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Consiliul de redacţie Nu te uita la ridurile care mi-au acoperit chipul. Via fa, oamenii, 
iubirea au lăsat amprente pe drumul meu. Am umerii obosiţi, gândurile 
multe, visele tăcute, aripile frânte...Ani Roşu - Coordonator Roxana Arion - Psiholog

Pentru cei ce ne-au făcut
Dă un ordin, dă ceva 
Să-i mai poţi întîrzia 
Să o ia de la-nceput.
Au plătit cu viaţa lor 
Ale fiilor erori 
Doamne, fă-i nemuritori 
Pe părinţii care mor.
Sărut mîna, tatăl meu! 
Sărut mîna, mama mea!” 

Adrian Păunescu

D-ul Horhocea Nicolae
Preş. Cons. Jud. al Persoanelor Vârstnice

Emil Barbu - jurist

DRAGII NOŞTRI
A trecut un an şi jumatate de când suntem împreună. Vă mulţumim! 
Aţi demonstrat că sunteţi o forţă puternică, cu înaltă disciplină

civică, oameni de nădejde la bine şi la rău
Prezenţa dumneavoastră ne onorează în fiecare zi, aţi avut încredere

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

Conducerea ...

Din sum ar

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

În numărul viitor va aşteptam cu alte materiale interesante din activitatea noastră. 
Vă aşteptăm cu- sugestii şi materiale pe care le puteţi trimite pe adresa de e-mail

ana ros2001@vahoo.com.br
Mulţumim colaboratorilor noştri - S.C. Tipografia S.A., Slobozia

mailto:ana_ros2001@vahoo.com.br


Primarul Municipiului Slobozia 
Alexandru Stoica

După o viaţa de muncă, unde aţi con
struit pentru generaţiile următoare cu înţe
lepciune şi împăcare, am încercat să vă 
dăruim un Centru pentru persoane vârst
nice cu servicii de calitate. Sperăm ca în 
acest loc, să găsiţi cu toţii căldura unui 
cămin, să aveţi o viaţă sănătoasă, activă, 
împlinită, decentă şi demnă.

“Mă simt onorată să fiu alături de per
soanele vârstnice, beneficiare ale Cen
trului Comunitar. Voia bună, zâmbetele şi 
bucuria vârstnicilor sunt garanţia faptului 
că am reuşit să-i scoatem din monotonia 
de zi cu zi, să-i facem să uite grijile cotidie
ne şi să simtă că fiecare zi este deosebită 
pentru ei.”Este de datoria noastră să ne 
străduim să le înseninăm viaţa!!!” Să le dă
ruim o rază de speranţă!!!

Coordonator centru 
Consilier, Ani Roşu
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DESPRE NOI...
“Centrul comunitar al persoanelor în vârstă” 

Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa

A A unicipiul Slobozia se înscrie in l \ / \  caracteristica generală a ora- 
/ V I  şelor din sudul regiunii, a căror 

infrastructură socială este foarte slab dez
voltată, o situaţie mai bună inregistrându- 
se in ceea ce priveşte serviciile sociale 
destinate copiilor, pentru care atat servi
ciile rezidenţiale căt şi serviciile alternative 
au cunoscut o îmbunătăţire calitativă.

Din acest motiv crearea Centrului co
munitar pentru vârstnici, reprezintă o acţi
une concretă in efortul desfăşurat la nivel 
local şi regional de imbunătăţire a calită
ţii serviciilor sociale, in vederea asigurării 
unui mediu de viaţa activ pentru această 
categorie vulnerabilă, acordându-se asis
tenţă şi sprijin specializat pentru informare 
socială, terapie ocupaţională şi petrece
rea timpului liber cât şi pentru reducerea 
unor situaţii vulnerabile pentru persoanele 
vârstnice şi creşterea gradului de sensibi
lizare şi participare a comunităţii locale, 
pentru susţinerea persoanelor de vârstă a 
treia la o viaţă autonomă şi demnă.

Centrul Comunitar are înscrişi pană in 
prezent un număr de 476 de beneficiari, 
capacitatea medie pentru desfaşurarea 
de activităţi simultane fiind de 23 de lo

curi, iar capacitatea maximă (ex: vizio
narea unui material video) fiind de 50 de 
locuri.

Prin crearea “Centrului comunitar al 
persoanelor in vârstă” am reuşit să reali
zăm un spaţiu plăcut, ospitalier, familiar, 
cu incăperi destinate serviciilor de consi
liere juridică, consiliere psihologică, asis
tenţă medicală, asistentă socială, jocuri 
de club si vizionare TV.

Astfel, pană la această dată au fost 
consiliaţi juridic un număr de cinsprezece 
persoane, psihologic un număr de unspre
zece persoane, iar la cabinetul de prim 
ajutor au fost 520 de personae, consult 
prin medicină tradiţional chinezească un 
număr de 250 persoane, iar pentru masaj 
kinetoterapeutic un număr de 63 persoa
ne.

