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?şte copacii până când le cad toate frunzele, 
apoi încurajează-i să încerce din nou anul."

Chad Sugg



DIN SUMAR:
Despre "noi"

Nimeni nu este mai presus de "Lege" 
Sănătate 

Gastronomie 
Pagina de frumuseţe 

Spiritualitate 
Teme - Psihologie 

Diverse
Evenimente în cadrul centrului 

Ştiaţi că...



Primar,
Alexandru Stoica

Suntem alături de persoanele vârstnice 
beneficiare ale Centrului Comunitar, unde 
după o viaţa de muncă trăită cu înţelepciune 
şi cumpătare, să găsească aici cu toţii căldura 
unui cămin, pentru o viaţa activă, împlinită, 
decentă şi demnă. Centrul comunitar vrea 
să fie o deschidere spre nou, care să permită 
transparenţa, problemele vârstnicilor, micile 
lor bucurii care le trăiesc alături de familiile lor 
sau prieteni, şi dorim să le fim aproape, să le 
oferim preţuirea şi ajutorul de care au nevoie, 
celor care ne-au crescut şi educat.
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VREMURI PETRECUTE ODATA CU VIATAm

Să ştii să-ţi petreci vremea peste timp 
este o artă, un exerciţiu de acceptare, 
de împăcare cu sine însuşi, cu trecutul, 
cu frustrările, de conservare a unui spirit 
liber, este momentul în care poţi descoperi 
cu imensă bucurie că inima nu poate 
îmbătrâni...

Specialişti spun că vârsta de 60 de ani 
este ideala pentru începutul unui anume 
antrenament psihic, unul în care ajungi 
să înveţi să te simţi bine cu tine însuţi, să 
cultivi plăceri cărora până acum nu le-ai 
oferit multă atenţie precum contemplarea 
naturii, meditaţia, gustul pentru muzică...

Este momentul în care să-ţi oferi 
ti mp, o investiţie care va fi sursa ta de 
energie pentru următorii ani şi care te 
va menţine activ, dacă nu fizic, cel puţin 
psihic,spiritual,sufleteşte.

Bătrâneţea este un dar de care, din 
păcate, beneficiari nu sunt foarte mulţi.

Trecerea timpului peste om este o 
ocazie de a primi şi a oferi în continuare ce

ai mai bun în tine, să fii tu însuţi, conştient 
de valoarea ta ca om.

Să fi „bătrân" era odată o onoare. 
Pentru că era înţeles că în cei bătrâni se 
află secretele Vieţii şi aminti rile ce sunt 
rădăcinile existenţei noastre.

Tot puţini tineri se îndreaptă cu respect 
pentru a le cere sfatul înţelept.

Pentru că în lumea de azi tinereţea este 
tot ceea ce contează. Doar tinereţea este 
stimată şi respectată. Cei care nu mai sunt 
tineri fac tot ce pot pentru a ascunde lucrul 
acesta, de la chirurgie plastică până la 
maşini sport. Filmele şi media ne agasează 
în conţi nuu cu această idee, că tinereţea 
este motivul pentru a trăi şi scopul vieţii

Momentul Trandafirului

În anumite sensuri, precum un trandafir 
abia deschis, tinereţea poate fi văzută 
în mod legiti m ca scop al vieţii. Precum 
trandafirul, venim ca sămânţă, atât de mică
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încât cu greu poate fi văzută cu ochiul liber. 
Noi creştem pentru a ne naşte, venind ca 
bebeluşi din pântecul mamei noastre - la fel 
cum sămânţa trandafirului creşte pentru a 
deveni un mic lăstar, ce iese din pământ.

Atât oamenii cât şi trandafirii cresc până 
devin persoane mature sau plante. Atunci 
începe reproducerea. Posibila mamă 
devine frumoasă şi atractivă iar capetele 
tuturor băraţilor se întorc după ea. În 
aceeaşi etapă trandafirul explodează în 
frumuseţea sa maiestuoasă, şi insectele 
sunt atrase către mijlocul său roşu, galben, 
alb.

În mare parte din lumea de azi, acţiunile 
şi valorile se întemeiază pe acest moment 
al tinereţii şi al pasiunii, cu mişcarea lui 
rapidă - chiar violentă, agresivă - şi deseori, 
o lipsă totală de compasiune. Acesta 
este comportamentul ce caracterizează 
momentul cuceririi.

Este acea stare ce caracterizează b ărbaţii 
aflaţi în compefiţie pentru o femeie.

Şi totuşi această înflorire, acest moment 
fertî l, plin de cea mai mare pasiune, este 
acel aspect al Vieţii pe care - cu preţul 
tuturor celorlalte lucruri - lumea a ales să-l 
divinizeze.

Îmbătrânirea si Cercul Vieţii

Oare se poate ca o întreagă cultură 
să venereze întreaga energie a tinereţii, 
agăţându-se de ea ca de singura valoare 
reală şi refuzând să-i dea drumul, ca şi cum 
ar fi Marele Premiu al Vieţii?

Dacă Viaţa are un scop mult dincolo de 
imaginile exterioare ale lumii. Dacă Viaţa 
noastră nu e decât un ciclu într-o spirală, 
aşa cum spun bunicii, o întoarcere, şi încă 
o întoarcere ce ne conduce înapoi către 
Izvorul Vieţii?

Şi atunci, pentru a rămâne fideli scopului 
nostru superior, trebuie să permitem 
bătrânilor să facă trecerea atunci când 
aceasta trebuie făcută.

Aşa că trebuie să sărbătorim bătrânii 
ce merg pe străzile fiecărei comunităţi 
din lume cu trupurile lor neodihnite şi 
înţelepciunea lor neexplorată.

Ai noştri bătrânii nu sunt doar trecutul, 
dar şi mai important, ei sunt viitorul. 
Viitorul nostru. Cu excepţia bebeluşilor, 
care încă nu pot vorbi, doar ei şfiu că Cercul 
Vieţii se completează pe sine.

Pe ei, pe bătrânii noştri îi invităm să 
participe încă în vieţile noastre, şi astfel 
ei vor fi capabili sa ne spună când este 
momentul potrivit să facem trecerea.

Mari filozofi ai lumii omagiază
bătrâneţea, astfel:

1. Tragedia vieţii este că îmbătrânim 
prea repede şi devenim înţelepţi prea 
târziu. (Benjamin Franklin).

2. Le-aş dovedi oamenilor cât greşesc 
că încetează să iubească atunci când 
îmbătrânesc, fără să şfie că îmbătrânesc 
numai atunci când încetează să iubească 
(Gabriel Garcia Marquez).

3. Bătrâneţea începe atunci când începi 
tu să te temi de ea (Alexandru Vlahuţă).

4. Tragedia vârstei nu este de a fi bătrân, 
ci de a rămâne tânăr (Oscar Wilde).

5. Bătrâneţea este o mufilare a corpului, 
care rămâne întreg: toate le are şi la toate 
lipseşte ceva (Democrit).

6. Fiecare om doreşte un trai îndelungat, 
dar nici unul nu vrea să fie bătrân ( Francois 
de La Rochefoucauld).

7. Bătrâneţea stimată şi onorată de 
tineri, devine mai uşoară (Cicero).

8. A îmbătrâni, este singurul mijloc de a 
trăi mai mult. (Voltaire).

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Ialomiţa 
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Aici, a doua familie
Trăim cu toţii într-o perioadă a istoriei al cărui ritm trepidant nu ne permite să ne gândim cu 

mai multă atenţie la părinţi i sau chiar bunicii noştri, aşa cum adinioară se întâmpla cu familia 
tradiţională.

Aici la centru comunitar, beneficiarii găsec utilitatea prin participarea la unele activităţi, evită 
izolarea, simt nevoia să vorbească despre realizarile muncii lor, nevoia de acţiune, de a face ceva 
important, nevoia de a fi într-un grup, dorinţa de a fi respectat, aici se crează o atitudine pozitivă 
faţă de vârstă, crearea de lucruri noi şi interesante.

Vă arătăm prin fotografie, activităţile noastre, acti vităţi care ne reprezintă....

• Ministrul Muncii Rovana Plumb, alături de beneficiarii centrului....
Mulţumim pentru vizita în centrul nostru!

• Împreună de 8 Martie în cadrul centrului...



• Împreună de 8 martie si la cantina socială...

• 15 aprilie 2014 -  trei ani de la înfiinţarea centrului.
Diplome de onoare pentru colaboratorii si beneficiarii implicaţi cu tot sufletul în cadrul 

activităţilor.....
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• A mai trecut un an si aşteptăm altul. 
Aniversarea zilelor de naştere.

• Hristos a în viat! De Paşte împreună.
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• Cu porţile deschise....ISU si Jandarmeria Ialomiţa



• "Ziua Mişcării".........parteneriat cu DSP Ialomiţa

• Ziua poeziei...............
Sensibilitate, curaj, trăiri, spuse în versuri.

•Profesorul chinez Wang, cu produse naturiste pentru noi.



„ Timpul este singura monedă a vieţii tale. Cheltui-o eficient pentru viitorul tău!"
Întocmit, Ani Roşu

1 Octombrie
"Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice*

- Ziua pensionarului"
Organizaţia Naţiunilor Unite, a

apreciat în anul 1990 că este necesar ca 
statele lumii, guvernele lor să omagieze 
generaţiile vârstnice, pentru contribuţia 
lor la dezvoltarea societăţii; unul din aceste 
documente, este Rezoluţia numărul 
45/106 din 14 decembrie 1990, prin care 
ONU a stabilit că ziua de 1 octombrie 
să fie înscrisă în calendarul lumii ca "Zi 
Internaţională a Persoanelor Vârstnice". 
De atunci, în toale tările membre ale ONU, 
printre care si ţara nostră, la 1 octombrie 
au loc manifestări variate, care au ca scop 
aprecierea persoanelor vârstnice, precum 
si aducerea în prim- planul preocuparilor 
autorităţilor statului si al opiniei publice a 
problemelor vârstnicilor.

