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PĂREREA VOASTRĂ CONTEAZĂ...
Mulțumim pentru gândurile frumoase !

Am cunoscut în centrul comunitar, oameni minunați care din 
când în când se întorc în  mp, deapănă amin  ri, se bucură de 
lucrurile simple și de o viața trăită cu demnitate. Sper să găsiți 
aici căldura unui cămim și  fi ecare zi să fi e sărbătoare. Sunt alături 
de dumneavoastră, vă doresc multă sănătate, vă mulțumim de 
sprijin și solidaritate, noul an să vină cu multe bucurii,  sănătate 
și împliniri. 

                                                                         Primar,
                                                               Alexandru Stoica
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Oamenii cu sufl etul frumos, cu personalitate frumoasă nu se 
pensionează niciodată. Avem bucuria de a-i vedea ac  vi la centrul 
comunitar unde își împărtășesc gândurile, bucuriile și emoțiile. 
Dorim să le fi m aproape celor care au muncit cu seriozitate, 
implicare, dăruire și urez multă sănătate, viață lungă alături de 
cei dragi. 

                                                                          Viceprimar,
                                                                                 Valen  n Băcanu

Așa cum spunea Nicolae Iorga „Înțelepciunea e a ta numai 
când o dai altuia, al  el ea este numai în  ne”. Învățăm de la 
dumneavoastră să fi m întelepți, să dăruim și noi generațiilor 
următoare,  în așa fel încât vârsta să vă fi e s  mată și onorată.

Cu încredere și unitate vom reuși,  cu siguranță!  Sănătate și 
numai bine vă doresc!

                                                                                  Viceprimar, 
                                                                              Gabriel Mușat

Prezentul nu poate fi  explicat fără cunoașterea trecutului, 
nici proiectarea viitorului, fără explicarea  prezentului. Tot as  el, 
generațiile viitoare își găsesc plauzibilitatea de des  n în faptele 
vârstnicilor de astăzi. Cu profund respect manifestăm nevoia 
ca, odată cu descoperirea rădăcinilor în generațiile trecute, să-i 
omagiem pe cei care au adăugat, după puterile lor, trepte pe 
scara devenirii umane.

                                                                             Consilier local,
                                                                   Beciu Elisabeta
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Ce poate să fi e mai plăcut decât prilejul oferit de a vorbi despre 

cei care ne pot fi  părinți, bunici, unchi, prieteni cu mai multă 
experientă, de la care putem afl a calea și rostul lucrurilor.

     Prieteni nepretuiți, sufl ete frumoase, fi ințe minunate , 
îmi  plec capul, pentru că v-ați dedicat  viața cauzelor nobile și 
pentru asta vă mulțumesc!

    Credința face totul posibil, speranța ne dă putere să con  nuăm, 
dragostea face ca orice să fi e frumos. Eu vă urez din toată inima să 
le aveți pe toate! Mulți ani sănătoși și fericiți !                                          

Vă doresc  SĂRBĂTORI FERICITE, LINIȘTE ȘI SĂNĂTATE !
                                                              Cu considerație,
                       Consilier local, prof. Manuela Zainea

La început de an, respectul meu se îndreaptă în fi ecare zi 
către persoanele de vârsta a treia, a căror experiență de viață și 
înțelepciune reprezintă virtuți specifi ce de neînlocuit.

Dumneavoastră sunteți, așa cum sunt și părinții mei, plini 
de înțelepciune, cu o îndelungată experiență de viață, fi ind un 
exemplu demn de urmat pentru noi.

Cu speranța că voi reuși, ca și dumneavoastră, să ajung la 
același nivel de înțelepciune și echilibru, mă aplec cu respect în 
fața concetățenilor noștri vârstnici, pentru contribuția însemnată 
pe care au adus-o de-a lungul anilor la dezvoltarea societății 
noastre și vă urez multă sănătate, bucurii și viață lungă alături de 
cei dragi!

Consilier local,
                                                                                             Gigi Manea

Într-o lume nu totdeauna prietenoasă, avem datoria sfântă de 
a ne urma steaua norocoasă, să credem în iubirea de oameni, căci 
frumosul și binele se afl ă în noi! 

Să privim cu demnitate și mândrie la ceea ce “am zidit” sau 
ne-a fost dat să zidim cu har și dragoste, pentru copii și nepoți sau 
pentru cei de-aproapele nostru!

Vă doresc Ani mulți și frumoși, sănătate deplină iar inima să vă 
fi e mereu tânără!

                                       Cu deosebit respect, 
                                Consilier local,

av. Ștefan Sava

Sănătate, viață lungă și o bătrânețe liniș  tă!
                                                                                           Consilier local,

Dr. Vasile Olaru
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Având în vedere riscul ridicat al 
persoanelor în vârstă, de a deveni vic  me 
ale diferitelor infracțiuni, Inspectoratul de 
Poliție al Județului Ialomița, recomandă 
acestora luarea următoarelor măsuri:

Pentru prevenirea furturilor din 
locuință

• Asigură-te că eș   în siguranță când 
ieși afară. Multe din posesiunile tale 
au valoare sen  mentală. Protejează-le 
asigurând siguranța locuinței tale.

• Nu ține niciodată o sumă mare de 
bani în casă. Ar fi  mai bine să îi păstrezi la 
bancă.

• Supraveghează casa vecinilor, și ei vor 
face același lucru la rândul lor. Dacă vezi 
orice lucru care te îngrijorează anunță 
poliția.

• Nu lăsa să intre în casă străinii care 
sună la ușă. S-ar putea să se prezinte 
drept specialiș   care au constatat că 
acoperișul tău are nevoie de reparații 
sau pot spune că sunt de la apă, de la 
gaze ori agenți comerciali care vor să-ți 
cumpere mobila sau tablourile sau să-ți 
vândă diferite produse.  Dacă nu eș   sigur 
de lucrul acesta, nu-i lăsa să intre. Adu-ți 
aminte că orice sistem, oricât ar fi  de bun, 
este zadarnic dacă nu este folosit – așa 
că încuie întotdeauna ușa, chiar și atunci 
când te duci la magazinul de la colț.

Pentru prevenirea furturilor din 
buzunare și poșete

• Evitați locurile aglomerate deoarece 
acestea sunt mediile favorabile hoților de 
buzunare.

•  Aveți asupra dvs. sume mari de bani, 
nu le numărați pe stradă sau în prezența 
mai multor persoane, chiar și atunci când 
acestea sunt cunoscute.

• Când efectuați diverse plăți, nu 
scoateți toți banii pe care-i aveți, ci doar 
suma de care aveți nevoie.

• Fermoarele genților și ale poșetelor 
trebuie să fi e bine închise.

• Gențile sau portmoneele nu  trebuie 
puse în coșuri, pe cărucioare sau deasupra 
mărfurilor cumpărate.

• Poșeta trebuie să fi e întotdeauna 
imobilizată de braț sau ținută în partea din 
față a corpului, lipită de haină pentru a fi  
mereu sub observație.

• Persoanele care sunt bruscate sau 
înghesuite, indiferent de spațiul în care se 
afl ă, trebuie să verifi ce imediat geanta sau 
portmoneul chiar în acel moment și să fi e 
atente la persoanele din jur.

• Banii, actele personale și cheile de la 
locuință nu trebuie păstrate în același loc.

• Se evită ținerea banilor în buzunarele 
din spate ale hainelor sau bagajelor, 
acestea fi ind vulnerabile în fața hoților 
de buzunare, îndeosebi la urcarea și 
coborârea din mijloacele de transport.                              

• Este recomandat a vă așeza cât mai 
aproape de conducătorul auto sau lângă 
alți pasageri care inspiră încredere dacă 
se circulă la ore târzii sau când sunt puțini 
călători.

• Se evită lecturarea ziarelor și cărților 
în mijloacele de transport în comun, 
deoarece atenția este diminuată și există 

Venim în sprijinul dumneavoastră…..
“Un om prevenit este un om salvat”
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riscul de a deveni cu o mai mare ușurință 
vic  mele hoților de buzunare.

• Atenția trebuie menținută permanent 
la poșetele, borsetele și buzunarele în care 
sunt păstrați banii, îndeosebi atunci când 
este aglomerație în jur.

• Se evită conversațiile cu persoanele 
necunoscute. Hoții care fură din genți și 
buzunare lucrează în grup, iar rolul unuia 
dintre ei este acela de a distrage atenția 
pe  mpul cât altul acționează.

Prevenirea furturilor din auto
• PARCAȚI automobilul pe  mpul nopții 

numai în locuri iluminate și vizibile, pentru 
a fi  mai ușor supravegheate.

• NU LĂSAȚI la vedere în interiorul 
mașinii, atunci când coborâți din aceasta, 
obiecte de valoare sau tentante (genți, 
borsete, obiecte de îmbrăcăminte etc.).

• CONTROLAȚI înainte de a pleca de la 
mașină dacă por  erele și portbagajul sunt 
asigurate corespunzător.                                                       

• SUPRAVEGHEAȚI autoturismul în 
perimetrul stațiilor de benzină, pe  mpul 
achitării carburantului, în condițiile în care 
por  erele sunt lăsate neasigurate, iar 
geamurile deschise.

