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Dragi membri,
Nu se pot exprima în cuvinte trăiri-

le pe care orice român le are în aceste 
momente cruciale când sărbătorim 
Centenarul Marii Uniri. Ne plecăm în fața 
celor care au înfăptuit  unitatea de limbă 
și neam, udată de-a lungul secolelor cu 
sânge și lacrimi. Trăim vremuri tulburi, 
de grea încercare, în care îndoiala și 

nesiguranța zilei de mâine creează pră-
pastii între oameni, sepărându-i și făcân-
du-i indiferenți la necazurile celorlalți. 
Să nu ne pierdem speranța în unitate 
și în viitorul României. Noi, vârst nicii,  
suntem purtătorii acestor valori și avem 
datoria să le trasmitem, așa cum le-am 
primit și noi, mai departe, copiilor și 
nepoților noștri. 

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

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!

ezoluția pen-
tru sta tul 

de drept îm po-
tri va României, 
vo tată în Parla men tul Eu
ropean, nemulțumește 
pro fund cetățeanul român, 
onest, care s-a bucurat, 
prea mult, de aderarea țării 
la Uniunea Europeană.

Nemulțumirea și chiar 
mânia nu este îndreptată 
asupra europarlamentari-
lor din celelalte țări europe-
ne ci, mai degrabă, asupra 
clasei politice românești.

Guvernul cunoștea de 
peste o lună, spun unii, de 
câteva luni spun alții, ceea 
ce ni se pregătește dar, nu 
a luat măsuri adecvate, nu 
a promovat o di plomație 
abilă.

R

De ce oare nu 
mai merită?

Alege ziarul nr. 1 al 
seniorilor din România

DIN SUMAR
Pe vreme de iarnă, 
o masă caldă e o 
binecuvântare, la OMENIA!
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NOU TESTĂRI 
optometrice 

gratuite

Dragi mem bri, începând cu 1 octombrie 
2018, s-a redeschis ca bi netul de optometrie, 

din Strada Amurgului nr. 61A, camera 2. 
Răspundem nevoilor dumneavoastră cu 

specialiști și aparatură de ultimă generație.
Vă așteptăm cu drag!

Domnul Gheorghe CHIOARU, președintele 
Asociației C.A.R.P. “OMENIA“ București:

La mulți ani, România!
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Pe vreme de iarnă, o masă
Iarna și-a intrat în drepturi, 

iar pe o vreme cu lapoviță, 
frig și umezeală,  în care nu 
te încumeți să ieși din casă 
pentru nimic în lume, zeci 
de seniori, oameni nevoiași 
așteaptă la coadă pentru o 
porție de mâncare. Cu mâi-
nile înghețate pe caserola cu 
supă fierbinte, îi mulțumesc 
lui Dumnezeu și oamenilor 
generoși care se mai gân-
desc la ei.

Zi de zi, 200 de porții, re-
prezentând, de fapt, un me-
niu complet pentru o masă 
de prânz - ciorbă/supă, fel 
principal, desert, fructe - sunt 
oferite de luni până vineri, 
de Asociația C.A.R.P. „OME-
NIA” București, în cadrul 
unui parteneriat cu Direcția 
Generală de Asistență Soci-
ală a Municipiului București. 
Grija zilei de mâine îi apasă, 
îi constrânge și, de cele mai 
multe ori, îi aduce la limita 
supraviețuirii fizice.

Totul, din păcate, în 
existența lor, se reduce, din 
cauza neajunsurilor de orice 
fel, la asigurarea hranei zilni-
ce dar, nici pe aceea nu și-o 
mai pot asigura.

De aceea există astfel 
de organizații ale vârstnicilor 
care, alături de autoritățile 
publice, aduc o rază de 
speranță în sufletele acestor 
nevoiași. 

