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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„Ar trebui să existe o vară eternă în sufletele
recunoscătoare”.
(Celia THAXTER)

AU GUST!

Nu știu cum se face că amintirile copilăriei, cel puțin pentru mine, sunt cele mai pregnante, mai
clare. Dacă mi se întâmplă uneori să uit un anumit eveniment petrecut cu puțin timp în urmă, ei bine,
ceea ce am trăit și am făcut în copilărie (și bune, și mai puțin bune!) îmi sunt atât de vii în memorie,
de am acel sentiment că s-au petrecut chiar ieri.
Așa că trebuie să explic de ce am ales acest titlu pentru articolul meu. Era o vară extrem de
frumoasă, iar noi copiii (4 frați – cei mari – fiind noi, iar ceilalți 4 – tot cei mari – erau vecinii și
partenerii noștri de joacă) zburdam prin curtea vecinei făcând o gălăgie lesne de imaginat! La un
moment dat, vecina, mama prietenilor noștri, ne oprește din joacă și ne cheamă la ea să vorbească cu
noi. Inițial am crezut că ne va certa că eram cocoțați peste tot: prin pomi, pe scări, pe coteț! Ne-a aliniat
în iarbă și ne-a întrebat în ce dată ne aflăm. Clar că niciunul nu aveam habar! În verile acelea, pe noi
ne interesau doar două date: 15 iunie când se dă euforic startul vacanței și 15 septembrie când ne
mișcam cam somnoroși către porțile școlilor deschise în acea zi!!! Ne răspunde ea cum că am intrat în
luna august. Acum vine altă întrebare: „Știți de ce această lună poartă acest nume?” Evident că
răspunsul nostru a fost unul nonșalant în sensul că toți am considerat că fiecărei luni îi se spune cumva,
toate au câte un alt nume.
Nu am să uit niciodată explicația pe care am primit-o de la acea doamnă în vârstă:
„– Mamă, ascultați-mă ce vă spun și să nu uitați niciodată! Luna aceasta se numește august
deoarece acum totul are gust: prunele, merele, perele și toate legumele lăsate de Dumnezeu pe
pământ.”
Am rămas cu gurile căscate și ea, observând acest lucru a repetat: „ August asta înseamnă –
AU GUST!”
Credeți-mă că e întâmplare reală și rememorând, imediat am mers la ea. I-am amintit și ei apoi
stat mult de vorbă în acea zi (săptămâna trecută mai exact) depănând amintiri din acele vremuri. I-am
spus că vreau să scriu în revistă acest lucru și mi-a dat acordul să-i divulg și numele. Se numește Florica
VASILE, cea căruia eu îi spun MICA deoarece așa îi spuneau copiii ei și de atunci Mica i-au spus toți
vecinii – chiar și cei de vârsta ei! A fost și este mama copiilor pe care i-am considerat frații mei, cu

care ne-am petrecut o lungă copilărie fericită. Și dacă tot vorbesc de ea, mă întreb ce secret ascunde
de, la cei 81 de ai pe care îi are acum, este tinerețea întruchipată. Când am fost săptămâna trecută am
găsit-o pe băncuța din curte, aprinsă la față. Am întrebat-o de ce e așa și mi-a spus că tocmai terminase
de cosit grădina de lângă casă. Ea singură! Și asta nu e tot. Când eram mici, tot ronțăind la bomboane,
evident că ne văitam cu rândul de dureri de măsele. Ea râdea de noi, iar când plecam prin pădure ne
culegea alune pe care ni le spărgea în măselele ei sănătoase și acum! Mica e un fenomen! Clar, vremea
copilăriei este una a fericirii pure!
Îmi vreau copilăria înapoi…! DOAMNE, dacă m-aș mai putea naște odată, nu Te-aș ruga decât
să mă lași veșnic copil!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

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

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA IULIE 2021

***
Anexa la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 255 din 22 iulie 2021
PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 iulie 2021
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;
2. Prezentarea componenței Consiliului Întâilor Premianți, mandatul 01 iulie 2021 – 30 iunie
2022;
3. a) Acordarea DIPLOMEI ȘI PREMIULUI DE EXCELENȚĂ „dr. jud. av. George
BÂRLIGEANU- VULCANA” , elevului Matei STOIAN, absolvent de clasa a VIII-a;
b) premiul în valoare totală de 1.000 de lei este asigurat de către domnul dr. jud. av. George
BÂRLIGEANU-VULCANA care este invitat pentru acordarea acestuia.
4. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul al II-lea 2021;
Întocmește și prezintă informarea: fiecare consilier local, potrivit repartizării pe sectoare
administrative.
5. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al II-lea 2021;
Întocmește și prezintă spre consultare: doamna Elena-Roxana VASILE.
6. Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei VulcanaBăi, pe semestrul I/2021;
Întocmește și prezintă analiza: domnișoara Elena-Roxana VASILE – șeful Poliției locale și
șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență.

7. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul
I/2021;
Întocmește și prezintă raportul: domnișoara Rebeca UȚA și doamna Violeta-Denisa MILEA
– inspectori cu atribuții și responsabilități în serviciul public de asistență socială și medicală
comunitară.
8. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol:
a) Întocmește și prezintă analiza: doamna Simona OACHEȘU și domnul Alexandru
NEGULESCU – Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, cartea funciară, agricultură
și activități sanitar-veterinare.
b) Măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;
9. Stabilirea terenurilor proprietate publică/privată ale comunei Vulcana-Băi, asupra cărora
Societatea SOCERAM SA CÂMPINA exercită, prin efectul legii dreptul de uz și servitute, la
obiectivul de utilitate publică „Alimentarea cu gaze naturale din sistemul național de transport la
fabricile din comuna Doicești, județul Dâmbovița”
10. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale
bugetului local al comunei, în trimestrul al II-lea/2021;
Inițiatorul proiectelor de la pct. 8b)-10: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
11. Probleme curente ale administrației publice locale;
12. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Întotdeauna prefer să fiu cel mai bun dintre
toţi. Acest lucru mă scapă de atât de multe
belele.”
(Rudyard KIPLING)

DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI – 4 IULIE

Biserica Ortodoxă Română a rânduit, prin hotărârea
Sfântului Sinod din anul 1992, ca în a doua Duminică după
Pogorârea Duhului Sfânt să se sărbătorească Duminica Sfinţilor
Români.
În această Duminică, în chip evlavios Biserica Ortodoxă îi
cinstește pe toţi Sfinţii ierarhi, preoţi şi diaconi slujitori ai Bisericii
Ortodoxe Române care s-au săvârşit muceniceşte sau au mărturisit
şi apărat cu jertfelnicie credinţa cea dreaptă, neamul şi ţara.
Chemăm în ajutorul nostru pe toţi Sfinţii Cuvioşi şi Cuvioase care
prin rugăciune, post şi lacrimi s-au nevoit, luând chip îngeresc şi
care, prin pilda vieţii lor, hrănesc duhovniceşte sufletele noastre.
Cerem întărire în credinţă şi răbdare de la toţi Sfinţii Martiri, care,
prin sângele şi pătimirile lor, au primit cununa sfinţeniei. Ne întrarmăm cu rugăciunile tuturor Sfinţilor români ucişi de oştile păgâne

