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Ați  dat viață  5  ani Centrului comunitar................
Am pornit  mid la drum dar, iată-ne aici..............
Centrul Comunitar înseamnă „Răsărit în Amurg”- o nouă viață, un nou început 

sau spunem „Tinerețe fără bătrânețe”………asta însemnând  speranța, demnitate, 
respect, a  tudine pozi  vă față de vârstă.  

 Emoții, trăiri, evenimente, informații medicale, excursii, poveș   de viața, accep-
tare, dăruire.

AVEŢI CUVÂNTUL………….
Avem cu ce ne mândri…..
Încet dar sigur, vom împlini cinci ani de la înfi ințarea clubului nostru, spațiu care în această pe-

rioadă și-a dovedit din plin rolul și importanța, asigurând toate condițiile impuse de Comunitatea 
Europeană, cu ajutorul căruia a fost înfi ințat acest frumos centru și important edifi ciu.

Prin întâlnirile care au avut loc aici, suntem în contact permanent cu cele mai importante 
ins  tuții ale statului de unde am primit cele mai bune sfaturi pentru menținerea sănătății, a 
integrității și siguranței noastre, socializare, excursii, aniversări, întâlnirile zilnice au făcut să ne 
cunoaștem, să creem un cadru ambient desăvârșit.

                                                                                                 Dumitrescu Gheorghe
Benefi ciar centru

În urmă aproape trei ani am afl at de existența Centrului pentru Persoane Vârstnice, m-am în-
scris și eu, fi ind o persoană sociabilă mi se pare normal. Având în vedere diversitatea experiențelor 
acumulate pe parcursul întregii vieți a membrilor acestui centru, am convingerea că fi ecare din-
tre noi mai are ceva de învățat din experiențele celorlalți.  

Poate fi  considerat ca a doua casă din moment ce petrecem câteva ore fără să ne dăm seama 
când trece  mpul, ascultăm și suntem ascultați când avem ceva de spus, este ceva foarte folositor 
și s  mula  v. Sunt persoane cu experiențe de viață diferite, profesii diferite, este mare lucru să ai 
cu cine să le împărtașeș  .

 Important este și faptul că iniția  vele sunt luate în considerație și chiar sprijinite de conduce-
rea acestui centru. Îmi place pentru faptul că indiferent de ce am fost cândva în viața ac  vă pe 
care am avut-o fi ecare, ne respectăm între noi, petrecem decent așa cum le stă bine seniorilor. 
Avem și alte proiecte pentru viitor așa că nu mai avem  mp să ne gândim la singurătate.  

                                                                                                                         Flora Stanescu 
                                                                                                                             Benefi ciar centru

                                                           

Îmi face o deosebită plăcere să fi m azi împreună. Este o zi plină de emoție pentru noi toți, la 
împlinirea a cinci ani de la înfi ințare centrului,  parcă a fost ieri. Am cunoscut oameni frumoși la 
sufl et, petrecem multe ore împreună, ne facem planuri și dăm sens vârstei și viață anilor. Urez 
tuturor colegilor sănătate, viața lungă și LA MULȚI ANI !!!

                                                                                    Șerban Doina
                                                                                                 Benefi ciar centru
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În urma decesului soțului meu m-am trezit singură, fără po  a de viața, fără sprijin, nimic nu 
mai avea sens. Dumnezeu m-a iubit și nu m-a lăsat la greu. …….si m-a îndemnat să vin la acest 
centru care mi-a schimbat viața. Aici mi-am făcut prieteni, nu mai simt o povară singurătatea, 
am luat-o ca pe o provocare și așa am ajuns la idea de a forma un grup de voluntari care să vină 
în sprijinul celor care nu se pot deplasa la centru. Acestora le-am sugerat să fi e puternici, avându-
ne pe noi alături vor putea duce poverile impuse de viața și că cea mai grea este singuratatea. 
Acum cu fi ecare zi care trece mă bucur că în Centrul nostru vin mereu alți și alți prieteni cu încre-
derea că încep o viața nouă. Împreună vom putea aduce din nou pe chipul fi ecăruia “ZÂMBETUL 
ȘI POFTA DE VIAȚA”.

                                                                                       Ghelase Stoiana 
                                           Benefi ciar centru       

Încă de la înfi ințarea Centrului Comunitar, am vrut să dăruiesc și să împărtășesc colegilor –be-
nefi ciari ai  Centrului din experiența și priceperea mea de asistent medical. 

Organizăm împreună ac  vități pe teme medicale, de educație pentru sănătate, ac  vități de 
diver  sment, excursii pentru a preveni monotonia și mai ales singurătatea.

Sunt și eu în proiectul de voluntariat și consider că orice ajutor este binevenit pentru pensiona-
rii care nu se pot deplasa  aici pentru a benefi cia de serviciile centrului.

Păstrăm o legătura de prietenie cu toți benefi ciarii, am cunoscut aici  oameni minunați cu ex-
periențe diferite de viața și sperăm să le împărășim mulți ani de aici încolo. Numai bine tuturor !

                                                                             Aron Rodica
                                       Benefi ciar centru     

La aniversarea celor cinci ani de când s-a dat în folosința Centrul Comunitar putem afi rma cu 
multa bucurie și sa  sfacție a  ngerea obiec  velor propuse inițial, în sensul că pensionarii par  ci-
pă în număr foarte mare la ac  vitățile care se organizează aici.

Benefi ciarii centrului vin aici cu plăcere, au condiții deosebite, socializează, au jocuri de soci-
etate, citesc presa locală fi ind  la zi cu evenimetele locale, au acces la internet, întalniri de săr-
bători și multe alte evenimente. Toate vin în sprijinul acestora, pentru evitarea marginalizării, 
acceptarea acestei etape, petrecerea  mpului liber efi cient și plăcut. La mulți ani !

                                                                                 Horhocea Nicolae 
Preș. Cosiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Slobozia

Am fost încântată de inaugurarea acestui Centru pentru persoane vârstnice. Este un Centru 
modern, dotat cu strictul necesar pentru colegii de vârsta a treia, unde ne putem umple  mpul 
și lega prietenii. Am par  cipat la multe acțiuni, însă cea mai benefi că și plină de sa  sfacție este 
aceea de voluntariat. Persoana pe care o vizitez este foarte mulțumită că cineva se gandește la 
ea și în fi ecare zi de joi ne întâlnim și petrecem câteva ore împreună. Multă sănătate colegilor 
benefi ciari ai Centrului și LA MULȚI ANI !

                                                       Turcea Teodora                                                                                                                                          
                                                                                                 Benefi ciar centru
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Am împlinit dorința pensionarilor din orașul nostru de a avea un loc numai 
al lor unde să-și petreacă  mpul liber, să vină cu plăcere aici, Centrul fi ind  do-
tat cu tot ce este necesar, pentru siguranța și liniștea necesară…. 

Am ajuns la împlinirea a cinci ani de ac  vitate. Vă mulțumim pentru susți-
nere și pentru ajutorul dumneavoastră, fără de care nu am fi  reușit.  Folosim 
acest prilej de a vă ura multă sănătate, casa plină de bucurii, pace în sufl et și 
viața lungă ! 

LA MULȚI ANI !!!

Viceprimar,
Mușat Gabriel 

Primarul Municipiului Slobozia
Alexandru Stoica

Manager proiect, 
Viceprimar Valen  n Băcanu
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Dragii  mei,
Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru ceea ce sunteți și pentru sprijinul 

vostru.
Am mari emoții să scriu pentru voi. Privesc în trecut pentru a încerca un 

fel de bilanț. Sunt amin  ri ale unor evenimente trăite împreună…….. multe 
lucruri s-au întâmplat și  în viața mea, și a voastră. Datorită vouă am ajuns cu 
toții la acest nivel și am încercat să fi m cât mai mult  mp împreună.  

Să nu fi ți Niciodată singuri….învățați  să călătoriți cât puteți de mult în toa-
tă lumea, iubiți cu adevărat oamenii din jurul vostru și….nu uitați niciodată 
să visați. “Vârsta trebuie să vorbească și mulțimea anilor să ne învețe înțelep-
ciunea”.

Vă doresc să fi ți sănătoși, să acceptați o altă etapă a vieții, să vă bucurați 
că aveți  mp pentru hobby-urile voastre, pentru sufl etul vostru, și, indiferent 
că este soare, că bate vântul sau plouă, mergeți înainte și fi ți fericiți. Nu uitați 
să spuneți în fi ecare zi “te iubesc”. Când priveș   în urmă, nici nu realizezi cum 
a trecut  mpul……..

