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pentru că toamna este aproape 
„Cu toamna în odaie"

Ion Minulescu
Mi-a bătut azi-noapte Toamna-n geam, 
Mi-a bătut cu degete de ploaie...
Şi la fel ca-n fiecare an,
M-a rugat s-o las să intre în odaie, 
Că-mi aduce o cutie cu Capstan 
Şi ţigări de foi din Rotterdam...

Am privit în jurul meu şi-n mine: 
Soba rece,
Pipa rece,
Mâna rece,
Gura rece,

Doamne!... Cum puteam s-o las să plece? 
Dacă pleacă, cine ştie când mai vine? 
Dacă-n toamna asta, poate,
Toamna-mi bate
Pentru cea din urmă oară-n geam? 
"Donnez-vous la peine d'entrer, Madame...

Şi femeia cu privirea fumurie 
A intrat suspectă şi umilă 
Ca o mincinoasă profeţie 
De Sibilă...

A intrat...
Şi-odaia mea-ntr-o clipă 
S-a încălzit ca un cuptor de pâine 
Numai cu spirala unui fum de pipă 
Şi cu sărutarea Toamnei, care mâine 
O să moară... vai!...
Bolnavă de gripă.
Prezenţa dumneavoastră ne onorează în fiecare zi, aţi avut încredere în noi 

şi vom merge mai departe împreună.... Aţi demonstrat că sunteţi o forţă puternică 
cu înaltă disciplină civică, oameni de nădejde la bine şi la rău.

Până atunci să fiţi sănătoşi, fericiţi şi să vă bucuraţi de fiecare zi..... !!!
Ani Roşu

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 

mail ana_ros2001@yahoo.com.br sau www.dasil.ro 
Surse informare-foto. Internet

mailto:ana_ros2001@yahoo.com.br
http://www.dasil.ro
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PĂREREA VOASTRĂ CONTEAZĂ... 
Mulţumim pentru gândurile frumoase !

Jandarmii ialomiţeni salută demersul dumneavoastră de a 
continua publicarea periodică a revistei „Răsărit în amurg".

Această publicaţie reprezintă o frumoasă ocazie prin care do
riţi să prezentaţi cititorilor aspecte din viaţa părinţilor, bunicilor şi 
celorlalţi pensionari ai noştri, a căror bătrâneţe încercaţi să le-o 
faceţi cât mai liniştită.

Vă mulţumim pentru că ne consideraţi partenerii dumneavoas
tră şi vă transmitem toate urările noastre de bine, spor în tot ceea 
ce întreprindeţi, asigurându-vă de asemenea, de întreaga noastră 
consideraţie şi prietenie!

INSPECTOR ŞEF AL INSPECTORATULUI 
DE JANDARMI JUDEŢEAN IALOMIŢA 

Colonel Ionel MIHAILUC

Interesantă iniţiativa Centrului Comunitar al Persoanelor în 
Vârstă, Slobozia, de a realiza o revistă în care să fie publicate gân
duri, fapte, acţiuni ce demonstrează continuitatea în firul vieţii.

Mă impresionează denumirea „Răsărit în Amurg,, ce sugerea
ză atât de sensibil soarele dimineţii, care luminează un drum des
tinat fiecăruia dintre noi, având speranţa că am dăruit tot ceea ce 
a fost frumos.

Adresăm felicitări Consiliului de redacţie, iar colaboratorilor le 
dorim să scrie cât mai multe informaţii despre evenimentele ce se 
derulează în acest centru atât de util şi frumos.

Prof. Cioboată Dumitru, 
Director al Liceului de Arte ,,Ionel Perlea,, Slobozia

Mă închin cu respect în faţa celor cu tâmplele albite de vreme, 
încerc să le fiu permanent alături prin munca pe care o prestez.

Mă bucur când sunt în mijlocul dumneavoatră şi reuşim să ne 
transmitem gândurile, urmărind un singur scop: o comunitate cu 
tineri şi vârstnici în siguranţa.

Cu deosebit respect, tuturor membrilor centrului comunitar 
Adj. al Inspectoratului ISU “Barbu Catargiu"

Col.Ing. Nicolae Fiţa
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Dezvoltarea unor servicii de calitate pentru persoanele vârst
nice, care prin eforturi şi sacrificii au construit prezentul, este o 
obligaţie a noastră, a celor care lucrăm în domeniul social şi în 
acelaşi timp un semn de preţuire şi respect faţă de aceste persoa
ne. Centrul Comunitar al Persoanelor Vârstnice din Slobozia este 
un exemplu al eforturilor autorităţilor locale de a oferi seniorilor 
Sloboziei un loc în care să petreacă clipe deosebite, clipe de rela
xare după o viaţa dedicată muncii. Activităţile diversificate des
făşurate aici, respectul şi consideraţia arătate acestor persoane 
de echipa de specialişti, fac din acest centru un model de bună 
practică în furnizarea de servicii pentru persoanele vârstnice.

Urez pe aceasta cale mult succes centrului în activitatea viitoa
re şi cât mai multe realizări!

Cu deosebită consideraţie,
Prof. Paul Marcu director General DGASPC Ialomiţa

Un gând bun pentru cei ce au fost cândva copiii zvăpăiaţi, au 
avut vise ca adolescenţi, au realizat ca adulţi iar acum sunt bunicii 
sau străbunicii de a căror experienţă avem nevoie.

„Cine n-are un bătrân să-şi cumpere" -  un proverb, un mare
adevăr.

Director executiv al 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa

Dumneavoastră, toţi cei care frecventaţi acest centru, sunteţi 
părinţii noştri sau sunteţi bunicii noştri, sunteţi cei a căror 
înţelepciune noi o căutăm permanent şi pentru care vă oferim 
tot respectul nostru. Vă urăm să fiţi sănătoşi, să fiţi mereu tineri 
prin cei care vă urmează şi să ne bucurăm cu toţii de ceea ce aţi 
zidit de-a lungul anilor de muncă şi de trudă.

Dir.executiv Politia Locala 
Laurenţiu Abaza

Sunt onorat să am prilejul de a-mi exprima sentimentele pline 
de respect şi gratitudine pentru tot ce aţi făcut în comunitatea 
noastră.

Înţelepciunea şi echilibrul care vă caracterizează, determină 
generaţiilor mai tinere respectul lor necondiţionat, fiind un mo
del demn de urmat.

Fiţi mereu aproape de cei care au nevoie de sfatul Dvs, îm- 
părtăşiţi-le din cunoştinţele şi experienţa acumulată în decursul 
timpului, astfel veţi f i  un sprijin nepreţuit pentru bunul mers al
societăţii.

Vă mulţumesc că existaţi, că sunteţi frumosi şi sinceri, şi mă 
rog Domnului să vă dea mulţi ani cu sănătate şi bucurii, alături 
de cei dragi!

Ionel CONSTANTIN 
Director Executiv D.M.C.I.S.T. SLOBOZIA



. L

-ffiăâănt? î/v  a/m irip

Poliţia locală alături de noi...
POLITIA LOCALĂ SLOBOZIA

instituţie relativ tânără, înfiinţată în 
aprilie 2005 sub denumirea iniţială de Poli
ţia Comunitară, Poliţia Locală preia o serie 
de atribuţii pe două segmente importan
te ale activităţii tipic poliţieneşti, si anu
me : menţinerea ordinii şi liniştii publice 
şi circulaţie rutieră. Totodată, ca semn al 
aparteneţei ei la structura administraţiei 
publice locale, urmăreşte şi alte domenii 
în cadrul cărora constată contravenţii şi ia 
măsuri cu scopul remedierii situaţiilor pri
vind desfăşurarea activităţilor comerciale 
în zone publice, disciplina în construcţii şi 
afişajul stradal, protecţia mediului precum 
şi evidenţa persoanelor. În plus, are în ve
dere o serie de aspecte care se înscriu în 
zona socială, urmărind problemele legate 
de persoanele cu risc de victi'mizare ( per
soane singure cu vârstă înaintată, care au 
suferinţe cronice ), persoanele fără do
miciliu, persoanele care apelează la mila 
publicului.

După un start timid în vara anului 2005, 
când au început să se contureze modali
tăţile în care poliţiştii comunitari de la acea 
vreme, puteau interveni şi lua măsuri le
gale în sfera de atribuţii stabilite prin acte
le normative, instituţia noastră s-a lansat 
hotărâtă în aplicarea cu o mare stricteţe a 
tuturor prevederilor legale aflate, prin na
tura lucrurilor, în sfera sa de competenţă.

În toată această perioadă, Poliţia Lo
cală Slobozia şi-a făcut simţită prezenţa, 
intervenind cu rezultate concrete în com
baterea cerşetoriei, în asigurarea ordinii şi 
liniştii publice în unităţile şcolare şi în zo
nele limitrofe ale acestora precum şi în zo
nele de agrement, în domeniul salubrităţii 
şi al depozitării deşeurilor menajere sau 
urbane, în privinţa asigurării fluenţei trafi
cului rutier pe toate arterele municipiului 
Slobozia, în eliminarea din traficul rutier a 
vehiculelor cu tracţiune animală, dar şi pe 
alte aspecte cu impact în confortul urban 
al locuitorilor municipiului nostru.

