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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„Limba este şi ea un foc, o lume de
nedreptăţi. Ea este aceea...care întinează
trupul şi aruncă în foc tot cursul vieţii.”
(IACOV 3.6)

POVEȘTI DESPRE POVEȘTI…

Povești triste există în viața oricărui om care are curajul să recunoască. Există chiar și
„povești despre povești”... Există acel ceva ce nu poate fi vorbit. Există persoane pe care le-ai
cunoscut și te bucuri de acest lucru sau, poate uneori regreți... Destinul este singurul care decide ce
vom face, ori nu.
În viața asta totu-i întâmplare. Suntem născuți în lumea în care doar cel puternic rezistă. De
fapt, doar Dumnezeu este cel ce ne decide soarta...
Chiar dacă par pesimistă – ceea ce nu mă caracterizează - sunt absolut convinsă că toți,
absolut toți suntem sclavii unui destin pe care numai Domnului i-l datorăm, ori poate și noi înșine
prin prisma alegerilor pe care le facem. Iubesc toți oamenii care mă înconjoară, iubesc natura,
vietățile toate și... în general m-aș descrie doar IUBIRE.
Regret însă enorm că ai noștrii copii întâmpină vremuri grele... Dar știu că pentru români au
existat versuri de suflet pe care mi le-am întipărit în minte pentru totdeauna: „Credința-n viața de
apoi, e singura nădejde-n noi!
Eu cred în copiii noștri, în potențialul lor, în vitalitatea lor și, nu în ultimul rând, în lecțiile pe
care le învățăm de la ei – piticii noștri!
EU CRED ÎN EI! CRED ÎN COPIII VULCĂNENILOR! SUNTEM CEI MAI BUNI!!!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Căci moarte nu există, şi ce numeşti tu
moarte,
E-o viaţă altfel scrisă în sfînta firii carte...”
(Mihai EMINESCU)

ETAPELE PROCESULUI LEGISLATIV ÎN ROMÂNIA

Inițiativele legislative au de parcurs un număr de etape înainte de a deveni legi. Promulgarea de
către Președinte și publicarea legii în Monitorul Oficial face ca o procedură legislativă să fie
încheiată cu succes. Teoretic, potrivit Constituției, prerogativele legislative ar trebui să fie în
principal ale Parlamentului. În practică, acestea sunt împărțite cu Guvernul, care de foarte multe ori
se substituie legislativului și își asumă inițiativa pe cele mai importante proiecte. Acest fapt a
constituit o caracteristică a tuturor guvernelor postdecembriste democratice, indiferent de cât de
stabilă sau instabilă politic a fost guvernarea. Din nefericire, pe fondul lipsei de competențe tehnice
și tematice din cadrul Parlamentului (aleși și staff tehnic), este probabil ca această stare de fapt să
continue, ministerele fiind cele care de cele mai multe ori impun agenda instituțională agendelor
concurente. Trebuie menționat însă că această situație nu este singulară sau specifică doar României,
guvernele multor state jucând de multe ori rolul principal ca inițiator de politici publice.
O procedura legislativă parlamentară cuprinde următoarele etape:
1. Inițiativa legislativă » Proiectele de lege și propunerile legislative sunt înregistrate la Biroul
Permanent al Camerei sesizate;
2. Avizarea de către Consiliul Legislativ » Președintele Biroului permanent solicită avizul
Consiliului Legislativ și punctul de vedere sau informarea, după caz, a Guvernului.;
3. Se transmit comisiilor permanente »Propunerile se transmit pentru examinare și avizare. Se
realizează dezbaterea în comisie/comisii și se întocmește un raport, respectându-se termenul de
depunere al acestuia;
4. Se depune raportul comisiei/comisiilor competente » Proiectele de lege și propunerile
legislative sunt incluse pe ordinea de zi a Camerei competente să o dezbată;
5. Dezbaterea » Se dezbate în plen proiectul de lege sau propunerea Dezbaterea legislativă în
cadrul Camerei competente;
6. Votarea » Se supune la vot proiectul în plenul Camerei, procedura de vot presupunând în
primul rând votarea pe articole și apoi acordarea votului final a proiectului sau a propunerii
legislative;
7. Înaintarea spre Camera decizională » În cazul Camerei decizionale pașii procedurii
legislative sunt aceiași cu cei realizați de camera sesizată;
8. Semnarea legii de către președinții Camerelor » Semnarea de către cei doi Presedinți ai
Camerelor;
9. Promulgarea » Promulgarea de către Președintele României;
10. Publicarea legii » Legea se publică în Monitorul Oficial.
Inițiativa legislativă aparține Guvernului (proiecte de lege, ordonanțe, ordonanțe de urgență),
senatorilor, deputaților și a cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.

Conform Constituției, „Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la
3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei”.
***
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 224 din 24 august 2020 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 31 august 2020, ora 15:00, la
Căminul Cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 11 și a propus
următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea componenței Consiliului Întâilor Premianți, mandatul 01 iulie 2020 – 30
iunie 2021;
2. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi în Consiliul de
administrație al Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi;
3. Aprobarea reorganizării Compartimentului de Asistență Socială și Medicală Comunitară
și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;
4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei
Vulcana-Băi;
5. Probleme curente ale administrației publice locale.
6. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Unul dintre beneficiile verii este că în fiecare
zi avem mai multă lumină pentru a citi.”
(Jeanette WALLS)

SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL (CEL SMERIT); SFÂNTUL CUVIOS
SIMEON STÂLPNICUL; SFINTELE 40DE MUCENIȚE DIN ADRIANANOPOL (TEDEUM)

Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul s-a născut în
Scythia Minor, Dobrogea de astăzi, în jurul anului 465.
A intrat într-o mănăstire dobrogeană încă din copilărie,
dar datorită formației sale duhovnicești și teologice
deosebite, a fost chemat la Roma de Papa Ghelasie
(492-496). Aici a fost închinoviat la Mănăstirea „Sfânta
Anastasia”, ctitoria Sfântului Împărat Constantin cel
Mare. A primit însărcinarea de a se ocupa de arhiva
Cancelariei Pontificale, reorganizând-o și devenind
noul ei fondator. Despre smeritul monah străromân,
Casiodor oferă o caracterizare de o frumusețe greu
egalabilă: „A fost în zilele noastre călugărul Dionisie,
scit de neam, dar după caracter cu totul roman, foarte
învățat în amândouă limbile, dovedind prin faptele sale
echilibrul sufletesc pe care îl învățase în Cărțile
Domnului. A cercetat Scripturile cu o râvnă atât de
mare și le-a înțeles astfel încât ori de unde ar fi fost
întrebat avea răspunsul pregătit, dându-l fără nici o
întârziere. În el era multă simplitate împreună cu
înțelepciune, smerenie împreună cu învățătură,
moderație împreună cu talentul de a vorbi, încât se socotea un nimic, sau unul dintre cei din urmă
slujitori, deși era vrednic, fără îndoială, de societatea regilor. El se folosea cu o pricepere atât de
mare de latină și de greacă, încât orice cărți grecești lua în mâini, le traducea fără poticnire în
latinește și, la fel, pe cele latinești le citea pe grecește, încât credeai că aceasta este scrisă așa cum
pronunța gura lui cu o iuțeală nestăvilită. Este lung să spun cu de-amănuntul toate despre acel bărbat
care între celelalte virtuți este dovedit că a avut și acest lucru admirabil, anume că deși se dăruise lui
Dumnezeu în întregime, nu refuza să ia parte la întâlniri cu oameni de lume. Era de o castitate rară,
deși vedea zilnic soțiile altora; blând, deși mânat de firea pătimașă a celor mânioși”. Sfârșitulfârșitul
vieții a fost în anul 545 în localitatea italiană Vivarium. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în ședința din 8 iulie 2008 l-a trecut în rândul Sfinților cu data de prăznuire 1 septembrie. Cea mai
importantă realizarea a Sfântului Dionisie Exiguul este datarea cronologiei creștine începând cu
Nașterea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Mă întreb cum ar fi să trăeşti într-o lume
în care e mereu iunie?”
(L. M. MONTGOMERY)

DIALOG

Am visat că am avut o convorbire cu Dumnezeu.
„Deci, vrei să ai un interviu cu Mine?ˮ a întrebat Dumnezeu.
„Dacă ai timp…ˮ am răspuns eu.
Dumnezeu a zâmbit. „Timpul meu este veșnic; ce te gândești să mă întrebi?ˮ
„Ce te surprinde cel mai mult la omenire?ˮ
Dumnezeu a răspuns
„Căci, gândindu-se cu îngrijorare la viitor, ei uită prezentul, astfel că ei nu trăiesc, nici în
prezent, nici în viitor.
Căci ei trăiesc ca și cum nu ar muri niciodată, și mor ca și cum nu ar fi trăit vreodată…
Căci se plictisesc cu copilăria – se grăbesc să crească mari, apoi iarăși tânjesc să fie copii.
Căci își pierd sănătatea ca să facă bani și apoi cheltuiesc banii ca să-și refacă sănătatea.ˮ
Brațele lui Dumnezeu m-au luat și am tăcut un moment, apoi am întrebat: …
„Ca un părinte, care sunt câteva din lecțiile vieții pe care vrei să le învețe copii Tăi?ˮ
Dumnezeu a răspuns zâmbind:
„Să învețe că ei nu pot face pe nimeni să-l iubească, ce pot face însă, este să se lase iubiți.
Să învețe că cel mai valoros lucru nu este ceea ce au în viața lor, ci pe cine au în viața lor.
Să învețe că nu este bine să se compare pe ei înșiși cu alții.
Să învețe că o persoană bogată că nu este una care are mai mult, cu uneia căreia îi trebuie cel
mai puțin.
Să învețe că doar în câteva secunde pot provoca răni adânci în persoana iubită, și pot trece
mulți ani ca să le vindece.
Să învețe să ierte prin practicarea iertării.
Să învețe că sunt persoane care iubesc mult, dar pur și simplu nu știu să-și exprime
sentimentele.
Să învețe că banii pot cumpăra orice, dar nu FERICIREA!!!
Să învețe că doi oameni pot privi la același lucru, dar îl pot vedea diferit.
Să învețe că nu întotdeauna este suficient să fie iertați de alții, ci de asemenea, trebuie să se
ierte pe ei înșiși.
Să învețe că Eu sunt aici cu ei – întotdeauna.ˮ
Mănăstirea Agapia, județul Neamț

 Rebeca UȚA
inspector în cadrul Compartimentului de
Asistență Socială și Medicală Comunitară

„Dacă miresmele ar fi vizibile precum
culorile, aş vedea grădina în vară
asemeni unor nori pictaţi în toate
culorile curcubeuluii.”
(Robert BRIDGES)

NICOLEAE FILIMON – 201 DE ANI DE LA NAŞTEREA PROZATORULUI
ROMÂN – (6 septembrie 1819)

