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legerile pentru Parla-
mentul euro-

pean și referen-
dumul din acest 
an au constituit 
un bun prilej pentru clasa 
politică românească de a 
se părui, vorba unui dis tins 
liberal, ca între găști, cu in-
strumente contondente, nu 
numai prin limbaj în scopul 
eliminării adversarilor cu 
orice preț.

A

Alegeri și referendum 
dâmbovițene

Alege ziarul nr. 1 al seniorilor din România

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 54.000 de membri!

„OMENIA” ȚI-A PREGĂTIT 
OFERTA DE PRIMĂVARĂ

Pentru prima dată în istoria C.A.R.P.-urilor, 
“OMENIA“ vine cu cea mai generoasă ofertă 

pentru toate categoriile de solicitanți: 

împrumuturi de 7 ori cotizația,
cu o dobândă de 0,17% - 1,17% pe lună.

OMENIA îți dă banii pe loc sau a doua zi! 

 

NOU

S-a deschis un nou 
punct de lucru!
Începând cu luna mai, 

Asociația C.A.R.P. „OME-
NIA” București și-a des-
chis un nou punct de lu-
cru în sectorul 4, pe Str. 
Izvorul Rece nr.3, Bl. S14, 
Sc.B, Ap.3, Parter, inter-
fon - 003. Detalii la tel. 
0752.001.416. Mijloace de 
transport - 76, 381, 116, 
141 (stația Brâncoveanu).

Congresul Național al Federației Naționale „OMENIA” 
a C.A.R.P.-urilor din România

Odată la patru ani are loc 
cel mai important eveniment 
din viața Federației Naționale 
„OMENIA”, organizația de 
pen sionari cea mai reprezen
tativă din România și recu
noscută la nivelul Uniunii Eu
ro pene. Lucrările Con gresului 
Național au reunit re pre
zentanții celor peste 129 de 
case de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, membre ale 
fede rației, cu peste 1.400.000 

de membri. „Ca președinte al 
Federației Na ționale «OME-
NIA», în baza mandatului în
cre dințat de dum neavoastră 
pentru perioa da 20152019 și 
în continuare pentru următorii 
patru ani, am acționat și voi 
acționa pentru respectarea 
drepturilor le gitime ale vârst-
nicilor, întro societate pe care 
o dorim a tuturor generațiilor, 
pentru promovarea unui trai 
decent, pe cât posibil lipsit 

de griji, pentru cât mai multă 
siguranță și mai puțină incerti-
tudine. Vă urez multă sănăta-
te, viață lungă, activă, să îm
bătrânim frumos și sănătos, 
și să fim permanent solidari! 
Să nu uitați niciodată deviza 
noas tră – «Prin noi Omenia 
exis tă!»”, sunt cuvintele pline 
de emoție ale președintelui 
Fede rației, domnul Gheorghe 
Chioaru.  

(continuare în pag. 3)

Solidaritate și unitate pentru viitor!



2 Anul IV Nr. 41/2019

Prieten vechi al Aso-
ciației noastre și implicit al 
Federației Naționale „OME-
NIA”, doamna eurodepu-”, doamna eurodepu-, doamna eurodepu-
tat Norica Nicolai, prezen-
tă la lucrările Congresului 
Național, a avut amabilitatea 
să ne acorde un interviu în 
care a subliniat importanța 
C.A.R.P.-urilor ca promotoa-
re ale drepturilor seniorilor, 
organizații care au dobân-
dit dimensiune europeană 
și care, reunite în cadrul 
Federației Naționale �OME-�OME-OME-
NIA”, reprezintă un exem-
plu de bună practică pentru 
Uniunea Europeană.  

Doamna eurodeputat 
No rica Nicolai, cu ce 
gân duri ați participat 
la Con gresul Național 
al Fe derației Naționale 
„OMENIA” a C.A.R.P.-
uri lor din România? 
Am venit în primul rând 

să ajut pentru că mă voi 
preo cupa de aceste două 
chestiuni majore, prezența 
sau mai bine spus exclude
rea Federației din Consilul 
Economic și Social și Consi
liul Național al Persoanelor 
Vârstnice, pe care eu leam 
înființat. Această organizație, 
care trebuie să fie parte a ce
lor două entități, are tot spriji
nul meu în acest sens. O so
cietate matură trebuie să știe 
să lucreze cu toate generațiile 
și să le respecte. Onoarea ar 
trebui să se învețe acasă, dar 
acasă nu prea îi mai avem 
pe părinți sau pe bunici, iar 
școala ne oferă din ce în ce 
mai puțin acest lucru.