sau ale altor asupritori. Ne întărim în lupta duhovnicească prin rugăciunile celor căzuţi în amară robie
sau ale celor jertfiţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru credinţa străbună, Biserică
şi neam, din vechime şi până în vremea prigoanei ateiste. Învăţăm şi mărturisim dreapta credinţă din
lumina scrierilor Sfinţilor, care, luptând cu arma cuvântului, au apărat Evanghelia lui Hristos şi
Biserica Sa. Plecăm cu smerenie genunchii noştri şi ne rugăm Sfinţilor odrăsliţi de neamul nostru care
au sporit în dragostea pentru Hristos Domnul, cu fapta, cu rugăciunea şi cu virtutea creştină, şi pe care
Milostivul Dumnezeu i-a scris în cartea veşniciei.
„Multe biserici dreptmăritoare în decursul veacurilor au aşezat în ceata sfinţilor şi cinstesc
după cuviinţă pe unii dintre fiii lor, care au bineplăcut înaintea lui Dumnezeu prin vieţuirea în Hristos
şi prin mărturia dată despre aceasta, rânduind în acelaşi timp o zi de prăznuire pentru toţi sfinţii ştiuţi
şi neştiuţi, pe care Dumnezeu i-a înscris în cartea aleşilor Săi. Biserica Ortodoxă Română şi-a cinstit
după vrednicie pe toţi fiii ei, sfinţi plămădiţi de evlavia neamului românesc din care au răsărit martiri,
mărturisitori, apărători ai dreptei credinţe şi mari trăitori din rândurile credincioşilor, cuvioşilor,
preoţilor şi ierarhilor care dintotdeauna au strălucit în cununa Bisericii strămoşeşti, iar în cer sunt
împodobiţi cu slavă” (Actul sinodal din 20 iunie 1992)
Actul sinodal din 20 iunie 1992, unul dintre cele mai frumoase documente ale Bisericii
noastre, spune că prin acest gest se arată „lucrarea Sfântului Duh în Biserica noastră de-a lungul
veacurilor”, amintind astfel vorbele mitropolitului Dosoftei, gest iarăşi care ne leagă pe noi cei de azi
de jertfa duhovnicească a înaintaşilor. Din 1992, multe nume de sfinţi români au mai intrat în sinaxare,
şi multe îşi aşteaptă rândul.
Dacă cercetăm slujbele închinate sfinţilor, cuprinse în cele 12 cărţi de cult numite
„Mineie”, ori în cartea de aleasă lectură duhovnicească intitulată „Vieţile Sfinţilor”, constatăm că
majoritatea acestor sfinţi au fost martirizaţi în primele veacuri creştine, mai cu seamă în Imperiul
roman păgân de altădată, cu capitala la Roma, dar şi în viitorul Imperiu bizantin creştin, cu capitala la
Constantinopol, care cuprindea însă şi câteva ţări din Orientul Apropiat, ca Siria, Palestina şi Egiptul,
în care au trăit atâţia cuvioşi călugări cu viaţă aleasă. Cu timpul, pe măsură ce s-au format state şi
Biserici Ortodoxe „naţionale”, fiecare dintre acestea şi-a înscris - în diferite perioade istorice - în
calendar sau sinaxar anumiţi sfinţi proprii sau „naţionali”, care se bucură de o cinstire „locală” în
cadrul Bisericii respective. Aşa se face că şi poporul român, care a cunoscut - prin strămoşii săi dacoromani - învăţătura creştină chiar de la formarea sa ca popor în secolele II-IV, îşi are propriii săi sfinţi.
Unii dintre ei au fost introduşi în sinaxarele noastre la date pe care nu le cunoaştem, poate curând după
trecerea la cele veşnice a unora dintre ei. Alţii au fost trecuţi oficial în calendarele româneşti prin
hotărâri sinodale şi slujbe speciale între anii 1950-1955 şi apoi în 1992, şi în anii care au urmat. Au
fost canonizaţi atunci, adică aşezaţi în ceata sfinţilor, o seamă de ierarhi, călugări, preoţi sau credincioşi
de neam român ori de alte neamuri care au trăit la noi şi care, prin viaţa şi lucrarea lor duhovnicească,
misionară sau culturală, au contribuit la sporirea patrimoniului spiritual sau cultural al românilor.
Au fost canonizaţi un număr de martiri daco-romani, care au pătimit mai cu seamă în cursul
persecuţiei împăratului Diocleţian, în jurul anului 300; câţiva episcopi de la Tomis (Constanţa de azi),
sau din alte regiuni în care trăiau daco-romani, care s-au remarcat prin lucrările lor teologice de apărare
a dreptei credinţe şi prin râvna lor misionară; apoi un număr însemnat de cuvioşi călugări şi călugăriţe
din mănăstirile din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, care au rămas în amintirea
credincioşilor din zonele geografice respective, ca Nicodim de la Tismana, Daniil Sihastrul sau
Teodora de la Sihla; câţiva ierarhi cu viaţă aleasă şi cu o bogată activitate culturală, cum au fost
mitropolitul Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul ai Ţării Româneşti, Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei
sau episcopul Calinic de la Râmnic; doi ierarhi ardeleni care au îndurat mari suferinţe în lupta pe care
au purtat-o împotriva acţiunilor desfăşurate de anumiţi dregători urmărind calvinizarea şi înstrăinarea
românilor ardeleni; apoi, călugării Visarion Sarai şi Sofronie de la Cioara, preoţii Moise Măcinic şi
Ioan din Galeş, precum şi credinciosul Oprea din Sălişte, toţi din Ardeal, care s-au împotrivit făţiş
uniaţiei, în secolul al XVIII-lea şi, în sfârşit, mari domnitori români, Ştefan cel Mare şi Constantin
Brâncoveanu, ctitori de biserici şi ocrotitori ai Bisericii ortodoxe de pretutindeni, ultimul fiind chiar
martirizat de turci, dar şi Neagoe Basarab.
Dar pe lângă aceşti sfinţi daco-romani şi români, cunoscuţi cu numele, aproximativ o sută la
număr, şi care au zile speciale de cinstire în cursul anului bisericesc, mai există şi un număr
impresionant de mucenici şi mărturisitori de neam român, necunoscuţi cu numele. Din aceste motive,
în 1992, la 20 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât să se instituie o zi specială pentru
pomenirea lor, sub numele de „Duminica Sfinţilor Români”, care se va prăznui în fiecare an în a doua
Duminică după Pogorârea Sfântului Duh (prima fiind „a Tuturor Sfinţilor”).
În această Duminică sunt cinstiţi:

- ”Sfinţii ierarhi, preoţi şi diaconi care s-au săvârşit muceniceşte şi au mărturisit şi au apărat
cu jertfelnicie credinţa ortodoxă, neamul şi ţara noastră”, dar şi credincioşii care au primit cununa
sfinţeniei „prin patimile şi sângele lor”;
- ”Sfinţii cuvioşi şi cuvioase care s-au săvârşit trăind deplin viaţa călugărească şi care, prin
pilda vieţii lor şi prin rugăciune, au hrănit duhovniceşte pe toţi credincioşii„;
- ”Sfinţii români ucişi de oştile păgâne sau ale altor asupritori de-a lungul veacurilor, precum
şi cei care au căzut în luptă cu aceştia, sau în amară robie pentru credinţă, Biserică şi neam„;
- ”Şi toţi ceilalţi, sfinţi creştini ortodocşi români din toate timpurile şi de pretutindeni, ştiuţi
şi neştiuţi, care au sporit în dragostea pentru Hristos, a faptei bune, a rugăciunii şi a virtuţilor creştine,
pe care Dumnezeu i-a înscris în Cartea Vieţii„.(Extras din „Predică la Duminica Sfinților Români”,
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, publicată în volumul Predici apărut la Editura Institutului Biblic și
de Misiune Ortodoxă, București – 2010)
Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Oriunde există o fiinţă umană, există şi
oportunitatea pentru bunătate.”
(SENECA)

CUM PUTEM SĂ DEVENIM BUNI

Vorbim adesea despre o lume în care totul a devenit lipsit de culoare, despre oameni
meschini, inimi de piatră și suflete superficiale. Irosim timpul aruncând cu vorbe grele asupra
celor apropiați, dar uităm sa ne oglindim propria persoană.
Vrem să-i schimbăm pe cei din jur, dar uităm să ne schimbăm pe noi înșine. Dorim respect,
deși nu oferim, sperăm la o lume mai bună, dar noi avem sufletele întunecate.
Să începem prin a ne schimba propria atitudine, să ștergem privirea încruntată de pe față și să
așternem un zâmbet cald, să lăsăm barierele create jos si să fim mai deschiși, să ne dezvoltam dorința
de comunicare și să ne cultivam spiritual.
Să învățăm sa iubim cu adevărat. Să uităm de etichetele societății, să ne umplem sufletul de
dragoste, și să ștergem orice urmă de ură. Să aspirăm la o viață mai bună, dar sa mulțumim
necondiționat pentru ceea ce avem. Să ne cultivăm spiritual. Să ne curățam sufletele întunecate, și sa
le umplem de pace si bunătate.
Să fim pozitivi, să ne înconjurăm de oameni dragi și să ne bucuram de clipe minunate.
Să fim buni, să învățăm să dăruim lucruri mici, dar cu o însemnătate mare. Să nu purtam ură
asupra celor din jur, să nu ne înnegrim inima și să nu o încărcăm de gânduri întunecate. Să iertam
necondiționat și să le oferim celor ce greșesc o nouă șansă.
Să nu ne transformăm doar într-o copie xerox. Să nu lăsăm etichetele societății să-și pună
amprenta asupra noastră. Să rămânem la fel, să ne dezvoltam personalitatea, să o cultivăm în fiecare
zi. Să ne bucurăm pentru fiecare dimineață în care am deschis ochii, am văzut lumina soarelui și am
auzit ciripitul păsărelelor. Să trăim cu emoție fiecare clipă, să colecționăm amintiri și să le păstrăm în
suflete pentru totdeauna. Să nu ne culcăm seara cu sufetul mâhnit, să-i iertam pe toți cei care ne-au
făcut rău de-a lungul zilei.
Și cel mai important, nu lăsăm să treacă o zi fără să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea
ce avem.
Să ne facem rânduiala în minte, să ne fie jenă de gândurile cele rele sau de manifestările cele
rele, câte s-ar întâmpla în viața noastră, și sa fim buni unii cu alții. Să promovăm bunătatea, care-i cea
mai mare valoare din câte valori sunt în lumea aceasta. Bineînțeles, trebuie să urmărim și pacea, și

sfințenia și celelalte, însă toate trec prin bunătate. Întâi trebuie să fii bun și după aceea să realizezi și
alte lucruri, care se întemeiază pe bunătate.
Vă doresc din toata inima să vă faceți rânduiala în minte, vă doresc din toata inima să adunați
bunătate în suflet, pentru că bunătatea fericește. Vă doresc din toata inima să aveți o practică religioasă
care duce către fericire și către bunătate, către iubire - pentru că unde-i bunătate e și iubire, iar unde-i
iubire e și fericire.
Deci să fiți credincioși lui Dumnezeu, să fiți supuși lui Dumnezeu - robi ai lui Dumnezeu - să
fiți cunoscători de Dumnezeu, să fiți iubitori de Dumnezeu și atunci sunteți fericiți și buni. Dumnezeu
să ne ajute!
Tu ce faci ca să devii un om mai bun?
 Rebeca UȚA
inspector în cadrul Compartimentului de
Asistență Socială și Medicală Comunitară

