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Cum putem trăi sănătoși până la adânci bătrâneți?
Autor Gonul Iusein-Medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice la Spitalul Municipal Medgidia

În ultimul secol speranța de viață a crescut în
mod semnificativ, până în jur de 80 de ani, cu
variații în funcție de ţara în care trăim. Aceasta se
datorează, în mare măsură, progresului din
medicină, permițând tratarea multor boli.
Totuși, ideal ar fi să ajungem la 80 de ani fără să
avem nevoie de pumni de pastile ca să supavieţuim
de la o zi la alta. Cum putem să facem aceasta?
Pregătindu-ne de bătrânețe încă din tinerețe printrun stil de viață sănătos.
În ce constă un stil de viață sănătos?









Alimentație adaptată necesarului
nutriţional în funcție de vârsta,
activitatea cotidiană a persoanei
vizate
Activitate fizică adaptată vârstei,
minim 150 minute/ săptămână.
Aport suficient de lichide, în funcție
de recomandări.
Evitarea/ abandonul obiceiurilor
dăunătoare sănătății precum fumatul,
consumul de consumul de alcool,
consumul de droguri…
Un somn suficient, de calitate.
Evitarea situațiilor stresante, conflictuale;
evitarea relațiilor toxice; menținerea unei
atitudini pozitive, optimiste.

Alimentația care se potrivește unei populații
sănătoase, fără alergii și intoleranțe, constă în :
consum zilnic de legume și fructe în cantități
suficiente, in funcție de sezon și de zonă, de
preferință cât mai putin procesate, fără adaos de
sare de bucătărie sau zahăr în exces;
 aport de grăsimi de bună calitate prin consum
de pește, fructe și semințe oleaginoase, ulei
presat la rece(in cantități moderate)
 evitarea
zaharurilor rafinate, prăjelilor,
rântașurilor, sucurilor carbogazoase;
 alegerea cerealelor integrale : grâu, ovăz, orz,
porumb, orez, quinoa etc.




proteine de calitatea superioară : ouă, pește,
carne slabă, lactate degresate parțial , limitând
consumul de carne roșie, mezeluri.

Trebuie să ţinem cont de faptul că obiceiurile
alimentare(și nu numai)se formează din copilărie,
iar adulții trebuie să se gândească la viitorul
copiilor, ajutându-i și incurajându-i pe aceștia(mai
ales prin puterea exemplului personal) să facă
alegeri sănătoase în viaţă. Totodată trebuie să
acordăm o atenție sporită prevenţiei
anumitor boli cronice în apariția cărora
este implicat și factorul genetic, mai ales
dacă în familie există deja diagnostice de
boli cronice.
Tot mai mult se discută despre rolul
poluării aerului, apei și solului în apariția
bolilor cronice și dacă vrem să avem o
populație sănătoasă pe o planetă
sănătoasă, pe viitor trebuie să avem grijă
și de mediul înconjurător, aceasta
însemnând reducerea emisiilor de noxe ,
reducerea consumului irațional și
nejustificat de resurse naturale, evitarea
folosirii pesticidelor și insecticidelor în numele
creșterii producției, reducerea folosirii plasticului și
hârtiei pentru ambalarea și transportarea
alimentelor și băuturilor, reducerea risipirii de
hrană și apă de către cei potenţi financiar,
investirea în energie regenerabilă.
Periodic trebuie să ne amintim că suntem
trecători și, totuși, eterni prin ceea ce lăsăm în
urma noastră.
Concluzionând, conform unor studii, se pare că
secretul unei "longevităţi sănătoase” îl putem
învăţa de la populațiile din jurul Mării Mediterane
care trăiesc în zone puțin poluate, însorite, in
comunități unite, consumă alimente sănătoase în
cantitate moderată(legume și fructe diverse, pește,
lactate, ulei presat la rece, fructe oleaginoase gen
fistic, migdale, alune de pădure), se odihnesc
suficient, nu au obiceiuri novice și în general sunt
alcătuite din oameni care se consideră fericiţi.

CENTENARUL MARII UNIRI DIN 1918
ÎNDEPLINIREA ASPIRAȚIILOR DE VEACURI ALE ROMÂNILOR
Prof. Dr. Adrian Ilie
Anul 2018 aduce cu sine împlinirea unui secol de la
înfăptuirea MARII UNIRI din 1918. Ideea formării
unui stat național de sine stătător, care să-i cuprindă
între hotarele sale pe toți românii, nu era nouă. Un
rol important în înfăptuirea acestui
deziderat de veacuri al vorbitorilor de
limbă română, l-a avut generația
pașoptistă, cu întâi mergătorul Nicolae
Bălcescu.
Anul 1859 va aduce prin dubla
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza,
unirea celor două Principate ale
Valahiei și Moldovei. Marile puteri se
vor speria de această întorsătură a
lucrurilor, opunându-se actului unirii
( Turcia și Austria) sau acceptându-l
pe perioada domniei lui Cuza ( Anglia,
Franța, Prusia, Sardinia, Rusia).
Odată făcut acest pas, națiunea română nu mai putea
fi oprită din drumul său către înfăptuirea idealului
național. Aveau să mai aștepte câteva decenii până
acest lucru va fi posibil. Situația internațională va
deveni favorabilă românilor, odată cu noul conflict
ruso-turc din 1877-1878. Armata română va
participa la război și va reuși să obțină
independența față de suzeranitatea Imperiului
Otoman, aflat în decădere. Independența recunoscută
de marile puteri la Berlin în 1878, aducea în
componența statului român și alte teritorii românești,
precum Dobrogea, Delta Dunării și Insula
Șerpilor din Marea Neagră. Spre bucuria românilor
din Dobrogea, aceștia se uneau cu România și
încercau împreună să refacă acest teritoriu și să-l
dezvolte.
Începutul secolului al
XX-lea va aduce pe
cerul Balcanilor, norii
negri
ai
războiului.
România se va plasa pe
poziții de neutralitate
inițial, iar mai apoi va
participa la cel de-al
doilea
război
al
Balcanilor, în urma
căruia va obține sudul
Dobrogei istorice, numit
Cadrilater. Acesta era
vechi pământ românesc, deținut de voievozii
munteni încă din vremea lui Mircea cel Bătrân.
Conflictul din Balcani nu va rezolva diferendele
dintre state, iar neînțelegerile de ordin teritorial vor
duce la declanșarea Primului Război Mondial.