  Considerând rândurile de față ca o retrospec  vă de sufl et și pe cât posi-
bil să-mi urmați îndemnul.

Fiți fericiți, liberi, încrezători și totdeauna  neri!!! 

Cu drag,  Ani Roşu
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Colec  vul Serviciul Public de Asistența Socială, este alături de dumneavoastră cu gân-
duri de prețuire, de mulțumire și  asigurăm de  tot sprijinul pentru  respectarea drepturilor 
în servicii sociale de calitate.

Vă urăm multă sănătate, viața lungă și un călduros LA MULȚI ANI !!!   

Nevoia socială reprezintă ansamblul de ce-
rințe indispensabile fi ecărei persoane pentru 
asigurarea condițiilor de viața în vederea inte-
grarii sociale. Statul își asumă responsabilitatea 
de realizare a măsurilor de asistența socială prin 
legi speciale și asigură transferul atribuțiilor, și 
a mijloacelor fi nanciare necesare către autori-
tățile locale, serviciile publice descentralizate și 
societatea civilă.

As  el, în data de 1 ianuarie 2005 se înfi ințea-
ză Serviciul Public de Asistență Socială Slobozia,            
cu personalitate juridică, subordonat Consiliului 
Local Slobozia.

Serviciul Public de Asistența Socială are ca 
obiect principal de ac  vitate aplicarea și realiza-
rea la  nivelul localității, a poli  cii strategiilor de 
asistența socială în domeniul protecției familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârsnice, per-
soanelor cu handicap sau a celor afl ate în nevo-
ie. Au dreptul la asistența socială, în condi  ile 
legii, toți cetățenii români cu domiciliul în Ro-
mania, fără deosebire de rasă, de naționalitate, 
de origine etnica, de limbă, de religie, de sex, de 
opinie, de apartenența poli  că, de avere sau de 
origine socială.

Asistența socială se acordă la cerere sau din 
ofi ciu, în conformitate cu prevederile legii. Toți 
cetățenii au dreptul de a fi  informați asupra con-
dițiilor și modalităților de acordare care le regle-
mentează. 

Acordarea serviciilor sociale este necesar să 
se bazeze pe următoarele cerinte:

• Egalitatea de șanse;
• Libertatea de alegere;

• Independența și individualitatea fi ecărei 
persoane;

• Servicii de calitate, accesibile, fl exibile, 
adaptate nevoilor sociale;

• Transparența și par  ciparea membrilor co-
munității la acordarea serviciilor sociale;

• Confi dențialitatea cu privire la benefi ciarii 
serviciilor sociale;

• Respectarea demnității umane.
Mobilizarea resurselor necesare, responsabi-

lizarea factorilor relevanți și asigurarea unui par-
teneriat efi cient în vederea valorizării persoanei 
vârstnice în societate și a promovării, protecției 
și respectarii drepturilor persoanei vârstnice, 
cons  tuie un obiec  v relevant .

Asistența socială, intervine subsidiar sau, 
după caz, complementar sistemelor de asigurări 
sociale și se compune din sistemul de benefi cii 
de asistența socială și sistemul de servicii socia-
le pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea 
caliății vieții și promovarea principiilor de coezi-
une și incluziune socială. În vederea promovării 
procesului de incluziune socială, sistemul națio-
nal de servicii sociale trebuie să benefi cieze de 
coordonare și organizare unitară.

Sistemul național de asistența socială se înte-
meiază pe următoarele valori și principii gene-
rale:

• solidaritatea socială, potrivit căreia întrea-
ga comunitate par  cipă la sprijinirea persoane-

Venim în sprijinul dumneavoastră…….
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lor vulnerabile care necesită suport și măsuri de 
protecție socială pentru depășirea sau limitarea 
unor situații de difi cultate, în scopul asigurării 
incluziunii sociale a acestei categorii de popula-
ție;

• subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în 
care persoana sau familia nu își poate asigura in-
tegral nevoile sociale, intervin colec  vitatea lo-
cală și structurile ei associa  ve și, complemen-
tar, statul;

• universalitatea, potrivit căreia fi ecare per-
soană are dreptul la asistența socială, în condiți-
ile prevăzute de lege;

• respectarea demnității umane, potrivit că-
reia fi ecarei persoane îi este garantată dezvol-
tarea liberă și deplină a personalității, îi sunt 
respectate statutul individual și social și dreptul 
la in  mitate și protecție împotriva oricărui abuz 
fi zic, psihic, intelectual, poli  c sau economic;

• abordarea individuală, potrivit căreia mă-
surile de asistența socială trebuie adaptate situ-
ației par  culare de viața a fi ecărui individ;

• parteneriatul, potrivit căruia autoritățile 
publice centrale și locale, ins  tuțiile publice și 
private, organizațiile neguvernamentale, ins  -
tuțiile de cult recunoscute de lege, precum și 
membrii comunității stabilesc obiec  ve comu-
ne, conlucreaza și mobilizează toate resursele 
necesare pentru asigurarea unor condiții de via-
ța decente și demne pentru persoanele vulne-
rabile;

• par  ciparea benefi ciarilor, potrivit căreia 
benefi ciarii par  cipă la formularea și implemen-

tarea poli  cilor cu impact direct asupra lor;
• transparența, potrivit căreia se asigură creș-

terea gradului de responsabilitate a administra-
ției publice centrale și locale față de cetățean, 
precum și s  mularea par  cipării ac  ve a benefi -
ciarilor la procesul de luare a deciziilor;

• nediscriminarea, potrivit căreia persoanele 
vulnerabile benefi ciază de măsuri și acțiuni de 
protecție socială fără restricție sau preferință 
fața de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, 
religie, categorie sociala, opinie, sex ori orienta-
re sexuală, vârstă, apartenența poli  că, dizabili-
tate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV 
sau apartenența la o categorie defavorizată;

• respectarea dreptului la autodeterminare și 
ac  vizarea;

• caracterul unic al dreptului la benefi ciile de 
asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași 
nevoie sau situație de risc social se poate acorda 
un singur benefi ciu de același  p;

• proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt 
organizate cât mai aproape de benefi ciar, pen-
tru facilitarea accesului și menținerea persoanei 
cât mai mult posibil în propriul mediu de viața;

• complementaritatea și abordarea integrată 
pentru asigurarea întregului potențial de funcți-
onare socială a persoanei ca membru deplin al 
familiei, comunității si societa  i;

• concurența și compe   vitatea, potrivit că-
rora furnizorii de servicii sociale, publici și privați, 
trebuie să se preocupe permanent de creșterea 
calității serviciilor acordate și să benefi cieze de 
tratament egal pe piața serviciilor sociale;

• egalitatea de sanse, potrivit careia benefi ci-
arii au acces în mod egal la oportunita  le de îm-
plinire si dezvoltare personala, dar și la măsurile 
și acțiunile de protecție socială;

• confi dențialitatea, echitatea, focalizarea și 
dreptul la liberă alegere a furnizorului de servici.

Serviciile sociale, componenta a sistemului 
de protecție socială, reprezintă măsuri de sprijin 
vizând nevoi strict individualizate, având drept 
rezultat soluționarea mai rapidă și cu mai mare 
efi ciența a situațiilor de risc social. Situația actu-
ală a sistemului de asistența socială se poate ca-
racteriza printr-un cadru legisla  v care vizează 
incluziunea socială și accesul la

drepturile fundamentale, cum sunt: asistența 
socială, ocuparea, sănătatea, educația etc. 

Cu toate eforturile depuse, sistemul actual 
înregistrează o serie de aspecte vulnerabile care 
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trebuie remediate, precum: dezvoltarea inegală, 
mul  plicarea de structuri ins  tuționale cu atri-
buții similare care generează confuzii și produc 
o fragmentare a sistemului; lipsa  mijloacelor 
necesare populației vârstnice pentru a acoperi 
toate nevoile din domeniul asistenței și al servi-
ciilor sociale; incapacitatea sistemului actual de 
servicii sociale de a rezolva nevoile persoanelor 
afl ate în difi cultate, existența unui număr redus 
de organizații neguvernamentale ca principali 
furnizori ai acestor servicii.

În ceea ce priveste promovarea incluziunii 
sociale, inves   ile trebuie să vizeze integrarea 
în educație și pe piața muncii a grupurilor vul-
nerabile și promovarea egalității de gen. Pentru 
dezvoltarea capacita  i administra  ve și a bunei 
guvernări trebuie avută în vedere dezvoltarea 
ciclului de poli  ci publice (formulare și imple-
mentare) prin întărirea capacității administra  -
ve la toate nivelurile, precum și dezvoltarea unei 
administrații locale descentralizate capabile să 
furnizeze servicii publice de calitate și efi ciență.