Doamna Norica Nico-
lai, ați afirmat referitor la 
Federația Națională „OME-
NIA” că este un exem  plu 
de bună practică pentru 
Uniunea Europeană...

Așa este, pentru că în Uni
unea Europeană, în societaîn societasocieta
tea de acolo există un egoism 
de tip individual, oamenii nu 
se uită decât la bani. Acesta 
este, de fapt, criteriul de apre
ciere socială, ce venituri sau 
proprietăți ai. Ori, dacă vrem 
o Europă coezivă, o Europă 
a respectului față de cetățeni, 
trebuie să ne preocupăm și 

de altceva. Individualitatea, 
egoismul se văd și se percep. 
România este cu totul altfel, 
este mai deschisă, oamenii 
sunt mai omenoși. Deși știam 
foarte multe lucruri despre 
Federația Națională „OME
NIA”, ne cunoaștem să zic 
așa, de foarte mulți ani,  am 
rămas impresionată de acest 
congres. 

Înțeleg că ați apreciat în 
mod deosebit și grupul 
vocal Seniorii Omeniei? 
Așa este. Corul care 

nea cântat și încântat prin 
prezența vocală, la Congre
sul Federației, mia întărit 
încă o dată convingerea că 
implicarea seniorilor în astfel 
de activități ne face bine fie
căruia dintre noi, celor care 
primesc dar și celor care dă
ruiesc roadele talentului și pa
siunilor lor.

Ce le transmiteți vârst-
nicilor din România, un 
mesaj, o speranță într-o 
viață mai bună, mai de-
centă?
Generația mea nu a cres

cut cu prea multe bunuri ma
teriale. Așa erau vremurile. 
Dar am primit, la schimb, ceva 
ce nu poate fi materializat, 
nici estimat: Recunoștința, 
exprimată prin respectul față 
de cei mai în vârstă decât noi, 
prețuirea față de țara noastră 
și datoria de a lăsa în urma 
noastră ceva valoros. Vremu
rile sau schimbat, la fel și rit
mul vieții noastre. Trăim întro 
societate ce se schimbă întro 
viteză infernală, dar care uită 
să ducă mai departe valori 
precum onoarea, compasiu
nea, generozitatea celor care, 
îmbătrânind, se simt lăsați în 
spate. Speranța, fiecare șio 
construiește singur, iar oame
nii au înțeles acest lucru, anu
me că orice decident politic 
care le promite ceva nu face 
decât să se compromită. Știe 
că nuși va onora promisiuni
le. Dar, dacă vom construi în 
continuare pe această bază 
solidă,anume pe solidaritate, 
pe ajutor reciproc și pe ome
nie,  vom reuși. 

Ionuț CRIVĂȚ

INTERVIU
Norica Nicolai, eurodeputat și vicepreședinte al Grupului ALDE

“Dacă vom construi bazându-ne pe solidaritate, 
pe ajutor reciproc și pe omenie, vom reuși!”

Problemele vârstnicilor, 
dezbătute la Congresul Federației 

Naționale “OMENIA”
Excluziunea financiară a vârstnicilor, ca şi izolarea, 

asistenţa socială şi cea medicală au reprezentat prin-
cipale subiecte aflate pe ordinea de zi a lucrărilor Con-
gresului Naţional al Federaţiei „OMENIA” a C.A.R.P.-
urilor din România. Acţiunile Federaţiei Naţionale 
„OMENIA”, al cărei președinte este domnul Gheorghe 
Chioaru, au drept țintă protecţia și incluziunea socială 
a vârstnicilor, angajarea persoanelor vârstnice şi îm-
bătrânirea activă, economia socială, reforma pensiilor, 
anti-discriminarea şi solidaritatea între generaţii. 
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Majoritatea alegătorilor, 
cu siguranță majoritatea 
covârșitoare a celor din me-
diul rural, nu știau mai nimic 
despre europarlamentarul 
care le va reprezenta inte-
resele la Bruxelles „adică la 
Londra” după spusele unui 
agricultor intervievat de un 
post de televiziune.

