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Când amintirile
Răscolesc prin amintiri şi le simt atât de vii, de parcă s-ar fi întâmplat ieri şi nu acum un 

an, doi, trei... Încă stau în faţa timpului cu aceiaşi uimire de parcă aş fi aflat abia ieri că 
el nu aşteaptă pe nimeni.

Număr secunde şi minute întregi atunci când o oră trece greu iar peste ani îmi doresc 
să o prind înapoi, să mai trec odată prin ea...

Răsfoiesc prin jurnale, prin poze şi prin memorie şi niciodată nu mă satur de ele. Ieri s-a 
dus, azi ti urmează repede traseul, mâine?

Cândva va fi şi ea doar o amintire, o altă zi trecută din calendar, încercuită şi uitată...

Viaţa şi-a urmat cursul firesc... tu acolo, eu aici, dar încă ne mai aduc împreună anu
mite amintiri prăfuite de timp şi fapte, dar parcă încă vii în anumite momente. Sunt doar 
amintiri, melancolii, poezii, melodii şi învăţăminte, dar fac mai mult decât 1000 de vieţi 
t ră ite .

Consiliul de redacţie
Ani Roşu -  Coordonator

Horhocea Nicolae
Preş. Cons. Jud. al Persoanelor Vârstnice

Emil Barbu -  jurist Când amintirile-n trecut 
Încearcă să mă cheme,
Pe drumul lung şi cunoscut 
Mai trec din vreme-n vreme

A noastre inimi îşi jurau 
Credinţă pe toţi vecii,
Când pe cărări se scuturau 
De floare liliecii.

Deasupra casei tale ies 
Şi azi aceleaşi stele,
Ce-au luminat atât de des 
Înduioşării mele.

Putut-au oare-atâta dor 
În noapte să se stângă, 
Când valurile de izvor 
N-au încetat să plângă,

Şi peste arbori răsfiraţi 
Răsare blânda lună,
Ce ne găsea îmbrăţişaţi 
Şoptindu-ne-mpreună.

Când luna trece prin stejari 
Urmând mereu în cale-şi,
Când ochii tăi, tot încă mari, 
Se uită dulci şi galeşi?

Mihai Eminescu

DRAGII NOŞTRIDin sumar
Prezenţa dumneavoastră ne onorează în fiecare zi, aţi avut încredere

în noi şi vom merge mai departe împreună........
Să fiţi sănătoşi, fericiţi şi să vă bucuraţi de fiecare z i . .

Ani Roşu

Despre “noi”
Nimeni nu este mai presus de “Lege
Sănătate
Gastronomie
Spiritualitate
Teme - Psihologie
Diverse
Evenimente in cadrul centrului

În numărul viitor va aşteptam cu alte materiale interesante din activitatea noastră 
Vă aşteptăm cu sugestii şi materiale pe care le puteţi trimite 

pe adresa mail ana_rosu2001@yahoo.com

Surse informare-foto - internet

mailto:ana_rosu2001@yahoo.com


Primarul Municipiului Slobozia 
Alexandru Stoica

Suntem alături de persoanele vârstnice beneficiare ale Centrului 
Comunitar, unde după o viaţă de muncă trăită cu înţelepciune şi 
cumpătare, să găseasca aici cu toţii căldura unui cămin, pentru o 

viaţă activă, împlinită, decentă şi demnă. Centrul comunitar vrea să fie o 
deschidere spre nou, care să permită transparenţa, problemele vârstnici
lor, micile lor bucurii care le trăiesc alături de familiile lor sau prieteni, şi do
rim să le fim aproape, să le oferim preţuirea şi ajutorul de care au nevoie, 
celor care ne-au crescut şi educat.

Coordonator centru 
Consilier, Ani Roşu
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SLOBOZIA
UN ORAŞ, O ISTORIE

Cine a trecut odată pragul cetăţii noastre, 
a revenit cu plăcere în reşedinţa de judeţ. Os
pitalitatea, hărnicia statornică a slobozenilor, 
au determinat trecătorii prin această parte a 
ţării să-şi exprime o sinceră admiraţie privind 
evoluţia localităţii, mulţi dintre ei stabilindu-se 
pe meleagurile noastre, devenind cetăţeni 
de seamă ai comunităţii.

Aşezarea geografică la întretăierea a două 
importante drumuri europene, a constituit un 
real avantaj în devenirea şi dezvoltarea Slo
boziei. Ca fiecare aşezare şi Slobozia are pro
filul său, personalitatea sa distinctă, tradiţii si 
înfăptuiri care îl deosebesc, îl particularizează 
de celelalte aşezări şi evidenţiază contribuţia 
la progresul general al ţării.

Daca aş spune care este mîndria oraşului 
meu nu aş şti unde să mă opresc.

MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
deţine un valoros patrimoniu arheologic, 

dobândit în urma cercetărilor sistematice, 
sau a descoperirilor întâmplătoare. A existat 
şi există o preocupare deosebită pentru lăr
girea patrimoniului arheologie prin desfaşu- 
rarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică 
şi restaurare pe şantierele arheologice de la: 
Borduşani-Popina(preistorie), Săveni - La Mo
vile (preistorie) Platoneşti, Stelnica-Grădiştea, 
Platoneşti-necropola şi Vlădeni-Popina Bla- 
godeasca (cultură Dridu). Muzeul deţine o 
impresionantă colectie din cea mai veche 
mărturie de faună preistorică documentată
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pe teritoriul ialomiţean, obiecte prezentate in 
cadrul expoziţiei tematice: “Evoluţia comuni
tăţii în bazinul Ialomiţei, Omul şi Răul”.

MĂNĂSTIREA SFINŢII VOIEVOZI
este cea mai veche mânăstire din estul 

Munteniei, păstrată până in zilele noastre. 
Mânăstirea Sfinţii Voievozi - Slobozia a fost ri
dicată în anul 1618 de către postelnicul lana- 
che Caragea. Biserica acesteia va fi refacută 
în 1634, după o invazie a tătarilor, de către 
domnitorul Matei Basarab. Distrusă de un cu
tremur în 1838, Mănăstirea Sfinţii Voievozi va fi 
rezidită din temelii sub egumenia lui Gavriil de 
Smirna, în anii 1840-1842.

* HRISOV
Zidiţi» s iu aceste cliilii mănăstireşti 

intre inii 1990-I93& , in limpuJ arhiputonm 
prea Sfinţitului Părinte NIPON , pumn]
Episeep »I Skboîiei si Cili rarilor, ehdtu idile fund 
suportate de Centrul' Eparhial,

Biserici eu hramul Sfinţii ttolwon -monument 
istoric- ctitorie a domnitorii hii Matei Basarib , a 
fost «m oi idoli iar piei u n  restaurată intre *nlt 
1995-1997, eu contribuţia substanţiala a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. ,  . .
Bine cuvinte*» f Doamne, pe cei ee iubesc podoaba 

2  casei Tale ■ i

După 1990 au loc ample lucrări de conso
lidare şi restaurare. în 1994 devine sediul nou- 
înfiinţatei Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor. 
La 6 februarie 1994, PF Teoctist, împreună cu 
un mare sobor de arhierei, îl va instala aici pe 
primul episcop ialomiţean - PS Nifon Mihaiţă. 
Mânăstirea Sfinţii Voievozi a fost mânăstire de 
maici din 1998 până în 2009 când este trans
formată în mânăstire de călugări.

Mânăstirea Slobozia, închinată Sfinţilor Vo
ievozi Mihail şi Gavriil, a fost zidită pe o moşie 
primită de către postelnicul Enache Cara
gea, de la Alexandru Ilias, în anul 1616. Pentru 
a lucra pământul mânăstirii, lângă mânăstire 
sunt aduşi mai mulţi robi, cu această ocazie, 
ei fiind scutiţi de toate dările şi taxele. De la 
“slobozirea” acestora de dări şi-a luat şi locul 
numele actual, anume “Slobozia”.