Dar din dar 
se face Rai 
la OMENIA

Grupul țintă al aces-
tui parteneriat îl reprezintă 
pensionarii care provin din 
medii deza van tajate socio-
economic, fără po si bi li tăți 
pentru asigurarea hranei, 
atât din punct de vedere 
financiar, cât și din punctul 
de vedere al pregătirii aces-

Alături de 
seniori, 

pentru seniori

Peste 1,5 milioane dintre români tră-
iesc cu mai puţin de trei euro pe zi, mai 
exact, sub 15 lei. Aceştia sunt conside-
raţi a fi cei mai săraci dintre europeni. 
Lunar, aceste persoane au venituri mai 
mici de 400 de lei.  Oficial, numărul ro-
mânilor consideraţi săraci trece de 5 
milioane de persoane. În România sunt 
în jur de şase milioane de angajaţi, iar 
peste două milioane dintre ei sunt plătiţi 

cu salariul minim pe economie. Asta 
înseamnă 1.200 de lei net, lunar. Potrivit 
Raportul Bianual al Băncii Mondiale pri-
vind Sărăcia şi Prosperitatea Comună, 
citat de ziarul Adevărul, România ocu-
pă locul 10 în lume ca procent din po-
pulaţie care trăieşte în sărăcie extremă, 
Banca Mondială arătând că aproximativ 
67% dintre români trăiesc cu mai puţin 
de 1,90 dolari pe zi.

Suntem fruntași la... sărăcie!



3 Prin noi OMENIA există REPORTAJ/EDITORIAL

Și totuși, se putea prin 
trei ministere cu atribuții și 
prin românii care activează 
în structurile Uniunii Euro-
pene. Pur și simplu a igno-
rat că lobbyul, care la noi 
nu este legiferat, în lumea 
civilizată se desfășoară 
continuu.

Dar și partidele politi
ce din arcul guvernamental 
absorbite de războaiele po-
litice interne cu președinția, 
partidele politice din opo-
ziție și alte structuri statale 
și nonstatale au uitat de fap-
tul că au europarlamentari, 
că au comisii de politică 
externă și personalități care 
trebuie să anticipeze astfel 
de nuanțe și să acționeze 
cu inteligență.

Atunci când este vorba 
despre interesele Români-
ei și partidele de opoziție 
trebuie să se concentreze 
pe aceste probleme cu im-
pact major, să pună sabia în 
teacă pentru moment, și să 

susțină prin proprii parla-
mentari poziția țării noas tre. 
Acest lucru nu s-a întâmplat 
și europarlamentarii români 
formați la școala talibanilor 
politici  au votat împotriva 
țării lor, așa cum leau dic-
tat eurogrupurile din Par-
lamentul Europei. Decență 
și diplomație au manifestat 
doar europarlamentarii ma-
ghiari și cel UDMR, deși fac 
parte din grupul PPE.

Poziția primministrului 
Ro mâniei în Parlamentul 
Eu ropean, exprimată cu o 
lună în urmă, a fost anihilată 
de poziția președinției care 
prin declarația recentă  că 
nu suntem pregătiți să asi-
gurăm președinția rotativă a 
Consiliului Uniunii Europene  
 a încins și mai mult spirite-
le și a stimulat o declarație 
a Finlandei care s-a oferit 
“să ne ajute”, prin preluarea 
acestei poziții, mai devreme, 

în locul nostru. Dacă adău
găm la aceas tă umilință 
și rapor tul MCV cu privire la 
progresele în cadrul meca-
nis   mului de cooperare și 
ve rificare, prezentat de vi
ce  președintele Comisiei Eu 
ro pene Frans Timmermans 
prin care ni se fac încă 8 
recomandări, unele aberan-
te, de neacceptat și  tablo
ul catastrofal al politicilor 
noas tre europene este de-
zas truos.

Se pare că gestionăm 
mai ușor relațiile bilaterale 
din afara Uniunii Europene, 
decât pe cele cu Uniunea și 
țările membre. Sau, poate, 
măcinați de atâtea războaie 
interne desfășurate cu o in-
tensitate nemaiîntâlnită la 
alte popoare, nu mai avem 
re sursele necesare pen tru 
războiul diplomatic și eco no
mic continuu cu “partenerii”.