Si în oraşul nostru ziua de 1 octombrie 
se sărbătoreşte în fiecare an, cu o masă 
fesfivă sau spectacole cu invitaţi de 
onoare şi încercăm să fie o zi specială, 
nu doar pentru seniori, ci pentru noi toţi 
cei care ar trebui să la arătăm respect şi

preţuire pentru eforturile şi reuşitele de 
care au dat dovadă de-a lungul fimpului.

Avem oameni minunaţi care au marcat 
istoria, au muncit cu hărnicie, au adunat 
bogaţie materială dar şi spirituală, 
seriozitate, pregăfire profesională, dar ei 
şfiu să şi petreacă.

Dezvoltarea umană confinuă şi după 65 
de ani, vârsta a treia este tot mai frecvent 
considerate o perioadă a vieţii în care 
experienţa, cunosfinţele, capacitatea de 
creaţie pot şi trebuie să fie folosite din 
plin. Un vârstnic acti v nu îmbătrâneşte 
intelectual, fizic, social şi nu are fimp să 
se gândească la bătrâneţe.

Astăzi, când singurul spaţiu singur 
şi inti m, familia, trece printr-o criză de 
idenfitate, e cu atât mai multă nevoie de 
a fi alături, în ceasurile grele ale vârstei a 
treia, de cei care ne-au crescut şi educat.

Centrul comunitar, aduce împreună o
comunitate puternică, a căror membrii
sfimulează solidaritatea, schimbul
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de valori, învaţă tânăra generaţie din 
experienţa si poveştile lor de viaţă, sunt 
oameni calmi, respectuoşi, oameni care 
reînvată să fie activi, spontani şi creativi.

Îşi doresc tot timpul a fi înconjuraţi de 
iubire, armonie, senzaţia de bine în interior, 
satisfacţie, mulţumire sufleteasca, pace 
şi acceptare. Aşadar nu trebuie uitat că 
persoanele de vârsta a treia au nevoie de 
cineva alături şi că trebuie făcut tot ce se 
poate pentru a le asigura, cât mai mult 
timp posibil, sănătatea şi autonomia. Este 
o datorie morală a familei şi a comunităţii, 
a societăţii în general, de a crea şi de a 
menţine anumite condiţii pentru oamenii 
care au ajuns la o vârsta înaintată, dar 
această datorie este deopotrivă şi una 
de răsplătire a contribuţiei generaţiei 
precedente la sporirea zestrei materiale

şi spirituale de care se bucură generaţia 
prezentă. S-ar putea modul în care noi 
reuşim să organizăm cadrul social şi 
instituţional pentru vârstnicii de azi, să 
se constituie într-un model al unui viitor 
cadru de integrare socială a propriei 
noastre generaţii.

Presedintele Consiliului Judetean 
Ialomita, D-ul Horhocea, a fost reales in 
functi e pe 02.09.2014, pentru intreaga 
activitate depusa cu membrii biroului.

Beneficiarii centrului comunitar, 
adresează multumiri sincere 
autorităţilor locale pentru sprijinul 
acordat pensionarilor, pentru prezenta 
şi implicarea lor în toare activităţile 
organizate şi în viaţa lor şi multumesc 
pentru aceasta locaţie plină de căldură şi 
plină de viaţă.



„Nimeni nu este mai presus de lege"
Măsuri prevăzute de legislaţia română privind ocrotirea 

şi asistenţa persoanelor vârstnice

--------------------------------------------------- R ă să rit?  n / a m u rg

Măsura curatelei a fost reglementată 
încă din perioada romană, reprezentând 
o instituţie juridică temporară de ocrotire 
a persoanelor capabile care, din diferite 
motive, nu îşi pot apăra singure interesele. 
Noul Cod civil român aprobat prin Legea 
nr. 287/2009 reglementează posibilitatea 
instituirii curatelei pentru situaţiile 
speciale în care, din cauza bătrâneţii, a bolii 
sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, 
deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi 
administreze bunurile sau să îşi apere 
interesele în condiţii corespunzătoare şi, 
din motive temeinice, nu îşi poate numi 
un reprezentant sau un administrator.

Competenţa de instituire a curatelei 
aparţine instanţei de tutelă, respectiv 
judecătoria de la domiciliul persoanei 
pentru care se instituie curatela. Această 
reglementare are caracter de noutate în 
Noul Cod civil român, spre deosebire de 
vechea reglementare civilă care conferea 
autorităţii tutelare, reprezentate de 
primar, dreptul de a institui această 
măsură.

Curatela se poate institui la cererea 
celui care urmează a fi reprezentat, 
a soţului său sau a rudelor. Totodată, 
curatela se poate institui la cererea 
persoanelor apropiate, administratorilor 
şi locatarilor casei în care locuieşte 
persoana aflată în nevoie, a organelor 
administraţiei publice locale, instituţiilor 
de ocrotire.

Curatela nu se poate institui decât cu 
consimţământul celui reprezentat, în 
afară de cazurile în care consimţământul 
nu poate fi dat.

Instituirea curatelei nu aduce nici o

atingere capacităţii celui pe care curatorul 
îl reprezintă, ca atare, cel reprezentat 
poate încheia personal actul juridic civil 
sau chiar îl poate revoca pe curator. 
Reprezentarea prin curator se va face 
doar în condiţiile precizate de de către cel 
reprezentat şi în limita puterilor conferite 
de acesta. În situaţii de excepţie, în care 
cel reprezentat nu este în măsură să dea 
instrucţiuni curatorului său, instanţa de 
tutelă este abilitată să dea instrucţiuni 
acestuia.

Numirea curatorului se face de instanţa 
de tutelă, cu acordul celui desemnat, 
printr-o încheiere care se comunică în 
scris curatorului şi se afişează la sediul 
instanţei de tutelă, precum şi la primăria 
de la domiciliul celui reprezentat.

Poate fi numită curator orice persoană 
fizică având deplină capacitate de exerciţiu 
şi care este in măsură să îndeplinească 
această sarcină. În situaţia în care când cel 
interesat a desemnat, prin act unilateral 
sau prin contract de mandat, încheiate în 
formă autentică, o persoană care să fie 
numită curator, aceasta va fi numită cu 
prioritate de instanţa de judecată.

Curatorul este în drept să ceară 
înlocuirea sa după 3 ani de la numire, 
însă, pentru motive temeinice, curatorul 
poate cere înlocuirea sa şi înaintea 
împlinirii termenului de 3 ani.

În situaţia în care au încetat cauzele 
care au provocat instituirea curatelei, 
aceasta va fi ridicată de instanţa de 
tutelă la cererea curatorului, a celui 
reprezentat sau a persoanelor apropiate, 
administratorilor şi locatarilor casei în 
care locuieşte persoana aflată în nevoie,
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a organelor administraţiei publice locale, 
instituţiilor de ocrotire.

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice prevede, 
printre altele, si modalităţi de asistenţă a 
persoanei vârstnice în vederea garantării 
exercitării drepturilor civile si protecţiei 
împotriva abuzurilor. Astfel, potrivit 
actului normativ menţionat, autoritatea 
tutelară sau, după caz, consilierii 
juridici angajaţi în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului în a cărui rază 
teritorială domiciliază persoana vârstnică

au obligaţia de a acorda, la solicitarea 
acesteia, consiliere gratuită în vederea 
încheierii actelor juridice de vânzare- 
cumpărare, donaţie sau împrumuturi 
cu garanţii imobiliare care au drept 
obiect bunurile mobile sau imobile ale 
persoanei vârstnice respective. Persoana 
vârstnică va fi asistată, la cererea acesteia 
sau din oficiu, după caz, în vederea 
încheierii unui act juridic de înstrăinare, 
cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce 
îi aparţin, în scopul întreţinerii si îngrijirii 
sale, de un reprezentant al autorităţii 
tutelare a consiliului local în a cărui rază 
teritorială domiciliază persoana vârstnică 
respectivă. Obligaţia de întreţinere si de

îngrijire, precum si modalităţile practice 
de executare a lor vor fi menţionate 
expres în actul juridic încheiat de notarul 
public.

Autoritatea tutelară a consiliului local 
în a cărui rază teritorială domiciliază 
persoana vârstnică va primi din oficiu un 
exemplar al actului juridic încheiat .

Neexecutarea obligaţiei de întreţinere 
si de îngrijire de către noul proprietar al 
bunurilor obţinute ca urmare a actului 
juridic de înstrăinare poate fi sesizată 
autorităţii tutelare a consiliului local în a 

cărui rază teritorială 
domiciliază persoana 
vârstnică de către 
orice persoană fizică 
sau juridică interesată. 
Autoritatea tutelară 
se poate sesiza si din 
oficiu.

În termen de 24 de 
ore de la înregistrarea 
sesizării, autoritatea 
tutelară va solicita 
serviciului public de 
asistenţă socială în a 
cărui rază teritorială 

îsi are domiciliul persoana vârstnică să 
efectueze o anchetă socială în maximum 
10 zile de la solicitare.

Autoritatea tutelară a consiliului local 
în a cărui rază teritorială domiciliază 
persoana vârstnică, sesizată în condiţiile 
anterior menţionate si în baza anchetei 
sociale, va propune măsurile necesare 
de executare legală a dispoziţiilor 
înscrise în actul juridic încheiat si va 
putea solicita în instanţa judecătorească 
rezilierea contractului de întreţinere în 
nume propriu si în interesul persoanei 
întreţinute.