• ASIGURAȚI-VĂ autoturismul chiar 
dacă lipsiți de lângă el doar câteva minute. 
Uitând cheile în contact, puteți avea 
surpriza ca la întoarcere să nu-l mai găsiți.

• EVITAȚI să țineți în autoturism 
(torpedou) actele de iden  tate, de 
fi rmă, permis de conducere, actele de 
înmatriculare ale mașinii sau orice alte 

documente.
• DOTAȚI autoturismul cu sistem de 

alarmă, ori alte dispozi  ve an  furt.
• NU CUMPĂRAȚI componente de 

autoturism de la persoane necunoscute 
chiar dacă acestea vi le oferă la prețuri 
mici. Gândiți-vă că ar putea proveni din 
furt.

ATENȚIE!
Dacă s-a încercat un furt asupra 

dvs. încercați să rețineți cât mai multe 
semnalmente ale autorului: înălțime, 
trăsături ale feței, semne par  culare, 
ves  mentație, par  cularități în vorbire 
sau comportament și sesizați în cel mai 
scurt  mp Poliția la numărul unic pentru 
apeluri de urgență – 112, pe cât posibil 
chiar de la locul producerii faptei !

Pentru prevenirea înșelăciunilor prin 
„metoda accidentul“

• Verifi cați dacă ruda în cauză a fost 
implicată într-un eveniment ru  er, 
contactându-l telefonic! Solicitați cât mai 
multe detalii despre unitatea medicală, de 
poliție sau parchet unde s-ar afl a aceasta 
și sunați pentru confi rmare! În același 
 mp apelați 112 pentru a cere asistență.

• Trebuie reținut că nici Poliția nici 
Parchetul, nu rețin telefoanele mobile ale 
celor implicați într-un accident ru  er.

• În cazul unui accident, nu există 
noțiunea de plată a unor despăgubiri, 
decât în urma unei hotărâri judecătoreș   
în acest sens sau dacă este făcută prin 
intermediul unor societăți de asigurare. 
Orice accident/eveniment de circulație are 
două variante de soluționare: depunerea 
unei plângeri la unitatea de poliție care se 
va ocupa mai departe de cazul respec  v 
sau înțelegerea amiabilă a părților, ceea 
ce presupune repararea daunelor folosind 
polița de asigurare auto obligatorie.

• Fiți atenți la persoanele cu care intrați 
în contact, pe stradă, în jurul blocului, 
aparent întâmplător. Este posibil ca 
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acestea să vă urmărească, să încerce să 
se împrietenească cu dvs. și să afl e detalii 
despre membrii familiei sau vecini.

• Nu primiți în locuință persoane care 
pre  nd că sunt de la diverse societăți 
comerciale (de furnizare a unor servicii, 
fi rme de curierat, etc.) decât după ce ați 
verifi cat actul de iden  tate și legi  mația 
de serviciu. Nu le furnizați acestora 
informații despre membrii familiei dvs., 
vecini sau programul acestora.

• Nu dați curs niciunei solicitări de a plă   
sume de bani, făcute de diverse persoane 
în numele unui membru al familiei, fără 
să contactați acel membru, în prealabil, 
pentru a confi rma veridicitatea solicitării.

• Oricine poate fi  vic  ma unui accident, 
dar într-un moment cri  c ca acesta, 
singura urgență este cea medicală, 
nicidecum aspectul fi nanciar. Atât vic  ma, 
cât și autorul unui accident nu au nevoie 
de bani ca să primească îngrijiri medicale.

Pentru prevenirea accidentelor de 
circulație 

• Folosiți în localități numai trotuarul, 
iar pe drumurile publice situate în afara 
acestora, care nu sunt prevăzute cu pistă 
pietonală, circulați cât mai aproape de 
partea stângă, în direcția de mers dorită.

• Traversați partea carosabilă 
perpendicular pe axul acesteia, numai 
prin locuri marcate sau prevăzute cu 
indicatoare. În lipsa acestora, traversarea 
se va face pe la colțul străzii, după ce 
v-ați asigurat că puteți face acest lucru în 
siguranță.

• Pe arterele de drum prevăzute cu 
semafoare, traversarea străzii se face 

numai la culoarea verde a semaforului 
electric, iar cea roșie interzice pătrunderea 
pe carosabil.

• Înainte de a traversa partea carosabilă, 
asigurați-vă atent din ambele părți și 
convingeți-vă că în acel moment nu se 
apropie niciun autovehicul.

• După coborârea din mijloacele de 
transport public, nu traversați partea 
carosabilă prin fața sau prin spatele 
acestora. Traversarea se face numai după 
plecarea lor din stația, dar și atunci, numai 
prin locuri rezervate trecerii.

• Așteptați mijloacele de transport în 
comun pe trotuare sau refugiile special 
amenajate, în niciun caz pe partea 
carosabilă.

• Nu urcați, nu coborâți și nu deschideți 
ușile autovehiculului în  mpul mersului.

În speranța că recomandările vor fi  
respectate, vă dorim să nu deveniți vic  me 
ale unor as  el de fapte și vă urăm multă 
sănătate!

                                                                                                  
          

INSPECTORATUL DE POLIȚIE 
AL JUDEȚULUI IALOMIȚA

Poliția de Proximitate - comisar șef de 
poliție Cazacu Constan  n
Compar  mentul Analiza 

și Prevenirea Criminalității –
subcomisar de poliție Caraman Mariana
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Să vorbim 
d e s p r e 
m a r e l e 

poet nu este 
niciodată îndeajuns. 
Sute de pagini 
de poezie, proză, 
proiecte drama  ce, 
traduceri, prelucrări 
și adaptări toate 
compun o operă 
vastă și originală, 
lirică, eroică, 
fantas  că,  didac  că 

care arată, o bună educație fi losofi că și o voință 
uriașă de a stăpâni multe domenii. 

S-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoșani, 
era șaptelea dintre cei unsprezece copii ai 
căminarului Gheorghe Eminovici și al Ralucăi 
Eminovici, fi ica stolnicului Jurașcu din Joldeș  . 
Copilăria a petrecut-o la Botoșani în casa 
părintească de la Ipoteș  , iar la Cernăuți a urmat 
școala și liceul german.

A debutat ca poet la 16 ani, cu o poezie 
scrisă în memoria fostului său profesor, Aron 
Pumnul, și în același an și-a schimbat numele 
în Eminescu, adoptat mai târziu și de alți membri 
ai familiei sale.

Timp de trei ani, din 1866 până în 1869, a 
pribegit între Cernăuți, Blaj, Sibiu, Giurgiu și 
Bucureș   și a cunoscut direct poporul, limba, 
obiceiurile și realitățile româneș  . A intenționat, 
dar nu a reușit, să-și con  nue studiile. A lucrat 
ca sufl eor și copist de roluri în trupele lui Iorgu 
Caragiale și Mihail Pascaly și a con  nuat să 
publice poezii,  drame,  fragmente de roman 
sau să facă traduceri din germană. Între 1869 și 
1874, a fost student la Viena și Berlin, ca „auditor 
extraordinar” la Facultatea de Filozofi e și Drept 
din Viena și ca bursier al asociației culturale 
Junimea, la Berlin.

„Ș  a germana și franceza, voia să absoarbă 
istoria religiilor, astronomie, fi losofi e, fi zică, 
etnopsihologie, geopoli  că, să facă simultan 

metafi zică și gazetărie angajată. Un sufl et 
roman  c dedat armoniei universale, dar pe 
care malaxorul poli  cianismului valah l-a 
spulberat întru nimicnicia fi rii sale. Ce lecție mai 
sublimă și mai tristă, totodată, de românitate se 
poate închipui?’’, spunea cri  cul literar Dan C. 
Mihăilescu, într-un portretul făcut lui Eminescu.

S-a întors în țară în 1875,  a fost director 
al Bibliotecii Centrale și profesor suplinitor, 
redactor la ziarul Curierul de Iași, a con  nuat să 
publice în Convorbiri literare, iar Titu Maiorescu, 
ministrul Învătământului, l-a apreciat și ajutat 
să primească un post de revizor școlar pentru 
județele Iași și Vaslui.  Eminescu s-a împrietenit 
cu Ioan Slavici, Iosif Vulcan, Ion Creangă, care l-a 
introdus în societatea poli  co-literară Junimea, 
și s-a îndrăgos  t de Veronica Micle.

Din 1877, s-a mutat la Bucureș   și a lucrat 
ca redactor la Timpul, ziarul ofi cial al Par  dului 
Conservator, unde a avut o ac  vitate publicis  că 
excepțională, care i-a ruinat însă sănătatea. 
La doar 33 de ani, Eminescu a dat semne de 
alienare mintală. Poetul suferea de psihoză 
maniaco-depresivă și a fost internat în spitale 

15 ianuarie 1850 – Mihai Eminescu
„Omul deplin al culturii Române… o conș  ință de cultură deschisă către tot.”

                                                                                        Constan  n Noica despre Mihai Eminescu
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și sanatorii în țară, la Viena și Odessa, pentru 
recuperare a călătorit în Italia, a fost îngrijit de 
familie și susținut de prieteni, iar cu ajutorul lui 
Iacob Negruzzi și Mihail Kogălniceanu a reușit să 
primească o mică pensie viageră.