Poziția României văzută 

“între” Uniunea Europeană 
și SUA, doi parteneri mari, 
de fapt cei mai mari “amici” 
și “inamici” din lume, cel 
puțin din punct de vedere 
economic, impune mult mai 
multă diplomație, însoțită 
de unitate, disciplină, rigu-
rozitate și continuitate.

Să nu uităm și faptul că 
alegerile europarlamentare 
se apropie, iar partenerii 
noștri din Uniunea Euro
peană se pregătesc inclusiv 
prin această rezoluție și ra-
portul MCV.

Și, să nu uităm  pe cine 
trimitem la anul în Par la
mentul European. Cei care 
au votat acum împotriva 
României nu mai merită. 
Numai în “Comintern”, co
mu niștii români, în peri oa da 
interbe lică, votau împotriva 
țării lor în spiritul inter na
țio nalismului pro le tar, cla
mând dreptul la auto de ter-
minare și sub minând statul 
național unitar român abia 
format în 1918.

(urmare din pagina 1) EDITORIAL
De ce oare nu mai merită?

teia, cărora li se adaugă 
probleme medicale și condiții 
de locuit improprii, cei cu risc 
social crescut și al căror venit 
este sub 750 de lei. La toa-
te acestea mai adăugăm și  
pâinea gratuită pe care o ofe-
rim zilnic, de peste 17 ani, în 
București, dar și în localitățile 
limitrofe. Nu numai atât. Pro-
duse alimentare, precum lac-
tate, fructe, legume, produse 
de  panificație și multe altele 
pe care le primim de la parte-
nerii noștri generoși le dăruim 
vârstnicilor. E mult, e puțin, 
nu știm.

Dar dacă orice asociație 
ne-ar urma exemplul și ar 
face măcar pe jumătate din 
ceea ce facem noi, am putea 
spune că... am întâlnit și ro-
mâni fericiți. 

„Dați un leu pentru 
CANTINA SOCIALĂ”

Bineînțeles, obiectivul 
ma  jor al asociației noastre îl 
re prezintă construirea unei 
cantine sociale. “Dați un leu 
pentru CANTINA SOCIALĂ” 
reprezintă o campanie inițiată 
de Asociația C.A.R.P. “OME-
NIA” București care dorește 
construirea si dotarea unei 
cantine sociale și a unui cen-
tru rezidențial în str. Amurgu-
lui nr. 40, Sector 5, București, 
destinate membrilor noștri cu 
venituri mici și aflați în risc so-
cial crescut. Avem toate apro-
bările și avizele necesare, ra-
cordarea la utilități, dar avem 
nevoie de bani pentru dema-
rarea lucrărilor. 

Ionuț CRIVĂȚ

caldă e o binecuvântare, la OMENIA!
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Dezvoltarea economiei 
im plică în centrul oricărei ac -
ţiuni omul, ideile şi res pectul 
pentru îndeplinirea acestora. 
Dar educaţia pe care o capătă 
individul are amprenta familiei, 
a femeii care gestionează 
lu crurile şi activităţile într-o 
gospodărie, recunoscută ca 
entitate de raportare statistică 
în Româ nia. 

De ce economie 
feministă?

 În primul rând, datorită 
implicării active a femeii în 
viaţa socială, a interesului 
pe care îl manifestă pentru 
educarea fiinţei umane, a 
rolului pe care îl joacă în for-
marea de deprinderi şi com-
portamente în viaţa copiilor, 
încă din primele zile ale vieţii, 
a structurii psiho-afective 
ca talizată pe sentimente, 
afecte, stări.

În al doilea rând, pentru 
că la nivel mondial există 
preo cupări intense cu pri-
vire la includerea muncii 
femeii necomensurată în PIB 
(munca depusă în cadrul fa-
miliei, educarea copiilor, su-

portul familial în general) în 
cadrul altui indicator care 
apreciază calitatea vieţii şi 
se raportează la sănătate, 
starea de bine (wellbeing), 
pro gres, educaţie. 