In perioada comunistă mănăstirea este 
desfiinţată devenind biserica de mir. Prin ho
tărârea Sfântului Sinod, în toamna anului 1993, 
a fost înfiinţată Episcopia Sloboziei şi CăIăraşi- 
lor, cu sediul la Slobozia. La 6 februarie 1994, 
Mânăstirea Sfinţii Voievozi a găzduit instalarea 
Preasfinţitului Nifon, ca primul episcop al Slo
boziei şi Călăraşilor. S-a renovat pictura, s-a 
reconstruit corpul de chilii de pe latura ves
tică şi s-a reinfiinţat aşezământul monahal. 
Biserica Sfintii Voievozi a devenit catedrala 
episcopală.

Biserica din Mânăstirea Slobozia este o bi
serică în formă de cruce greacă, având trei 
turle, dintre care cea mare din lemn, îmbră
cată fiind în tablă. Ferestrele sunt înalte, cu 
chenar de piatră simplu. Interiorul bisericii este 
bine proporţionat; pronaosul este desparţit de 
naos prin patru coloane ce susţin cafasul. Na
osul are abside laterale, iar o catapeteasmă 
de lemn desparte naosul de absida altarului.

Pictura originală era executată în tehnica 
fresco, cu intervenţii, în anumite locuri, în tem
pera, în special în redarea fondurilor, încercări 
de restaurare au fost efectuate în anii 1900, 
1908 şi mai ales între 1935 si 1937, lucrări care 
au contribuit însa mai mult la deteriorarea de
cât la restaurarea picturii. între anii 1995-1997, 
o echipă de pictori restauratori din partea Mi
nisterului Culturii, de la Direcţia Monumentelor 
Istorice, a redat acestui sfânt locaş stralucirea 
sa de odinioară.

--------------m /am u/g
CATEDRALA ÎNĂLŢAREA 
DOMNULUI DIN SLOBOZIA

Istoric şi date

în data de 15 iulie 1992, în oraşul Slobozia 
se sfinţea locul unei viitoare mari biserici. Pu
nerea pietrei de temelie era făcută de către 
fericitul întru adormire patriarh Teoctist, care 
era şi arhiepiscop al Arhiepiscopiei Bucureşti
lor, sub a cărui jurisdicţie se afla atunci Slobo
zia, în prezenţa preoţilor şi a unui număr destul 
de mare de credincioşi, care veniseră să asis
te la slujba de sfinţire a locului.

Practic, de când fusese transformată în oraş, 
mica aşezare care potrivit tradiţiei îşi datorea
ză existenţa marelui voievod Matei Basarab, 
nu avea o biserică nouă. Semnificativ apoi, 
punerea pietrei de temelie se făcea de însuşi 
Preafericitul părinte Teoctist, patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, care slujea în Slobozia pri
ma oară după căderea comunismului.

Începutul a fost mai greu, dar înfiinţarea 
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, cu scaunul la 
Slobozia, la un an după punerea pietrei de te
melie, a făcut ca lucrurile să continue în mod 
firesc. Noua biserică a căpătat destinaţia de 
catedrală, iar proiectul ei a fost astfel regân- 
dit: ca orice catedrală, ea avea să fie şi un 
simbol al prestanţei oraşului. Realizarea ei s-a 
făcut însă prin eforturi mari: primul episcop al 
noii episcopii, Preasfinţitul Nifon Mihăiţă (1994
1999) a acordat o atenţie mare construcţiei 
catedralei, iar ulterior Preasfinţitul Damas- 
chin Lucrările la catedrala episcopală înălţa
rea Domnului au fost încheiate în anul 2003. 
Construcţia rezultată are dimensiuni monu-
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mentale: înălţimea 37 m, lungimea 45 m, lă
ţimea 24 m şi 33 m la abside, suprafaţa totală 
850 mp, fiind prima şi cea mai mare construc
ţie din ţară, finalizată după căderea comu
nismului.

Necesitatea funcţionării unui nou lăcaş de 
cult pentru nevoile credincioşilor din Slobozia a 
fost raţiunea care a făcut ca sfinţirea catedra
lei episcopale să aibă loc pe data de 25 martie 
2004, de sărbătoarea Bunei Vestiri, înainte de 
începerea lucrărilor de pictură, care vor dura 
mai mulţi ani, dat fiind suprafaţa foarte mare a 
catedralei (aproximativ 7000 mp de pictură). 
Sărbătoarea sfinţirii catedralei înălţarea Dom
nului a fost nu numai a municipiului Slobozia 
şi a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, ai cărei 
credincioşi au contribuit permanent la ridica
rea ei, ci a fost o împlinire deosebită pentru 
întreaga Biserică ortodoxă română. Este cea 
mai mare biserică ridicată vreodată pe pă
mântul Bărăganului, astfel că la sfinţirea ei au 
participat, simbolic, un sobor de doisprezece 
episcopi în frunte cu Preafericitul părinte Te- 
octist, care pusese piatra de temelie a mare
lui lăcaş.

Caracterul cu totul extraordinar al slujbei să
vârşite a avut un ecou pe măsură în presa cen
trală, precum şi în străinătate. Impresionanta 
sfinţire a catedralei din Slobozia şi pelerinajul 
pentru închinare la sfintele moaşte au fost tră
ite cu intensitate de credincioşii din eparhie şi 
din Slobozia, care au înţeles abia acum mun
ca duhovnicească permanentă făcută de 
preoţi şi de fraţii lor întru credinţă de a susţine 
şi a face eforturi pentru împlinirea unor ase
menea realizări care vor dura peste veacuri. 
în timpul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Damas- 
chin, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, orga
nizatorul întregului eveniment, a mulţumit tu
turor celor care au ajutat la ridicarea acestui 
lăcaş şi a dat citire documentului care a fost 
pus în piciorul Sfintei Mese, semnat de toţi epi
scopii participanţi.

Slujba de punere a pietrei de temelie s-a 
săvârşit de Prea Fericitul Părinte TEOCTIST, Pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe data de 
15 iulie 1992, la iniţiativa domnului Ilie Alexan
dru, care a suportat toate cheltuielile până în 
1994 şi parţial până în 1996. Restul s-a suportat 
de Episcopie până în 2004, cu contribuţia cle
rului, credincioşilor şi sprijinul Statului, din care 
de la Guvernul României 500 milioane lei în
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1998, 3 miliarde lei în 1999, 2 miliarde lei în 2000, 
7 miliarde lei în 2003, total -  12.500.000.000 lei 
şi de la Secretariatul de Stat pentru Culte 100 
milioane lei în 1995, 120 milioane lei în 1996, 115 
milioane lei în 1997, 245 milioane lei în 1998, 50 
milioane lei în 2000, 250 milioane lei în 2001, 
500 milioane lei în 2003, total -  1.380.000.000 
lei. Lucrările de construcţie au fost executate 
de firma Hermes din Slobozia până la cota +6 
m, continuate şi finalizate de S.C. Constrif SA 
din Slobozia, în timpul păstoririi PP.SS. Nifon Mi- 
hăiţă (1994-1999) şi Damaschin Coravu.

Pictarea icoanelor catapetesmei a fost do
nată de S.C. Orion '92 S.A. din Slobozia, în va
loare de 300.000.000 lei.

Slujba de sfinţire a avut loc pe data de 25 
martie 2004 şi a fost săvârşită de Prea Fericitul 
TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ
ne, înconjurat de un impresionant sobor de 
ierarhi români şi străini.

Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc 
podoaba Casei Tale!”

Aflată într-un cadru natural potrivit, cea 
mai mare catedrală a Bărăganului poate fi 
vizitată zilnic, ea fiind vizibilă de pe drumul eu
ropean E 85, în dreptul municipiului Slobozia. 
Alături de Mânăstirea Slobozia, ea a devenit 
un simbol al oraşului, vizitatorii putând să o ad
mire, dar şi să se închine sfintelor moaşte adu
se aici, în ultimii trei ani.

