-Cosmin PIOARU
Florin-Vlăduţ DOBRESCU
9 iunie
Rodica SUSANU
Ion SUSANU
Adrian-Ionuţ PÎRVU
Elena-Alina NEGULESCU
Silviu-Dumitru DUŢĂ
Rareș-Ionuț SARU
10 iunie
Polixenia ANTOFIE
Genoveva ŞETREANU
Aneliza POPESCU
Ramona MITRESCU
Patrik-Costin MARIN
Maria-Izabela POPESCU
11 iunie
Iliana ENESCU
Ecaterina ILIE
Elena MEDREGA
Adriana PIOARU
Georgiana-Elena FĂŞIE
Vasile-Claudiu STOICA
Ionuț-Gabriel BĂLAŞA
Ana-Maria-Daniela DOBRESCU
Andrei-Răzvan FÂȘIE

12 iunie
Cristinel-Petre DOBRESCU
Adina-Gabriela DOBRESCU
Mariana MICU
Elena-Mădălina ZEGHERU
Marius-Ionuţ PANĂ
Petruţa-Andreea BURCĂ
Gabriela-Ioana IACOB
13 iunie
Steliana SAVU
Elena SARU
Maria MANTA
Ion GHEORGHE
Maria-Mirela SMARANDA
Mihaela-Corina MILEA
Alexandru PETRESCU
Evelina-Elena MORARU
Bogdan-Lucian GRECU
14 iunie
Sabina NECŞOIU
Constanța DOBRESCU
Adriana CIOCĂU
Cătălin-Andrei IONIŢĂ
Andrei-Ronaldo POROJAN
Alexandra-Daniela BĂLAŞA
Ciprian GRECU
Giuseppe-Gabriel FĂŞIE
Ianis-Mihai GRECU
Alesia-Maria GRECU
15 iunie
Maria PIOARU
Maria MARINESCU
Loredana-Daniela NEAGU
Carmen-Elena GHEORGHE
Ramona ARON
Ana-Maria GHEORGHE
Andrei-Cristian STOICA
Luana-Maria MANEA
Elena JOIŢA
Vlad-Andrei NEAGA
16 iunie
Elena ANTOFIE
Corneliu CIOCAN
Marinel UŢA
Maria CRĂCIUN
Romică-Ciprian ZAMFIRESCU
Dănuţ ENESCU
Roxana-Ionela BĂLAŞA
Bogdan-Vlăduț GRECU
Diana-Nicolaeta MANTA
Alexandru Rareş ILIE

17 iunie
Traian DINU
Gheorghe VASILE
Gheorghiţa MIHAI
Constantin SAMFIRESCU
Daniela STOICA
Gabriel ŞERBAN
Petru-Alexandro ARON
18 iunie
Emilia MIRA
Liliana POPESCU
Stelian FĂŞIE
Gheorghe-Sorin RĂDOI
Marian DINIŞOR
Luminiţa-Mirela STREULEA
Daniel FLOREA
Oana-Maria ILIE
Ioan-Daniel PETRESCU
Ana-Maria MĂRCUȚĂ
Francesco-Nicolae DOBRESCU
Anastasia-Petruța FÂȘIE
19 iunie
Vasilica ŞETREANU
Laurenţiu MILEA
Aritina DOBRESCU
Aurel MOROE
Andrea-Denisa BERECHET
Sofia ȘERBAN
Eduard-Ionuț SARU
20 iunie
Maria SARU
Gheorghe ŞETREANU
Veronica SARU
Ion FĂŞIE
Corvin CHIRAN
Alexandra-Mariana PĂUNESCU
Sabin-Petruț OPROIU
Alexandru-Ilie SAVU
Rebeca-Alexandra DOBRESCU
Dragoş-Alexandru NICOLĂESCU
21 iunie
Mioara MÎNDROIU
Luminiţa ILIE
Maria-Simona VĂCARU
Ion-Claudiu ILIE
Cristina GHEORGHE
Emilian-Codruţ CĂLIN
Robert-Ștefan-Gheorghe NEGULESCU
Ainhoa-Andreea NICOLĂESCU
Raisa-Ioana MITRESCU

22 iunie
Ion ARON
Maria UDROIU
Maria STÂNGACIU
Elena SPÎNU
Elena ILIE
Emil DOBRESCU
Cătălin-Petrică ILIE
23 iunie
Viorica OACHEŞU
Petre ŞETREANU
Ion BUCĂ
Alexandru STAN
Ion BIŢOC
Florin ŢUŢUIANU
Alecsandra-Simona NEGULESCU
Laura-Gabriela NEAGA
24 iunie
Aurel FĂȘIE
Ionela ILIE
Nicolae GRECU
Gheorghe VASILE
25 iunie
Elena CIOCAN
Aurica MITRESCU
Teodor FĂŞIE
Sorin GRECU
Irinuş-Alina TRONECI
Cătălin-Ionuţ FĂŞIE
Andreea-Beatris OANCEA
Luis-Georgian MITRESCU
Alexia-Ştefania ILIE
Mario-Andres VASIAN
26 iunie
Mircea DĂNILĂ
Nicolae LĂCĂTUŞ
Aurelian MITRESCU
Miriam MIHAI
Anisia ȘERBAN
27 iunie
Valeria BURCĂ
Elena BÎRLOG
Ionică OPROIU
Nicolae ŢUŢUIANU
Elena STOICA
Petre ISTRĂTOIU
Anişoara MOISE
Liliana STÎNGACIU
Petruţa-Corina UDROIU
Corneliu FLOREA
Marian-Tiberiu LĂCĂTUŞ

Petruţ-Antonio LĂCĂTUŞ
Flavius-Andrei DOGARU
28 iunie
Vasilica DOBRESCU
Vlăduţ-Ionuţ ZAMFIRESCU
Vasile-Bogdan FÂŞIE
29 iunie
Maria ŞERBAN
Nicolae ANTOFIE
Petre MIHAI
Aurel MIHAI
Antonio-Cornel NICOLAE
Elena MIHAI
Vasile GAFIŢOIU
Petruţa-Cristina FĂŞIE
Alina-Ionela STOIAN

Petre DINU
Emilian-Codruţ PIOARU
Vasile-Victor STOIAN
Mirabela-Petruța BARBU
Hermina-Petruţa DOBRESCU
30 iunie
Vasile BĂLAŞA
Georgeta MORARU
Grigore BADEA
Florina STANCIU
Mihaela CHIȚU
Ionela COLȚOIAȘ
Nicoleta PETRESCU
Marian-Aurel NICOLĂESCU
Elena-Mirabela SPÎNU

„Cei răi pot avea noroc, însă doar cei buni
pot fi fericiţi.”
(Alexandru VLAHUŢĂ)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE
ÎN CURSUL LUNII MAI:

DECESE:

COLECTIVUL DE REDACŢIE:
Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,
Maria MOREANU – consilier
juridic, Dionisie BURCĂ – secretar
COLABORATORI PERMANENȚI
Manuela-Victorița CIOCAN
Petra MICULESCU
Mihai MICULESCU
Constantin MILEA
Rebeca UȚA