România avea teritorii în afara granițelor sale, iar
declanșarea acestui conflict o va pune în situația de a
alege. Inițial își declară neutralitatea ( pentru a
organiza armata, care nu era echipată și pregătită - se
văzuse în cel de-al doilea război
balcanic), iar din 1916 va intra în
conflict alături de Antantă. După
înfrângerile din 1916, anul 1917 va
aduce importante victorii stropite cu
sângele soldaților români. Anul 1918
va găsi România în tabăra Antantei
care va repurta victorii împotriva
Puterilor Centrale, ce vor capitula pe
rând.
Primul teritoriu unit cu România a fost
Basarabia, la 27 martie 1918, uzând
de dreptul de autodeterminare al
popoarelor, Sfatul Țării va hotărî
unirea acestui teritoriu cu România ( teritoriul fusese
pierdut în 1812).
Al doilea teritoriu unit cu România a fost Bucovina,
la 15 noiembrie 1918 ( teritoriu pierdut în 1774), iar
ultimele teritorii unite cu Țara au fost: Banat,
Maramureș, Crișana și Transilvania, la 1
decembrie 1918
( Maramureș, Crișana,
Transilvania se aflau sub stăpânire străină încă din
secolele X-XIV, iar Banatul din 1718). La Alba Iulia
au luat parte peste 100.000 de participanți și 1228 de
delegați. S-a hotărât unirea pe vecie a acestor ținuturi
cu Țara.
Recunoașterea actelor de unire se va face de către
marile puteri în 26 octombrie 1920. Astfel, se forma
ROMÂNIA MARE, un stat de mărime medie, în
cadrul căruia se aflau
români majoritari și
minorități etnice diverse
care beneficiau de toate
drepturile
economice,
politice și culturale.
Anul 1918 a fost anul
descătușării energiilor de
veacuri și de așteptare a
nației române, a fost
anul DESĂVÂRȘIRII
UNITĂȚII
NAȚIONALE.
Faptul
că
suntem
contemporani cu acest eveniment trebuie să ne facă
mândri de înaintașii noștri și de jertfa celor care au
căzut pe câmpurile de bătălie pentru cauza nobilă de
formare a națiunii române unitară, independentă și
indivizibilă.
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Cȃnd", nu „dacă”
“Influenţa limbajului pozitiv”
GEORGE R. WALTER
Pe copilul dumneavoastră nu-l entuziasmează deloc
orele de limbă franceză și n-are nici un chef să-și facă
temele în fiecare seară, în seara asta vreți să-i oferiți o
recompensă pentru a-l încuraja să termine. Spuneți cu
voce tare:
„Dacă îți termini astă-seară temele la franceză, poți să
mănânci o porție mare din înghețata cu vanilie pe care
am cumpărat-o astăzi."
Apoi spuneți: „Cȃnd îți termini temele la franceză, o să
mâncăm cu toții o porție mare din înghețata cu vanilie
pe care am cumpărat-o astăzi." Care dintre cele două
fraze sugerează că vă așteptați să-și termine temele?
Care dintre ele arată că nu sunteți deloc sigur că le va
termina? Probabil ați observat că în ultima vreme
comercianții au devenit mai
atenți la mediul
înconjurător. Unele super-magazine din societatea
noastră folosesc etichete speciale pentru a indica
produsele cu ambalaje reciclabile, produsele
biodegradabile și așa mai departe. Unele magazine
oferă o reducere de câțiva cenți din suma totală atunci
când veniți cu propria dumneavoastră sacoșă. La altele
există un mic coș de gunoi destinat pungilor de plastic
care urmează a fi reciclate. Toate aceste pungi sunt o
amenințare la adresa mediului, gentru că durată lor de
viață poate atinge secole întregi, în plus, prin reciclare
se face economie de copaci și de petrol.
Pe vremea când am început să scriu această carte,
magazinul nostru local Safeway nu oferea pungi de
plastic reciclabile. Soția mea s-a hotărât să schimbe
situația. S-a dus la casier și i-a spus: „Apreciez foarte
mult eforturile pe care le faceți pentru protejarea
mediului. Când veți începe un program de reciclare a
pungilor de cumpărături?"
N-a spus „Credeti că ați putea", „V-ați gândit" sau „Ar
putea fi o idee bună să...". A spus „CȂND?"
Casierul a răspuns: „Bună întrebare. O să vorbesc
personal cu managerul înainte să-mi
termin tura. Avem nevoie de un program de reciclare.
N-o să dureze mult ca să-l punem în funcțiune."
Magazinul Safeway din Coal Creek Village are acum
un coș pentru reciclarea pungilor de cumpărături. Dacă
supermarketul dumneavoastră n-are încă așa ceva, data
viitoare când mergeți la cumpărături puneți întrebarea
„Cȃnd", nu întrebarea „De ce".
Când Citibank, UȘ West, Bank of America și AT&T
doresc să-și îmbunătățească eficiența în ceea ce
privește recuperarea creditelor, îl sună pe Bill Arnold,
director al institutului Internațional Collection
Training. Treaba lui este să le arate oamenilor cum pot
proiecta asupra altora așteptări pozitive. Observați
diferența dintre frazele:
„Uitati cum stau lucrurile: dacă puteți înapoia suma
până la sfârșitul săptămânii, renunțăm la taxele de
întarziere"
Și „Veniţi cu cecul de 67,50 $ înainte de sfârșitul

săptămânii și voi anula taxele de întârziere. În ce zi
puteți veni, până vineri, ca să vă pot credita contul?"
Bill lasă deoparte întrebarea tipică: „Credeti că ați
putea înapoia suma înainte de sfârșitul săptămânii?" El
proiectează așteptarea pozitivă că debitorul va plăti.
Scopul lui este să se asigure că acest lucru se va
întâmpla, nu să afle dacă se va întâmpla.
Dacă datornicul spune: „Asteptaţi puțin. N-am spus că
voi plăți până la sfârșitul săptămânii", Bill caută să
definească pe ce se bazează așteptarea sa pozitivă:
„Richard, sunt convins că ești un om cinstit și
responsabil, nu-i așa?" „Sigur că da."
„Si vrei să-ți onorezi obligațiile, nu-i așa?" „Pai, da,
vreau." „Deci ai vrea să rezolvi treaba asta până la
sfârșitul săptămânii, corect?" „Da, dar nu am banii
acum." Bill renunță din nou la întrebarea „Dacă" și
proiectează o așteptare
pozitivă, în loc să spună:
„Atunci când crezi că vei avea destui bani ca să
plătești?", el presupune că datornicul vrea să rezolve
problema cât mai repede, îl întreabă: „Cȃt vă lipsește
din suma care trebuie achitată săptămȃna asta?" Cu alte
cuvinte, Bill nu-l întreabă pe datornic dacă va plăti, ci
trece la întrebarea următoare, când va plăti? Iar dacă
acesta spune că pentru moment n-are destui bani, Bill
nu întreabă când va plăti, ci cât va plăti acum.
Când vreți ca o persoană să facă un anumit lucru,
puneți-i o întrebare cu caracter practic. Nu „dacă", ci
„cȃnd și cât?"
Notă succintă: Ce puteți face acum? Când observați că
ați început o întrebare folosind „dacă", reformulați-o
pentru ca ea să reflecte așteptarea dumneavoastră
pozitivă. „CȂND", NU „DACĂ" În loc să spuneți:
„Ne place noul parc pe care l-ați oferit locuitorilor din
cartierul nostru,
dar este plin de bolovani. Ne
întrebăm dacă ați putea să-i îndepărtați și să neteziți
pământul?", spuneți: „Ne place noul parc pe care l-ați
oferit locuitorilor din cartierul nostru.
Când veți
îndepărta bolovanii și veți netezi pământul?" În loc să
spuneți: „Stiu că oamenii dumneavoastră de la reparații
trebuie să fie tare ocupați, dar telefoanele noastre
trebuie reparate repede. Credeți că ați putea trimite pe
cineva astăzi?",
spuneți: „Stiu că oamenii
dumneavoastră de la reparații trebuie să fie tare
ocupați și apreciez ajutorul dumneavoastră. Deoarece
telefoanele sunt principala noastră legătură cu clienții,
trebuie reparate rapid. La ce oră puteți trimite pe
cineva, în această după-amiază?"
În loc să spuneți: „Ma întrebăm dacă puteți să...?",
spuneți: „Cȃnd veți...?"