Problema economiei fe-
mi niste nu constă doar în 
raportarea muncii femeii, ci în 
redarea importanţei acesteia 
în a gestiona probleme de 
natură socială, precum edu-
caţia şi cultura, care se ştie, 
pornesc în principal din 
familie. 

În România, dintotdeauna, 
femeia este cea care organi-eia este cea care organi-

zează gospodăria, gestio-
nează banii şi creanţele, alo-
că resurse pentru realizarea 
hranei zilnice, atât de ordin 
material, cât şi de timp, ener-
gie, empatie, îşi deduce din 
timpul personal, de odihnă 
şi refacerea familiei şi evolu-
ţiei acesteia. Astfel, se poate 
spune, fără zăbavă, că fieca-
re dintre noi suntem o exten-
sie a femeii care ne-a mode-
lat, instruit, întru devenirea 
noastră ca specii sociale. Din 
acest considerent, prin edu-
caţia concludentă şi perpe-
tuă, contribuim la dezvoltarea 

imaginii proiectate şi reflexive 
a femeii în societate.

Întru devenirea femeii 
ca pilon societal, gene ra-
tor de educaţie şi spirit an-
tre prenorial (cum altfel căci 
în familie, prin joa că ges tio-
năm procese gospo dăreşti 
care implică inovaţie, re-
cre ere de noi bunuri prin 
reconsiderarea celor vechi-
reciclare) milităm pentru 
dez voltarea unei societăţi 
in cluzive, tolerante, corecte, 
empatice.

Prof. univ. dr. 
Cristina BĂLĂCEANU

Rolul femeii în educația financiară a familiei

Economia feministă

Ambasada Regatului Bel-
giei în România a organizat 
în data de 13 noiembrie 2018, 
masa rotundă „Îngrijirile de 
Lungă Durată în România în 
prezent și proiecții pentru vi-
itor”, organizată ca urmare a 
conferinței „Creșterea acce-
sului la servicii de îngrijiri la 
domiciliu pentru bătrânii din 
România”, găzduită de Comi-
sia de Sănătate și Familie a 
Camerei Deputaților în sep-
tembrie 2017. 

În contextul unei accen-
tuate creșteri demografice a 
populației peste 65 de ani, 
dar și a unor politici publice 
deficitare pentru acoperirea 

efectivă a populației vârstnice 
cu servicii minime de îngrijiri 
de lungă durată, colaborarea 
instituțională este esențială 

pentru creșterea eficacității 
măsurilor de politici publice.

În prezența Excelenței 
sale, domnul Thomas BAEKE-

LANDT și a președintelui 
ADR Flandra, domnul Jozef 
Goebels, masa rotundă a 
avut ca obiectiv continuarea 
colaborării instituționale și a 
dezbaterii problematicii îngri-
jirii persoanelor vârstnice din 
România în cadrul unui cerc 
larg de actori instituționali 
(furnizori de servicii precum 
Caritas, Fundația Crucea Alb-
Galbenă, Asociația 4Change, 
Adam Slatina Timiș, Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” Bucu-
rești, decidenți politici la nivel 
de ministere, membri ai parla-
mentului) și identificarea unor 
direcții comune de acțiune. 

Ionuț ARDELEANU

Îngrijirile de lungă durată în RomâniaMasă 
rotundă
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Observarea, fotografierea, 
hrănirea păsărilor constituie un 
hobby amuzant și interesant, 
iar această activitate simplă 
poate oferi beneficii majore 
pentru sănătate și contribuie la 
creșterea ca lității vieții oricui. 

Acest hobby 
te poate face mai fericit

Deși uneori nici măcar 
nu este nevoie să părăsești 
locuința pentru a le admira, mai 
devreme sau mai târziu, păsă-
rile ne vor atrage în aer liber. 
Admirarea chiar și de la geam 
a păsărilor este suficientă pen-
tru a ne schimba în bine starea 
interioară, cercetătorii vorbesc 
despre o legătură între starea 
noastră și petrecerea timpului 
liber afară. Când suntem în aer 
liber, avem tendința de a res-
pira mai profund. Cu mai mult 

oxigen transportat către toate 
celulele corpului, inclusiv creier, 
devenim mai vigilenți, iar starea 
noastră de spirit este mai bună. 