Desfăşurându-şi activitatea în cea mai 
mare parte în teren, angajaţii noştri dis
pun însă de un sediu nou, dar şi de posi
bilitatea extinderii acestuia, conform pro
iectului deja aprobat, care oferă inclusiv 
posibilitatea de pregătire profesională. Si
tuat pe str. Răzoare nr. 3, acesta include şi 
un dispecerat la care sunt racordate siste
mele de supraveghere video de la un nu
măr de 40 de obiective ( care includ 172 
de camere video ), dintre care 16 unităţi 
de învăţământ preşcolar şi preuniverstar 
şi 11 dintre intersecţiile rutiere aglomera
te de pe b-dul. M. Basarab. Deasemenea 
sunt cuprinse şi alte zone intens trafica-
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te: aleea pietonală din zona intersecţiei 
Central, aleea pietonală din zona Şcolii 
generale nr. 2, Piaţa Unirii. Câteva obiec
tive -  Şcoala Generală Bora precum si trei 
unităţi preşcolare dispun de sisteme de 
supraveghere video cu circuit închis. Ca 
element de noutate, ultimile două obiecti
ve de supraveghere video realizate -  unul 
în zona Bioterra şi unul pe b-dul. Chimiei 
aproape de intersecţia cu str. Sudului, per
mit identificarea autovehiculelor în trafic 
prin citirea şi înregistrarea numerelor de 
înmatriculare ale acestora, indiferent dacă 
este zi sau noapte şi totodată, alarmarea 
dispecerului în cazul în care autovehiculul 
identificat aflat în vizorul sistemului, este 
dat în urmărire.

ffiă& ărt// M / am uw p-------------------

Acţiunile executate de Poliţia Locală 
Slobozia, unele în cooperare cu alte insti
tuţii, cuprind intervenţii în scopul men
ţinerii ordinii si liniştii publice în şcoli, în 
zone de agrment şi la toate manifestările 
publice ( politice, sociale, culturale, spor
tive, religioase ), însoţirea, în vederea asi
gurării protecţiei funcţionarilor publici, la 
efectuarea acţiunilor acestora, executarea 
mandatelor de aducere a unor persoane 
la solicitarea instanţelor de judecată sau 
a organelor de cercetare, supravegherea 
parcurilor şi tuturor zonelor de agrement 
cu urmărirea integrităţii mobilierului ur
ban şi a tuturor bunurilor publice, dirija
rea traficului rutier în punctele intens tra- 
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ficate din zona şcolilor dar şi în şantierele 
deschise pe arterele rutiere, controale ale 
activităţilor comerciale în pieţe şi pe zona 
stradală, respectarea prevederilor legale 
privind depozitarea deşeurilor pe întrea
ga rază a municipiului, controale în clădi
rile de locuinţe ale administraţiei publice 
locale ( locuinţele cu caracter social), re
zolvarea în mare măsură a problemelor le
gate de prezenţa animalelor domestice şi 
a celor de companie pe domeniul public, 
măsuri de prevenire, iniţiative legislative 
privind reglementarea unor activităţi afla
te în competenţă.

Legătura instituţiei noastre cu cetăţea
nul este, prin natura responsabilităţilor, 
permanentă. Aceasta este realizată în 
primul rând ca urmare a prezenţei con
stante în teren şapte zile pe săptămână a 
poliţişti'lor locali, care pot fi contactaţi di
rect, în teren precum şi prin accesul di
rect al publicului la toate nivelele institu
ţiei sau prin telefonul 0243 955. În acest 
sens, şi formula de organizare a efecti
velor instituţiei cuprinde o echipă de 11 
sectorişti care, prin responsabilităţile fie
căruia pentru câte o zonă strict delimita
tă din municipiul Slobozia, acordă atenţie 
specială tuturor modalităţilor prin care 
putem menţine un contact permanent cu 
cetăţenii şi, totodată, putem veni în ajuto
rul celor care au nevoie de noi.

Dir.executiv Poliţia Locală 
Laurenţiu Abaza
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EVENIMENTE DIN CADRUL CENTRULUI 
COMUNITAR AL PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ 

Activitatea noastră...
• Zile în care voia bună este aici.......
Membri centrului regăsesc gustul de a trăi. Ştiu să iubească, să ierte, să dăruias

că, să preţuiască...



• 03.03.2015 "Ziua Mondială a Scriitorului".
Întâlnire de suflet a iubitorilor de literatură. Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană 

Ialomiţa „Ştefan Bănulescu" şi Liceul de Artă „ Ionel Perlea".

ffiă& ărt// M / am urrp-----------------------------------------------------------------------
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• Concurs în arta culinara "Calitate, gust şi aroma"



ffiă& ărt// M / amuwp

• Întâlnire cu psihologul.................

Fiecare perioadă a vieţii are frumuseţea ei, de aceea trebuie trăită frumos şi cu 
demnitate. Mulţumim doamnei psiholog Liliana Preotu, pentru că a fost alături de 
noi, cu cele mai bune sfaturi pentru depăşirea unor momente dificile adunate în 
timp.

• I Iunie 2015, spectacol oferit de Liceul de Artă pentru beneficiarii centrului.

• Profesorul chinez D-ul Wang alături de noi cu noutăţi medicale.



-ffiă& ărt// M / amurrp

• Concurs de şah cu ocazia memorialului Ion Vlaicu.

Până la urm atoarea ediţie, vă aşteptăm  cu propuneri pentru n o i activităţi 
care să pună în valoare experienţa dum neavoastră, să uitaţi de griji, să f iţ i  
activi ş i aproape de cei tineri..................

întocm it, 
A n i Roşu
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PAGINA DE SĂNĂTATE

MENŢINEREA ARTICULAŢIILOR SĂNĂTOASE

Procesul îm bătrânirii organism ului 
este unul extrem de com plex si foar
te greu de înţeles. La femei, dure

rile articulaţiilor apar mai frecvent în zona 
palmei, a genunchilor, a gleznelor si a tălpii, 
pe când la bărbaţi, sunt mai afectate înche
ietura mâinii, articulaţia soldului si coloana 
vertebrală. Problema articulaţiilor este un 
exemplu de afecţiune ce poate apărea si la 
persoanele mai tinere si care poate fi preve
nită cu ajutorul unui stil de viaţă corespun- 
zator

Cu toate că puterea de regenerare a or
ganism ului este uim itoare, articulaţiile sunt 
m ecanism e deosebit de fragile. Odată ce 
cartilajele se erodează, acestea nu mai pot 
fi refăcute. Subţierea cartilajelor contribuie 
în tim p la apariţia osteoartitei, cunoscută si 
sub num ele de artrită degenerativă, o boa
lă ce se manifestă prin umflarea sau iritarea 
articulaţiilor, însoţită de dureri, rigiditate si 
limitarea mişcărilor.

"Artrita aparea înainte la persoanele cu 
vârsta apropiată de 50 de ani sau peste, 
acum o vedem  mai devreme, la cei de 30 si 
40 de ani.
10

Printre factorii ce contribuie la apariţia 
problem elor arti culare se numară: înainta
rea în vârstă (cartilajele se subtiază în timp), 
accidentările, chiar si cele aparent usoare, 
inflam aţiile, greutatea în exces si pierderea 
masei m usculare. Pentru a păstra sănătatea 
articulaţiilor, tine cont de urm ătoarele reco
mandări.

1. Menţine-te în formă
Se recom andă, în special, activităţile fizi

ce care întăresc muschii fără a afecta carti
lajele, precum: pilates, yoga, înot. Când vine 
vorba despre activităţi precum jogging-ul, 
tenisul sau schiatul, specialistii în medicina 
sportivă sfătuiesc îm potriva realizării aces
tora pe suprafeţe tari sau denivelate. "Spor
turile de îm pact pun prea multă presiunea 
asupra articulaţiilor, în special asupra genun
chilor. Aceste activităţi ar putea duce la apa
riţia osteoartitei si, cu sigurantă, pot avansa 
progresia bolii", susti ne dr. Donald M. Kas
tenbaum , specialist in chirurgie ortopedica 
la Centrul Medical Beth Israel din M anhat
tan, New York, in paginile cotidianului The 
New York Tim es.

2. Păstrează o greutate sănătoasă
Cu cât greutatea depăseste limitele reco

mandate, cu atât presiunea pusă asupra ar
ticulaţiilor este mai mare. Spre exem plu, în 
tim pul mersului fiecare genunchi susţine o 
fortă echivalentă cu trei până la sase ori gre
utatea corpului. Obezitatea reprezintă unul 
dintre factorii de risc în apariţia osteoartritei 
în genunchi si solduri. Potrivit unei cercetari, 
27% dintre cazurile de înlocuire a soldului si 
69% dintre cele de înlocuire a genunchiului 
ar putea fi atribuite obezităţii.

Greutatea pare să aibă un im pact mai 
mare asupra articulaţiilor în cazul fem eilor 
decât în cazul bărbaţilor, m otivele rămân



însă necunoscute. "Riscul ca o fem eie să facă 
osteoartrita este liniar legat de greutatea 
ei", explica dr. David Felson, specialist în reu
m atologie si prevenţia artritei în cadrul Scolii 
de Medicină a Universităţii Boston. "Bărbaţii 
care au o greutate usor peste medie nu sunt 
în acelaşi segm ent de risc precum femeile 
de greutate asem ănătoare", continua aces
ta. Un studiu sem nat, printre altii, şi de dr. 
Felson arată că, atunci când o femeie supra
ponderală slăbeste cu aproxim ativ 10 kilo
grame, riscul de a face osteoartrita la nivelul 
genunchiului se înjum ătăţeşte.

3. Atenţie la poziţia corpului
O poziţie necorespunzatoare a corpului, 

precum statul cocoşat, afectează încheietu
rile, în special cele ale gâtului, picioarelor, 
şoldurilor precum şi coloana vertebrală, ti
trează W ebMD. O atenţie deosebită trebuie 
acordată poziţiei corpului atunci când ridici 
sau cari ceva. Spre exem plu, rucsacul trebu
ie cărat pe ambii umeri, şi nu doar pe unul, 
astfel încât greutatea lui să fie distribuită în 
mod egal asupra articulaţiilor. Atunci când 
ridici un obiect greu, foloseşte-te de muşchii

principali ai corpului, flexând genunchii mai 
degrabă decât încordând doar muşchii spa
telui.

4. Evită accidentările si activităţile ce îţi 
pot dăuna

Accidentările, mai ales cele care necesită 
intervenţie chirurgicală, m ăresc riscul apa
riţiei artritei. Conform unui studiu suedez, 
o persoană care a suferit un accident al li
gam entului genunchiului sau o ruptură de 
m enisc are 50 % şanse să dezvolte artrită 10 
sau 20 de ani mai târziu. Cu cât accidentul 
are loc mai târziu, să spunem  la vârsta de 30 
sau 40 de ani, cu atât creşte riscul apariţiei 
artritei.

Persoanele predispuse către o problemă 
a articulaţiilor ar trebuie să evite sau să li
miteze exercitiile fizice de îm pact (precum 
cele ce presupun ridicarea sim ultană a pi
cioarelor de pe pământ). Dacă observi că în 
decursul exerciţiilor fizice uşoare apar dureri 
la nivelul genunchilor, evită genoflexiunile şi 
flexările, sfătuieşte Los Angeles Tim es.