MONUMENTUL EROILOR
Amplasat în Piaţa Revoluţiei, monumentul 

este închinat eroilor din decembrie 1989. Mo
numentul reproduce chipul unui soldat (Eroul 
necunoscut), într-o atitudine solemnă (repre
zentând arma pentru onor).Pe faţa soclului se 
afla inscripţia SLAVA EROILOR DIN SLOBOZIA



CARE S-AU JERTFIT PENTRU LIBERTATEA şl INDE
PENDENţA PATRIEI. Pe feţele soclului mai sunt 
menţionate numele a 114 soldaţi, 18 ofiţeri, 
19 plutonieri şi sergenţi -  căzuţi în lupte în anii 
1916-1917.

CIMITIRUL EROILOR

La 22 iunie1927, in prezenţa mareşalului He- 
nei Philippe Petain, au avut loc festivităţile de 
punere a pietrei de temelie a Cimitirului Eroi
lor din Slobozia. Finanţate de Societatea Cul
tul Eroilor, aceste lucrări s-au încheiat în anul 
1932, când a şi fost inaugurat obiectivul. Aici 
sunt înhumaţi ofiţeri şi soldaţi români decedaţi 
în primul Război Mondial, dar şi combatanţi 
de naţionalitate franceză, algeriană, australi
ană, engleză, indiană, turcă şi germană.

STAŢIUNEA AMARA
Lacul Amara situate la 7 Km. de Municipiul 

Slobozia, reprezintă principal atractie datorită 
efectelor benefice pe care le are asupra să
nătăţii. Nămolul sapropelic negru şi apa care 
conţine cantităţi mari de sulf, magneziu şi clo- 
rură de sodiu oferă apei un gust amar iar gro
simea stratului de nămol este de 30-60 cm.

Tratamentele disponibile in Staţiunea 
Amara, pot fi interne sau externe in func
ţie de afecţiunile fiecărui turist. Apa lacului 
este ideală pentru aerosol şi ajută la ame
liorarea reumatismului de mai multe tipuri 
(inflamator,degenerative, post-traumatic) 
dar şi la tratarea afecţiunilor neurologice sau 
ginecologice. Pentru toate serviciile staţiunea 
pune la dispoziţie săli pentru masaj sau mişca
re, împachetări cu nămol ai aerohelioterapie 
(băi de soare) tratamentul este făcut de că
tre cadre medicale specializate.

Vă invităm să mai vizitaţi...
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Vă invităm să mai vizitaţi...

Parcul de vacanţă Hermes

Bibliografie:
“Municipiul Slobozia”,
Valentin Bâcanu, Ionel Constantin

EVENIMENTE ÎN CADRUL CENTRULUI COMUNITAR 
AL PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ

Activitatea noastră...
Aşa împărtăşim experienţa nostră, firescul activităţii nostre, aşa dorim să vă avem 

alături în cele mai fericite zile din viaţa noastră.

| Am implinit 2 ani de la deschiderea centrului cu realizări frumoase !
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8 Martie “Ziua femei” împreună cu şcoala de Artă ( Bora), 
coordonator Beciu Elisabeta

Hristos a Înviat !!! De paşte suntem o familie...



1 Iunie “Ziua Internaţională a Copilului” Parteneriat cu Liceul de Artă 
şi Gradiniţa cu Program Prelungit nr.3

Şah în “trei mişcări” 24 mai ” Ziua Parcurilor”
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Pelerinaj la mănăstirea Libertatea / Coslogeni / Radu-Negru - 11 iunie 2013

A mai trecut un an şi... aşteptăm altul !!! 
Aniversarea zilelor de naştere

În vizită, la Centrul de Zi pentru copii ! (SPAS)
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La invitaţia d-lui Primar în vizită la Primăria Slobozia...

Curaj, la vârsta a treia !!! Turul României pe b ic ic le tă . 
Vâlcu Gabriel



Ră&ăfifrn/cimufg

Aliniez amintirile... 
pe drumul iubirii!

Mă gândesc că fiecare dintre noi, din când, 
ar trebui să urcăm pe drumul menit să ne în
tâlnim cu trecutul. şi ori de câte ori ne privim 
propria viaţă, vom înţelege că dincolo de tot 
ce se întâmplă pe lumea aceasta, grav sau 
încântător, pregătit îndelung sau neaşteptat, 
dincolo de tot şi de toate, lumina fiecărei vieţi 
rămâne până la urmă iubirea: duioasă sau nă
valnică, sfioasă sau copleşitoare, agitată sau 
doar tremurătoare. Ea este singura în stare să 
anuleze teritorii, spaţii şi timp, să treacă triumfă
toare peste aceste graniţe artificiale, pe care 
le numim vârstă şi anotimpuri. Ea nu poate fi 
oprită şi este la fel de suverană la optzeci de 
ani, ca la douăzeci.

în momentul acesta în care scriu, nu mai 
sunt la prima tinereţe. De aceea, poate că ar 
fi cazul, poate că aş putea mai mult acum de
cât altădată, poate că ar trebui să încerc să 
scriu despre limite şi delimitare, despre graniţe, 
margini şi teritorii sufleteşti. Despre limite reale 
şi despre altele imaginare, despre garduri ce 
mărginesc prejudecăţi şi despre tabu-uri ce 
delimitează existenţa.

Cum să m ă judec şi cum să judec eu din per
spectiva diafană a viselor, dorinţelor, aşteptă
rilor şi trăirilor sufleteşti, care se supun altor legi 
decât cea guvernată de Regele TIMP? Cum 
să judec visul, care este la fel de neîngrădit şi 
neoprit, atât la cinci ani, cât şi la cincizeci, ori

la optzeci de ani? Se pot oare opri vreoda
tă speranţa şi aşteptarea? Poate cineva opri 
nevoia de tandreţe şi alintare? Poate cineva 
interzice iubirea la amurgul vieţii? De unde şi 
până unde părerea că după ce ai trecut de 
o anumită vârstă nu mai poţi să fii decât victi
mă a singurătăţii? Cine poate opri visul? Dar 
iubirea?

Nu-mi aduc aminte de primul meu vis. Poate 
să fi fost încă înainte de a mă naşte. Poate că 
atunci am visat prima oară cum este să priveşti 
răsăritul. Sau poate că am visat toamna de-a 
lungul unui drum nesfârşit. Nu-mi aduc aminte 
de visele de demult, pentru că ştiu că acestea 
s-au împlinit fiecare în felul în care le-a fost dat 
să trăiască. şi nu încerc să le ţin minte nici pe 
acestea de acum, pentru că ştiu că va veni o 
vreme şi pentru ele. O vreme în care ele, visele, 
vor lua forma cea mai potrivită. şi asta, pentru 
că in curgerea unei vieţi, nimic nu vine şi nu 
pleacă fără rost, fără un temei. Visul şi iubirea 
sunt singurele care străbat fără reţinere vârste 
şi anotimpuri, ele vin şi pleacă nestingherite, 
împlinesc sau răpun pe cine vor. Cu gândul la 
ele, visez uneori calea regală pe care va trebui 
să...aliniez amintirile...pe drumul iubirii. Aceas
ta este reţeta pentru alungat tristeţea şi singu
rătatea bătrâneţilor: gândul că zi de zi, ceas 
de ceas trebuie să construieşti o cale de împă
care cu trecutul, cu visul şi cu iubirea. O cale 
a ta pe care să o mărgineşti cu amintirile colo
rate ale fiecărei zile. Nimic nu te poate răpune 
dacă reuşeşti asta. Nici vânturile îngheţate ale 
singurătăţii, nici aripa rece a bolilor, nici corul 
cârtitor de pe margine, nici tăcerile care pun 
stăpânire pe casa ta.

Prof. Elisabeta Beciu
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PLĂCEREA DE A SCRIE
Din câte mi-am dat seama, mulţi 

dintre cei pasionaţi de scris sunt mo
deşti. Mă îndoiesc că cineva se consi
deră mare scriitor, mare poet... acest 
calificativ il dă posteritatea. Consider 
că noi aici nu facem decât să aşter- 
nem în aceste pagini virtuale, gân
duri, sentimente, evenimente, trăiri 
... dacă au sau nu valoare artistică, 
nu noi hotărâm. Sunt persoane aviza
te care fac acest lucru cu profesio
nalism şi cu tact. Se vorbeşte despre 
nevoia de a scrie, pot spune doar că 
este reală. Personal scriu numai de 
plăcere. Dacă place şi altor persoa
ne, foarte bine, dacă nu...asta este. Ne
voia de a consemna anumite date, senti
mente, evenimente, recunoştinţa faţă de 
natură, de divinitate, este reală şi mai mult 
decât atât, este înălţătoare.

