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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„Noaptea de vară este asemenea perfecţiunii
unui gând.”

(Wallace STEVENS)

S-A ÎNTÂMPLAT PE 2 IULIE:
…A apărut, la Braşov, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, publicaţie condusă de George
Bariţiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania. Foaie pentru minte, inimă şi literatură a fost o
revistă românească cu caracter cultural, apărută la Braşov între 2 iulie 1835 şi 24 februarie 1865 (cu
unele întreruperi). A fost condusă de George Bariţiu, iar începând cu 1850 de Iacob Mureşanu.
Publicaţia a avut un mare rol în dezvoltarea culturii româneşti progresiste.

În paginile ei au fost dezbătute, dintr-un unghi de vedere în general iluminist, chestiuni ca:
emanciparea culturală şi politică a poporului român, ridicarea lui economică, rolul educativ şi
cetăţenesc al teatrului, necesitatea unei bune organizări a învăţământului, lupta pentru unitatea şi
cultivarea limbii şi pentru propăşirea literaturii originale, stimularea culegerilor folclorice etc.
Revista a dus o îndrăzneaţă campanie împotriva despotismului, în numele ideilor generoase, şi a
salutat cu entuziasm revoluţia de la 1848.
Publicaţia a jucat rol cardinal în dezvoltarea conştiinţei naţionale şi în pregătirea unităţii
culturale şi politice a tuturor românilor. În paginile ei au fost dezbătute, dintr-un unghi de vedere în
general iluminist, chestiuni ca: emanciparea culturală şi politică a poporului român, ridicarea lui
economică, rolul educativ şi cetăţenesc al teatrului, necesitatea unei bune organizări a
învăţământului, lupta pentru unitatea şi cultivarea limbii şi pentru propăşirea literaturii originale,
stimularea culegerilor folclorice, etc. A fost tipărită în caractere chirilice la tipografia lui Johann
Goettl, apoi în semichirilice iar din 11 ianuarie 1856, în alfabet latin. Autorităţile austriece o
suspendă în repetate rânduri.
Revista a dus o îndrăzneaţă campanie împotriva despotismului, în numele ideilor
generoase, şi a salutat cu entuziasm revoluţia de la 1848. Au colaborat la ea personalităţi din toate
provinciile locuite de români: Ion Heliade-Rădulescu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, Cezar Bolliac,
Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Ion Ionescu de la Brad, Andrei Mureşanu,
Iancu Văcărescu, Anton Pann, C. A. Rosetti, V. Bumbac, Alexandru Papiu-Ilarian, Aron Pumnul,
Vincenţiu Babeş, I. G. Sbiera, Mircea V. Stănescu etc. iar difuzarea ei peste munţi s-a realizat de
librarul Iosif Romanov din Bucureşti.
Treizeci de ani mai târziu, la data de 1 ianuarie, în 1868, a apărut, la Braşov (până în
1880), apoi, la Sibiu (până în 1945), revista „Transilvania”, organ al Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA). După 1990 „Foaie pentru minte, inimă şi
literatură” a mai apărut în câteva rânduri ca supliment al Gazetei de Transilvania.

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

„Primăvara trece şi ne amintim de inocenţă. Vara
se deapănă şi ne aducem aminte de exuberanţa
noastră. Toamna se termină şi ne reaminteşte de
respect. Iarna ne însoţeşte şi ne aduce aminte de
perseverenţa noastră.”
(Yoko ONO

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA IUNIE 2022

Anexa nr. 1
la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 326 din 21 iunie 2022