5. Învaţă care iţi sunt limitele siţtine cont 
de ele

Evită exerciţiile prea dure pentru încheie
turi. Este probabil să înregistrezi unele du
reri m usculare după un antrenam ent însă 
orice durere ce durează mai mult de 48 de 
ore indică faptul că trebuie să dim inuezi ni
velul de dificultate. Nu se recom andă inten
sificarea considerabilă a activităţii fizice de la 
o şedinţă la alta. Pentru a proteja articulaţiile 
dându-le tim p să se obişnuiască, specialiştii 
recomandă creşterea intensităţii cu cel mult 
10% pe săptam ână.

------------------ ffiă& ărt// M / amuwp
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6. Executa corect mişcările
Pentru activităţile ce presupun mişcări 

repetitive este recom andată expertiza unui 
specialist / antrenor care să te înveţe care 
este poziţia corectă a corpului şi să te ajute 
să corectezi eventuale poziţii sau mişcari ce 
iţi pot afecta negativ sănătatea. De asem e
nea, nu uita de încalzire -  atât la începutul 
cât şi la finalul unei şedinţe sportive. Muşchii 
neîncălziţi cresc riscul unei accidentări.

7. Aplică comprese reci sau comprese cu 
gheaţa pe încheieturile dureroase

Com presele reci sunt o m odalitate bună 
de a reduce durerile şi de a preveni umflarea 
încheieturilor după un antrenam ent. Dacă te 
doare o încheietură, pune nişte gheaţa într-o 
pungă, înveleşte-o într-un prosop şi aplic-o, 
însă nu pentru mai mult de 20 de minute. Nu 
aplica gheaţa direct pe piele.

ffiă& ărt// M / am uw p------------------

sa iţi păstrezi greutatea potrivita si iţi oferă 
substanţele nutritive de care organism ul are 
nevoie pentru a se m enţine sănătos, susţine 
Institutul naţional am erican pentru preven
ţia artritei si a bolilor m usculo-scheletale si 
de piele. O dietă corectă trebuie să se bazeze 
pe fructe, legume, cereale integrale, lactate 
cu conţinut scăzut de grăsim i. Nu trebuie 
însă uitate cărnurile slabe, pestele, fasolea, 
ouăle si nucile. Evită grăsim ile saturate, gră
sim ile trans, sarea si zahărul.

Sursa:www.erd.ro

8. Apelează la un medic când te confrunţi 
cu dureri constante

Consultă medicul în cazul în care te con
frunţi cu dureri frecvente ale încheieturilor 
sau observi limitarea m işcărilor în articulaţii, 
astfel încât să previi deteriorarea ireversibilă. 
Prezintă-te la medic în cazul accidentărilor.

9. Bucură-te de o alimentaţie variată
Nu putem vorbi despre o dietă care să 

asigure prevenţia apariţiei artritei, însă o 
alim entaţie corespunzatoare te poate ajuta

Studiile arată că acizii graşi omega 3, ce 
se găsesc în peşte precum ton ori som on, 
ajută la reducerea sim ptom elor asociate cu 
durerile articulare şi dim inuează inflam aţiile 
acestora. De asem enea, vitam ina D pare să 
aibă efect antiinflam ator protejându-ţi în 
cheieturile. Aceasta se găseşte în peşte, ce
reale şi lactate.

10. Evită alcoolul şi ţigările
Studiile arată că fum atorii sunt de două 

ori mai predispuşi să 
facă atrită reumatoida 
decât non-fum ătorii, iar, 
potrivit Scolii de M edi
cină Harvard, alcoolul 
este unul dintre factorii 
declanşatori ai gutei la 
persoanele predispuse 
la apariţia acestui tip de 
artrită.

Ivaşcu Ionela  
Asistent m edical
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PAGINA CULTURALĂ
u u yv . u

O CĂLĂTORIE IN(SPRE) LECTURA
"Eu îm i im aginez Paradisul ca un fel de 

bibliotecă.". Dar oare în sufletul câtor oa
meni mai găsesc astăzi ecou aceste cuvinte 
ale lui Jorges Luis Borges? Si dacă există, ce 
anum e i-a sugerat scriitorului argentinian o 
astfel de legătură între im aginea Paradisului 
pur, lum inos, liniştit si cea a unei biblioteci, 
locul unde prezenţa m iilor de volum e ne fac 
să fim noi înşine, fără graniţe, fără nici un fel 
de bariere? Cu siguranţă însă, păşind pragul 
unei astfel de lumi, cu sau fără voie, intram 
într-un adevărat paradis al cărţilor.

Pentru noi toţi, cărţile sunt tezaure inepu
izabile de valori şi inform aţii, depozite com 
plete ale inteligenţei om eneşti, conţinând 
în file cunoştinţe, im agini. Ele ne dezvăluie 
tainele naturii, oglindind şirul de secole al 
om enirii. Ne place să citim cărţi şi să vorbim  
despre ele.Adorăm  să ne cuibărim  mintea şi 
sufletul uneori printre paginile volum elor cu 
satisfacţia că prin lectură reuşim să scăpam 
de povara existenţei cotidiene.

De ce iubim cărţile? Pentru că nu putem 
trece prin marea şi vasta cultură a lumii 
doar cu o carte în mână! Există, însă, în cărţi 
cuvinte atât de adânci şi de am ple, încât în 
cap în ele lumi întregi.Cuvinte care instituie 
în ele o lume de gând, de fiinţă.Cuvinte care 
se term ină în Infinit.Cuvinte despre care se 
pot scrie biblioteci întregi.Pentru că tocmai 
Cuvântul, Logosul, înseam nă raţiunea, in
telectul, mintea om enească şi supra-om e- 
nească.

Dum nezeu, dincolo sau dincoace de toate 
lucrurile pe care le gândim sau sim ţit, este 
un cuvânt!De nerostit.De neînţeles.De ne- 
pătruns.De tăcut, doar- o tăcere în care în 
cap toate cuvintele om ului şi ale lumii sale. 
Grecii din vechim e numeau cuvântul "logos" 
şi însem na deopotrivă înţeles, raţiune, gân
dire şi rostire.

De fapt, tot ceea ce e om enesc se găseşte 
în cărţi. Odată intrat în acest miraj al lecturii, 
nu ai cum să scapi, te laşi am eţit ca într-un 
dans nesfârşit al gândirilor înţelepte.

Marii înţelepţi ai lumii au lăsat măr
turii scrise precum: "Cărţile sunt ca nişte 
drumeţi ce au străbătut înaintea noastră 
căile suferinţelor şi ne întind mâna, chem ân- 
du-ne lângă dânşii atunci când ne simţim în 
restrişte! "

Să trecem , aşadar, cu toţii pragurile unei 
biblioteci! Să nu dăm uitării rafturile cu cărţi 
pentru că altfel vor fi o simplă m aculatură, 
privite de retine, lipsite de inteligenţă. Si să 
nu uităm că bibliotecile sunt instituţii per
manent deschise! Si aşa cum Lubblock scria- 
"O bibliotecă este un ţinut vrăjit, un palat cu 
desfătări, un adăpost în care te poţi adăpos
tii îm potriva furtunilor...Oricine va avea che
ia de aur care deschide uşa tăcută a bibliote
cilor- va găsi în ele încurajare şi mângâiere, 
odihnă şi fericire!"

Ecaterina Florea  
bibliotecar, Biblioteca Judeţeană  

"Stefan Bănulescu"
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O-romwnţă
Din poveştile iubirii 
Ţi-a rămas o filă albă,
Din visele ne-mplinirii 
Împletit-ai tristă salbă.

Când din fiecare floare,
Vei sorbi culoare dusă,

Vei simţi că eşti datoare 
Cu povestea ta nespusă !

Ai purtat cu tine taina 
Sub povara pătimirii,
I-ai ţesut durerii haină 
Din mătasea amintirii.

Frunza vremii o ascunde 
Printre clipe efemere 
Precum raza piere-n unde,
Iar dorinţa în durere.

Umbra vremii netezeşte 
Diafană peste riduri 
Precum toamna-n cremeneşte 
Frunza iederei pe ziduri...

O poveste-n haină nouă,
Cu trecută rezonantă 
Ce, în nopţile când plouă,
Se topeşte în romanţă.

ffiă& ărt// M / am uw p------

Prof. Rădoi Anica
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L-am recitit pe Eminescu, 
candid ca roua dimineţilor, 
sublim ca o rază de...luceafăr, 
şoptind sau strigându-şi iubirea, 
de viaţă, de neam, de cuvânt, 
de tot ce-are omul, 
mai sfânt pe pă mânt.
Un clocot de viaţă, 
căzut în mormânt, 
sub ploaia de floare de tei, 
vegheat de luceferi.

Cu urme de-ntuneric, 
sub pleoapa obosită, 
te recunosc şi-acum, 
femeie,
flacără de veghe, 
neadormită.
În legănarea pruncului, 
în cântecul şoptit, 
ce-aduce somnul liniştit, 
o frunte plecată, 
doar spre răsărit.

Flora Mărgarit Stănescu



Venim în sprijinul dumneavoastră.......

Servicii de calitate pentru persoanele 
vârstnice din judeţul Ialomiţa

-------------------------------------------------------- ffiă& ărt// M / amuwp

A

In România, protecţia persoanei vârstni
ce, văzută ca drept al acesteia, dar si ca 
obligaţie a societăţii, a capătat valenţe noi 

odată cu integrarea tării noastre în Uniunea Eu
ropeană în anul 2007, întrucât, în art. 23, Cartea 
Socială Europeană, revizuită prevede dreptul 
persoanelor vârstnice la protecţie socială. Mai 
mult chiar, dreptul social european garantează 
realizarea drepturilor specifice acesteia, iar ga
ranţiile trebuie asigurate de fiecare ţară compo
nentă a spaţiului european.

La nivel naţional, activitatea de protecţie a 
persoanei vârstnice este reglementată prin in
termediul Legii. nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, care defineşte 
persoana vârstnicâ ca fiind acea persoană care a 
implinit vârsta legala de pensionare.