În tinereţe mi-am dorit foarte mult să 
scriu o carte, am simţit că am multe de 
transmis. Faptul că această dorinţă s-a îm 
plinit la bătrâneţe nu are nici o importan
ţă. Important este că s-a împlinit. Ce am 
avut eu de transmis, mesajul real nu iluzii, 
fabulaţii, am reuşit să transmit. De regulă 
nu dau sfaturi, dar acum aş risca acest 
lucru - Tinerii care simt nevoia să scrie, să 
nu lase să treacă timpul, să o facă atunci 
când simt asta. Eu am amânat prea mult 
redactarea textelor din caietele din tine- 
rete, iar acum...pot să pară uşor deplasa
te, având în vedere vârsta mea. Nu mă 
consider nici un mare poet nici un scriitor, 
dar îmi place să cred că mesajul transmis 
prin ceea ce scriu, este unul bun, încura
jator, optimist pentru cei ce traversează 
o perioadă poate mai grea, ca noi toti 
acum. Suntem un fel de mici cronicari ai 
vremurilor noastre. Lăsăm în urma noastră 
ceva mai bun şi mai frumos decât toate 
ştirile difuzate la tv şi presă, care sunt şo
cante, deprimante...mai mult sau mai pu
ţin reale.

Trăim într-o lume relativă, cu adevă
ruri spuse de forţă majoră, trunchiate sau 
deformate...o lume care a deviat mult de 
la normalitate. Informaţiile circulă libere şi 
ce este mai grav, ne verificate dacă sunt 
reale sau nu. Masele se intoxică cu tot felul 
de informaţii. Devin complet derutate, nu 
mai ştiu ce să creadă şi într-un final nu mai 
cred în nimic, ceea ce este foarte grav. 
Adevăratele valori umane nu trebuiesc 
estompate de nimic, nici aruncate la coş. 
Doar puse în evidenţă vor sluji cu ade
vărat oamenilor de astăzi dar şi celor din 
viitor. Nu suntem destul de conştienţi de 
marea responsabilitate a fiecăruia dintre 
noi, pentru generaţiile viitoare. Fără acest 
suport al realelor valori, pe care să-şi con
struiască propria identitate, nu este de mi

rare câ tinerii în spe
cial, dar nu numai ei, 
vor ajunge nişte rătă
ciţi ai planetei. Istoria 
a dovedit în repetate 
rânduri acest fapt re
gretabil şi din păca
te... perpetuum.

D-na Flora Mărgărit - 
Stânescu
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COMUNITATE ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII PERFORMANŢELOR 
ŞCOLARE ŞI INTEGRĂRII GRĂDINIŢEI ÎN COMUNITATE

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii”
(N. lorga)

-----------------------------------------------------------------------------------R ă ă /it/n /a m u /g

Sistemul de învăţământ ca produs al dezvoltării 
sociale, a reflectat întotdeauna cerinţele şi posibi
lităţile oferite de societate, afirmându-se, la rândul 
său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub impulsul 
cerinţelor dezvoltării sociale, sistemele de învăţă
mânt se modifică, tinzându-se spre modernizarea 
metodelor de predare, a conţinutului, a formelor 
de organizare, precum şi a formelor de colabora
re, de cooperare dintre diferitele instituţii educati
ve. Una dintre sarcinile grădiniţei, este pregătirea 
copilului pentru şcoală, prin intermediul a două 
forme specifice, jocul şi învăţarea. Învăţământul 
preşcolar realizează educaţia preşcolară având 
ca funcţie majoră formarea şi dezvoltarea perso
nalităţii copilului în raport cu nevoile specifice vâr
stei, cu posibilităţile şi dotările sale, în interesul său 
şi al comunităţii sociale.

Cu toate acestea, complexitatea actului edu
caţional, a realităţii umane şi sociale contempo
rane şi sarcinile tot mai dificile cărora trebuie să le 
facă faţă procesul educaţional fac sa se identifice 
tot mai multe fisuri în relaţia amintită. Şe recunoaş
te faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele edu
caţiei nu mai pot fi realizate decât în comunitatea 
de opţiuni dintre mediile responsabile -  familie, 
şcoală şi comunitate.

Mai mult, se dezvoltă concepte ca: opinia co
pilului, participarea lui la deciziile care-l privesc, 
opţiunea personală, implicarea acestuia de la 
vârstele cele mai mici în responsabilitatea şi drep
turile pe care societatea le identifică şi recunoaş
te. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care 
sa întărească schimbarea în relaţiile şcoală - fami
lie. Acest concept este parteneriatul educţional : 
este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei 
contemporane. Este un concept şi o atitudine în 
câmpul educaţiei.

Parteneriatul educaţional este forma de comu
nicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului 
la nivelul procesului educaţional. El presupune o 
unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educa
tive între factorii educaţionali.

Parteneriatul educaţional se desfăşoară per
manent şi împreună cu actul educaţional propriu- 
zis. El se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, 
acţiunea şi evaluarea în educaţie să fie realizate 
în cooperarea şi colaborarea dintre instituţii, influ
enţe şi agenţi educaţionali.

Parteneriatul educaţional se realizează între:
• instituţiile educaţiei: familia, şcoală şi comu

nitate;
• agenţi educaţionali: copil, părinţi, cadre di

dactice, specialişti în rezolvarea unor probleme 
educaţionale (psihologi, consilieri, psiho-peda- 
gogi, terapeuţi, etc.);

• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra 
creşterii, educării şi dezvoltării copilului (medici, 
factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţi
ei, etc.);

• influenţe educative exercitate exercitate la 
anumite momente asupra copilului;

• programe de creştere, îngrijire şi educare a 
copilului;

• forme de educaţie în anumite perioade.
Conceptul de parteneriat educaţional are va

loare de principiu în pedagogie, fiind o extensie 
de la principiul cerinţelor în educaţie. Presupune 
nevoia unei comunicări în ceea ce priveşte obiec
tivele actului educativ.

Conceptul se adresează în principal părinţilor 
şi cadrelor didactice şi se referă la acţiunea în 
acelaşi sens. Ceea ce hotăraşte familia, să fie în 
acord cu măsurile şcolare şi ceea ce un părinte 
face să nu fie legat de celălalt. Actual, relaţia 
educator - copil are sensuri noi, este o relaţie de 
colaborare, datorită aspectelor ei de conduce
re democratică şi flexibilităţii în luare deciziilor. 
Nu numai copilul învaţă şi se dezvoltă sub influ
enţa educatorului, ci acesta se formează şi se 
transformă prin relaţie educativă. Rezolvarea fie
cărei probleme educative adaugă competenţe 
noi cadrului didactic. Numai un cadru didactic 
de tip reflexiv, creator şi dinamic care acceptă 
schimbarea în raport cu fiecare generaţie, va 
găsi răspuns la noile întrebări. Părinţii, copiii şi co
munităţile se influenţează puternic unii pe alţii. 
Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau 
devia vieţile lor, poate determina unele dintre 
valorile lor, poate să se comporte ca o sursă de 
forţa şi siguranţă sau ca o relaţie a dezvoltării.

Părinţii pot influenţa comunitatea ca idivizi 
sau ca membrii ai unui grup. Ei pot contribui la 
dezvoltarea comunităţii şi la fixarea priorităţilor 
sociale. La educarea copilului contribuie deci, 
ca instituţii bine determinate ale societăţii -  fa
milia, şcoala şi comunitatea. În momentele dife
rite ale creşterii, dezvoltării şi devenirii fiinţei uma
ne, fiecare dintre aceste instituţii sociale are rol 
important. Mai mult, azi, este determinată nevo
ia unui parteneriat educaţional între acestea, în
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favoarea unei educaţii eficiente pentru individ 
şi societate.