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 28 iunie 2022
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;
2. Validarea Dispoziției primarului nr. 276 din 03 mai 2022 privind rectificarea bugetului
local pe anul 2022, Dispoziției primarului nr. 307 din 26 mai 2022 privind rectificarea bugetului
local pe anul 2022, Dispoziției primarului nr. 311 din 31 mai 2022 privind rectificarea bugetului
local pe anul 2022, Dispoziției primarului nr. 319 din 09 iunie 2022 privind rectificarea bugetului
local pe anul 2022 și Dispoziției primarului nr. 323 din 14 iunie 2022 privind rectificarea bugetului
local pe anul 2022;
3. Acordarea unor premii, elevilor Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, cu
performanțe școlare deosebite;
Inițiatorul proiectului de la pct. 2-3: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
4. Probleme curente ale administrației publice locale:
a) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
înființării, organizării și finanțării Centrului comunitar integrat la nivelul comunei Vulcana-Băi;
b) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind modificarea
și completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea Strategiei
de dezvoltare locală a comunei Vulcana-Băi, pentru perioada 2021-2027;
c) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
proiectului de steag al comunei Vulcana-Băi;
5. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Dumnezeu este ziuă şi noapte, iarnă şi
vară, război şi pace, îmbuibare şi foame.”
(HERACLIT)

SFÂNTUL CUVIOS RAFAEL DE LA AGAPIA – 21 IULIE

Cuviosul Rafael s-a nevoit în străvechiul aşezământ
călugăresc Agapia din Deal, în veacul al XVI-lea. Acesta a fost
cinstit mai ales în Moldova, ca unul dintre marii Sfinţi români, ale
cărui sfinte moaşte le-a căutat, spre a le săruta, însuşi Sfântul Ierarh
Dosoftei, mitropolitul Moldovei.
Sfântul Rafael s-a născut, după unele izvoare, în satul
Bursucani, din ţinutul Bârladului, fiind fiul unor părinţi virtuoşi şi
de neam bun. Faima despre viaţa duhovnicească înaltă a călugărilor
din „Mănăstirea lui Agapie”, trecând de hotarele Moldovei şi chiar
dincolo de Carpaţi, atrăgea pe mulţi iubitori de Hristos.
Cuviosul, ascultându-şi chemarea lăuntrică şi purtând întru
sine frica de Dumnezeu, vine aici cu dorinţa de a urma calea cea
strâmtă şi mult bătătorită de sihaştrii cei din veac. Mult s-a minunat
văzând viaţa de aspră nevoinţă, rugăciunea şi tăcerea părinţilor. Dar
mai mult a fost cucerit de duhul dragostei celei nefăţarnice.
Cu iubirea de Hristos în suflet şi cu îndrăzneala cea bună fiind întrarmat, s-a făcut ucenic
părinţilor. Învăţa de la ei că ascultarea este mai mare decât toate şi că numai cei curaţi cu inima pot
intra în împărăţia lui Dumnezeu, dar pentru a dobândi neprihănirea este nevoie de multă silinţă a
firii. Pătrunde, cu vremea, tainele vieţii duhovniceşti, străduindu-se să se asemene părinţilor în
osteneli, rugăciune şi smerenie.
După îndelungă ascultare, ucenicul a luat pe umerii săi jugul cel bun al lui Hristos şi,
îmbrăcat fiind în chipul cel monahicesc, a primit numele de Rafael, care se tâlcuieşte „Dumnezeu
aduce vindecare”.
Cu nemăsurată râvnă se silea să dobândească, deopotrivă, toate virtuţile şi, astfel, s-a făcut
locaş al tuturor bunătăţilor duhovniceşti, încât toţi luau aminte la el, căutând să-l urmeze. Viaţa de
nevoinţă a acestui purtător de Dumnezeu este mult învăluită în taină.
Dar se ştie că părinţii de la Agapia ţineau o rânduială a locului de la care nu s-a abătut nici
ascultătorul monah Rafael. Călugării vieţuiau în obşte, iar cine era întărit şi râvnea la viaţa cea
liniştită a pustiei, cu binecuvântare, pleca să se nevoiască în sihăstrie împreună cu un bătrân, mai
târziu, poate, şi singur. Munţii sunt martori tăcuţi ai nevoinţelor Sfinţilor.
La tot pasul apar tainiţe potrivite nevoinţei. Stânci scobite, peşteri, poieni însorite, obcini
unde pădurea începe să dispară, au fost întotdeauna locuite de sihaştri. Această cale binecuvântată a
urmat-o şi fericitul Rafael, care, asemenea unui vultur în înălţimi, s-a însingurat în inima muntelui.
Pustnicii, acele făclii strălucitoare ce au luminat cu viaţa lor îngerească pustietatea muntelui, i-au
dezvăluit tainele lucrării duhovniceşti săvârşite cu mintea. Dar desăvârşita călăuză i-a fost liniştea
cea sfântă spre aflarea celor cereşti, iar prin rugăciunea curată s-a ridicat mai presus de cele
pământeşti şi a văzut slava lui Dumnezeu, cât i-a fost îngăduit. Rodul ostenelilor sihăstreşti şi ale
rugăciunii neîncetate a fost dobândirea darurilor înalte, care cu anevoie pot fi înfăţişate în cuvânt.
Dumnezeu cel iubitor de oameni, Care vrea mântuirea tuturor, a rânduit ca să fie îndrumător al
fraţilor din obşte, căci, prin viaţa sa îngerească şi prin înţelepciunea cea mai presus de fire, pricinuia
tuturor uimire.
În Condica Sfântă şi în pomelnicele vechi este numit „Fericitul Stareţ Rafael”.