Fragment din cartea
“Influenţa limbajului pozitiv”
de GEORGE R. WALTER
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RĂSPUNDEREA POLITICĂ ŞI JURIDICĂ A PREŞEDINTELUI
ROMȂNIEI
- consideratii teoretico-practice Răspunderea politică

Avocat Gherlan Gabriel Marius
Suportul constituţional al răspunderii politice a
Preşedintelui României îl reprezintă dispoziţiile art.
95 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora, în cazul
săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă
prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate
fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de
Senat, în şedinţa comună, cu votul majorităţii
deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii
Constituţionale (Rusu Ion, Preşedintele României, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2001., p.31-32).
Constituţia nu prevede natura faptelor a căror
comitere ar atrage declanşarea procedurii de
suspendare a şefului statului. Constitutia precizeaza
doar că ar fi vorba de fapte grave, prin care
Preşedintele
României
încalcă
prevederile
Constituţiei. Gravitatea faptelor va fi apreciată de
iniţiatorii procedurii de suspendare şi în cazul
declanşării acesteia de către cele două Camere(Preda
Mircea, Autorităţile administraţiei publice, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1999, p.46).

comună, Curţii Constituţionale, menţionându-se şi
termenul până la care aceasta trebuie să se pronunţe .
In termen de 24 de ore de la primirea avizului Curţii
Constituţionale, Camerele Parlamentului se întrunesc
în şedinţa comună pentru a hotărî asupra propunerii
de suspendare din funcţie.
La dezbateri este invitat şi Preşedintele României,
căruia i se va da cuvântul, la cererea sa, oricând în
timpul dezbaterilor, pentru a da explicaţii asupra
faptelor ce i se impută. Hotărârea se adoptă cu votul
majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Votul este secret,
prin bile.
Hotărârea adoptată de Parlament în cadrul procedurii
de suspendare din funcţie a Preşedintelui României se
comunică acestuia, în termen de 48 de ore, sub
semnătura preşedinţilor celor două Camere.
Dacă propunerea de suspendare din funcţie a fost
aprobată, hotărârea se trimite şi Guvernului în
vederea iniţierii proiectului de lege privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului pentru
demiterea Preşedintelui.
Demiterea din funcţie este o sancţiune politică severă,
deoarece ea are drept consecinţa pierderea calităţii de
Preşedinte al României. Dacă sancţiunea suspendării
din funcţie înseamnă încetarea provizorie, pe o
perioada determinată, numai a exerciţiului drepturilor
şi obligaţiilor ce decurg din această funcţie publică,
demiterea are ca rezultat pierderea definitivă a
funcţiei de Preşedinte al României şi, implicit, a
drepturilor şi obligaţiilor ce ţin de aceasta.
Prin urmare, în urma referendumului, măsura
suspendării din funcţie a Preşedintelui României, fie
va înceta, acesta reluându-şi exerciţiul drepturilor şi
obligaţiilor constituţionale, fie se va transforma în
măsura demiterii din funcţie, caz în care funcţia va
deveni vacantă.
Trebuie reţinut faptul că demiterea Preşedintelui
României, deşi este un act politic, legiuitorul nu 1-a
lăsat în competenţa Parlamentului, aşa cum a făcut cu
măsura suspendării , ci în competenţa electoratului,
care 1-a ales în funcţie, deoarece demiterea are efecte
juridice radicale şi definitive.
Aşa cum în procedura suspendării din funcţie,
Preşedintele
României putea da
explicaţii
Parlamentului şi chiar Curţii Constituţionale cu
privire la faptele sale ce i se imputa, tot aşa, după
declanşarea procedurii referendumului, el se poate
adresa poporului, în virtutea dreptului la apărare,

Propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui
României poate fi iniţiată, potrivit art. 95 alin. (2) de
cel puţin o treimi din numărul deputaţilor şi
senatorilor şi se depune concomitent la birourile
permanente ale Camerelor Parlamentului. Birourile
permanente, sub semnătura preşedinţilor, comunică
imediat această propunere Preşedintelui României,
precizând data şi locul şedinţei comune a Camerelor.
Prin Constituţie se recunoaşte dreptul Preşedintelui
României de a da Parlamentului explicaţii cu privire
la faptele ce i se impută, care pot fi verbale sau scrise
(Ionescu Cristian, Instituţii politice şi drept constituţional, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2004.p.415).Preşedintele care conduce şedinţa
comună, după prezentarea propunerii de suspendare
din funcţie şi ascultarea explicaţiilor Preşedintelui
României, consultă deputaţii şi senatorii dacă datele
existente sunt eficiente pentru a fi sesizată Curtea
Constituţională sau dacă este necesară constituirea
unei comisii comune de anchetă. Hotărârea se ia cu
majoritatea voturilor din numărul total al deputaţilor
şi senatorilor. In cazul in care s-a hotărât constituirea
unei comisii comune de anchetă, raportul întocmit de
aceasta se trimite, prin grija preşedinţilor celor două
Camere, Curţii Constituţionale spre consultare, în
termen de 3 zile de la data depunerii raportului.
In cazul în care s-a apreciat că datele sunt suficiente,
propunerea de suspendare însoţită de informaţiile
necesare şi dovezile pe care se întemeiază, se trimit
de îndată, de către preşedintele care a condus şedinţa pentru a face precizările pe care le consideră necesare.
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Pe perioada desfăşurării referendumului, Curtea
Constituţională veghează la respectarea procedurilor
legale şi confirmă rezultatul acestuia.
Dacă electoratul nu votează demiterea Preşedintelui
României, acesta reintră în toate prerogativele funcţiei, de
la data la care s-a publicat în Monitorul Oficial hotărârea
Curţii Constituţionale de confirmare a rezultatului
referendumului.

trebuie să cuprindă descrierea faptelor care îi sunt
imputate şi încadrarea lor juridică. După primirea
cererii de către Birourile permanente, acestea vor informa
neîntârziat Preşedintele României asupra cererii de
punere sub acuzare. In cadrul şedinţei comune a celor
două Camere, preşedintele care conduce şedinţa aduce la
cunoştinţă deputaţilor şi senatorilor conţinutul cererii de
punere sub acuzare şi procedează la constituirea unei
comisii de anchetă, care, în termenul hotărât în şedinţa 4
Vrabie Genoveva, Bălan Marius, Organizarea politicoetatică a României, Institutul European, 2004, p176
comună, prezintă un raport asupra celor constatate. în
termen de 48 de ore de la depunerea raportului comisiei
de anchetă la Birourile permanente, Camerele
Parlamentului se întrunesc în şedinţa comună pentru
examinarea şi dezbaterea acestuia.
După încheierea dezbaterilor, propunerea comisiei de
anchetă se supune votului secret prin bile. Dacă se
hotărăşte punerea sub acuzare a Preşedintelui României,
Parlamentul, sub semnătura preşedinţilor celor două
Camere, solicită de îndată procurorului general al
Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
să sesizeze, potrivit legii, înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
Constituţia nu defineşte în nici un fel în ce constă fapta
de înaltă trădare. Este însă de înţeles că o asemenea fapta
nu poate fi confundată cu infracţiunea de "trădare",
prevăzută în toate codurile penale, deoarece ea are un
caracter mult mai complex .
In tot cursul procedurii de punere sub acuzare,
Preşedintele României este în drept să se apere. Pe data
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pronunţată
de Curtea Supremă de Justiţie, Preşedintele este demis de
drept şi urmează să se declanşeze procedura de instituire
a vacanţei prezidenţiale.
Ca şi în cazul referendumului prevăzut în art. 95, alin. (3)
din Constituţie, este posibil ca instanţa supremă să
constate nevinovăţia preşedintelui. Intr-o asemenea
situaţie ipotetică considerăm că preşedintele exercită în
continuare mandatul încredinţat de popor. In fond,
preşedintele beneficiază de principiul prezumţiei de
nevinovăţie.
In ceea ce priveşte răspunderea preşedintelui interimar,
Constituţia prevede în art. 99 că dacă persoana care
asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României
săvârşeşte fapte grave, prin care se încalcă prevederile
Constituţiei, se aplică art. 95 şi 98 din Legea
fundamentală.
Nu se prevede însă ce se întâmplă dacă Preşedintele
interimar ar comite fapte ce ar cădea sub incidenţa art. 96
din Constituţie. O asemenea omisiune nu poate fi
interpretată, însă, după părerea noastră, ca exonerarea
Preşedintelui interimar de răspundere penală .