În rezolvarea multiplelor probleme de dezvolta
re şi învăţare, instituţia şcolară dezvoltă o serie de 
structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. 
În acelaşi timp este nevoie de activităţi de susţine
re în afara grupei şi de activităţi de sprijin atât a 
copilului aflat in situaţii dificile sau de risc, cât şi a 
familiei şi a cadrelor didactice.

Modalităţile de colaborare cu familia pe care 
le-a promovat unitatea noastră de învăţământ:

• dezbateri pe teme de interes comun, cu par
ticiparea unor invitaţi de competenţe diferite;

• activităţi demonstrative desfăşurate cu copiii, 
asistate de părinţi;

• seminarii de informare, noutăţi în domeniul le
gislativ;

• solicitarea şi implicarea în acţiuni extracurri- 
culare (concursuri, vizionare de expoziţii, specta
cole de teatru, etc.);

• acţiuni de consiliere individuală şi în grup pri
vind evoluţia copilului preşcolar.

Au fost stabilite următoarele obiective privind 
activitatea şi îndatoririle educatoarei:

• să familiarizeze părinţii cu specificul şi conţi
nutul procesului instructiv -  educativ desfăşurat în 
grădiniţă;

• să acorde consiliere individuală şi/sau în grup 
pe teme de educaţie a copilului în familie şi în gră
diniţă;

• să valorifice bunele experienţe educative în 
rândul părinţilor;

• să înregistreze cu atenţie informaţiile primite 
de la părinţi şi să le valorifice în acţiunile educative 
desfăşurate cu grupa de copii;

• să organizeze acţiuni colective copii -  părinţi 
-  educatoare, care să pună în lumină rolul fiecăru
ia în cadrul parteneriatului.

Obiectivele specifice de colaborare a părinţilor 
cu grădiniţa au fost:

• să participe activ în cadrul parteneriatului;
• să continue şi să valorifice în familie progra

mul educaţional propus de grădiniţă;
• să fie permanent alături de copil, să-l sprijine, 

să-i asigure un climat familial favorabil;
• să dea dovadă de perseverenţă în acţiuni

le educative, apelând la consiliere ori de câte ori 
este necesar;

• să manifeste spirit de colaborare, altruism faţă 
de ceilalţi părinţi participanţi la parteneriat;

• să susţină activ acţiunile educative desfăşu
rate şi să manifeste încredere în reuşita şi eficienţa 
acestora.

Grădiniţa noastră s-a preocupat de realizarea 
unor parteneriate cu copiii, prin valorizarea şi res
pectarea identităţii sale, cu familia- prin cunoaşte
rea importanţei acesteia şi atragerea în procesul 
didactic cu toate resursele educative ale socie

tăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte 
activ. Identificând şi valorizând dimensiunea perso
nală a individului, realizăm însă, nevoia valorizării şi 
aprecierii familiei ca un mediu primordial şi afectiv 
necesar formării individuale. Familia trebuie sprijini
tă si nu înlocuită în educaţia tinerei generaţii. Şi pe 
parcursul vârstelor şcolare familia rămâne mediul 
afectiv cel mai viabil de securitate şi stimulare.

Se recunoaşte tot mai mult influenţa şi a altor 
instituţii din comunitate asupra informării şi formării 
copilului.

Astfel, la nivelul grădiniţei există contracte de 
parteneriat ce promovează activităţii de religie, 
concepute de cadre didactice cu avizul speci
alizat al preoţilor din parohie. Copiii participă de 
sărbători la slujbele religioase, împartăşindu-se. Se 
subliniază dorinţa copiilor de a fi în legătura per
manentă cu obiceiurile sfinte de-a lungul anului. Ei 
sunt entuziasmaţi şi participă cu plăcere la sărbă
torile prilejuite de Crăciun şi Sfintele Paşti.

De asemenea, colaborarea cu poliţia, este 
marcată prin activităţi susţinute de poliţişti, prin 
educaţia rutieră, comportament civic etc. ISUJ 
Ialomiţa s-a implicat în informarea şi îndrumarea 
cadrelor didactice şi a copiilor.

Primăria este principalul factor al comunităţii lo
cale şi ne-a sprijinit în tot ceea ce am realizat.De 
asemenea, Centrul Comunitar Pentru Persoane în 
Vârstă ce îşi desfăşoară activitatea sub auspiciile 
primăriei Slobozia este un partener de încredere, 
ce se implică cu succes în procesul educaţional.

Astăzi se cere tot mai mult înţelegerea parte
neriatului educativ, ca formă de unificare, sprijin 
şi asistenţă a influenţelor educativ-formale. Expe
rienţa dovedeşte că o atmosferă destinsă între 
agenţii educaţionali facilitează învăţarea. Există 
o reţea complexă de relaţii în cadrul unei instituţii 
şcolare, care are un potenţial în influenţarea edu
caţiei copiilor.

Cele mai importante relaţii sunt:
• relaţiile dintre cadru didactic şi elev;
• relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre 

cadre didactice, dintre cadre didactice şi speci
aliştii care sprijină şcoala, dintre cadre didactice şi 
personalul administrativ al şcolii etc.);

• relaţiile dintre cadre didactice şi părinţi.
Colaborarea dintre instituţia de învăţământ şi

familie presupune o comunicare efectivă şi efici
entă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune 
când este vorba de interesul copilului.

H. Henripise şi V. Ross (1976) identifică două di
mensiuni principale ale implicării reciproce a insti
tuţiei de învăţământ şi familiei în favoarea copilu
lui :

I. dimensiunea relaţiei copil-părinte, vizând 
controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, în ge
neral îndeplinirea sarcinilor şi susţinerea materială 
şi spirituală a activităţii didactice a copilului ;

16



2. dimensiunea relaţiei familie-grădiniţă care 
se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la 
contactele directe ale părinţilor cu reprezentanţii 
instituţiei- cadre didactice, administratori. Aceste 
contacte pot fi întălniri colective dintre admistraţia 
şcolară şi asociaţiile părinţilor, reuniunile de infor
mare a părinţilor cu privire la conţinuturile si meto
dele şcolare, exigenţele cadrelor didactice etc., 
a lecţiilor deschise pentru părinţi, atelierelor de lu
crări practice cu părinţii. Părinţii mai pot colabora 
şi cu prilejul excursiilor, serbărilor, vizitelor, meselor 
comune etc.

La aceste forme de colaborare adăugăm as- 
tazi :

• şcoala părinţilor;
• consilierea psiho-pedagogică;
• orientarea familiei în funcţie de nevoile indivi

duale sau de grup intr-o manieră profesională de 
către specialiştii pregătiţi anume.

Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu institu
ţia de învăţământ sunt eficiente şi benefice ambi
lor factori, în condiţiile în care comunicarea este 
reală, în funcţie de dimensiunea sa umană.

În încheiere, câteva sugestii pentru a sprijini fa
milia şi a lua împreună decizii eficiente:

- Să fim pozitivi, să avem deschidere către opi
niile părinţilor.

- Să nu refuzăm dialogul când e vorba de a lua 
o decizie.

- Să armonizăm punctele de vedere ale familiei 
cu ale instituţiei de învăţământ şi cu ale specialiş
tilor, dacă e nevoie de opinie avizată.

- Să explicăm deciziile luate .
- Să sintetizăm discuţiile referitoare la luarea 

unor decizii.
- Să decidem numai când ne-am sfătuit cu fa

milia. Să centrăm deciziile pe o viziune cât mai 
adecvată despre copil şi să căutăm să avem 
obiective comune cu toţi cei implicaţi în actul 
educaţional, deoarece: « Fiecare copil pe care îl 
educăm este un cetăţean pe care îl câştigăm » 
(Victor Hugo)
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Nr. 3 Slobozia
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Pagina de frumuseţe
“Frumoasă” doamnă în fiecare zi !!!

Se spune că frumuseţea vine din interior, însă 
nu trebuie să fim indiferente nici de cea exterioa
ră. Odată cu trecerea anilor ne trebuie un plus de 
hidratare, un machiaj discret, o cremă luminoasă, 
culoarea rujului în nuanţe uşoare, calde (roz, pier
sică).