„Află cum să dăruieşti fără ezitare, cum să
pierzi fără regrete, cum să acumulezi fără
răutate.”
(George SAND)

GELU NAUM – 106 DE ANI DE LA NAŞTEREA ESEISTULUI, POETULUI,
PROZATORULUI ȘI DRAMATURGULUI ROMÂN – (1 august 1915)

Gelu NAUM s-a născut la 1 august
1915 în București; a fost fiul poetului Andrei
Naum, căzut în luptele de la Mărășești și al
soției acestuia, Maria Naum, născută Rosa
Gluck. În 1926 intră la liceul „Dimitrie
Cantemir" din București, unde începe să scrie
versuri în urma unui pariu. Debutează cu două
poezii
publicate
în
revista Cuvântul.
Între 1933 și 1937, Gellu Naum urmează
cursurile Universității
din
București,
studiind filosofia. La 27 decembrie 1935,
studentul Naum din anul III a fost
percheziționat și arestat pentru că a fost surprins scriind "parole cu caracter subversiv" pe zidurile
caselor din străzile Dr. Sergiu, Dr. Felix și Bd. Cuza.[3]
La îndemnul prietenului său, pictorul Victor Brauner, Gellu pleacă în 1938 la Paris, unde își
continuă studiile de filozofie la Sorbona, pregătind o teză de doctorat despre Pierre Abélard (teolog și
filozof scolastic francez). La Paris ia contact cu grupul suprarealist francez animat de André Breton.
Întors în țară în 1939, va fi mobilizat și trimis pe frontul de Răsărit.
În 1941 se constituie grupul suprarealist român (alcătuit din Gellu Naum, Gherasim
Luca, Dolfi Trost, Virgil Teodorescu și Paul Păun), a cărui activitate deosebit de intensă între
anii 1945 și 1947 îl va face pe André Breton să afirme: „Centrul lumii (suprarealiste) s-a mutat la
București".
După 1947, în condițiile impunerii Realismului socialist ca unică formă permisă de exprimare
în literatură, grupul se destramă. În 1948 și 1949, Gellu Naum scrie poemul cu tentă filozofică și
ezoterică Calea șarpelui, experiență care îi va marca definitiv stilul. În anii 1950 și 1960, publică mai
multe cărți de literatură pentru copii (precum mult apreciata Carte cu Apolodor), dar și de literatură
proletcultistă (precum volumul Soarele calm sau „romanul pentru tineret" Tabăra din munți), acestea

din urmă nefiind prezente în majoritatea bibliografiilor oficiale. Cu toate acestea, Gellu Naum a
continuat să scrie, pe ascuns, poeme suprarealiste (de exemplu, poemul din 1958 Heraclit). În această
perioadă, el trăiește mai mult din traducerile autorilor René Char, Denis Diderot, Samuel
Beckett, Stendhal, Franz Kafka, Julien Gracq etc.
Odată cu perioada destinderii regimului, începe să publice poeziile de sertar în 1968, cu
volumul Athanor. Cu acest volum și cu următoarele (Copacul-animal, Tatăl meu obosit etc.), Gellu
Naum reușește să stârnească unele reacții printre critici, dar începe să fie recunoscut ca un scriitor
important abia după publicarea romanului Zenobia (1985). În numai câțiva ani, apar numeroase ediții
traduse din poemele lui Gellu Naum. De asemenea, el este invitat să țină lecturi publice
în Germania, Franța, Olanda și Elveția.
Opera sa este tradusă în principalele limbi internaționale, fiind încununată cu premii importante
(Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România pentru întreaga activitate literară, 1986; Premiul
european de poezie, Münster, 1999; The American Romanian Academy Arts Award, 2002 ș.a.).
Ca și André Breton, Gellu Naum a rămas până la sfârșitul vieții credincios modului suprarealist
de a trăi și de a scrie poezia, ceea ce dovedește că pentru el alegerea suprarealismului nu a fost o
opțiune conjuncturală, ci expresia celei mai autentice afirmări de sine.
 PROF. Petra MICULESCU

„Poţi îndeplini prin bunătate ceea ce nu poţi
prin forţă.”
(Publilius SYRUS)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

DREPTUL LA VIAȚĂ
de Alexandra MIHALACHE
Cât mai vorbim de drepturi şi de viaţă,
Cât mai vorbim de omul din mulţime?
Tot ce-i frumos se simte, nu se-nvaţă,
Iar a trăi înseamnă profunzime.
Cât mai vorbim de noi şi societate,
Cât mai vorbim de omul care moare?
Tot ce contează stă în libertate,
Ce n-are preţ înseamnă o valoare.
Cât mai vorbim de ins şi decădere,
Cât mai vorbim de ce nu mai există?
E un război absurd pentru putere,
E lupta cea mai josnică şi tristă.
Cât mai vorbim de lacrimi şi de boală,
Cât mai vorbim de legi şi suferinţă?
Umanitatea e fundamentală,
Tot ce e sfânt se scaldă în credinţă.