Secretarul Municipiului Slobozia, 
Agripina Gabriela Costea
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PcLgina dejrKMHfeţe
Mâini frumoase si suple fără efort..

Mâinile sunt cartea de vizită a oricărei persoane. Doamnele, mai ales, îsi doresc mult ca pielea 
mâinilor să fie albă, fină si catifelată. Există însă anumite situaţii când acest lucru nu se întâmplă. 
De cele mai multe ori de vină sunt acţiunile detergenţilor sau statul în frig. De asemenea, o circulaţie 
sangvină defectuoasă poate cauza înrosirea mâinilor. Dacă alte tratamente nu au efectele dorite, se 
recomandă seminţele de mustar negru, roşiile, lămâile, rizomii de stânjenei, dar si făina de mustar.

Roşiile calmează usturimile
Ţineţi 10 minute mâinile într-o baie cu apă 

în care aţi pus o lingură cu făină de muştar. 
Cantitatea de apă nu trebuie să fie mai mare de 
un litru. După baie, mâinile se limpezesc în apă 
călduţă. În cazul iritaţiilor provocate de acţiunea 
detergenţilor se recomandă roşiile. Acestea au 
acţiune emolientă asupra mâinilor, îndepărtează 
petele şi calmează usturimile. Striviţi două roşii 
mari şi bine coapte, adăugaţi un vârf de cuţit 
cu sare şi o linguriţă cu glicerină. În loc de roşii 
coapte, se poate folosi sucul de pulpă. Ţineţi 
palmele în acest amestec timp de 10 minute.

Fricţionaţi-vă cu felii de citrice
Roşeaţa mâinilor se poate îndepărta rapid cu 

suc de lămâie. Fricţionaţi intens pielea mâinilor 
cu suc de lămâie sau cu felii subţiri din aceste 
citrice. Un alt amestec eficient pentru mâini 
frumoase este cel preparat din 10 g pulbere 
fină de rizomi de stânjenel, 15 g făină de in, 
30 g miere, 15 g talc, 40 g praf de săpun şi 20 
g de glicerină. După ce amestecaţi bine aceste 
ingrediente, ungeţi mâinile cu acest preparat. Se 
lasă să acţioneze cel puţin 30 de minute şi apoi 
se clăteşte cu apă călduţă.

Executaţi câteva mişcări de gimnastică
Chiar dacă pare greu de crezut, există o serie 

de mişcări de gimnastică pentru mâini. Aceste 
mişcări se pot efectua în orice moment al zilei şi 
au rolul de a menţine supleţea degetelor. Iată ce 
trebuie să faceţi: apucaţi fiecare deget în parte şi 
scuturaţi cu putere; executaţi mişcări circulare, 
păstrând palma şi degetele întinse; efectuaţi 
mişcări de strângere a pumnilor şi apoi întindeţi 
palma; strângeţi pumnii, apoi deschideţi-i brusc, 
cu degetele răsfirate; ţineţi palmele cu degetele 
întinse, pe o bucată de hârtie. Apoi, brusc, 
strângeţi pumnul şi mototoliţi hârtia.

Pont! Pentru ameliorarea circulaţiei mâinilor 
se recomandă băi alternative calde şi reci, ce 
trebuie repetate de mai multe ori.

Ani Roşu
Sursă informare/foto, internet
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Pagina de sănătate 
ASTENIA DE TOAMNĂ

Tristeţea din timpul lunilor de toamna 
poate fi mai mult decât o simplă stare de spirit 
trecătoare, în anumite situaţii semnalează 
prezenţa bolii numite astenie. Pe masură ce 
zilele devin tot mai scurte, sistemul imunitar isi 
pierde din rezistenţă, fapt care se aplica si asupra 
psihicului. În spatele insomniei, depresiei, lipsei 
de concentrare, fluctuaţiilor de apetit resimtiţe 
toamna se ascunde defapt astenia.

Astenia este un ti p de depresie care apare 
în acelasii sezon, în fiecare an. De regulă 
simptomele încep să apară odată cu lunile de 
toamnă si se pot prelungi până în perioada de 
iarnă, lasându-vă fără energie si cu o stare de 
tristeţe permanentă.

Orice persoană este pasibilă la a dezvolta 
astenie, dar această problemă apare mai 
frecvent:

• la persoanele care trăiesc în zonele în care 
zilele de iarnă sunt foarte scurte sau există 
schimbări mari în cantitatea de lumină naturală 
primită pe parcursul anotimpurilor;

• în rândul femeilor;
• în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsa 

între 15 si 55 ani;
• în rândul persoanelor care au în familie 

rude cu astenie.

Simptomele asociate asteniei de 
toamnă sunt:

• depresie: apati e, subapreciere, sentiment 
de vină, nefericire;

• anxietate: neputinţa de a face faţă stresului;
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• schimbări ale stării de spirit: treceri bruste 
de la o stare de spirit la alta;

• tulburări de somn: dorinţa de a dormi foarte 
mult si dificultatea de a sta treaz pe parcursul 
zilei;

• letargie: senzaţia de oboseală si neputinţă 
de a face faţă activităţilor zilnice;

• supraalimentarea: pofta excesivă de
mâncare si în special dulciuri sau junk food;

• probleme de ordin social: iritabilitate si 
dorinţa de a evita socializarea;

• probleme sexuale: scăderea libidoului.
• pierderea energiei si abilităţii de concentrare 

în timpul după-amiezii;
• pierderea interesului pentru muncă si 

pentru alte activităţi;

Specialiştii nu pot preciza cu exactitate ce 
cauzează astenia de toamnă, dar presupun că 
este vorba despre aportul scăzut de lumină 
naturală. De asemenea datele genetice si 
vârsta sunt alte elemente pe care medicii le iau 
în considerare în atribuirea diagnosticului de 
astenie. Anumite substanţe neurochimice sunt 
hotărâtoare pentru stările noastre de spirit. Spre 
exemplu, melatonina este un hormon produs 
de creier în timpul nopţii. Acesta este implicat 
în reglarea somnului, a temperaturii corpului 
si în degajarea altor hormoni. Cantitatea de 
melatonină produsă de creier este foarte 
importantă.

Cum poate fi prevenită astenia?
• Încercaţi să petreceţi cât mai mult timp 

afară, chiar si atunci când este înorat. Efectul 
luminii naturale este foarte important;

• Adoptaţi o dietă echilibrată, care include 
suficiente minerale si vitamine. Alimentaţia de 
acest tip vă va ajuta să aveţi mai multă energie, 
chiar dacă organismul dumneavoastră pofteste 
după mâncăruri dulci sau junk food;

• Faceţi 30 de minute de exerciţii pe zi de trei 
ori pe săptămână;

• Păstraţi legătura cu grupul dumneavoastră 
de prieteni si nu renuntaţi la activităţile pe care 
le făceaţi în mod normal;



• Apelaţi la consiliere profesională pe 
perioada iernii;

Tratarea asteniei
Ca si în cazul altor forme ale depresiei, 

tratamentul include medicamente antidepresive 
si terapie cognitiv-comportamentală.

Terapia pe bază de lumină (fototerapia) este 
o altă metoda de tratare a asteniei. Acest tip de 
terapie utilizează un anumit tip de lampă care 
imită lumina naturală.

Persoanele care iau medicamente care le 
fac mai sensibile la lumină, precum cele pentru 
psoriazis, antibiotice, antipsihotî ce, trebuie să 
evite terapia pe bază de lumină.

Terapia cognitiv-comportamentală vă poate 
ajuta să înţelegeţi fenomenele asociate asteniei 
si cum puteţi face faţă simptomelor.

În situaţia în care medicul vă prescrie 
medicamente antidepresive, asiguraţi-vă că le 
administraţi după cum v-a fost recomandat si nu 
opriţi tratamentul doar pentru că aveţi senzaţia 
că vă simtiţi mai bine. Întreruperea tratamentului 
fără recomandarea medicului poate conduce 
către declanşarea efectelor secundare.

În lipsa tratamentului simptomele se 
ameliorează de la sine odată cu schimbarea 
anotimpului. Tratamentul, în acest caz, doar 
accelerează ameliorarea simptomelor.

Combate astenia de toamnă cu 
ajutorul alimentaţiei

În primul rând, renunţa la alimentele 
procesate, la dulciuri si la sucurile acidulate, cu 
un conţinut ridicat de zahăr sau de indulcitori 
artificiali. Chiar dacă starea psihică te îndeamnă 
să consumi preparate de tip fast food sau gustari 
cu un inalt continut de grasimi, trebuie sa 
constientizezi faptul că alimentaţia sănătoasă te 
poate scăpa de neplăcerile asteniei de toamnă.

Organismul tău are nevoie în acest sezon de 
un aport ridicat de substanţe vitale, printre care 
se număra complexul de vitamine B, vitaminele 
A, C şi D precum şi de fier, zinc şi magneziu. 
Toate acestea le poţi asimila prin intermediul 
suplimentelor achiziţionate din farmacie, însă 
este indicat să apelezi mai întai la alimentele pe 
care le consumi.

Pentru complexul de vitamine B, optează 
pentru mazăre, fasole, soia ori miez de nucă, 
iar pentru un aport de calciu si de vitamina

D, consumă ouă şi lactate. În ceea ce priveşte 
vitaminele A şi C, un conţinut ridicat din această 
substanţă au fructele şi legumele de sezon, cum 
ar fi prunele, merele, afinele, zmeura, varza, 
morcovul, conopida, ardeiul şi broccoli.