Cea mai mare greşeală pe care o poţi face 
este să nu-ţi dai seama că timpul trece şi schim
bările sunt inevitabile. De la păr până la machiaj, 
haine şi comportament, totul trebuie adaptat cu 
cât mai multă delicateţe, astfel încât să se potri
vească noului statut.

La vârsta a treia dermatologul recomandă cre
ma care să conţină în mod obligatoriu peptidele 
şi alte săruri anti-îmbătrânire. Pentru mulţi apropie
rea de vârsta de 60 de ani înseamnă resemnare, 
dar numeroase femei simt că abia acum întine
resc, că este momentul să se schimbe.

Nu renunţa la programele sportive. Te ajută să- 
ţi menţii corpul în forma maximă.

Fii încrezatoare, găseşte un stil care să te avan
tajeze, încălzeşte-ţi culoarea părului , hidratează-l, 
găseşte o tunsoare potrivită. Nu exagera cu ma
chiajul. Cu cât este mai puţin, cu atât este mai 
bine.

Mâinile unei femei îi pot trăda vârsta, de aceea 
se impune o îngrijire atentă, foloseşte o pastă de 
unghii cu o culoare roz pal.

Renunţă la grăsimi saturate, mănâncă mai pu
ţin, alege sursele slabe de proteine, consumă peş
te saptamanal, dar şi nuci şi seminţe, iar zahărul 
să scadă din dieta ta. În felul acesta trăieşti mai 
sănătos şi- ţi păstrezi tonusul ca la tinereţe.

Ai grijă de frumuseţea ta pentru a fi în formă în 
fiecare zi !!!

Consilier, Ani Roşu
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Pagina de spiritualitate

NAŞTEREA MAICII DOMNULUI 
- PRIMA SĂRBĂTOARE DIN CURSUL ANULUI BISERICESC
Naşterea Maicii Domnului, prăznuită de Biseri

că pe 8 septembrie, este prima mare sărbătoare 
din anul bisericesc. A fost fixată în a opta zi din 
anul bisericesc, pentru că cifra opt simbolizează 
ziua veşniciei, viaţa fără de sfârşit. Datorita ei, Fiul 
cel Veşnic al lui Dumnezeu S-a întrupat, a biruit 
moartea şi a dăruit oamenilor viaţa veşnică în Îm
părăţia Cerurilor.

Naşterea Maicii Domnului e începutul mân
tuirii. Ea este aceea care a pregătit şi prin care, 
mai apoi, ne-a venit Naşterea Domnului nostru Ii- 
sus Hristos ca om. Căci a trebuit, ca mai întâi să 
avem Naşterea Maicii Domnului, şi-apoi să vină 
şi sărbătoarea sărbătorilor, Naşterea Mântuito
rului, şi celelalte prăznuiri sfinte ca Întâmpinarea 
Domnului, Schimbarea la Faţă, Floriile, Învierea şi 
Înălţarea, iar în cele din urmă Pogorârea Duhului 
Sfânt. Prin urmare, ceea ce prăznuim noi astăzi, la 
începutul anului bisericesc, este începutul însuşi al 
mântuirii. De aceea putem spune că sărbătoa
rea de astăzi e ca o poartă împărătească prin 
care noi intrăm în cuprinsul cel veşnic al Împără
ţiei lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului mar
chează hotarul astronomic dintre vară şi toamnă. 
Bătrânii spun ca în această zi rândunelele pleacă 
spre zonele calde, insectele încep să se ascun
dă în pământ, iar frigul îşi face simţită prezenţa. 
De aici şi spusa: „O trecut Sântămarie, leapădă şi 
pălărie!" Este vremea în care se desfăşoară dife
rite târguri şi iarmaroace. Din această zi se încep 
unele activităţi practice specifice: culegerea 
unor fructe ş i plante medicinale, b ă tutul nucilor, 
recoltarea ogoarelor, culesul viilor, semănatul ce
realelor de toamnă.

Fecioara Maria este cea mai îndrăgită divini
tate feminină a Panteonului românesc, invocată 
şi astăzi de fete pentru grăbirea căsătoriei, de fe
mei pentru uşurarea naşterii, de păgubiţi pentru 
prinderea hoţilor. Ea are trăsăturile Născătoarei, 
invocată în momentele de grea cumpănă ale 
omului. În basme ajuta eroinele să iasă din impas, 
dar le pedepseşte cu asprime când îi încalcă 
ordinele, vindecă boli grele, redă vederea fiicei 
orbite de mama vitrega, înzestrează fecioara 
vrednică şi ascultătoare şi o căsătoreşte cu fiul de 
împărat. În unele tradiţii Maica Domnului, adesea 
identificată cu astrul nopţii, Luna, sau cu Pămân
tul, se roagă de Dumnezeu să nu prăpădească

lumea, să nu izgonească vânturile cu avantajele 
pe care le aduc acestea oamenilor.

Atributul de rugătoare vine din solidaritatea 
Maicii Domnului cu Biserica şi cu toţi cei înfiaţi ei 
prin Hristos. Trebuie să precizez că acest atribut 
vine în sprijinul ideii că, în faţa lui Dumnezeu, nu 
ne prezentăm ca inşi izolaţi ci în comuniune, în 
solidaritate, prin rugăciunile unora pentru alţii şi a 
sfinţilor pentru noi. Mijlocirea Maicii Domnului este 
bineînţeles diferită de cea a lui Hristos. Ea mijlo
ceşte pe lângă Hristos. Mesajul ei teologic, cu pri
lejul nunţii din Cana Galileei: „Faceţi tot ce vă va 
spune El" (loan II, 3-5), ne descoperă că ea nu 
are o învăţătură a sa, căci ea este om ca toţi 
ceilalţi oameni. Ea trimite la Hristos, nu se opreşte 
la sine, nu face din sine un centru, ci îndrumă spre 
unicul centru, Hristos.

Se zice că un copil îşi căuta mama. „Nu aţi vă
zut pe mama?" - întreba copilul. şi cineva îi spune: 
„Mă copile, am văzut o femeie, a trecut adinea
ori pe aici". Dar zice copilul: „Eu nu caut o feme
ie, eu o caut pe mama". Nici mamele noastre nu 
sunt o femeie ca toate femeile, ci sunt unice faţă 
de celelalte femei. Deci Maica Domnului, dacă 
îngerul a spus: „Binecuvântată eşti tu între femei", 
nu mai avem noi alt cuvânt să spunem că Maica 
Domnului a fost o femeie ca toate femeile, pentru 
că nu a fost o femeie ca toate femeile.

Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim şi era 
din seminţia lui Iuda. Soţia lui Ioachim era Ana, 
fiica preotului Matthan. Erau în vârstă şi fiind lip
siţi de copii erau priviţi de ceilalţi ca blestemaţi. 
Astăzi, atât de mult şi-a schimbat lumea „fiziono
mia", încât considera că eşti blestemat dacă ai 
prea mulţi copii. Ioachim şi Ana nu sunt resemnaţi, 
nu-şi spun „nu mai avem ce face", ci îndrăznesc 
să-i ceară lui Dumnezeu, ceea ce noi definim a fi 
imposibil: să fie părinţi la o vârstă înaintată. Aceş
tia depăşesc rigorile ştiinţei „nu ai voie să naşti 
decât până la o anumită vârstă". Nu se tem că 
vor naşte un copil cu handicap şi asta pentru că Îl 
aşează pe Dumnezeu în această lucrare. Sfântul 
loan Damaschin spune că firea celor doi s-a biruit 
prin har şi a rămas supusă. Nu a luat-o înaintea 
harului. A aşteptat neroditoare, până când harul 
a înflorit rodul.

După ce s-a născut fericita Fecioară Maria, 
până la vârsta de trei ani a fost sub paza părinţilor 
care au învăţat-o aceleaşi frumoase virtuţi pe care
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şi ei le-au practicat. Parcă o vedem 
pe bătrâna Ana cum o învăţa rugă
ciuni şi nu ne putem opri să nu ne 
gândim că multe mame astăzi nu 
poartă de grija copiilor lor. Astfel în 
primii anişori, nu-i aduc la biserică, 
nu le arată sfânta credinţă şi nu-i fe
resc de locurile periculoase care le 
strică creşterea sănătoasă.