Nicolae Filimon (n. 6 septembrie 1819, București —
d. 19 martie 1865) a fost un prozator român, faimos pentru că
l-a creat pe Dinu Păturică, eroul primului roman realist
românesc, un arivist din stirpea lui Julien Sorel. De asemenea,
autor de nuvele romantice și realist-satirice și primul critic
muzical român. A scris un jurnal de călătorii pe Dunăre, și
prin Occident, în Ungaria, Austria și Italia. Cea mai importantă
operă a sa este romanul Ciocoii vechi și noi, apărută în 1863.
Romanul este o frescă a societății românești la
începutul secolului XIX. A fost inițiat în francmasonerie când
se afla la studii în Franța.[














6 septembrie 1819 - Nașterea la București, drept
penultimul copil al preotului Mihai Filimon, paroh la Biserica
Enei (construită în 1611- demolată în 1977), și al Mariei

1821 – Revoluția lui Tudor, eveniment evocat în
romanul Ciocoii vechi și noi
1829, 13 aprilie – Cântăreț la biserica Enei; tot acolo îl găsim și în anii 1841, 1842 și 1846
1830, 22 iulie – Moare Mihai Filimon, tatăl scriitorului
1831/1853 – Conform spuselor lui Ion Ghica, este corist în trupa Hanrietei Karl și flautist la
teatrul lui Papanicola; aceștia sunt anii în care își desăvârșește cunoștințele în domeniul teatrului
și al muzicii, fiind unul dintre primii noștri cronicari muzicali și teatrali. Ghica îi face acestuia un
portret, într-o perioadă când intrase în cercul cântăreților de biserică (Anton Pann, Marin
Serghiescu Naționalu): "un copilandru nalt, rumen, sprintenel, cu plete de țârcovnic"
1848 – Revoluția burghezo-democratică
1852 – Epitrop al bisericii Enei, funcție pe care o va avea până la moarte
o 4 decembrie – „Conțopist” la Departamentul Credinței
1856, 26 februarie – În cadrul aceluiași departament, este ridicat la rangul de pitar
1857, 5 decembrie – Debutează în publicistică la ziarul Naționalul cu foiletoane și cronici
muzicale: Paralelism între fosta direcțiune și cea de astăzi; Teatrul italian. Lucrezia
Borgia; Teatru italian. Ernani
1858 – Călătorește în apusul Europei; evenimentul îi servește pentru scrierea operei Excursiuni
în Germania meridională
1858, 23 noiembrie – Publică în Naționalul nuvela Mateo Cipriani sub titlul "Mănăstirea
domenicanilor după colina Fiesole", inclusă în volumul Excursiuni în Germania meridională
























1859, ianuarie – În același ziar, apare nuvela O baroneasă de poronceală, inclusă în volumul
amintit
1859, 17 septembrie – Numit secretar al Comisiei Documentale
1859 – Moare Maria Filimon, mama scriitorului
1860, ianuarie – martie – Naționalul publică fragmentele Trei luni în streinătate, apărute apoi în
volumul Excursiuni în Germania meridională
1860, ianuarie – martie – În Revista Carpaților apare nuvela Friederich Staaps sau Atentatul de
la Schoënbrunn în contra vieții lui Napoleon
1860, ianuarie – martie – Revista Carpaților reeditează nuvela Mateo Cipriani
1860, octombrie – Naționalul publică nuvela Ascanio și Eleonora
1860, decembrie – Își încheie activitatea de cronicar dramatic și muzical la Naționalul cu o
cronică intitulată Teatrul din București. Il Barbiere di Sevilla, melodramă comică cu două acte,
poezia de C… muzica de maestrul Rossini. Activitatea de cronicar muzical și dramatic (18571860) îl va ajuta să redacteze ceea ce înseamnă document de epocă în capitolele de mai târziu ale
romanului Ciocoii vechi și noi: Muzica și coregrafia în timpul lui Caragea; Teatrul în Țara
Românească și Italiana în Algir
1861 – „Revista Carpaților” publică nuvela Nenorocirile unui slujnicar sau gentilomii de mahala
1861 – Apare volumul Mateo Cipriani, Bergamo și Slujnicarii.
1861, aprilie – Cronicar dramatic și muzical la Independența, odată cu cronica la Maddalena,
operetă semiserie într-un act, poezia tradusă din limba franceză de G. Curatolu, muzica
originală de A. T. Zisso.
1861, noiembrie – Începe o colaborare la revista Țăranul român a lui Ion Ionescu de la Brad, cu
o cronică la piesa Prăpastiele Bucureștilor, vodevil în 5 acte de d. Millo.
1862, ianuarie – Apare în Țăranul român basmul Roman Năzdrăvan, pentru ca la sfârșitul anului
să i se publice și Omul de piatră și Omul de flori cu barba de mătasă sau povestea lui FătFrumos
1862, mai – Numit șef al secției bunurilor la Arhivele Statului
1862 – Revista română a lui Al. I. Odobescu publică în mai multe numere romanul Ciocoii vechi
și noi sau Ce naște din pisică șoareci mănâncă
1863 – Romanul apare în volum
1864, octombrie – Epitrop al bisericii Enei. După o oarecare absență, își reia activitatea de
cronicar dramatic la Buciumul, revista lui Cezar Bolliac
1865, ianuarie – Publică în Dâmbovița ultimul său articol intitulat Răspuns la critica făcută de
P.G. Nițescu revistei noastre muzicale din Monitorul nr. 285
19 martie 1865 – Moare răpus de ftizie. Pentru viața și opera scriitorului portretul pe care i-l
face Ion Ghica într-una din Scrisorile sale are o însemnătate deosebită: „Acei care l-au cunoscut
pierdeau un amic sincer, leal, îndatoritor, totdeauna vesel și voios, totdeauna mulțămit cu
puținul ce câștiga prin munca și talentul său; caracter independent, nu s-a căciulit niciodată la
nimeni; ura și disprețuia lipsa de demnitate și lingușirea; modest până a roși când auzea laude
pentru scrierile lui, n-a bănuit niciodată că era un scriitor de mare talent. Literatura a pierdut în
el pe unul din luceferii săi”.