Mihai Eminescu s-a s  ns la 15 iunie 1889, 
după ce la începutul anului boala sa devenise 
tot mai violentă, și a fost înmormântat sub „teiul 
sfânt” din cimi  rul Bellu.

„As  el se s  nse... cel mai mare poet, pe 
care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul 
românesc. Ape vor seca în albie și peste locul 
îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și 
câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până 
când acest pământ să-și strângă toate sevele 
și să le ridice în țeava subțire a altui crin de 
tăria parfumurilor sale” – scria despre moartea 
poetului, George Călinescu.

Manuscrisele sale, 46 de volume, aproxima  v 
14 mii de fi le, au fost dăruite de Titu Maiorescu în 
1902 Academiei Române, iar în 1948 Eminescu 
a fost ales post-mortem membru al Academiei 
Române.

Cu poemul  Luceafărul, la care marele poet 
a lucrat nouă ani și jumătate, a făcut zeci de 
variante și peste 3 mii de modifi cări, Eminescu 
a intrat, în 2009, și în Guinness Book of Records. 
Cu cele 98 de strofe, Luceafărul a fost omologat 
drept cel mai lung poem de dragoste. 

A fost odată ca-n poveș  ,
A fost ca niciodată,
Din rude mari împărăteș  ,
O prea frumoasă fată.

Și era una la părinți
Și mândră-n toate cele,
Cum e Fecioara între sfi nți
Și luna între stele.

………………..............................

Din sfera mea venii cu greu
Ca să-ți urmez chemarea,
Iar cerul este tatăl meu
Și muma-mea e marea.

Ca în camara ta să vin,
Să te privesc de-aproape,
Am coborât cu-al meu senin
Și m-am născut din ape.

O, vin’! odorul meu nespus,
Și lumea ta o lasă;
Eu sunt luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fi i mireasă.

Mihai Eminescu Sursa informare/foto-internet
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Din toate simțurile de care se bucură 
omul, văzul este cel mai important. Omul 
a descoperit și va descoperi în con  nuare 
minunile în jurul lui cu ajutorul vederii, 
de aceea sănătatea ochilor este foarte 
importantă. Specialiș  i recomandă ca 
toare persoanele să aibă în vedere buna 
funcționare a ochilor, pentru a descoperi din 
 mp eventualele probleme medicale. As  el 

trebuie să mergem periodic la medicul 
o  almolog. Cu ajutorul ochilor percepem 
și înțelegem complexitatea lumii din jurul 
nostru. Forme, culori, lumini, mișcări, toate 
aceste lucruri ni se dezvăluie atunci când le 
privim.

Cataracta - o boală specifi că vârstei a 
treia?

Cataracta reprezintă una dintre afecțiunile 
oculare cele mai frecvente. Cataracta 
înseamnă, de fapt, opacifi erea unei len  le 
din ochi numită „cristalin”, structură ce în 
mod normal este transparentă.

Drept urmare, razele luminoase nu mai 
pot trece prin cristalin pentru a focaliza 
și a forma imaginea pe re  nă, pacientul 

sesizând scăderea progresivă a vederii la 
ochiul respec  v. În mod normal, cataracta 
apare odată cu înaintarea în vârstă (de unde 
și numele de cataractă senilă), din cauza 
„îmbătrânirii” fi brelor cristaliene. Datorită 
unor procese metabolice complexe, aceste 
fi bre își pierd progresiv transparența, 
ducând, în  mp, la obstruarea parțială sau 
totală a vederii.

Cataracta este o boală care evoluează 
bilateral, deși nu este obligatoriu ca amândoi 
ochii să fi e în același stadiu evolu  v (la un 
ochi poate fi  mai avansată decât la altul).

Aproxima  v 50% dintre persoanele 
trecute de 60-65 de ani prezintă opacifi eri 
ale cristalinului (cataracta) mai mult sau 
mai puțin severe - fapt care a făcut ca 
această afecțiune să fi e considerată mult 
 mp specifi că vârstei a treia. Din păcate, 

ea afectează și persoanele  nere. În ul  mii 
ani, vârsta aparației cataractei a scăzut, ea 
afectând și persoanele  nere(35-40 ani). 
Semnele și simptome la adult:

• Vedere încețoșată la distanța, mai ales 
în lumina puternică;

• Vedere neclară la ci  t;
• Sensibilitate la lumină;
• Vedere mai bună la un ochi-cel mai 

puțin afectat;
• Culorile apar șterse sau de nuantă 

diferită (vedere gălbuie)
Daca observi că nu mai vezi așa de bine în 

ul  ma vreme, nu ezita să mergi la un consult 
o  almologic.

Numai medicul de specialitate poate 
stabili exact despre ce este vorba: daca ai 
cataracta, o alta boala care duce la scaderea 
vederii, sau pur si simplu trebuie sa-   
schimbi ochelarii. O cataractă foarte veche 
este deseori însoțită de complicații sau de 
riscuri care îngreunează mult actul operator. 
În altă ordine de idei, trebuie să ș  i că, 

AI GRIJĂ DE OCHII TĂI !!!
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independent de stadiul evolu  v al cataractei, 
rezultatele postoperatorii depind și de starea 
de sănătate a re  nei și a nervului op  c în 
momentul efectuării intervenției chirurgicale.
După evaluarea completă preoperatorie, 
medicul iți va explica exact la ce să te aștepți 
după operașie.

Voi mai purta ochelari după operație?

Cristalinul ar  fi cial introdus în ochi 
trebuie să aibă un anumit număr de dioptrii 
și, pentru a se stabili care este acesta, înainte 
de operație se efectuează o măsuratoare 
numită biometrie. Pe baza acestei biometrii, 
medicul prescrie “rețeta” pentru cumpărarea 
cristalinului ar  fi cial. Referitor la ochelarii 
pentru distantă, este difi cil de spus dinainte 
dacă vei mai purta sau nu ochelari.

Acest lucru depinde de existența 
defectelor de ochelari înainte de operație, de 
eventualele erori de biometrie, etc. În orice 
caz, dacă ai fost purtator de ochelari înainte 
de operație, len  la de la ochiul operat nu se 
va mai potrivi și după. Însă o nouă pereche 
se poate prescrie cel mai corect numai după 
vindecarea operației – după aproxima  v 
doua luni (în funcție de tehnica folosită).

Dacă un ochi este operat de cataractă și 
celalalt nu – va exista probabil o diferența 
de dioptrii între cei doi ochi. Însă medicul 
care te urmărește va ș   ce să facă și 
îți va putea prescrie ochelarii potriviți.
În ceea ce privește subiectul “ochelari” 
pentru lucrul de aproape și pentru ci  t – ei 
sunt indispensabili.

Cristalinul natural dispune de capacitate 
de acomodație (proces complex prin care 
este posibilă vederea clară atât a obiectelor 
situate la distanță, cât și a celor apropiate). 
În urma operației de cataractă, cristalinul 
natural este indepărtat și înlocuit cu unul 
ar  fi cial. Așadar, noul cristalin nu dispune 
de capacitate acomoda  vă și pacientul va 
trebui să poarte ochelari pentru ci  t.

O dată operată, mai reapare?

Cataracta “primară” nu mai are cum 
să reapară, însă se poate forma cataracta 

secundară – o opacifi ere a capsulei 
posterioare (o structură afl ată în spatele 
cristalinului ar  fi cial, pe care acesta se 
sprijină). Cataracta secundară determină 
încețoșarea vederii și apare la aproxima  v 
40% dintre pacienții operați de cataractă, 
într-un interval variabil de la câteva 
luni până la câțiva ani de la operație.
Tratamentul este rela  v simplu și constă 
în îndepartarea permanentă a acesteia cu 
ajutorul laserului. 

Procedura este nedureroasă si nu modifi că 
prescripția de ochelari. Din fericire, ș  ința te 
ajută să-ți recapeți vederea.

Tipuri de cataractă:
Există diverse forme ale bolii care nu țin 

cont de vârstă:
Cataracta trauma  că aparută în urma 

unor trauma  sme oculare. Este cel mai 
frecvent întâlnită și se poate datora fi e 
unei lovituri puternice (contuzie forte) – cu 
pumnul sau cu un obiect, fi e unei leziuni 
penetrante a globului ocular care a  nge 
și cristalinul (cu un corp străin Cataracta 
patologică (complicată) apărută în alte 
afecțiuni oculare, precum: atacul acut de 
glaucom, miopia forte, etc.

Cataracta indusă de anumite 
medicamente luate în doze mari și pe 
perioade lungi de  mp: cor  costeroizi, 
amiodaronă, sulfamide, clorpromazină, 
busulfan, săruri de aur, allopurinol, etc.

Să aveți multă  sănătate !

 Dr. Pogorevici Victor
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Ce este ea? Unde o găsim? Are 
dimensiuni? Nu, ea este pretu  ndeni 
dacă dorim să o simțim. Unui om 

fericit i se  prelungește durata  vieții cu până 
la 10 ani. În  nerește trăsăturile chipului, 
crește performanțele fi zice  și  intelectuale și 
vindecă boli. Starea de bine ține mai mult decât 
credeam, de gândurile și de faptele noastre. 
Fericirea cul  vată prin gesturi mărunte în 
fi ecare zi, e un panaceu la îndemâna oricui. Ca 
să fi i fericit, exprimă exact ceea ce gândeș  , 
nu deforma realitatea căci te stresezi și ți-e 
jenă de ce ai ros  t, iar când te opui la ceva n-o 
face cu agresivitate. Crede în propriile valori cu 
curaj, respectă dragostea, fedelitatea, familia, 
libertatea de gândire și credința în Dumnezeu.