Locuri nevăzute încă, 
experiențe noi

Urmărirea păsărilor în ha-
bitatele lor naturale ne scutu-
ră de rutinele și obișnuințele 
noastre. Atunci când privești 
soarele peste o pajiște, sau 

când te plimbi într-un parc 
pentru a căuta sticleți, toa-
te acestea ne duc dincolo de 
experiențele obișnuite. Pen-
tru mulți pasionați, odată ce 
au ajuns să cunoască păsă-
rile din zona lor, există o cu-
riozitate pentru speciile din 
alte părți ale lumii. „Birding-ul” 
(observarea păsărilor) poate 
fi motivația de a călători, fiind 

o modalitate interesantă de a 
vă extinde cunoștințele despre 
lume în general.

Hrăniți păsările 
iarna - Le puteți ajuta 
să supraviețuiască
Societatea Ornitologică Ro-

mână ne informează că odată 
cu instalarea perioadei reci, 
hrana de bază a păsărilor in- a păsărilor in-
sectivore dispare, iar fructele 
diferiților arbuști și copaci sunt 
pe terminate. Acesta este mo-
mentul în care putem să le dăm 
o mână de ajutor prietenilor 
noștri înaripați. Le putem oferi 
diverse tipuri de hrană, pe care 
o vom pune în locuri special 
amenajate dis de-dimineață, 
pentru a fi găsită de păsările 
flămânde care pornesc devre-
me în căutarea acesteia. 

Alina PERJOIU

TIMP LIBER/ISTORIE

11 noiembrie, ora 11.00 
reprezintă un moment speci-
al în istoria universală. Este 
vorba de momentul în care 
armele au tăcut în Marele 
Război. Este, de asemenea, 
ziua în care ne onorăm eroii.

La fel ca toate celelalte 
state, și România are eroi de 
care își amintește mult prea 
rar. Despre nume precum 
Ecaterina Teodoroiu (prima 
femeie-soldat din armata ro-
mână care s-a sacrificat pe 
câmpul de luptă), Constan-
tin Prezan (unul dintre marii 
mareșali din timpul Primu-
lui Război Mondial), Eremia 
Grigorescu (general purtând 
multiple decorații și părintele 
devizei „Pe aici nu se trece!”) 
sau Alexandru Averescu (al 
cărui bust, aflat în curtea Mă-
năstirii Cașin, a fost dezvelit 
acum câteva zile, cu ocazia 

comemorării eroilor căzuți pe 
câmpurile de luptă) s-a tot 
vorbit.Există însă și eroi prea 
puțin cunoscuți.

Cei aproape uitați
Astfel, comandantul Con-

stantin Christescu a fost unul 
dintre cei care au întocmit 
planurile de campanie din 

1916 - 1917, fiind înlocuit, cu 
câteva zile înainte de lupta 
de la Mărășești, de generalul 
Eremia Grigorescu. Căpita-
nul Grigore Ignat a făcut parte 
din Regimentul 51/52 în tim-
pul Primului Război Mondial. 
În bătălia de la Mărășești-
Răzoare, pe 6 august 1917, 
a căzut pe câmpul de luptă, 
alături de alți 180 de soldați, 
fiind decorat post-mortem 
cu „Ordinul Mihai Viteazul”. 
Sublocotenentul Teodor Gri-
goriu a luptat sub conduce-
rea căpitanului Grigore Ignat. 
A fost singurul supraviețuitor 
al companiei de mitraliori din 
care făcea parte.