Ins  tuțiile de asitența socială asigură: pro-
tecție, ocro  re, găzduire, îngrijire, ac  vități de 
recuperare și reintegrare socială pentru copii, 
persoane cu handicap, persoane vârstnice și 
alte categorii de persoane, în funcție de nevoile 
specifi ce.

Finanțarea Serviciului se face din bugetul lo-
cal și din subvenții de la bugetul de stat și se or-
ganizează pe structura actuală a Compar  men-
telor de Asistența Socială:  

• Venit minim garantat și marginalizare soci-
ală;

• Alocații, burse scolare, copiii străzii;
• Monitorizarea persoanelor cu handicap/

vârsnice;
• Buget-contabilitate;                                                
• Centru de zi pentru copii;
• Can  na  socială;
• Centrul Comunitar Persoane Vârstnice;
• Centrul Mul  funcțional Bora
• Centrul Socio-Medical Bora
Misiunea SPAS este de a asigura ac  vitatea 

de prevenție și intervenție primară pentru per-
soanele singure și familiile afl ate în difi cultate, 
scopul fi ind îmbunătățirea calității vieții acelor 
benefi ciari care nu au posibilitatea de a realiza 
prin mijloace și eforturi proprii un mod normal 
și decent de viață.

Asistența socială la nivelul SPAS se realizează 
prin acordarea de benefi cii sociale și furnizarea 
de servicii sociale.

Principalele obiec  ve:
• Asigurarea de servicii sociale de calitate, 

fl exibile, respectând standardele generale în do-
meniu.

• Informarea con  nuă a benefi ciarilor referi-
tor la serviciile și prestațiile sociale acordate.

• Colaborări cu ins  tuții publice in și ONG-uri 
in domeniu.

• Implementarea unor masuri de prevenire a 
marginalizării sociale, a situațiilor de risc și a de-
pendenței de sistemul de protecție socială.

Domeniile de ac  vitate:
• Protecția copilului și familiei;
• Protecția persoanelor vârstnice;
• Protecția persoanelor cu handicap;
• Protecția persoanelor fără adăpost;
• Protecția persoanelor și familiilor cu veni-

turi mici;

Dreptul la asistența socială
Dreptul la asistență socială este garantat, în 

condițiile legii, pentru toți cetățenii români care 
au domiciliul sau reședința în România, fără ni-
ciun fel de discriminare.

Benefi ciarii de servicii sociale au dreptul de 
a fi  informați asupra conținutului și modalității 
de acordare a măsurilor și acțiunilor de asisten-
ță socială.

Dreptul la asistență socială se acordă la ce-
rere sau din ofi ciu, după caz, în conformitate cu 
prevederile legii.

Serviciile sociale și prestațiile sociale se acor-
dă în funcție de situația persoanei sau familiei, 
în conformitate cu legislația în vigoare.

Director execu  v,
Jr. Munteanu Luminița
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Municipiul Slobozia se înscrie în caracteris  -
ca generală a orașelor din sudul regiunii, a căror 
infrastructură socială este foarte slab dezvolta-
tă, o situație mai bună înregistrându-se în ceea 
ce privește serviciile sociale des  nate copiilor, 
pentru care atât serviciile rezidențiale căt și ser-
viciile alterna  ve au cunoscut o îmbunătățire 
calita  vă.

Din acest mo  v crearea Centrului Comunitar 
pentru vârstnici, reprezintă o acțiune concretă 
în efortul desfașurat la nivel local și regional de 
îmbunătățire a calității serviciilor sociale,  în ve-
derea asigurării unui mediu de viața ac  v pen-
tru această categorie vulnerabilă, acordându-se  
asistența și sprijin specializat pentru informare 
socială, terapie ocupațională și petrecerea  m-
pului liber cât și pentru reducerea unor situații 
vulnerabile pentru persoanele vârstnice și 
creșterea gradului de sensibilizare și par  cipare 
a comunitații locale, pentru susținerea persoa-

nelor de vârstă a treia la o viață autonomă și 
demnă.

Centrul Comunitar are înscriși până în pre-
zent un număr de 615 de benefi ciari, capaci-
tatea medie pentru desfașurarea de ac  vitați 
simultane fi ind de 23 de locuri, iar capacitatea 
maximă (ex: vizionarea unui material video) fi -
ind de 50 de locuri.

 Prin crearea “Centrului Comunitar al Persoa-
nelor în vârstă” am reușit să realizăm un spațiu 
plăcut, ospitalier, familiar, cu încăperi des  nate 
serviciilor de consiliere juridică, consiliere psi-
hologică, asistență medicală, asistentă socială, 
jocuri de club si vizionare TV. 

Ș  m că cel mai mare supliciu al vârstnicilor 
este singurătatea iar comunitatea nu totdeauna 
îi include în relațiile interumane, și atunci Cen-
trul comunitar le oferă socializare, comunicare, 
noi prieteni și ac  vități unde benefi ciarii sunt 
implicați direct.

Nu mai suntem  la început de drum, însă 
mulți benefi ciari vin aici ca la a doua lor casă, 
ne bucură zâmbetul lor, suntem alături de ei  și 
așa cum spunea Vasile Conta “ Un zâmbet sau 
o vorbă bună spusă unui bătrân înseamnă să-i 
dăruim o zi in plus din viață “

Ac  vitatea Centrului este diversifi cată, as  el:
• Avem  un atelier de croitorie, pentru ajus-

tări, retușuri sau mici reparații;
• O mică bibliotecă, dotată cu literatură bele-

Să ne aducem aminte de primii paşi………….2011

DESPRE NOI...
 “Centrul Comunitar al Persoanelor în Vârstă”

Municipiul Slobozia, Județul Ialomița
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Ziua mişcării pentru o inimă sănătoasă…… Parteneriat cu DSP Ialomiţa

tris  că sau cărți de specialitate care dă posibili-
tatea membrilor  să se documenteze;

• Sală de informa  că cu 10 calculatoare, 
unde internetul ne dă posibilitatea de a avea 
informații la zi din toată lumea, dar și ac  vități 
de informare prin ci  rea presei, toate ducând la 
creșterea tonusului de viață, făcându-i mai ac  vi 
și autonomi; 

• Aparatul electronic de măsurarea tensiu-
nii arteriale cu o evidență la zi, dă posibilitatea 
cunoașterii săptamânale a fl uctuațiilor acesteia;

• Jocurile de societate (remy, șah, table) an-
trenează un număr mare de benefi ciari, fapt 
pentru care organizăm numeroase concursuri; 

• În ziua de joi grupul de voluntari sunt pre-
zenți la datorie. Vizitează pensionarii care nu 
pot ajunge la Centrul comunitar pentru a par-
 cipa la ac  vități și să benefi cieze de serviciile 

noastre. Toate aceste ac  vități fac ca benefi ci-
arii să fi e prezenți într-un număr mare în cadrul 
centrului. 

 Au muncit și au trăit, as  el încăt să lase 
urmașilor, roadele muncii lor, și au ș  ut totdeau-
na să se mobilizeze exemplar la orice acțiune 
cetățenească. Le urăm, sănătate și viața lungă !

LA MULȚI ANI !!! 

Întocmit, Ani Roșu

DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE…… 
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Poliţia de proximitate alături de noi………….

1 octombrie –masă fes  vă de ziua pensionarului….
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Spectacol 1 octombrie : Ziua Internaţională a Pensionarului”

În vizită la Centrul de informare turis  că Slobozia

La „Casa Tudorii”
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O lecție pentru „viață”….Metode de prim ajutor pentru benefi ciarii centrului, cu 
doamna doctor Telehuz – medic șef la compar  mentul UPU și  Smurd.

De Crăciun împreună cu elevii Şcolii Bora. Au cântat şi au dansat pentru noi……….
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Proiectul „ Voluntari pensionari pentru pensionari’ înseamnă implicare, și dăru-
ire din sufl et….

„Cadoul secret” a ajuns azi in Centrul nostru  de Dragobete – „Ziua iubirii”. Cum 
dragostea nu are varsta, doamnele au fost incantate de eveniment. Fiecare doam-
na, a luat cadou pentru persoana careia a extras biletul sigilat.
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Este greu de înțeles că, pentru o fi ința bio-
socială cum este omul, pensionarea vine ca un 
prag emoțional pe care unii îl trec mai usor, 
alții mai greu. Personalitatea, sexul și mediul 
în care fi ecare trăiește își vor pune fără de greș 
amprenta asupra modului, mai echilibrat sau 
nu, în care viitorul pensionar va face fața aces-
tei treceri importante în viața lui profesională, 
dar și personală.

