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150 de țări participă 
anul acesta la cea mai 
am bițioasă mișcare civi-
că internațională – World 
Cleanup Day, Ziua de 
Curățenie Globală. Ast-
fel, milioane de voluntari 
din întreaga lume vor lup-

ta împotriva uneia dintre 
cele mai presante proble-
me de mediu – deșeurile.

Pe 15 septembrie, bu
nicii ecologiști de la Aso
ciația C.A.R.P. „OMENIA” 
București își dau în tâlnire 
în mijlocul naturii cu ce-

lelalte generații mai tinere 
pentru a da un exemplu de 
implicare civică și pentru 
ași susține dorința de a 
trăi întrun mediu mai cu-
rat și mai sănătos pentru 
toate vârstele.

(continuare în pagina 3)

Alege ziarul nr. 1 al 
seniorilor din România

DIN SUMAR
OMENIA îmbracă IA
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Vacanță activă pentru 
seniorii noștri!
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Generațiile își dau mâna

Bunicii ecologiști participă 
la Ziua de Curățenie Globală

PÂINE GRATUITĂ PENTRU CEI CU PENSII MICI
MEDICI DE FAMILIE ȘI DE SPECIALITATE
REPARAȚII ÎNCĂLȚĂMINTE CU 8 LEI
OCHELARI DE VEDERE LA SCHIMB CU 5 LEI
TUNS CU DOAR 4 LEI
ÎMPRUMUTURI PE LOC SAU A DOUA ZI
EXCURSII DE VIS ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN STRĂINĂTATE

AVANTAJELE ÎNSCRIERII LA OMENIA
Str.  Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București

și prin casierii zonali

Pentru înscrieri ca membri: 0752.001.445, 0752. 
001.428, 0752.001.427, 0752.001.431

Sună la 021.423.17.49 pentru:

Suntem peste 53.000 de membri!

ialogul, ne-
g o  c i e  r i l e 

și Mi tingul di
as  porei din 
10 august 2018 ține prima 
pagină a ziarelor și ocupă 
cea mai mare parte din tim
pul televiziunilor de știri.

Amenințările de pe rețe
lele de socializare și diver-
siunea cu «M..ie PSD» au 
fost semnale clare că nu va 
fi un miting cu care neam 
obișnuit începând cu ia
nuarie 2017.

Jandarmii sau pre gă
tit după metodele forțe
lor speciale din Ger ma
nia, Franța, S.U.A., care 
acționează în astfel de si
tuații. Dialogul, ne gocierile 
care se poartă în astfel de 
momente au lipsit.

VINO la 
„OMENIA” pentru 

OFERTA DE SEZON
“OMENIA“ are cea mai generoasă 

ofertă pentru toate 
categoriile de solicitanți: 

împrumuturi de 5 ori cotizația,
cu o dobândă între 0,17% - 1,17% 

pe lună.
OMENIA îți dă banii pe loc 

sau a doua zi!

D

 

NOU

Adevăr sau 
manipulare
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Întrun început de au
gust, o echipă a Asociației 
C.A.R.P. „OMENIA” Bucu-
rești a pornit la primele ore 
ale dimineții, la invitația 
pă rintelui stareț Teoctist 
Moldo veanu de la Mă năs
tirea Plăviceni (Aluniş) din 
județul Teleorman, pe ur-
mele lui Mihai Viteazul, pen-
tru a participa alături de 
sute de credincioși la co-
memorarea a 417 ani de la 
moartea marelui întregitor.

În anul 2010, l�n�� �������l�n�� �������
ca m�n��t����, ct�to��� a Doam�
n�� Stanca, �oț�a vo��vodulu�, 
înt��o ��oap� z�d�t�, au fo�t 
d��cop���t� n�șt� o��m�nt� 
(�ch�l�tul unu� ����at  înalt, 
fa�� cap ș� clav�cul�) ca��, 
în u�ma uno� t��t�, �� pa�� 
c� a� fi apa�ț�nut lu� M�ha� 
V�t�azul. A�tf�l, d� 8 an�, a�c� 
a�� loc o ma�� �luj�� ��l���oa�
�� cu p��t� 20 d� p��oț� ca�� 
�luj��c la �acla domn�to�ulu�.

O��m�nt�l� vo��vodulu� 
�unt pu�tat� d� un co�t���u, 
înt��o p�oc���un� �mo ț�o�
nant�, p�n� în cu�t�a m�n���t�a m�n���
t����, la locul und� au fo�t ���
��t�. Fo�t ș�f al Statulu� Majo� 
G�n��al al A�mat�� Rom�n�, 
da� ș� un �m�n�nt ��to��c m��
l�ta�, ��n��alul M��c�a Ch��
la�u, a d�cla�at p�nt�u z�a �ul 
„OMENIA” c� “toate datele 
istorice și sursele credibile 
existente la ora actuală con
firmă că aceste oseminte i-au 

aparținut. Anul acesta, mai 
mult decât oricând, a fost ci
tit un memorandum public, 
semnat până acum de aproxi
mativ 1.500 de persoane prin 
care cerem cu smerenie și cu 
celeritate demararea proce
durilor necesare canonizării 
martirului Mihai Voievod Vi
teazul. Noi luptăm pentru re
cuperarea adevărului istoric, 
a adevărului religios, mai ales 
a reconfigurării legendelor și 
miturilor în realități palpabile 
ale adevărului istoric”. 