Așa că, electoratul a vo-
tat și de data aceasta par-
tide și nu persoane care îi 
pot reprezenta interesele. 
Oricum, dezamăgirea a fost 
mult prea mare când și-au 
dat seama că europarla-
mentarii români au votat 
cu familia politică europea-
nă din care fac parte. Cei 
care știu cine este Frans 
Timmermans și aprecierile 
pe care le-a făcut la adre-
sa instituțiilor din România 
sunt îngroziți de ideea că 
social democrații români îi 
vor da votul, fostului ofițer 
de informații olandez, pen-
tru o funcție din care va 
conduce destinele Europei.

Dar, degeaba îi învinuim 
pe alegători că nu au votat cu 
cine trebuie ori nu s-au pre-
zentat la vot. Campania elec-
torală a fost sub orice cri tică. 
Partidele nu s-au pregătit te-
meinic pentru emi si unile te-
levizate, nu și-au prezentat 
propriile programe, realizări 
și viitoare proiecte, au urmă-
rit să-și denigreze permanent 
adversarul. În stradă, grupu-
rile de presiune constituite 
după modele interbelice, cu 
posibile influențe neonaziste 
dar și neomarxiste au viciat 
adunările publice și au sfidat 
bunul simț.

Partidele �vechi” și cele 
�istorice” au simțit din plin, 
suflul în ceafă al partide-în ceafă al partide- ceafă al partide-
lor noi și o teamă profundă 
față de electoratul indecis și 
cel pasiv care atunci când 
este mobilizat inteligent 
răs toarnă toate sondajele 
instituțiilor de profil.

Strategiile partidelor au 

fost completate de trucuri 
tactice abile și trucuri cu 
efecte ca la circ.

Peședintele a revenit 
în forță, în două luni, pro- forță, în două luni, pro-în două luni, pro- două luni, pro-
ducând efecte pentru doi 
ani, un ziarist vârf de lance al 
liberalilor a urlat cât un par-
tid întreg, liderul Pro Româ-întreg, liderul Pro Româ-, liderul Pro Româ-
nia a avut o singură țintă, 
persoană fizică, Alianța 2020 
USR Plus și-a identificat 
mai bine electoratul, PSD a 
arătat că ursul încolțit de o 
haită mare de câini, PMP a 
primit cam ce merita.

Dar, bomboana pe co-
livă a fost referendumul. 
Mulți alegători nu știau ce 
înseamnă amnistie, nici ce 
este o ordonanță de guvern 
sau ordonanță de urgență de 
guvern, nici în trebările puse 
în conclu zie nici implicațiile 
votului lor. Abia când au 
ajuns în fața urnelor și s-au 
tre zit cu 3 buletine de vot au 
conștientizat, unii, că votul 

lor contează.
Acum, după cunoașterea 

rezultatelor, mulți își pun 
întrebarea ce fel de re-
pu blică ar trebui să fim 
– prezidențială sau parla-
men tară, să-ți în cre dințezi 
destinele pre șe dintelui sau 
parlamentu lui? Regimul 
acesta, semiprez idențial, 
parcă ne dă prea multe bătăi 
de cap și contribuie, prin 
disputele permanente, la 
menținerea poziției de oaie 
neagră a Europei. Oricum 
nu ne puneam prea mari 
speranțe în europarlamen-în europarlamen- europarlamen-
tarii de pe Dâmbovița, dar 
nici nu ne-am străduit prea 
mult. Sunt, de fapt, nuanțele 
dâmbovițene de acum carac-
teristicele perene ale pla-
iului mioritic? Vom vedea. 
Mai ales că am crezut că am 
intrat într-o Europă creștină 
și am constatat că este în 
curs de islamizare în numele 
multiculturalismului.

(urmare din pagina 1) EDITORIAL
Alegeri și referendum dâmbovițene

(continuare din pag. 1)
În cadrul lucrărilor congre congre

sului la care neau onorat cu 
prezența invitați de marcă, au 
fost dezbătute problemele cu 
care se confruntă vârstnicii din 
România, cum ar fi excluziu
nea financiară, izolarea socia
lă sau cele legate de asistența 
medicală. Au fost prezentate 
raportul de activitate al Comi
tetului Director al Federației pe 
perioada 20152019, precum 
și planul de acțiune pentru anul 
în curs. Un punct important 
lau reprezentat prezentarea și 
dezbaterea Strategiei de dez
voltare a Federației Naționale 
„OMENIA” pentru perioada 

20192023, care oferă o nouă 
perspectivă, precum și a Stra
tegiei de advocacy pentru pe
rioada 20192023, documente 
care direcționează dezvoltarea 
federației în perioada actuală 
și viitoare și care sunt adap
tate și țin seama de cadrul le
gislativ mereu în schimbare, 
pregătind C.A.R.P.urile pentru 
provocările viitoare.