 PROF. Petra MICULESCU

„În miezul iernii am învăţat în cele din urmă
că în mine există o invincibilă vară.”
(Albert CAMUS)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

O LACRIMĂ ÎNCIUDATĂ
de Laurentiu URICI

Sunt bătrân, bătrâne, timpul nu mă iartă
Anii - nu știu bine când - s-au adunat:
Mai iubind o fată, mai ratând o carte,
Mai plesnind din biciul râsului curat;
Mai lovit de soartă, câteodată-n față;
Mult mai des, din spate - de prieteni buni;
Mai uitat în somnul alb, de dimineață;
Mai plângând în zborul unor vagi lăstuni;
Mai sedus de glorii care n-au sa vină;
Mai tratându-mi clipa pentru-un ceas fictiv;
Mai stingând lumina tâmplelor, alpină;
Mai cerând ninsorii tainicul motiv;
Mai purtând pe umeri munții iluzorii;
Mai glumind cu mine ca să nu mă dor;
Mai căzând din șaua certa a rigorii;
Mai cutremurat de un frig interior;
Mai mințind de dragul unui alt dor - sudic;
Mai visând la umbra morilor de vânt;
Mai pândind amurgul simțurilor, ludic;
Mai crezând în rima plânsă de cuvânt...
Sunt bătrân, bătrâne, timpul îmi împarte
Anii pe din două, leneș alternand:
Mai ratând o fată, mai iubind o carte...
Până unde, totuși, pâna unde? Când?

„Atunci când sunt ferciţi, oamenii nu îşi
mai dau seama dacă este vară sau iarnă.”
(Anton CEHOV)

ȘTIAȚI CĂ…

 ...cărăbuşii, din ordinul insectelor Coleoptera, este grupul cel mai biodiversificat printre
creaturile cunoscute, cu mai mult de 380 000 de specii descrise până în prezent, constituind 40 la sută din
toate speciile de insecte?
 …fiecărui om îi revin aproximativ câte 1,4 milioane de furnici, dacă să ne bazăm pe
populaţia mondială de 7,3 miliarde de oameni?
 …musca „domestică” trăiește numai 14 zile?
 …furnicile nu dorm niciodată? Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind asemenea
oamenilor în zorii zilei pentru a se dezmorți.
 ...pentru fiecare om de pe Terra există circa 200 de milioane de insecte: Numai termitele ne
depășesc într-un raport de 10 la 1.
 ...cele mai numeroase vietăți de pe Terra sunt artropodele? Ca un exemplu, până în prezent,
au fost descoperite inimaginabil de multe.
 ...o văduvă neagră îți poate întoarce capul la 360 de grade, făcându-l singurul animal care
poate face acest lucru? Spre deosebire, bufnițele se apropie însă nu reușesc această rotație completă.
 ...gândacii pot să supraviețuiască sub apă până la 15 minute?
 ...moliile se pot recunoaște prin miros de la mai mulți kilometri dinstanță?
 ...omida are mai mulți mușchi ca un om?
 ...greierii detectează sunetul prin genunchii lor?
 ...anumite furnici „explodează” atunci când sunt atacate?
 ...musca de casă regurgitează mâncarea de după masă pentru a o mânca din nou?
 ...libelula își trăiește primele luni de viață sub pământ? Înainte de a ajunge la maturitate, acestea
năpârlesc și încep să zboare. Odată cu năpârlirea, dacă din întâmplare cad în apă, acestea se vor
îneca.
 …este mai probabil să fiți uciși de dopul unei sticle de șampanie decât de un păianjen otrăvitor?
 ...dacă două muște ar fi lăsate să se reproducă, fără întreruperi, pentru un an, ar produce o
masă de muște la fel de mare ca Pământul?

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„În mintea mea este iarnă, dar în sufletul
meu este o vară permanentă.”
(Victor HUGO)