Ştim că cel mai mare supliciu al vârst
nicilor este singurătatea iar comunitatea 
nu totdeauna ii include în relaţiile interu- 
mane, şi atunci centrul comunitar le ofe
ră socializare, comunicare, noi prieteni şi 
activităţi unde beneficiarii sunt implicaţi 
direct.

Suntem încă la început de drum, însă 
mulţi beneficiari vin aici ca la a doua lor
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casă, ne bucură zâmbetul lor, suntem ală
turi de ei şi aşa cum spunea Vasile Conta 
“ Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui 
bătrân inseamnă să-i dăruim o zi în plus 
din viaţă “

Activitatea centrului este diversificată, 
astfel:

Avem un atelier de croitorie, pentru 
ajustări, retuşuri sau mici reparaţii;

O mică bibliotecă, dotată cu literatură 
beletristică sau carţi de specialitate care 
dă posibilitatea membrilor să se docu
menteze;

Sală de informatică cu 10 calculatoare, 
unde internetul ne dă posibilitatea de a 
avea informaţii la z i din toată lumea, dar 
şi activităţi de informare prin citirea presei, 
toate ducând la creşterea tonusului de 
viaţă, făcându-i mai activi şi autonomi;

Aparatul electronic de măsurarea ten
siunii arteriale cu o evidenţă la zi, dă posi
bilitatea cunoaşterii săptamânale a fluc
tuaţiilor acesteia;

Jocurile de societate (remy, şah, table) 
antrenează un număr mare de benefici
ari, fapt pentru care organizăm numeroa
se concursuri;

In ziua de jo i au loc activităţi specifice 
femeilor făcând schimb de reţete culina
re, gimnastică medicală şi împărtăşirea 
experienţelor de viaţă. Toate aceste ac
tivităţi fac ca acestea să fie prezente intr- 
un număr mare in cadrul centrului.

Au muncit şi au trăit, astfel incăt să lase 
urmaşilor, roadele muncii lor, şi au ştiut tot
deauna să se mobilizeze exemplar la ori
ce acţiune cetăţenească.

Când vârsta începe să capete valori crescute, priveşti altfel lumea: ca pe o 
cursă contra timp. Tic-tac... tic-tac... tic-tac... E cert, timpul se scuge altfel. 
______________________________________________________ Întocmit, Consilier Ani Roşu
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Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice
5

Posibilităţile modeste ale judeţului 
nostru, ale micului municipiu Slo
bozia, reşedinţă de judeţ, nu au 

permis preocupari evidente pentru îmbu- 
nătaţirea vieţii personalor în vârtsă.

Iniţiativa multor persoane de vârsta a 
treia, exprimată mai intâi prin regretatul 
preşedinte al pensionarilor Cuarente Emil, 
presedinte al Consiliului Judeţean al Per
soanelor Vârstnice şi continuată cu ace- 
iasi stăruinţă şi de următorii preşedinţi ai 
acestui consiliu, D-ul Pruneş Nicolae şi Hor- 
hocea Nicolae.

Efortul persoanelor mai sus menţionate 
nu au fost zadarnice, şi în cele din urmă, 
factorii principali începând cu fostul pri
mar al Mun. Slobozia D-ul Gabi Ionaşcu 
au dat curs stăruinţelor.

Acum avem unul din cele mai moder
ne centre de zi pentru persoane vârstni
ce, cu o dotare tehnică modernă de ca

litate, echipamente performante unde 
se pot accesa cele mai importante şi de 
actualitate informaţii din intreaga lume. 
Avem şi consultaţii medicale gratuite pri
vind medicina tradiţională chinezească, 
oftalmologie, probleme juridice, psiholo
gice, masaj terapeutic şi multe altele.

Mulţumim D-nei Ani Roşu coordona
tor centru, ajutată de D-na Aron Rodica 
asistent medical voluntar, care face totul 
pentru a ne simţi bine.

Amintirile noastre sunt tot mai multe şi 
mai frumoase când ne intâlnim ocazional 
sau invitaţi aici la centru, ne povestim ce 
am mai facut, ce mai avem de făcut, într- 
un mediu curat, frumos, folositor de care 
se ocupă în continuare Dl. Alexandru Stoi
ca actualul primar şi managerul proiectu
lui Dl. Valentin Bacanu.

Ing. Pruneş Nicolae

EVENIMENTE ÎN CADRUL CENTRULUI COMUNITAR 
AL PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ 

Slobozia - Ialomiţa

| Conferinţa Prof. Wang Shijie “Medicină Tradiţională Chinezească”
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| Parteneriat cultural-educaţional Biblioteca Judeţeană

| Octombrie “Ziua pensionarului” Un zâmbet şi o mulţumire îţi poate însenina viaţa!!!

| Împreună de “Crăciun”
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■  Sărbătorirea zilei de “8 Martie” Liceul de Artă (Clasa a IV-a, Şc.Bora) 
Coordonator D-na Beciu Elisabeta şi D-na Opriş Mariana

| “Şah in trei mişcări” Jocuri de societate in fiecare zi
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ÎN CĂUTAREA FERICIRI! !!