Toţi îl priveau ca pe o icoană a virtuţilor. Sfeşnic de lumină era sihaştrilor, dar şi părinte
iubitor creştinilor din satele Moldovei care veneau la el ca la un liman, pentru rugăciuni, tămăduiri şi
ajutor în tot felul de nevoi, în vreme de pace sau de cumpănă pentru ţară.
După trecerea din lumea aceasta, ucenicii, cunoscându-i viaţa şi nevoinţele şi văzând
minunile care se făceau la mormântul său, i-au dezgropat trupul pe care l-au aflat bine mirositor. A
fost aşezat în biserică spre închinare. Odor de mare preţ era pentru Moldova, pentru că veneau
credincioşii să se închine la sfintele sale moaşte, mai ales la hramul Mănăstirii Neamţ, când avea loc
pelerinajul la Mănăstirile Neamţ, Agapia şi Secu.
La Agapia Veche acest pelerinaj continuă şi azi, cu toate că trupurile întregi ale Sfinţilor au
fost tăinuite din pricina vitregiei vremurilor.

Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Este mai uşor să construieşti un copil
puternic decât să repari un matur stricat.”
(Frederick DOUGLASS)

Franz KAFKA – 139 de ani de la nașterea scriitorului german (3 iulie 1883)

Franz Kafka s-a născut în timpul domniei
împăratului Franz Joseph, un monarh cunoscut pentru tactul cu
care reușea să medieze conflictele etnice, dar nu atât de abil în
situațiile
economice.
Pentru Imperiul
AustroUngar, Praga reprezenta al treilea oraș ca dimensiune și
populație, după Viena și Budapesta, dar și unul din cele mai
importante centre industriale și culturale. La nașterea scriitorului,
cosmopolita localitate era locuită de 170 000 de oameni (300 000
cu suburbiile și garnizoanele militare), dintre care doar 14% (42
000) erau vorbitori nativi de germană, iar restul erau cehi. Pentru
comunitatea cehă, originară din ținuturile Boemiei și Moraviei,
Praga devine un simbol al identității lingvistice și culturale. Întrun imperiu ce pare să stagneze, orașul lui Kafka inspiră
dinamism și modernitate. Populația pragheză se dublează în
treizeci de ani; fluxul continuu de muncitori cehi și fenomenul
asimilării diminuează numărul germanofonilor la 6.7% (37 000)
în 1910. Ca un fel de minoritate în minoritate, comunitatea evreilor, în mare parte vorbitoare de
limbă germană, număra la 1900 în jur de 14 000 de locuitori[18]. Antisemitismul exacerbat de
ideile naționaliste ale sfârșitului de secol XIX, îi transformă pe evrei în ținta animozității atât a
cehilor cât și a germanilor.
Tatăl lui Franz Kafka, Hermann Kafka, deși evreu, vorbea foarte bine cehește, ceea ce i-a
sporit succesul în afaceri. Numele lui, provenind din limba cehă (unde kavka înseamnă stăncuță),
este pus în valoare, într-o manieră ludică, prin folosirea imaginii unei păsări ca firmă a magazinului
său de galanterii. Cunoașterea limbii majorității îi aduce însă beneficii chiar mai importante decât
cele economice: în timpul unui progrom al cehilor împotriva evreilor, magazinul lui Hermann Kafka