Cât mai vorbim de om şi influenţe,
Cât mai vorbim de drepturi şi de nume?
Că am ajuns umile existenţe
Ce îşi refuză rostul de pe lume.
Cât mai vorbim de cer şi de natură,
De marea care-n taină se agită?
Tot ce-i mai rău în viaţă stă în ură,
Iar Universul vrea să ne transmită.
Cât mai vorbim de soare şi de vreme,
Cât mai vorbim de ploi şi de furtună?
Că liniștea e-n zările supreme,
Iar omul doar nelinişti mai adună.
Cât mai vorbim de vis şi de speranţă,
Cât mai vorbim de bani şi rătăcire?
Că omul fuge în extravaganţă
Şi nu mai are timp pentru iubire.
Cât mai vorbim de drepturi şi de viaţă,
Cât mai vorbim de traiul care moare?
Tu, om pierdut, trezeşte-te şi-nvaţă
Cum să renaşti prin ceruri, foc şi mare.

„Un zâmbet cald este limbajul universal al
bunătăţii.”
(WARD William Arthur)

ȘTIAȚI CĂ…

 …un iaht pe care erau șaizeci de persoane s-a răsturnat în statul Texas după ce toate persoanele
s-au dus pe o singură parte a vasului în momentul în care acesta a trecut prin dreptul unei plaje de
nudiști?
 …intrarea în Turnul Londrei era liberă dacă aduceai cu tine o pisică sau un câine pentru a hrăni
leii?
 …principala cauză de deces în rândul elefanților din cadrul grădinilor zoologice din America
este obezitatea?
 …doar un singur câine a fost atât la Polul Nord cât și la Polul Sud?
 …cel mai bătrân animal de pe pământ a fost o scoica Islandică? Aceasta avea vârsta de 405 ani
și a fost ucisă de către cercetători în timpul stabilirii vârstei acesteia.
 …în medie, o femeie petrece 2 ani din viață uitându-se în oglindă iar un bărbat doar 6 luni?
 …China are mai multe persoane care vorbesc limba engleza decât Statele Unite ale Americii?
 …este estimat că milioane de copaci din lume sunt plantați accidental de către veverițele care
îngroapă nuci și apoi uită unde le-au îngropat?
 …furnicile nu dorm niciodată? Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind asemenea
oamenilor pentru a se dezmorți.
 …o maimuță a fost odată judecată și condamnată pentru că a fumat o țigară în South Bend,
Indiana?

 …în timpul regimului lui Mao fiecare familie chineză era obligată să ucidă cel puțin o vrăbiuță
pe săptămână pentru a le opri să mănânce tot orezul? Proiectul s-a dovedit a fi ineficient deoarece
vrăbiuțele nu mănâncă orez.
 …în medie, o femeie poate păstra un secret doar 45 de ore și 17 minute?
 …furnicile, când trec una pe lângă cealaltă dau din cap una la alta ca și cum s-ar saluta?
 …Coca-Cola spune că doar 2 persoane care sunt în viață cunosc rețeta faimoasei băuturi și ele
nu au voie să călătorească cu același avion ca nu care cumva să nu se prăbușească?
 …un cuplu din Germania s-au dus la o clinică de fertilizare deoarece nu înțelegeau de ce după
opt ani de căsătorie tot nu aveau copii? Motivul era faptul că aceștia nu făcuseră niciodată sex.
 …pinguinul este singura pasăre care poate să înoate dar nu poate să zboare?
 …armata Andorei este formată din opt soldați?
 …dacă ai țipa pentru 8 ani, 7 luni și 6 zile, ai produce suficientă energie pentru a încălzi o
ceașcă de cafea?
 …atunci când ies din peșteră, liliecii fac întotdeauna stânga?
 …omul are aproximativ 76 000 de fire de păr pe cap?
 …serviciile secrete americane au încercat să îi otrăvească morcovii lui Hitler cu hormoni
feminini cu scopul de a-l transforma pe acesta în femeie?
 …un submarin german din al doilea război mondial s-a scufundat din cauza defecțiunii unui
W.C?
 …douăsprezece edituri au respins manuscrisul Harry Potter al lui JK Rowling înainte ca
Bloomsbury să o accepte? Cărțile au fost ulterior traduse în peste 60 de limbi și i-au adus lui Rowling
un raport de 1 miliard de dolari (670 milioane de lire sterline).
Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Fii un curcubeu în norii altcuiva.”
(Maya ANGELOU)

