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Esenţa fericirii, a plăcerii, a bucuriei 
şi a dragostei pe care ţi-o dă viaţa, n-o poţi măsura 

decât după trăirea tuturor “anotimpurilor”.
Consiliul de redacţie

Ani Roşu -  Coordonator

Călător în timp !
„.Viaţa e un anotimp...
Omul -  călător în timp !
Când eşti mic, e primăvară.
Ai c re sc u t. deja e vară!
Ce-ai sădit, culegi doar toamna 
.P e ste  ani se-aşterte iarna.

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

Emil Barbu -  jurist
Versuri, Carmen Şerban

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

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

Ani Roşu

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

În numărul viitor vă aşteptăm 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@yahoo.com.br
Mulţumim colaboratorilor noştri - S.C. Tipografia S.A., Slobozia

mailto:ana_ros2001@yahoo.com.br


Primarul Municipiului Slobozia 
Alexandru Stoica

După o viaţă 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 cotidi
ene şi să simtă că fiecare zi este deosebi
tă pentru ei. ”Este de datoria noastră să 
ne străduim să le înseninăm viaţa !!!” Să le 
dăruim o rază de speranţa!!!

Coordonator centru 
Consilier, Ani Roşu
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Iniţiativa de a edita o revistă dedicată 
preocupărilor şi activităţilor centrului 
se înscrie în categoria instituţiei celei 

mai adecvate la realităţi. Capacitatea 
dovedită de a surprinde nevoia de diversi
tate, nevoia de implicare a tuturor benefi
ciarilor centrului în acţiuni care să pună în 
valoare experienţa, preocupările şi talen
tul lor este aspectul cel mai important al 
activităţii acestui centru pe care îl preţu
iesc şi care mă surprinde în mod plăcut.

Ne întâlnim într-o zonă de mare atrac- 
tivitate pentru prezent şi viitor, aceea a 
şcolii de iniţiative. Ceea ce face Consiliul 
Judeţean Ialomiţa în multe ocazii repre
zintă efortul modern şi necesar al apropi
erii prin iniţiative a generaţiilor, a instituţii
lor şi a celor care înţeleg corect raportul 
între spaţiul public şi cel privat. Respectul 
pentru distincţia persoanelor vârstnice ra
cordate la acţiuni şi iniţiative cu vizibilitate 
publică este în cazul meu deosebită. Sunt 
sigur de calitatea lucrurilor şi trăirilor pe

care iniţiativele dum
neavoastră le gene
rează multor prieteni 
ai centrului.

Spre să fiţi plini de 
inspiraţie şi har în tot 
ceea ce întreprindeţi 
pentru ca prietenii 
centrului să simtă şi să 
trăiască frumos toate 
dovezile de solidari- 
atte pe care le întâl
nesc şi descoperă în activităţile centrului.

Exprim cea mai înaltă consideraţie pen
tru preocupările dumneavoastră şi pentru 
eficienţa acţiunilor în parteneriat pe care 
le iniţiaţi.

Cu deosebita stima,

Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa 

prof. Silvian Ciuperca

f

Cel dintâi cuvânt, cea mai dulce voce, cel mai dulce zâmbet...
Iti mulţumesc, mama !!!

9 9 y
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A fost o dată ca niciodată...
m/amu/g

O RELAŢIE DE POVESTE...*

Este emofionant când nepoţii spun: 
”mă duc la bunica să-mi petrec va
canţa pentru că acolo mă încarc cu 

energie, mă ademeneşte cu ceva bun, cum 
numai bunica ştie să facă”. Bunicii sunt fiinţele 
minunate care veghează copilaria nepoţilor, 
îi modelează cu blândeţea şi răbdarea lor, cu 
dragostea şi învăţămintele de o viaţă.

Timpul pe care îl au la dispoziţie îi reco
mandă pe bunici ca fiind primii şi cei mai buni 
camarazi ai copiilor, disponibilitatea la joacă 
acceptă pretenţiilor lor şi de ce nu, se rela
xează abordând dezordinea şi glumele lor.

Alături de bunici, copilul învaţă o mulţime 
de lucruri, primeşte sfaturi şi ascultă legende, 
poveşti care vor deveni poveştile copilăriei 
lor. Bunicii ofera familiei dragostea lor, bună
voinţa, sprijin şi aşteaptă foarte puţin, un gest
tandru, puţină protecţie Un Sărut mă na!
Dimineaţa, când pleacă nepoţii la şcoală, 
un Sărut măna! pentru masă, sunt gesturi fru
moase care le înseninează chipul şi le prelun
gesc viaţa.