nu este vandalizat, tocmai datorită dibăciei sale lingvistice. Cu toate acestea, negustorul a insitat ca
fiul său să fie educat în spirit german; Franz Kafka va învăța ulterior ceha, dar insuficient cât să
poată scrie literatură în această limbă. Pe plan religios, părinții lui Kafka nu au manifestat un interes
pregnant pentru iudaism, deși au respectat formal riturile și sărbătorile. Având de ales între
ortodoxismul iudaic izolaționist și iluminismul Haskala, care încuraja integrarea în societatea
europeană, ei par să fi optat mai degrabă pentru ultimul. Această atitudine laică i-a îndepărtat
oarecum de restul comunității evreiești din Praga. Inabilitatea părinților de a-l ancora pe Kafka întrun sistem cultural sau etnic a sfârșit prin a-i da tânărului scriitor un sentiment de marginalizare și
dezrădăcinare.
Franz Kafka va vorbi mai târziu despre două principii antagonice care i-au guvernat familia.
Primul este cel patern, Kafka, care se evidențiază prin « tărie, sănătate, apetit, intensitatea vocii,
elocvență, mulțumire de sine, dominarea lumii, rezistență, prezență de sine și cunoașterea naturii
umane ». Acestea sunt practic caracteristicile lui Hermann Kafka, negustorul autoritar și egocentric,
care și-a construit cu propriile forțe o carieră de succes. Al doilea principiu, cel matern - Löwy, este
unul pasiv, timid, ascuns, melancolic, chiar spiritual, intelectual și religios, dacă luăm în calcul
tradiția rabinică a unor strămoși din partea mamei. Cu acest al doilea principiu se va identifica Franz
Kafka. Trebuie amintiți aici mai ales trei dintre unchii materni, și anume Siegfried, Rudolf și Alfred
(„unchiul din Madrid”) Löwy, niște burlaci excentrici, după care Kafka și-a modelat propria viață.

Prima din cele 103 pagini care compun Scrisoare tatălui de Franz Kafka, noiembrie 1919.
«M-ai întrebat, cu ceva timp în urmă, de ce susțin că mi-ar fi fost teamă de tine.» își începe fiul
oprimat tirada împotriva despoticului tată.
Figura tiranică a tatălui a dominat primii ani de viață ai scriitorului și a influențat mult opera
acestuia. În 1919, Franz Kafka compune o scrisoare adresată lui Hermann Kafka (Scrisoare tatălui)
în care îi impută caracterul poruncitor și ipocrit sau faptul că l-ar fi mutilat emoțional în copilărie.
Documentul are un conținut deosebit de virulent; nu se știe dacă este doar un exercițiu autobiografic
sau Kafka chiar ar fi dorit ca mesajul său să îi parvină tatălui. Conform lui Max Brod, scriitorul i-ar
fi dat mamei sale scrisoarea, pentru a o înmâna lui Hermann Kafka, dar Julie nu a vrut să intre în
acest scandal și a înapoiat documentul. «Toată gândirea mea stătea sub greutatea apăsătoare a
gândirii tale», scrie Kafka în Scrisoare tatălui, « chiar și gândirea mea care nu coincidea cu a ta; de
fapt, mai ales aceasta.» Kafka își acuză tatăl că îi impunea cu strictețe (la masă, la templu sau cu alte
împrejurări) reguli de conduită pe care nici măcar el însuși nu le respecta. Comanda «Niciun cuvânt
de protest!», care i se repeta obsesiv, i-ar fi cauzat scriitorului un «fel de a vorbi șovăitor și bâlbâit»,
precum și o predispoziție pentru tăcere. Hermann Kafka obișnuia să ridiculizeze comportamentul
visător și pasiv al fiului său și îl punea adesea în contrast cu propria fire ageră. Îi plăcea mai ales să
amintească de condițiile mizere din care a reușit să răzbată prin muncă și insista că fiul trebuie să-i
fie recunoscător pentru viața de huzur pe care o duce. Franz Kafka explică în scrisoare cum, din
cauza tatălui, a pierdut «încrederea în propriile fapte» și a dezvoltat o «frică continuă față de
ceilalți». Tatăl ar fi fost vinovat chiar și pentru neizbânda fiului de a se căsători și de a-și construi o