Dacă însă, ca urmare a referendumului, electoratul a
decis demiterea din funcţie a Preşedintelui
României, atunci interimatul acestei funcţii, început
încă de la data hotărârii Parlamentului de suspendare
din funcţie, va continua până la depunerea
jurământului de către noul Preşedinte al României
care va fi ales.
Deşi Constituţia nu prevede, în literatura de
specialitate se consideră ca noul Preşedinte al
României va exercita un mandat complet, de 5 ani, şi
nu doar diferenţa de mandat care a rămas de
exercitat de la primul Preşedinte..

Răspunderea juridică
In ceea ce priveşte răspunderea juridică, legea
fundamentală prevede posibilitatea punerii sub
acuzare a Preşedintelui României pentru fapta
deosebit de gravă - înaltă trădare.
Art. 96 consacră procedura de impeachement, care
constă în punerea sub acuzare a preşedintelui pentru
"înaltă trădare". Constituţia nu defineşte conţinutul
acesteia. "Inalta trădare" a fost echivalată cu cea mai
gravă încălcare a jurământului şi intereselor
poporului şi ţării în exerciţiul atribuţiilor
prezidenţiale.
Procedura privind punerea sub acuzare cuprinde
următoarele faze :
1) propunerea de punere sub acuzare, care, potrivit art. 96
alin. (2), poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi
senatorilor ;
2) informarea neîntârziată a Preşedintelui privind cererea
de punere sub acuzare ;
3)convocarea
şedinţei
comune,
informarea
parlamentarilor privind cererea de punere sub cuzare şi
constituirea unei comisii de anchetă ;
4) convocarea unei şedinţe pebtru dezbaterea raportului
comisiei;
5) votarea hotărârii privind punerea sub acuzare, cu un
cvorum de două treimi din numărul deputaţilor şi
senatorilor ;
6) solicitarea procurorului general de la Parchetul de pe
lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ;
7) judecarea cauzei şi pronunţarea hotărârii de
condamnare ;
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demiterea Preşedintelui României, care are loc de
drept
la data rămânerii definitive a hotărârii .
Deci, procedura de punere sub acuzare Preşedintelui
României se declanşează pe baza unei cereri semnate
de majoritatea deputaţilor şi senatorilor. Cererea
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The Special Olympics-Paralympic Games relationship
Traian Bocu
Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca
Disabilities can be classified into six main categories: motor
disabilities; sensory disabilities; intellectual disabilities; mental
disabilities; cognitive disabilities; associated disabilities
(several associated severe disabilities). This classification is
subject to changes.
The problem of improving social inclusion for people affected
by such disabilities through physical activities and sports
competitions has been posed. Thus, the Special Olympics
World Games on the one hand, which deal with intellectual
disabilities, and the Paralympic Games on the other hand are
the highest level competitions that currently exist.
The Special Olympics World Games are an international
competition for persons with intellectual disabilities, organized
by the Special Olympics Organization (1). Intellectual
disabilities refer to significant limitations in learning, thinking,
problem solving and in the development of activities of daily
living skills. All people with intellectual disabilities are capable
of learning and having a normal daily life which includes the
ability to communicate effectively, to interact with others and
the capacity of self-care (2).
Special Olympics is the world’s largest sports organization for
children and adults with intellectual disabilities, which
provides competitions throughout the year with the
participation of over 4.5 million athletes from 170 countries.
Special Olympics competitions take place every day at local,
regional, national and international level, amounting to more
than 94,000 events a year. The Special Olympics Organization
(like the International Paralympic Committee) is recognized by
the International Olympic Committee. However, unlike the
Paralympic Games, the Special Olympics World Games are not
held in conjunction with the Olympic Games, and regional
Special Olympics Committees are not modeled on the structure
of national Olympic Committees.
The Special Olympics World Games alternate between
Summer and Winter Games. They take place every two years,
halfway between two Olympic Games (3).
The Special Olympics Foundation in Romania was created in
November 2003, as an integrated part of the worldwide Special
Olympics sports movement, initiated in 1968 by Eunice
Kennedy Shriver, sister of the American president John F.
Kennedy. This organization contributes to the social inclusion
of people with intellectual disabilities, offering them the chance
to discover and develop their sports potential and skills by
means of training programs and competition events, organized
throughout the year. The most recent Special Olympics
Summer event in which Romania also participated was the
Special Olympics World Summer Games 2015 for children
with intellectual disabilities, which took place in Los Angeles,
between 25 July and 2 August. The Romanian team included
29 athletes who participated in swimming, artistic gymnastics,
bocce, table tennis, unified football and athletics (4). The next
Special Olympics World Summer Games, the 15th edition, will
be held in 2019, in a location that has not yet been established.
Australia, Germany and South Africa have offered to host the
Games.
The most recent Special Olympics World Winter Games took
place in Pyeongchang, South Korea, in the period 29 January 5 February 2013, and the next Special Olympics World Winter
Games, the 11th edition, will be held in Graz and Schladming,
Austria, between 14-25 March 2017.
In addition to the Special Olympics World Games and the

Paralympic Games, there are also World Games for people
with hearing loss - Deaflympics.
On the other hand, the Paralympic Games are a major
international multi-sport event, which involves athletes with a
range of physical disabilities requiring the assignment of
athletes to different adapted sports and subcategories of
impairments. Given the wide variety of impairments of
Paralympic Games athletes, there are several categories in
which the athletes compete. Disabilities are divided into ten
categories. These categories are further divided into
classifications that differ from one sport to another (5).
Visually impaired people are included in Paralympic Games.
There are Winter and Summer Paralympic Games, which
since the 1988 Summer Olympic Games in Seul, South Korea,
have been held right after the Olympic Games. All Paralympic
Games are regulated by the International Paralympic
Committee (IPC). The next Paralympic Games will take place
in 2016, in Rio de Janeiro, after the OG. Historically, the
Paralympic Games developed from a small competition for
British veterans after the Second World War, in 1948, which
turned into one of the greatest international sports events at the
beginning of the 21st century. The first paralympic sports
competitions in 1948 were intended for athletes in wheelchairs,
in parallel to the Olympic Games. After 1960, Paralympic
Games were organized on a regular basis; since 1992, these
have been held three weeks after the Summer Olympic Games,
in the same location. The first Winter Paralympic Games were
organized in Sweden in 1976 (6).
Romania’s first participation in the Paralympic Games dates
back to the summer edition, in 1972, which was held in
Heidelberg (Federal Republic of Germany). Romanian
representatives participated in this competition only 24 years
later, in 1996, in Atlanta (USA). Romania won three medals in
the history of the Paralympic Games, all of which were won by
Carol-Eduard Novak, in cycling. The athlete won the gold
medal in the Men’s Individual C4 Pursuit at the Paralympic
Games in London (2012) and other two silver medals.
The first competition organized for disabled athletes, which
coincided with the Olympic Games, took place on the opening
day of the 1948 Summer Olympic Games in London (7).
Paralympic bodies make efforts to obtain the recognition of
equal treatment to that of Olympic athletes without disabilities;
however, there is currently a great difference between the
financing of Olympic and Paralympic athletes.
The social attention paid to Special Olympics and Paralympic
athletes and the efforts made for their inclusion through
organized sports activities are highlighted by many scientific
studies published in specialized international and Romanian
journals (Stănescu, 2009; Croitoru, 2010; Bota et al., 2014;
Teodorescu et al., 2007).
The extension of the Special Olympics and Paralympic areas
and the need for social inclusion of the members of these
disabled categories through sports activities raise the problem
of training specialists responsible for the education and training
of persons with disabilities, as well as for the organization of
specific competitions.
We suggest an intensification of efforts to introduce courses
focused on disability issues for students of physical education
faculties.
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TATAR TİLİN BAZI UNSURLARI
Prof. Ecrem Gafar