Ech�pa a�oc�aț��� fo�mat� 

d�n Gh�o��h� G�o��a, d���c�
to� adjunct D�pa�tam�ntul 
Ca����� Zonal� ș� �u���mna�
tul, a împ��ț�t z�a�� ș� fly��� 

al� a�oc�aț���, mat���al� ca�� 
au �t��n�t �nt����ul c�lo� p���
z�nț�. 

Ionuț CRIVĂȚ

În anul Centenarului am pornit 

Pe urmele lui Mihai Viteazul!
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Av�nd o���ct�vul d� a mo�
��l�za 5% d�n populaț�a Glo�u�
lu� p�nt�u a p�oduc� o �ch�m�
�a�� ��al�, Wo�ld Cl�anup 
Day va înc�p� p� 15 ��pt�m�
���� în Noua Z��land�. Valul 
d� acț�un� d� cu��ț�n�� va 
u�ma �oa��l� p��n 24 d� fu�u�� 
o�a�� ș� �� va înch��a 36 d� 
o�� ma� t��z�u în Hawa��.

„Începând cu anul 2011, 
la Centrul de Zi al aso ci a
ției noastre, funcționează 
cer cul „Bunicii Ecologiști”, o 
inițiativă pornită de la o pro
blemă serioasă care afec
tează comunitățile noastre, 
de șeurile din spațiile publi
ce, dar și lipsa de reacție a 
cetățenilor și a autorităților 
pu blice”, a d�cla�at domnul 
Gheorghe Chioaru, pre șe
din tele Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București. 

S�n�o�� au pa�t�c�pat d��a 
lun�ul t�mpulu� la acț�un� d� 
�colo��za�� ca�� au avut ca 

�cop c��a��a unu� m�d�u ma� 
cu�at. E� au p�omovat �mpl�ca�
��a c�v�c�, �ol�da��tat�a înt�� 
��n��aț�� ș� îm��t��n���a ac�
t�v�. P�nt�u c� ac��t� cam�
pan�� au avut �ucc�� în toț� 

ac�șt� an�, ��d�ul A�oc�aț��� 
��zdu��șt� un c�nt�u d� co�
l�cta�� ��l�ct�v� a d�ș�u��lo�, 
m�m���� ��n�o�� aduc�nd z�l n�c 
�ut� d� k�lo��am� d� mat���a�
l� ��c�cla��l� (pla�t�c, h��t��/

ca�ton, fi��, alum�n�u ș� �t�cl�). 
În p���oada 2015 – 2018, p���
t� 45.123 d� k� d� mat���al� 
��c�cla��l� au fo�t p��dat� 
c�nt��lo� �p�c�al�zat� d� co�
l�cta��, o�ț�n�ndu��� �uma 
d� 20.332 d� l��. D�n �uma 
o�ț�nut� au fo�t finanțat� ac�
t� v�t�ț�l� d� a���t�nț� �oc�al�, 
a� c��o� ��n�fic�a�� �unt p���
�oan�l� v���tn�c� cu v�n�tu�� 
m�c�, aflat� în ���c �oc�al. N� 
v�d�m p� 15 ��pt�m ���� la 
ma��a cu��ț�n�� �nt�� �� n��a�
ț�o nal�, coo�donat� în ța�a 
noa�t�� d� „L�t’� do �t, Roma�
n�a!”, ��and al A�oc�aț�a V��to�
�ul în Zo��, o��an�zaț�� �mpl�ca�
t� act�v în p�ot�cț�a m�d�ulu�.

Ionuț ARDELEANU

EVENIMENT/EDITORIAL

Organizatorii inițiali 
sau dezis, iar partidele 
po litice care i-au folosit 
nu au avut curajul să șil 
asume, ci doar au sperat 
să fie profitori pe spinarea 
diasporei. Așa că singura 
reven di care a rămas „Jos 
Guvernul PSD” și scopul 
imediat, pătrunderea în 
forță, în sediul Guvernului.

Participanții la miting 
au fost în majoritate oa-
meni onești, de bună cre 
dință, după modelul adu 
nă rilor ilegale an te ri oare, 
dar printre ei sau infiltrat 
grupuri de in di vizi turbulenți, 
care aveau experiență în ac
ți uni provocatoare și des
ta bilizatoare. Astfel că, în 
prima seară, mitingul sa 
în cheiat prin intervenția 
în forță a jandarmilor, cu 
utilizarea gazelor lacrimo
ge ne, a bastoanelor de cau
ciuc și a tunurilor cu apă.

Astfel de intervenții pro
duc vătămări, ceea ce ne

mul țumește profund pe 
ma nifestanți și pe orice 
cetățean de bună credință. 
Parchetul militar și apoi 
Parchetul general au trecut, 
ce e drept, sub impuls 
prezidențial, la cercetarea 
faptelor.