familie. Un episod descris în scrisoare pare de-a dreptul traumatizant: copilul Franz Kafka este lăsat
într-o noapte afară, în balcon, de către tatăl său, din cauza unei abateri de la buna conduită.
„Chiar și după câțiva ani, m-a torturat ideea chinuitoare că omul uriaș, tatăl meu, ultima
instanță, va veni fără niciun motiv și în mijlocul nopții mă va scoate din pat și mă va duce în balcon,
iar eu aș fi fost, astfel, un Nimeni pentru el.”
—Franz Kafka, Scrisoare tatălui
Nici relațiile scriitorului cu mama sa nu au fost mai calde. Julie Löwy, o femeie de altfel
blândă și capabilă de sacrificiu de sine, trebuie să lucreze toată ziua în magazinul lui Hermann și, în
percepția lui Kafka, se ocupă prea puțin de creșterea copiilor ei. Franz Kafka se simte abandonat în
brațele servitorilor, bucătarilor și guvernantelor; are o copilărie singuratică de care își va aminti fără
bucurie sau nostalgii. În Scrisoare tatălui, vorbește chiar de o trădare din partea mamei, care pare să
se dedice mai mult soțului decât fiului. Fără să-și dea seama, ea ar fi jucat rolul «hăitașului la
vânătoare» sau al calului troian, ademenindu-l pe Franz Kafka prin bunătatea ei în cercul periculos al
tatălui, unde tânărul era nevoit să suporte din nou supliciile psihologice.
Influența lui Hermann asupra operei lui Franz Kafka este indubitabilă. În Metamorfoza, tatăl
lui Gregor Samsa este cel care aruncă cu mere în fiul transformat în gândac, provocându-i o rană
mortală, iar în Verdictul, tatăl lui Georg Bendemann îi face un scurt proces de intenție fiului și îl
condamnă la moarte. În multe din lucrările scriitorului întâlnim o autoritate supremă, patriarhală,
care guvernează discreționar destinul personajului principal. În Procesul, un om este arestat și acuzat
de o instanță distantă și inaccesibilă, iar în Castelul, imensul și inabordabilul monument, Castelul, se
bucură de centralitatea și reputația unui pater familias, fără a-i permite însă lui K. accederea la acest
statut. Pentru Kafka, figura tatălui se identifică cu realitatea însăși. « Câteodată îmi imaginez harta
lumii desfășurată, iar pe tine întins în diagonală deasupra ei» îi mărturisește el în Scrisoare tatălui.
Pentru a evita dominația paternă, Kafka se vede nevoit să construiască un complicat sistem de ziduri,
tuneluri subterane și labirinturi, spații ascunse și secrete care îi pot conserva individualitatea.
Frederick Karl identifică în povestirea Marele zid chinezesc tendința scriitorului de a se izola de
centrul patriarhal. Lucrătorii din această poveste pot trăi departe de viața capitalei, fără să știe măcar
cine este împăratul sau numele dinastei acestuia; pot inculca propriei existențe un nou sens și o nouă
istorie. În același mod, Franz Kafka își propune să se dezvolte în afara sferei de influență a
atotcuprinzătorului său tată.
În timpul unei vacanțe din iulie 1923 la Graal-Müritz, pe coasta Mării Baltice, Kafka o
cunoaște pe Dora Diamant (idiș: Dymant), o educatoare de douăzeci și cinci de ani, crescută într-o
familie de evrei polonezi în spiritul iudaismului ortodox. Influențat de ideile sioniste ale Dorei,
Kafka visează să emigreze cu această femeie în Palestina și începe să studieze Talmudul. Pentru a se
debarasa de influența părinților lui Kafka, cei doi se mută provizoriu în Berlin, dar plănuiesc să se
căsătorească și să deschidă un restaurant în Tel Aviv. În timpul șederii în capitala Germaniei însă,
tuberculoza lui Kafka se agravează și îi atacă laringele. Scriitorul se întoarce în Praga la 17 martie
1924, însoțit de Max Brod, și locuiește o perioadă în apartamentul părinților. Robert Klopstock și
Dora Diamant îl internează la sanatoriul din suburbia Kierling a orașului Klosterneuburg, din
Austria, și îl îngrijesc zilnic. Kafka glumește numindu-i «mica mea familie». Situația medicală este
însă critică. Din cauza durerilor, scriitorul nu se poate hrăni decât cu dificultate, slăbește enorm și
deseori își pierde vocea, scoțând în schimb din gâtlej niște sunete hârâite. Două povestiri la care
Kafka a lucrat pe patul de spital fac aluzie într-un mod straniu la starea agravată a scriitorului: Un
artist al foamei descrie în nuanțe foarte vii scăderea în greutate a protagonistului pe măsură ce acesta
își perfecționează arta neobișnuită, aceea a flămânzirii, iar în Josephine cântăreața, eroina se remarcă
prin sunetele deosebite pe care le scoate, comparate cu niște fluierături. În luna mai, agonia lui Kafka
devine infernală. Scriitorului i se administrează morfină, dar durerea nu poate fi eliminată. Kafka îl
imploră pe Klopstock: «Omoară-mă sau ești un criminal!». Se stinge la 3 iunie 1924, la vârsta de 40
de ani. Cauza oficială a decesului este insuficiența cardiacă, dar motivul invocat de Max Brod va fi
înfometarea, cauzată de neputința de a mai înghiți. Trupul lui Franz Kafka este adus în orașul natal și
înmormântat în Cimitirul Evreiesc Nou din cartierul Praga-Žižkov la 11 iunie 1924.