----------------R ă să rit?  n / a m u rg

Zincul, fierul şi magneziul contribuie 
la menţinerea stării generale de bine a 
organismului, precum si a aspectului stralucitor 
al parului si al pielii. Alimentele care iti asigură 
cantitatea necesară din aceste elemente sunt 
carnea roşie, peştele, cerealele integrale, 
germenii de grâu, seminţele şi sâmburii.

Combate astenia de toamna prin 
activităţile zilnice

Un alt sfat de care trebuie să ţii cont pentru 
a combate astenia de toamnă cât mai repede 
îl reprezintă cel referitor la activitatea fizică 
susţinută. Aşadar, ar trebui să iţi acorzi 30 de 
minute zilnic pentru o plimbare, pentru a merge 
pe bicicleta sau pentru a face câteva exerciţii de 
întreţinere.

Nu în ultimul rând, de mare ajutor în perioada 
în care eşti predispusă asteniei îţi pot fi hobby- 
urile. Dacă faci ceea ce îţi place, fie că este vorba 
despre lectură, pictură, meşteşuguri ori despre 
vizionarea unor piese de teatru sau a unor filme, 
starea ta psihica se va îmbunătăţi cu siguranţa.

Dacă vrei să scapi de neplăcerile asteniei de 
toamnă, trebuie să ai grijă în privinţa alimentaţiei 
şi să ţii cont de toate aspectele importante ale 
programului zilnic, aici incluzând orele de somn, 
mesele principale şi activitatea fizică.

Întocmit, Asist. Medical Aron Rodica
Surse informare-foto, preluate de pe Internet
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BUSUIOCUL
R ă s tit?  n / a m u rg

Se spune că atunci când preotul vine cu culinare - salate, sosuri pentru paste sau pizza 
Botezul este aşteptat îndeosebi de fetele care combate formarea plăcilor de aterom. 
nemăritate, care cer o crenguţa de busuioc
preotului, pentru a o pune sub pernă spre a-şi Tratează afecţiunile respiratorii
visa ursitul. Cercetările efectuate în mai multe ţări din

Vechii greci credeau că omul mânios se va Europa au dovedit că ceaiul de busuioc este 
linişti dacă va atinge această plantă. Mai mult, eficient în cazul afecţiunilor respiratorii, mai ales 
există credinţa că cel care poartă această plantă în bronşită, dar şi în caz de astm şi de artrită. Mai 
va fi mereu î ndragostit. mult, o dietă care include şi ceaiuri din busuioc

reduce nivelul glucozei din sânge, prevenind 
Busuiocul astfel apariţia diabetului.
Tine departe toxiinfecţiile alimentare Cercetătorii cred că efectul se datorează
În sezonul cald, infuzia cu busuioc combate uleiului din plantă, care are efect an^ inflamator,

bacteriile care produc toxiinfecţiile alimentare revigorant şi energizant. Datorită acestor
şi care se manifestă prin vomă, diaree şi stări proprietăţi, busuiocul limitează procesul de 
febrile uzură. Terapia trebuie urmată ti mp de 14 zile,

iar în acest interval se consumă zilnic câte
patru linguriţe de pulbere.

Reduce riscul de infarct
Alte studii europene semnalează că 

atunci când se administrează zilnic unui 
bolnav preparate cu busuioc sub formă de 
infuzie, sirop sau de mâncare asezonată 
cu pulbere-condiment (ti mp de trei luni) 
terapia aceasta previne infarctul, deoarece 
busuiocul protejează arterele coronare de 
depunerile de colesterol, dar menţine sub 
control şi tensiunea arterială.

Este adjuvant în depresie

Preocupaţi de efectele terapeutice ale 
busuiocului, cercetătorii de la Colegiul de 
Farmacie Poona, din India, au realizat un 
studiu din care s-a evidenţiat proprietatea 
antiinflamatorie a busuiocului. S-a observat că 
tinctura din această plantă a redus inflamaţiile 
reumatice ale bolnavilor cu un procent de 73%, 
la un interval de 24 de ore de la începerea 
tratamentului.

Previne ateroscleroza
Substanţele antioxidante conţinute de

busuioc previn depunerile de toxine şi de grăsimi 
pe artere şi menţin elasticitatea vaselor. Astfel, 
alături de oregano, busuiocul este principalul 
condiment folosit în aromatizarea preparatelor

În depresie şi în nevroze, se recomandă 
amestecul, în proporţii egale, de pulbere de 
busuioc şi de sunătoare, din care se ia câte o 
linguriţă de 4-6 ori pe zi. Tratamentul se face 
vreme de opt săptămâni.

Combate oboseala cronică
Se amestecă 4 linguri de pulbere măcinată 

fin cu 12 linguri de miere şi cu patru linguri de 
polen proaspăt. Se administrează zilnic câte 4-6 
linguri de amestec, în cure de zece zile, urmate 
de alte cinci zile de pauză, apoi tratamentul se 
poate relua. Este un remediu cu efecte complexe 
care fortifică sistemul nervos şi are acţiune de 
relaxare.

Surse informare-foto, 
preluate de pe Internet
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Pagina de spiritualitate 
CUM SA NE RUGAM?

Diac. Chiru Cristian-Stefâniţâ

Ce este rugăciunea?
Rugăciunea, împreună cu postul şi

milostenia, este unul din cei trei stâlpi ai 
evlaviei, după cum arată Mântuitorul Iisus 
Hristos în predica de pe muntele fericirilor 
(Matei 6, 1-18). Biserica Ortodoxă învaţă că 
toate virtuţile şi harurile lui Dumnezeu se obţin 
în primul rând prin rugăciune.

În mod propriu, rugăciunea este vorbirea 
minţii cu Dumnezeu (cf. Evagrie Ponticul). 
Este o realitate care ne pune în legătură cu 
Dumnezeu (Arhim. Teofil Părăian). În fond, 
rugăciunea este un mijloc de a sta în faţa lui 
Dumnezeu sau în faţa celor către care le este 
adresată rugăciunea: în faţa Maicii Domnului, 
în faţa sfinţilor lui Dumnezeu cu care vorbim în 
mod real, când într-adevăr ne unim gândurile 
şi simţirile noastre cu textele liturgice de 
rugăciune.

Rugăciunea nu numai că îl apropie pe om de 
Dumnezeu, ci îl lipeşte de Dumnezeu şi îl face 
un duh cu El. Este ceea ce spune marele Apostol 
Pavel: Cela ce se lipeşte de desfrânată, un trup 
este cu ea... şi cel ce se lipeşte de Domnul, un 
duh este cu El. Sudura aceasta duhovnicească 
de a se uni omul cu Dumnezeu, se face pe calea 
rugăciunii.

Dar când auzim noi de rugăciune, să nu 
credem că toată rugăciunea noastră este 
rugăciune. Dacă eu zic cu limba rugăciunea, sau 
cu gura, iar mintea este pe dealuri, eu mă înşel pe 
mine când mă rog.
Că Dumnezeu, în 
vremea rugăciunii, 
nu caută numai 
buzele şi limba, 
ci caută mintea şi 
inima.

Rugăciunea care 
o facem noi cu gura 
şi cu buzele şi ea 
este bună într-o 
măsură, căci şi ea 
are temei în Sfânta 
Scriptură. Când
auzi pe Apostolul

Pavel că spune aşa: Aduceţi Domnului roada 
buzelor voastre, arată rugăciunea gurii pe care 
o zicem; sau când auzi în Sfânta Scriptură că 
zice: Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu 
glasul meu către Domnul m-am rugat, se referă 
la rugăciunea limbii şi a glasului. Când auzi pe 
proorocul că zice: Şi L-am înălţat pe El cu limba 
mea, iarăşi de rugăciunea gurii vorbeşte; sau: 
Doamne, auzi rugăciunea mea şi strigarea mea la 
tine să vină, tot de rugăciunea buzelor vorbeşte. 
Sau: Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu 
trece cu vederea ruga mea, iarăşi de rugăciunea 
gurii vorbeşte şi aici Sfânta Scriptură.

Rugăciunea, în creşterea ei, nu are margine, 
pentru că ea se uneşte cu Dumnezeu.

Cum să ne rugăm?
Când ne rugăm trebuie să stăm cu mintea 

înaintea lui Dumnezeu şi numai la El să ne 
gândim. Cu toate acestea în capul nostru se 
ciocnesc diferite gânduri ce abat mintea de la 
Dumnezeu. Astfel pentru ca să învăţăm mintea 
să stea într-un singur loc, Sfinţii Părinţi învaţă 
folosirea unor rugăciuni scurte, pe care ei se 
deprindeau să le rostească neîncetat. Aceasta 
neîncetată repetare a unor rugăciuni scurte 
păstrează, pe de o parte mintea în gândirea de 
Dumnezeu şi, pe de altă parte, împrăştie toate 
gândurile lăturalnice. Aceste rugăciuni mici 
şi scurte erau felurite. La noi s-a statornicit în 
chip deosebit şi a devenit o predanie de obşte



rugăciunea lui lisus: „Doamne lisuse, Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine 
păcătosul(păcătoasa)"!

Dacă ne deprindem cu această rugăciune si 
dacă o lucrăm cum trebuie, mintea se află într- 
adevăr cu gândul neîncetat numai la Dumnezeu.

Fiecare om cere de la Dumnezeu anumite 
lucruri, potrivit grijilor lui. Este dureros că de 
multe ori, omul vine si îi cere lui Dumnezeu 
împlinirea unor nevoi, fără a avea credinţa că 
Dumnezeu ştie de ce avem nevoie. Si astfel, 
puţini sunt cei care se roagă în acest mod: 
„Doamne dă-ne ce cunoşti Tu că ne este de 
folos".