Fiecare victorie mica sau mare, să fi e prilej de 
sărbătoare cu familia sau prietenii, zâmbind mai 
des acasă, la serviciu, pe stradă, oriunde pentru 
că zâmbetul îl face pe om  mai  frumos. Respectul 
celorlalți pleacă de la respectul de sine. Începeți 
ziua după ce o pregă  ți în gând, concentra  -vă 
asupra momentelor  pozi  ve ale zilei, încărcați 
–le  cu lumină și bucurie. Uneori bucuria de a 
trăi se păstrează  cu luciditate, excludeți ce nu 
vă face bine, ce vă descurajează, ce vă răpește 
 mpul inu  l, lăsați gândurile să hoinărească pe 

unde vor.
Faceți-vă bucurii din când în când prin mici 

cumpărături, o carte, o rochie, o bijuterie, o 
călătorie, o cafea acasă ori la terasă. Din când în 
când, încetați să mai planifi cați, să mai organizați 
și să an  cipați.

Lucrurile neplănuite vă vor suprinde cu 
bucurie.Hrăniți toate simțurile deopotrivă, 
gustați, mirosiți, auziți,vedeți, a  ngeți și o să 
vă facă plăcere. Învățați să acceptați că nu 
puteți controla totul, că există și bucurii care 

nu depind de voi, nu vă mai faceți responsabili 
pentru fericirea tuturor. Plângeți când vă simțiți 
depăsiți, mărturisiți când vă simțiți pierduți și 
vă e teamă.  Prețuiți iubirea și atașamentul de 
semeni. Oamenii fericiți nu sunt mai generoși, 
oamenii generoși sunt mai fericiți. Fericirea 
înseamnă mișcare, prieteni și bucurie. Câș  gul 
bănesc este important, dar un câș  g mai mare 
nu duce la o fericire mai mare.

Fericirea se afl ă în momentele de zi cu zi. 
Dumnezeu ne dă mulți îngeri păzitori… Pe unii îi 
vedem în oamenii cu care relaționăm, pe alții în 
avem în corpul nostru iar dumnezeu este peste 
tot. Creerul nostru este generatorul de  iluzii. 
Cel mic este de vise, ins  nct și trăire spirituală, 
cel mare este cel rațional de gânduri și judecăți. 
Cert este că ne ocupăm prea puțin de spirit. 
Fără îndoială ne preocupă cucerire de teritorii, 
acumulăm material, muncă fi zică excesivă, ne 
bântuie dorințe greu de îndeplinit, lăcomie, 
invidie, ură… asta nu e fricire!

Rămâneți permanent stăpânii vieții 
dumneavoastră. Nu vă lăsați trăi   de ea, luptați, 
cuceriți-o, dacă o pierdeți recuceriți-o… se poate, 
nu dezarmați… cu putere, cu autodeterminare, 
învingeți durerea fi zică sau sufl etească, lipsurile 
și neajunsurile. Ros  ți cât de des ”nimic nu=mi 
stă în cale” sunt sănătos și fericit, îmi place viața 
pe care o duc, sună relaxat și echilibrat.

Conversați zilnic cel puțin o oră cu cineva 
din familie, prieteni sau chiar persoane 
necunoscute, cu copii, cu adolescenții deschiși 
la anumite subiecte de interes pentru vârsta 
lor. Oricât de bogat ai fi , viața nu depinde de ce 
ai. Bolile, accidentele nu depind de avuție, iar 
sănătatea se întreține cu bani… fără ei nu ne 
simțim confortabil. Viața are nevoie de spațiu, 
de oxigen, de orizont.

Soarele este esența vieții și în curând toți vom 
fi  raze de soare. Scurt și esențial fără pate  sm, 
recunoaștem că viața este surprinzătoare, 
tulburătoare, fascinantă,  fermecătoare dar 
depinde de noi cum ne-o desfășurăm, cu cine și 
cu ce ne ocupăm.

Soarele să vă strălucească în sufl ete, 
înseninați-vă viața, fruntea sus și umerii drepți….
deschideți calea pentru liniștea interioară.   

Benefi ciar centru, Schveninger Aurelia

Fericirea
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Bunicii joacă  un rol important în viața 
tuturor copiilor deoarece, cu excepția 
părinților, sunt una dintre principalele 
constante din viața acestora. Prietenii de 
joacă, persoanele de la grădiniță, profesorii 
vor intra și ieși din viața copilului, dar un 
lucru va rămâne mereu același. Acesta este 
rolul de bunic sau de bunică și, din moment 
ce veți fi  o constantă în viața nepotului 
dumneavoastră, vă recomand să profi tați  
din plin. 

Este important să rețineți  faptul că mami 
și ta   au nevoie câteodata de o pauză. Nu 
contează cât de mult își iubește o mamă 
copilul, toți oamenii au nevoie să petreacă 
puțin  mp singur sau  mp ca să fi nalizeze 
niște sarcini, precum cumpărături,  lucruri 
prin casă sau sarcini de serviciu. Ca bunici, vă 
puteți  oferi să aveți  grijă de copii din când în 
când. Acest lucru vă va permite să petreceți  
mai mult  mp cu ei.

Bunicii pot contribui la consolidarea 
valorilor familiale la copii. Spun poveș    
nepoților despre istoria familiei, iar aceasta 
este o modalitate de a insufl a mândria 
pentru membrii familiei lor și a-i ajuta să 
înțeleagă cum au fost părinții lor atunci 
când au fost  neri. Copiii iubesc mult să 
asculte poveș   amuzante despre părinții  lor 

și despre  “vremurile bune”.  Atunci când 
vorbesc despre modul în care era mama la o 
vârstă fragedă, cum s-a întreținut ea însăși, 
la facultate, lucrând în fi ecare weekend,  

sunt lucruri care se concentrează pe e  că  și  
învață copiii să facă același lucru. Aceste 
poveș   dau copiilor un sen  ment pentru 
ceea ce sunt.

Hobby-urile sau abilitățile bunicilor ajută 
copiii să descopere  ce le place. În cazul 
în care unui  bunic îi place  să facă diverse 
reparații prin casă și implică nepotul într-un 
proiect, el poate învăța să iubească procesul 
de a face lucrurile cu propriile mâini. Lucrând 
împreună pentru a face ceva, insufl ă un 
sen  ment de împlinire și ajută sa formeze 
o legătură foarte puternică  între cei doi. O 
bunică căreia îi place să facă prăjituri,  poate 
transmite abilitățile ei copilului și să-l învețe 
lucruri de valoare care îi pot folosi pentru 
tot restul vieții, iar poveș  le ci  te la ceas de 
seară nu fac decât să îi trimită pe copii spre a 
descoperi importanța cărții.

Copiii care sunt iubiți și sus  nuți de toți 
membrii familiei acestora, inclusiv bunici, 
sunt capabili să ș  e și să reușească  de la 
început cum  să funcționeze o relație. 

Deși prin simplul fapt că petreceți  mp 
cu nepotul dumneavoastră, îi oferiți cel mai 
mare dar cu pu  nță, trebuie să îi arătați că  
vă  bucurați  de responsabilitățile bunicilor 
și cât de important este petrecerea  mpului 
alături de el, iar rolul  principal să fi e acela 
de a-i oferi nepotului  dragoste și afecțiune.

Prof.înv.primar Stoicescu Mirela
Școala Gimnazială Nr. 3  Slobozia

Rolul bunicilor în viaţa nepoţilor
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Ac  vitatea noastră
Așa împărtășim experiența noastră, fi rescul ac  vității, așa dorim să vă avem alături în cele 

mai fericite zile din viața noastră. 
 
Și pentru că Ziua Internațională a Femeii este în „prag” vă dăruim o frumoasă poezie...

EVENIMENTE ÎN CADRUL CENTRULUI COMUNITAR 
AL PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ

N-am să-ţi spun, copilul meu,
Că urcuşul nu e greu...
Am să-ţi spun şi am să-ţi cer,
Să priveş   mereu spre Cer.

N-am să-ţi spun că lumea-i bună,
Nimeni, asta, n-o să-ţi spună!
Dar în lume trăim noi...
Nuferii cresc din noroi.

Dacă poţi, (îţi stă în fi re),
Lasă-n calea ta, safi re!
N-arunca mărgăritare
Celor ce nu sunt în stare

S-asculte, să preţuiască,
Sfatul şi vorba cerească.
Mergi curat pe drumul tău,
Luminat de Dumnezeu!

Te iubesc! Cât trăiesc eu,
Tot copil vei fi  mereu.
Ruga-mi sfântă şi fi erbinte,
Te-nsoţeşte, ţine minte!

   Mariana Mihai                                

Rugă de mamă     

   Sursă informaţie/internet

•  „Ziua Interna  onală a Pensionarului o  sărbatorim împreună…
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• Învățăturile preotului Pătrașcu Constan  n……

 • Și ale Preotului Păduraru….