De asemenea, au avut loc 
alegeri pentru forurile de con
ducere și control, în cadrul 
cărora sa întărit și mai mult 
rolul femeilor în conducerea 
fe derației, încă o doamnă fiind 
aleasă în Comitetul Director. 

Ionuț CRIVĂȚ

Congresul Național al Federației Naționale 
„OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România

Solidaritate și unitate 
pentru viitor!
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Atelierele de prestări servicii la dispoziția dumneavoastră

Croitoria și cizmăria, două meserii 
aproape uitate, reînviate la OMENIA!

Păziți-vă singuri în mijloacele de transport!

Prevenirea furturilor din buzunare (I)

Așa cum v-am obișnuit 
din numerele precedente 
ale publicației noastre, con-
tinuăm și în această ediție 
cu prezentarea celor 44 de 
servicii și activități socia-
le pe care asociația noas-
tră le oferă membrilor săi, 
gratuit sau la cele mai mici 
prețuri practicate pe piață. 
Vârstnicii, strâmtorați la 
buzunare nu-și permit luxul 
achiziționării unor pantofi 
noi sau a unei haine. Pre-
feră să și le repare pe cele 
vechi, sunt mai bune și cu 
mici reparații mai țin.

În cadrul Asociației 
C.A.R.P. „OMENIA” București 
funcționează atelierul de 
croitorie, unde prin mâna 
domnului Ion Ioniță Deacu 
au trecut mii de articole de 
îmbrăcăminte. Domnia sa, la 
cei  peste 72 de ani nu lasă 
acul și foarfeca din mână, iar 
la mașina de cusut bate mai 
ceva ca la telegraf. Este, tot

odată, un exemplu că activi
tatea neobosită, chiar și la o 
vârstă înaintată, îl menține 
în formă. Face minuni cu 
ustensilele sale de croito
rie, haine care cu niciun chip 
nu le mai consideri bune de 
îmbrăcat, meșterul nostru le 
recondiționează și le face ca 
noi. De asemenea, din mâi
nile lui nea Ioniță ies haine 
grozave, costume bărbătești, 
de damă, toate la prețuri mici 
și foarte mici. „Tot Sectorul 
5 mă cunoște și vine aici la 

C.A.R.P. pentru că sunt pre
țuri bune, poate de trei ori mai 
mici decât pe piață, și lucrare 
de calitate”, ne spune mândru 
domnul Ioniță. Și chiar așa și 
este. Veniți, nu o să regretați!

Tot în cadrul asociației 
noas tre funcționează și ate
lie rul de reparații încălță minte, 
unde domnul Mihai Postola
che, meșterul cizmar care, cu 
iscusință, repară încălțămintea 
membrilor noștri la prețuri, 
bineîn țeles, mo dice. Spre 

e xem  plu, o reparație totală și 
recondiționare a unei perechi 
de pantofi nu depășește 15 
lei. „Pensionarii care apelea-
ză la noi sunt foarte mulțumiți 
de servicii și de prețuri. Mulți 
nuși permit să cumpere ceva 
nou dar care se deteriorea-
ză repede, așa că apelează 
la noi. Cu reparațiile noastre 
încălțămintea rezistă mai mult 
decât una nouă, dar de proas-
tă calitate”, ne spune meșterul 
asociației noastre.

Ionuț CRIVĂȚ 

Vârstnicii reprezintă, fără 
îndoială, una dintre cele mai 
vulnerabile categorii sociale. 
Vârsta înaintată, afecțiunile 
fizice, resursele financiare 
reduse, excluziunea socia
lă și multe altele afectează 
acest segment de populație.