Cei care trăiesc în mediul rural vor obser-
va că această schimbare din viața lor nu îi va 
amprenta drama  c, și acest lucru se întâmplă 
pentru ca responsabilitățile și exercițiile alter-
na  ve statului profesional din  mpul  servi-
ciului. Pe românește, munca din gospodarie și 
treburile zilnice nu le vor da atâta  mp să se 
gândească la noul statut cum se întamplă cu 
cei care locuiesc în orașe și se vor trezi, deo-
dată între  patru pereți, fără să ș  e clar ce pot 
face cu noua can  tate de  mp liber.

Spuneam mai devreme că și sexul infl uen-
tează modul în care individul se adaptează la 
perioada pensionării. Chiar și la oraș, femeile 
vor reuși, de cele mai multe ori, să se adapteze 
mai ușor schimbarilor presupuse de încetarea 
seviciului. Antrenate în treburile casnice care 
oricum le ocupau, în trecut, mare parte din 
 mp, doamnele vor reuși să ges  oneze mult 

mai ușor această perioadă decât consorții lor. 
Aceș  a, în general, se vor adapta puțin mai 
greu, difi cultatea resimțită fi ind direct propor-
țional cu statutul socio-profesional avut. Mai 
exact, pentru un bărbat care până la vârsta 

pensionarii a avut o funcție de răspundere 
asociată cu o s  mă de sine crescută, încetarea 
muncii va veni cu senzația pierderii pres  giu-
lui și cu o scădere a respectului de sine.

Pensionarul: un bunic fericit sau un 
personaj ursuz

Oricât de amuzant ar suna, pensionarea, 
asemenea adolescenței, vine cu o serie de 
tulburări emoționale care pot dura chiar și un 
an sau doi. Cel mai des întâlnite sunt reacțiile 
depresive și anxietate. Și în aceste momente, 
riscul actelor extreme de  pul suicidului sunt 
la fel de mari ca și la  neri, așa că stările de 
tristețe nu trebuie privite superfi cial de cei din 
jur. De cele mai multe ori, proaspăt pensiona-
ții nu trebuie doar să accepte că nu mai mun-
cesc și că au îmbătrânit, ci sunt nevoiți să facă 
față provocărilor pe care vârsta a treia le adu-
ce. Sigur că, un s  l de viața sănătos, un psihic 
rezistent și un organism încă puternic vor fi  tot 
atâtea mo  ve pentru ca “tânărul” pensionar 
să privească noua etapă din viața lui op  mist.

Și condițiile socio-economice ale familiei 
vor amprenta destul de puternic moralul pen-
sionarilor, întrucât această etapă este una în 
care bugetul familiei se diminuează, vulnera-
bilitatea la boli cauzată de vârsta cronologică 
va crește,  iar costurile de viață vor fi  din ce 
în ce mai mari. Pentru ca noua etapă să nu se 
transforme într-un moment greu de suportat, 
este important ca viitorii pensionari să facă un 
exercițiu an  cipat de cheltuieli pe bugetul pe 
care  îl vor avea disponibil din momentul pen-
sionării și, nu ar fi  rău să facă și rezerve fi nan-
ciare care să le permită să iși mențină, pe cât 
posibil, s  lul de viață.

Un alt factor agravant în adaptarea la pensi-
onare îl poate cons  tui și faptul că, la această 
vârstă, de  multe ori, pot apărea situații în care 
o persoană importantă din viața fi ecăruia, soț, 
sora, coleg, pot apărea, iar pierderea acestora 
poate fi  un moment cu atât mai greu de depă-

Pensionarea, un prag emoţional
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șit în condițiile în care propria viața este într-
un moment delicat.

Cu puțină pregă  re și deschidere, pensio-
narea poate fi  însă percepută ca un  mp fi resc, 
în care omul iși primește recompensa muncii 
sale, un  mp pe care dintr-o dată îl are la dis-
poziție și îl poate folosi după bunul plac. Este 
de al  el momentul propice călătoriilor mereu 
amânate, alterna  velor de studiu (limbi stră-
ine, de exemplu) sau altor pasiuni cum ar fi  
croșetatul, grădinăritul sau apicultura. Dacă 
oamenii de ș  ința sau ar  ș  i trec ușor pes-
te momentul pensionării, actul de creație și 
sa  sfacția acestuia existând încă în cazul lor, 
pentru majoritatea oamenilor o alterna  vă ar 
putea fi  asocierea în grupuri de interese poli-
 ce, religioase sau sociale. Mersul la biserică, 

pelerinajele, par  ciparea ca voluntari la acțiu-
nile diferitelor organizații nonguvernamentale 
sau în centrele pentru dialog, pot fi  tot atâtea 
strategii de adaptare la nouă perioadă.

Animalele de companie pot aduce și ele un 
se  ment de confort, recunoștere și iubire ne-
condiționată, iar iubirea familiei și a prietenilor 
sunt factori de susținere important. Esen  ală 
în această perioadă este evitarea izolării. Cu-
noscându-se pe sine, orice pensionar trebuie 
să vină în întâmpinarea dorințelor personale 
în așa fel încât momentul încetării serviciului 
să nu fi e neaparăt unul drama  c. Nepoții sunt 
expresia permanen  zării fi nite fi ecăruia dintre 
noi și, pentru mulți dintre cei la vârstă a treia, 
interacțiunea cu ei ar trebui să atenueze an-
goasa morții pe care o vor asocia cu bătrâne-
țea și, implicit, pensionarea.

Pensionarea nu este sfârșitul

A  tudinea civică de respect față de vârst-
nici, parte din fi rescul culturii morale a oricărei 
societăți normale, este și ea un factor prin care 
pensionarea ar putea fi  percepută ca o opor-
tunitate, una în care cei în vârstă vor putea să 
devină mentori sau sfătuitori ai celor dornici să 
le folosească înțelepciunea cunoșterii de sine, 
uneori prin ceilalți. În concluzie, încetarea 
muncii și pensionarii sunt un moment fi resc, 
de drept al fi ecarei persoane, și toată lumea ar 
trebui să găsească în sine puterea și resursele 
pentru a o tranforma într-un început.

Liliana PREOTU
Psiholog principal Spitalul Județean 

Ialomița
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Odată cu pensionarea, putem deveni stăpânii 
propriilor persoane îndeletnicindu-ne, mai ales, 
ce  ceea ce ne place.  

Avem dreptul la odihnă dar odihnea să fi e 
ac  vă și să mențină vigoarea și sănătatea arga-
nismului. 

Trebuie să avem în vedere că e nevoie de cel 
puțin două ore pe zi pentru ci  t, calculat, imagi-
nat, inventat. În acest fel putem evita îmbolnă-
viri specifi ce bătrâneții.

În funcție de posibilități, mișcările fi zice ajută 
și ele la însănă  șirea de anumite boli și la pre-
lungirea vieții.

Pasiunea creatoare este, de asemenea, un 
excelent remediu împotriva îmbătrânirii prema-
ture. Indiferent de vârstă, de nivel de cultură ori 
poziție socială, pasiunile sunt un leac de care 
avem nevoie fi ecare.

Izolarea și însingurarea unor persoane din 
categoria pensionarilor este nocivă pentru indi-
vizi. Sen  mentul apartenenței la un grup aduce 
întărirea psihică și dă siguranța de viață pe care 
o dorim cu toții.

Fac mărturisirea că în ul  ma zi de ac  vitate, 
în drum spre casă, aveam în minte că trebuie s-o 

iau de la capăt. Cred că a fost primul imbold care 
m-a s  mulat să-mi găsesc preocupări pentru 
care n-am avut  mp sufi cient în perioada anteri-
oară. În primul rând, am început să-mi aștern pe 
hâr  e gânduri și idei în poezii, epigrame, panfl e-
te, cugetări pe care le-am și publicat în câteva 
volume.

Am par  cipat la ac  vitățile desfașurate de 
Biblioteca Județeana și la alte manifestari cul-
turale din municipiu. Între  mp, am descoperit 
Centrul pentru persoane vârstnice unde am gă-
sit o ac  vitate susținută și diversifi cată, atrac  vă 
prin ac  vități culturale de informare din dome-
nii diferite: social, sanitar, psihologic, întâlniri cu 
personalități, autorități locale, medici, psihologi 
etc.