 PROF. Petra MICULESCU

„Când nu mai eşti copil, ai murit de
mult.”
(Constantin BRÂNCUŞI)

O FABULĂ… ABSOLUT FABULOASĂ!

NU ȘTIU CUI APARȚINE, DAR ESTE GROZAVĂ! ESTE UN PUNCT DE VEDERE AL
MAIMUȚELOR ASUPRA TEORIEI EVOLUȚIONISTE. POATE PĂREA UȘOR SARCASTICĂ.
Odată o maimuță din neamul Anecdotic,
Venind la sfat pe-o creangă de arbore exotic,
A zis: Atențiune! Sunt foarte afectată!
Tot circulă o vorbă, deloc adevărată.
Că omul ar descinde din buna noastră rasă,
Ba chiar ideea asta îmi pare odioasă!
Și, zău, savantul Darwin, tot neamul ni-l jignește
Când spune cum că omul cu noi se înrudește!
Ați pomenit vreodată divorțuri printre noi?
Copii lăsați pe drumuri sau arme de război?
Am inventat noi cipuri și alte drăcării?
Însemne sataniste, otrăvuri, șmecherii?
Văzuta-ți pe vreunul retras în jungla deasă
Ca să scornească arma distrugerii în masă?
Tot ce lăsăm în urmă când mai sărbătorim,
E biodegredabil, natura o-ngrijim.
Dar omul otrăvește în fiecare zi
Păduri câmpii și ape, și zările-azurii…
N-avem starlete porno sau dive – travestiți,
Și… orișice s-ar zice, nu suntem troglodiți!
Cine-a văzut în hoardă la noi bolnavi mintali,
Drogați, lacomi de sânge sau homosexuali,
Escroci, bandiți, gherile sau vreo tutungerie?
ÎN NEAMUL NOSTRU NOBIL NU VEZI AȘA PROSTIE!
Noi n-avem mafii crude în stirpea noastră-aleasă,
Nici teroriști, nici dogme, nici luptele de clasă…
Cât am bătut eu jungla, scuzați, n-am observat
În obștea maimuțească cocotier privat.
Urmând calea ce bună și, evident, corectă,
Adolescenții noștri, părinții și-i respectă.
În ierarhia noastră, cum e firesc și drept,
Devine șef acela viteaz, agil, deștept;
Capabil viața obștei s-o țină, s-o păzească,
De rele și primejdii turma să și-o ferească…
Adesea șeful nostru își riscă mândra blană,
Ca turmei să-i găsească loc de dormit și hrană.
Pe când…priviți la oameni, ferească Domnul sfânt!
Șefi sunt cei fără suflet și fără de cuvânt.
Corupți, vicleni, jigodii, cu gura cât mai mare,
Nebuni după putere și după bunăstare!
De turma lor n-au grijă nici cât un bob de mei,
Contează doar averea și înmulțirea ei.
Nu veți vedea vreodată, cât soarele și luna
O minte de maimuță dospind în ea minciuna.