Persoanele vârstnice reprezintă un grup vul
nerabil datorită problemelor antrenate de vâr
stă, în special a celor de natură medicală. În 
ultima perioadă asistăm şi la un fenomen de 
marginalizare a persoanelor vârstnice care de
termină la acestea senti mentul de inutilitate, 
trăirea şi mai puternică a neputinţei şi izolarii 
acestora.

Având în vedere ca la nivelul judeţului Ia
lomiţa se evidenţiaza faptul că persoanele 
vârstnice reprezintă o categorie de populaţie în 
creştere, expusă riscurilor, care are nevoie de su
port, începând din anul 2005 şi până în prezent 
Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Pro
tecţia Copilului Ialomiţa a dezvoltat o serie de 
servicii care să răspundă nevoilor punctuale ale 
persoanelor vârstnice. Astfel, în acest moment, 
în subordinea instituţiei funcţionează o serie de 
servicii destinate acestei categorii de populaţie: 
Serviciul de Asistenţă Socială pentru Persoane 
Adulte, Căminul pentru Persoane Vârstnice "ing. 
Vadim Rusu" Balaciu, Centrul pentru Persoane 
Vârstnice Fierbinţi şi Centrul de Zi pentru per
soane vârstnice Slobozia.

Prin intermediul centrelor rezidentale, men
ţionate mai sus, DGASPC Ialomiţa, furnizează că
tre persoanele vârstnice următoarele tipuri de 
servicii:

• servicii sociale (ajutor pentru menaj, consi
liere socială, juridică şi psihologică, reintegrare

socială în raport cu capacitatea psihoafectivă şi 
prevenirea marginalizării sociale);

• servicii socio-medicale (ajutor pentru men
ţinerea şi/sau readaptarea capacităţilor fizice şi 
intelectuale, programe de ergoterapie şi ajutor 
pentru realizarea igienei corporale);

• servicii medicale (consultaţii şi tratamente 
în instituţii medicale de profil, la cabinetul pro
priu al centrului sau la patul persoanei vârstni
ce).

Căminul pentru Persoane Vârstnice "ing. Va
dim Rusu" Balaciu a început să funcţioneze în 
anul 2006, fiind primul centru de acest fel din 
judeţul Ialomiţa. În prezent, acesta are o capa
citate de 78 de locuri, oferind persoanelor re
zidente cazare în camere cu băi proprii, TV şi 
mobilier care satisfac nevoile acestora. În jurul 
centrului este amenajat un spaţiu verde, care 
oferă beneficiarilor posibilitatea de petrecere a 
timpului liber şi recreere.

În vederea diminuarii efectelor îmbătrânirii, 
în cadrul acestui centru sunt dezvoltate diverse 
terapii de reabilitare funcţională precum :

• terapii de relaxare: să asculte pe cineva
citind o poveste; să citească o carte; să ascul
te muzică; plimbări; diverse exerciţii pentru
creier: şah, rummy, table, puzzle, ghicitori etc.; 
să se uite la un film; să discute in grup; pentru 
anumite persoane: rugăciunea; ascultarea unor 
CD-uri cu zgomote şi sunete din natură.

• terapii ocupaţionale: activităţi gospodăreşti 
(gospodărie anexă-livadă de pomi fructiferi, 
întreţinerea plantelor, vopsit etc.)
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• educaţie informală pe teme de interes: re
gim sănătos de viaţă, educaţie împotriva fuma
tului si a consumului de băuturi alcoolice etc.

• activităţi de socializare cu membrii 
comunităţii: proiectul de voluntariat "Tinereţe 
pentru bătrâneţe. Fii voluntar!" implemen
tat din anul 2013. Sunt derulate activităţi care 
îmbunătăţesc sănătatea mintală si promovează 
contacte sociale: jocuri de societate, participa
re în comun la diverse slujbe religioase, acom
paniere si socializare (plimbări în parc, vizită la 
cameră, discuţii individuale, ajutor în probleme 
administrative: întocmirea listei de cumpărături 
etc). Voluntarii minori sunt elevi ai Scolii Gimna
ziale "Arh. Teofil" Balaciu.

• Activităţi de îmbătrânire activă prin inter
mediul TIC : prin iniţiativa Bunici Online, seniorii 
descoperă utilităţile practi ce ale TIC-ului (lap
top, smartphone, tabletă, internet etc) si cum 
poate TIC să îi ajute să-si dezvolte hobby-urile 
si să le îmbunătăţească calitatea vieţii. Această 
iniţiativă este desemnată model de bună prac
tică în lucrul cu persoanele vârstnice la nivel 
naţional si european, în cadrul proiectului eu
ropean "ACT-ing: Facilitatorii sociali promovează 
îmbătrânirea activă prin tehnologia informaţiei 
si a comunicaţiilor".
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Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi 
-  a fost dat în folosinţa în anul 2007, atunci când 
solicitarile de găzduire ale persoanelor vârstnice 
aflate în dificultate au depăşit capacitatea Cen
trului de la Balaciu. Centrul pentru vârstnici de 
la Fierbinţi are în prezent o capacitate de 50 de 
locuri, urmând ca în perioada următoare să fie 
dat în funcţiune si etajul al doilea al clădirii, cre- 
ându-se astfel încă 25 de locuri.

Beneficiarii serviciilor furnizate în cadrul 
acestui centru sunt cazaţi în camere moderne, 
dotate cu televizor si mobilier adecvat nevoilor 
acestora. La exteriorul căminului este amenjată 
o gradină de legume si un spaţiu verde pe o su
prafaţă de 1,5 ha, oferind beneficiarilor posibi
litatea de petrecere a timpului liber si recreere.

Pentru persoanele vârstnice găzduite în acest 
centru sunt dezvoltate o serie de activităţi de 
terapie ocupaţională, prin intermediul cărora 
acestea să isi menţină autonomia personală, di- 
minuandu-se astfel efectele îmbătrânirii:

• realizarea de tricotaje, picturi, decupaje, în
grijirea spaţiilor cu flori si a grădinii de legume, 
activităţi de tâmplărie (desfasurate în spaţiul 
special amenajat), hrănirea porumbeilor;

• dezbateri pe diverse teme propuse de per
soanele rezidente (igiena si sănătate, menţine
rea unei vieţi active, etc.) ;

• deplasări în localitate si în afara localităţii 
(vizite, cumpărături, drumeţii, plimbări în aer li
ber, pelerinaje, etc);

• excursii în diverse zone ale tării: munte, 
mare, mănăstiri, etc.;

• sărbătorirea unor evenimente deosebite: 
zile onomastice, zile de nastere, sărbători reli
gioase, zile aniversare din punct de vedere al 
evenimentelor istorice, ziua vârstnicului, Ziua 
Naţională, Crăciunul, Pastele, ziua de 8 Martie, 
etc.



• vizionari video, tv, audiţii muzicale;
• exerciţii de protejare a mediului (colectare 

deşeuri, curăţenie în curtea centrului si alte spa
ţii), valorificarea deşeurilor la centre specializa
te ;

• concursuri si jocuri de societate: rummy, 
sah, table, cărţi ;

• lecturarea presei, a cărţilor din biblioteca 
proprie;

• participarea la slujbe religioase la biserica 
din localitate si la Taina Sf. Maslu organizată lu
nar în centru

Pentru a putea accesa serviciile centrelor re
zidenţiale aflate în subordinea si coordonarea 
DGASPC Ialomiţa, persoana vârstnică trebuie să 
aibă domiciliul legal în judeţul Ialomiţa, să fi îm 
plinit vârsta de pensionare stabilită de lege si să 
se găsească în una dintre următoarele situaţii:

• nu are familie sau nu se află/se află în în
treţinerea unei sau unor persoane obligate la 
aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 
(Legea asistenţei sociale nr. 292/20. XII.2011, 
art.103);

• nu are locuinţă si nici posibilitatea de a-si 
asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor 
proprii ;

• nu se poate gospodări singură ori necesită 
supraveghere si îngrijire specializată ;

• se află în imposibilitatea de a-si asigura ne
voile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice 
sau psihice. (Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată)

Persoanele găzduite într-unul din centre
le rezidenţiale pentru persoanele vârstnice au 
obligativitatea de a plăti o contribuţie lunară de 
întreţinere, stabilită prin Hotarare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Pentru anul 2015, cuantu
mul contribuţiei lunare de întreţinere este în 
sumă de 750 lei/lună/persoană, conform preve
derilor Hot. CJ Ialomiţa nr. 84/11.12.2014.

Activitatea practică, de aproape 10 ani, deru
lată cu persoanele vârstnice aflate în situaţie de 
dificultate, ne-a permis să identificăm o serie 
de probleme ale persoanelor vârstnice instituţi- 
onalizate, care pot fi grupate în 2 mari categorii. 
De asemenea, identificarea acestor probleme 
ne-a determinat să dezvoltăm o serie de servicii 
si activităţi prin care să încercăm să diminuăm 
aceste probleme.

Astfel, problemele persoanelor vârstnice in- 
stituţionalizate pot fi grupate astfel:

1. probleme de adaptare care apar si se dez
voltă în perioada imediat următoare demersului 
de internare;

2. probleme care apar pe parcursul găzduirii 
în centru si pot fi de natură medicală, sociala sau 
psihologică.

1. Problemele de adaptare
Scăderea capacitatilor de adaptare a vârstni

cilor iese în evidenţă în mod deosebit la schim
barea mediului sau de viaţa. Cu cât vârstă este 
mai înaintată, cu atât stresul mutarii este mai 
puternic si consecintele acestuia sunt mai de
zastruoase. Aceasta arată o fragilitate marcată 
a persoanei vârstnice, legată de epuizarea rezer
velor sale de adaptare.

Asa-zisele "tulburări de internare" pot de
buta înainte de internare când vârstnicii se află 
încă la domiciliu. Ei devin anxiosi, agitaţi, depre
sivi în momentul în care iau cunostinţa de per
spectiva internarii într-o instituţie de protecţie 
pe termen lung.