Nu de puţine ori, cerem anumite lucruri şi nu 
primim împlinirea lor. Dacă ne întrebăm de ce, 
răspunsul este simplu: nu ne erau de folos.

Sunt mulţi care spun că nu ştiu să se roage. 
Cei care sunt într-o astfel de situaţie, trebuie 
să ştie că uneori lui Dumnezeu îi este de ajuns 
şi un singur gând. Dumnezeu nu are nevoie 
de alcătuiri pretenţioase. El cere de la noi ca 
rugăciunea să vină din inimă şi cu credinţa că El 
poate să împlinească cererile noastre.

Domnul a dat o rugăciune de obşte pentru 
toţi, cuprinzând în ea toate nevoile noastre 
duhovniceşti şi trupeşti, lăuntrice şi din afară, 
veşnice şi vremelnice. Dar fiindcă într-o singură 
rugăciune nu poţi înşira toate lucrurile pentru

care ajungi în această viaţă să te rogi lui 
Dumnezeu, după rugăciunea cea de obşte a dat 
un îndreptar pentru atunci când vrem să cerem 
un anume lucru: "Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi 
veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide". În biserica 
lui Dumnezeu aşa se şi face: creştinii se roagă 
împreună pentru nevoile obşteşti, dar fiecare 
în parte înfăţişează lui Dumnezeu nevoile şi 
trebuinţele sale.

Care sunt foloasele rugăciunii?
Prin rugăciune se poate dobândi de la 

Dumnezeu orice, dar Dumnezeu însă nu 
împlineşte totdeauna şi numaidecât rugăciunile 
noastre.

Fericitul Augustin ne spune că rugăciunea 
este „cheia vistieriei darurilor dumnezeieşti", 
încât de la Dumnezeu poţi dobândi orice lucru 
bun prin rugăciune.

Dumnezeu nu împlineşte totdeauna şi 
numaidecât rugăciunea noastră. Monica, mama 
Fericitului Augustî n, s-a rugat optsprezece ani 
la Dumnezeu pentru întoarcerea fiului ei la 
Hristos. Dumnezeu Se lasă de multe ori rugat, 
pentru ca rugăciunea noastră să fie făcută cu 
tot dinadinsul, dându-ne prilej să cinstim după 
cuviinţă darurile. Deci, de voim cu adevărat să ni 
se împlinească rugăciunea, să ne rugăm cu atât 
mai mare stăruinţă şi căldură, cu cât Dumnezeu
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întârzie cu împlinirea cererii noastre. Aşa făcea 
orbul din Ierihon: cu cât Hristos Se făcea că nu-i 
ia rugăciunea în seamă, cu atât el striga mai 
tare: „lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă" 
(Luca 18, 38).

În legătură cu foloasele rugăciunii, Alexis 
Carrel spune: „Oamenii care se roagă în mod 
serios se caracterizează prin perseverenţă în 
împlinirea obligaţiilor, printr-un simţ al datoriei 
şi al răspunderii avansat, prin mai puţine căderi 
şi păcate şi printr-o anumită bunătate faţă de 
ceilalţi... Rugăciunea produce în suflet calm, 
linişte interioară, armonie între activitatea 
nervoasă şi cea morală, o putere mai mare 
de a suporta încercările vieţii, sărăcia, boala, 
calomnia şi moartea. Echilibrul cauzat de 
rugăciune devine un puternic ajutor terapeutic 
pentru omul bolnav... Astfel, rugăciunea îi 
marchează pe credincioşii săi cu o caracteristică 
particulară: castitate în privire, calm în atitudine, 
bucurie senină în expresie, curaj în conduită şi, 
când nevoia o cere, jertfa de sine a soldatului 
sau martirului...".

Felurile rugăciunii:
a) După formă: lăuntrică şi verbală;
b) După subiect: personală şi publică;
c) Din punct de vedere al conţinutului: de 

laudă, de mulţumire şi de cerere. De laudă: - 
după ex. Mântuitorului: „Eu Te-am preaslăvit 
pe Tine pe pământ..." (loan 17, 4) şi al Maicii 
Preacurate: „Măreşte, suflete al meu, pe 
Domnul..." (Luca 1, 17); de mulţumire: - după 
îndemnul Sf. Ap. Pavel: „Neîncetat vă rugaţi! 
Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este 
voia lui Dumnezeu, întru Hristos lisus, pentru 
voi" (I Tes. 5, 17-18); de cerere: - „Cereţi şi vi se 
va da!" - spune Mântuitorul (Matei 7, 7); „Toate 
câte veţi cere în rugăciune, crezând, veţi lua!" 
(Matei 21, 22).

Unde să ne rugăm?
Ne putem ruga oriunde: pe stradă, în 

automobil, în vagonul unui tren, la birou, la 
şcoală, în uzină. Dar ne putem ruga şi mai bine 
pe câmp, în munţi, în păduri sau în singurătatea 
camerei noastre. Există, de asemenea, 
rugăciunile liturgice, care se fac în biserică. 
Dar, oricare ar fi locul rugăciunii, Dumnezeu 
nu vorbeşte omului decât dacă acesta face

linişte deplină în sine însuşi. Liniştea interioară 
depinde în acelaşi timp de starea fizică şi psihică 
a omului, precum şi de mediul în care acesta se 
află. Pacea trupului şi a sufletului este greu de 
obţinut într-un mediu confuz, zgomotos precum 
cel al marilor oraşe moderne. Astăzi este nevoie 
de locuri de rugăciune, de preferinţă biserici, 
unde locuitorii oraşelor să poată găsi, măcar 
pentru o clipă, condiţiile necesare liniştii lor 
interioare. N-ar fi nici greu şi nici costisitor să fie 
create insule de pace, primitoare şi frumoase, 
în tumultul oraşelor. În tăcerea acestor refugii, 
oamenii ar putea, înălţându-şi gândurile către 
Dumnezeu, să-şi odihnească trupul şi să-şi 
destindă spiritul, să-şi liniştească mintea şi să- 
şi limpezească judecata, pentru a dobândi forţa 
de a suporta viaţa aspră cu care-i copleşeşte 
civilizaţia noastră.

Prin faptul că devine obişnuinţă, rugăciunea 
influenţează caracterul. Trebuie deci să ne 
rugăm mereu. „Gândeşte-te la Dumnezeu mai 
des decât respiri", spunea Epictet. Este absurd 
să te rogi de dimineaţă, iar în restul zilei să te 
comporţi ca un barbar. Gândurile şi invocările 
lăuntrice îl pot menţine mereu pe om în 
prezenţa lui Dumnezeu. Tot comportamentul va 
fi, în acest caz, inspirat de rugăciune. Înţeleasă 
în felul acesta, rugăciunea devine un mod de a 
trăi.

Să nu uităm...
Rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu, 

întărirea păcii, mama lacrimilor, punte care trece 
peste ispite, scăpare de întristări, fărâmarea 
războaielor, lucrarea îngerilor, veselia viitoare, 
izvorul virtuţii, cauza darurilor, propăşire tainică, 
dovada nădejdii, luminarea minţii, secure pentru 
deznădejde, COMOARA celor ce iubesc tăcerea, 
slăbirea furiei, oglinda propăşirii, descoperirea 
stării, arătătorul viitorului, hrana sufletului, 
pecetea slavei (Sf. loan Scărarul).

„Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu 
disperi, iar dacă ai ajuns în vârful muntelui să nu 
ameţeşti. Si să ştiţi că această a doua primejdie, 
este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în 
fundul prăpastî ei apelezi la rugăciune ca izvor 
de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi 
de ea."

Mitropolitul BARTOLOMEU ANANIA

----------------R ă să rit?  n / a m u rg
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Gastronomie
TORT DE MERE CU BLAT DE NUCI

- Timp de preparare: 40 min
- Timpul de găti're: 40 min
- Gata în: 1 ore, 20 min

Ingrediente:
- 4-6 ouă
- 6 linguri nuci măcinate
- 8 linguri zahăr
- esenţă de vanilie
- 4 linguri fă in ă
- coaja rasă de la o lămâie
- zeama de la o lămâie
- 4 linguri lichior de migdale
- 8-10 mere
- 250 ml frişcă

Preparare:
1. Primul pas pe care trebuie să-l faceţi este să pregătiţi tava cu hârtie pentru copt si să 

daţi drumul la cuptor.

2. Se separă albuşurile de gălbenuşuri, peste care se presară puţină sare si coaja de lămâie. 
Se bat albuşurile spumă, se adaugă zahărul în ploaie şi se bate în continuare bine până se 
topeşte zahărul. Se adaugă gălbenuşurile unul câte unul, nucile şi făina şi se amestecă încet, 
astfel încât să nu se lase la copt. Se bagă compoziţia în cuptor şi se coace la o temperatură 
de 120 de grade.

3. Într-un bol, se prepară pasta de mere. Merele se curăţă de coajă, se stropesc cu 2-3 
linguri de lichior de migdale şi zeama de la o lămâie şi se zdrobesc cu blenderul până se 
transformă într-un piure.

4. După ce s-a copt, blatul se lasă la răcit, se taie pe orizontală în două şi se aşază pe un 
platou în felul următor: blat, cremă de mere, blat, se îmbracă cu frişcă, se mai pune un rând 
de piure de mere pe deasupra şi se ornează cu felii subţiri de mere glasate şi pe margini se 
presară nuci coapte.