De-a lungul existenţei noastre, ne 
dorim tot timpul a fi înconjuraţi de 
iubire, armonie, senzaţia de bine 

interior, satisfacţie, mulţumire sufletească, 
pace şi acceptare.

Toate acestea pot fi posibile prin 
instaurarea fericirii. Cu toţii ştim acest 
lucru, dar tot noi suntem constienţi că, 
deşi unicul nostru scop este fericirea, 
percepem eronat acest lucru. Mulţi au 
încercat prin imbunătăţirea situaţiei 
financiare, alţii au combinat această 
dorintă cu lupta pentru putere, iar alţii 
s-au rezumat la aprecierea şi dragostea 
celor din jur. Şi totuşi frământarea noastră 
a fost zadarnică. Astfel constatăm că nu 
am ajuns la fericirea mult visată.

Şi totuşi mintea şi spiritul sunt în foarte 
mare măsură, influenţele stării de bine a 
fizicului. Aceste două componente sunt 
răspunzătoare de conflictele noastre 
interioare şi exterioare. Cand aceste două 
componente nu sunt într-un echilibru 
perfect apar suferinţe provocate de 
gelozie, invidie, frustrare, greşeli de care 
ne ruşinăm, neplăceri provocate de cei 
din jurul nostru şi în ultimul caz respingeri 
ale circumstanţelor. Astfel explicăm 
starea psihică neplacută, sentimental de 
apăsare, repulsie faţă de anumite situaţii 
sau persoane, nervi, agitaţie, iritare, 
nemulţumire, tensiune arterial marită, 
puls crescut, tremur fizic, senzaţia de 
cald şi mâncarime. Evident că apare 
întrebarea: după ce am constientizat 
suferinţa cum ne putem vindeca 
pentru a fi fericiţi şi a găsi pacea 
interioară?

Fericirea poate fi privită ca o 
trebuinţa la care aspirăm neîncetat. 
Remediul suferinţei este relaxarea care 
poate fi obţinută prin urmatoarele 
metode:

Rugăciune -  conversaţia cu
Dumnezeu ne poate detensiona;

Meditaţia urmată de recunoştinţă. 
Putem medita asupra perfecţiunii
corpului;

Muzica - audiţia muzicii clasice, a 
melodiilor liniştite dar nu triste, duce la 
relaxare;

Plimbarea în natură -  vitalizează, iar 
în combinaţia cu exerciţii de respiraţie e 
benefică;

întâlnirea unui prieten drag -  subiectul 
abordat să fie diferit de cel care a 
provocat suferinţa;

Vizionarea unui film sau a altei emisiuni 
cu informaţie deosebită;

Shoping sau alta activitate plăcută;
Este desigur şi alte terapii alternative: 

masaj, reflexoterapie.
În expunerea prezentată am dorit să 

subliniez faptul că puterea stă în mâinile 
nostre. Dacă am reuţit într-un prim pas 
să constientizăm suferinţa, în al doilea 
să conştientizăm nevoia de vindecare, 
în cel de-al treilea nu ne dorim decât să 
dorim să instaurăm fericirea prin iertare. 
Ce iertăm? persoane, circumstanţe şi nu 
ultimul rând pe noi înşine. Fii recunoscător, 
mulţumind, iar ajutorul va veni de la sine 
în timp ce încrâncenarea din inima ta se 
va evapora.

Părinţi, bunici, educaţi copiii, nepoţii în 
spiritul iertării pentru ca aceştia să crească 
armonios împăcaţi cu ei şi cu cei din jur!!

Psiholog, Roxana Arion
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Societatea Actuala şi Societatea Viitoare

Majoritatea savanţilor şi 
specialiştilor, consideră că 
evoluţia societăţii a avut 

dominant sensul negativ şi a ajuns în faza 
în care trebuie schimbată fară întărziere 
conştiinţa oamenilor. Unii consideră c ă nici 
nu a fost evoluţie ci dimpotrivă involuţie.

Eruditul doctor în ştiişele medicale 
(neuropsihiatrie) Dumitru Constantin- 
Dulcan este autorul lucrării “Inteligenţa 
materiei”. El a îmbinat vastele sale 
cunoştinţe cu numeroasele cazuri întâlnite 
practic şi cu ce a reţinut de la mulţi savanţi 
şi specialişti, pe care îi nominalizează cu 
esenţa concluziilor lor şi se alatură celor 
mulţi care spun că sensul negativ a dominat 
societatea, parcurgând numeroase 
acţiuni violente care au culminat cu cele 
două razboaie mondiale, cu realizarea 
unor arme sofisticate de distrugere in 
masă a vieţii, a bunurilor necesare ei şi cu 
aplicarea unor realizări ştiinţifico-tehnice 
in dezacord cu evoluţia normal a naturii. 
Cauza principala este nivelul scăzut al 
constiinţei umane.