După internare, în unele cazuri se poate asis
ta la "criza confuzională de internare", situaţie 
clinică complexă, dramatică, care în cele mai 
multe cazuri este reversibila. Astfel, bătrânul 
până atunci liniştit, cooperant parţial sau inte
gral, declanşează la câteva ore de la internare 
sau imediat ce este instalat în cameră, o stare 
de agitaţie psiho-motorie, uneori moderată sub 
forma unei nelinisti, alteori cu elemente confu- 
zionale, delirante, halucinatorii greu de stăpânit.

După ce criza a trecut vârstnicul intră într-un 
proces lent de adaptare si integrare sau poate să 
manifeste semne de adaptare timp de 2 până la 
8 săptămâni după care se poate instala o adap
tare satisfăcătoare.

În timpul instituţionalizării apar manifestari 
ale sindromului de instituţionalizare care pot fi 
grupate astfel:

• Simptome psihice: anxietate, depresie, agi
taţie psiho-motorie, accentuarea bruscă a sen
zaţiei de fati gabilitate, idei de culpabilitate, de 
prejudiciu, de insecuritate, idei de ingrijorare 
exagerată faţă de cei de acasă, negativism.

• Modificari de nutriţie: scădere în greutate, 
paloare, nu mai părăseste patul, eventualele 
leziuni trofice preexistente se agravează si se 
extend, diminuarea apetitului pâăa la anorexie, 
negativism alimentar.

• Modificari în sfera circulaţiei vasculare ce
rebrale: apar modificari la bolnavii cu ateroscle- 
roza cerebrală si insuficienţa circulatorie conse
cutive, modificari care pot să evolueze până la 
accidente vasculare cerebrale.

• Tulburări în sfera cardiovasculară: apar sau 
se accentueaza că frecventă si intensitate la
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vârstnici cardiaci unele simptome ca: palpitaţii, 
dureri precordiale, ameţeli si cefalee.

În vederea prevenirii apariţiei acestor mani- 
festari D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, prin asistenţii soci
ali care instrumentează cazurile si centrele rezi
denţiale menţionate mai sus, au creat proceduri 
de lucru, după cum urmează:

• vizite dese la domiciliu în perioada premer- 
gatoare internării, pe parcursul cărora se explică 
scopul si utilitatea internării, insufland încrede
re si optimism;

• posibilitatea vizitării centrelor rezidenţiale, 
precum si punerea la dispoziţie a unor materiale 
informative, referitoare la serviciile oferite, con
diţiile de cazare, etc.;

• organizarea primirii cu atenţie si căldură a 
persoanei vârstnice în centru;

• repartizarea în camere cu persoane cu afec
ţiuni asemănătoare, cu acelaşi nivel de dezvolta
re socio-culturală;

• solicitarea membrilor familiei de a vizita 
mai des persoana vârstnică, cel puţin în perioa
da de adaptare;

• implicarea persoanelor vârstnice în activita- 
tile curente al centrului.

2. Probleme care apar pe parcursul găzduirii 
în centru (de natură medicală, socială sau psi
hologică)

a) Probleme de natură medicală
Persoanele vârstnice institutionalizate în 

centrele rezidenţiale aflate în subordinea 
D.G.A.S.P.C. Ialomiţa prezintă o serie de boli 
care afectează deopotrivă sfera senzorială (tul
burări de vedere si auz), sfera motorie (pareze, 
reumatism, afecţiuni articulare), funcţionarea 
organelor interne (boli cardiovasculare, boli di
gestive si de nutriţie), la care se adaugă si afecţi
uni psihice. Se constată, însă, incidenţa crescută 
a afecţiunilor cardiovasculare, reumatismale si 
digestive.

Problemele de natură medicală ale persoa
nelor vârstnice asistate se rezolva astfel:

• în cadrul centrului, prin intermediul cabi
netului medical, atunci când natura si gravitatea 
afecţiunii permite. Trebuie menţionat faptul că 
toate persoanele vârstnice asistate în centrele 
rezidenţiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Ia
lomiţa sunt înscrise la un medic de familie.

• prin intermediul unităţilor spitalicesti, în ca
zul afecţiunilor deosebite. Astfel, în funcţie de 
nevoia identificată sunt accesate serviciile spi
talelor din judeţ sau atunci când caracteristicile 
cazului o impun persoanele rezidente sunt refe
rite spitalelor de specialitate din afara judeţului, 
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în funcţie de caracteristicile afecţiunii.

b) Problemele de natură socială care au fost 
identificate pe parcursul desfăsurării activităţii 
în centrele rezidenţiale sunt:

• legatura deficitară între persoana vârstni
că asistată si membrii familiei. Astfel, vârstnicii 
asistaţi sunt încurajaţi să menţină legatura cu 
familia prin corespondenţa scrisă, apeluri tele
fonice sau chiar prin însoţirea vârstnicilor pen
tru efectuarea de vizite la domiciliu. În ciuda 
acestui aspect mulţi dintre susţinătorii si rudele 
persoanelor asistate păstrează doar sporadic le- 
gatura cu acestea.

• lipsa de implicare a autorităţilor locale în 
menţinerea legaturii între persoana vârstnică si 
locul de unde provine aceasta. Multe dintre per
soanele vârstnice asistate doresc să primească 
informaţii referitoare la evenimentele care se 
desfaţoară în localitatea de unde provin, la imo
bilul pe care l-au lăsat acolo (atunci când există), 
la de reţeaua de vecini si prieteni.

c) Probleme de natură psihologică identifica
te în activitatea desfasurată cu persoana vârst
nică asistată:

• Manifestarea unor momente de declin inte
lectual urmate de momente de constientizare a 
declinului pe care îl reprezintă aceste momente.

• Manifestarea unei mai mari inflexibilitate a 
opiniilor si raţionamentelor, capacitatea de de
monstraţie argumentată devenind restrictivă si 
se manifestă o revenire cu predilecţie la aceleasi 
probleme.

• Apar momentele de observaţie linistită, 
contemplativă a evenimentelor din jur, un fel de 
conduită de spectator, fără emoţii prea mari dar, 
cu o liniste si un confort interior străbătute de 
meditaţii pertinente.

• Peirderea sau diminuarea capacitatii de 
evaluare cronologică. Pe de o parte, cronolo
gia internă legată de ritmurile biologice (ora de 
masă, culcare, etc.) funcţionează corect iar, pe 
de altă parte, evaluarea timpului, a datei, a zilei 
si, uneori, a anului devine adesea confuză.

• Se constată uneori interes numai faţă de 
propria persoană. Reacţiile de temperament ale 
bătrânului internat continuă să fie, în general, în 
concordanţă cu principalele trăsături tempera
mentale care l-au dirijat toată viaţa si care l-au 
influenţat în formarea personalităţii sale.

• Persoana vârstnică se autoizolează, se re
trage în sine, iar nemulţumirea se manifestă în 
raport direct cu temperamentul fiecăruia: tăce
re ostilă, irascibilitate crescută, resemnare sau 
apatie bolnăvicioasă.



Pentru combaterea sau diminuarea aces
tor probleme de natură psihologică se pune 
un accent deosebit pe furnizarea de servicii de 
consiliere si terapie psihologică, precum si pe 
implicarea persoanelor asistate în programele 
de terapie ocupaţională si/sau de reabilitare 
funcţională menţionate mai sus.

În afara acestor servicii de tip rezidenţial, 
DGASPC Ialomiţa, a dat în folosinţa, în anul 2013, 
Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice, situat 
în municipiul Slobozia. Acesta a fost înfiinţat în 
cadrul proiectului « Extindere, reabilitare termi
că si dotare „Centrul de îngrijire si Asistenţă", 
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa», finantat 
prin POR 2007-2013, AP 3, DMI 3.2., in perioada 
2011-2013 .

Obiectul de activitate al Centrului de Zi pen
tru Persoane Vârstnice îl reprezintă organizarea 
de activităţi de petrecere a timpului liber, tera
pie ocupaţională, asigurarea de asistenţă socio- 
medicală, consiliere psihologică si juridică, pen
tru persoane vârstnice din municipiul Slobozia.

Activităţile sunt derulate în cadrul centru
lui de către o echipă de specialişti, formată din: 
educator specializat, psiholog, consilier juridic, 
asistent medical şi asistent social. Centrul are o 
capacitate de 40 locuri, zilnic participând la acti-
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vităţi aproximativ 20 de persoane vârstnice.

În cadrul acestui centru sunt dezvoltate o se
rie de activităţi precum:

• activităţi de socializare si petrecere a tim
pului liber ( jocuri de sah, rummy, table, jocuri 
de grup/cunoastere, comunicare, relaţionare);

L
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• activităţi de informare prin citirea zilnică a 
presei, cărţi, reviste, urmărirea programelor ra
dio/ tv, accesare internet);

• terapie ocupaţională (realizarea de goble
nuri, tricotaje, si alte activităţi manuale);

• activităti de sti mulare a memoriei (rebus, 
sudoku) pentru prevenirea deteriorărilor men
tale specifice vârstei inaintate;

• activităţi de asistenţă si consiliere (socia
lă, psihologică, juridică, medicală, spirituală, de 
mediere a conflictelor);

• asistenţă socio-medicală a persoanelor 
vârstnice, luând în considerare probabilitatea ri
dicată de îmbolnăvire a acestora;

• educaţie pentru sănătate;
• grupuri de discuţii, dezbateri pe diferite 

teme;
• activităţi sociale, culturale, recreative (audi- 

tii muzicale, dansuri, aniversări zile onomastice 
ale membrilor centrului);

• activităţi, teme la propunerea membrilor 
centrului.

Având în vedere toate caracteristicile per
soanelor vârstnice, la nivelul DGASPC Ialomiţa, 
există preocuparea permanentă ca profesioniştii 
implicaţi în furnizarea de servicii să constienti- 
zeze permanent că nu le sunt suficiente doar 
cunoastinţele, ci ca acestea ar trebui să fie du
blate de structuri de personalitate caritabile, 
umaniste, asociate cu sentimente de respect si 
afecţiune, că nu este suficient doar să furnizeze 
acestor persoane hrană si medicamente, ci mai 
ales empatie, respect si acceptantă.

Întocmit, Luminiţa Rotunzeanu 
Şef serviciu asistenţă socială 

pers. adulte DGASPC
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Sfântul Slăvit Prooroc Ilie Tesviteanul 
- aducătorul de ploaie (20 iulie)

Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de 
ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe 
vremea regelui Ahab; era fiul unui preot al 
Legii vechi, care locuia în cetatea Tesve, din 
Galaad, situată dincolo de Iordan -  de aici si 
numele proorocului, Ilie Tesviteanul.