• Zile în care voia bună este aici……
Cu siguranță, vă veți întreba de unde atâta energie ? Cu emoție și bucurie regăsesc gustul de 

a trăi. Ș  u să iubească, să ierte, să dăruiască, să prețuiască……
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• De Crăciun împreună….

• Anul nou cu bucurie…..
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• „Un om prevenit este un om salvat” Poliția de proximitate alături de noi….
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Învierea Domnului este evenimentul fără 
pereche în istoria lumii. Importanța ei întrece 
în mod absolut tot ce se întâmplă și se poate 
întâmpla în univers. Numai creațiunea lumii 
mai are această importanță și calitate. Ca 
și creațiunea tot așa și învierea, nu sunt 
evenimente propriu-zis istorice, întrucât nu 
se datoresc unor cauze imanente, nu pot 
fi  explicate și prevăzute că provenind din 
concursul forțelor și împrejurărilor naturale 
antecedente.

În așteptarea Paș  lor,  mp de șapte 
Săptămâni trăim în post și în pocăință, al căror 
răs  mp s-ar putea încă prelungi, dar bucuria 
și lumina Învierii, 
în simțământul ei 
plenar, rămâne cu 
noi doar vreme 
de trei zile – șapte 
zile, soco  nd 
pe de-antregul 
S ă p t ă m â n a 
Luminată, însă la 
sfârșitul acesteia, 
deja cântarea care 
în noaptea Sfi ntelor 
Paș   ne cutremură 
sufl etul, lasă acum 
în noi doar un dor, o nostalgie. Puțin câte 
puțin, ne întoarcem la „normalul” din care 
ne-a rupt „nebunia” Învierii.

Nici un evanghelist nu descrie Învierea 
Domnului, deoarece nu au fost martori la 
această minune. Evangheliș  i consemnează 
numai ceea ce s-a petrecut după ce Hristos 
a ieșit din mormânt. Din Evanghelii afl ăm 
că în prima zi a săptămânii, Duminica, 
femeile mironosițe au venit cu miresme la 
mormântul lui Hristos, cu care aveau de gând 
să ungă, după obicei, trupul lui Iisus. Maria 
Magdalena, venită cu celelalte femei, ajunge 
prima la mormânt și uimită de vederea 
pietrei ridicate și a mormântului gol, nu le 

mai așteaptă pe celelalte femei și aleargă să 
le vestească apostolilor cele petrecute. Ea 
nu mai vede îngerul, care le întâmpina pe 
celelalte femei și nici nu-i ascultă mesajul că 
Hristos a înviat.

Pe când femeile mironosițe mergeau 
către apostoli să vestească cele întâmplate, 
sunt întâmpinate de Hristos cu următoarele 
cuvinte: „Bucurați-vă” și „Nu vă temeți”. El 
le repetă îndemnul dat de înger: „Duceți-vă 
și ves  ți fraților Mei, să meargă în Galileea și 
acolo mă vor vedea.”

Învierea Domnului este izvor nesecat 
de viață, de lumină și de putere pentru tot 

omul care crede 
în El și se silește 
neîncetat să-și 
conformeze viața 
să pământească cu 
viața Lui. Căci viața 
creș  na înseamnă 
urmarea lui Hristos, 
imitarea vieții Sale 
prin blândețe și 
smerenie, ca și prin 
fapte bune. „Luați 
jugul Meu asupra 
voastră și învățați-

vă de la Mine că sunt blând și smerit cu 
inima și veți afl a odihna sufl etelor voastre. 
Căci jugul Meu este bun și povara Mea este 
ușoara” (Matei 11, 29). Mântuitorul ne 
aver  zează că „nu oricine îmi zice Doamne, 
Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci 
cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” 
(Matei 7, 21). Iar voia Tatălui Celui din ceruri 
este să fi m buni ca și El, adică să iubim pe 
semenii noștri, chiar și pe vrăjmașii noștri, să 
fi m milos  vi față de cei ce se afl ă în suferință, 
în lipsuri și sărăcie: „Fiți milos  vi, precum și 
Tatăl vostru este milos  v” (Luca 6, 36). Dar 
deși ș  m cu toții că trebuie să fi m buni cu 
semenii noștri, și în primul rând cu cei din 

Învierea Domnului și importanța ei universală
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familie, adică să fi m iertători și răbdători 
când cineva ne supără și să fi m gata oricând 
să ajutăm pe toți, fără să judecăm pe nimeni, 
totuși în realitate ne este foarte greu să facem 
aceasta. De ce? Pentru că ne-am învățat să 
avem o părere foarte bună despre noi înșine 
și să disprețuim pe cei care nu gândesc ca noi; 
ne-am învățat să urmărim interesul personal, 
chiar în detrimentul semenilor; ne-am 
obișnuit să răsplă  m răul cu rău, să credem 
că numai noi avem dreptate, să credem că 
dacă păcătuim, nu suntem singurii, că doar 
toți păcătuiesc… și câte alte îndreptățiri 
de sine prin care ne falsifi căm conș  ința, 
imaginându-ne că suntem mai buni decât 
alții. Or dacă persistăm în as  el de gânduri, 
rămânem departe de Dumnezeu și nu avem 
nici-o șansă să ne îndreptăm. Îndreptarea 
noastră sau întoarcerea la Dumnezeu începe 
tocmai prin schimbarea mentalității, adică a 
felului de a gândi despre noi înșine și prin a 
ne judeca după legea și voia lui Dumnezeu. 
Nici-o judecată din lume nu se face după 
placul și măsurile celui judecat, ci după lege. 
Cine încalcă legea, suportă consecințele 
legii. Tot as  el și noi ca și creș  ni, dacă 
vrem să trăim după voia lui Dumnezeu, nu 
ne putem judeca după placul nostru sau 
după felul nostru de a gândi, ci după Legea 
lui Dumnezeu. Iar Legea lui Dumnezeu este 
legea iubirii, a iertării necondiționate, a 
trăirii în pace și înțelegere cu toți oamenii, 
a facerii de bine, chiar și vrăjmașilor noștri. 
„Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântași pe 
cei ce va blesteamă, faceți bine celor ce va 
urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și 
vă prigonesc” (Matei 5, 44).

Cum prăznuim Sfi ntele Paș  ? Bucuria 
este și una a trupului, pregă  m tradițională 
masă de Paș  

Cercetând vechile însemnări de  pic, 
vedem că pentru felurite prilejuri ce țin de 
praznicele care îmbogățesc crugul anului 
bisericesc, acestea prevăd – cu atât mai mult 
la Praznicul praznicelor, Sfi ntele Paș   și chiar 

pentru cei mai asce  ci dintre nevoitori ouă 
ciocnite  dezlegări la pământeș  le bunătăți 
pe care Domnul le-a dăruit poporului Sau în 
această vale a plângerii. Pe cât de aspră era 
nevoința vechilor Părinți, totuși, nu pregetau 
a se plecă spre mângâierea fraților, după 
sinaxele liturgice, bunăoară, la acele mese 
ale dragostei. Avem în minte și agapele 
primilor creș  ni, care se adunau, stăruind 
„în frângerea pâinii și în rugăciuni”. Masa 
noastră pascală este, pe de o parte, ancorată 
în tradiție, dar pe de alta parte, profanată 
de duhul acesta consumerist și închinător 
la pântece, ajungând până la aberantele 
„rânduieli”, când cele mai însemnate zile ale 
Săptămânii Pa  milor, începând cu Joia Cinei 
celei de Taina — zi în care cu osebire suntem 
chemați toți a ne împărtăși de Trupul și 
Sângele Domnului, Vinerea cea Mare a 
înfricoșătoarei Răs  gniri și Sâmbăta în care 
Biserica ne cere prin imnografi i săi „să tacă 
tot trupul omenesc”, să fi e în întregime 
ocupate cu o teribilă forfoială după cozonaci 
și ouă roșii, fi erberea căldărilor cu cărnuri și 
sarmale, „tradiționalul” văruit și curățenia 
„de Paș  ” etc. Departe de mine gândul de 
a înfi era această bucurie de a fi  alături de 
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cei dragi împrejurul unei mese încărcate de 
bunătăți. 

Se încetățenește mai nou și o „vacanță” 
de Paș  …

Odată cu alinierea ceva mai regulamentară 
a poli  cului la rânduielile Bisericii, a apărut 
și așa numita „vacanță de Paș  ”. Aș fi  fericit 
să se facă un sondaj pentru a vedea câți 
la sută dintre benefi ciarii concediului cu 
pricina înțeleg vre-o legătură între acesta 
și sărbătoarea Paș  lor, alta decât cea strict 
calendaris  că. Pentru mulți este un concediu 
din care Dumnezeu a fost „concediat”. 
Iar Paș  le („trecerea”) nu ne mai scot din 
Egiptul acestei lumi, nici din moartea în 
care ne adâncim cu din ce în ce mai multă 
încăpățânare.

Toate cele omeneș   își au rostul și sensul 
lor. Cele văzute sunt într-o con  nuă și 
nestatornică schimbare, clipele, zilele, anii, 
oamenii, frumusețea și parfumul fl orilor, 
iarba câmpului, toate se schimbă urmându-
și misiunea lor. Noi, creș  nii care mărturisim 
Învierea Domnului, ș  m că ne îndreptăm 
cu pași repezi spre taina mormântului și 
începutul unei vieți noi fără sfârșit: „de 
credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa 
credem că cei morți întru Hristos vor învia”(I 
Tesaloniceni 4, 14-16).