Una din sarcinile cele mai importante ale 
bunicilor este aceea de a transmite şi tradiţiile 
conservate de-a lungul generaţiilor, de a în
mâna copiilor o moştenire ce le aparţine prin 
recunoşterea lor ca membri ai familiei. Poveş
tile, întâmplările, istoriile, pildele bunicilor sunt 
încărcate de emoţie şi de datoria spirituală de 
a fi ascultate şi de cei mai tineri membri ai fa
miliei pentru a-ţi cunoaşte originile şi strămoşii.

Absenţa bunicilor semnifică ruperea aces
tor legături de familie şi un gol imens. Istoria 
copilului începe cu istoria naşterii lui şi a fami
liei în care trăiesc. Lipsesc poveştile, miturile, 
lipseşte romanul familiei. Povestea oricărei 
familii începe de demult şi bunicii sunt figurile 
înzestrate cu darul de a povesti şi de a nu lăsa 
uitării urmele generaţiilor lor.

Copiii reţin cu multă afecţiune figura buni
cilor şi îi rezervă un loc aparte. Fie că ei sunt 
o prezenţă cotidiană sau doar pe perioada 
vacanţelor, ei populează universul interior al 
copiilor prin amintirile şi trăirile pe care le par
curg împreună.

Dragi copii şi nepoţi! Nu uitaţi câ într-un tar- 
ziu veţi fi şi voi bunici.

Dragi bunici...

Să aveţi o primăvară 
frumoasă, senină 
care să înflorească 
întregul an !!!

Coordonator centru 
Consilier, Ani Roşu
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ffiăărit'n/amM g -------------------------------------------------------

EVENIMENTE ÎN CADRUL CENTRULUI COMUNITAR 
AL PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ

Dezvoltarea serviciilor adecvate 
nevoilor beneficiarilor centrului re
prezintă o prioritate. Socializarea, 

petrecerea timpului liber, întâlnirea cu spe
cialiştii se face într-un climat familial. Deja

oamenii se cunosc, au legat prietenii, se bu
cură de frumuseţea şi căldura centrului, îşi 
povestesc amintiri sau joacă un şah, încet, 
încet îşi schimbă viziunea faţă de vârstă şi 
să o privească ca pe o etapă firească.

| Parteneriat cu Poliţia de Proxemitate “Siguranţa civică, îmbunătăţirea calităţii 
vieţii şi rezolvarea problemelor cu impact direct asupra vieţii sociale

| Conferinţa Prof. Wang Shijie “Medicină Tradiţională Chinezească”
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| Pelerinaj la mănăstirea Sf.Andrei 30 noiembrie 2012

| Pelerinaj la mănăstirea Vladimireşti 20 septembrie 2012

1 Octombrie 2012 “Ziua pensionarului”

7



Şcoala Nr. 5 Slobozia Nouă, înv. lonifă luliana

Răsărita

| Împreună de “Crăciun”

| “Şah în trei mişcări” Jocuri de societate în fiecare zi...
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| A mai trecut un an şi... aşteptăm altul !!! 
Aniversarea zilelor de naştere

întocmit,
Consilier, Ani Roşu
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in.ă<sănt în, amurg-------------------------------------------------
Pagina de spiritualitate

TAINA SFÂNTULUI MASLU
k - însănătoşirea trupului şi a sufletului

Este cineva în suferinţă? Să se roa
ge... Este cineva bolnav între voi ? Să 
cheme preoţii Bisericii şi să se roage 
pentru el ungându-l cu untdelemn 
în numele Domnului. Şi rugăciunea 
credinţei va mântui pe cel bolnav şi, 
de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. 
(Iacob 5, 13-15)

Taina Sfântului Maslu este a şap
tea Taină a Bisericii în care, prin ru
găciunile preoţilor şi ungerea cu unt
delemn sfinţit a părţilor însemnate 
ale trupului, credincioşii dobândesc 
vindecarea de bolile trupeşti şi sufle
teşti. Taina Sfântului Maslu se săvâr
şeşte fie în biserică, fie în casa bolnavului 
pentru care se face Maslul.