La naşterea sa, tatăl său a văzut oameni 
îmbrăcaţi în alb învelindu-l în scutece de 
foc şi, dându-i numele, i-au dat să mănânce 
o flacără, simbol al râvnei pentru Dumne
zeu care l-a mistuit de-a lungul întregii sale 
vieţi.

La porunca lui Dumnezeu, Sf Ilie ajunge 
la curtea regelui Ahab şi îl mustră, prin cu
vinte aspre, pentru rătăcirea lui deoarece 
acesta, încurajat de păgâna lui soţie Izabe- 
la, îi persecuta pe Profeţi şi pe toţi oamenii 
rămaşi credincioşi lui Dumnezeu şi se în
china idolilor Baal şi Astarte. Văzând că nu 
poate aduce pe rege la calea cea dreaptă 
a credinţei strămoşeşfi, îi vesteşte că se va 
abate asupra ţării o secetă groaznică.

Sfântul Prooroc Ilie face parte din cate
goria profeţilor care au vorbit mai mult prin 
fapte decât prin cuvântări.

Sfântul Ilie a anticipat prin viaţa şi faptele 
sale pe Mântuitorul Iisus Hristos, înainte cu 
900 de ani de Întruparea din Fecioara Ma
ria.
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Faptul că în fiecare dimineaţă corbii îi 
aducea pâine si carne înseamnă o prefi
gurare a Sfintei Euharistii. Hrana adusă de 
corbi lui Ilie prefigurează pâinea euharisfi- 
că care se transformă în Trupul Domnului, 
pentru că nu a fost adusă numai pâine, ci 
pâine si carne, adică pâinea care devine 
Trupul Domnului.

De asemenea, faptul că a pogorât foc din 
cer ca să mistuie jertfa este o prefigurare a 
pogorârii Duhului Sfânt asupra Apostolilor 
si asupra Sfintei Euharisti i, de aceea prin 
Duhul Sfânt se sfinţesc pâinea si vinul si pri
mim Trupul si Sângele lui Hristos.

Sfântul proroc Ilie este un om din Vechiul 
Testament, ales al lui Dumnezeu, pe care 
Sfânta noastră Biserică ni-l propune spre 
cinsfire si spre sărbătorire. Există si o pome
nire pe care o face poporul credincios, fără 
să se întemeieze pe dumnezeiasca Scriptu
ră sau pe textele liturgice. Sfântul Ilie este



un sfânt pe care lumea îl socoteşte aspru si 
de care oamenilor le este frică.

De unde, oare, această frică? In gândirea 
poporului nostru, Sfântul Ilie este privit ca 
unul care porneşte furtunile, ca unul care 
porneşte tunetele, ca unul care porneşte 
fulgerele, iar acestea sunt, desigur, feno
mene care aduc oarecare nelinişte în sufle
tele oamenilor. Dacă Sfântul Ilie dezlănţuie 
furtunile, tunetele şi fulgerele, atunci, cu 
adevărat, este firesc ca cineva să aibă o tea
mă în faţa lui.

Esenţial la Sfântul Ilie este purtarea faţă 
de mincinoşi, răi, asupritori şi nelegiuiţi de 
tot felul. Mereu glăsuieşte deschis şi dur, 
mereu crede neclintit în dreptate şi într-un 
Dumnezeu pedepsitor şi fără părtinire. Nu 
ştie de cruţare, de glumă, de îngăduinţă: fo
cul să vă ardă, câinii te vor 
mânca. Acesta e stilul şi, 
stilul, o ştim de la Buffon 
şi de la Blaga, reprezin
tă sinea însăşi a omului.
Sfântul Ilie nu recurge ni
ciodată la parafraze, la 
ocolişuri. Nu se înduplecă, 
nu se lasă cucerit, ademe
nit, îmbrobodit, speriat, 
mituit. Ameninţările ori 
măgulelile puterii îl lasă 
stană de piatră. Prea puţin 
îi pasă. Disti nge net între 
bine şi rău, pe unul ca el 
nu-l poţi prosti ori amăgi cu discursuri ticlu
ite şi cu scorniri; crede ce vede cu ochii, nu 
ce i se spune, osândeşte răul, îi stă împotri
vă cu fapta, nu se face că nu-l ia în seamă 
şi ţinteşte la centru, la izvorul urgiei, în rău 
credincioasa, născătoarea de năpaste pere
che atotstăpânitoare Ahab şi Izabela, cauza 
tuturor dezastrelor şi nenorocirilor, vrăjma
şii neînduplecaţi ai propriului lor popor, de 
care îşi bat joc, pe care îl împovărează şi-l 
prigonesc, folosind neîncetat cele mai felu
rite soiuri de grăiri mincinoase şi de terti
puri străvezii.

Sfântul Ilie îşi încheie viaţa de făcător de 
minuni, de prooroc, de «om al lui Dumne
zeu» (cum este unanim numit), de aprig şi 
neînfricat luptător căuzaş al binelui, drep
tăţii şi adevărului (iar drept ucenic urmaş 
şi purtător de „cojoc" îl ia pe nu mai puţin 
zelosul decât dansul, Elisei) potrivit stilului 
său de a fi şi de a acţiona. E ridicat la cer, 
viu fiind. În car de foc tras de cai de foc şi 
în vârtej de vânt: el care prin rugăciunea lui 
şi sârguinţa sa pentru Unul Dumnezeu i-a 
ars cu foc de sus pe cei netrebnici şi L-a în
duplecat să coboare foc pentru ca să mis
tuie jertfa cea dreaptă, spre ruşinea şi piei- 
rea idolatrilor. Neostoit, bătăios, nepotolit, 
pleacă -  prin mila Atotputernicului -  din lu
mea aceasta întocmai cum a şi trăit: în iureş 
şi în slavă.
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Trei sunt figurile care fără îndoială fac le
gătura între Vechiul şi Noul Testament. Ele 
sunt: Ioan Botezătorul, uiţi mul prooroc al 
Vechiului Legământ; Isaia, «evanghelistul 
Vechiului Testament»; Ilie pe care Domnul 
Hristos îl identifică lui Ioan (Mat. 11, 13-14: 
«Toţi proorocii şi Legea au proorocit până 
la Ioan. Si dacă vreţi să întelegeti , el este 
Ilie, cel care va sa vina», Id.: Mat. 7, 10-13; 
Marc 9, 11-13), care sta de vorba cu Dom
nul pe Tabor la Schimbarea la Fata (Mat. 17, 
3; Marc. 9, 4; Lc. 9, 30) şi este evocat pe 
Golgota (cu prilejul strigării cuvintelor Eli,
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Eli..., interpretate de unii participanţi ca o 
chemare a lui Ilie). (Mat. 27, 47-49 ; Marc. 
15, 34-36). Ilie cel întotdeauna prezent în 
Noul Legământ odată cu loan, alături de 
Hristos, biet cioban de munte în sărăcia 
lui, în «cojocul» lui făcător de minuni si el 
(strâns vălăturit desparte apele Iordanului), 
îndărătul căruia clocoteşte inima unui mare 
râvnitor pentru Dumnezeu şi aprig vestitor 
al lui Hristos.
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Ritual pentru protecţia 
recoltelor

Sfântul Ilie este şi ocrotitorul recoltelor, 
de aceea, în această zi ogoarele se stropesc 
cu agheasmă pentru ca ele să aducă rod bo
gat în anul următor. În dimineaţa praznicu
lui, se culeg cele mai bune plante de leac, 
care se usucă în locuri ferite de umezeală şi 
se păstrează în farmacia casei. Tot acum se 
culege şi se sfinţeşte la biserică şi busuio
cul. Este bine să facem provizii de busuioc 
, o plantă cu efecte miraculoase pentru să
nătate şi pentru viaţa spirituală. Dacă tună 
şi fulgeră în această zi, alunele şi fructele 
din livezi vor avea viermi.

Ritual pentru soartă
În multe zone rurale, în mod discret, în 

ajunul sărbătorii, fetele nemăritate merg 
în lanurile de cânepă. Îmbrăcate în cămăşi 
albe, ele se scaldă în roua aşternută pe câ- 
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nepă. Fata care visează un lan de cânepă 
verde se va căsători cu un băiat tânăr. În 
schimb, fata care visează un lan de cânepă 
uscată se va căsători cu un bărbat mai în 
vârstă.

Fenomenele meteorologice 
si Sfântul Ilie

De obicei, în ziua praznicului nu plouă. 
Dumnezeu nu-i spune Sfântului Ilie când 
este ziua lui, pentru ca acesta să nu trimi
tă pe pământ furtuna şi trăznete prin care 
să-i pedepsească pe oameni pentru păcate
le lor. Dacă Sfântul insistă să afle când este 
ziua lui, atunci Dumnezeu îi spune că aceas
ta a trecut de mult.

Tradiţia populară spune că, dacă ploua şi 
este furtuna în ziua de Sfântul Ilie, nu tre
buie să deschidem ferestrele sau uşile. În 
acest fel, dacă suntem prudenţi, dracii fu
găriţi de furia Sfântului nu au pe unde să 
pătrundă într-o locuinţă care are uşile şi fe
restrele închise.

Dacă în ajunul praznicului sau după ziua 
prăznuirii ploile sunt însoţite de trăznete şi 
de fulgere, credincioşii surprinşi pe drum de 
vremea rea trebuie să-şi facă semnul crucii 
cât mai des, până ajung la un adăpost. Tra
diţia spune că, atunci când Dumnezeu i-a 
dat biciul Sfântului Ilie, cu care să-i pedep
sească pe draci, i-a spus să-i ocrotească de 
orice rău pe toţi oamenii care-şi fac semnul 
crucii, iar dracii să nu aibă putere asupra lor.

Să ne fie nouă tuturor pildă de neînfri
care, sinceritate, dragoste de Dumnezeu, 
vorbire neprefăcută, silă de minciună şi de 
idolatrie, scârbă de făţărnicie şi de uimită 
silă atunci când ne întâmpină pe calea în
tortocheată a vieţii scârbavnica impostură.