MICUȚII CHIRIAȘI AI CASEI LUI DUMNEZEU

Tatăl meu a venit în zbor, având în ciocul lui hrană gustoasă. Prada îi atârna în ambele părţi
ale ciocului. Imediat mi-am deschis ciocul cât am putut de mult. Dar nici prin gând nu i-a trecut să
îmi dea din hrana adusă. Lacomă să ajung la pradă, am alunecat peste marginea cuibului. În această
clipă el s-a retras, iar eu am căzut din cuib, ţipând. Pentru un moment încercasem să mă prind cu
ghearele de el. Bătând din aripi disperată, mă prăbuşeam tot mai jos. Însă înaintea impactului cu
pământul mi-am dat seama că pot să zbor. Cu un zbor nesigur, l-am urmat pe tatăl meu în pomul
apropiat. După ce m-am odihnit puţin, m-am încumetat să sar singură jos. Acum zburam urmându-l
pe el, imitam toate curbele, toate mişcările lui, în sus şi în jos. Mai târziu am încercat să ajung iarăşi
în cuib, dar nu am reuşit de prima dată. Abia când mi-a ajutat tata am reuşit, şi gâfâind de oboseală,
m-am târât în cuibul lipit de perete. Numele meu Eu sunt o rândunică («Delichon urbica»). Numele
l-am primit de la culoarea penelor din partea inferioară, care sunt de un alb imaculat, în contrast cu
lăstunul, ruda mea. De el mă deosebesc şi prin coada mea, care arată mult mai frumos fără săgeţile
alea lungi, nu este aşa? Eu îmi clădesc cuibul lipit de zidul caselor, sub 46 streaşină, sau în grajdurile
animalelor. Numele meu latin demonstrează că şi oamenii de ştiinţă sunt doar oameni. De fapt el
vine din cuvântul grecesc «he chelidon» ce înseamnă simplu rândunică. Însă cineva a inversat literele
şi din «chelidon» a făcut «delichon», ceea ce nu are nici un înţeles. Pentru că eu trăiesc în apropierea
oamenilor, documentează cuvântul «urbica», ce înseamnă urban, aparţinând de oraş. Muşchii mei
pentru zbor Ştii de fapt de ce putem zbura noi, păsările? Nu este aşa de simplu cum crezi. Întregul
nostru organism a trebuit ajustat pentru aceasta de către Creator, fiindcă nu este destul să ai numai
pene. Noi putem să mişcăm concomitent fără probleme ambele aripi, în sus şi în jos. Cei mai mulţi
patrupezi îşi mişcă picioarele din faţă alternativ, înainte şi înapoi. Şi tu mişti braţele în acelaşi fel,
fără să îţi dai seama. Desigur, o nimica toată, dar fără această concomitenţă instinctivă nu aş putea
zbura nici un metru. În afară de aceasta trebuie să ne mişcăm «picioarele din faţă» înainte şi înapoi,
mai repede decât orice alt animal. Recordul îl deţine colegul nostru cel mai mic, minusculul colibri,
care măsoară doar 3 cm. El reuşeşte să bată din aripi de 80 de ori într-o secundă. Dacă vrei să
produci aceeaşi putere, în relaţie cu greutatea ta, ar trebui să ridici greutatea a 28 saci de ciment de
50 kg la înălţimea de 1 m, în fiecare secundă. Vezi deci, pentru zbor ai nevoie de foarte multă putere.
Muşchii mei de zbor – în relaţie cu greutatea corpului meu – sunt unii dintre cei mai puternici
muşchi din lumea animalelor. Ei cântăresc o treime din greutatea corpului meu. Oamenii de ştiinţă au
calculat că vulturul produce o 47 putere permanentă de o zecime de kilowatt. Recunosc, eu nu
reuşesc aşa ceva. Dar eu sunt şi mult mai mică. Dar ghiceşte acum cât este de mare puterea continuă
produsă de un om obişnuit! Ea este – nici mai mult nici mai puţin – egală cu cea a unui vultur
obişnuit. Cu o asemenea putere mică nu ai putea rămâne într-un zbor de planare nici măcar un minut,
ce să mai vorbim de vreo altă formă de zbor rapid. Penele mele ţi se par probabil foarte obişnuite.
Dar priveşte la pielea ta cu cele câteva firicele de păr. Priveşte blana unui cobai, solzii unui crap,
pielea rece a unei broaşte – nici una din ele nu întrec penajul nostru în complexitate, uşurinţă şi
frumuseţe. Sigur că ai auzit de teoria după care penele noastre s-ar fi dezvoltat din solzii reptilelor.
Eu nu pot să cred aşa ceva. Eu am aceeaşi mărturisire de credinţă ca şi tine, în care se spune: Cred că
eu şi toate creaturile am fost creaţi de Dumnezeu. Încearcă şi ia o pană de-a noastră şi priveşte-o cu o
lupă puternică, sau mai bine la microscop, şi uită-te la structura ei. Vei găsi o duritate, o elasticitate
şi o greutate proverbială «uşoară ca fulgul» – de neimitat de către constructorii de avioane. De la tija
chitinoasă a penei mele pornesc într-o parte şi în alta câteva sute de crenguţe paralele. La un cocor