În scurta noastră călătorie pământească 
vedem și trăim starea de întristare și 
neîmplinire; în spatele fi ecărei uși de la 
intrarea într-o casă se afl ă multă durere și 
suferință. Ne întristează nepu  nța, lipsa 
de curaj, singurătatea, despărțirea de cei 
dragi, suferința sub toate aspectele ei, 
nedreptatea, nerecunoș  nța, neîmplinirea 
binelui, atrocitatea răului sub toate formele 
lui de manifestare, necredința, ușurătatea, 
dorința de a fi  și a deveni și nepu  nța de 
a împlini; neimplicarea și nepăsarea, lipsa 
de problema  zare a ceea ce suntem și a 
ceea ce trebuie să devenim; indiferența la 
chemarea Mântuitorului Hristos și a Bisericii 
Lui. Ne doare lipsa de milă și compasiune, 

ajutor și dorința de slujire a celor din nevoi. 
Ne tulbură zilele cu cele mai triste și de 
nedorit fapte care distrug omul, sufl etul lui, 
făcându-l de nerecunoscut.

La toate acestea, înviind Domnul din 
morți ne întreabă pe toți: „De ce plângeți?” 
(Ioan 20, 15), nu ș  ți oare că Eu am șters 
lacrima durerii de pe fața tristă a acestei 
lumi (Apocalipsa 21, 4), nu înțelegeți că 
Învierea este adevărata și singura cale, care 
dă tuturor prin Cruce bucurie fără sfârșit, că 
toate s-au înnoit, și cerul și pământul și cele 
de dedesubt, că cele vechi au trecut?

În taina Sfi ntelor Paș  , a biruinței Învierii 
și a vieții, descoperim sensul celor ce 
există, se întâmplă și împlinesc spre o nouă 
lume, a vieții și nemuririi. Înviind Domnul 
din mormânt, ne-a arătat puterea vieții în 
moartea pe care a biruit-o. O mărturisesc 
toți cei care L-au văzut, au vorbit cu El, s-au 
bucurat de El și învierea Lui, au primit taina 
Botezului și a Sfântului Duh pe care și noi am 
primit-o mărturisind că „Hristos a înviat din 
morți fi ind început al învierii celor adormiți” 
(I Corinteni 15, 20).

Învierea Domnului este singura și fără 
sfârșit mângâiere. Învierea Mântuitorului 
ne dă sens vieții și curaj trecerii din această 
trecătoare viață spre cea veșnică. Învierea 
Celui răs  gnit pe cruce pentru păcatele 
noastre ne cheamă la întâlnirea cu El în taina 
vieții celei veșnice, ne invită la masa bucuriei 
sfi ntei Împărtășanii: „gustați și vedeți cât de 
bun este Domnul”!

Diac. CHIRU CRISTIAN ȘTEFĂNIȚĂ – 
Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului
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Pagina de frumuseţe
Condimentele, sursa ta de frumusețe

Condimentele nu dau doar gustul 
mâncărilor, ci sunt și adevărate cosme  ce 
naturale. Cu ajutorul lor poți obține un 
balsam de buze natural sau un exfoliant 
blând pentru ten. Și asta nu este tot.

 
Condimentele, sursa ta de frumusețe: 

semințele de mac

Ș  ai că poți să-ți prepari un exfoliant 
potrivit chiar și pentru tenul sensibil cu 
ajutorul semințelor de mac?  Pui într-un bol 
2 linguri de semințe de mac, peste care torni 
o lingură de miere.

Înmoi o dischetă demachiantă în 
amestecul obținut, apoi masezi ușor tenul, 
după care clăteș   cu apă călduță. Pielea va 
rămâne ca  felată, ca de bebeluș. Semințele 
de mac contribuie și la regenerarea celulelor 
pielii, prevenind apariția ridurilor.

Condimentele, sursa ta de frumusețe: 
turmericului

Pentru buze cu textură ca de ca  fea, apelează 
la turmeric, un condiment care provine din 
India.

Combini o linguriță de pudră de turmeric 
cu o linguriță de iaurt și amesteci bine, apoi 
aplici direct pe buze. Această combinație nu 
doar că le hrănește, dar le va da și mai multă 
culoare și strălucire, ca și când ai fi  folosit un 
luciu de buze.

Condimentele, sursa ta de frumusețe:  
rozmarinul

Ca să estompezi ridurile poți folosi 
ulei esențial de rozmarin. Ai nevoie de 2 
picături de ulei, pe care îl aplici pe frunte 
și pe obraji, seara, înainte de culcare, de 2 
ori pe săptămână. Acesta are și un puternic 
efect tonifi ant și hrănitor pentru piele, 
datorită conținutului bogat de vitamina A.

Condimentele, sursa ta de frumusețe:  
cimbrul

Fiindcă are proprietăți calmante și 
an  fungice, o loțiune naturală obținută din 
acest condiment te va ajuta să ai un ten 
curat.

Într-o ceașcă pui o linguriță de cimbru 
uscat, 1 linguriță de fl ori uscate de mușețel 
peste care torni 200 ml de apă cloco  tă. 
Când s-a răcit,  înmoi în ea o dischetă 
demachiantă și-ți ștergi tenul, seara, înainte 
de culcare. 

Ai grijă de frumusețea ta pentru a fi  în 
formă în fi ecare zi !!!      
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Joc  de  bunici
Mai bat la geam bunicii, câteodată
Geamul odăii-n care i-am închis
Parcă zâmbesc, parcă se-arată 
La geam sau undeva, în vis

Ne leagănau demult în poală
Ne răsfățau cu dulciuri și poveș  
Se mai plângeau de câte-o boală
Se minunau că-ntr-una creș  

Bunicii, joaca încă n-au uitat, 
Mai joacă remmy și șep  c,  mai  joacă, 
Din când în când au mai trișat
Dorind nepotului pe plac să-i facă

Data de pensie e sărbătoare
Pe de rost orice nepot o ș  e,
E ziua-n care-i sigur soare
Pentru că-ți dă precis și ție

Ni-i facem aliați, la nevoie, pe ei
Ne apărau într-una de părinți
Chiar de eram nesăbuiți de zmei
Ei le ziceau mereu c-am fost cuminți

Ca fulgerul o veste o să vină
Că nu mai ai bunici,că s-a sfârșit
Într-un amurg cu luna plină
Vei  ș   cu-adevărat cât i-ai iubit

                                          Marinel Gheorghe
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Îmbătrânirea populației este un 
fenomen din ce în ce mai evident 
la nivel mondial, la fel și lipsa de 

ac  vitate fi zică la populația de vârstă a 
treia. Ce împiedică această categorie să facă 
mișcare și să benefi cieze de toate efectele 
pozi  ve ale sportului sunt mo  vele valabile 
și pentru cei  neri precum comoditatea, 
lipsa de  mp, lipsa de importanță acordată 
sportului la care se mai adaugă și alte cauze 
și preconcepții care spre binele lor pot fi  
demontate. Ideia de a merge la o sală de 
sport, de a par  cipa la diverse jocuri sau de 
a face jogging pot părea deplasate pentru 
cineva care nu a fost pasionat de sport și 
care consideră că bătrânețea este o perioadă 
a odihnei și că sportul este doar pentru cei 
 neri, este o problemă de mentalitate care 

trebuie depășită.
Problemele de sănătate sau o condiție 

fi zică precară îi pot împiedica într-adevăr să 
facă exerciții complexe sau care ar pune prea 
multă presiune pe coloană sau ar  culații, 
de exemplu, producând as  el și mai multă 
durere acolo unde exista as  el de probleme. 
Ac  vitatea fi zică trebuie adaptată fi ecarei 
persoane, în funcție de istoricul său medical, 
as  el încât exercițiile să remedieze și să 
usureze problemele și nu să le accentuieze. 
În plus, mersul pe jos, pe bicicletă, înotul, 
sunt ac  vități care pot fi  prac  cate aproape 
fără probleme și care să nu solicite excesiv 
organismul. De reținut sunt adaptarea și 
moderația și nu în ul  mul rând consultarea 
medicului specialist care ne poate indica 
acele exerciții care ne fac bine, în ciuda 
problemelor noastre medicale.

Chiar dacă până la 50 de ani nu am fost 
cele mai ac  ve persoane și am fost mai 
degrabă sedentari, nu este  mpul pierdut să 
schimbăm ceva. Efectul sportului se observă 
rapid în starea mult mai bună de spirit pe 

care o avem după și mai târziu în tonusul și în 
modul în care arătăm. Într-adevăr, nu putem 
înce  ni îmbătrânirea, dar devenind mai 
ac  vi ne vom simții mai  neri. Specialiș  i în 
domeniu au observat că modifi cările pozi  ve 
cele mai puternice se obțin cei care au fost 
preponderent sedentari și adoptă un s  l de 
viață ac  v.   