Dar, abia acum începe 
marea problemă, cât este 
adevăr și cât este ma ni
pu lare, ce a fost legal și 
ce a fost ilegal în data de 
10 august. Sunt indicii că 
anumite grupări politice din 
țară, poate și din afară, au 
dorit răsturnarea prin forță 
a gu ver nului cu cea mai 
mare creș tere economică 
din UE, rezultat în urma 
unor alegeri democratice. 
Răs turnarea în numele di
as porei cu un milion de 
par ticipanți, care de fapt 
erau câteva mii, părea jocul 
perfect. Rețelele sociale au 
fost fo lo site din plin în acest 

joc. Imaginile de la Vama 
Nă dlac cu imigranții care se 
întorc acasă erau din China, 
cele cu jandarmul cu sora 
participantă la miting erau 
din Bulgaria, iar cea în care 
o femeie este lovită în cap 
de forțele de ordine este din 
S.U.A.

Manipularea, pri vind 
efec tul gazelor lacrimo
ge ne, lansată de Cioloș și 
consilierul său, a fost dea 
dreptul jalnică, dar a prins 
la naivi. Toți bărbații care au 
făcut armată au inhalat gaze 
lacrimogene la exerciții NBC 
și cunosc efectul. Despre 
existența omuleților verzi 
și mitin giș tilor de profesie, 
care cu treiera globul, niciun 
cu vințel, fug toți ca dracul 
de tămâie.

Totuși, te întrebi, cum 
după măsurile de creștere 
a nivelului de trai luate de 
coaliția la putere, și exact 

în anul centenarului se 
dorește un „maidan” ori 
un nou Colectiv. Naivitatea 
și lipsa de informare a 
românilor ia învrăjbit și ia 
apropiat de un dezastru.

Se poate trage con-
cluzia și că actuala coaliție 
PSDALDE a supărat mul ti
naționalele prin legea sala
rizării, legea off shorelui și 
tentativele de modificare 
a redevențelor, deranjând 
forțe interne care se opun 
modificării legilor justiției și 
este aproape de eliminarea 
culoarelor din justiție. În 
ace lași timp, coaliția nu 
prea a reușit săși facă 
mulți prieteni la Bruxelles 
și a numit în funcții miniștri 
slab comunicatori, care 
reu șesc să te enerveze și 
care, peste câteva luni, vor 
trebui să vorbească la Înalta 
Poartă (pardon, Bruxelles). 
Și, pe deasupra, partidul 
de guvernământ se mai 
nu mește și PSD. Ajunge! 
Schimbațivă numele?!

(urmare din pagina 1) EDITORIAL

Adevăr sau manipulare

Generațiile își dau mâna

Bunicii ecologiști participă 
la Ziua de Curățenie Globală

(urmare din pagina 1)



4 Anul III Nr. 32/2018SPECIAL

R�c�nt, A�oc�aț�a C.A.R.P 
“OMENIA” �ucu��șt� a ����OMENIA” �ucu��șt� a ����
pun� �nv�taț��� Fundaț��� „Ana 
A�lan” Int��naț�onal, condu�� 
d� p�of. un�v. d�. Lu�za Sp��u, 
d� a pa�t�c�pa la wo�k�hop�ul 
(at�l���ul) d�d�cat v���t  n�c�lo� 
ș� opo�tun�t�ț�lo� p�nt�u 
ac�șt�a d� a�ș� folo�� t�m�
pul l���� ș� d� a�ș� împ��t�ș� 
�xp����nța ș� apt�tud�n�l� 
acumulat� d��a lun�ul v��ț�� 
cu alț� m�m��� a� �oc��t�ț��. 
Domn�a �a ��t� m�d�c p���
ma� ����at���, ���ontolo���, 
p��ho����at���, ș�fa Cl�n�c�� 
Un�v�� ��ta�� d� G���at���, 

G� �ontolo��� ș� P��ho����a�
t��� a Sp�talulu� El�a�. P� d� 
alt� pa�t�, at�l���ul ș��a p�o�
pu� �m pl�ca��a tot ma� ma�� 
a o� �an�zaț��lo� n��uv��na�
m�ntal� în p�o�l�mat�ca 
v���t n�c�lo�.

P��z�nt���l� ș� d��cuț��l� 
��au axat p� p�o��ct� �n�d�t� 
ca�� cont���u�� �au vo� cont���
�u� la c��șt���a cal�t�ț�� v��ț�� 
v���tn�c�lo�, m�nț�n�ndu�� ac�
t�v�, încu�aj�ndu�� �� �� �mpl��
c� în act�v�t�ț�l� comun�t�ț�� 
ș� �� p�ofit� d� ajuto�ul of��
��t d� t�hnolo���l� mod��n�, 
ca�� �unt ��n�fic� ��n�t�ț��. 

A�oc�aț�a C.A.R.P. „OMENIA” 
�ucu��șt� a fo�t ap��c� at� 
p�nt�u act�v�tat�a ș� �m pl� �
ca ��a �a n�o�o��t� în p�o �

�l�mat�ca v���tn�c�lo�, p�n  t�u 
act�v�t�ț�l� ��c��at�v�, d� �o�
c�al�za�� ș� d� volunta��at p� 
ca�� l� d�� f� șoa��. (I.C.)