Înaltul nivel stiinţifico-tehnic a determinat 
înţelegerea nu numai a sensului negativ 
al evoluţiei, ci şi faptul că timpul pentru 
a schimba acest sens este foarte scurt. 
Datele prezentate în cele mai importante 
lucrări ale savanţilor şi specialiştilor 
demonstrează că incă nu este prea 
tărziu pentru schimbarea conştiinţei
umane care să arate: CREDINŢĂ,IUBIRE şi 
GENEROZITATE.

Lăcomia, invidia, cruzimea şi toată 
gama lor care au dominat şi încă 
domină societatea ducând-o în pragul 
autodistrugerii. Se pare că s-a speriat şi 
universal care prin dovezi ne întreabă”
Quo vadis”.....unde mergi? Vrei să-ţi
distrugi propriul tău leagan?

Indiferent de voinţa şi opiniile noastre, 
putem reţine unele concluzii:

Evoluţia în sens dominant negativ, a 
dus societatea în pragul autodistrugerii, 
poluând totul şi abătând din parcursul 
normal anumite fenomene ale naturii;

Ştiinţa şi tehnica demonstrează că 
este posibilă evitarea autodistrugerii, iar 
timpul este foarte scurt pentru a acţiona 
favorabil;

Singurul remediu este “schimbarea 
conştiinţei umane”, trecând la
conştiinţa aplicată prin credinţă, iubire şi 
generozitate.

La aceasta putem contribui fiecare, 
indiferent de vârstă şi de ocupaţie pentru 
noi inşine, pentru nepoţii, strănepoţii şi toţi 
urmaşii noştri. Naţiunea noastră alături de 
toate naţiunile mari şi mici se pot menţine 
după principiul dorit de oameni care să 
poată spună că “Libertatea individului 
este real asigurata atunci când individual 
sau comunitatea gândeşte ce vrea, spune 
ce vrea, scrie sau imprima ce vrea, fârâ a 
afecta alt individ sau alta comunitate”.

Exemple frumoase în numărul următor! 
Vă mulţumesc!

Ing. Pruneş Nicolae
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Simfonia « PRAGA »
(fragment)

Mi-am aprins o 
ţigară. După un timp, 
fără zgomot, fata a 
apărut lângă mine. 
Am privit-o, mai mult 
evaluând-o. Era 
frumoasă. Poate nu 

sclipitor de frumoasă, dar sigur frumuşică 
şi senzuală. Hainele prea largi pentru ea 
nu lăsau, din păcate, să se ghicească 
nimic din formele trupului, din rotunjimile 
pe care le bănuiam.

- Îmi dai şi mie o ţigară? Tutuiala asta, 
încă de la început, nu mi-a plăcut deşi, în 
alt context, poate nici n-aş fi observat-o 
sau poate aş fi interpretat-o ca pe un 
avans, ca pe o promisiune de apropiere. 
Acum însă, cum aş fi putut-o interpreta, 
decât ca venind din partea unei fete 
de condiţie uşoară sau din partea unei 
fiinţe prea sigură pe ea. Mai ales că între 
noi erau şi câţiva ani buni diferenţă. Am 
preferat a doua variantă.

- Îti dau, dar acum urcă în maşină. 
Şi aşa suntem în întârziere, am zis eu ca 
măsură preventivă. Încă nu eram sigur că 
nu mai exista nici un pericol. Încă nu eram 
convins că nu ni se întindea o cursă. Şi, 
după părerea mea, cel mai înţelept lucru 
era să dispărem cât mai repede din zonă, 
să ajungem la câmp deschis.

M-a ascultat şi s-a executat fără să 
comenteze ceva, s-a aşezat cu uşurinţă, 
ba chiar cu o anumită dexteritate, ceea 
ce însemna că era obişnuită cu maşinile.

- Domnule, mi se pare mie sau ne-am 
mai înmulţit? zise Aurelian Lazăr etalându- 
şi dinţii albi şi, o secundă sau poate două, 
mi s-a părut că şi moţul de pe frunte a 
tremurat puţin, parcă l-ar fi atins cineva 
cu mâna. Parcă ne-am mai înmulţit, nu?

repetă el deşi văzuse foarte bine. Sau 
poate că voia să pară puţin mai interesant 
decât era, să capteze astfel atenţia fetei 
în exclusivitate.

- Daţi-i drumul, domnule Lazăr! aproape 
că am ţipat eu impacientat de calmul şi 
de apatia sa. Şi aşa suntem în întârziere! 
Eu nu ştiam cum să ieşim mai repede din 
rahatul ăsta, iar dumnealui îi ardea de 
glumiţe ieftine.

Dar domnul Aurelian Lazăr părea total 
pierdut în peisaj, parcă nici nu mă auzise 
sau poate că dorea să răspundă cu 
indiferenţă tonului meu imperativ, iar ea 
parcă în mod intenţionat îl provoca sau 
poate că era numai euforia eliberării 
dintr-o mare spaimă, sau poate că totul 
era numai rodul gândirii mele care o luase 
razna, dând alte dimensiuni, aproape 
groteşti, acestui eveniment.