SAYGILI DOSTLAR,
Üyrenci ballarımızga ve caşlarımızga, ana
tilimiz TATARCA' nın qısqaşıq
GRAMATİKA' sından FONETİKA
unsurlarını bildirmege - üyretmege
istiymiz.
*** TATAR TİLİN BAZI UNSURLARI
1. SESLER VE HARFLER
( SUNETE Şİ LİTERE )
*** - SESLER aytılır ve eşitilirler.
- SESLERNI yazı man köstermek üşün
qullanılgan belgilerge
HARF denilir.
- HARFLER körilir, yazılır, oqılırlar.
- SÖZ (CUVÂNTUL) seslerden yasalır.
*** ORHAN ARQADAŞLARINI
SOFRAGA ŞAQIRDI.
*** - Bo bir CÜMLEDİR (PROPOZİȚİE).
'' Cümleler sözlerden yasalır.
- Bo cümlede qaş söz bar ?
- Birinci söz qaysı ?
- Orhan sözinde qaş ses bar ? Qaş harf
bar ?
- Sofraga sözinde qaş ses bar ?
- Ama, şaqırdı sözinde, qaş ses, qaş harf
bar ?
*** ECİK ( SİLABA )
- Aşadaqı satırlarnı (frazele) yüksek
sesmen oqınız :
.
. TAWIQ
. Qıt - qıt - qı - qıdaq,
. Qıt - qı - daq !
. Cı - mır - tam bar qar - dan aq !
. Kim - ge tiyer
. Aşa - maq ?
. Qıt - qıt - qı - daq,
. Qıt - qı - daq !
. '' ANA TİLİNİ QAYIBETKEN
MİLLETİN KELECEGİ YOQTIR''
. . ''Tilsizlik beterdir vatansızlıqtan !''

. (Şakir Selım )
.... 1.(birinci) sayfadan dewam.
. - Sözler kişkene parşalarga bölinip
aytılabilirler.
. - Söznin bo parşalarına ECİK denilir.
. - Sözler eciklerden yasalır.
. - Sâde bir(tek) ecikli sözlerde bardır.
......ALIŞTIRMA - Aşadakı sözlerni
Bakırıp ( yüksek sesmen) oqınız. Er ecikni
aytqan sonra biraz toqtanız.
. ***Şöl - ge aq qar - dan
. .Yor - gan ca - bıl - gan.
. .Cer ilk yaz - ga - şı
. .Yu - kı - ga dal - gan !
. - Aşadaqı sözlerni baqırıp oqınız :
. . Bir ecikli sözler - şöl, aq, oq, cer, at, it,
nal, taş, tuz, yaz, dut...
- . Eki ecikli sözler - ana, baba, bala,
mektep, kitap, qalem, defter, yorgan,
dalga...
- . Üş ecikli sözler - cımırta, iskembe,
pencire, merdüwen,
kögerşin, legelek...
- . Dört ecikli sözler- arabacı, arqadaşlıq,
qasabalı, çalışqanlıq...
- . Beş ve taa köp ecikli sözler de bardır arabacılıq , qondıracılıq...
. - Aşadaqı sözlerde qaş ecik bolganın
aytınız :
. Qar, üy, söz, cel, nar.
. .Masa, dolap, duwar, palto, meşe.
kündüz.
. .Teneke, kögerşin, tegerşik, patlıcan,
qaplıbaqa, tenekeci, qondıracı, sebzecilik,
aywancılıq...
........Prof. Ekrem Gafar
..........***dewam etecek !...
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Turkvision Song Contest
Turkey 2018
Turkvision Song Contest 2018
(Turkish: Türkvizyon
Şarkı
Yarışması 2018) is tentatively
scheduled to be the fourth edition
of Turkvision Song Contest, and
if all goes to plan, will be
organised by TMB TV after two
uncertain years of cancellations.
Forty-four Turkic regions, which
have either a large Turkic
population or a widely spoken
Turkic language, confirmed their
participation
in
the
contest. Austria, Latvia, Moldova,
Netherlands, Poland, Russia, Sta
vropol Krai and Sweden hope to
make
their
debut,
while
Romania,
Bashkortostan, Crimea and Khaka
ssia hope to return after a threeyear absence.
Unlike the 2015 edition which
had no semi-final stage, because
of the withdrawals from several
Russian states from the contest
due to the international relations
between the Russian Federation
and Turkey in 2015, the 2017
edition was to consist of one semi
-final and a grand final taking
place on 29 and 31 August 2017,
but was cancelled on 20 October
2017. However, if all goes to plan
in the 2018 contest, there is likely
to be two semi-finals and a grand
final, with host country Turkey to
proceed straight to the grand
final.
The Turkish Music Box
Television (TMB) competition
with media partners in each
country has chosen Tatar
Democratic Union as an active
contributor to the selection of
candidates for the competition.
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Previous editions were won by:
The first edition of Turkvizyon,
Genghiz Cutlacai was the one
who represented us in 2013 at
Eskisehir -Turcia, then in 2014
Alev Gafar and Genghiz Cutlacai
represented us with honor in
Kazan -Tatarstan, and the last but
not the list one Edvin Rachif in
2015 who honored us in Istanbul-

Turkey originally scheduled in
Turkmenistan. From 2015, a
children's competition called Bala
Turkvizyon was organized, and
the one that represented us was

Irem Kayaali from Constanta.
We thank all those who were
with us at the Turkvizyon
preselections, thanks to the media
partner at these preselections,
Alpha Media TV, "we are also
looking forward to future events",
sad finally, the president of the
Tatar Democratic Union from
Romania.

Scriitoarea Elena Netcu și-a lansat cartea despre tătari în
Medgidia
Claudia Pintilie, Ziarul Amprenta 02.07.2018

La
sfâștul
săptămânii
scriitoarea Elena Netcu, în
colaborare cu Uniunea
Democrată
Tătară
a
lansat,
la
Medgidia,
“capitala”
tătarilor
din
Romȃnia,
cartea
“Legenda emirului Nogai”.

uiţi că neamul tău tătăresc a făcut istorie în
aceste locuri cu mȃndrie şi
onoare, aici la Gurile Dunării!”.
Aflată la a unsprezecea carte
publicată, scriitoarea a cuvântat
cu mare emoţie: „Această carte a
însemnat o muncă de doi ani şi
jumătate, iar în spatele ei se află
o documentare puternică şi
solidă….”, unul dintre cei care
au contribuit considerabil la
“naşterea” acestei cărţi fiind
istoricul Victor Baumann.

trecute,

La
eveniment
a
fost
prezent preşedintele de onoare
al
UDT,
Sali
Negiat,
profesorul
de istorie Ecrem Gafar, dar și
preşedintele UDT, Naim
Belgin, şi secretarul general al
UDT, şeful comisiei de
cultură şi culte Memur
Derviş.

Uniunea Democrată Tătară a
transmis un mesaj de unire
către toţi tătarii dar şi caldele
urări ale fraţilor din Republica
Tataristan – Rusia, primite de
către delegaţia asociaţiei aflată
în perioada 12-19 iunie 2018 în Kazan
(capitala
R.Tataristan).
Profesorul
Ecrem Gafar a
conchis: “tat,
kîrîm, şongar,
nogai
etc
suntem
toţi
tătari. Aşa cum
nu
putem spune
de ardeleni sau
moldoveni că
sunt
alte
neamuri şi nu
romȃni”.
Articol preluat
de la Ziarul
Amprenta autor
Claudia
Pintilie.
Mulţumim!