Viitorul sună bine

Tehnologii moderne pentru vârstnici

La sfârșitul fiecărei luni, în
cepând cu 24 iunie, Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București 
îmbracă ia tra dițională în 
semn de respect pentru acest 
simbol național, în cadrul unor 
manifestări dedicate Centena
rului, cu poezie și cântec ro
mânesc autentic, care fac, de 
fiecare dată, curtea asociației 
neîncăpă toare. Cea mai re
centă activitate a avut o dublă 
semnificație, fiind închinată și 
Zilei Limbii Române, sărbăto
rită în fiecare an pe 31 august. 
Folosim acest prilej pentru a 
da un imbold și altor asociații 
de a ne urma exem plul, de a 
demonstra că spiritul româ
nesc n-a pierit și că tradiția 
merge mai departe.  

Pentru că ținem la tradiție și la România

OMENIA îmbracă IA!
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C�l���a ��v��t� am���ca�
n� „S�n�o� L�v�n� Ma�az�n�” 
p�opun� c�t�to��lo� ��� ��n�o�� 
un �u���ct �nc�tant, p�act�ca��nc�tant, p�act�ca�p�act�ca�
��a ��cunoșt�nț�� în fi�ca�� z�. 
C� p���upun� ac��t luc�u? 
T�����a conșt��nt� a mom�n�
tulu� p��z�nt, cu do��nța d� a 
înț�l��� c� �� înt�mpl� at�t în 
�nt���o�, c�t ș� în ju�ul no�t�u, ș� 
d� a ���� ac�l� luc�u�� apa��nt 
�anal�, p� ca�� �� l� p��v�șt� 
„cu alț� och�”: o pl�m�a�� în 
pa�c, �avu�a��a un�� caf�l�, 
l�ctu�a��a un�� c��ț�, �au ch�a� 
�p�latul p� d�nț�. 

C��c�t���l� ��c�nt� au a���
tat c�, odat� cu v���ta, ��t� 
ma� ușo� �� ��mț� ��cunoșt�nț�. 
Ex��t� o zon� în c����� ���pon�
�a��l� d� ata șam�ntul �mo�
ț�onal, �a� p� m��u�� c� îm���
t��n�m, ac�a�ta ��acț�on�az� 
ma� puț�n la �nfo�maț��l� n��a�
t�v�. Ac��t luc�u ajut� �moț��l� 
poz�t�v� �� d�v�n� ma� put��n��
c�. Emo ț��l� poz�t�v� nu conduc 
n�a p��at la ma� mult� �� cu noș �

t�nț� ș� mulțum���, da� ajut�.
De ce este important să 

ne arătăm recunoștința?
r R�cunoșt�nța ��t� �un� 
p�nt�u ��n�tat�, ajut�nd la 
�� duc���a �t���ulu� ș� a �n fla�
maț��lo� p�ovocat� d� �t��� în 

o��an��m.
r R�cunoșt�nța poat� aduc� 
��n�fic�� ���t�mulu� �mun�ta�, 
p��cum ș� �n�m��.
r C�nd ��mț�m ��cu noșt�nț� 
în��amn� c� ��cunoașt�m 
�mo ț��l� în �nt���o�ul no�t�u ș� 

al alto�a.
r R�cunoșt�nța n� ajut� �� 
fim f���c�ț�. C�nd �unt�m ��cu�
no�c�to�� p�nt�u luc�u��l� d�n 
v�aț�, fi� �l� �un� �au ��l�, n� 
put�m �ch�m�a v�ața în ��n�.

R�cunoșt�nța n� aduc� 
a m�n t� d� c��a c� ��t� cu 
a d�  v��at �mpo�tant în v�aț�. 
D� a��m�n�a, n� ajut� �� nu 
lu�m luc�u��l� ca p� un dat. 
Așada�, �� p�t��c�m ma� puț�n 
t�mp conc�nt��ndu�n� a�up�a 
t�mpulu� înt��un mod �up��fic�al 
ș� ma� mult t�mp am�nt�ndu�n� 
c� cont�az� c�l ma� mult. At�t 
d� mult� �ol� �unt a��avat� d� 
�t���! R�cunoșt�nța poat� fac� 
ca p�o�l�m�l� �� pa�� ma� 
m�c� d�c�t �unt înt��ad�v��.

Alina PERJOIU

SOCIAL/ISTORIE

Ma�tha �����cu, n��cut� 
Lahova�y, a d�v�n�t p��nț��� 
p��n c���to��a, la doa� 16 an�, 
cu p��nțul G�o��� Val�nt�n 
�����cu. A fo�t p��ma f�m��
�� d�n ța�� ca�� a d�ț�nut un 
���v�t d� conduc��� a auto�
mo��lulu� ș� una d�nt�� p��m��
l� f�m�� ma�on d�n Rom�n�a. 
Dup� c�l�to��� p��n ma� mult� 
ţ��� al� lum��, �a pu�l�ca „L�� 
Hu�t Pa�ad��”, volum p�nt�u 
ca�� a fo�t p��m�at�, la doa� 
22 d� an�, d� Acad�m�a F�an�
c�z�. Cal�t�ț�l� �nt�l�ctual� ș� 
fa�m�cul d�o����t au f�cut 
d�n �a un d�plomat p��ț�o�. 