După tradiţia veche a Bisericii, pentru 
slujba Sfântului Maslu trebuie şapte preoţi, 
închipuind cele şapte daruri ale Duhului, 
numărate de proorocul Isaia. Numărul 
acesta simbolic aminteşte şi de unele fap
te din Sfânta Scriptură a Legii Vechi, din 
care se vede mila şi îndurarea lui Dumne
zeu. Astfel, de şapte ori s-a plecat prooro
cul Elisei peste un copil mort pe care l-a în
viat (IV Regi 4,34-35). De asemenea, şapte 
au fost preoţii care au sunat din trâmbiţe 
şi de şapte ori a fost înconjurată cetatea 
Ierihonului, când a fost cucerită de israe- 
liţi, la intrarea lor în pământul Făgăduinţei 
(Iosua 6, 13-16). Şi iarăşi, de şapte ori s-a 
rugat proorocul Ilie pe muntele Carmel, 
până când Dumnezeu a dat ploaie pă
mântului ars de secetă (III Regi 18, 42-45).

La nevoie pot sluji însă Sfântul Maslu şi 
mai puţini preoţi: trei (pentru numărul Tre
imii) sau cel puţin doi. În tot cazul, numai 
un singur preot nu poate săvârşi Sfântul 
Maslu, căci Sf. Apostol Iacov ne spune să 
chemăm „preoţii Bisericii...” (Iacov 5, 14), 
iar nu un preot.
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Nu sunt zile sau timpuri anumite pen
tru săvârşirea Sfântului Maslu. Se face ori
când e nevoie. În popor se obişnuieşte a 
se face mai ales în zilele de post.

În săptămâna Patimilor se obişnuieşte 
Miercuri, Joi şi Vineri, dar, mai ales, în Sfân
ta şi Marea Miercuri, înaintea Ceasurilor, în 
amintirea Ungerii Mântuitorului cu mir de 
către femeia cea păcătoasă (Luca 7, 37
38). Atunci se face în biserici Sfântul Maslu 
de obşte, adică pentru mai mulţi bolnavi, 
cu sobor de mulţi preoţi. Bolnavul pentru 
care se face Sfântul Maslu trebuie mai în
tâi să se spovedească, pentru ca să i se 
dea, prin Sfântul Maslu, curăţire sufleteas
că, adică iertarea păcatelor şi tămădui
rea trupului de boală.

Întrucât, prin Taina Sfântului Maslu se 
dobândesc nu numai tămăduire de bolile 
trupului, ci şi iertarea păcatelor, se poate 
face Maslu nu numai pentru cei bolnavi, ci 
şi pentru cei sănătoşi şi nu numai o singură 
dată, ci de mai multe ori. Sfântul Simeon al 
Tesalonicului îndeamnă pe fiecare creştin 
să se nevoiască a-şi face Sfântul Maslu.

Slujba Sfântului Maslu se face înaintea 
unei mese pe care se pune Sfânta Evan
ghelie, lumânări (de regulă şapte), un vas



cu grâu sau cu făină şi unul cu untdelemn, 
precum şi şapte beţişoare de busuioc, în
făşurate cu vată (astăzi sunt mai practice 
beţişoarele de urechi), cu care preoţii vor 
unge pe bolnav.

Primul moment important din slujba 
Sfântului Maslu este rugăciunea pentru 
sfinţirea untdelemnului, pe care o rostesc 
preoţii pe rând până se plineşte de şapte 
ori. Al doilea, cele şapte citiri din Apostol 
şi Evanghelie, urmate fiecare de ectenia 
întreită şi de câte o rugăciune pentru sfin
ţirea untdelemnului şi pentru tămăduirea 
bolnavului. Al treilea, ungerea de şapte 
ori a celui bolnav cu untdelemn sfinţit, ros- 
tindu-se de fiecare dată rugăciunea: „ Pă
rinte sfinte, Doctorul sufletelor şi al trupu- 
rilor...tămăduieşte şi pe robul Tău acesta 
(numele) de neputinţa trupească şi sufle
tească ce l-a cuprins...” şi aşa mai depar
te, precum scrie în Molitfelnic.

Untdelemnul de la Sfântul Maslu, fiind 
binecuvântat de preoţi cu chemarea lui 
Dumnezeu, este sfinţit şi plin de darul dum
nezeiesc al Duhului Sfânt, ca şi apa Bote
zului. El are puterea de a sfinţi sufletul şi de 
a tămădui trupul, de a izgoni bolile, de a

--------------Răărt n^amurg
vindeca rănile, de a curăţi întinarea pă
catului şi de a împărtăşi mila şi îndurarea 
lui Dumnezeu.