Diac. CHIRU CRISTIAN STEFĂNIŢĂ -  
Catedrala Episcopală 

Înălţarea Domnului
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Pielea reprezintă un fel de scut în faţa invazi
ilor din fiecare zi - razele solare, poluare, vânt, 
etc. Dacă la finereţe pielea este un atuu, nu ne 
dăm seama de acest lucru decât mult mai târziu, 
când toate lipsurile si îngrijirea de care o privam 
se transformă în ămbătrânire prematură a pielii.

Bineînteles că nu trebuie nici să folosim pro
duse anfirid de la o vârstă fragedă. Fiecare vâr
stă are propriile nevoi în privinţa îngrijirii pielii, 
iar tehnologia de azi ne oferă posibilitatea de a 
ne bucura la maxim de o piele frumoasă la orice 
vârstă.

Cheia îngrijirii pielii o reprezintă curăţarea 
tenului - trebuie să folosim agenţi de curaţare 
blânzi, deoarece cu cât mai dură este curătarea, 
cu atât pielea va încerca să compenseze prin se
creţii mai mari de sebum. Pentru tenurile grase 
sunt benefice exfolierile cu terci de ovăz si mig
dale mărunţite. De asemeni este important să 
protejaţi pielea de soare.

Provocarea acestei vârste nu este doar pre
venirea ridurilor produse de uscarea pielii ci si 
a liniilor de expresie si a celor de la colţul ochi
lor. Încă din fimp pentru prevenirea îmbătrânirii 
premature, cu condiţia să adoptaţi o rufină zil
nică sănătoasa-curăţaţi tenul cu agenţi delicaţi, 
fără săpun, urmaţi exfolierea (de 2-3 ori pe săp
tămână) cu o mască anfirid si începeţi să încor- 
porafi în produsele de îngrijire pe cele specific 
împotriva îmbătrânirii.

Acordaţi o atenţie specială zonei din jurul 
ochilor, în special seara. Hidratarea este esenţia
lă, aşa că nu uitaţi să beţi multa apă, în fiecare zi.

• Pentru a combate ridurile şi a preveni dis
trugerea colagenului încercaţi produsele care 
acfivează producerea colagenului în piele-pep- 
fide de cupru, vitamina C ester.

• Cel mai important lucru în prevenirea pete
lor maronii este protecţia solară;

• Pentru ridurile de la colţurile ochilor -  laba 
gâştei-folosiţi vitamiva C aplicată local şi cremă 
cu factor de protecţie soalară;

• Evitaţi produsele posibil iritante, alcool, 
mentol, eucalipt, ulei de cuişoare sau parfumu- 
rile din cosmefică;

• Pentru hidratarea pielii şi apărarea împotri
va radicalilor liberi beţi cel puţin 2 l de apă pe zi;

• După vârsta de 60 de ani neglijarea pielii în 
finereţe este mai evident ca oricând, iar efectele 
nu sunt reversibile. Circulaţia sângelui scade şi 
pielea capătă paloare, iar petele cauzate de ex
punerea la soare sunt tot mai evidente. Hidrata
rea trebuie confinuată, cu crème ce conţin acizi 
alfa, soia, ceai verde iar crema de noapte, să fie 
cât mai emoliantă posibil.

Nu este niciodată prea târziu sau prea devre
me să alegem calea unei îmbătrâniri sănătoase. 
La persoanele sănătoase şi pline de viaţa o îngri
jire adecvată poate încefini sau preveni apariţia 
multora din problemele legate da vârstă.

Ai grija de frumuseţea ta pentru 
a f i în forma în fiecare zi !!!
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G a s tro n o m ie

400 g făina albă
1 ou
150 g zahăr
30 g unt
2 linguri miere de albine (încălzită)
2,5 linguri lapte
1 linguriţa bicarbonat

Crema
170 g unt
1 plic vanilie
200 g zahar
250 ml lapte
2 linguri griş
1 gem de caise

Glazură
3 linguri apa
3 linguri zahăr
2 linguri cacao
25 g unt
100 g ciocolată menaj

Mod de preparare
Freacă oul cu zahărul şi untul, după care adaugă 

mierea, laptele şi bicarbonatul. Amestecă totul pe 
aburi până se îngroaşă.

Ia compoziţia de pe aburi şi toarnă făina treptat. 
Împarte compoziţia obţinută în 4 părţi şi întinde cu 
multă făină. Pune foile la foc iute pe dosul tăvii unse 
cu grăsime şi presarată cu făină.

Pentru crema trebuie să mixezi untul cu vanilia şi 
zahărul până se face spumă. Separat, fierbe laptele 
cu grişul şi lasă-l să se răcească. Când s-a răcit, se 
amestecă cu untul.

Pentru glazură fierbe totul pe foc mic, până se în- 
groaşa compoziţia.

Unge prima foaie cu jumatate din cremă, al doi
lea blat cu gem, al treilea cu restul de cremă, în timp 
ce al patrulea blat îl ungi cu glazura.
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Foi:
9 albuşuri se bat cu 450 gr de zahăr. Când sunt 

bătute se pune 450 gr de nucă prăjită şi tăiată mă
runt. Din această compoziţie se fac două foi. Se coc 
separat, tava fiind unsă şi tapetată cu hârtie.

Crema:
9 gălbenuşuri, 400 gr zahăr, 2 linguri cacao, 9 lin

guri de apă se fierb pe aburi până se îngroaşă. După 
ce se răceşte se amestecă cu 400 gr de margarină.

Pentru ornare am folosit 200 gr ciocolată menaj 
topită cu 5 linguri de ulei pe baie de abur.

Blatul
5 ouă, 5 linguri de zahăr, 5 linguri făină se bat şi se 

pun în tavă la copt. (blat normal din 5 ouă)

Crema
5 gălbenuşuri se freacă cu 250 gr de zahăr praf, 

200 gr ciocolată menaj topită, 2 linguri de lapte şi se 
adaugă pe rând peste cremă. Se bat albuşurile spu
mă cu 2-3 linguri de zahăr şi 400 gr de unt se freacă 
spumă.

Blatul se taie rotund şi se asază într-o cratiţă îm
preună cu crema.

Se pune la frigider 2 ore.
Când se scoate de la rece se îmbracă în frişcă.
Deasupra se poate rade ciocolată.

Sursa informatii/foto-internet
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R Â S U L  - un remediu
pentru minte şi corp...

Pacientul strânge mâna doctorului şi-i spune:
- Acum că suntem cei mai buni prieteni n-aş pu

tea să te insult oferindu-ţi bani dar aş vrea să ştii că 
te-am trecut în testament.

- Foarte frumos din partea ta,răspunse doctorul 
emoţionat...vrei să-mi arăţi reţeta pe care ţi-am dat
o mai înainte? Aş vrea să fac o mică schimbare...

Un tăran se ocupă de cultivatul pepenilor. La un 
moment dat nişte copii au început să între noaptea 
pe plantaţie şi să fure din pepeni. Omul se gândeşte 
şi se gândeşte până îi vine o idee care în mod sigur îi 
va speria pe copii. Aşa că pune pe câmp o plăcuţă pe 
care scria: "Un pepene de pe acest câmp a fost injec
tat cu cianura ". Ziua următoare tăranul vine pe câmp 
şi vede că nu lipseşte nici un pepene dar găseşte o 
altă plăcuţa lângă cea pusa de el: "Acum sunt doi!"

La oficiul pentru plasarea forţei de muncă vine 
într-o zi un bătrânel.

- Dom'ne, am un nepot în provincie şi aş vrea să-l 
aduc în Capitală. Ce locuri de munca aveţi?

- Păi, avem un post de vânzător de ziare, câştiga 
1500 lei pe lună.

- Prea mult, zice moşul. El e din provincie, vine 
aici în Bucureşti, dă de bani şi se strică. Poate aveţi 
ceva mai modest.

- Vânzător în piaţa, 1200 lei, plus ce mai pică.
- Tot e mult, zice moşul. O să-i strice cu femeile, 

taică. Ceva la 700 -800 lei n-aveţi?
- Ba da, dar pentru salariul ăsta trebuie studii su

perioare. ***
Un preot locuia lângă o mânăstire şi avea 10 găini 

şi un cocoş.
Cocoşul din când în când dispărea, dar apărea 

până seara. Ultima dată când a zburat nu s-a mai în
tors şi preotul, primul lucru duminica în biserică, a 
întrebat lumea:

- Aş vrea să ştiu dacă cineva are un cocoş?... şi toţi 
bărbaţii s-au ridicat în picioare...

- Nu, nu, nu, am vrut să întreb dacă cineva a văzut 
un cocoş?...şi toate femeile s-au ridicat în picioare...

- Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut să ştiu, vreau să 
ştiu dacă cineva de aici a văzut un cocoş care nu-i 
aparţine?... şi jumatate din femei s-au ridicat în pi
cioare...

- Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut să ştiu, vreau să 
ştiu dacă cineva a văzut cocoşul meu?... şi toate măi- 
cutele s-au ridicat în picioare.

Un american vizitează Bucureştiul cu un taxime- 
trist. Trec pe lângă guvern:

- Ce este clădirea asta aşa mare?
- Este palatul guvernului, domnule!
- Şi în cât timp a fost construită?
- Cam ăn 10 ani!
- Mult timp! La noi era gata în 2 ani! Ştiţi că noi 

avem o tehnologie mai avansată!!! Taximetristul nu 
zice nimic. Mai merg ei ce mai merg şi americanul iar 
întreabă:

- Clădirea asta ce e?
- Este sediul primariei, domnule!
- Şi în cât timp a fost construită?
- Cam în juma' de an!
- Mult... la noi era gata în 2-3 luni! Taximetristul 

nu mai poate de nervi. Ajung şi la Casa Poporului:
- Ooooooo, dar ce e clădirea asta? La care taxi

metristul:
- Nu ştiu, că azi dimineaţa nu era aici!

O pereche de scoţieni se aflau în Grecia. Fiul 
scoţian îi scrie tatălui lui o scrisoare: „TATĂ TE ROG 
SĂ ÎMI TRIMIŢI 10 BANI CA SĂ ÎŢI TRIMIT O POZĂ CU 
MINE ŞI CU PRIETENA MEA".