„Mata Hari” 
de România 

P��n 1909, �t��n��� o ma�� 
pa��un� în P��nțul W�lh�lm, 
moșt�n�to�ul t�onulu� G��ma�
n���, cu ca�� a co���pondat 
mult� v��m�. A fo�t, ma� ��n� 
d� o jum�tat� d� ��col, una 
d�nt�� c�l� ma� �un� p���t�n� 
al� lu� W�n�ton Chu�ch�ll. L�a 

f��m�cat ș� p� ma�o�ul ����
tan�c Ch���toph�� Thom�on, 
t��m�� în Rom�n�a cu m���u�
n�a �p�c�al� d� a�� conv�n�� 
p� ma��ma��� ţ���� �� �nt�� în 
��z�o� d� pa�t�a Antant��. D� 
la ��laţ�a cu ma�o�ul ���tan�c, 
� ��au t�a� p��nţ���� acuzaţ��l� 
d� �p�onaj. I ��a �pu� „Mata 
Ha��“ d� Rom�n�a ş� ��a �p��
culat c� a� fi f�cut în v��m�a 
��z�o�ulu� un joc du�lu, p�n�
t�u n�mţ� ş� p�nt�u �n�l�z�. 
C��t ��t� c�, ��aț�� ��laţ���
lo� Ma�th��, la cu�t�a ���al� 
a Rom�n��� au ajun� mul�

t� �nfo�maţ�� ut�l� în v��m� 
d� ��z�o�. Jocul ��aț��� ș� al 
d�plomaț��� a cont�nuat p�n� 
în 1945, c�nd, în fața t�an��
fo�m���lo� fatal� p��n ca�� 
av�a �� t��ac� ța�a, Ma�tha 
�����cu pl�ac� în An�l�a, 
apo� la Pa���. 

Sfârșitul unei prințese
Ult�m�� an� d�n v�aţ� a� 

fa� c�nant�� Ma�tha �����cu 
n�au fo�t l�p��ţ� d� ���f�. C�a 
ma� d��cutat� ��laţ�� a fo�t 
c�a p� ca�� p��nţ��a d�n Ro�
m�n�a �� pa�� c� a� fi avut�o 

cu Cha�l�� d� Gaull�, d�v��
n�ndu�� con��l��� p� p�o�l�ma 
�om�n�a�c�. P��ş�d�nt��
l� �c��a d��p�� �a: „P�nt�u 
m�n�, dumn�avoa�t�� �unt�ţ� 
p���on�fica��a Eu�op��.“ 

La 28 no��m���� 1973, 
Ma�tha �����cu ��a �t�n� 
d�n v�aţ�. Nu „Ma�tha ������
cu, p��nţ��� �om�nc�“, c� 
„Ma�th� �����co, �c��va�n 
f�ança��“ ��t� �n�c��pţ�a d� 
p� mo�m�ntul p��nţ���� �o�
m�nc� d�n c�m�t��ul Pè�� La�
cha��� d�n Pa���.

Ana Ioana IRICIUC

Literatură și diplomație

Povestea unei prințese: Martha Bibescu

Practicarea recunoștinței 

Metode care pot aduce 
mai mult sens în viețile seniorilor

În caracterul omului stă scris destinul lui. 
Martha îşi pusese în gând să se ridice 

cât de sus şi să izbândească. Aşa a şi făcut. (...) 
Primeşte persoane regale, diplomaţi, oameni 
politici, artişti, scriitori, savanţi şi aristocraţi. 
Călătoreşte în multe ţări şi musafirii ei sunt 
întotdeauna dintre cei mai aleşi şi cu vază.

Regina Maria în „Povestea vieţii mele“

“

”
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P� �t�ada Oltulu� d�n ��cto�
�ul 5 �ucu��șt� �� afl� o cl�d��� 
��lat�v m�cuț�. P��v�nd�o, nu�ț� 
poț� �ma��na c� un�v��� m��
nunat ad�po�t�șt�. D� la o�a 
șapt� d�m�n�ața, p�n� la o�a 
șa��p��z�c�, locul f��am�t� 
d� v�aț�. În �nc�nta �d�fic�ulu� 
�� p�t��c� o m�nun�! Oam�n� 
p�n� ma� d�un�z� f��� no�oc, 
oam�n� ��n�u�� ș� cu p�o�l�m� 
d� ��n�tat� �au mat���al�, ���
v�n la v�aț�, d�nd ac��t��a un 
nou ��n�. Ș� ac��t m��acol �� 
p�t��c� �u� at�nta �up�av��
�h��� a p���onalulu� C�nt�ulu�, 
ca���� p��m�șt� cu c�ldu�� ș� 
���da��, ��d�ndu�l� �p��anța 
ș� ���p�ctul d� ��n�! Ac��t lu�
c�u ��t� po����l p��n faptul c� în 
ac��t C�nt�u �� p�act�c� un f�l 
d� t��ap�� p��n ��d��cop�����a 
��n�lu�, în cad�ul c��cu��lo� c� 
funcț�on�az� a�c�! 