Mulţi părinţi nu se împărtăşesc 
când sunt tineri şi mare greşeală 
fac pentru că şi pruncul care este 
în pântece trebuie să primească 
din taina aceasta sfântă ca să iasă 
un copil cu sfinţenie în el. Dar mulţi 
părinţi tineri nu fac lucrul acesta, iar 
după ce li s-au născut copilaşii nu-i aduc cu anii 
la biserică ca să fie împărtăşiţi. Până la vârsta de 
7 ani, copiii trebuie aduşi la biserică să fie împăr
tăşiţi. Să se intereseze măcar bunicile dacă părin
ţii nu sunt în stare şi n-au credinţă, pentru că prin 
trupul şi sângele Domnului se sfinţesc copiii.

Vai de părinţii care nu-şi cresc copiii în frica de 
Dumnezeu, căci vor avea multe de tras de pe 
urma lor, deoarece aceşti copii lăsaţi de capul lor 
vor rămâne surzi la sfaturile şi poruncile părinteşti. 
Aceşti copii vor avea dezgust pentru tot binele, 
nu vor fi în stare să se ocupe de lucruri serioase 
şi nu îşi vor face datoria nici în servici, nici în casa 
părinţilor. Vor fi nestatornici în căsătorie, complet 
dezorientaţi în toate problemele vieţii şi nefolosi
tori pentru întreaga societate. De aceea auzim şi 
vedem cum tineretul nostru face atâtea crime, 
violuri, furturi, bătăi, beţii şi tot felul de nenorociri, 
supărând grozav pe părinţii lor.

Aceşti părinţi care n-au avut grija de ei acum 
îşi iau plata şi vor mai avea şi o altă judecată şi 
suferinţă veşnică, pentru că nu şi-au făcut datoria 
faţă de copiii lor ca să le arate lumina învăţăturii 
Domnului Hristos. Sfânta Scriptură ne spune cum 
patriarhul Iacob a avut un vis cu o scară lungă ce 
lega cerul cu pământul pe care suiau şi coborau 
îngerii lui Dumnezeu.

Frumos şi mare vis pentru că scara din visul lui 
Iacob este Preasfânta Fecioară Maria a cărei 
naştere o prăznuim astăzi. Ea este aceea care a 
legat cerul cu pământul şi prin curăţenia sufletului 
şi a trupului ei a pogorât pe Fiul lui Dumnezeu pe 
pământ. Prin ea ne înrudim şi noi cu Dumnezeu şi 
mai mult chiar ne facem fiii lui Dumnezeu. Odată 
cu naşterea Fecioarei Maria, îngerii cerului co
boară la noi ca să ne ridice sus de pe pământul 
acesta care prin păcatul lui Adam a primit bles
tem, lacrimi şi suferinţe.

Să băgăm de seamă, încă, că dedesubt, sub 
scara aceasta, este o altă scară care duce jos,

spre iad. Pe această scară suie şi 
coboară îngerii iadului, demonii. În
gerii cerului vor să ne lege cu Dum
nezeu, în timp ce îngerii iadului vor 
să ne lege cu diavolii întunericului. 
Depinde de viaţa noastră, de cine 
vrem să ascultăm, căci în viaţa 
noastră se amestecă puterile ceru
lui, dar şi ispitele iadului.

Să ne facem socoteală în mo
mentul de faţă fiecare şi să vedem 
de cine ascultăm mai mult. Să pri
vim la viaţa noastră şi să ne vedem 
faptele bune sau păcatele şi de 
aici vom putea să înţelegem ai cui 
suntem în momentul de faţă şi cui 

slujim, lui Dumnezeu, sau diavolului.
Să serbăm deci cu bucurie, fraţi creştini, sfânta 

zi a naşterii Maicii Domnului. S-o lăudăm cu cân
tări duhovniceşti, să cădem în genunchi înaintea 
sfintei ei icoane şi să binecuvântăm pe aceea 
pe care îngerii o laudă în cer. Să o venerăm cu 
toată evlavia şi cu toată dragostea, căci prin mij
locirile ei ne facem fii iubiţi ai lui Dumnezeu, ne 
umplem de darurile cereşti şi ne curăţim inimile 
mărturisind-o ca Maica lui Dumnezeu.

Să avem în ea desăvârşită încredere şi s-o che
mam în ajutor în orice împrejurare, în timpul vie
ţii noastre căci Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu şi Fiul ei cel Unul Născut, i-a dat cheia 
comorilor milostivirii Sale, ca Maicii lui Dumnezeu 
celei prea iubite şi ea este atotputernică ca să 
ne ajute şi să ne apere în nevoile şi în necazurile 
noastre. Dar şi noi să fim recunoscători şi, mai ales, 
partea femeiască să-i urmeze vieţii ei curate întru 
totul, cu sfinţenie, modestie şi, mai ales, smerenie. 
Fiecare să înalţe mereu rugăciuni către Dumne
zeu ca să-şi izbăvească sufletul de ispită.

RUGĂCIUNE
O, Prea Sfântă Fecioară Maria, Împărăteasa 

cerului şi a pământului, care te-ai născut din sfin
ţii tăi părinţi Ioachim şi Ana, noi nu avem cununi 
de aur ca să încununăm cinstită fruntea ta şi nu 
putem să-ţi înălţăm atâtea biserici şi altare după 
meritul pe care-l ai. Sufletul nostru însă să fie bise
rică, iar inima altarul, unde să ardă tămâia rugă
ciunilor noastre.

Roagă pe Fiul tău neîncetat pentru tot neamul 
nostru creştinesc ca să ne ierte şi să ne ajute să 
putem face şi noi voia Sa, pentru ca şi noi să fim 
în partea celor ce se mântuiesc în vecii vecilor. 
Amin.

Astăzi, 26 august 2013 
Inspector social-misionar 

Diac. Chiru Cristian-ştefăniţă
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HIPERPLAZIA BENIGNĂ DE PROSTATĂ
Prostata face parte din sistemul reproducă

tor masculin. Prostata normala are dimensiu
nea unei nuci. Este situate sub vezica urinara 
si inconjoara uretra ( canalul prin care urina 
este eliminate din vezica urinară la exterior). 
Pe masură ce un bărbat înaintează în vârstă, 
prostata începe să crească, condiţie denu
mită hipertrofie benignă de prostată. Atunci 
când se măreşte, prostata începe să bloche
ze jetul de urină.

Cauze de apariţie ale HBP
Cauzele de apariţie ale HBP, nu sunt bine 

înţelese. Nu există un factor de risc specific 
care să determine apariţia acesteia. Se ştie 
că apare la bărbaţii în vârstă datorită schim- 
barilor în echilibrul hormonilor sexuali.

Care sunt simptomele asociate 
cu HBP?
Multe simptome rezultă din obstrucţia uretrei 

şi pierderea treptată a funcţiei vezicii urinare, 
ce poate duce până la golirea incomplete a 
acesteia. Simptomele cel mai frecvente sunt:

- Urinare mai frecventă mai ales pe timp de 
noapte;

- Scăderea intensităţii jetului urinar, întreru
perea acestuia;

- Dificultate în iniţierea micţiunii;
- Senzaţia că vezica nu s-a golit complet;
- Dificultate în a amâna urinarea.
Uneori, la un bărbat cu HBP poate apărea

retenţia acută de urină (imposibilitatea de a 
urina). Retenţia de urina poate fi declanşată 
de ingestia de alcool, temperaturi scăzute 
sau o perioadă lungă de imobilizare.

Cum este diagnosticata HBP?
- Evaluarea unui pacient cu HBP constă 

în:
- Obţinerea de către medic a unui istoric 

amănunţit al pacientului;
- Efectuarea examenului clinic (inclusiv a 

tuseului rectal, ce oferă, medicului informatii;

despre mărimea şi consistentă prostatei);
- Recoltarea unui sumar de urină;
- Determinarea PSA-ului (antigen specific 

prostatic), un test de sânge;
- Efectuarea unei ecografii abdominale cu 

evaluarea rinichilor, vezicii urinare şi determi
narea volumului prostatei.