Bătrânețea poate fi  o perioadă 
extraordinară dacă luam în calcul avantajele 
pe care le aduce cu sine:   mpul liber, 
posibilitatea de a desfășura ac  vități 
plăcute, de a călători, de a rememora 
momente fericite și realizări, de a te dedica 
unor cauze dragi, inclusiv prin voluntariat. 
Este importantă acceptarea bătrâneții într-
un mod natural, apoi încercarea de a găsi 
soluții, alterna  ve și modalități de a depăși 
greutățile ce vin odată cu varsta a treia. 
Importante în prevenirea și combaterea 
efectelor nega  ve ale înaintării în varstă sunt 
ac  vitățile spor  ve, un mod de viață sănătos, 
asumarea unor noi roluri și încercarea de 
lucruri noi.

Ac  vitatea fi zică determină vitalitatea 
fi zică. Odată cu creșterea riscului de 
apariție a bolilor cronice datorită înaintării 
în vârstă, exercițiile fi zice devin din ce în ce 
mai importante, iar benefi ciile exercițiilor 
regulate se observă la cei care au boli 

SPORTUL LA ORICE VÂRSTĂ
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cronice cum ar fi  depresia, boli coronariene 
sau diabet.

Prin prac  carea ac  vităților fi zice 
tensiunea arterială se menține în limite 
normale și masa musculară se dezvoltă. 
Benefi ciile ac  vităților fi zice sunt valabile 
pentru toate categoriile de persoane 
indiferent de sex sau vârstă, la copii 
și adolescenți favorizează dezvoltarea 
armonioasă, iar la persoanele adulte și de 
vârsta a treia prac  carea unui sport ușor 
conferă o menținere a tonusului fi zic și 
psihic.

 Persoanele cu diverse afecțiuni, dar în 
special celor cu probleme cardiovasculare, 
nu li se interzice cu desăvârșire prac  carea 
ac  vităților fi zice, o ac  vitate bine selectată 
permite o recuperare mai bună după 
boală, evitând as  el și recidiva (mersul pe 
jos, înotul, ciclismul, joggingul, ac  vități 
gospodăreș   etc.)

Prin prac  carea exercițiilor fi zice și a 
sportului în special de către persoanele 
adulte se poate ajunge la reversibilitatea unor 
procese și scăderea riscului de îmbolnăvire:

1. se pot înlătura procesele de atrofi ere 
musculară;

2. depunerile nedorite și repar  zarea 
neuniformă a țesutului adipos;

3. îmbunătățirea ținutei;
4. mărirea tonusului vital general;
5. scăderea riscului de îmbolnăvire 

cardiovasculară;
6. înlăturarea afecțiunilor la nivelul 

sistemului osos.
În general, nu există contraindicații 

pentru ac  vitatea corporală, dacă aceasta 
este adaptată la posibilitățile fi ecărui individ 
și dacă este desfășurată în urma unui control 
medical. Mijloacele culturii fi zice sunt variate 
în funcție de pregă  rea fi zică generală și 
reprezentate de diferite ramuri de sport 
(body-building,gimnas  că aerobică, jogging, 
înot, ciclism, schi, tenis de câmp etc.).

Benefi ciile exercițiilor fi zice – de la 
prevenirea bolilor până la sporirea încrederii 
în forțele proprii – sunt greu de ignorat și 

sunt următoarele:
1. îmbunătățesc starea de spirit și imagine 

de sine, reducând stările de depresie și 
anxietate;

2. combat bolile cronice, controlează 
tensiunea arterială, nivelul colesterolului 
prin creșterea nivelului HDL (colesterolul 
„bun”) și scăderea LDL (colesterolul 
„rău”), de asemenea ajutând la prevenirea 
diabetului și a osteoporozei;

3. ajută la menținerea controlului asupra 
greutății prin arderea caloriilor,efortul 
depus nu trebuie să fi e de intensitate mare 
și nici să necesite mult  mp de prac  care 
(urcatul scărilor, mers, jogging, exerciții 
compensatorii în pauzele de lucru);

4. au rol în îmbunătățirea sistemului 
respirator, vascular și a funcționării op  me a 
inimii; Marathon

5. oferă un somn liniș  t, ajutând 
concentrarea, produc  vitatea și starea de 
spirit, fi ind recomandate a fi  executate în 
cursul după-amiezii.

6. endorfi nele, alte substanțe chimice 
secretate la nivelul creierului în  mpul 
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sportului, pe lângă starea de bine pe care 
o dau, au și rolul de a ne proteja creierul 
împotriva declinului implicat de bătrânețe, 
s  mulând dezvoltarea de noi neuroni, 
de asemenea, puterea de concentrare va 
creste, la fel și abilitatea și ușurința de a 
realiza diverse sarcini zilnice.

7. exercițiile fi zice ne fac să ne simțim 
mai bine, ne relaxează și în același  mp ne 
dau energie. În acest  mp este s  mulată 
producția de serotonină, numit hormonul 
fericirii și se inhibă hormonul responsabil de 
stres, cor  zolul.

8. oasele devin mai puternice pentru că 
exercițiile fi zice le ajută să mențină calciul ; 
încheieturile la vârsta a treia au de multe 
ori de suferit iar prin exerciții blânde care 
să nu le solicite excesiv au rolul de a s  mula 
organismul să lubrefi eze zonele ar  culare, 
făcându-le mai mobile.

 O ac  vitate fi zică sufi cientă de 50 de 
minute mers pe jos, 30 de minute alergare 
în tempo moderat pe zi  mp de 5 zile pe 
săptămână, sau 20 de minute alergare într-
un tempo susținut de 3 ori pe săptămână, 
scade numărul infarctelor,iar inima se 
adaptează mai ușor la variațiile de intensitate 
ale efortului în  mp, se contractă mai bine și 
devine mai puțin sensibilă la factorii de stres.

 Exercițiile fi zice efectuate de persoanele 
de vârsta a treia trebuiesc să fi e moderate 
ca durată și intensitate. Scopul lor este 
menținerea în formă, punerea în circulație a 
sângelui și obținerea unui tonus bun. Nu este 
indicat să începem să ne depășim limitele, 
ci trebuie să ne protejăm cât mai mult și să 
minimalizăm riscurile de accidentare.

Atunci când facem sport trebuie să ținem 
cont de două aspecte importante și anume:

1.  să putem purta o conversație cu cineva 
în  mp ce exersăm și interlocutorul să ne 
poată înțelege. 

2. să simțim că ne încălzim pe masura ce 
facem sport, dar nu dintr-o dată, ci treptat și 
să nu transpirăm excesiv de mult.

Câteva  puri de ac  vități și exerciții 
pe care vârstnicii le pot realiza, adapta și 

combina as  el încât să le sa  sfacă nevoile și 
dorințele:

Mersul pe jos- este cea mai la îndemâna 
metoda de a face mișcare pentru că nu 
presupune un  efort fi zic ridicat, un loc 
anume, echipament spor  v sau restricții 
medicale; totodată poate fi  realizat când 
mergem la cumpărături, când vrem să ne 
plimbăm cu nepoțeii.

Exerciții în apă( aqua gim) sunt din ce în 
ce mai populare, iar în cazul celor în vârstă 
sunt foarte u  le pentru că în apă presiunea 
asupra ar  culațiilor nu mai este așa de mare, 
pentru realizarea mișcărilor. 

Kinetoterapia – exerciții fi zice realizate 
cu un specialist ( profesor de sport/
kinetoterapeut) pentru întărirea diferitelor 
grupe musculare și ar  culare, recuperarea 
după diferite trauma  sme.

Masajul- de între  nere, de relaxare, de 
tonifi ere a musculaturii corpului.

Exercițiile fi zice nu trebuiesc făcute 
neapărat în salile de sport. Ba chiar dacă 
suntem persoane sedentare și ne petrecem 
mai mult  mp în casa avem la  îndemană 
soluții prin care sa ne facem corpul sa 
lucreze. Creațile singuri și as  el deveniți 
proprii voștrii profesori de sport ......plimbare 
în parc cu nepoțeii, grădinăritul, curățenie, 
cumpărături, despachetatul împachetatul 
diferitelor produse, gă  tul, stând  în echilibru 
în  mp ce vorbim la telefon......

                                    

                            
                                     Prof. educație fi zică, 

Bogdan Lupu

                                                                                   Sursa foto/internet
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Gastronomie

Mod de preparare:
Din ingredientele enumerate (mai puțin 

gemul de mere) se frămantă un aluat potrivit 
de tare. Aluatul obținut se învelește în folie 
alimentară și se ține la frigider minim două 
ore, după care se împarte în patru porții 
egale din care se fac foi, ce se vor pune 
alterna  v în tavă (foaie-mere, foaie-mere)și 
se termină cu foaie.

Se presară zahăr deasupra după care se 
dă la cuptorul încălzit în prealabil și se ține 
40-50 minute (se face testul cu scobitoarea). 
Prăjitura se taie rece.

Mențiuni:
În loc de gem de mere se pot folosi 

cu succes și mere proaspete. Merele se 
spală, nu se curață de coajă, se dau pe 
răzătoarea cu dinții mari și se pun în  gaie 
la foc mic cu zahăr după gust, un praf de 
scorțișoară și se lasă să scadă sucul lăsat 
de mere când nu se mai vede sirop în  gaie 
se iau de pe foc. Se lasă să se răcească 
pentru a putea fi  folosite la prăjitură.

Prăjitura se coace în tavă de 20 cm pe 30 cm.

Prăjitură cu gem de mere 

Ingrediente:
- 250gr margarină de calitate superioară
- 10 linguri apă
- 10 linguri ulei
- 4-5 linguri zahăr
- 1 linguriță bicarbonat de sodiu
- sare
- făină cât cuprinde
- 400-600 gr. gem de mere.