O la��� d�v����tat� d� ac�
t�v�t�ț� of��� po����l�tat�a o���
cu� do��șt� �� înc��c� luc�u�� 
no�, d��p�� ca�� n�c� p��n ��nd 
nu l��a� fi dat c� l� pot fac�... 
Ș� a�tf�l, ac�� oam�n� d��p�� 
ca�� �pun�am c� �unt ��aduș� 
la o nou� v�aț�, afl� c� pot fi 
p�cto��, a�t�șt� pla�t�c�, c�nt���ț� 
în co�ul „S�n�o��� Om�n���” �au 
po�ț� tal�ntaț�! Înc�p t�m�d, 
p�nt�u ca ma� apo�, �� d�v�n� 
d�p�nd�nț� d� ac��t� act�v�t�ț�, 
d��cop���nd c� pot fac� luc�u�

��l� ��n� ș� cu mult tal�nt! Toț� 
c�� ca�� act�v�az� în ac��t� 
c��cu�� �pun c� mom�ntul în 
ca�� au v�n�t la C�nt�ul d� Z� 
l��a adu� o nou� �x��t�nț�! 

Ma� mult d�c�t at�t, în fi��
ca�� z� luc��toa��, la o�a dou��
�p��z�c�, cu�t�a c�nt�ulu� ��t� 
pl�n� d� oam�n� ca��  p��m��c 
o po�ț�� con���t�nt� d� m�n�
ca�� cald�! T���u�� m�nț�onat 
faptul c� ac��t c�nt�u apa�ț�n� 

A�oc�aț��� C.A.R.P. „OMENIA” 
�ucu��șt�, condu�� d� domnul 
p�� ș� d�nt� Gh�o�h� Ch�oa�u, 
und� ac��aș� oam�n� cu p�o�
�l�m� d��p�� ca�� vo���am, 
�����c un ��al �p��j�n mat����
al în împ�umutu��l� aco�dat� 
p�ompt, ș� ca�� l� of��� po���
��l�tat�a ach�t���� uno� factu��, 
cump��a��a uno� m�d�cam�n�
t�, �au pu� ș� ��mplu, �� a��� 
un ou ș� o f�l�� d� cozonac în 

z� d� Pașt�! Pot �pun� d�c� c� 
oam�n�� v�n la C�nt�ul d� Z�  
�� �� ��c���z� ș� �� c���z�! 
E�t� un �o� d� vacanț� act�� un �o� d� vacanț� act��un �o� d� vacanț� act��
v� ca�� of��� l�n�șt�, �ucu���, 
�oc�al�za��, und� u�t� d� �ol� ș� 
��n�u��tat�. Ș� oam�n� ca�� au 
c��zut c��ș� înch��a���� �oco�
t�l�l� cu ș�d���a lo� p� ac��t 
p�m�nt au �a��ș� d�a� d� v�aț� 
ș� planu�� d� v��to�.

Lucia Bădiță SECOȘANU

OMENIA, loc de creație și recreație

CENTRUL DE ZI

C��d c�, la C�nt�ul d� z� 
al A�oc�aț��� C.A.R.P. „OME�A�oc�aț��� C.A.R.P. „OME�
NIA” �ucu��șt�, Dumn�z�u  
a adunat numa� oam�n� 
m�nunaț�, c��o�a l��a dat 
șan�a un�� v��ț� no�! A�tf�l, 
doamna Ca�aman ��t� un alt 
po�t��t d� volunta� ca�� fac� 
c�n�t� ac��tu� c�nt�u, act��
v�nd în cad�ul c��cu��lo� d� 
p�ctu�� ș� m��n� înd�m�na�
t�c�. Un ch�p lum�no�, o p���
z�nț� ma���tuoa��, poa�t� 
cu ��n� ��m�olul num�lo� 
�al�: Ca�m�n, fi�nd o�����
na� d�n Span�a ș� p�ov�n�nd 

d�n „Ka�m�l”, ca�� în��am�
n� ���d�n� ș� Ma��a��ta 
ca�� v�n� d�n G��c�a, und� 
„ma��a��n” în��amn� m���m���
����ta� �au p��l�! Așa ��t� ș� 
doamna Ca�aman: o p��l�, o 
���d�n� pl�n� cu m������ta��!  
Put�m �pun� c� a înf�un�
tat ș� înc� înf�unt� moa�t�a, 
d�n anul 2013, c�nd ��a fo�t 
d�p��tat un n�m�lo� canc��, 
op��at tot în ac�l an, ș� ma� 
apo� t��c�nd p��n toat� ���l��
l� înc��c��� al� ch�m�o�t��a�

p��� ș� �ad�o�t��ap���, p� ca�� 
înc� t���u�� �� l� cont�nu�. 
Poat� ma� mult ca o��ca�� 
d�nt�� no�, ��t� un �xt�ao�d��
na� �x�mplu d� d�a�o�t� d� 
v�aț�, cu�aj ș� opt�m��m! La 
C�nt�ul d� Z� a d��cop��t t��
�ap�a p��n a�t�, d�v�n�nd o ���
maca��l� p�cto��ț�! Sf�tu��șt� 
c�t�to�ul ���ș� fac� t�mp p�nt�u 
pa��un�l� lu�, un fapt dov�d�t 
fi�nd c� t�����a �ucu���� împl��
n���� un�� pa��un� îț� d� v�aț�! 
(L. Secoșanu)

PORTRET DE VOLUNTAR

CARMEN MARGARETA 
CARAMAN

Vacanță activă pentru seniorii noștri!