Teodor Grigoriu a fost și 
prizonier al germanilor pe 
insula Strahlsund-Danholm. 
S-a stins din viață în anul 
1974, numele său fiind con- con-
semnat pe Mausoleul de la 

Mărășești, alături de cele ale 
altor eroi români. La rândul 
său, Constantin Mușat a fost 
un erou al Primului Război 
Mondial, căzut în lupta de 
la Oituz. A fost comandat de 
grupă în cadrul Regimentu-
lui 2 Grăniceri. Constantin 
Mușat a fost rănit la Râmni-
cu Sărat, i s-a amputat bra țul 
stâng, dar a refuzat clasarea 
ca inapt medical și a cerut să 
se reîntoarcă pe front. Rege-
le Ferdinand I l-a citat pe or-
dinea de zi a armatei, descri-
ind curajul său. Acum câteva 
zile, cu ocazia comemorării 
despre care vorbeam, citeam 
undeva un comentariu care 
spunea: „Eroii nu mor nicio-
dată! Ei doar se odihnesc!”. 
Poate așa este. Totuși, aș 
adăuga „Eroii mor doar dacă 
îi uităm”!

Ana Ioana IRICIUC

Români în Primul Război Mondial

Eroii nu mor niciodată! Ei doar se odihnesc

Observarea și hrănirea 
păsărilor sălbatice: 

un hobby sănătos pentru seniori

Cum putem 
petrece 

timpul liber
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Toamna, destul de blândă 
până acum, se pregătește să ia 
vacanță, lăsând iarna să-și in-
tre în drepturi… Gospodarii au 
făcut tot ce au putut pentru a 
potoli foamea nesătulă a cămă-
rilor, care au devenit neîncăpă-
toare! Deci, poate să vină și 
frigul după datină. S-ar zice că 
următoarea grijă și emoție este 
așteptarea lui Moș Crăciun.  

Așa a fost în fiecare an și 
așa va fi și la anul, acum însă 
este altfel! Acum, tot românul 
la 1 Decembrie aniversează o 
sută de ani de la Marea Unire, 
eveniment care ne-a dat pu-
terea și sentimentul unei mari 
familii! Poporul care trăiește 
pe aceste plaiuri este un sin-
gur neam, de când e lumea! 
Ne-au atacat popoare migra-
toare în căutare de hrană și 
au plecat, unii din năvălitori, 
totuşi, nu s-au mai îndurat să 
plece și s-au hotărât să trăias-
că alături de poporul gazdă. E 
drept că au rămas și venetici 
care erau dornici nici mai mult 
nici mai puțin decât să ia țara 
cu totul…. Ei, asta e o poveste 
urâtă care se va termina oda-
tă și odată, pentru că nu poți 
răbda așa ceva oricât de blând 
este poporul român.

Totul până la curtea mea, 
copilul meu și casa mea! Stră-
ine ia aminte că pământul care 
te rabdă să-l calci are rădăci-

nile sfințite de moaștele bu-
nicilor mei, nu alor tăi! Te pri-
mesc în ospeție când vrei tu, 
dar nu mă fura, că nu-ți va fi 
bine… Deloc! Și cum spu-
neam, emoția împlinirii a o sută 
de ani de românism, ne în-
deamnă să așteptăm această 
zi cu ce avem mai bun și mai 
frumos! Dar mai cu seamă cu 
smerenie,aducându-ne aminte 

de cei care pe câmpul de luptă 
și-au jertfit viața pentru ca noi, 
urmașii lor să putem trăi aces-
tă sfântă zi! Frate, bucură-te, 
dar nu uita cui datorezi aceas-
tă bucurie! Și mai ales nu uita 
să păstrezi neștirbit darul pe 
care ți l-au lăsat. Nu uita nici 
TU, cel pe care EU te-am ales 
să-mi cârmuiești ograda… 
Pen tru că tot mai des simt cum 

plâng moșii și strămoșii mei 
sub glie cu frică, cu senti mentul 
că sunt omorâți iară și iară… 
Ță râna în care s-au transfor-
mat, este pământul nostru, al 
tuturor românilor, și nu al câ-
torva nelegiuiți care vând sân-
gele moșilor noștri pentru un 
pumn de arginți! Vorbe grele 
îmi vin pe buze şi îmi e greu 
să nu le spun, dar aşa sunt eu, 
suflet de bănăţeancă: naţiona-
listă... Dacă asta o fi un păcat 
mă iertaţi dumneavoastră, dar 
nu vreau decât o casă curată, 
o curte fără bălării şi la poiata 
mea să nu bată vulpea! Atât... 
Îmi iubesc neamul şi copiii nea-
mului meu, cărora le doresc 
tot ce e mai bun, dar în primul 
rând să aibă casa lor sfinţită de 
strămoşii lor: ROMÂNIA!