- Despre ce întârziere vorbeşti 
dumneata? Sau crezi că eu nu mai sunt 
stăpân pe actele mele?

Nu i-am răspuns şi am continuat să-i 
evit privirea, dar calmul său continua să 
mă exaspereze. Mă şi gândeam cum se 
poate prosti un om la vârsta lui din cauza 
unei femeiuşte. Parcă în mod intenţionat 
făcea gesturi aiurea, dezordonate, cărora 
eu nu le vedeam logica, sau poate că 
aşa le vedeam şi le interpretam eu în 
momentele acelea.

- Porneşte, domnule, odată! am ţipat 
eu atunci, efectiv am ţipat, ceea ce l-a 
oripilat vizibil pe domnul Aurelian Lazăr, 
dar cu bunul simţ pe care îl avea şi pentru 
care îl invidiau toţi cei care îl cunoşteau 
mai bine, omul nu a comentat nimic, 
lăsând explicaţiile pentru altă dată şi a 
demarat în trombă, într-o tăcere deplină, 
de s-a auzit scrâşnetul rotilor, în timp ce eu
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(^ s ă /ti/fa /a m u r g -------------
mă ţineam cu nădejde de bara de sus a 
maşinii.

Numai după ce am ieşit la lumină, adică 
am depăşit zona păduroasă, dar mai ales 
după ce m-am convins că nu mai există 
semnale pentru un eventual pericol, 
că nu ne urmăreşte nicio maşină, că nu 
mai poate sări nimeni dintr-un arbore pe 
capota noastră, că totul nu fusese decât 
o întâmplare în care fuseserăm nevoiţi să 
ne implicăm, că nimeni nu pusese nimic 
la cale în prealabil, că nu se atentase 
nici un moment la integritatea mea sau 
a domnului Aurelian Lazăr, am intervenit 
mult mai calm de data aceasta, aproape 
de cel care eram eu cu adevărat şi mult 
mai relaxat :

- Şi cu domnişoara ce facem acum?
- Am impresia că eu aş fi cel mai 

îndreptăţit pentru a pune întrebări în 
actualul context, a răspuns domnul 
Aurelian Lăzărică, privind concentrat 
înainte, ca şi cum tocmai ar fi traversat 
o mare aglomerare urbană, arborând o 
mină rece, distantă.

Ghicind sensul întrebării mele şi 
adevăratul adresant, deşi eu mă 
adresasem insinuant altcuiva, fata a 
intervenit :

Iar eu cred că sunt cea mai îndreptăţită 
să fac puţină lumină în ceea ce se 
întâmplă, mai bine zis în ceea ce mi s-a 
întâmplat mie şi numai după aceea să 
revenim la acest moment.

Ascultând-o vorbind mi-am dat seama 
că avea puţin accent, ca şi cum ar fi fost 
plecată câtiva ani din ţară. Însă vocea 
ei era sigură si fermă. Şi-mi plăcea că nu- 
şi căuta cuvintele. Asta denota că fata 
avea ceva instrucţie. Dar cum de se putuse 
atunci întâmpla acel accident stupid şi 
neplăcut? Cum de nu-l prevăzuse?

- Iubito, puţină răbdare, te rog, ne oprim 
la primul popas, comandăm o cafea, 
pe care şi aşa i-o promisesem prietenului 
meu, inetrveni domnul Aurelian Lazăr,

dar neschimbându-şi privirea de la axul 
drumului, uitându-se drept înainte pe 
şosea, iar acolo ai să ne povesteşti totul, 
de-a fir a păr. Pentru că vreau să te şi 
văd când vorbeşti. Nu-mi ajunge numai 
să te aud, mai zise el cu siguranţa unuia 
obişnuit să dea ordine şi să nu fie contrazis, 
căutînd-o în oglinda retrovizoare.

Deci asta era, mi-am zis eu, el vrea s-o 
mănînce din priviri, aşa cum îmi povestise 
mie odată. Domnului Aurelian Lazăr nu 
i-ar sta în obişnuinţă s ă rateze conversaţia 
inteligentă a unei fete frumoase.

Mi-am închipuit-o pe fată zâmbind în 
spatele nostru. Mai ales că mi se părea şi 
aşa de desgheţată. Iar domnul Aurelian 
Lazăr la rândul lui, un tip bine si istet. El 
găseşte soluţie în orice moment, pe când 
eu era să fac pe mine de frică. Sînt convins 
acum că domnul Aurelian Lazăr, în locul 
meu s-ar fi lăsat şi dezbrăcat şi legat de 
un arbore numai de dragul ei. Cu un 
amendament însă, să nu fi fost ţînţari în 
pădure. Ţâîţarul este singurul animal cu 
care domnul Aurelian Lazăr n-ar putea 
coabita nici în condiţii normale, dar legat 
de un stîlp!