Din păcate, la cele enu
merate mai sus se adaugă 
și siguranța lor personală și 
a bunurilor pe care le dețin. 
Neam propus în acest colț 
de pagină să prezentăm câ
teva sfaturi preventive adre
sate persoanelor vârstnice și 
nu numai atunci când au de 
a face cu furturile și tâlhăriile.

Pentru început ne vom 
referi la furturile în mijloacele 

de transport în comun, un loc 
propice pentru hoții de bu
zunare. Specificul furturilor 
din buzunare constă în fap
tul că locul de acţiune este 

un spaţiu restrâns, de regulă 
favorizat de aglomeraţie, po
ziţia hoţului fiind permanent 
riscantă. Astfel, atunci când 
așteptați autobuzul sau alt 

mijloc de transport în comun 
în stațiile aglomerate, dați 
dovadă de vigilență și atenție 
față de conduita persoanelor 
de lângă dumneavoastră.

De asemenea, poziționați 
poșeta/geanta în fața dum
neavoastră, iar dacă e posi
bil, între dumneavoastră și 
un punct fix în autovehicul. 
Un sfat important, pentru că 
acolo este primul loc unde 
vor căuta: nu purtați bani sau 
valori în buzunarele laterale 
ale hainelor.

De reținut: dacă în aglo
meraţie vă simţiţi înconjuraţi 
de persoane dubioase căutaţi 
să vă schimbaţi locul. (I.C.)

(Va urma)

Reportajul 
integral îl puteți 

viziona pe 
www.omeniatv.ro
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Întro perioadă de provo
cări imprevizibile pentru sănă
tate, o tendință este sigură: 
po pulațiile din întreaga lume 
îmbătrânesc rapid și această 
tranziție demografică are im
pact asupra tutu ror aspec
telor societății. Sănă ta tea 
reprezintă un punct cen  tral 
pentru seniori, și to tuși, deși 
trăim mai mult, exis tă puține 
dovezi care să su gereze 
că acești ani în plus sunt în 
stare bună de sănătate. 

Demnitate 
și egalitate 
pentru toți!

În 2015, lumea sa unit 
în jurul Agendei 2030 pentru 
Dezvoltare  Durabilă, propu
nând ca nimeni să nu fie lă
sat în urmă și ca fiecare ființă 
umană să aibă posibilitatea 
de ași îndeplini potențialul în 
demnitate și egalitate. Strași egalitate. Straegalitate. Stra

tegia globală a Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) 
și Planul de acțiune privind 
îmbătrânirea și sănătatea 
(Stra tegia) adoptate de state
le membre ale OMS în 2016, 
oferă un cadru politic pentru 
a asigura răspunsul global la 
îmbătrânirea populației, alini
at la această agendă de dez
voltare ambițioasă. 

Strategia se angajează 

să acționeze în domenii în 
care dovezile sunt puternice 
și propune patru ani de mun
că pentru a pregăti lumea 
pentru un deceniu de acțiune 
concertată la nivel mondial  
Deceniul pentru Îmbătrânirea 
Sănătoasă  din 2020 până 
în 2030, are 10 priorități iden
tificate.

Printre acestea se evi
den țiază reali zarea unei plat

forme pentru inovare promo
vând schimbarea pentru o 
îmbătrânire sănătoasă prin 
conectarea oa menilor și a 
ideilor din în trea ga lume; 
sprijin pentru țări în ceea 
ce privește plani fi carea și 
acțiunile; colectarea mai 
bună a datelor globale pri
vind îm bătrânirea sănătoasă; 
promovarea cercetării care 
abordează nevoile prezente 
și viitoare ale persoanelor în 
vârstă; sănătate pentru toți 
– îngrijire integrată pentru 
persoanele în vârstă; alinieîn vârstă; alinie vârstă; alinie
rea sistemelor de sănătate la 
necesitățile seniorilor; crea
rea bazelor pentru sistemele 
de îngrijire de lungă durată în 
fiecare țară; realizarea unei 
campanii globale pentru a 
combate discriminarea; defi
nirea cadrului economic pen
tru investiții etc. 

Ionuț ARDELEANU

SOCIAL/ISTORIE

Despre Familia Regală a 
României sa tot scris, dar un 
personaj, membru al acesteia 
a rămas, dea lungul timpului, 
întrun con de umbră, aproa
pe uitat. Totuși, povestea sa, 
una de iubire până la sacri
ficiu, merită amintită. Acesta 
este Principele Nicolae.