Persoanele care frecventează Centrul găsesc 
o atmosferă relaxantă chiar și prin simpla co-
municare interpersonală. Aici s-au legat priete-
nii, se schimbă impresii pe diverse teme într-un 
mediu prielnic de socializare. Conducerea Cen-
trului, prin consultarea cu membrii acestuia, se 
îngrijezește să organizeze ac  vități interesante 
și atrac  ve. 

Așa se face că din ac  vitatea Centrului nos-
tru s-au inspirat și alte centre din județul nostru 
care și-au început ac  vitatea mai târziu.

Cu ocazia împlinirii a cinci ani ce ac  vitate 
urez  conducerii și par  cipanților mult succes în 
ac  vitatea viitoare! 

În mod deosebit persoanelor în vârstă le urez 
să privească viața așa cum o face marele nostru 
actor, Radu Beligan la cei 97 de ani care spunea: 
“Timpul este glumă proastă a unui calendar pe 
care eu nu-l cunosc. Eu nu am adunat ani, ci mai 
multe  nereți succesive!!”

ÎN CÂTEVA CUVINTE………..

Profesor pensionar, Anica Rădoi
Foto/internet
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Gunoaiele aruncate 
Nu sunt pete de culoare,
Ele sunt ceva aparte
Că sunt pete pe – onoare !

* * *
Și-au luat cu ei de toate,
Aproape tot frigiderul,
Între multele uitate,
Primul este ………caracterul!

* * *
Și în crângul asaltat,
Un copac mândru, frumos
A avut de suportat
Și cumințire și…..miros !

* * *
Gigel în pom s-a urcat
La un cuib de păsărica,
Ouale le-a aruncat
„Admirat de-a lui mămică! 

* * *
Fii de baron
Unde-i lege, nu-i tocmeală
Și plăteș   pentru belea,
Dar e altă socoteală
Când ai rang….. de beizadea !  

* * *

Imunitate la cri  că
Cri  ca-i doar mângâiere
Că nimic nu se mai drege
Ei repeta în tăcere:
„Câini latră, ursul trece” !

* * *
Uneori in jus   e
Martorii scot la iveală
Afaceri și putregai,
Iar jus  ția le spală
Dând parfum de mucegai !

Unui fumător împă  mit
El iși pune doar în gând
Că n-o să-l mai vezi fumând, 
Dar iși va lăsa țigara
Când i-o arde lumânarea !

                            Profesor pensio-
nar, Anica Rădoi

„Catrene cu acid”
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„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, 
cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, 
ca să trăieș   ani mulți și să-ți fi e bine în pă-
mântul acela pe care Domnul Dumnezeului 
tău ți-l dă ție” (Deuteronom, 5, 16)

Dragostea din sânul familiei nu poate fi  
comparată cu nimic, nu poate fi  egalată de 
nimic, nu poate fi  exprimată în cuvinte și nu 
poate fi  înlocuită de nimic. Familia este locul 
unde întâlnim dragostea, iubirea, bunăta-
tea, locul unde învățăm să devenim oameni, 
dar toate aceste 
lucruri le învă-
țăm de la tata și 
mama. Cu bine-
cuvântarea lui 
Dumnezeu, fami-
lia a fost formată 
din bărbat și fe-
meie, Mântuito-
rul a recunoscut 
egalitatea dintre 
bărbat și femeie, 
la nunta din Cana 
Galileii. A cincea 
poruncă din De-
calog, spune „să cinteș   pe tatăl tău și pe 
mama ta” și pentru cel ce împlinește aceas-
tă poruncă se stabilește și o recompensă „să 
trăieș   ani mulți și să-ți fi e bine în pământul 
acela pe care Domnul Dumnezeului tău ți-l 
dă ție”. În iconografi a bisericească ortodoxă 
la nunta din Cana Galileii Mântuitorul este 
înfățișat la o nuntă dintre un bărbat și o fe-
meie, aceș  a fi ind încoronați ca împărații.

În vederea demonstrării importanței for-
mării familiei dintre bărbat și femeie, pot 
fi  aduse și argumente din domenii precum 
sociologie, psihologie și psihiatrie, medici-
nă și educație: „Conform Centrului pentru 
Controlul Bolilor (Center for Disease Con-

trol – CDC), mai mult de 82 de procente 
din cazurile cunoscute de SIDA contractată 
prin transmitere sexuală în 2006 au fost re-
zultatul contactelor sexuale între bărbați. 
Mai mult, bărbații bisexuali și homosexuali 
reprezintă mai mult de 60 de procente din 
toate cazurile de sifi lis.”

Această orientare a omului (bărbat sau 
femeie) spre o relație între doi indivizi de 
același sex, nu este o noutate, însă modul 
agresiv folosit pentru a legifera această re-
lație, este astăzi susținut foarte vehement, 

având în spate o 
campanie foar-
te bine organi-
zată cu scopuri 
și obiec  ve pe 
temen scurt și 
lung. Sub para-
vanul drepturilor 
omului se încear-
că, și în foarte 
multe state s-a 
și reușit, ca acest 
 p de relație să 
fi e legiferat și în 
România. Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a decis, în 
premieră, că toate persoanele, indiferent 
de orientarea sexuală, au dreptul la o formă 
de uniune, fi e căsătorie, fi e parteneriat civil. 
Prac  c, CEDO a decis că interzicerea uniuni-
lor între persoane de același sex reprezintă o 
încălcare a drepturilor omului.

Căsătoria între persoane de același sex 
este acceptată la nivel național de 16 țări. 
Printre acestea sunt Scandinavia (Suedia, 
Danemarca, Norvegia), Vestul Europei (Ma-
rea Britanie, Spania, Portugalia, Franța, 
Olanda, etc), Canada și statele mai progresis-
te din SUA (inclusiv California și New York). 
Este chiar acceptată de unele mai religii mai 

Dragostea de mamă şi dragostea de tată
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progresiste (de exemplu, Biserica 
Suedeză și Biserica Danemarcei). 
Dar în România, așa ceva este 
tabu. Cu excepția lui Remus Cer-
nea, niciun poli  cian nu vrea să 
zică ceva pentru, de frica bisericii.

Într-o lume atât de secularizată 
unde totul este bazat pe consu-
mism, tradiția nu mai este respec-
tată, tot ce este vechi nu mai este 
la modă, importul a cunoscut o 
ex  ndere globală pe toate planu-
rile, sunt „importate” idei și con-
cepte numai de dragul actualizării, 
fără a mai respecta tradiția, fără a realiza o 
cercetare medie asupra „importului” și asu-
pra consecințelor.

A respecta drepturile oamenilor fără a re-
aliza care sunt riscurile la care ne expunem 
este o iresponsabilitate față de noi înșine și 
mai ales față de urmașii noștri, dar și o jigni-
re adusă Creatorului. 

Dragostea de tată și dragostea de mamă 
poate fi  cunoscută doar în sânul familiei. Că-
sătoria dintre bărbat și femeie are un scop, 

scopul căsătoriei este iubirea prin care cei 
doi devin un singur trup, devin una. Scopul 
căsătoriei este împlinirea poruncilor lui Dum-
nezeu. Este școala în care omul învață de la 
Dumnezeu să devină persoană, ca Dumne-
zeu. Copiii sunt rodul iubirii - căsătoriei, sunt 
rodul iubirii dintre soți și Dumnezeu, sunt 
rodul crea  vității divino-umane! Având în 
vedere aceste detalii, se poate pune între-
barea: Cum pot două persoane de același 
sex să aibă copii? Se vor găsi cu siguranță 
răspunsuri și soluții, însă nicio variantă nu va 
avea în vedere efectele la care sunt supuși 

copiii respec  vi.
Sfântul Sinod 

al Bisericii Orto-
doxe Române a 
luat act cu apre-
ciere de iniția  -
va cetățenească 
pentru amenda-
rea ar  colului 
48 din Cons  tu-
ția României în 
sensul precizării 
că familia este 
cons  tuită prin 
căsătoria liber 
consimțită între 
un bărbat și o fe-
meie. 

Diac. Chiru 
Cris  an

Ștefăniță
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Pagina de frumuseţe
Machiajul este un aliat bun pentru a ne as-

cunde micile imperfecțiuni legate de un ten lipsit 
de strălucire, ochi obosiți sau buze prea subțiri.

Însă, folosit în exces, un machiaj poate foarte 
rapid să ne facă să arătăm mai bătrâne cu 10 ani, 
adică să aibă un efect invers decât cel dorit. De 
aceea, este bine să avem în vedere câteva sfa-
turi, rezumate, de fapt, în șapte greșeli de ma-
chiaj, potrivit Planet.