Răspuns: Ţi-am trimis doar 5 bani ca să îmi trimiţi 
o poză doar cu fata că pe tine te cunosc!

Un ti p se mută într-un apartament nou. Seara, 
priveşte pe fereastră. În blocul de vis-a-vis vede o 
tânără foarte frumoasă pe care a început apoi s-o 
urmărească în fiecare seară.

După o vreme, într-o dimineaţă, îi sună telefonul.
- Alo, bună dimineaţa, sunt vecina de vis-a-vis. 

Scuze pentru deranj, da' n-ai văzut cumva, aseară, 
unde mi-am pus sutienul?

Un bărbat se uită la TV şi se trezeşte cu o ţigaie în 
cap de la nevastă:- Asta pentru ce este, dragă? - Ce e 
cu numele Laura, scris pe biletu ăla?

- A, e numele unui cal pe care am pariat la cursele 
de cai!

Soţia pleacă liniştită... A doua zi, bărbatul se tre
zeşte cu o tigaie şi mai zdravana în cap.

- Asta pentru ce mai e, dragă?
- Te-a sunat calul!

Un motan se plimbă pe câmp. O vacă îl întreabă:
-Aşa mic şi deja ţi-a crescut mustaţa ?
- Şi tu aşa mare şi tot fără sutien?

Sursa/foto internet
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ŞT IA Ţ I CA...
- Femela leu se ocupă cu vânătoarea în peste 

90% din cazuri, în ti mp ce masculul leu preferă să 
doarmă sau să se odihnească.

- În ciuda greutăţii sale impresionante, un urs gri
zzly poate alerga la fel de rapid ca şi un cal obişnuit.

- Cel mai mare mamifer al planetei, balena albas-

tră, cântăreşte 50 de tone la naştere. La maturitate, 
ea poate ajunge până la 150 de tone.

- Crocodilii nu pot scoate limba din gură deoare
ce au o protecţie pentru a nu şi-o muşca cu ajutorul 
fălcilor puternice şi a dinţilor fioroşi.

- Un pinguin imperial-tată suportă frigul Antar- 
ticii timp de 60 de zile sau chiar mai mult pentru a 
proteja ouale din care urmează să iasă puii. În toată 
această perioadă el nu mănâncă nimic şi stă în pi
cioare tot timpul. După ce puii ies din ouă el îi hră
neşte cu un lichid special din gât şi aşteaptă ca mama 
pinguin să vină să aibă grijă de cei mici.

- Cangurul nu poate să sară, să se desprindă de la 
sol, decât dacă coada îi atinge pământul.

- Hipopotamul dă naştere puilor săi sub apa şi îi 
îngrijeşte în primele zile de viaţa tot în apă. Totuşi, 
cei mici ies din când în când la suprafaţă pentru a lua 
destul aer.

- Un cimpanzeu poate să înveţe să se recunoască

pe sine într-o oglindă, însă o maimuţă nu poate fi 
învăţată acest lucru.

- Pe parcursul întregii sale vieţi, o singură vacă dă 
peste 200.000 de pahare de lapte.

- Cu ajutorul limbii sale extrem de lungi şi elasti
ce, aproximativ 55 cm, girafa este capabilă să se cu
reţe singură în urechi.
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- Ragetul unui leu adult poate fi auzit de la o dis
tanţă de 7 kilometri depărtare şi îi avertizează pe în- 
truşi sau adună membri grupului ce s-au răsfirat.

- Cea mai scurtă perioadă de gestaţie la animale 
se poate întâlni la opossum, care dă naştere puilor la 
numai 12-13 zile de la concepere, iar cea mai lungă



perioadă este la elefantul asiatic, cu 608 zile, adică 
peste 20 de luni de gestaţie.

- În timpul celui de-al doilea război mondial, pri
ma bombă aruncată asupra oraşului Berlin de către 
aliaţi a ucis singurul elefant al grădinii zoologice a 
oraşului.

România are unul dintre cele mai vesele 
cimitire din lume

Cimitirul Vesel este un cimitir din localitatea Să- 
pânţa, judeţul Maramureş, faimos pentru crucile 
mormintelor viu colorate, picturile naive reprezen
tând scene din viaţa şi ocupaţia persoanelor înhu
mate. Pe unele cruci există chiar versuri în care sunt 
amintite, deseori cu nuanţe umoristice, persoanele 
respective.

“ D R U M U L  
LU N G  
S P R E

C IM IT IR U L  
V E S E L ”

Festival intsreultural da
tradiţia maramunsana

Ineditul acestui cimitir este diferenţierea faţă 
de majoritatea culturilor popoarelor, care conside
ră moartea ca un eveniment foarte solemn. În anul 
1935, la sugestia preotului greco-catolic Grigore 
Riti'u, care era şi profesor de română şi latină, Stan 
loan Pătraş a realizat partea verticală a crucilor ceva 
mai lat, cu loc pentru epitaf. Din 1935 datează pri
mul epitaf, iar din anii 1960 încoace, întreg cimitirul 
a fost populat cu circa 800 astfel de cruci, sculptate 
din lemn de stejar, devenind un muzeu în aer liber de 
natură unică şi o atracţie turistică.

Unele cruci sunt pictate pe ambele părţti. Pe o 
parte este plasată o descriere a vieţii celui îngropat, 
iar pe celalalt o descriere a motivului morţii.

Inventatorii români 
au schimbat lumea
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România a dat naştere unor personalităţi care şi- 
au pus puternic amprenta în evoluţia acestei lumi. 
Printre aceştia merită să-i amintesc pe Nicolae Con

stanţi n Paulescu -  descoperitorul insulinei, Eugen 
Pavel- inventatorul Hyper CD-ROM-ului, Aurel Persu- 
primul inginer auto care a realizat o maşină ale cărei 
roţi se găsesc în interior pentru o aerodinamicitate 
mai mare, Petrache Poenaru -  inventatorul stiloului, 
Emil Racoviţa- fondatorul biospeologiei (ştiinţa care 
se ocupa cu studiul organismelor vii din peşteri) şi 
mulţi alţii.

Chiar mai mult, ingineri români şi-au adus contri
buţia la dezvoltarea aeronauticii. Henri Coandă, Tra- 
ian Vuia şi Aurel Vlaicu sunt doar câteva nume care 
au fost consideraţi pionieri ai aviaţiei.

- Româna este singura limbă latină vorbită în Eu
ropa de Est

Majoritatea oamenilor cred că limba română este 
o limbă apropiată de limba rusă sau de alte limbi de 
origine slavă, însă în realitate ea este o limbă latină 
apropiată de limba franceză, italiană, portugheză 
sau catalană.

- România are 7 site-uri declarate patrimonii 
UNESCO

Acestea includ: Delta Dunării, aşezările săseşti cu 
biserici fortificate din Transilvania, Mânăstirea Ho
rezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, Cetatea 
Sighişoara, bisericile de lemn din Maramureş şi for
tăreţele dacice din Munţii Orăştiei.

- România este ţara cu cea mai mare resursă de 
aur din Europa

- România se mândreşte cu cea mai mare clădire 
administrativă

Construită sub conducerea lui Nicolae Ceauşes- 
cu- Palatul Parlamentului din Bucureşti'-cunoscut ca 
şi Casa Poporului- este clădirea cea mai mare, mai
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grea şi mai costistoare din înteaga lume care deser
veşte administrativ o ţară
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- Moneda naţional a Romaniei este leul (lion- en
glish)

Mai exista doar doua state care folosesc o mo
neda a carei semnificaţie în engleză înseamnă LEU- 
Moldova şi Bulgaria (conform wikipedia)

- România are cea mai mare rezervaţie de câmpii 
umede din Europa

Deşi ca marime se află pe locul 2 în Europa după 
Depresiunea Caspic, Delta Dunării reprezintă cea 
mai bine prezervată delt din Europa, aici găsindu-se 
nu mai puţin de 23 de ecosisteme naturale ce oferă 
o floră şi o faună unică.

- Cea mai mare populaţie de urşi bruni din Europa 
se găseşte în România

- Cea mai mare rocă sculptată din Europa se gă
seşte în România, şi reprezintă statuia lui Decebal

Undeva de-a lungul Dunării în apropierea oraşu
lui Orşova se găseşte cea mai înaltă statuie sculptată 
în piaţa cu o înalţime de 55 de metri, reprezentându- 
l pe Decebal, ultimul conducător al Daciei. Statuia 
este vizibilă doar de pe Dunăre.

- În România se găseşte singurul muzeu de aur din 
Europa
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Muzeul aurului este situat în micul oraş Brad, şi 
este unicul din Europa, fiind fondat acum 100 de ani. 
Galeria conţine o colecţie impresionantă de aproape 
2000 de exponate din aur din toate colţurile lumii.

Cel mai valoros exponat este reprezentat de aurul 
pur -  identic cu cel găsit în minele din Munţii Metali
feri, potrivit sharethis.ro

- În România a fost primul oraş cu iluminare stra
dală din Europa -  Timişoara în 1884

Bunăstare
• În topul 15 al ţărilor cu cele mai nefericite popu

laţii, absolut toate tările se regăsesc în Europa de Est.
• În acelaşi top, Bulgaria ocupa primul loc, cu 62% 

dintre cetăţeni care se declară nefericiţi sau nemul- 
tumiţi de condiţiile lor de trai. Pe locurile doi şi trei 
se situează Moldova, respecfiv Belarus. România 
ocupă locul 9 în acest clasament.

• Australienii sunt cei mai optimişfi atunci când 
este vorba să se înscrie în organizaţii caritabile, gru
puri ecologiste, sporfive sau sindicate. Cu toate aces
tea, doar 3% dintre australieni sunt membri ai vreu
nui partid politic.

• O stafisfică interesantă arată că primele cinci 
ţări consumatoare de cafea din lume sunt aceleaşi 
cu tările în care încrederea între oameni este cea mai 
ridicată. Ne referim aici la Norvegia, Finlanda, Dane
marca, Suedia şi Olanda.

• Un alt studiu arată că în toate tările lumii trebu
rile casnice sunt îndeplinite, în cea mai mare parte, 
de femei.

Sursa/foto internet