5. Se lasă câteva ore la rece. Când îl tăiaţi şi după ce îl veţi gusta, veţi obseva cum blatul 
şi merele vor căpăta o aromă de la lichiorul de migdale.
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PRĂJITURĂ CU CIOCOLATĂ

Numărul de porţii: 8 porţii 
Timpul de preparare: 20 minute 
Timpul de găfire: 1 1 oră 
Gata în: 1 h, 20 m 
Dificultate: Uşor

Ingrediente: pentru 3 foi turnate, pe rand, in tava de 22/30 cm:

- 8 albuşuri
- 400 g nucă măcinată
- 300 g zahăr
- 3 linguri cacao
- 4 linguri fă in ă
- 1/2 plic praf de copt

Crema:
100 g ciocolată cu lapte,de bună calitate 
8 gălbenuşuri 
1 ou întreg 
250 g unt
3 linguri cacao 
250 g zahăr
4 linguri cu lapte

Preparare:
Etapa 1: Mod de preparare foi:
Albuşurile le batem spumă tare cu zahărul. Adăugăm zahărul în ploaie după ce albuşurile 

s-au făcut spumă.
Făina se amestecă cu nuca măcinată,cacao şi praful de copt.
Când albuşurile sunt bezea, adăugăm încet, prin răsturnare, câte o lingură din amestecul 

de făină, nucă, praf de copt şi cacao. Amestecăm cu o paletă sau lingură, nu mixer!
Compoziţia pufoasă rezultată o împărţim în 3 părţi egale îi coacem, pe rând, 3 foi în tavă 

tapetată cu hârfie de copt. Lăsăm 15 minute la foc mediu.
Ca să economisim timp, înfindem compoziţia de foi pe hârfii de copt, de mărimea tăvii şi 

cum o scoatem pe una , o băgaă la cuptor pe cealaltă.

Mod de preparare crema lipicioasă de ciocolată:
Punem gălbenuşurile, oul întreg, zahărul, cacao şi laptele într-o craficioară, pe foc mic(10 

min) sau bain-marie(20 min) şi amestecăm confinuu, cu telul până se încălzeşte cremaşsi 
se îngroasă uşor. Punem ciocolată tăiată în cubuleţe mici şi confinuăm să amestecăm. 
Dăm la o parte de pe foc, lasăm puţin aşa(8 minute max.) şi adăugăm untul porţionat. 
Amestecam energic.

Când crema este rece, o împărţim în 3 părţi egale şi asamblam prăjitura. Foaie, cremă, 
foaie cremă, foaie, cremă deasupra.

Presărăm nuci coapte uşor la cuptor, uscate sau caramelizate şi apoi tăiate grosier! 
Este mult mai bună a doua zi, când crema este intrata în foi.

Poftă bună!
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• • •

...prima bancnotă de polimeri emisă 
de România a fost cea de 2.000 de lei (ROL), 
din 1999, cu ocazia eclipsei totale de soare, 
din 11 august a acelui an, România fiind 
prima ţară europeană care a pus în circulaţie 
astfel de bancnote de polimeri?

o lungime totală de 3.911 m şi deschiderea 
de 1.991 m.

Podul, care are cabluri lungi de 4.073 
m şi 112 cm grosime, este construit în aşa 
fel încât să reziste la vânturi de 286 kilometri 
pe oră, cutremure de 8,5 pe scara Richter şi 
puternicii curenţi de apă din zonă. Vara, 
din cauza căldurii, se întâmplă ca lungimea 
podului să varieze cu până la 2 metri în 
aceeaşi zi. Cele două turnuri de suport se 
ridică la 298 m deasupra nivelului mării.

...cascada Bigar este considerată cea 
mai frumoasă din lume şi este în România!

.în  Dubai se află cea mai mare 
insulă artificială din lume? Dubai-ul se poate 
mândri cu cea mai mare insulă artificială 
din lume care a costat 12 miliarde de dolari. 
Pentru construcţia insulei au fost folosite 
94 de milioane de metri cubi de nisip şi 7 
milioane de tone de rocă. În acest paradis 
plutitor au fost aduşi chiar şi 28 de delfini şi 
a fost recreat un recif.

.ce l mai lung pod suspendat din 
lume este în Japonia?

Podul Akashi-Kaikyo, cunoscut şi 
sub numele de Pearl Bridge, traversează 
Strâmtoarea Akashi; asigurând legătura între 
Maiko în Kobe şi Iwaya pe Insula Awaji. Este 
cel mai lung pod suspendat din lume, având

.există 20.000 specii de peşi, dintre 
care 200 de pescuiesc. Iată că ai de unde 
alege în felurile de mâncare, deoarece 
peştele este sănătos!

.  ceaiul este a doua băutură 
consumată în lume, cantitativ, după apă;

.de-a lungul vieţii, omul se hrăneşte 
circa 4 ani şi doarme în medie 25 de ani;

.  singurul aliment care nu se 
deteriorează este mierea;

.  Hirosima a fost primul oraş din 
istorie distrus de o bombă nucleară? La data 
de 6 august 1945 bomba atomică cunoscută 
sub numele de cod "Little Boy" a fost aruncată
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deasupra oraşului japonez Hiroşima. Oraşul 
Hirosima a fost ales de către strategi militari 
ca fiind perfect pentru detonarea primei 
bombe atomice pentru că acesta a fost ferit 
de bombardamentele conveţionale şi astfel 
s-ar fi observat foarte bine efectele acestui 
ti p de armament. Efectele bombei au fost 
la început exploziile urmate de incendii şi 
de radiaţii, iar determinarea numărului de 
victi me a fost greu de determinat pentru 
că multe dintre acestea s-au vaporizat în 
primele momente ale exploziei sau au fost 
arse în incendiile ce au urmat;

... cea mai veche legume folosită de 
om este varza;

... ceapa este cea mai întrebuinţată 
legume din lume;

... strugurii sunt pe locul 3 în topul 
celor mai culfivate fructe din lume, după 
banană şi portocale;

... românul Henri Coandă construieşte 
primul avion cu reactive din lume în anul 
1910;

... Şapte dintre cele mai fascinante 
peşteri ale lumii se află în România

... Aproximafiv 4.500 km2 din 
suprafaţa României este ocupată de calcare, 
dar ţara noastră se poate mândri cu un carst 
bogat şi foarte multe peşteri. Până acum, în 
România, au fost descoperite şi inventariate 
peste 12.000 de peşteri, dar poteţialul este 
mai mare. Acest fapt situează România pe 
locul 2 în Europa drept ţara cu cele mai 
multe peşteri. Dar să vedem care sunt cele 
7 peşteri fascinante aflate pe teritoriul ţării 
noastre.

Peştera M uierii (Gorj)
.Una dintre cele mai fascinante 

lucrări ale naturii se află săpată în inima 
masivului calcaros de pe raza comunei 
gorjene Baia de Fier. Se spune că aici se 
petrec minuni, iar sălile sale interioare,

■Răsărit/ n / a m u rg

scobite în stâncă, au efecte curafive asupra 
câtorva boli. Peştera Muierilor, aşa cum i se 
spune de când pământul, este un loc magic 
şi plin de mistere, locul în care femeile care 
nu pot avea copii îşi găsesc „leacul".

Peştera Scărişoara

.Este una dintre cele mai mari 
peşteri cu gheaţă din România, situată în 
Munţii Apuseni, la o alfitudine de 1165 
de metri deasupra nivelului mării. Peştera 
Scărişoara are 105 metri adâncime şi 720 
de metri lungime, iar accesul se face pe o 
scară metalică. Turişfii ajung în Sala Mare, 
cu o lungime de 108 metri şi o lăţime de 78 
de metri, singura pe care o pot vizita direct. 
Celelalte săli, denumite Biserica (cu peste 
100 stalagmite), Rezervaţia Mare, Galeria 
Coman şi Rezervaţia Mică sunt rezervate 
oamenilor de şfiinţă.

Peştera Urşilor
.A  fost descoperită în 1975, iar de 

atunci a devenit una dintre principalele 
desfinaţii turisti ce ale Munţilor Apuseni şi
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una dintre cele mai vizitate peşteri din ţara 
noastră. Peştera Urşilor se află în judeţul 
Bihor, lângă localitatea Chişcău, comuna 
Pietroasa, la o altitudine de 482 de metri. 
Numele peşterii vine de la numeroasele 
fosile de "urşi de cavernă" descoperite 
acolo, fiind un loc de adăpost pentru aceste 
animale, acum 15.000 de ani.

Peştera Vântului

...Este cea mai mare peşteră din 
România, cu o lungime totală de 52 de 
kilometri. Se află în Munţii Pădurea Craiului, 
în vecinătatea localităţii Suncuiuş, însă doar 
o mică parte din ea este accesibilă turiştilor. 
A fost descoperită în anul 1957, iar numele i 
se datorează curenţilor puternici de aer care 
se simt mai ales la intrare.

Peştera Piatra Altarului, una dintre 
cele mai frumoase peşteri din Europa

.Este una dintre cele mai frumoase 
peşteri din ţară -  o spun specialiştii, căci 
doar ei au acces acolo. Turiştii obişnuiţi 
nu pot, cel puţin deocamdată, să viziteze 
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în voie cele patru mari galerii, botezate 
Palatul, Paradisul, Geoda şi Altarul Urşilor. 
Peştera Piatra Altarului joacă un rol deosebit 
de important în descoperirea unei lumi 
conservate într-un masiv de calcar, departe 
de schimbările rapide ale secolului vitezei.

Peştera Liliecilor (Peştera Gura
Dobrogei), cea mai mare peşteră din Defileul 
Dunării

.Situată în Dobrogea, lângă comuna 
Târguşor, această formaţiune calcaroasă 
are o lungime a galeriilor de 480 de metri 
şi adăposteşte o mulţime de vieţuitoare, 
studiate cu atenţie de specialişti. Între 
acestea, cele mai interesante sunt coloniile 
de lilieci, şi în special liliacul cu mustăţi. 
Pestera Liliecilor se afla la 50 de km de 
Constanta şi este monument al naturii, 
speologic. Are o suprafata de 5 ha, 3 intrari 
si mai multe galerii, cu o lungime de peste 
480 metri.