Principele Nicolae sa 
născut la 3 august 1903, la 
Castelul Foişor, şi a fost cel 
deal patrulea copil al cuplu
lui princiar Ferdinand şi Ma
ria. Naşterea lui a fost „primi
tă cu bucurie de întreaga ţară 
şi popor. (...) Cu toate că nu 
era nici cuminte, nici supus, 
avea un fel al lui prin care fă
cea pe toţi săi împlinească 
voia“, nota Regina Maria în 
„Povestea vieţii mele”. Fiind 
al doilea bărbat născut în faîn fa fa
milia regală, principele Nico
lae era și al doilea pe linia de 
succesiune la tron. A primit 
totuşi o educaţie deosebită, 

însă nu una ca cea destinată 
viitorului rege. 

Regența și o mare iubire
Din ianuarie 1926, după 

cea dea doua renunţare a lui 
Carol la tron sa instituit o Re
genţă. La moartea tatălui său 
Ferdinand, în 1927, principe
le Nicolae a devenit regent la 
24 de ani, apropiinduse din 
nou de tron, de data aceasta 
ca tutore al nepotului său Mi

hai, încă minor. Principele nu 
a vrut săşi depăşească con
diţia de membru al Regenței, 
nefiind vanitos şi neavând 
ambiţii politice. Ca urmare, 
preocuparea esenţială a lui 
Nicolae a fost găsirea unei 
modalităţi de a ieşi din prim
planul vieţii publice pentru a 
se căsători cu Ioana Dolette, 
pe care o cunoscuse la Auto
mobil Club. Născută în 1902, 
Ioana Dumitrescu Dolette era 

fiica unui proprietar de tere
nuri din Tohani și soţia fiului 
lui Nicuşor Săveanu (de care 
a divorțat), fost ministru şi viişi vii vii
tor preşedinte al Camerei De
putaţilor.

Pentru Nicolae, soluţia 
perfectă a fost revenirea lui 
Carol pe tron la 6 iunie 1930. 
Pentru a se căsători cu Ioana, 
prinţul avea nevoie de acordul 
fratelui său, Regele Carol al II
lea, acestuia revenindui – în 
calitate de şef al Casei Rega
le – obligaţia de ai da, ori de 
ai refuza consimţământul. În 
ciuda tuturor împotrivirilor, 
Nicolae sa căsătorit în secret 
cu Ioana Dolette, la 2� octom Dolette, la 2� octom
brie 1931, în localitateaTohani 
(judeţul Buzău), fapt care ia 
provocat, din partea lui Carol 
al IIlea, trimiterea în străinăîn străină străină
tate în mai multe rânduri, iar 
în 1937 excluderea definitivă 
din rândul familiei regale. 

Alina PERJOIU

Povestea de iubire a prințului Nicolae

Deceniul pentru o îmbătrânire 
sănătoasă - 10 priorități globale

Organizația 
Mondială a 

Sănătății propune

Pagini de istorie
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Sărbătorile Paștelui au 
trecut... Au rămas amintirile: 
petele de vopsea de ouă pe 
perete, serviciul de cafea des
completat, că nașa lui ăla micu 
(sau ăla micu a lui nașa!), a 
spart o ceașcă (și cafetie
ra!), și era cadou de la nunta 
noastră, o grămadă de ani a 
supraviețuit, dar acum, gata! 
Atât ia fost... Fața de masă 
din olandă fină, moștenire de 
la bunica, a suferit o gravă in
cizie când nașu a tăiat pâine 
DIRECT, pe ea și neau ră
mas firește niște datorii care 
așteaptă supărate, nervoase 
și nerăbdătoare, să fie plă
tite „imediat”... după Paște! 
Așa că, sărbătorind bucuria 
așteptării Învierii Domnului, 
am reușit să ajungem cu pi
cioarele pe pământ și acum 
sufletul nostru este mai aproa
pe de patimile lui Cristos! 

Desigur, sunt convinsă că 
această sărbătoare poate fi 
cinstită fără atâta cheltuială! 
Dar asta e! Suntem români și 
la noi e musai să respectăm 
cu mare fală Paștele și Cră
ciunul! Musai, domnule, că 

râde lumea! Nimeni nu mai 
spune că supărăm pe Domnul 
dacă nu cinstim aceste zile... 
„Râde lumea!”  Și atunci nu 
mai contează că nu plătești 
lumina, gazul, întreținerea 
sau grădinița copilului! Vedem 
noi cum facem „pe urmă”!