sunt în jur de 650. Le poţi vedea cu ochiul liber, şi eventual le poţi chiar număra. Iar din fiecare din
aceste 650 de crenguţe se ramifică mai multe sute de «raze» în jos şi în sus; toate împreună fiind mai
multe de un milion şi jumătate. Pentru ca aerul să nu treacă fără rost printre aceste 48 crenguţe,
situate de o parte şi de alta a tijei, am avut nevoie de un dispozitiv care să lege elastic între ele aceste
crenguţe. Creatorul meu l-a realizat sub forma unui fermoar foarte rafinat. Pe partea de jos a fiecărei
crenguţe se găsesc sute de jgheaburi curbate, răsucite. La un cocor sunt 600. Şi de ele se agaţă cele
600 de cârlige de la crenguţa alăturată.
Ceea ce este extraordinar, este faptul că cârligele au toleranţă în jgheaburi, putându-se
deplasa încoace şi încolo; pana lăţindu-se sau îngustându-se vizibil. Aceasta este o calitate foarte
importantă pentru zborul meu de planare. Iar dacă unul din aceste fermoare minuscule se deschide
vreodată, îl pot repara foarte uşor cu ciocul meu. Nu am eu un Creator formidabil?! Aripile mele Pe
o aripă portantă, care este înconjurată de curenţi de aer, acţionează puteri care o trag în sus. Pentru
explicarea acestui fenomen există o teorie complicată, dar nu doresc să te plictisesc cu ea.
Surprinzător este faptul că în comparaţie cu avioanele voastre, eu pot să îmi schimb profilul aripii,
ridicând puful de pe muchia din faţă. Prin aceasta creşte şi mai mult forţa portantă. Desigur, aceasta
funcţionează numai când mă aflu în aer. Dacă penele ar fi ancorate rigid în aripi, aş putea bate cu ele
în jos, ceea ce m-ar ridica puţin în aer, dar în momentul următor aş ateriza pe cioc, deoarece trebuie
să ridic iarăşi aripile, prin aceasta fiind apăsată în jos. Creatorul meu mi-a purtat de grijă prin faptul
că în momentul când ridic aripile, penele se răsucesc automat, fiind uşor întredeschise, ca lamelele
unei jaluzele, lăsând să treacă aerul printre ele. Când bat cu aripile în 49 jos, ele se închid din nou, şi
astfel eu pot să mă ridic în aer. Iar pentru că aripile mele sunt uşor răsucite, ca elicea unui avion,
fiecare bătaie a aripilor mă propulsează înainte. Arta de a zbura Ştii că Creatorul ne-a făcut
zburătoare eminente. Unii ornitologi au presupus chiar că noi am înnopta în aer, deoarece sunt nopţi
întregi când nu ne întoarcem în cuib. Într-adevăr, noi ne petrecem majoritatea vieţii în zbor. Noi
trecem în zbor ca o săgeată. Iar dacă trebuie să ne salvăm viaţa, zburăm aşa de repede în sus, încât
nici şoimii nu pot ţine «pasul» cu noi. Ca să ne putem adapta viteza de zbor la diferitele situaţii, nouă
ni s-a dăruit capacitatea de a mări sau micşora suprafaţa aripilor. Printr-un mecanism superb,
Creatorul a perfecţionat şi mai mult posibilităţile penajului nostru. În apropierea penelor de zbor se
găsesc în pielea noastră anumiţi nervi. Când penele sunt solicitate suplimentar prin curentul de aer,
aceşti nervi transmit imediat informaţii creierului. El ordonă schimbarea corespunzătoare a poziţiei
penelor. Totul se întâmplă în fracţiuni de secundă. Mai mult de 1 200 de nervi sunt fixaţi de rădăcina
penelor. Mai poţi încă crede că penele s-au dezvoltat din solzii reptilelor? Plămânii mei Dacă urci
scările unui turn de biserică vei gâfâi ca o locomotivă. Respiri mult mai repede decât de obicei. Nici
la noi nu este altfel. În timp de repaus inspir şi 50 expir de circa 26 de ori pe minut. În timpul
zborului o fac de 490 de ori pe minut! Îţi poţi imagina că un aparat pulmonar normal nu ar rezista la
aşa ceva. De aceea Creatorul nostru s-a gândit şi pentru cazul acesta la ceva deosebit. În timpul
zborului plămânul meu este susţinut de nenumărate foale. Acestea sunt saci de aer de mărimi diferite,
ce sunt legaţi atât cu plămânii cât şi cu anumite cavităţi din interiorul oaselor. Prin contracţia şi
extensia permanentă a muşchilor de zbor se face în acelaşi ritm comprimarea şi extensia acestor saci
de aer. Presiunea vântului umple aceşti saci cu aer în timpul zborului. Prin această construcţie
plămânul este aerisit de două ori în timpul unei respiraţii (când inspir şi când sunt comprimaţi sacii
de aer). Sacii de aer folosesc ca sistem de răcire pentru muşchii de zbor suprasolicitaţi, dar şi ca
tampon pentru organele interne. Aceasta este absolut necesar, altfel în timpul manevrelor de
accelerare şi frânare intestinele noastre s-ar mişca permanent în toate direcţiile, şi ar trebui să
vomităm. Hrana mea Eu găsesc hrana mea în aer, în adevăratul sens al cuvântului. În timp ce caut
hrana pentru puii mei, vânez încolo şi încoace cel puţin 15 ore pe zi.
Deoarece aripile noastre sunt subţiri şi ascuţite, suntem foarte flexibile, aşa încât putem
prinde insectele necesare din zbor. Noi mâncăm muşte şi ţânţari, dar şi păduchi de plante şi fluturi –
aproape tot ce găsim. Pentru aceasta putem să deschidem ciocul foarte mult. În Ungaria, câteva mii
de rândunici am curăţat de păduchi negri un lan mare de porumb, în timp de două zile. Dar fiindcă
iarna la 51 voi nu zboară insecte, trebuie să plecăm în regiunile din sud. Noi zburăm în Orientul
apropiat, sau până în adâncul Africii. În sudul Saharei găsim hrană destulă. Dar în aprilie sau mai ne
întoarcem cu plăcere la cuiburile noastre vechi. Supărarea mea În absenţa noastră vrăbiile s-au făcut
stăpâne pe cuibul nostru. Imaginează-ţi că te întorci din concediu, iar un străin ţi-ar fi ocupat casa.
Cu siguranţă că ai chema imediat poliţia. Fiindcă la noi nu există poliţie, trebuie să le alungăm
singure. Poţi să îţi dai seama că în asemenea situaţii nu ne purtăm prea fin. Câteodată lupta este aşa
de încrâncenată, încât cuibul nostru este dărâmat. Iar odată, trebuie să recunosc spre ruşinea mea, am
zidit intrarea cuibului în care se aflau vrăbiile, astfel că ele au murit de foame. Casa mea Desigur, ai
văzut locuinţa mea – de fapt ea este un fel de locuinţă secundară. Eu locuiesc doar câteva luni aici.