Nu aplicați prea multă pudră

Pudra o aplicați pentru uniformizarea struc-
turii tenului și ca  felarea lui sau pentru fi xarea 
machiajului. Folosită în exces, în câțiva ani veți 
arăta peste vârsta reală, deoarece vă accentuea-
ză ridurile și liniile feței.

Și dacă nu o aplicați corect (de jos în sus), par-
tea de jos a feței poate semăna cu o “barbă”.

Recomandat este sa inlocui   pudra cu un 
fond de ten mineral, care adera mai usor pe fata, 
fără a lăsa urme.

În caz că nu puteți renunța la ea, alegeți versi-
unea ușor irizată, ce va conferi tenului strălucire 
și nu o culoare cenușie.

Aveți grijă la an  cearcăne
Pentru camufl area cearcănelor și a altor mici 

imperfecțiuni de sub ochi, an  cearcănele trebu-
ie folosite cu măsura. Al  el, riscați să accentuați 
“defectele”, în loc să le disimulați (ridurile subțiri 
de sub ochi).

Cel mai bine este să folosiți vârful degetului 
pentru a împrăș  a ușor produsul corector decât 
să aplicați direct batonul. Se va în  nde mai bine 
pe piele și puteți ajusta can  tatea în funcție de 
nevoi.

Contur de buze prea pronunțat
Sau o culoare prea închisă a creionului de 

buze, diferită de ruj, moda anilor 90, cu riscul de 
evidențiere a ridurilor din jurul gurii. Astăzi este 
u  lzat doar pentru a da strălucire și prospețime 
feței.

Folosiți un creion de buze în consonantă cu 
rujul. Urmați linia naturală a buzelor sau dacă 
vreți să pară mai voluminoase, trasați o linie spre 
exterior care să nu rămâna vizibilă (aplicând ru-
jul pe toata suprafața conturată). Ca truc, optați 
pentru creioane în nuanțe deschise.

Fond de ten foarte închis
Rolul unui fond de ten este de a uniformiza, a 

da luminozitate tenului, într-un cuvânt acela de 
a-l îmbunătăți. Fiind prea închis la culoare, când 
este aplicat pe fața, va avea un efect invers, ac-
centuând ridurile și cutele. Veți avea un aspect 
obosit și deci mai îmbătrânit. Găsiți formula po-
trivită în funcție de nevoile pielii: hidratare, ma-
 fi ere, piele sensibilă.

Alegeți textura în funcție de suprafața pe care 
doriți să-l aplicați, apoi nuanța cea mai apropia-
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tă de culoarea naturală a pielii. Mai puteți opta 
pentru o cremă care hidratează, unifi că și lumi-
nează pielea, iar riscul de a arăta mai mature 
decât sunteți este mai puțin crescut. În ambele 
cazuri, manifestați prudență.

Sprâncene neîntreținute
Sprâncenele relevă personalitatea feței. Dacă 

sunt foarte închise la culoare, dese și prea încăr-
cate cu machiaj, dau feței aspect de agresivitate 
și severitate. Nici cele prea deschise la culoare și 
subțiri nu vă avantajează. Veți părea foarte obo-
site.

Conturați-le, respectând forma naturală a lor. 
Pensați fi rele care nu sunt în acord cu linia co-
rectă a sprâancenelor.

Dacă sunt subțiri și deschise la culoare, fo-
losiți un creion sau o pudră pentru redesenare. 
Femeile cu sprâncene naturale, ce se potrivesc 
gustului lor, se vor mulțumi doar cu un periaj 
ușor, pentru a le întreține forma perfectă.

Machiaj încărcat al ochilor
Fardul de pleoape închis la culoare și în exces 

va face privirea întunecată, arătându-vă toate 
imperfecțiunile: riduri, piele cu diverse proble-
me, pleoape căzute, cearcăne etc. Atenție și la 
rimel. Mult rimel pe gene v-ar da imaginea unei 
bătrâne vrăjitoare.

Alegeți un fard deschis la culoare și cu textura 
ușor irizată ca să dați ochilor o pată de lumină în 
plus. Creionul de ochi trebuie ales în funcție de 
ceea ce doriți să faceți cu el. (prelungirea machi-
ajului spre tâmple, îngroșare, recurbare).

Un blush prea pronunțat
Va trebuie un blush roz deschis sau de culoa-

rea caisei și nu unul în strat gros portocaliu pe 
vârful pomeților, deoarece veți arăta ca o păpu-
ța de porțelan.

Învățați să dozați acest produs de înfrumuse-
țare. Alegeți cea mai simplă textură: gel, cremă, 
pudră și o nuantă care să corespundă tenului. 
Pentru un ten deschis la culoare e potrivit blush-
ul roz, iar cel portocaliu pentru un efect mat.

Cu o pensulă de pudră, efectuați mișcări din-
spre centrul feței spre exterior, apoi spre vârful 

frunții, rădăcina părului, exact sub linia sprânce-
nelor, la nivelul arcadei.

Sursa/foto internet

Ai grijă de frumusețea ta pentru a fi  în formă în fi ecare zi !!!
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- Cel mai bun cozonac…..
Ingrediente: 1 kg făină, cinci ouă (3 se pun cu 

albuș și gălbenuș, 2 – numai gălbenușurile, fără 
albușuri), 250 de grame de zahăr, lapte (pregă  ți 
aproxima  v un sfert-până la jumătate de litru, 
însă poate să vă mai rămână), ulei pentru fră-
mântat (până la 100 ml), drojdie pentru 1 kg de 
făină (scrie pe plic pentru ce can  tate de făină 
o puteți folosi), esențe (coajă de lămâie BIO, va-
nilie, rom) și un praf de sare. Pentru umplutură: 
zahăr cu cacao (și nucă măcinată), rahat, stafi de 
(după preferințe).

Gastronomie

Cum procedăm?

1. Se lasă ingredientele la temperatura came-
rei cel puțin 2 ore, iar în bucătărie trebuie să fi e 
cald nu doar cât se face cozonacul, ci până după 
răcirea lui!

2. Se face întâi „plămădețul”, amestecând 
drojdia cu un praf de zahăr, se freacă bine, apoi 
se adaugă puțin lapte călduț și puțină făină, nu-
mai cât să se îngroașe puțin amestecul. Lapte-
le nu trebuie să fi e nici rece, dar nici fi erbinte. 
Dacă opăriți drojdia, cozonacul nu va mai crește. 
Apoi, amestecul se lasă la căldură, până crește 
(aproape de o sursă de căldură, va crește în 2-3 
minute sau mai puțin). Dacă nu crește, ați greșit 
ceva și repetați operațiunea cu plămădețul. Nu 
con  nuați cu cel care nu a crescut deloc sau cu 
cel care a crescut  foarte greu (dacă puneți prea 
multă făină va crește mai greu, este normal).

3. Ouăle (3 ouă întregi și 2 gălbenușuri) se 
amestecă cu un praf de sare, apoi cu zahărul, 
esențele, coaja de lămâie.

4. În făina afl ată într-un vas mai mare se face 
o deschizătură la mijloc – unde se adaugă ouăle, 
apoi plămădețul, după ce acesta a crescut.

5. Se amestecă puțin și se completează cu 
lapte (călduț!) doar atât cât mai trebuie încât să 
nu devină aluatul prea moale.

6. Se frământă cu mâinile înmuiate în ulei 
(călduț). Mai întâi, coca „se bate”, apoi se împă-
turește încon  nuu (colțurile se adună în mijloc, 
apoi aluatul se întoarce invers și se frământă și 
iar se vor aduce colțurile spre mijloc și tot așa), 
 mp de vreo 10-15 minute.

7. Se lasă la crescut la cald.

8. În acest  mp se pregătesc două tăvi de co-
zonac și când aluatul a crescut, se formează co-
zonacii și se mai lasă la crescut în tăvi. Atenție: 
tăvile trebuie umplute doar pe jumătate, deoa-
rece în caz contrar cozonacul crește și se revarsă 
peste margini. Bineînțeles, tăvile vor avea în ele 
hâr  e de copt sau vor fi  unse cu ulei și tapetate 
cu făină.

9. Când tăvile vor fi  pline, cozonacii se pot 
unge deasupra (mama unge fi ecare cozonac 
cu un ou bătut foarte bine, dar eu folosesc un 
amestec compus dintr-un gălbenuș, câțiva stro-
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pi de lapte și câteva grame de zahăr). Cozonacii 
as  el formați se pot presăra cu mac și se dau la 
cuptorul bine încălzit (în jur de 185 grade C).