Peştera Lim anu
.Tot în Dobrogea, la circa 5 kilometri 

de Mangalia, se află peştera Limanu, lungă



de 3.200 de metri. Este cunoscută si a 
început să primească vizitatori încă de la 
începutul anilor 1900. Si în această peşteră 
trăieşte o faună bogată -  inclusiv colonii 
mari de lilieci. Turiştii sunt atraşi mai ales 
de poveştile misterioase care circulă pe 
marginea acestui labirint subpământean, 
un loc încărcat de istorie, care face parte 
dintr-o reţea vastă de galerii subterane. 
Potrivit folclorului local, respectivele galerii 
s-ar întinde până în Bulgaria, şi chiar până în 
Turcia.Legendele spun că în această peşteră 
se refugiau localnicii, atunci când erau 
invadaţi de duşmani, încă de pe vremea geto- 
dacilor. Si tot legendele i-au dat renumele 
de "peştera comorilor", presupunându-se că 
refugiaţii îşi ascundeau aici avuţiile cele mai 
de preţ.

...şofranul din zicerea „nu ştie ţăranul 
ce e şofranul" este o plantă îndeajuns de 
banală pentru a ridica semnul întrebării 
de ce, adică, n-ar şti ţăranul ce e cu ea? 
Explicaţia constă utilizarea ei mai sofisticată, 
în bucătărie, drept condiment numai 
pentru anumite bucate; de aici, aroganţa 
orăşeanului faţă de ţăranul care n-a ajuns la 
aşa fineţuri...

...Primul vapor militar românesc s-a 
numit „Romania" şi a fost construit în anul 
1864 la Giurgiu? El „s-a născut" cu trei 
decenii înaintea primelor vase comerciale 
româneşti (vase cu abur). Cel dintâi vas 
românesc de pasageri s-a numit „Orient" şi a 
făcut prima cursă pe itinerariul Galaţi-Brăila 
şi retur, la 1 august 1895.

.Cea mai lungă domnie din istoria 
statelor româneşti a avut-o primul rege al

României, Carol I (aprilie 1866-octombrie 
1914)? El a construit în munţii Carpaţi 
castelul Peleş, iar după războiul ruso-turc, 
România a câştigat Dobrogea, iar Carol a 
dispus ridicarea primului pod peste Dunăre.

.Cea mai mare inundaţie a 
Bucureştiului a avut loc în martie 1865, când 
apelerevărsate au ajuns şi la nivelul de trei 
metri? Ambele maluri ale Dâmboviţei au 
fost acoperite de ape care atingeau 2 metri.

.Cel mai mare cutremur din România, 
care a putut fi îinregistrat, a avut loc în 1940, 
pe 10 noiembrie? Magnitudinea acestuia a 
fost de 7.3 grade, cu 0.1 grade mai mult decât 
mai cunoscutulseism din 4 martie 1977 însă 
cu 500 de victime mai puţin decât acesta din 
urmă: 1000 în 1944 şi 1500 în 1977. Faptul 
că aceste doua cutremure mari din Romania 
au fost precedate de către un altul de 7.1 
grade in 1908, a alimentat teoria conform 
căreia la fiecare aproximativ 30 de ani, ţara 
noastră este lovită de un cutremur major. 
Însăcutremure de peste 7 grade au avut loc 
şi în 1894 (7.1 magnitudine) şi în 1986 (tot 
7.1grade magnitudine), aşadar "regula" de 
30 de ani nu este foarte corectă.

.Poluarea distruge parfumul florilor. 
Un studiu efectuat de cercetătorii de la 
Universitatea Virginia a demonstrat că 
poluarea excesivă duce la distrugerea 
parfumului florilor, ceea ce are ca rezultat 
inhibarea abilităţilor albinelor de a găsi 
drumul către sursa de hrană? Parfumul 
emanat de flori într-un mediu curat poate 
parcurge o distanţă de aproximativ 1200 
metri? În spaţiul urban poluat modern, 
acesta abia dacă mai străbate o distanţă de 
300 metri?

----------------R ă să r tisn / cm u rg
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RÂSUL 
- un

* i iT

- un remediu 
pentru 

inte
şi corp

Mă opreşte ieri un agent de circulaţie:
- Aveţi permis? Si atunci de ce conduceţi?
- Asta-i boala mea atunci când mă îmbăt.
- Cum?! Vă rog să ieşiţi din maşină imediat! 

Maşina va f i  reţinută!
- Ete na! Oricum nu-i a mea, tocmai am 

furat-o...

- Dumneavoastră aveţi cumva alcool la 
bord? întreabă agentul de circulaţie.

- Îmi pare rău, dar nu mai am, tocmai am 
golit şi ultima sticla...

Poliţistul:
- Aţi consumat băuturi alcolice?
- O ladă de bere, 2 litri de vin şi o sticla de 

vodkă.
- Suflaşi aici vă rog.
- De ce? Nu mă credeţi?

Ştii ce nu-mi place la tine ?
Faţă şi corpul ...în rest arăţi bineee.
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Un tip gras merge la sala de fitness şi 
întreabă antrenorul:

- Care aparat trebuie să folosesc să pot 
cuceri toate femeile?

Antrenor: - Bancomatul.

• i

„Doctore, mai durează mult până mă coaseţi 
la loc?" întrebă pacientul panicat de pe masa 
de operaţie.

„Doctore?..."
„Doctore??..."
„Doctoreeeee!!!!!..."
„Stai dom'le, nu te mai agita atâta!..." 

răspunse doctorul, „mă străduiesc cât pot...", 
apoi către o asistentă:

„Claudia, adu-mi te rog maşina de cusut, 
pacientul ăsta începe să mă enerveze!"

• • • • • I

- Iubito, un minut lângă tine mi se pare că 
durează o veşnicie... îi zise el, tandru.

- Mda, am observat... răspunse ea evaziv. 
Şi când facem sex, tot aproape o veşnicie 
durează...



Soacra lui Ion este dată dispărută pe Dunare 
şi sunt anunţaţi scafandrii s-o caute. Cum era şi 
normal, scafandrii au început s-o caute în josul 
apei şi... nimic.

Ion strigă:
- Căutaţi-o vă rugăm şi în susul apei, că toată 

viaţa numai contra a făcut.

Îl întreb astăzi pe şeful meu:
- Dumneavoastră aţi angaja vreodată un 

om care vă seamănă?
- Nu ştiu... răspunse el, dar nu cred...
- De ce?
- Nu suport pe fraierii aştia care se dau 

şmecheri şi se cred deştepţi!

Soţul către soţie: Scumpa mea mi-aI curaţat 
sacoul ?

Ea: - da, scump...e!
El: - dar pantalonii?
Ea: - da!
El: - dar cămaşa?
Ea: - da!
El: - dar pantofii?
Ea: dar ei au buzunare?

• •

Într-un autobuz, un om tot repeat într-una: 
„ Cum ce?", „ Cum ce?","Cum ce?"

Un poliţai îl aude şi merge la e l :
- De ce vorbeşti aşa, ce să întâmplat, eşti 

beat? Dacă mai vorbeşti aşa, te amendez!
- Stai sa vezi ce s-a întamplat! Am fost plecat 

1 an de acasă şi am găsit-o la întoarcere pe 
nevasta-mea cu un copil de culoare neagră! 
Explicaţia nevesti-mii a fost că am lăsat-o 
borţoasă acum un an şi e negru pentru că am 
făcut amor pe întuneric!

- Cum ce? întrebă poliţaiul...

■Răsărit/ n / a m u rg

Mai ai deja 40 de ani?
Vrei să arăţi în ochii celorlalţi cu 20 de ani 

mai tânără?
Vrei să-ţi admire toţi tinereţea şi vitalitatea? 

Spune-le că ai 60!
Vrei o soţie /  un soţ fotomodel?
Vrei un Ferrari nou-nouţ?
Vrei o vacanţă în Hawaii?
Bani să nu-i poţi număra?
Vino la Dedeman! Aici găseşti cea mai 

mare varietate de cuie în care să-ţi pui pofta.

Chelner, e prea tare sniţelul ăsta, nu îl pot 
mânca.

- Nu-i nimic, vi-l schimbăm cu o friptură.
- Dar am muşcaat din el!...
- Nu-i nimic, vă aduc o friptură muşcată!

Primesc azi un telefon:
- Alo?
- Da.
- Am văzut că aveţi de vânzare pe tocmai.ro 

o maşină de tocat multifuncţională...
- Exact.
- Ce garanţie am că va funcţiona ireprosabil, 

aşa cum specificaţi pe site?
- V-o trimit gratis, dacă-mi lăsaţi o adresă, şi 

dacă nu sunteţi mulţumit de ea, pur si simplu o 
returnaţi înapoi.

- Wow, minunat!... Dar, am uitat totuşi să vă 
întreb ceva...

- Spuneţi, vă rog.
- Ce anume toacă, mai exact?
- Păi toacă din gură cât e ziulica de lungă, 

inclusiv timpul, nervii şi banii. Am şi acte pe ea 
dacă doriţi...
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Serviciul Public de Asistentă Socială&

vine in sprijinul dumneavoastră...
Serviciul Public de Asistenţă Socială Slobozia, este or

ganizat ca unitate cu personalitate juridică în subordinea 
Consiliului Local Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Epi
scopiei.