- Mai îmi dai o ţigară? mă intrebă ea cu 
nonşalanţă, parcă am fi fost de la început 
colegi de călătorie. Putea fi siguranţa unei 
fete care-şi cunoaşte bine potenţialul sau 
putea fi şi lipsa de consideraţie pentru un 
tip care, la un moment dat, se speriase 
atât de tare şi de vizibil, altfel nu-mi puteam 
explica modul ei familiar de exprimare. 
Oricum nu mai conta, atâta timp cât nu
mi propusesem decât s-o ajut să iasă din 
rahatul ăla, nu şi altceva, aşa că putea 
să gândească despre mine orice, peste 
câteva momente aveam să ne despărţim 
fără să ne mai întâlnim vreodată.

I-am întins pachetul cu ţigări şi bricheta 
peste umăr, fără să zic ceva. Nu găseam 
cuvintele potrivite şi nici nu ardeam de 
dorinţa de a face conversaţie.

- Dacă sînteţi din zonă şi presupun că
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aşa este, l-am auzit deodată pe domnul 
Aurelian Lazăr, aţi putea să-mi spuneţi 
dacă mai avem mulţi kilometri pînă la 
primul popas?

- Vreo douăzeci, a răspuns fata după 
un moment de gândire, fără vreun alt 
comentariu şi apoi, un timp, nimeni n-a 
mai zis nimic.

- Dacă vă deranjează fumul, pot s-o 
sting! a zis ea la un moment dat, mai mult 
ca să spargă liniştea, că ţigara şi aşa era 
pe terminate, după cum socotisem eu.

- Din moment ce şi noi suntem fumători 
... am reuşit să zic totuşi ceva, dar numai 
în momentul când am observat că 
domnul Aurelian Lazăr nu avea de gând 
să răspundă.

- Sunteţi de acord să punem puţină 
muzică? Tonul său fusese neutru, fără să 
fi părut că se adresase cuiva anume, 
deşi eu nu mă puteam înşela. Ce muzică 
v-ar conveni, domnişoară? mai întrebă el 
după o pauză, semn că pe ea o avusese 
în vedere, încercând în timpul acesta să-i 
prindă din nou privirea în oglindă.

- Orice, dar să fie muzică bună! răspunse 
fata repede ceea ce ar fi putut însemna 
că şi ea suferea din cauza tăcerii care se 
instalase între noi şi că socotise că aceasta 
ar fi o bună soluţie pentru a evita starea 
de artificiozitate, dacă-i pot spune aşa, 
de a asculta muzică, dar nu îndrăznise 
să se exprime. Poate avea şi o anumită 
reţinere vis-a-vis de domnul Aurelian Lazăr. 
Oricum, mi s-a părut că s-a uşurat într-un 
fel, răspunzând.

- Mozart! strigă ea fericită. Simfonia 
“Praga”, mai adaugă. Îmi place Mozart, 
l-aş asculta toată ziua şi parcă-l văd 
alergând ca un zăpăcit printr-un palat 
plin de oglinzi.

Dar nu i-a răspuns nimeni. Domnul 
Aurelian Lazăr o urmărea din când în 
când, ridicand o privire spre oglinda din 
plafon.

- Imediat după curbă, zise fata fără să 
mai adauge şi altceva, dar noi ştiam ce 
vrusese ea să spună. Şi într-adevăr, după 
ce se termină o perdea de salcâm, apăru 
în faţa noastră o clădire impunătoare cu 
etaj, cu un acoperiş strălucitor din ţiglă 
roşie. În parcarea amplasată într-o parte 
laterală se mai aflau două maşini. Ele 
puteau aparţine unor turişti, dar la fel de 
bine puteau fi ale salariaţilor, ceea ce, în 
condiţiile date, mi se părea mai aproape 
de adevăr.

- Pe mine vă rog să mă scuzaţi câteva 
minute! a zis fata si a făcut stânga împrejur 
fără m ăcar să mai aştepte vreo confirmare, 
dispărând în interiorul clădirii. Probabil la 
o toaletă unde să se îngrijească şi să se 
aranjeze cît de cît. Mie mi se părea ceva 
firesc. Ca orice femeie care se ştie privită, 
nici ea nu a scăpat ocazia de a-şi undui 
corpul intr-un mod tendenţios.

- Aşa sunt toate femeile, cochete, zise 
domnul Aurelian Lazăr parcă ghicindu-mi 
gândul, dar interpretând gestul ei cu totul 
altfel.

Ing. loan Neşu
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IMPORTANTA
UNEI ALIMENTAŢII SĂNĂTOASE

Consumul de alimente sănătoase 
înseamna în principal adoptarea unei 
diete care presupune preparate frumos 
colorate, pline de prospetime, creativitate. 
În plus sunt recomandate mesele în 
compania prietenilor şi celor apropiaţi.

Pentru cei cu o vârstă înaintată şi nu 
numai, mâncarea sănătoasa are rolul 
de a îmbunătăţii acurateţea mentală, 
condiţiile de sănătate existente şi de 
a proteja organismul împotriva multor 
afecţiuni nedorite.