La om tot ce înseamnă minciună, intrigi, ură,
Sunt legi de referință, a doua lui natură.
Chiar dac-aș fi silită de vreun laborator,
N-aș deveni vreun Iuda ori vreun informator…
Și… iată înc-un lucru din lumea mea, frumos:
La noi nu se întâmplă război religios,
Nici sfinte inchiziții, nici libertăți în lanțuri,
Nici chefuri după care să ne culcăm prin șanțuri,
Nici ordine mondială și nici naționalism
Și nici vreo îndoială ce-aduce ateism…
E-ADEVĂRAT CĂ OMUL, ACEST BIPED, GUNOI,
ARATĂ CA MAIMUȚA, DAR N-A DESCINS DIN NOI!

„Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii
(dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte).”
(Antoine de SAINT EXUPERY)

ȘTIAȚI CĂ…


… În Statele Unite este locul unde apar cel mai mult tornadele? În această regiune a
lumii, tornadele sunt frecvente în lunile de primăvară (aprilie-mai). Se produc atât de multe, încât se
crede că 75% dintre aceștia sunt formați acolo, mai exact în Coridorul Tornado, care este o zonă
care include părți din Texas, Oklahoma, Kansas și Nebraska.
Unde se formează restul de 25% tornade? În toată lumea, cu excepția Antarcticii.


…cel mai puternic vânt este generat într-o tornadă? Nu se poate măsura încă exact,
dar se pot face estimări. Astfel, puteți spune că vântul dintr-o tornadă care s-a format în Oklahoma în
1999 a suflat cu viteza incredibilă a 500km / h.

…Tornadele călătoresc uneori în grupuri? Este ceea ce este cunoscut sub numele de
„Wave of tornadoes” sau Tornado Outbreak în engleză. În Statele Unite pot forma grupuri de până
la 24, deși normal este că acestea sunt de la 6 la 10.

…Oricât de mult iubești aceste fenomene, nu subestima niciodată puterea unei
tornade! Dacă nu mergi cu un vehicul adecvat și dacă nu ai cunoștințele adecvate, nu trebuie să te
apropii prea mult. Idealul este să stați întotdeauna la o distanță mai mare de 2 km. Rețineți
întotdeauna că tornadele, dacă sunt intense ca cele ale F4 sau F5, pot arunca în aer camioane, mașini,
distruge case și dezrădăcina copaci.

…tornadele au lovit fiecare continent de pe Pământ, cu excepția unuia? Nu există
înregistrări conform cărora acestea să se fi format pe cel mai sudic continent, deoarece nu este
posibil. Condițiile atmosferice de îngheț le împiedică să se formeze.

…tornadele de pe Pământ sunt impresionante, dar nu se compară cu cele de pe Soare
care au o înălțime de 70.000 km?