De asemenea, nimeni nu 
mai pomenește că fala este 
un mare păcat! Și mă întreb: 
marea majoritate, fac atâ
ta tămbălău, cheltuieli și se 
zdrobesc cu spor, doar de 
ochii lumii? Se pare că da! De 
neînțeles e faptul că, în mul
te case, nimeni nu mănâncă 

carne de miel! Nici nu se con
sumă alcool.... Nici bere! Dar 
de sărbătoarea Domnului se 
rupe masa de tăvi cu friptu
ră de mieluț. Ce păcate o fi 
avut sărmanul să aibă parte 
de așa o moarte, (care moar
te ne umple de fericire și in
digestie!), sticle cu țuică, și... 
păzea tensiune arterială!, vin 
(roșu, musai roșu, normal!), 
cozonaci, salată de boeuf de 
unde „tradiția”, că biblia nu 
pomenește nicăieri de treaba 
asta!, prăjiturici, prăjiturele, 
firește nu lipsește tortul, su
curi... Dezmăț curat! Nimeni 

nu pare să se mai gândescă 
la suferința și jertfa Domnului 
Iisus! Acum, nu vreau să par 
rea, dar prea multă petrece
re după înmormântare mi se 
pare nelalocul ei! Zău! Cred 
că ar trebui să medităm mai 
mult și să mâncăm și să bem 
mai puțin! Ar face bine și la 
suflet dar și la sănătate, nu 
credeți? Oricum, sărbătorile 
au trecut, cei care au făcut 
coadă la camerele de gardă 
din spitale sau întors la ale 
lor și viața merge mai depar
te... Aș dori să vorbesc mai 
mult despre jertfă! În viață ne 
întâlnim mereu cu sacrificii 
nerăsplătite cu puțin respect 
și despre acest lucru cred că 
e vorba și în ceea ce privește 
sărbătorirea Paștelui la noi la 
români, cel puțin! E bine să 
ne bucurăm când am depășit 
un necaz, chiar foarte bine, 
dar nici așa!

Oricum, vă doresc toate 
cele bune, iertați răutatea de 
a spune un adevăr de necon
testat și să petrecem sănătoși 
și la anul! 

Lucia Bădiță SECOȘANU 

CENTRUL DE ZI

Dragi prieteni, vă cer 
ier  tare că vin cu vești triste 
dar, tema prezentului articol 
este una tristă...

Da, prietena noastră 
Leucadia, membră apre
ciată în cadrul Cercului de 
mâini îndemânatice, sa 
scuturat de praful suferinței 
și, șia luat zborul spre Lu
mină! Înaintea ei au plecat 
și alți prieteni și desigur, 
vom pleca noi toți întro zi. 
Despre Leucadia, vor vor
bi lucrușoarele făcute de 
mâinile ei la cercul de mâini 
îndemânatice! În rest puțini 
pot spune că au știut de 

existența ei, iar cei care au 
cunoscuto, și mai puțini! 
Introvertită, stătea cuminte 
întrun colțișor și executa 
cu precizie ce i se cerea, 
vorbea puțin, toți spun că 
nau prea văzuto râzând, 
ceea ce ne poartă gândul la 
faptul că ceva tare supără
tor o apăsa... Sa aflat mai 
apoi ce boală neiertătoare, 
ducea cu ea... Am încercat 
săi fac portretul întrebând 
câțiva colegi de la cercul din 
care făcea parte, iar domni
ile lor miau spus așa:

Doamna Lucia Negoiță: 
preocupată de ceea ce fă
cea, responsabilă, iute, nu 
zâmbea, tăcută, căuta per
fecțiunea în tot ce făcea! 
Mia oferit un mărțișor făcut 
de ea și astfel, amintirea ei 
rămâne cu mine!

Domnul Costea Vasile: 
serioasă, își vedea de tre
burile ei...

Doamna Ionescu Eli
za: supusă, bună colegă, 
liniștită, preocupată de pro
blemele ei de zi cu zi.

Doamna Aurelia Bițoiu: 

retrasă, mereu îngândura
tă, cuminte.