Nivelul energiei consumate intr-o zi 
va căpata procente bune în plus, iar 
sistemul imunitar va fi mult mai activ 
dacă vă arientaţi dieta către alimentele 
sănătoase.

În unele cazuri chiar ar fi indicat să 
ne luam după dictonul ‘eşti ceea ce 
mănânci‘. Vârstnicii care vor consuma 
fructe şi legume proaspete, colorate, 
cereale integrale şi grasimi puţine în 
favoarea proteinelor şi nutrienţilor sănătoşi, 
se vor simţi minunat.

O condiţie alimentară bună asigură 
asigura sănătate sistemului osos, muşchilor 
şi întregului organism. Imunitatea este 
stimulată cu ajutorul alimentelor bogate 
în vitamine, învingănd acţiunea toxinelor 
care pot cauza probleme.

O dietă adecvată reduce riscul 
bolilor cardiace, accidentelor vasculare 
cerebrale, diabetului zaharat, cancerul şi 
anemiei. De asemenea consumul raţional 
înseamnă calorii mai puţine consumate şi 
mâncaruri cu un conţinut dens şi calitativ 
de substanţe nutritive. Astfel trebuie 
avută mereu în vizor menţinerea greutăţii 
în limite normale. Oamenii de ştiinţă au 
descoperit de mult timp că nutrienţii 
esenţiali îmbunătăţesc considerabil
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funcţiile creierului. O persoană în vârstă 
care se alimenteaza corect are mai 
multe şanse să îşi păstreze sănătatea şi 
să rămană în formă. Alimentaţia corectă 
pentru vârstnici este influenţată de o 
combinaţie de factori de mediu, social, 
economici sau individuali. Pentru a-i ajuta 
pe vârstnici să se alimenteze corect, 
trebuie să le cunoaştem nevoile nutritive 
şi să înţelegem că îmbătrânirea poate 
afecta digestia.

Îmbătrânirea este un proces natural, 
iar factori precum: moştenirea genetică, 
o alimentaţie adecvată, activitatea fizică 
şi o stare psihică bună pot avea efecte 
pozitive asupra sa.

SOLUŢII ALIMENTARE
Unele afecţiuni cronice la vârstnici 

necesită adoptarea unui regim alimentar 
specific: bolile de inimă, diabetul, artrita, 
osteoporoza, ect. Soluţia: persoanele 
in vârstă pot apela la serviciile unui



medic nutriţionist pentru a beneficia de 
un regim alimentar personalizat şi a se 
putea bucura in continuare de alimente 
sănătoase, gustoase şi variate. Unele 
persoane se confruntă cu indigestia 
cauzate de consumul unor alimente. 
Dar excluderea alimentelor care 
provoacă probleme duce la lipsa unor 
principii nutritive importante:vitamine, 
minerale,calciu, fibre, si proteine. Soluţia: 
înlocuiţi alimentele greu de mestecat cu 
altele mai moi;

- suc de fructe, compoturi de piersici, 
mere, pere, fructe în sirop-in locul fructelor 
crude;-suc de legume; legume pasate şi 
gătite- în locul legumelor crude;

- carne tocată, ouă, lapte, iaurt, 
budincă şi supă crema -în  locul fripturii;

- cereale gătite, orez, prăjituri moi de 
cereale -  în locul pâinii.

Unele personae în vârstă se confruntă 
cu indigestii cauzate de consumul unor 
alimente. Dar, excluderea alimentelor 
care provoacă probleme duce la 
lipsa unor principii nutritive importante:

vitamine, minerale, calciu, fibre şi proteine. 
Soluţia: înlocuiţi alimentele care provoacă 
indigestia cu altele din acelaşi grup:

- lactate(iaurt, budincă, supa cremă, 
branzeturi) -  în locul laptelui;

- morcovi, cartofi, păstăi, sucuri de 
legume -  în locul legumelor crude (varză, 
brocolii);

- sucuri şi compoturi de fructe -  în locul 
fructelor proaspete.

Lichidele trebuie să fie consumate din 
belşug, deoarece facilitează digestia şi 
impiedică deshidratarea.

Fructele şi legumele colorate stimulează 
apetitul şi furnizează vitaminele şi
mineralele esenţiale.

Aportul bogat de calciu şi vitamina D 
contribuie la intărirea oaselor. Puteţi opta 
pentru lapte, iaurt şi brănzeturi, băuturi din 
soia îmbogăţite cu calciu. De asemenea, 
este bine să faceţi zilnic mişcare.