De aceea, untdelemnul rămas de la 
Sfântul Maslu, ca şi făina binecuvântată 
atunci, trebuie păstrate cu cinste, în loc 
ales. El poate fi folosit numai în scopuri cu
rate şi evlavioase. Se obişnuieşte ca din 
făina şi untdelemnul de la Sfântul Maslu să 
se facă o turtă, din care se dă bolnavului 
să mănânce. Untdelemnul se poate pune 
în candelă, fie în casă, fie la biserică.

RUGĂCIUNE
Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul 

nostru, primeşte smerita mea rugăciune 
pentru iertarea păcatelor mele şi, ca un 
Îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernică, 
stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează- 
mi boala şi, cu milostivirea Ta, ridică-mă 
din patul durerii, întru slava numelui Tău. 
Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor 
noastre, Hristoase Dumnezeule, şi Ţie sla
vă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Insp. Social Chiru Cristian-Ştefâniţâ



Pagina de sănătate
CE ESTE COLESTEROLUL ?

Este o substanţă albă ca şi ceara fabri
cată de ficat şi este prezentă în alimentele 
de origine animală, în special ouă, fructe 
de mare, măruntaie, slănină, patiserie, toa
te contribuind la creşterea colesterolului.

În ultimul timp ouăle au primit undă ver
de, medicii ajungând la concluzia că nu 
conţin grăsimi şi sunt foarte nutritive.

Un consum de 3-4 pahare de vin roşu 
pe săptămână poate ridica nivelul coles
terolului bun cu 10%, având proprietatea 
de a topi ateroamele de pe vasele coro
nariene şi împiedică depunerea coleste
rolului “rău” pe vasele de sânge care ali
mentează inima.

De ce este important
să reducem colesterolul ?

Nivelul ridicat de colesterol este un pe
ricol real pentru inimă. Un nivel ridicat de 
colesterol reprezintă un funcţie de risc 
care determină dezvoltarea unor boli 
cardiovasculare şi cerebrale. Colesterolul 
se depune pe interiorul pereţilor vaselor 
de sânge formând placi de aterom şi în
gustează vasul, scăzând astfel debitul de 
sânge în teritoriul irigat de respectivul vas.

Sunt alimente
care reduc colesterolul...

Nucile. Alături de 
alune şi migdale, nuci
le furnizează organis
mului substanţe care 
protejează inima în 
condiţiile unui coles
terol crescut, datorat 
grăsimilor nesaturate.

Peştele. Peştele gras (somonul si tonul) 
este cel mai bun tratament împotriva peri

colelor cardiovasculare generate de creş
terea colesterolului. O mulţime de studii au 
demonstrate ca acizii omega -3 din gră
simea acestor 
peşti protejează 
inima împotriva 
infarctului şi a 
tulburarilor de 
rimt cardiac.

Spanacul. Spanacul conţine vitami
na C. beta-caroten, 
vitamina A, fibre de 
calciu, fier, elemente 
care fac din spanac 
adevărat aliment.

Afinele. Afinele, 
zmeura, murele 
conţin substanţe 
ant i îm ba t rân i re  
care protejeaza 
vasele sangvine 
de acţiunea dăunătoare ale colesterolu
lui rău.

Roşiile. Roşiile, pepenele galben, cai
sele, papaya conţin o substanţă numită li- 
copen. Aceasta este 
un fitonutrient care 
dă tomatelor culoa
rea specifica şi face 
parte din familia ca- 
rotenoidelor.

Iaurtul degresat. Este foarte sănătos, 
bogat în calciu, proteine, vitaminele A 
şi D, protejează arterele şi sitemul cardio
vascular de efectele nedorite ale hiper- 
colsteromiei.

Exerciţiile fizice. Înnotul, dansul, mersul 
pe bicicletă, ajută la consumul de ener
gie şi arderea grăsimilor. Activitatea fizică

12



regulată este cheia pentru menţinerea 
unui nivel normal de colesterol.

Exerciţiile fizice în combinaţie cu o die
tă sănătoasă este foarte important pentru 
menţinerea unui echilibru a sănătăţii.