Mergi cu Domnul, Le
ucadia, și dacă ne vezi de 
acolo de unde ești, vei ști 
că team prețuit și îndrăgit 
cu toată sinceritatea! (L. B. 
Secoșanu)

IN MEMORIAM

LEUCADIA POPA 
1.05.1957- 11.04. 2019 

Unde se termină sărbătoarea și începe ospățul...

Gânduri depre Sărbătorile 
Pascale 2019
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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 pro-
movare a drepturilor 
vârstnicilor. Intrați în 
marea fa milie OMENIA 
pentru a putea benefi-
cia de acestea. 

44 de servicii 
și activități!

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

Vă punem la dispoziție datele de contact ale 
casierilor zonali (numerele de telefon le găsiți pe 
siteul www.carpomenia.ro) și adresele punctelor de 
lucru. 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  Str. IZVORUL RECE, nr. 3, bl. S14, sc. B, ap. 3, 

Sector 4 - 0752.001.416.

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 54.000 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 radiotv, electronice și electrocasnice, reparații instalații 
sani tare 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 organizează 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

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
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ALĂTURI DE AUTORITĂȚILE LOCALE

Dea lungul timpului 
Asociația C.A.R.P. „OME
NIA” București a dezvoltat o 
serie de parteneriate și cola
borări atât cu alte ONGuri 
de profil cât și cu autoritățile 
publice locale și centrale. În 
conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 499/07.04.2004 pri
vind înființarea, organizarea 
și funcționarea  Comitetelor 
Consultative de dialog civic 
pentru problemele vârstnici
lor, în cadrul parteneriatelor, 
a avut loc recent ședința luna
ră a Comitetului Consultativ 
de dialog civic pentru proble
mele persoanelor vârstnice 
din cadrul Prefecturii Muni
cipiului Bu cu rești, ședință la 
care a partipat activ și repre

zentantul Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București, dom
nul consilier Victor Cărcăle. 
Prin implicarea și solu țiile 
oferite asociația noastră se 
dovedește un parte ner ac
tiv în domeniul ser vi ciilor 
so ciomedicale destina
te per  soanelor vârst nice. 
În deschiderea ședin ței, 
dom  nul subprefect Cor ne
liu Cârstea, a transmis par
ti ci panților mult succes în 
toate activitățile pe care 
le desfășoară în favoarea 
persoanelor vârstnice. Încă 
o recunoaștere, dacă mai 
era nevoie, a realizărilor 
asociației noastre, concreti
zate în ajutorarea și sprijini
rea vârstnicilor. (I.C.)

C.A.R.P. „OMENIA” București, 
partener activ în slujba seniorilor

r  Prin direcționarea 
a 3,5% din impozi tul 
anual pentru susținerea 
entităților nonprofit și 
a unităților de cult, 
care sunt furnizori de 
servi cii sociale, acreditați 
cu cel puțin un serviciu 
social licențiat în cazul 
angajaților și a 
pensionarilor cu un venit 
minim de 2.500 lei;

r  Prin implicarea 
în activități 
de voluntariat;

r  Printr-o donație 
financiară 
sau materială;

r  Prin direcționarea 
a 20% din impozitul 
pe profit (în cazul 
companiilor).

Cum 
ne puteți 
sprijini?

Alege un cocktail 
de sănătate!

Punctul de distribuție al produselor naturiste HOFIGAL 
din cadrul Asociației C.A.R.P. „OMENIA” București vă pro-
pune o serie de produse de succes în rândul vârstnicilor, 
fără adaos comercial și pentru toate buzunarele. De data 
aceasta un cocktail de sănătate pentru afecțiunile reuma-
tismale: CONDARTROZ  PLUS contribuie la funcționarea 
normală a articulațiilor și la menținerea mobilității acestora; 
POLIVITAMINE NATURALE CU CALCIU ȘI MAGNEZIU care 
ajută la funcționarea normală a creierului, la susținerea 
sistemului osos prin stoparea diminuării progresive a 

densității și fragilității osoase; DROJDIE 
DE BERE cu ALFALFA și SILI-
CIU ORGANIC, ca sursă bogată 
de siliciu organic și calciu pro-
movează sănătatea sistemului 
osteo-articular și favorizează 
creșterea densității osoase, 
ame liorează diminuarea pro-
gresivă a fragilității osoase. 

ATENȚIE! S-a prelungit termenul de depunere