10. Cozonacii se coc la foc potrivit (puțin „mai 
iute” la început, cam 185-190 de grade C, apoi 
la 175-180 de grade C). În 40 de minute puteți 
verifi ca cu scobitoarea dacă sunt copți (înțepați-
i și, dacă scobitoarea iese perfect curată, sunt 
gata!).

11. Cozonacii se scot pe un fund de lemn, iar 
dacă sunt mari foarte bine crescuți este bine să 
stea pe o parte. Se pot acoperi cu un ștergar cu-
rat până se răcesc (dar nu foarte gros, ci cu țesă-
tura normală), as  el încât coaja, bine rumenită, 
să nu fi e prea tare.

Dintr-un kilogram de făină (din can  tățile de 
mai sus) ies doi cozonaci mari.

Ingrediente fursecuri albe:
75 gr făina
75 gr zahăr
75 gr unt (la temperatura camerei)
35gr migdale (fără coajă)
35g alune de pădure
Buca  : 10

Ingrediente fursecuri negre:
75 gr făină
75 gr zahăr
75 gr unt (la temperatura camerei)
35gr migdale
35g alune de pădure
6 lingurite rase cacao
Bucăţi: 10

crema de ciocolată sau Nutella pentru lipit

Preparare fursecuri alb-negru
1. Migdalele și alunele de pădure se prăjesc la cuptor, la 180 C, pentru 8 minute. Alunele se frea-

că într-un prosop pentru a se curăța de coajă. Se macină în mașină de cafea.
2. Se amestecă toate ingredientele (separat pentru fursecurile albe și negre) până se obține un 

aluat omogen.
3. Se formează 20 bile (de 15 gr fi ecare) din fi ecare aluat.
4. Se coc bilele, într-o tavă cu hâr  e de copt, la 160C pentru cca 20 minute.
5. Se lasă la răcit. Se lipesc câte două fursecuri folosind crema de ciocolată sau nutella.

                                                                                                                      Sursa/foto internet

- Fursecuri alb-negru
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RÂSUL - un remediu 
pentru minte şi corp…..

- Ce este iubirea?
Lumina vieții.
- Ce este căsătoria?
Factura la lumină.

* * *
La magazinul de legume:
- Să vă pun și niște ciupercuțe?
- Nu, mulțumesc, mie-mi place să le cu-

leg singur!
Cum doriți ! Pot să vi le risipesc pe po-

dea…..

* * *
In Ardeal, el și ea în noaptea nunții:
- Draga mea, vrei mai întâi una mica?
- Valeu, ai două?

* * *
Bunicule, tu de ce nu ți-ai făcut asigura-

re?
- Nu mi-am făcut deoarece când o să 

mor, voi să fi ți triș  , nu bucuroși….

* * *
- Câți oameni lucrează aici?
- Cu șeful, 10.
- Dar fără șef?
- Fără șef, în general, nu lucrează nimeni. 

* * *

Mama îi scrie o telegramă fi ului:
- Cum a decurs examenul? Anunța-mă 

urgent!

* * *
- Examenul a decurs excelent, profesorul 

a fost în extaz…. M-a rugat să-l repet și la 
toamnă.

* * *
- Ce-i cu dumneata ? Eș   orb ? Îl întreabă 

pe șofer pietonul pe care acesta tocmai l-a 
lovit cu mașina.

- Cum adică orb? Nu vezi că te-am nime-
rit?

* * *
Bula își întreabă curios tatal:
- Tată, tu te-ai însurat la biserică sau la 

starea civilă?
- La beție fi ul meu, la beție…

* * *
- Găinile astea sunt de la noi sau străină-

tate? Întreabă un ardelean la piața. 
- Dar de ce vă interesează? Vreți să le 

mâncați sau să le țineți de vorbă?

* * *
- Un avocat nu oprește cu mașina la sem-

nul STOP și este tras pe dreapta de un poli-
țist. După cum se ș  e, avocatul este un  p 
arogant, care se crede mult mai deștept de-
cât alții, așa că omul nostru decide să facă 
puțin mișto de polițist:

– Actele dvs, vă rog.
– Pentru ce?
– Nu ați oprit la semnul STOP!
– Am înce  nit și era liber, nu venea ni-
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meni!
– Dar nu ați oprit mașina pe loc… actele, 

vă rog.
– Care-i diferența?
– Diferența este că la semnul STOP tre-

buie să opriți mașina pe loc, aceasta e le-
gea… actele vă rog…

– Dacă îmi poți arăta care este diferența 
legală între a înce  ni și a opri, îți dau actele 
și te las să-mi dai amenda, dacă nu, mă lași 
să plec și nu mă amendezi!

– De acord, dar coborâți vă rog din ma-
șina!

Avocatul coboară liniș  t, iar între  mp 
polițistul își scoate bastonul și începe să-i 
dea vârtos avocatului, spunând: “Vrei să 
mă opresc sau doar să înce  nesc?”

* * *

- Un ardelean, Ion, care voia să plece în 
Germania îl întreabă pe un vecin de-al lui 
ce să facă deoarece nu ș  e limba germană.

- Nu-i bai. Limba germană-i ca la noi, 
doar că tre’ să vorbeș   mai rar. Zis și făcut. 
Ajunge Ion la Hamburg, intra într-un bar și 
spune:

- Bu-nă zi-ua!
- Bu-nă – răspunde barmanul la fel de rar.
- Da-ți-mi și mi-e o be-re.
- Po-f-  m be-rea.
După primele înghițituri Ion spune:
- Eu sunt de la Tu-r-da. Tu de unde eș  ?
- To-t di-n Tu-r-da.
- Na… pai atunci de ce vorbim nemțește?

* * *
- Bine te-am găsit dragule !
- Bine ai venit mamă soacră, te așteptam.
- Ați primit mail-ul meu în care vă anun-

țam de vizită?
- Nu….
- Și atunci de unde ș  ai că vin ?
- Când urmează să mi se întample o ne-

norocire, mi se zbate ochiul stâng.

* * *
Lângă zidurile unei facultăți, un țăran 

stătea cu vițelul de funie.
Un trecător indignat întreabă:
- Ce faci bade cu dobitocul aici?
- Nu, dobitocul e-nauntru, dă examen. 

Asta e doar șpaga !

* * *
Bulă se joacă cu maică-sa un joc de-a ghi-

citul cuvintelor:
– Primul indiciu: mă gândesc la un cuvânt 

din patru litere, spune Bulă.
Maică-sa stă puțin și se gândește, apoi îi 

trage o palmă. Bulă începe să urle:
– Pentru ce, mamă!? Eu mă gândeam la 

cuvântul casă!
Se apropie și tatăl lui Bulă și îi trage soției 

o palmă:
– Ai înțeles, femeie!? La casă trebuie să 

te gândeș  ! La casă!

* * *
Secretara către șef:
- Sunt concediată?
- Nu. De ce întrebi ?
- Păi de ce ați scos canapeaua din birou?
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ŞTIAŢI CĂ...
Doctorul Emoto Masaru Emoto, licențiat în 

Relații Internaționale și Medicină Alterna  vă, a 
început să se intereseze de proprietățile tămă-
duitoare ale apei acum 15 ani, a luat contactul 
cu un inves  gator californian care studia vibra-
țiile mai sub  le ale moleculelor de apă folo-
sind tehnica rezonanței magne  ce… Lucrând cu 
acest om de ș  ință, profesorul Emoto și-a pus 
următoarea întrebare: Ar fi  posibil să se refl ecte 
calitățile tămăduitoare ale diferitelor  puri de 
apă într-un mod vizibil și palpabil?

“Ideea fericită” pentru a duce la capăt acest 
studiu l-a determinat să încerce să fotografi eze 
cristalele hexagonale ce le formau diferite mos-
tre de apă la înghețare.Și din imaginile pe care 
le-a obținut a venit confi rmarea surprinzătoarei 
lui ipoteze: Anumite mostre de apă curentă ale 
marilor orașe prezentau o structură cristalină 
foarte grosolană, în  mp ce mostre de apă din 
izvoare ofereau cristale de o mare frumusețe. 
Și-a ex  ns as  el aria de studiu la a fotografi a 
cristalizări de apă din diferite locuri ale lumii 
(ghețari, lacuri, apă de ploaie, fântâni), obți-
nând cristale de forme cu atât mai frumoase și 
surprinzătoare cu cât se găseau mai departe de 
treburile umane.