…tornada care s-a produs în Bangladesh în anul 1989 a fost, probabil, mai distructivă
decât cea tri-statală, în urma acesteia rezultând 1.300 de decese? În zonele cele mai afectate au fost
raportate 80.000 de persoane care au rămas fără adăpost. Bangladesh, SUA și Canada sunt zonele
cele mai afectate de tornade de pe Pământ.

…Cea mai dezastruoasă tornadă din istorie a avut loc în anul 1925? Tornada tri-statală
care s-a produs în data de 18 martie 1925 a fost probabil cea mai dezastruoasă. Aceasta a ucis 695 de
oameni și a rănit alți 2.025 în timp ce se străbătea Missouri, Illinois și Indiana.

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Adevărata călătorie a descoperirii
înseamnă nu a căuta tărâmuri noi, ci a
vedea cu ochi noi.”
(Marcel PROUST)

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

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
Robert DUMITRESCU
Izabela-Ioana ILIE
Matias-Ștefan DINA
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
9 iulie
Luminiţa STOIAN
Severina-Florina FĂŞIE
Ciprian GOGU
Elena-Izabela ASANDEI
Eric-Georgian NECȘOIU
Mateo-Andrei ILIE
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
Dilan-Marian BULIGIOIU
12 iulie
Ovidiu-Valentin BĂLAŞA
George-Iulian NIŢESCU
Maria STÎNGACIU
Florin GHEORGHE
Elena-Corina DOBRESCU
Iulian-Stan BURGUI
13 iulie
Ele Elena FLOREA
Elena PIOARU
Marius FĂŞIE
Ilie BOBLEACĂ
Andreea-Elena DUMITRU
Alis STOICAN
Alexandra-Mihaela IOSIF
Simona-Mihaela FÂȘIE
14 iulie
Elena OPREA
Maria OFIMEȘ
Mugurel-Constantin RĂU
Constantin ŞERBAN
15 iulie
Maria ŞETREANU
Cornel-Iulian SPUMĂ
Ana-Maria LUPU
Mihai-Stelian ILIE
Corneliu-Sebastian DOBRESCU
Florin-Daniel BOBLEACĂ
Gabriela-Antonia GAFIŢOIU
Emanuel-Eric TRONECI
16 iulie
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 FÂȘIE
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
Izabela-Maria ILIE
Ioana-Jassmine ANTOFIE
18 iulie
Ioan SPÂNU
Ion GRECU
Mioara BĂLAŞA
Constantin STÎNGACIU
Ion FĂŞIE
Florin ILIE
Gheorghiţă-Adrian TEODORESCU
Robert-Iulian NICOLĂESCU
Lorin-Vasile POPA
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
Natalia NICOLAE
Ion BRÂNZICĂ
Valentin NEGULESCU

Răzvan-Ionuţ ARON
Eugen MOREANU
Iuliana-Mihaela BADEA
21 iulie
Ilie SAVU
Alexandrina ANDRONIC
Raluca MITRESCU
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
Tiberiu BÎRLIGEANU
Ion BÂRLIGEANU
Elena OPROIU
Niculina VĂCARU
Elena-Roxana VASILE
Andreea-Georgiana STOICA
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
Vladimir BÂRLIGEANU
Gheorghe POPESCU
Vasilica-Otilia COBIANU
Elena-Mihaela DUMITRESCU
Oana-Andreea STOIAN
Dumitru-Nicolae CIOCODEICĂ
28 iulie
Victor GRECU
Petronela-Iulia FĂŞIE
Gabriel-Ion POPESCU
Andra AILENI
Ionuţ-Eusebiu MITRESCU
Albert-Florin UȚĂ
David-Ștefan ENESCU
29 iulie
EmEmil 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 FÂŞIE
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

„Lumea nu-ţi poate dărui ceea ce nu
primeşte de la tine.”
(Friedrich SCHILLER)
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COLECTIVUL DE REDACŢIE:
Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,
Maria MOREANU – consilier juridic,
Dionisie BURCĂ – secretar
Eugen-Gabriel MILEA – inginer IT
Constantin MILEA – preot, parohia
Vulcana de Sus
COLABORATORI PERMANENȚI
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