Ea este lipită de zidul exterior, într-un loc ferit de ploaie, fiind construită dintr-un lut moale. De
obicei îmi ajută mai multe rândunici, astfel că am terminat-o în 10–14 zile. Nu vreau să îţi ascund
faptul că şi aici totul se petrece «omeneşte». Dacă vecinii nu sunt atenţi, le furăm din ceea ce au lipit
ei pe cuibul lor. Prin aceasta economisim câteva zboruri, în schimb avem la rândul nostru multe
necazuri cu vecinii noştri, deoarece şi ei încearcă acelaşi lucru la noi. Cuibului nostru îi lăsăm doar o
deschizătură mică, 52 prin care intrăm şi ieşim din el. El este căptuşit pe dinăuntru cu muşchi, iarbă,
fulgi şi vată. La noi este întotdeauna ordine şi curăţenie, poţi fi convins de asta. Dacă nu este aşa,
atunci sunt de vină vrăbiile care s-au instalat cu neruşinare în cuib. Ştii că noi suntem amintite şi în
Biblie? În Psalmul 84, în versetele 3 şi 4 citim: «Până şi pasărea îşi găseşte o casă acolo şi rândunica
un cuib unde îşi pune puii: altarele Tale, Doamne al oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu!
Ferice de cei care locuiesc în casa Ta! Căci ei tot mai pot să Te laude». Într-adevăr, strămoşii noştri
şi-au lipit şi ei cuibul de clădirile templului din Ierusalim. Acolo, în apropierea lui Dumnezeu, s-au
simţit ei acasă. Ştiu că Dumnezeu este peste tot, de aceea şi în apropierea ta. Mă bucur că avem un
Creator aşa de minunat. Vreau să Îl laud din toată inima, aşa cum scrie în Psalmul 84:2: «… inima
mea şi carnea mea strigă după Dumnezeul cel viu». Ai şi tu locuinţa ta la Dumnezeu?
 Ing. Eugen-Gabriel MILEA

„Dumnezeul este ziua şi noaptea, iarna,
vara, războişi pace, îmbuibare şi foame.”
(HERACLIT)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
MI
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA SEPTEMBRIE

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUŢI ÎN LUNA SEPTEMBRIE

1 septembrie
Elena SMARANDA
Emilia BUCUROIU

2 septembrie
Maria-Larisa ZEGHERU
Silvia CRUCERU
Cornelia GRECU
Adina-Ioana MILEA

3 septembrie
Dumitru MOROE
Leonida LĂCĂTUŞ
Elena-Mihaela CIOCODEICĂ
Georgiana-Mădălina RĂDOI
Dumitru-Adrian GAFIŢOIU
Ioana-Roxana POPESCU
Roberta-Ioana SAVU

4 septembrie
Leonard-Ion UŞURELU
Asi-Maria FĂŞIE

Adrian ŞETREANU
Vasile STOIAN
Cătălin-Constantin IVAŞCU
Mariana-Simona DOBRESCU
Alina-Giorgiana ŞERBAN-PRIOTEASA
Rebeca-Maria ARON

5 septembrie
Nicoleta LĂCĂTUŞ
Nicolae OPREA
Georgeta NECŞOIU
Cristian-Gabriel MEDREGA
Melania MEDREGA
Gheorghe ANTON
Ion SAVU
Liviu-Daniel MIHAI
Ionuț-Costin CIOCĂU

6 septembrie
Ionela-Anabela PIOARU
Sabina ŞERBAN
Ciprian MITRESCU
Ion ILIE

Emilia BRÎNZICĂ
Mihai ȘERBAN
Ionela-Mihaela OPROIU
Maria NEMUŢ

7 septembrie
Laurenția FLOREA
Corina STOICA
Cătălin-Marian GRECU
Vasile SAVU
Adrian FĂŞIE
Gheorghe BURLĂCIOIU
Denisa-Georgiana IORDACHE
Laurenţiu MIHAI
Giuliano-Gabriel CRĂCIUN

8 septembrie
Mariana DINIŞOR
Maria ILIE
Annamaria ȘETREANU
Vasile SARU
Iulian-Vasile LOPOTARU
Vasile STOICA
Ion MILEA
Georgian-Marian MIHAI
Petre POPESCU
Gheorghe ZAHARIA

9 septembrie
Genoveva NECŞOIU
Ion ŞERBAN
Valeta NEGULESCU
Daniel-Marius TRONECI
Ion GRECU
Nicolae GOGU
Oltenica GHEORGHE
Margareta DOBRESCU
Gheorghe DOBRESCU

10 septembrie
Ion BRÎNZICĂ
Gheorghe LĂCĂTUŞ
Maria-Mirabela BURCĂ
Ion BADEA
Florin DRĂGHICI
Elena VASILE
Gheorghe ILIE
Ioana-Adelina LOPOTARU
Dumitru ANTOFIE
Vasile ENESCU
Maria OPROIU
Melania GHEORGHE
Daniel ENE
Marinela IORDACHE
Cuza-Vasile BUCUROIU

11 septembrie
Emil-Daniel SAMFIRESCU
Elena-Loredana OANCEA-STAN
Maria BULIGIOIU
Vasile BURCĂ
Florin STOICA
Aurelia ŞTEFAN

12 septembrie
Onoriu BĂLAŞA

Dumitru BADEA
Marius PETRESCU
Diana-Alexandra NEDELCU
Ștefan-Cristian UDROIU
Alexandrina-Didina UŢA
Elisabeta DRĂGHICI
Diana NEGULESCU
Vasile SARU
Ion ANTOFIE
Vasile TUDORACHE
Elena-Georgiana MARINESCU

13 septembrie
Daniel-Alexandru OACHEŞU
Constantin BARBU
Ionuţ-Valentin BOBLEACĂ
Georgeta TEODORESCU
Ana-Maria CĂLIN
Gabriela STÎNGACIU
Ion BUCUROIU
Alina-Ionela IFRIM