PRĂJITURI DE POST

Cornulețele de post cu borș sunt 
foarte fragede. Pe scurt, totul se face rapid, 
fără pretenții cu un rezultat…. fraged și 
delicios.

Ingrediente:
- 150ml ulei
- 100ml borș Ingrediente pentru 2 tavi       
- 25g drojdie
- 350-400g făină
- un praf sare
- 1 lingură coajă de lămâie rasă, vanilie 

sau apă de trandafi ri
- rahat sau magiun pentru umplutură
- zahăr pudră pentru pudrat

Mod de preparare:
Amestecăm uleiul cu borșul, praful de 

sare, mirodeniile și drojdia dizolvată cu un 
strop de apă caldă. La sfârșit adăugăm făina 
și obținem un aluat un pic uleios și potrivit 
de tare.

Pe o planșetă de lemn presărată cu făină 
în  ndem aluatul și tăiem triunghiuri nu 
foarte mari. La baza triunghiului punem 
umplutura și rulăm formând cornulețul.
(aluatul se ține la dospit cca. 30 de minute)

Ele se vor coace în cuptorul preîncălzit la 
180 °C,  mp de 20-25min.

Cât sunt fi erbinți se tăvălesc bine în zahăr 
pudră.
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Ingrediente:

Pentru blat:
 - 15 linguri ulei de măsline
 - 15 linguri suc de roșii
 - 5 linguri zahăr brun
 - 500 g făină
 - 1/2 linguriță bicarbonat
 - esență de rom
 - sare

Pentru umplutură:                                    
 - 1 l apă
 - 4 linguri zahăr brun
 - 200 g. griș
 - 200 g. margarină vegetală
 - 100 g. stafi de
 - zeamă și coajă de la o lămâie medie
 - 400 g. gem mere
 - zahăr vanilat
 - sare

Mod de preparare:
Se freacă uleiul de măsline cu zahărul brun 

şi puţină sare, până aproape de lichefi erea 

PRAJITURĂ DELICIOASĂ
zahărului, apoi am adăugat sucul de roşii, 
esenţa şi făina cu bicarbonatul. Se frământă 
un aluat elas  c şi nelipicios, care se lasă 20 
de minute la frigider acoperit cu o folie. Apoi 
se împarte în 4 bucăţi după care se în  nde 
pe dosul tăvii unse cu ulei şi copte  pe rând 
câte 6-7 minute la 180 grade, cuptorul fi ind 
încins în prealabil. Pentru crema de griş, se 
pune întâi apa cu zahărul, coaja de lămâie 
şi sarea la fi ert, iar când a a  ns punctul 
de fi erbere, se adaugă grişul în ploaie, 
mestecând con  nuu. 

Se lasă pe foc până s-a îngroşat, 
aproxima  v 6-7 minute, apoi  adăugăm 
margarina, zahărul vanilat şi zeamă de 
lămâie. Se lasă crema la răcit, iar când 
s-a răcit complet,  adăugăm stafi dele, 
amestecându-le în crema de griş. Pentru 
asamblarea prăjiturii, se pune prima foaie 
în tavă, jumatate din crema de griş, a doua 
foaie, gemul  de mere peste ea, apoi a treia 
foaie, restul de cremă de griş şi ul  ma foaie. 

(... daca sucul de roşii este mai diluat, se 
va mări can  tatea de făină, can  tatea de 
zahăr şi sare din blat de asemeni depinde de 
gustul sucului de roşii)
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Maria către Ion:
- De când ți-ai cumpărat mașină nouă 

numai la ea te gândeș  !!
- O, scumpo, doar ș  i că doar pe  ne te 

iubesc!
- Si eu te iubesc, Ion!
- Taci Marie, de câte ori ți-am spus să nu 

mă întrerupi când vorbesc cu mașina!!

Înainte de înmormântare, soțul intră în 
cameră pentru a-și vedea soacra pentru 
ul  ma dată și bufnește în plâns.

Soția:
- De ce naiba plângi, n-ai plăcut-o pe 

mama niciodată !
Soțul:
- Ș  u, da’ mi s-a părut că se mișcă !

Maria era la spital năștea al 5-lea copil.
Venise Ion și întrebă :

- De ce e copilul așa negru?
Maria:
- Păi Ion, când l-am născut nu aveam 

lapte și mi l-a alăptat o negresă.
Veni mama lui Ion și întreabă:
- Ion de ce e copilul așa negru?
- Păi, când Maria l-a născut nu a avut 

lapte și la alăptat o negresă.
Mama:
- Păi măi Ion, nici eu nu am avut lapte 

când te-ai născut și ți-am dat lapte de vacă, 
și nu am ș  ut că până acum am crescut un 
bou.

3 bărbați mergeau week-end de 
week-end la pescuit, fi e vară sau iarnă.
Într-o zi de joi soția unuia dintre cei trei 

RÂSUL - un remediu 
pentru minte și corp
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bărbați îi spune soțului său:
- Să faci bine să-ți anunți prietenii ca 

în week-endul ăsta nu pleci cu ei la nici 
un pescuit, ci stai acasă cu mine. M-am 
săturat până peste cap de pescuitul tău. 
Dacă nu-ți convine, mai bine divorțăm.
Ce naiba să facă bietul om. Îi anunță în 
ziua de vineri cu regret pe cei 2 tovarăși 
de pescuit că trebuie să renunțe pentru un 
week-end la pescuit în favoarea neves  -sii.
Se duc cei 2 tovarăși sâmbătă dimineața 
la pescuit fără prietenul lor și ce să vadă la 
balta de pescuit. Colegul lor era acolo !!!

- Bai, ce dracu’ ai făcut, n-ai zis că stai cu 
nevastă-ta acasa ?

- N-o să vă vină să credeți ce-am pățit 
acasă?

- Ce-ai pățit mă?
- Aseara când am venit de la serviciu, 

nevastă-mea mă aștepta dezbracată în 
dormitor și mi-a spus că acum pot să fac ce 
vreau eu !!!

- Și tu ce-ai făcut ???
- Am plecat la pescuit !!!

La interviul pentru angajare:
- De ce v-ați pierdut ul  mul loc de muncă?
- Ș   , niște mici neînțelegeri cu șeful și 

cu soția lui...
- Nu v-ați înțeles cu soția lui?!
- A, ba da, cu ea m-am înțeles perfect!

Un studiu realizat de către cercetătorii 
britanici demonstrează că românii sunt 
cei mai credincioși oameni din lume!
De ce ?

Românii fac cruce aproxima  v din oră-n 
oră, declară ei, factorii care s  mulează 
această pioșenie fi ind prețurile din 
magazine și facturile !!

DEX- UL ALTFEL

Defi niția boului:
1) animal laș, care preferă să tragă la jug 

decât să lupte cu toreadorul în arenă;
2) substan  v, folosit în sens adjec  val, 

de un șofer, când altcineva din trafi c nu îi 
acordă prioritate.

3) de multe ori soțul ideal !

Ul  mele cercetări au arătat că se poate 
a  nge cu ușurință vârsta de 150 de ani. 
Pentru aceasta este necesar să consumați 
zilnic numai o frunză de spanac și un pahar 
cu apă. Se va evita orice contact cu lumea 
exterioră.

Sursa informare foto/internet
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Hristos a Înviat! Ce vorbă Sfântă!
Î   simţi de lacrimi calde ochii uzi
Şi-n sufl et parcă serafi mii-ţi cântă
De câte ori creş  ne o auzi.

Hristos a Înviat în fi rul ierbii,
A înviat Hristos în Adevăr;
În poieniţa-n care zburda cerbii, 
În fl orile de piersec şi de măr.

În stupii de albină fără greş,
În vâtul care sufl ă mângâios
În ramura-nfl orită de cireş
Dar vai, în sufl et ţi-nviat Hristos? 

Ai cântărit cu mintea ta creş  ne
Cât bine ai făcut sub cer umblând,
Te simţi măcar acum pornit spre bine
Măcar acum te simţi mai bun, mai blând?

Simţi tu topită-n sufl et vechea ură?
Mai vrei pieirea celui plin de Har?
Ti-ai pus zăvor pe bârfi toarea-ţi gură?
Iubirea pentru semeni o simţi jar? 

O, dacâ-aceste legi de-a pururi sfi nte
În aur măcar azi te-au îmbrăcat
Cu serafi mii-n sufl et imn fi erbinte
Ai drept să cânţi: Hristos a Înviat!

  Vasile Militaru

HRISTOS A ÎNVIAT!

Prezența dumneavoastră ne onorează în fi ecare zi, ați avut încredere 
în noi și vom merge mai departe împreună…. Ați demonstrat că sunteți 
o forță puternică cu înaltă disciplină civică, oameni de nădejde la bine 
și la rău.

 Până atunci să fi ți sănătoși, fericiti și să vă bucurați de fi ecare zi…!!!   
         Ani Roșu

În numărul viitor vă așteptăm cu alte materiale interesante din 
activitatea noastră. Vă așteptăm cu sugestii și materiale pe care le 
puteți trimite pe adresa mail ana_rosu2001@yahoo.com 

Surse informare-foto, Internet
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