Aceștia
au
vorbit
despre personajul
istoric
Kara
Nogai Isa şi
istoria tătarilor
care se află azi în
pericolul de a-şi
pierde
identitatea.
Cartea
lansată
debutează cu o
“scrisoare” către
un tătar aflat întro
dilemă
identitară
încurajȃndul cu
aceste cuvinte:
“Timur,
fii
mȃndru că eşti
tătar şi, oricȃt de
mult ţi-ai căuta
originile, să nu
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Mașinăria de război mongolă din secolul al XIII-lea.
Alexandru Matei : Prof. istorie şi istructor de tir cu arcul
In secolul al XIII-lea (mai precis pe la
mijlocul secolului, 12201260), armata mongolă a
realizat fuziunea dintre tactica
războinicilor
nomazi
și
mașinăria de război a
armatelor sedentare, ducând
la un alt nivel arta războiului
în Evul Mediu.
Armata mongolă a fost
moștenitoarea de secole a
dezvoltării militare a Asiei
centrale. Luptătorii celui mai
vechi imperiu nomad din
Mongolia, Xiongnu, aveau
cele mai simple șei, fără scară
și
cu
arcuri
inferioare
dușmanilor lor, mai rafinați în
arta războiului, chinezii. In
secolul al VI-lea, documentele
bizantine privind avarii descriu
pe lângă panoplia cavaleriei
grele din Asia Centrală (șaua
din lemn si scărițe din fier care
dau stabilitate pe un cal în
armură cu un arc compozit
foarte puternic) si tacticile de
lupta caracteristice acestora
( ambuscadele, aparițiile si
disparițiile organizate cât și
retragerile înșelătoare urmate
de valuri de săgeți și atacuri
surprinzătoare).
De-a
lungul
acestor
secole aceste tactici au
distrus
armate
neexperimentate cu atacurile
nomazilor. Armatele din Asia
Centrala nu puteau însă să
asedieze și să ocupe cetățile
sau
garnizoanele.
Abia
armata marelui Khan s-a
remarcat prin combinarea
strategiei civilizației stepelor
cu asediile perfecte si

abilităților de conducere a teritoriilor
ocupate.
Triburile mongole înainte de
Chinggis Khan (Genghis,
1206–1227) au fost extrem
de sărace din punct de vedere
militar.
Unele
izvoare
istorice afirmau ca aveau șei
din lemn și săgețile aveau
vârfuri din os, numai un sef
de trib avea scărițe de fier. Se
cunosc
puține
despre
echipamentul si strategiile
din acel timp. In timpul
dinastia Liao (907-1125) din
Mongolia Interioara , a
Kitanilor si Jurchenilor și a
dinastiei Jin (1115-1234) s-au
perfecționat
tehnicile
și
echipamentul
pe
care
mongolii aveau sa le preia
prin
unificarea
Platoului
Mongol.
De-a lungul a cinci articole
vom
urmări
scopurile,
logistica,
organizarea,
strategia, tactica, aparatura
de
asediu
și
sistemul
administrativ pe care l-a
impus în țările ocupate statul
creat de către Chinggis
Khan.
Scopurile
În ciuda reputației de cuceritori
nesățioși, mongolii înșiși au
crezut că toate campaniile lor au
avut o justificare clară. Pentru
Chinggis Khan, în special,
războiul era o vendetta personală.
După unificarea mongolilor, toate
campaniilor au fost motivate întrunul dintre cele trei moduri:
- Răzbunarea unor atacuri ale
dușmanilor din trecut asupra
strămoșilor lui Chinggis.
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- Pedepsirea celor care au dat refugiu

darughachi( guvernator mongol);
7) întreținerea traseului
yam ( linia poștală
mongolă)

dușmanilor mongolilor.
- Pedepsirea celor
care au executat solii
mongoli.
În timpul lui Güyüg
Khan(1246–1248),
mongolii au început sa
proclame explicit o idee
de cucerire a lumii.
Când trimisul papal
Giovanni da Pian del
Carpine (1185-1252) protestează împotriva
invaziei mongole asupra
regatelor catolice din
Europa Centrala, Güyüg
susține ca trimișii lui
Chinggis și ai lui Ogodei
(1229–1241) au fost
uciși. Atunci el proclamă
că “De la Răsărit până
la
Apus
toate
pământurile m-i s-au
închinat. Cine ar putea
face acest lucru contrar
poruncii
lui
Dumnezeu?”. Acum se
cerea popoarelor din toată Eurasia să
accepte ocupația mongolă, fără pretextul
vreunei infracțiuni anterioare,. Capitularea
completă
în
fața
mongolilor
era
condiționată de cele șapte
aspecte:
1) prezența personală
a conducătorului în fata
Khanului;
2) expedierea fiilor
sau
fraților
conducătorilor
ca
ostatici;
3) un recensământ;
4)
trimiterea
de
soldați pentru armata
mongolă;
5) plata tributului;
6)
numirea
unui

Totuși mongolii rar au cerut
supunere
totală
de
la
popoarele aflate dincolo de
aria lor de influentă. Înainte
de a merge la război,
mongolii trimit soli să ceară
condiții
de
capitulare.
Confruntați
cu
refuzul,
trimișii anunțau în mod
oficial declanșarea războiului în timpul soliei:
"Dacă nu credeți scrisorile noastre și porunca lui
Dumnezeu, și nu ascultați
sfatul nostru, atunci noi vom
ști cu certitudine că vreți
război. Chiar daca nu știm ce
se va întâmpla, numai
Dumnezeu știe.“
Înainte
de
desfășurarea
oricărei campanii, se cercetau
sorții prin arderea unor oase
de oaie. In perioada lui
Chinggis Khan victoria în
război a devenit semnul
aprobării divine a cuceririlor
mongole. Oficialii mongoli
au subliniat în mod repetat că
victoriile lor sunt o dovadă a
faptului că dușmanii lor au fost oameni răi și că
Dumnezeu (sau cerul) voia stăpânirea mongolă.
Odată ce este declanșat conflictul, scopul mongol
nu era jaful sau anexarea
teritoriului în litigiu și nici
primirea
tributului,
ci
subjugarea
completă
a
conducătorului inamic, care
trebuia sa fie distrus cu
întreaga familie sau să devină
un
subordonat
în
administrația mongolă.
Mongolii au încheiat în mod
repetat tratate de pace cu state
care s-au dovedit prea
puternice pentru a fi absorbite
într-o singură campanie.
Aceste tratate erau doar
temporare, și s-au simțit liberi
să reia cucerirea acelor
teritorii fără avertisment în
orice moment.
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Dacă m-aş asculta, m-aş înţelege
Fragment din cartea lui Jaques Salome şi Sylvie Galland cu acelaşi nume

A asculta
Căci întreaga existență a omului printre semenii săi
nu este altceva decât o luptă pentru a acapara atenția
celuilalt. (Milan Kundera)
E greu să îl asculți pe celălalt fără să transferi asupra
ta exprimarea lui. Pentru aceasta e nevoie de o
imensă disponibilitate și de capacitatea de a-l lua pe
celălalt ca punct de referință.
Să asculți înseamnă să primești ce spune celălalt fără
să judeci, încercȃnd să înțelegi universul său interior
prin raportare la propriul său sistem de referință.
Ascultarea activă înseamnă să-i permit celuilalt să
spună. cȃt mai mult și să se asculte în timp ce eu
încerc să reiau sau să rezum ce a spus el, ce am auzit
sau măcar ce am înțeles din ce a spus el. Mai
înseamnă și să a pui întrebări deschise, dintre cele la
care nu se poate răspunde prin da sau nu, dintre cele
care presupun un cum și nu de ce, dintre cele care îl
îndreaptă pe celălalt către el însuși.,,Și tu cum ai
reacționat? Ce ai simțit?"
Ne-am obișnuit să punem întrebări care sugerează
răspunsul: ,,Și nu ți s-a părut nedrept?", "De ce nu îl
părăsești?"
,,- Șeful mi-a adresat o remarcă neplăcută ...
- Ah! Doar știi că așa e el! N-o să se schimbe."
,,- În seara asta mă simt descurajat și obosit ...
- E și normat e atît de cald."
Pentru a asculta trebuie mai întȃi să tac, să îmi
stăpînesc impulsul de a răspunde, care este
principalul obstacol în calea ascultării. Dacă spusele
celuilalt îmi trezesc emoțiile, în mine vor exploda
nevoi stringente de a mă exprima, de a explica, de a
convinge, de a emite judecăți, de a da glas
sentimentelor sau ideilor.
Cu cât celălalt îmi este mai apropiat, cu atît
emoțiile stârnite de cuvintele lui vor fi mai puternice.
Și dacă el vorbește despre relația cu mine, cu atȃt
mai mult temerile, dorințele, amintirile sau
proiecțiile mele mă vor împiedica să-l ascult. De
aceea comunicarea intimă este atât de dificilă, de
nesigură. Fiecare cuvînt al celuilalt poate declanșa în
mine teama de a nu-l dezamăgi, de a nu fi respins, de
a nu mai fi iubit.
Să asculți înseamnă să te abții - cel puțin pentru o
vreme - de la a răspunde, de la a sufoca și de la a-ți
însuși ce spune celălalt prin încercarea de a face loc
propriei tale păreri.
Îmi spune că nu i-a plăcut această carte, și înainte să
ascult ce anume nu i-a plăcut, ce l-a deranjat, poate,
simt nevoia să acaparez subiectul pentru a-mi
exprima entuziasmul pentru această carte.
Oare n-aș putea să-l las să-și exprime sentimentele
înainte de a mi le exprima, eventual, pe ale mele?