Serviciul Public de Asistenţă Socială are ca obiective 
principale: menţinerea, refacerea si dezvoltarea capaci
tăţii individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie, 
cronice sau de urgenţă, în cazul în care copilul, persoana 
adultă sau familia este incapabilă financiar, fizic sau men
tal să o rezolve.

În realizarea acestor obiective Serviciul Public de Asis
tenţă Socială realizează la nivelul Municipiului Slobozia 
aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singu
re, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, pre
cum şi a oricăror persoane aflate la nevoie.

În scopul realizării competenţelor ce îi revin, Serviciul 
Public de Asistenţă Socială Slobozia îndeplineşte urmă
toarele funcţii:

1) Funcţia de identificare - funcţie prin care se asigură 
identificarea persoanelor sau familiilor care se află în situ
aţie de risc care poate duce la sărăcie sau marginalizare 
socială, cuprinzând:

- identificarea persoanelor care trăiesc sub limita sără
ciei şi se încadrează în prevederile Legii 416/2001 privind 
venitul minim garantat şi acordarea de sprijin pentru în
tocmirea dosarului de ajutor social;

- identificarea copiilor care se găsesc în situaţii de risc, 
copiilor care locuiesc pe străzi, familiilor care au copii în 
întreţinere şi se află în situaţii de risc;

- identificarea persoanelor cu handicap care pot bene
ficia de facilităţi în funcţie de handicapul sau invaliditatea 
pe care o au şi ajutor la întocmirea dosarelor pentru a be
neficia de drepturile prevăzute de lege;

- identificarea copiilor aflaţi în situaţii de criză şi pentru 
care cea mai bună soluţie este găzduirea în centru de zi.

2) Funcţia de strategie - funcţie prin care se asigură 
elaborarea planurilor de asistenţă socială pentru preve
nirea şi combaterea marginalizării şi sărăciei atât la nivel 
individual, de familie, cât şi la nivel de localitate:

- elaborează planul local de asistenţă socială pentru 
dezvoltarea strategiilor locale în sprijinul persoanelor sau 
familiilor aflate în nevoie şi îl supune spre aprobare Consi
liului Local Slobozia;

- propune Consiliului Local Slobozia adoptarea de mă
suri pentru prevenirea situaţiilor de marginalizare şi ex
cludere socială şi necesarul mijloacelor umane, materiale 
şi financiare pentru implementarea strategiilor cu privire 
la acţiunile antisărăcie, precum şi pentru soluţionarea ur
genţelor la nivel local;

-propune, în baza unei documentaţii de justificare 
socio-economică, încheierea unor convenţii de parteneri- 
at cu reprezentanţi ai societăţii civile implicaţi în activita
tea de asistenţă socială;

- propune proiecte de program, de colaborare în do
meniul asistenţei sociale cu organismele guvernamentale 
şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate cu activitate 
în domeniu şi urmăreşte realizarea lor;

- întocmeşte studii în vederea propunerii măsurilor de 
diversificare a resurselor economico-financiare destinate 
susţinerii acţiunilor de protecţie socială şi creşterii eficien
ţei în gestionarea acestor resurse;
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- acţionează pentru promovarea alternativelor de tip 
familial pentru persoanele cu handicap care sunt institu- 
ţionalizate, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de 
recuperare şi integrare ambulatoriu.

3) Funcţia de colaborare cu serviciile publice descen
tralizate ale ministerelor şi instituţiilor cu responsabilităţi 
în domeniul asistenţei sociale, cu servicii publice de asis
tenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile 
implicaţi în derularea programelor de asistenţă socială:

- colaborează cu Direcţia Generala de Asistenţă Socia
lă şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale 
ministerelor şi instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul 
asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii 
civile implicaţi în derularea unor programe de asistenţă 
socială;

- colaborează cu DGASPC lalomita şi cu celelalte insti
tuţii în domeniu şi iniţiază acţiuni comune de prevenire a 
abandonului şi abuzurilor asupra minorilor cu handicap;

- acţionează împreună cu Inspectoratul Şcolar Ialomiţa 
pentru integrarea în învăţământ a minorilor cu handicap.

4) Funcţia de execuţie - prin asigurarea mijloacelor 
umane, materiale şi financiare necesare pentru imple
mentarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, 
prevenirea şi combaterea marginalizării şi excluderii so
ciale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale 
individuale şi colective la nivelul municipiului:

- ţine evidenţa pe categorii a persoanelor şi familiilor 
asistate şi monitorizează evoluţia acestora, întocmeşte 
analize şi studii în vederea stabilirii măsurilor care se im
pun pentru ameliorarea situaţiei în domeniu;

- ia în evidenţă şi acordă drepturile prevăzute de lege 
(ajutor social, ajutor bănesc, alocaţii, indemnizaţii pentru 
asistent personal etc.);

- încheie, cu aprobarea Consiliului Local Slobozia, par- 
teneriate cu organizaţiile private română şi străine în iniţi
erea şi derularea unor programe care vizează persoanele 
cu handicap, copiii sau persoanele vârstnice, şi monitori
zează activitatea acestora;

- acţionează pentru înlăturarea barierelor arhitectura
le, etnice sau de orice altă natură care împiedică egali
zarea şanselor de integrare în societate a persoanelor cu 
handicap;

- organizează şi răspunde de plasarea persoanelor 
aflate în situaţii deosebite în centre de primire sau într- 
o instituţie de asistenţă socială aflate pe raza judeţului 
Ialomiţa prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului Ialomiţa.

Director,
Jurist Munteanu Luminiţa



MAMA
de Vasile Militaru

A venit aseară mama, din sătucu-i de departe,
Să mai vadă pe fecioru-i, astăzi "domn cu multă carte"!

A bătut sfios la usă, grabnic i-am ieşit în prag;
Ni s-a umezit privirea de iubire şi de drag;

Sărutându-i mâna dreaptă, ea m-a strâns la piept, duioasă, 
Şi-ntrebând-o câte toate, am intrat apoi în casă.

înăuntrul casei mele, -câtă b ru m ă -ţa M ^ ^ ^ ^ I  
Dă prilej bietei bătrâne să se creadă-nti^m BE^^B  
Nu-ndrăzneşte nici să intre, cu o p in c i le ^ ^ ^ ^ ^ H  
Şi cu multă grijă calcă doar pe-alături de c o v o a ^ l  j

Eu o-ndemn să nu ia seama şi să calce d re m fl^ ^ ge W  A 
Că doar e lamjjsu-n casă, nu e-n casa vreunui rege, \  
Şi de-abia ojfac să şadă pe-un divan cu scoaTtainouă^B

-"Mi-era dor de tine, maică...Ţi-am adus vreioizejceiouaiM 
Niţel unt, iar colea-n traistă nişte nuci, v r e g r a j ^ ^ ^ g H  
Şi, cu ochii plini de lacrimi, prinde iar să mă sărute:

-"Poate mor, că sunt bătrână şi-a prins dorul să mă-ndrume 
Să mai văd o dată, maică, ce mi-e azi mai drag pe lume! 
Caierul mi-i pe sfârşite... mâine poate-şi curma firul 
Şi-ntre patru blani de scânduri să mă cheme cim itiru l.
Jale mi-e de voi, mămucă, dar visez, chiar şi deşteaptă, 
Cum, pe-o margine de groapă, bietul taică-tu m-aşteaptă...

ii
D R A G m O Ş T R 1...

Prezenţa dumneavoastră 
ţ în\ fiecare âzi, 

aţi avut încredere în nOi\ si 
vom merge mai departe 
împreună... Aţi demonstrat 

sunteţi o forţă puternică 
cu  înaltă disciplină civică,

la rău.

Tu, odorul mamii, în urmă să te-aduni cu fraţii-acasă 
Şi să-mparţi agoniseala de pe urma lui rămasă:
Lui Codin să-i dai pământul de la moara şi cu via;
Vaca şi-un pogon de luncă, maică, să le ia Maria;
Lui Mitrus să-i dai zăvoiul de răchiţi dintre pâraie;
Carul, boii şi cu plugul să le dai lui Nicolae,
Iară tu, că mai cu stare decât fraţii zişi pe nume,
Să iei casa-n care ţie ţi-a fost dat să vii pe lu m e .
Când şi când, în miezul verii sau de Paşti, să vadă satu l^  
Cum îmi vine ca-n toţii anii, la căsuţa mea băiatul . 
Şi-avand tihnă şi odihnă, la venire sau plecare,
S-aprinzi şi la groapa maichii câte-un pai de lum ânare!. 
A tăcut apoi bătrâna şi-a plâns mult, cu lacrimi grele,
Ce curgandu-i lin în poala, se-ntâlneau cu ale mele.

A tacut apoi bătrîna şi-a plâns mult, cu lacrimi grele,
Ce curgându-i lin în poală, se-ntâlneau cu ale mele.

Revista, nu este editată în scop comercial. In numărul viitor vă aşteptăm cu alte materiale interesante 
din activitatea noastră. Vă aşteptăm cu sugestii şi materiale pe care le puteţi trimite pe adresa mail 
ana_ros2001@yahoo.com.br

Surse informare-foto, preluate de pe Internet, iî afara articolelor care aparţin autorilor.

~cu înaltă disciplină civică, 
oameni de nădejde la bine si

a  rău. _Până atunci să fiţi sănătoşi, 
fericiti, mereu tineri, să\ \vă • 
bucuraţi de serviciile centrului, 

*să aveţi\ o \atitudine pozitivă, 
decentă, demnă şi să găsiţi 
aici o familie ... 1

A N IR 0 ŞU

mailto:ana_ros2001@yahoo.com.br


Dragii mei, a venit toamna!
Aveţi grijă de voi,
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