Surpriza majoră a venit atunci când a reu-
șit să se transforme modele neregulate de apă 
contaminată în frumoase cristale hexagonale la 
supunerea mostrelor la audiția de cântece tra-
diționale, rugăciuni religioase sau de asemenea 
muzică clasică. De asemenea, la transformarea 
cristalelor “indiferente” de apă dis  lată în fru-
moase modele geometrice la șop  rea de cuvin-
te de mulțumire, sau chiar dimpotrivă, să obțină 

structuri îngrozitoare după supunerea lor la fra-
ze dezagreabile.

PISICA

Observați cã pisica este o mare clarvãzãtoare: 
ea vede noaptea, în întuneric și chiar iese noap-
tea, se reproduce noaptea și exact în Noaptea 

Profundã a Înțelepților, în Supra-Obscuritate, în 
augusta tãcere se lucreazã cu Mercurul; adicã, 
cu Mercurul Filosofi ei Secrete.

În Naturã totul are o dublã întrebuințare. Pi-
sica neagrã, uneori, este folositã în mod criminal 
de cãtre perverșii Magiei Negre, dar de aseme-
nea poate fi  folositã de oamenii sfi nți ai Magiei 
Albe. Elementalii în sine, nu sunt nici buni, nici 
rãi, totul depinde de modul în care ne folosim 
de ei. Dacã îi folosim pentru bine, facem acțiuni 
bune, dar dacã îi folosim pentru rãu, vom face 
acțiuni rele.

Aceș   elementali felini pot fi  ideali pentru 
orice aspiranți la Viața Superioarã. Cu acest  p 

Răsărit în amurg
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de Nahuatl, orice ocul  st poate învãța sã iasã 
în Astral, în mod conș  ent și pozi  v. Important 
este sã nu ne fi e fricã (este nevoie de foarte 
mult curaj).

Nu este de prisos sã spunem cã pentru 
aceastã categorie de experimente psihice este 
necesar ca pisicasã fi e de culoare neagrã. Mul-
ți ignoranți culți își pot permite luxul de a râde 
de toate aceste declarații esoterice, însã, aceas-
ta nu ne intereseazã. Scriem pentru oameni cu 
neliniș   spirituale, vorbim pentru persoane care 
într-adevãr nãzuiesc la Trezirea Conș  inței.

Vechii aborigeni din America au lucrat întot-
deauna cu Elementalii minunați ai animalelor, 
ai plantelor; cu ajutorul lor au realizat infi ni-
te fenomene magice, vindecãri de la distanțã, 
invocãri de furtuni etc. etc. De asemenea erau 
protejați de la naștere de proprii lor Nahuatl cu 
care erau rela  onați. Un Nahuatl extraordinar 
este pisica neagrã; sunt ideale când le iubim și 
le respectãm.

Nu există nimic mai amuzant în legatură cu 
Adolf Hitler, și totuși este un personaj care a fas-
cinat totdeauna. De când Congresul american a 
aprobat divulgarea crimelor de război ale nazis-
mului in 1998, aproape 3 milioane de documen-
te au fost date publicita  i, incluzand un profi l 
secret al Fuhrer-ului din 1942,  intocmit de OOS. 
Iată câteva fragmente:

1. • Hitler avea o mare pasiune pentru 
dulciuri, consumând în jur de un kilogram de 
ciocolatã zilnic, pe lângã o mare can  tate de 
produse de pa  serie sau frișcã. La o ceașcã de 
ceai adãuga 7 lingurițe de zahãr;

2. • Subiectele sale favorite includeau in-
troduceri de  pul: “Când eram eu soldat…”, 
“Când eram eu în Viena…”, “Când eram eu în în-

chisoare…”, “Când eram eu în fruntea par  dului 
în primele sale zile…”;

3. • Când vorbea despre Wagner sau des-
pre operã, nu îndrãznea nimeni sã-l întrerupã. 
Adeseori predica pe marginea subiectului ore în 
șir, pânã când audiența adormea;

4. • Hitler avea un scris de mânã impecabil, 
iar Carl Jung, confruntat cu perfecțiunea caligra-
fi ei sale, afi rma în 1937 cã “în spatele acestui 
scris recunosc trãsãturile unui bãrbat cu un in-
s  nct feminin”;

5. • Aproape în fi ecare searã viziona un fi lm 
în cinematograful sãu privat, preferând fi lmele 
care erau interzise publicului german. Îi plãceau 
comediile cu actori evrei;

6. • Se amuza teribil pe seama personalu-
lui sãu, o țintã principalã fi ind ministrul de ex-
terne. Ordona unui angajat sã-l sune și în  mp 
ce asculta conversația, îi dãdea instrucțiuni sã-l 
enerveze atât de tare încât sã cedeze nervos. 
O glumã de-a sa a dat greș lamentabil în mo-
mentul în care l-a trimis pe Ernst Hanfstaengl 
în Spania într-un avion plin de ofi țeri Gestapo, 
fãcându-l sã creadã cã este vorba despre o mi-
siune suicidalã. Hanfstaengl a profi tat de reum-
plerea rezervorului și a fugit în Elveția, furnizând 
importante informații Aliaților înainte sã afl e cã 
de fapt Hitler i-a fãcut o farsã…;

7. • Câinele sãu, un ciobãnesc german pe 
nume Blondi, a avut un efect incontestabil asu-
pra poli  cii sale. Hitler petrecea ore în șir ocu-
pându-se de dresajul sãu, fapt ce trezea repli-
ca acide din parte ofi țerilor sãi: “Uneori aveam 
senzația cã rezultatul campaniei ruseș   depin-
dea mai mult de Blondi decât de personalul na-
zist”.
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Ș  ați că barza este o pasăre mută ?

Barza albă (Ciconia ciconia) este o pasăre mi-
gratoare de talie mare care poate fi  văzută în Ro-
mânia începând cu sfârșitul lunii mar  e și poa-
te zăbovi până la începutul lunii septembrie. În 
urma cercetărilor efectuate de Societatea Orni-
tologică Română s-a abservat că berzele din Ro-
mânia, împreună cu celelalte pasări provenind 
din Europa Centrala si de Est, ajung în Africa prin 
traversarea Bosforului. Berzele zboară cu viteza 
de maxim  90 km/oră și parcurg peste 200 de km 
într-o singură zi.  Primăvara, berzele părăsesc sa-
vanele din Africa și se întorc pe același traseu 
care l-au străbătut toamna.

La vârsta de 3-4 ani, femela barză depune în 
medie 3-4 ouă pe an pe care le clocește alternați 
împreună cu masculul. 

• După aproxima  v 32 de zile de clocit 
eclozarea ouălor nu are loc în același  mp, ci se 
petrece în mod separat, în general la intervale 
de doua zile. Numărul mediu al puilor este în ge-
neral  trei dar, în mod excepțional pot să ajungă 
la 7. Puii la început au numai 65-80 de grame, 
sunt acoperiți cu un puf alb și, deși nu pot încă 
să se ridice în picioare, reușesc să scoată un su-
net, un clămpănit prin lovirea celor două maxila-
re. Aceasta va fi  singurul  p de sunet care poate 
fi  produs de berze.    

• Faxul a fost inventat în 1843 de Alexan-
der Bain și a început să fi e u  lizat de abia în 
1964. În prezent, odată cu dezvoltarea interne-
tului, cea mai folosită metodă de transmitere a 
informațiilor scrise este poșta electronică.

• …..greerele reușește să cânte frecându-
și aripile una de alta. Cu cât este mai cald cu atât 
numărul cri-cri-urilor este mai mare. Puteți mă-
sura temperatura aerului numărând cri-cri-uri 
auziți în 15 secunde. Adauga   39 la acestr nu-
măr și rezultatul va arăta cât de cald este aerul 
unei seri de vară, în grade Farenheit.

• Venus este cea mai apropiată planetă de 
Pământ, numită și Luceafărul de Dimineața și de 
Seară, ea strălucind puternic, așa cum este văzu-
tă de pe Pământ.

Venus gravitează între Mercur și Pământ pe 
cea mai circulară orbită dintre toate planetele.

Ul  ma oară când Venus ar fi  afectat major 
Pământul și oamenii de pe aceasta, provocând 
mari cutremure, schimbând relieful pe Terra, 
ridicând apele în cer și despărțind mările, tur-
nând ploi de pietre de foc și fum negru înecă-
cios, a fost exact în perioada Exodului evreilor 
din Egipt, când se presupune că 98% din egip-
teni ar fi  murit atunci(și cam tot atâția evrei, cei 
care au reușit să fugă rătăcind în deșert vreme 
de 40 de ani).

Venus este singura planetă a cărei rotație în 
jurul axei proprii se petrece de la vest la est, adi-
că în sens invers față de mișcarea de rotație a 
celorlalte planete.
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