Tu, zămislităn timpuri ancestrale 
Străluminând în timp precum o stea,
Ești cele patru puncte cardinale
Și tot ce e mai sfânt: ești maica mea!
 
Regină cu coroană de Carpați
Cu strai de codri, văl de Mare Neagră
Condurii, în Danubiu botezați
Și mândră cum nui altan zarea largă,

 Mereu eternă ZânăCosânzeană
Pe care zmei și furii vor so răpească,
Rămâi dea pururi , dreaptă suverană
Pe rostul tău și gliați strămoșească!
 
Căn sângele tău dac porți veșnicia
Șin carnea Sfinxului misterul firii
Tu, țara  mea de doine,  România,
Porți peste timp pecetea nemuririi.

REGINĂ CU COROANĂ DE CARPAȚI!
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Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București a dezvol tat 
constant activități de protecție socială și de promovare 
a drepturilor vârstnicilor. Intrați în marea fa milie OMENIA 
pentru a putea beneficia de acestea. 

44 de servicii și activități!

INFO UTILE PENTRU MEMBRII
ASOCIAȚIEI C.A.R.P. “OMENIA” BUCUREȘTI

P�nt�u a v�n� în înt�mp�na��a m�m���lo� ���, A�oc�aț�a 
C.A.R.P. “OMENIA” �ucu��șt� pun� la d��poz�ț�� dat�l� d� 
contact al� ca�����lo� zonal� ș� ad����l� punct�lo� d� luc�u 
(numerele de telefon le găsiți pe site-ul www.carp-omenia.ro).

A�tf�l, v� așt�pt�m la:

r    AUTOGARA RAHOVA, 
  Sector 5 – 0766.180.330;

r  ALEEA SANDAVA nr. 2, Sectorul 6, ZONA 
PRELUNGIREA GHENCEA – 0752.001.409;

r  INTRAREA SIMBOLULUI nr. 11, Sectorul 3, 
ZONA MALL VITAN – 0752.001.448;

r  Strada PAJURA nr. 15 A, Sector 1, Centrul 
Phoenix pentru copii – 0762.243.920.

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR 
RECIPROC A PENSIONARILOR 
“OMENIA“ BUCUREȘTI

UN GEST MIC 
FACE UN BĂTRÂN
MAI FERICIT

Cont bancar RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON, 
Alpha Bank (sucursala Libertății, Sector 5)

Mai multe detalii puteți găsi pe www.carpomenia.ro, 
www.omeniatv.ro sau la sediul central al Asociației C.A.R.P.  
“OMENIA” București din Str. Amurgului nr. 53, cod poștal 
051983, Sector 5, București. 

O masă caldă 
înseamnă 
de cele mai 
multe ori o șansă 
pentru o viață 
mai bună. 
Alăturăte 
campaniei și 
întinde o mână 
de ajutor 
vârstnicilor 
nevoiași.

DAȚI 1 LEU PENTRU 
CANTINA SOCIALĂ

 

Prin noi
OMENIA
există!

www.carp-omenia.ro
www.omeniatv.ro
carp.omenia@yahoo.com

Str. Amurgului, nr. 53, Sector 5, București, 
tel. 021.423.17.49, 0725.218.959

Cu peste 53.000 de membri VĂ OFERĂ

P� loc �au a doua z�, ÎMPRUMUTURI �am�u��a��l� în 6 – 24 d� lun�,
Cu dobânzi între 0,17% și 1,17% pe lună.

Servicii cu tarife subvenționate – f��z���� (4 l��), coafu��, man�ch�u��, 
p�d�ch�u��, c�zm����, c�o�to���, ��pa�aț�� �ad�o�tv, �l�ct�on�c� ș� �l�ct�oca�n�c�, 
��pa�aț�� �n�talaț�� �an�ta�� ș� t��m�c�, k�n�tot��ap��, con�ultaț�� ș� t�atam�nt� 

m�d�cal� ��n��al�, oftalmolo���, �tomatolo���, în���j��� la dom�c�l�u �tc.;
Ajutoare materiale și financiare nerambursabile, comp�n�a��a 

pa�ț�al� a co�tu��lo� d� �p�tal�za�� ș� a t�atam�nt�lo� în �taț�un�, ajutoa�� 
d� d�c��; Activități de socializare ș� t��ap�� ocupaț�onal� în cad�ul 

C�nt�ulu� d� Z� OMENIA. Gratuit sau prin decontare de la CNAS – 
c��j�, �a�toan�, cad�� d� m���, fotol�� �ulant� �tc. A�oc�aț�a o��an�z�a�

z� excursii ș� pelerinaje cu t�an�po�t �u�v�nț�onat.

Asociația C.A.R. a Pensionarilor “OMENIA”

ASIGURAȚI-VĂ PRIN NOI!
Prin intermediul unui BROKER autorizat, 
Asociația C.A.R.P “OMENIA“ București 

vă facilitează asigurări pentru:
LOCUINȚE; VIAȚĂ; RCA; CASCO

la cel mai avantajos preț!
Vă așteptăm la sediul CENTRULUI DE ZI din 

Str. Oltului Nr. 4, Sector 5

Vând RENAULT CLIO - SIMBOL, 1,5dCI - Euro 4
An fabricație 2005.