Este imposibil ca doi oameni să se exprime simultan,
de vreme ce ei nu pot să se asculte decât alternativ.
Dar multe dintre discuții seamănă cu o luptă pentru
captarea atenției celuilalt.
,,- În ultimii ani am găsit o cale de a comunica cu
mama.
- Ah, mie îmi este imposibil, mama mea nu mă
asculta niciodată.. .
- Ne-am întîlnit ieri și am vorbit despre convingerile
noastre.
- Cu tata mi-e mai ușor."
În acest joc al cererilor încrucișate, fiecare speră să
fie ascultat cu atenție de celălalt.
Atunci cȃnd nu mă simt ascultat, înțeles, am și eu
partea mea de responsabilitate. Poate că nu m-am
exprimat suficient de clar, de direct, poate am sperat
că celălalt va ghici. Poate nu am îndrăznit să-mi fac
clara dorința: "Aș vrea să-ți vorbesc", "Aș vrea să mă
asculți", "Aș vrea să-ți spun cum am trăit eu acea
experiență."
În sufletul fiecăruia există această dorință profundă,
mai mult sau mai puțin ascunsă, de a se putea
exprima fără să fie judecat ori încurajat, nici alinat,
respins sau etichetat. Pur și simplu să fie ascultat
pentru a se înțelege mai bine pe sine.
Ascultarea este un cadou frumos pe care-l poți oferi,
cere sau primi.

A înțelege
Să-l înțelegi pe celălalt înseamnă să i te alături în
realitatea sa, să-i înțelegi diversele limbaje.
Să înțelegi ce spune, dar să-i înțelegi și zâmbetele,
privirea,
gesturile, respirația, faptele, durerile,
energiile ...
Să înțelegi presupune să fii atent, să ai capacitatea de
a acorda atenție. Calitatea unei relații este dată de
măsura în care simți disponibilitatea activă a celuilalt
și pe a ta, chiar și atunci când se manifestă prin
semne minuscule. O privire intensă, o respirație mai
profundă, un gest care propune, o tăcere care te
îndeamnă să mergi mai departe.
Să înțelegi înseamnă să treci dincolo de simpla
ascultare pentru a prinde esențialul.
•
În ce plan vorbește celălalt?
•
Într-un plan real, simbolic sau imaginar?
•
La nivel intelectual, afectiv sau anecdotic?
Paradoxul unei bune înțelegeri constă în faptul că aceasta
necesită să-l înțelegi pe celălalt în planul în care vorbește,
dar uneori trebuie să realizezi și faptul că în spatele
acestui plan se poate ascunde un altul. Astfel poți trece
dincolo de aceste cuvinte care funcționează asemeni unui
ecran, poți merge în căutarea cuvȃntului care încearcă să
se nască, asemeni unui pârâu care izvorăște după un drum
lung și tăcut prin subteran. .
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Să înțelegi ce se spune, nu întotdeauna acolo unde
se spune, ci în planul din care se spune
Dacă celălalt îmi vorbește despre ce-și imaginează,
iar eu îl aduc în planul real, înseamnă că l-am
înțeles greșit, această neînțelegere fiind adesea
cauza multor frustrări și suferințe.
Dacă eu îi spun: "Mi-ar place să-mi iau un an de
pauză pentru studiu", iar ea îmi răspunde: "Dar cu
ce o să plătim chiria?", simt că nu a înțeles că îi
vorbeam despre dorințele mele în plan imaginar.
Dacă o femeie este de mai mulți ani împreună cu un
bărbat care și-a făcut vasectomie și într-o seară îi
șoptește în ureche: "Mi-aș dori un copil de la tine",
înseamnă că ea vrea să-și facă înțeleasă dorința de a
avea un bebeluș și toate visurile despre creșterea
unui copil. Dacă el îi va răspunde: ,,Știi bine că eu
nu mai pot avea copii", cu siguranță ea nu se va
simți înțeleasă.
Acest plan imaginar are rolul de a echilibra
distorsiunile dintre realitatea exterioară și lumea
interioară a dorințelor și idealurilor noastre.
Părinții se încăpățînează adesea să distrugă
imaginarul copiilor.
,,- Dacă găsesc comoara din peșteră, îmi cumpăr un
avion.
- Știi bine că nu e nici o comoară, și apoi ce să faci
cu un avion?"
Copiii - și copiii din noi- nu înțeleg explicațiile
realiste, ei înțeleg doar că nu sunt înțeleși.
Dacă celălalt vorbește în plan cognitiv, dacă
încearcă să-și clarifice o idee sau un concept, iar eu
nu văd decât o latură afectivă, înseamnă că nu l-am
înțeles. Dar la fel de bine se poate ca el să exprime
o trăire emoțională sub forma unei generalizări.
Dacă eu preiau ideea și o dezvolt în planul
intelectual, înseamnă același lucru: că nu am
înțeles. Dacă-mi spune ce îl doare pe plan
fiziologic, trebuie să-l înțeleg în planul în care îmi
vorbește? Sau trebuie să înțeleg că aceste dureri
fizice sunt o exprimare simbolică și să le interpretez
pornind de la ce știu eu despre interlocutorul meu?
Dacă îmi spune că îl doare capul, eu pot să înțeleg
că în acea seară îi dau dureri de cap. Ce ar trebui să
fac: să schimb planul său să rămân la cel ales de el?
Înțelegere înseamnă și ce înțeleg eu - pe de o parte,
reacția mea la ce spune el, pe de altă parte, sensul
pe care îl dau eu mesajului. Dacă el spune: "Mă
doare capul", poate că reacția mea va fi: ,,Și pe
mine" sau "N-am nici un chef să-l aud văitându-se",
iar înțelesul pe care îl dau eu mesajului va fi axat
asupra mea: "Îmi reproșează ceva, îi sunt o povara"
sau asupra lui: "Poate că e prea stresat, oare are
nevoie de un masaj?"
A înțelege nu înseamnă a răspunde, și totuși
răspunsul meu va indica ce am înțeles și ce nu.