Când colesterolul depăşeşte parametrii 
normali, apare riscul de îmbolnăvire cum 
ar atacul de cord, boală coroniană, dia
betul, hipertensiunea şi este necesar să v ă 
adresaţi medicului de specialitate pentru 
conduită medicamentoasă şi suprave
ghere permanentă.

Valorile normale ale lipidelor:
Colesterol total <200-250 mg% 
Colesterol „bun” HDL > 35-40 mg% 
Colesterol “rău” LDL <130 mg% 
Trigliceride <200mg%
Raportul colesterol total/colesterol bun 

HDL <5mg%
MULTĂ SĂNĂTATE!!!

Beneficiar centru, Dorina Ţuţu
Asistent principal medicină fizică 
şi recuparare medicală

RÂSUL -  UN REMEDIU PENTRU MINTE ŞI CORP
Un client îsi întreaba avocatul:
- Domnule avocat aş putea să vă pun 

două întrebari pentru 200 RON???
Avocatul după un moment de gândire 

răspunde:
- Bineînteles... care este a doua între

bare?!?

© © ©
Cand ne-am cunoscut - eu vorbeam şi 

ea asculta.
Cand ne-am casatorit - ea vorbea iar 

eu ascultam.
Acum ambii vorbim şi ascultă vecinii!

In sala de judecată, pârâtul exclamă 
disperat:

- Dumnezeu mi-e martor că sunt nevi
novat!

- Îmi pare rau, dar am terminat audie
rea martorilor!

Soţul prinde amantul soţiei şi îl ia la bă
taie. Soţia disperată îl apucă de mâna:

-  Nu mai da!!! Nu te gandeşti că este 
tatăl copiilor t ă i . .

VzV
D-le doctor, soţul meu vorbeşte în 

somn.
-Îmi pare rău dar nu există nici un medi

cament care să-l facă să tacă..
-Dar eu nu vreau să tacă, eu vreau să 

vorbească mai clar !

©  ©  ©

Un ascultator la Radio Erevan:
- Ce poate face o femeie cu soţul ei 

care se uita tot timpul după fuste ?
- Vă sugerăm să-l trimiteţi într-o 

vacanţa în Scoţia.”

Un bărbat stătea pe verandă cu soţia 
sa. La un moment dat, spune:

- Te iubesc!
Soţia răspunde:
- Vorbeşti tu, sau berea din tine ? 
Bărbatul:
- Eu v o rb e sc . cu b e re a .
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GASTRONOMIE

Cornulefe fragede
Ingrediente:
• 1 pachet margarina Rama,
• 70 g zahar pudra,
• 275 g faina,
• 120 g nuca macinata.

Mod de preparare:
Se freacă foarte bine margarina Rama cu 

zaharul şi treptat se adauga făina şi nuca. Alu
atul obţinut se ţine puţin la frigider să se odih
nească şi în acelaşi timp să se întarească.

Se întind foi potrivit de groase şi se taie pătratele cărora li se dau forma de cornu- 
leţe. Se coc în tavă unsă cu puşină margarină, iar cuptorul trebuie preîncălzit înainte 
cu 10-15 minute.

După coacere se pudrează cu zahăr pudră.
Vă spun sincer că sunt un deliciu şi cu cât stau mai mult cu atât sunt mai fragede.

Negresă de post
Ingrediente:
• 3 căni făina,
• 1 1/2 cană zahar,
• 1 1/2 cană apa,
• 4 linguri ulei,
• 1 lingurită rom,
• 1 praf copt,
• 1 zahăr vanilat,
• 3 linguri cacao,
• stafide sau nucă .

Poftă bună!

Glazura: 5 linguri zahăr, 3 linguri apă,1lingură margarină,câteva picături esenţă 
rom. Se pun toate la fiert, iar când dă in clocot se ia de pe foc şi se adaugă romul.
Se toarnă peste prajitură caldă, scoasă din cuptor.

Mod de preparare: Se pun într-un vas cele 3 căni de făină, apoi zahăr, zahăr va
nilat, praf de copt, cacao şi esenţă rom. Se amesteca bine, după care se adaugă 
uleiul + apa (la final, pentru a evita formarea cocoloaşelor). În compoziţia preparată 
se adaugă stafidele sau nuca şi se pune într-o tavă tapetată cu margarină şi faină.
Se ţine cca 20-25 min la cuptor. (cuptorul să fie bine încins înainte).

Poftă bună!
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