14 septembrie
Iulia-Claudia PIOARU
Ion NICOLĂESCU
Cristina NICOLĂESCU
Gheorghiţa MITRESCU
Eduard-Gabriel APOSTOL
Denis-Constantin ȘERBAN
Dumitru-Marian ANTOFIE
Maria STOIAN
Mihaela-Mădălina MARIN
Miruna-Ștefania SAVU
Ioana-Cornelia BUCĂ
Vasilica DOBRESCU
Gheorghiţa CIOCAN

15 septembrie
Emilian-Valentin BĂLAŞA
Constantin-Andrei NECŞOIU
Lucica COMAN
Vasile DRĂGHICI
Darius Gabriel FĂȘIE
Daniel Nicolas MITRESCU
Aurel RĂDULESCU
Andreea FLOREA
Alexia-Anamaria BUCUROIU
Mario-Corneliu BADEA
Daniela-Mihaela ENE

16 septembrie
Maria-Andreea PIOARU
Alexandru-Cristian SCRIPCARU
George-Lucian MOROE
Aurelian-Vasile IOSIF
Nicolae ZAMFIRESCU
Elena MIRA
Rareș-Ionuț DUMITRU
Erika-Maria DOBRESCU

17 septembrie
Nuţi-Violeta MĂGUREANU
Ion-Adrian BADEA
Ion IONIŢĂ
Iulian-Cosmin BUDULECI
Robert-Gabriel ILINCA
Mara-Ioana GHEORGHE

Tiberiu DOBRESCU

18 septembrie
Vasile-Ciprian PANAITA
Valentin-Florin GRECU
Ilie BOBLEACĂ
Ramona-Georgiana SPÎNU
Vasile MITRESCU
Ionuț-Cristian ŞETREANU
Maria MITRESCU
Ana-Gabriela ŞERBAN
Claudia-Alexandra ALVA-VĂCARU
Cristian-Vasile DOBRESCU
David-Adrian RADA
Dorin-Adrian MIHAI
Sergiu-Gabriel DOBRESCU

Ionela ŞERBAN
Maria MARCOVICI
Maya-Maria STÎNGACIU
Mariana-Alexandra BUCUROIU
Ştefan-Ion LOPOTARU
Napoleon SUSANU

24 septembrie
Filoftia SPÂNU
Lucreţia ŢUŢUIANU
Maria-Izabela PETRESCU
Ion PETRESCU
Andreea-Cristina SARU
Ana-Maria-Ioana TRONECI
Ionuţ-Andrei IFRIM
Rosa MILEA
Diana-Ioana SARU

19 septembrie
Elena-Mihaela DRAGOMIR
Laura-Maria GRECU
Maria-Lorena PETRESCU
Daniil VASILE
Ion IONIŢĂ
Sanda. MACSIMENCU
Mihail STÎNGACIU
Mihail-Cătălin STÎNGACIU

25 septembrie
Dumitru ILIE
Alina-Daiana FĂȘIE
Eusebiu-Antonio NEGULESCU
Cristian-Ionuț MITRESCU
Ionuț-Claudiu BADEA
David DOBRESCU
Veronica MILEA
Laura STOIAN

20 septembrie
Veronica PIOARU
Gheorghe-Adrian BADEA
Dumitru ŞETREANU
Natalia-Maria MIRA
Elena PETRESCU
Ionuţ-Marian GRECU
Gheorghe STOICA
Genoveva JOIŢA
Iuliana MANOLE
Floarea STÎNGACIU
Alexandra-Gabriela CHIRIAC
Iustin-Florin SĂVULESCU
Gheorghe MILEA
Alexandra DUMITRESCU

21 septembrie
Lian SHAMASH
Niculina DRĂGHICESCU
Ştefan-Teodor POPESCU
Georgeta MILEA
George-Adelin MILEA
Florin POPESCU

22 septembrie
Iulia-Cristina MOREANU
Margareta PANAITA
Vasilica-Neti BOBLEACĂ
Vasile-Cosmin MOREANU
Elena MITRESCU
Stelian-Marius BURCĂ
Vasilica SARU
Gheorghe CĂPLESCU
Vasilica SARU
Elena NUŢĂ
Georgeta NEAGA
Ecaterina CRĂCIUN

23 septembrie

26 septembrie
Ariana-Gabriela ZEGHERU
Aurelian-Marius BÎNĂ
Liviu BULIGIOIU
Diana-Cornelia DRĂGHICI
Gheorghiţa VĂCARU
Avida TUDORACHE
Ilarion STÎNGACIU
Narcis-Gabriel ŞTEFAN
Camelia ZEGHERU
Valentina ZAMFIRESCU

27 septembrie
Cătălin-Nicolae MOREANU
Oana-Maria ILIE
Gheorghe ILIE
Dănuţ STOIAN
Adrian-Ilie IFRIM
Sanda-Mihaiela POPESCU
Mircea NEAGA

28 septembrie
Marinică STOIAN
Georgiana MILEA
Mihai GHEORGHE
Maria-Magdalena NEGULESCU
Ioan UDROIU
Nicolae UDROIU
Ștefania-Daria ROTARU
Viorica NEAGA

29 septembrie
Alexandra-Elena NECŞOIU
Cătălina-Corina FĂŞIE
Nicoleta UŞURELU
Dionisie BURCĂ
Niculina VĂCARU
Constanța-Elena TELEAŞĂ

Ionuţ-Ciprian MEDREGA
Nicolae TUDOR
Elena MILEA
Filofteia SAVU
Florin LĂCĂTUŞ
Silviu-Mihai CRĂCIUN

30 septembrie
Alexandru NEGULESCU
Ana-Maria TRONECI
Ecaterina APOSTOL
Tudor ILIE
Ioana-Diana MĂTUŞA

„Nu-ţi căuta fericirea în curtea altuia
pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa
ta.”
(Douglas William JERROLD)
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