1 aprilie
Gheorghe MITRESCU
SARU LA MULȚI ANI
SĂ NU UITĂM SĂVasile
LE SPUNEM
Aurelia
ŞERBAN
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA AUGUST
Aurora BĂLAŞA

1 iulie
Vasile STOIAN
Margareta MORARU
Vasile ŢÎRGHRŞ
Daniel MITRESCU
Cornelia BUCUROIU
Corina-Elena OANCEA
Alexandru-Ionuţ ŞERBAN
Alexandru-Mihail CONSTANTIN
Anne-Marie-Theodora FÂȘIE
2 iulie

Vasile ARON
Clement GRECU
Dumitru ILIE
Adrian MĂTUŞA
Eugenia DINIŞOR
Cătălina MOROE
Tatiana ENESCU
Daniela-Elena BADEA
Ion-George ARON
Petrică MOREANU
Ionuț-Cristian DUMITRU

3 iulie
Nicolae GRECU
Georgeta BÎRLIGEANU
Irina IONAŞ
Gabriela NEAGA
Gabriel-Emil BURTOIU
Ioana-Antonia ANTOFIE
Flaviana-Mihaela MOROE
Andreea-Cerasela FÂŞIE
4 iulie
Aneta NEGULESCU
Marieta BĂLAŞA
Emil DRĂGHICI
Gheorghe IOSIF
Leonica OPROIU
Vasile CANDIDATU
Ramona-Elena MILEA
Alexandra PREDA-NICOLĂESCU
5 iulie
Elena MIHAI
Victor MIHAI
Alexandru ŞETREANU
Gheorghe BUCUROIU
Gheorghe MOISE
Ionuţ MILEA
Liviu-Marian GHIŞAN
Daniel MOROE
Costinel-Florin CRĂCIUN
Mathias-Valentine ZÎRNĂ
6 iulie
Dumitru DOBRA
Cornel DUMITRU
Florin MITRESCU
Sabina-Maria GRECU
Marian-Bogdan ȚÎRGHEȘ
7 iulie
Polixenia NEAGA
Gheorghiţa DRĂGHICI
Teodor POPESCU
Melania BĂLAŞA
Mircea BUCUROIU
Georgeta BĂLAȘA
Ciprian RADU
Constanța-Cristina NIŢESCU
Adrian SUSANU
Ancuța-Ionela OANCEA
8 iulie
Micşunica SCRIPCARU
Mihai DOBRESCU
Emil FLOREA
Vasile ANTOFIE

Silvia FĂŞIE
Marius-Sandu VĂSIAN
Elisa-Ștefania NIŢESCU
Ianis-Nicolae PETRESCU
Simina-Maria DUŢĂ
9 iulie
Luminiţa STOIAN
Severina-Florina FĂŞIE
Ciprian GOGU
Elena-Izabela ODAGIU
Eric-Georgian NECȘOIU
10 iulie
Mircea PIOARU
Onore PIOARU
Vasilica-Cristina CIOCAN
Ana-Maria DRĂGHICI
Maria-Florentina CHIORNIŢĂ
Alexandru-Christian FĂŞIE
11 iulie
Emilian ŞETREANU
Valentina COMAN
Elena BUCUROIU
Gheorghe TRONECI
Corina-Georgiana UNGUREANU
Vasile-Daniel STOIAN
Constantin-Lucian STÎNGACIU
Andrei-Vlăduţ MIHĂLCESCU
Cătălin-Gabriel STOIAN
Mihnea-George MOROȘANU
12 iulie
Ovidiu-Valentin BĂLAŞA
George-Iulian NIŢESCU
Maria STÎNGACIU
Florin GHEORGHE
Elena-Corina DOBRESCU
13 iulie
Elena FLOREA
Elena PIOARU
Marius FĂŞIE
Ilie BOBLEACĂ
Andreea-Elena DUMITRU
Alis STOICAN
Alexandra-Mihaela IOSIF
Simona-Mihaela FĂȘIE
Adriana-Elena COMAN
14 iulie
Elena OPREA
Mugurel-Constantin RĂU
Constantin ŞERBAN
15 iulie