 Lucia Bădiță SECOȘANU

Sfârșit de toamnă...

CENTRUL DE ZI

Prezență cu care de mult 
suntem obișnuiți ca fiind fi-
rească, domnul Vasile este 
ceea ce nu pare și pare ceea 
ce nu este! Membru al Cercu-
lui de creație, îndrăgostit de 
lucruri gingașe, pe care le cre-
ează cu pasiune, nu-ți vine să 
crezi că, domnia sa a lucrat 43 
de ani ca strungar! A fi strun-
gar, pare o meserie dură, bru-
tă, și doar cine nu s-a apropiat 
cumva de această îndeletni-
cire, nu știe de câtă finețe și 
precizie este nevoie. Asta și 
dragostea de finețe l-au adus 

la Centrul de Zi pentru a trăi 
clipe de relaxare, căutând fru-
mosul cu mâinile sale care a 
strunit și modelat fierul. Mem-
bru al Asociației de aproape 
șapte ani, a avut timp sufi ci-apte ani, a avut timp sufici-
ent să-și aleagă o preocupare 
care să-i aducă reale bucurii...
Astfel, crează flori, obiecte de 
décor și alte minunate lucruri 
tocmai bune pentru a fi oferi-
te în dar cuiva, pentru dragă 
aducere aminte! Sfatul său 
pentru cititor este acela de 

a CITI. Pentru că lectura te 
poartă acolo unde pasul nu 
te poate duce și-ți umple acel 
dor de cunoaștere care-ți ma-
cină sufletul... Deci, oameni 
buni, citiți! Domnul Vasile este 
o persoană con fortabilă, lângă 
care te simți ca în familie! Fii 
binecuvântat în continuare și 
rămâi colegul și prietenul nos-
tru, dăruindu-ne cât mai mult 
din timpul domniei tale, și noi 
îți vom fi recunoscători pentru 
aceasta! (L.B. Secoșanu)

PORTRET DE SENIOR

Vasile Costea

În așteptarea Centenarului!

Cu rădăcini înfipte-adânc
În solul sfânt al zămislirii,
Nu vom fi smulși de-aici nicicând
Din acest plai al nemuririi.
De mii de ani trudim pe-aici
Udând cu grea sudoare glia,
Am învățat doina de mici
Spre cer, doar ea ne-a fost solia.
Din loc în loc, pe la răscruci,
Unde să te închini ca-n strană,
Am ridicat troițe, cruci
De nimeni, nu ne este teamă!

Arzând mocnit, pe ploaie, vânt
În zile calde, aspre ierni,
Noi suntem apărați de focul sfânt
Nimic nu-l poate stinge peste vremi.
Pe oaspeți îi primim la masă,
Cu pita, sarea din străbuni
Să le-amintească-ntorși acasă
Că au trecut pe la români!

de MARIAN EFTINOIU

Rădăcini
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Comenzile de mică publicitate 
se fac de luni până vineri între orele 

09.00 - 15.00.
Relații la tel: 021.423.17.49/int. 219

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

Pentru a veni în întâmpinarea membrilor săi, Asociația 
C.A.R.P. “OMENIA” București pune la dispoziție datele de 
contact ale casierilor zonali și adresele punctelor de lucru 
(numerele de telefon le găsiți pe site-ul www.carp-omenia.ro).

Astfel, vă așteptăm 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.carp-omenia.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. 
Alătură-te 
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

Pe loc sau a doua zi, ÎMPRUMUTURI rambursabile în 6 – 24 de luni,
Cu dobânzi între 0,17% și 1,17% pe lună.