Când ar trebui sâ merg la 
doctor?
Un pacient ar trebui să meargă la doctor 

dacă prezintă simptomele menţionate an
terior. De asemenea, ar trebui să meargă la 
doctor în caz de urinare cu sânge, durere la 
urinare, senzaţia de arsură la urinare sau im
posibilitatea de a urina.

În ce constă tratamentul HBP?
HBP este o afecţiune pentru care există mai 

multe opţiuni de tratament. Acestea includ 
tratamentul medicamentos (există două ti
puri de medicamente, unele utilizate pentru 
relaxarea prostatei cu îmbunătaţirea jetului 
urinar şi scăderea numărului de micţiuni noc
turne, iar altele pentru reducerea volumului 
prostatei) sau tratamentul chirurgical. Alege
rea tipului de tratament depinde de mai mul- 
ti factori, cum ar fi, cât de supărătoare este 
simptomatologia, volumul prostatei, prezenta 
altor boli asociate, vârsta pacientului.

Dr. Urolog Iordan Nicolas
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RÂSUL -  UN REMEDIU PENTRU MINTE ŞI CORP.
Sunt căsătorit de 20 de ani şi mereu îndră

gostit de aceeaşi femeie.
- Mi se pare un lucru admirabil!
- Dar şi periculos... Daca află nevastă- 

mea, mă omoară!

/ l î \

Miezul nopţii. Un beţiv se leagănă din gard 
în gard, când e oprit de un poliţist.

- Vă rog frumos, actele dv. şi să-mi spuneţi 
unde mergeţi!

Beţivul se uită lung şi răspunde:
- Mă duc la o conferinţă despre efectele 

nocive ale alcoolului şi despre riscul beţivilor 
de a deveni rataţi.

Poliţistul se uită la el fix şi întreabă:
- La ora asta? Cine ţine o conferinţă des

pre aşa ceva la miezul nopţii?
- Nevastă-mea şi, mai mult că sigur şi soa- 

cră-mea.

La ora de desen, un copil desena un înge- 
ras! Vine profesorul si-i zice:

- Ce desenezi acolo?
- Un îngeras!
- Cu trei aripi!? Ingerii au 2 aripi .Unde ai 

mai vazut îngeras cu trei aripi, copilule?
- Dar dumneata cu doua aripi unde ai 

vazut?

Îmi este cu neputinţă să vă căsătoresc, 
explică ofiţerul stării civile, moldoveanului. 
Mireasa nu are decât 17 ani şi ai nevoie de 
consimţământul tatălui!

- Păi cine credeţi că e individul care stă 
lângă uşă cu puşca în mână?!

/ i î \

Doi alpinişti la marginea unei prăpăstii.
Zice unul:

- Aici a picat ghidul nostru anul trecut!
Celălalt scandalizat:
- Şi asta spui tu aşa de liniştit?

- Păi ce, era deja destul de vechi şi avea şi 
câteva pagini rupte!...

La vorbitorul închisorii, soţia îi spune soţului:
- Copiii au crescut şi pun întrebări...
- întreabă unde-i tatăl lor?
- Nu! întreaba unde ai pus banii pe care i-ai 
furat...

- Mămico, găinile beau benzină?
- Nu, Bulişor!
- Şi atunci de ce se scumpesc ouăle de 

cîte ori Guvernul scumpeşte benzina?
Ai văzut-o, dragă, pe tânăra aceea care 

zâmbea la mine?
- Nu-i nimic, iubitule, şi pe mine m-a bufnit 

râsul când te-am văzut prima oară...

, i  (T\

Şi ce probe aveţi că inculpatul era beat 
cînd l-aţi oprit şi i-aţi cerut permisul de con
ducere?

- Păi, domnule judecător, s-a aplecat şi a 
încercat să facă sul linia albă continuă din 
mijlocul străzii.

/ l î \

- Fiul meu vă datorează bani pentru un 
costum pe care i l-aţi făcut acum trei ani, 
îi spuse croitorului un scoţian care tocmai 
intrase în magazin.

- Şi dumneavoastră aţi venit să-mi daţi 
banii, nu-i aşa?

- Nu! Aş dori să-mi comand şi eu un cos
tum în aceleaşi condiţii.

/ l î \

Cel mai bun mod de a-ţi testa bărbatul la 
fidelitate: dimineaţa, când încă doarme, îl 
intrebi:
- Pleci la a ta sau rămâi la mine?
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Bulă în prima zi la şcoală, foarte agitat. 

Profesoara îl vede aşa de nervos şi îl întreabă:
- Ce ai, Bulă, de eşti aşa de nervos?
- Păi se poate, doamna profesoară, pe uşă 
scrie clasa 1 şi aici sînt bănci de lemn...

(
• i \  / i i \

La stomatolog, vine un pacient nou. 
Doctorului i se pare cunoscut, aşa că se 

uită mai atent la el, după care vesel îi spune:

- Mă bucur! Dv. sunteţi poliţistul care m-a 
amendat ieri în parcare, nu-i aşa?

(
• i N, / ' * » \  î 'V î \

- În ultimul timp te văd foarte prost dispus. 
Ai probleme?

- Am aflat că în curând voi fi tată.
- Şi ce e rău în asta?
- Nevastă-mea nu a aflat încă.

(• *\ V*\ f%i\

GASTRONOMIE
SALAM DE BISCUIŢI

Ingrediente:
- 250 g biscuiţi simpli
- 250 g zahăr
- 100 g unt
- 50 g cacao + înca 

puţină cacao (sau pu
dră de ciocolată) pen
tru folie

- 75 g nucă prăjită 
(sau stafide înmuiate în apă călduţă sau 2 lin
guriţe cafea instant)

- 120 ml lapte
- esenţă de rom (sau rom)

Mod de preparare:
Zdrobiţi biscuiţii cu mâna până obţineţi 

bucăţele mici. Amestecaţi cu nuca (sau sta
fidele) tăiată bucăţi mici, dacă folosiţi. într-o 
crăticioară puneţi 60 ml lapte şi zahărul şi fier- 
beţi până se face un sirop legat (cca. 1 minut 
după ce începe să facă spumă siropul). Adă
ugaţi untul şi amestecaţi până se topeşte. 
Adăugaţi cacaoa (şi cafeaua dacă folosiţi) 
dizolvată în 60 ml lapte. Adăugaţi şi esenţa de 
rom. Lăsaţi să dea în clocot. Turnaţi treptat si
ropul peste biscuiţi, amestecând din când în 
când până vedeţi că se leagă biscuiţii şi se 
înmoaie un pic. S-ar putea să nu aveţi nevoie 
de tot siropul. Pe o folie de plastic presăraţi 
puţină cacao (sau pudră de ciocolată) şi pu
neţi jumătate din compoziţie. Rulaţi strâns sub 
formă de rulou şi împingeţi din ambele cape
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te să scoateţi aerul din salam. Legaţi strâns la 
ambele capete şi daţi salamul de biscuiţi la 
frigider câteva ore sau peste noapte. Repe
taţi cu restul de compoziţie. Tăiaţi salamul de 
biscuiţi felii şi serviţi.

SUC NATURAL DE FRUCTE

Ingrediente:
- 1-2 mere roşii
- 1-2 mere galbene
- 1-2 mere verzi
- 1-2 pere
- 1-2 banane
- 2 morcovi

Mod de preparare:
Merele se spală, cele mari se taie pe ju- 

matate sau sferturi, cele mici se introduc în 
tregi. Morcovii se spală şi se introduc între
gi, iar bananele doar 
se curăţă de coajă.
Pentru unele storcatoa- 
re este necesară tăierea 
acestora în felii sau chiar 
curaţarea de coajă.

Se introduc în storcă
tor şi în cateva minute 
veţi avea un suc natural 
delicios şi sănătos.

Pofta buna!