Maria ŞETREANU
Cornel-Iulian SPUMĂ
Ana-Maria LUPU
Mihai-Stelian ILIE
Corneliu-Sebastian DOBRESCU
Gabriela-Antonia GAFIŢOIU
Florin-Daniel BOBLEACĂ
Emanuel-Eric TRONECI
16 iulie
Elisabeta GRECU
Nicolae PONORICĂ
Mircea TRONECI
Aurel FĂŞIE
Costin NIŢESCU
Maria BADEA
Traian DINU
Nestor CIOCAN
Florin-Iulian TUDOR
Andreea-Alexandra ANTOFIE
Constantin-Nicușor DUMITRU
Beniamin DOBRESCU
Ioana MOREANU
Antonia-Ionela BURCĂ
Iulia-Elena MĂGUREANU
Eduard-Ionuț FĂȘIE
17 iulie
Aurel SPÂNU
Viorel IUREA
Delioara-Gabriela BĂLAŞA
Ilie BADEA
Vasile STAN
Răzvan TUDOR
Alexandra-Andreea OLARU
Sergiu-Marian ȘERBAN
Carlos-George MIHAI
Alessia-Maria STÎNGACIU
Ioana-Jassmine ANTOFIE
Izabela-Maria ILIE
18 iulie
Ioan SPÂNU
Ion GRECU
Mioara BĂLAŞA
Constantin STÎNGACIU
Ion FĂŞIE
Florin ILIE
Gheorghiţă-Adrian TEODORESCU
Robert-Iulian NICOLĂESCU
Lorin-Vasile POPA
Maria-Raluca MIHAI
Andreea-Cătălina GRECU
George-Gabriel DOBRESCU
19 iulie
Maria BÎRLOG

Aurelia DOBRESCU
Elena-Cristina ENE
Vasile ILIE
Gabriela POPESCU
Liliana IONESCU
Iulian-Irinel VIŞOIU-SMINCHIŞE
Ioana-Izabela POPESCU
Diana-Elena IORDACHE
Teodor-Mihai VĂCARU
Beatrice-Ionela BĂLAŞA
Maria-Alessia MARINESCU
20 iulie
Floarea BĂLAŞA
Natalia NICOLAE
Ion BRÂNZICĂ
Valentin NEGULESCU
Răzvan-Ionuţ ARON
Eugen MOREANU
Iuliana-Mihaela BADEA
21 iulie
Ilie SAVU
Alexandrina ANDRONIC
Raluca MITRESCU
Maria-Loredana SĂVULESCU
Antonia-Ştefania STOIAN
Rareș-Andrei STOIAN
Alin-Georgian BĂLAŞA
22 iulie
Mihaela MEDREGA
Corneliu BUCUROIU
Elena-Alina PÎRVU
Ionuţ SARU
George-Daniel NEAGA
Raiyaan ALI
23 iulie
Gheorghe ARON
Adriana ENESCU
Emil-Gheorghe FLOREA
Daniel SPÎNU
Dumitru POPESCU
Marinela-Steluţa ARON
Ecaterina-Filofteia CIOCODEICĂ
David-Andrei BOBLEACĂ
24 iulie
Rodica MĂGUREANU
Emilia BELCU
Vasile GRECU
Aurelia RĂDOI
Rodica MILEA
Georgiana-Larisa DOBRESCU
Antonia-Mihaela ILIE

25 iulie
Ion BÂRLIGEANU
Elena OPROIU
Niculina VĂCARU
Elena-Roxana VASILE
Andreea-Georgiana MOROȘANU
George-Valentin DRĂGHICI
Antonia-Maria DUMITRU
Ariana-Maria CIOBANU
Ștefania-Cristina OPREA
Sonia-Elena OANCEA
26 iulie
Rita STOIAN
Floarea ŢUŢUIANU
Vasile NEGULESCU
Florin MIHAI
Eusebiu-Cristian JOIŢA
Sara-Ioana PETRESCU
Maria-Magdalena BUCUROIU
27 iulie
Gheorghe POPESCU
Vasilica-Otilia COBIANU
Elena-Mihaela DUMITRESCU
Mihail-Cristian MILEA
Oana-Andreea STOIAN
Dumitru-Nicolae CIOCODEICĂ
28 iulie
Victor GRECU
Petronela-Iulia FĂŞIE
Gabriel-Ion POPESCU
Andra AILENI
Ionuţ-Eusebiu MITRESCU
David-Ștefan ENESCU

29 iulie
Emil DOBRESCU
Emilia TRONECI
Gheorghe MIHAI
Floarea ŞERBAN
Ioneta MILEA
Carolina FURDUI
Ilie-Mihail FĂŞIE
Simona-Georgiana SAVU
Marius-Constantin MĂGUREANU
Marvin-Costin FĂŞIE
Patrick-Andrei-Cristian GRANCEA
Vlad MOREANU
Gabriel FĂŞIE
30 iulie
Vasile GRECU
Ion-Marian BUCUROIU
Adrian DINIŞOR
Corina BÎRLIGEANU
Maria-Raluca OPREA
Lența MIRA
Cristina-Denisa MANU
Daniel-Andrei-Corneliu DOBRESCU
31 iulie
Emil TRONECI
Eugenia MOREANU
Adina-Roxana MICULESCU
Georgian-Horaţiu CIOCAN
Maria-Nicoleta SAVU
Ionuţ-Daniel ZEGHERU
Eva-Maria STOIAN
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