Servicii cu tarife subvenționate – frizerie (4 lei), coafură, manichiură, 
pedichiură, cizmărie, croitorie, reparații radio-tv, electronice și electrocasnice, 
reparații instalații sanitare și termice, kinetoterapie, consultații și tratamente 

medicale generale, oftalmologie, stomatologie, îngrijire la domiciliu etc.;
Ajutoare materiale și financiare nerambursabile, compensarea 

parțială a costurilor de spitalizare și a tratamentelor în stațiune, ajutoare 
de deces; Activități de socializare și terapii ocupaționale în cadrul 

Centrului de Zi OMENIA. Gratuit sau prin decontare de la CNAS – 
cârje, bastoane, cadre de mers, fotolii rulante etc. Asociația organizea-

ză excursii și pelerinaje cu transport subvenționat.

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
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Crăciunul, Sfintele Sărbători de Paște, 1 și 8 Martie, 
1 Octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstni-
ce, 24 iunie – Ziua Universală a iei etc., sunt doar câteva 
sărbători naționale și nu numai pe care Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA” București le cinstește în fiecare an. Imaginea de 
mai sus este surprinsă într-un moment festiv și emoționant, 
1 Decembrie, anul trecut, când am sărbătorit 99 de ani de 
la Marea Unire, cu poezie și cântece patriotice, cu pâine și 
sare, așa cum cere tradiția. Anul acesta am pregătit ceva la 
fel de special, dar cu și mai mare încărcătură sufletească, 
emoție și simțire națională. O încununare a activităților cul-
turale pe care le-am desfășurat pe parcursul anului 2018 și 
pe care le-am închinat Centenarului. (I.C.)
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Un judecător șia pus în gând să fie mai tolerant în 
ajunul Crăciunului.
 De ce ești acuzat?
 De ami fi făcut cumpărăturile cu anticipație.
 Dar asta nui un delict! Cu câtă anticipație?
 Păi înainte de a se deschide magazinul. 

BANCUL LUNII

Cocktail de sănătate 
pentru sezonul rece!

Punctul de distribuție al produ-
selor naturiste HOFIGAL din ca-
drul Asociației C.A.R.P. „OMENIA” 
București vă propune o serie de 
produse de succes în rândul vârst-
nicilor, fără adaos comercial și pen-
tru toate buzunarele. Un cocktail de 
sănătate care, odată cu venirea se-
zonului rece, ține afecțiunile tipice 
la distanță: Hof.Imun, supliment ali-
mentar cu echinacea, vitamina C și 
zinc care asigura și susține sănăta-
tea sistemului imunitar; Salicilol na-
tural-alternativa naturală a aspirinei; 
Polivitatmine naturale de Hofigal cu 
calciu și magneziu pentru completa-
rea deficiențelor nutriționale și opti-
mizarea funcțiilor organismului.

APARIȚIE EDITORIALĂ

În condiții grafice extra- 
or dinare și ca o încununare  
a faptelor bune care ne-
au în soțit pe parcursului 
unui an, a apărut raportul 
de ac ti vitate pe anul 2017, 
an în care, asociația noas-
tră, după cum mărturisește 
și președintele Gheorghe 
Chioaru, “și-a continuat ac-
țiunile de protecție socială 
și promovare a drep turilor 
vârstnicilor. Problematica 

de vine tot mai complexă și 
fără inovație și perfecționare 
continuă nu putem asigura 
o calitate crescută în ceea 
ce privește protecția socială 
și incluziunea persoanelor 
vârstnice”. Raportul reflectă 
activitatea celor 44 de servi-
cii socio-medicale și financi-
are, care de la an la an sunt 
dezvoltate și adaptate la ne-
voile celor peste 53.000 de 
membri. (I.C.)

2017
RAPORT ANUAL

Asociația 
Casa de Ajutor 
Reciproc 
a Pensionarilor 
“OMENIA“ 
București