Multă sănătate!!!
Dr. Cornea Paraschiva
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(^ s ă /ti/fa /a m u /g -

"A m  învăţat că nu poţi face pe 
cineva să te iubească. Tot ce poţi 
face este să fii o persoană iubită. 
Restul ... depinde de ceilalţi. Am 
învăţat că nu contează ce ai în 
v iaţă, ci pe cine ai. Am învăţat că 
trebuie să te desparţi de cei dragi 
cu cuvinte calde. S-a r putea să 
fie ultima oară când îi vezi. Am în 
văţat că poţi continua încă mult 
tim p, după ce ai spus că nu mai 
poţi. Am învăţat că sunt oam eni 
care te iubesc, dar nu ştiu s-o ara
te. Am învăţat că indiferent cât de 
mult suferi, lumea nu se va opri în 
loc pentru durerea ta. Am învăţat 
că dacă doi oam eni se ceartă,

nu înseam nă că nu se iubesc, dar 
nici faptul că nu se ceartă nu do
vedeşte că se iubesc. Am învăţat 
că viaţa îţi poate fi schim bată în 
câteva ore de către oam eni care 
nici nu te cunosc. Am învăţat că 
şi atunci când crezi că nu mai ai 
nim ic de dat, când te strigă un pri
eten vei găsi puterea de a-l ajuta. 
Am învăţat că scrisul ca şi vorbitul 
poate linişti durerile sufleteşti . Am 
învăţat că oam enii la care ţii cel 
mai mult îţi sunt luaţi prea repe
de... Am învăţat să iubesc ca să 
pot să fiu iub it."

Octavian Paler



AMINTIRI
Ne adunăm în curtea casei părinteşti 

la un parastas de pomenire, cu multe 
rude. Cuvinte şoptite, priviri interogative, 
şi încercări de a păcăli timpul până la 
venirea preotului paroh.

După citirea şi sfinţirea bucatelor se dă 
startul la îngurgitarea sarmalelor şi a vinului 
roşu, tăinuit în gropi prin fundul curţilor de 
ochii pofticioşi ai bărbaţilor. Încet, încet, 
limbile se dezleagă începând adevărata 
cunună între sacru şi profanare.

Un regizor nevăzut ridică bagheta de 
trecere intr-un alt registru de trăiri. Toţi 
vorbesc şi este greu de crezut că mai 
ascultă cineva! Totuţi percep şi unele 
tânguiri de disperare. Pămănturi pârloagă, 
copii fără nici un viitor, respect faţă de 
bătrâni....

Afirmaţiile lor, sinonime imaginilor unor 
stâlpi de telegraf-văzu şi dintr-un tren in 
mers, treceau pe lângă mine fără a-mi 
produce vreo reverie. Într-un colţ de masă, 
un văr din partea tatei mă îndeamna din 
priviri să-l ascult. Se fixează mai bătrâneşte 
în scaun, încercându-mi starea printr-o 
destăinuire ocolitoare: Te ştiu că mai

cochetezi cu 
scrisul. Pune te 
rog pe hârtie 
ceea ce am să-ţi 
povestesc. Tu ştii 
că noi românii am 
folosit speranţa
şi consolarea ca 
pe nişte scuturi împotriva răutăţilor vieţii. 
Multe pârleazuri le-am trecut crezând în 
aceste cuvinte.

Subiectul chiar mă atragea. Chipul mă 
trăda spre curiozitate , astfel vărul prinde 
curaj şi începe: basca mea cumparată 
de Neluţu fiul meu de la oraş consituie 
pentru mine un obiect al speranţei! Ochii 
mă trădeaza ! Nu pot realiza ce anume 
simboluri se pot ascunde în acel banal 
obiect. Vărul devine mult mai explicit: 
Vezi tu această bască ? o vezi, desigur!.... 
primul an am purtat-o pe faţa, al doilea 
an, am intors-o pe dos, iar in al treilea 
an, ca o recompensa o fac mireasă, 
plimband-o în lume ca husă pe şaua de 
la bicicletă.

Beneficiar centru, Pana Vasile



GASTRONOMIE

Prajitura cu nuca
Pentru blat aveţi nevoie de :
• 7 ouă;
• 1 cană de zahăr;
• 1 cană de rahat tocat;
• 1 cană de nucă toccată;
• 1 cană de ciocolată menaj tocată;
• 1 cană faină;
• 1 pachet praf copt. Ouale se bat cu toate ingredientele spumă, se coace 

blatul, se lasă să se răceasca după care se pune crema.

Crema
• 4 linguri de lapte;
• 7 gălbenuşuri;
• 7 linguri zahăr, se pun pe foc şi se amestecă pană se îngroaşă. Cand s-a răcit se 

adugă un pachet de margarină. Deasupra se pune ciocolată menaj rasă.

Pofta bună !!!

Prăjitura Regal
Pentru blat aveţi nevoie de :
• 8 albuşuri se bat cu 300 g. zahar, la care se adaugă 

300 g nucă pisată;
• 1 pachet praf copt;
• 3 linguri de cacao;
• 4 linguri făină. Se coace blatul care se taie in două si se 

pune crema.

Crema:
• 8 galbănuşuri;
• 300 grame de zahăr;
• 1 ou;
• 3 linguri lapte se pun pe foc şi se amestecă pană se îngroaşă. Când se răceşte 

se pune un pachet de margarină. Deasupra se intinde un strat de frişcă bătută. Peste 
frişca se rade ciocolată menaj sau nucă prajită.

Poftă bună !!!

Reţete prăjituri: Constantinescu Teodora-beneficiar centru