Preț negociabil, relații la telefon: 0752.001.446
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Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București, prin tot 
ceea ce face, este alături de vârstnici și, de asemnea, de 
noua generație, care acum pășește pe drumul vieții. Au 
arătat, dea lungul timpului, că acel concept de schimb 
intergenerațional nu reprezintă doar niște cuvinte frudoar niște cuvinte fru-
moase, ci este unul pus în practică de asociația noas-
tră. Imaginea de mai sus este surprinsă în anul 2016 
când, odată cu sunetul clopoțelului, o echipă a OMENI-
EI sa deplasat în două comune din județul Dâmbovița, 
unde a împărțit peste 100 de pachete cu rechizite, care 
au adus bucuria pe chipurile școlarilor din mediul rural, 
un mediu din ce în ce mai afectat de sărăcie. (I.C.)

ARHIVA FOTO
OMENIA
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La restaurant, clientul către chelner, la vederea notei 
de plată:
 Ei, drăcie, o mie de lei pentru un prânz. Pu teați măcar 
să faceți o reducere, ca pentru un coleg.
 Și dumneavoastră sunteți tot chelner?
 Nu, tot hoț!

BANCUL LUNII

În anul centenarului,

Moare Ultimul Cavaler
Ult�mul Caval�� al O�d��

nulu� “M�ha� V�t�azul”, o��
d�n �n�t�tu�t acum ap�oap� 
100 d� an� d� c�t�� ����l� 
F��d�nand, ��a �t�n� în u��
ta�� ș� ma���nal�za��. D�n 
p�cat� p�nt�u op�n�a noa��
t�� pu�l�c�, p��a p��n�� cu 
�anal�t�ț�l� z�ln�c�, ac��t 
�u���ct nu a t��z�t n�c�un �n�
t����.

”Am participat la elibe
rarea Basarabiei, la trece
rea Nistrului şi la luptele din 
Ucraina, de la Bug şi Nipru. 
Am ajuns până în Crime
ea, Caucaz, Istmul Pericop, 
Krasnodar şi stepa Kalmu
că, la sud de Stalingrad... 
am fost prizonier de război 
la nemţi în Lagărul Vistra nr. 
8, de unde am fost eliberat 
în 1945 de trupele sovieti
ce”. Așa îș� înc�p�a pov���
t�a v��ț��, în u�m� cu c�va 
v��m�, ��n��al ma�o� (�t�.) 
Con�tant�n M�halc�a, n���
cut acum 104 an�, ch�a� în 
anul d�clanș���� ma��lulu� 
��z�o� ca�� av�a �� împl��
n�a�c� n�zu�nța d� v�acu�� 
a unu� popo�.

A fo�t d�co�at cu O�d�nul 
„M�ha� V�t�azul” cla�a a III�a, 
p��n Înaltul D�c��t R��al n�. 
3266 d�n 20.12.1943. A p���

m�t ac�a�t� d��t�ncț�� p�nt�u 
cu�ajul d�o����t ș� �n����a cu 
ca�� ș��a condu� �at���a d� 
a�t�l���� în lupta d� la Schu�
tow II d�n 26 d�c�m���� 1942.

P�nt�u a ��d�ca mo�a�
lul ofiţ���lo� ş� t�up��, da� ş� 
p�nt�u a ��comp�n�a v�t��
j�a ş� ��o��mul man�f��tat 
p� c�mpul d� lupt�, ����l� 
F��d�nand �n�t�tu��, p��n d��
c��tul R��al d�n 26 ��pt�m�
���� 1916, o�d�nul m�l�ta� 
d� ��z�o� “Mihai Viteazul”, 
num�l� o�d�nulu� fi�nd �l în�
�uş� �locv�nt p�nt�u �d�alul 
în num�l� c��u�a �� duc�a 
��z�o�ul: înf�ptu���a un�t�ţ�� 
naţ�onal�. (I.C.)

Alege un cocktail 
de sănătate!

Punctul d� d��t���uț�� al 
p�odu��lo� natu���t� HOFI�
GAL d�n cad�ul A�oc�aț��� 
C.A.R.P. „OMENIA” �ucu�
��șt� v� p�opun� d� 
data ac�a�ta o ����� 
d� p�odu�� ad���at� 
tutu�o� cat��o���lo� d� 
v���t�. Ac��t� p�odu�
�� �unt d��t�nat� în�
���j���� t�nulu�, p��ulu� 
ș� ����n�� p���onal�, 
f��� adao� com��c�al 
ș� p�nt�u toat� �uzuna��l�. Planthigen Oxigen, un ��pun 
l�ch�d ca�� conț�n� co�nz�ma Q 10, cu �xt�act� d� �u�u�oc, 
�alv�� ș� șov��f; Supliform, ��l ant�c�lul�t�c, ca�� ��d� a��
p�ctul natu�al ș� cat�f�lat al p��l��, �a� p�nt�u un p�� f�umo� ș� 
��n�to� v� p�opun�m Șamponul Q 10 cu �xt�act� v���tal�.