Dincolo de răspuns, valoarea ascultării depinde în
bună măsură de felul în care îmi fac simțită
prezență. Dacă intenționez să-mi îmbunătățesc
abilitățile de comunicare, trebuie în primul rând să
știu să ascult o cerere, o dorință, o nevoie fără a mă
simți obligat să o împlinesc. Să ascult o problemă
fără să am impresia că trebuie să o rezolv. Pur și
simplu să ascult și să arăt că am înțeles.
Uneori este necesar să îi arăt celuilalt cum aș vrea
să fiu înțeles.
Aș vrea să fiu înțeles în ceea ce spun astăzi, în acest
moment, fără ca celălalt să identifice întreaga mea
ființă cu ceea ce spun acum și fără să mă limiteze
la aceasta.
,,Ah! Îmi urăsc serviciul!" Da, pot să strig asta întro zi în care mă simt săturat, descurajat sau copleșit
de activitățile mele cotidiene. În cazul în care
celălalt ia remarca mea prea în serios și îmi
propune să-mi schimb meseria sau dacă îmi
argumentează că de fapt meseria pe care mi-am ales
-o îmi place, mă supăr pe el și o să am grijă să nu
mai spun, să nu-mi mai dezvălui sentimentele
trecătoare care mă încearcă.
Aș vrea să fiu înțeles fără să fiu nevoit să adaug:
"Nu e decât o clipă de nemulțumire, spun asta doar
ca să mă descarc de o trăire de moment," Ar trebui
ca el/ea să știe să-mi răspundă neutru: "Da, e o
meserie grea, mult prea obositoare ... " sau să
împărtășească pentru o clipă dorința mea de a lua
imediat o vacanță sau, și mai bine, să mă
compătimească și să mă consoleze cu tandrețe.
Ceea ce spun la un moment dat nu este decât o
fațetă a unei ființe de o complexitate imensă și pline
de contradicții. Ceea ce exprim printr-o izbucnire
firească nu este decât o parte infimă din mine; "Nu
mă limita la asta.
" Un prieten îmi spunea: "Sunt un indignat înnăscut,
indignarea mea este tonică. Mulți mă cred un veșnic
nemulțumit, dar nu sunt decât un cârcotaș vioi."
Sentimentele și senzațiile depind de momentul în
care sunt trăite. Exprimarea lor este asemenea
coloritului naturii, care se schimbă odată cu lumină.
"Nu-mi place crema de ciocolată, declară o fetiță
care tocmai a mîncat trei cupe de cremă, nu o să
mai mănânc niciodată."
Tocmai această ascultare judicioasă îmi permite să-mi
exprim pe rând slăbiciunea și entuziasmul, să mă arăt eu
însumi, așa cum sunt sub puterea clipei. Dar mă simt
liber să mă manifest doar dacă știu că de fapt celălalt nu
confundă partea cu întregul și că nu îmi scoate în
evidență contradicțiile. Eu îmi cunosc foarte bine
contradicțiile și îmi revendic dreptul de a exprima idei
și sentimente total opuse cu privire la același subiect.
"Ador această latură a unei relații care îmi permite să mă
contrazic singur, să fiu absurd și incoerent în opinii.”
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Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası 22 Temmuz’da Hatay’da
Mustafa Karagöl ve Prof. Dr. Ibrahim Öztek kaleminden
Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası 22 Temmuz 2018
tarihinde Hatay’da yapılacak. Uluslararası Aba Güreşi
Federasyonu Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş güreşlerin bu
sene daha da büyüyerek devam edeceğini ifade etti.
Aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediye
Başkanı olan Doç.Dr.Lütfü Savaş yaptığı
açıklamada;
“Dünya
Aba
Güreşi
Federasyonu olarak her sene eylül ayında
Hatay’da Dünya Şampiyonası düzenliyoruz.
4
ülke
ile
başladığımız
Dünya
Şampiyonasına bu sene 40 ülke ile
sınırlıyoruz. Dünya Şampiyonasına katılacak
olan sporcularımızın da seçme amacını
taşıyan Türkiye Şampiyonasını 22 Temmuz
Pazar günü Hatay’da yapacağız. Burada dereceye giren
sporcularımızı 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya
Şampiyonasında güreştireceğiz” diye konuştu.
Burada biz sadece Hatay’ı güzelleştirmekle kalmıyor,
aynı zamanda sportif faaliyetlerimizle de dikkat
çekiyoruz diyen Savaş yaptığı açıklamada; “Hatay
Büyükşehir Belediyesi Kadın
Basketbol Takımımız en üst lig
olan
bilyoner.com
Kadınlar
Basketbol Ligi’nde. Fenerbahçe
gibi bir takımı yenerek Türkiye
Kupası Şampiyonluğunu yaşamış
bir takımımız. Futbolda bu sene
TFF 2.Lig’den Spor Toto 1.Lig’e
çıktık. Buradaki hedefimiz bu sene
Süper Lig’e çıkmak olacak.
Hatay’ın alt yapısını çok büyük
oranda yeniledik. Asi Nehri
projemiz de sona geldik. Dünyanın
en büyük Mozaik müzesini kazandırdık. Hatay 2021
yılında uluslararası Botanik Expo’sunu yapmaya hak
kazandık. Medeniyetler Bahçesi projesi ile Avustralya ve
Çin kentleriyle yarışan Hatay, bu ülkeleri geride
bırakarak kazandık. Hatay’ın
savaş içinde olmadığını, Paris,
New York, Cenevre, Londra
kadar güvenli olduğu bu kararla
kanıtlanmış olduk. Aba Güreşi
alanını, mersahı kazandırdık.
Yine
Hatay
Büyükşehir
Belediyesi olarak örnek bir spor
kompleksi yaptık. Türkiye’de bu
şekilde tam teşekküllü, bir salon
belki bir iki tane var. Biz
belediyecilikte
başarılı
olduğumuz kadar sportif alanlarda da başarılı bir şekilde
devam ediyoruz” diyerek çalışmalarına dikkat çekti.
Aba güreşinin bir diğer önemli ismi eski Judo
Federasyonu eski Başkanı, Anadolu Aydınlar Ocağı
Genel Başkanı ve Olimpian Derneği Başkanı, Dünya
Aba Güreşi Kurucu Başkanı ve Başkan emekli Tabip
Albay Prof.Dr. İbrahim Öztek ise yaptığı açıklamada;
“Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç.Dr

Lütfü Savaş ile birlikte unutulmaya yüz tutan aba
güreşini canlandırmak için bir araya geldik. Yaklaşık 10
senedir bu güreşi önce Türkiye’de sonra da dünyaya
duyurmak için ne gerekiyorsa yaptık. bu süreçte en
büyük destekçimiz hiç şüphesiz ki; Başkan
Lütfü Savaş Bey olmuştur. Aba güreşini artık
sadece Türkiye değil dünya tanımaya başladı.
Aba Güreşi geçmişti 5000 yıllık maziye sahip
Bu spor Türklerin dört önemli sporundan biri
olarak karşımıza çıkıyor Bunlar ok atma, kılıç
kullanma, binicilik ve yıkışma (güreş).
Türkler bu dört spor sayesinde nice alpler
yetiştirmişler. Yani yenilmez savaşçılar,
cengaverler, kaptutiler, serdengetiler bu dört
spora önem verdikleri sürece devam etmiş. Gittikleri her
yere de bu sporları götürmüşler” diyerek bu sporun
tarihinden ve öneminden bahsetti.
Bugün artık Hatay sınırlarından Türkiye sınırlarına,
oradan da Asya ve Avrupa sınırlarına uzanan aba güreşi,
Uluslararası Aba Güreşi ismi altında yüzlerce hakem,
antrenör
ve
sporcular
yetiştirdiklerini vurgulayan Öztek;
“On yıldır yapılan dünya kupası
şampiyonalarında Hatay ilimizde
artık kırk kadar ülke yarışır oldu.
Bu yıl da Hatay, 22 Temmuz 2018
tarihinde
Hatay’ın
Anavatana
katılışının 79. Yılı kutlamaları
çerçevesinde Türkiye çapında
büyük bir şampiyonaya ev sahipliği
yapacak. Bu şampiyonada derece
yapan sporcular 1-2 Eylül günleri
yine Hatay’da yapılacak olan 9.
Dünya Kupası Şampiyonasında yarışacaklardır. Aba
güreşine mahsus orijinal güreş alanı mersah, dünyanın
ilk ve tek aba güreşi müsabaka alanıdır “dedi.
3000 seyirci kapasiteli mersahın Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü
Savaş ile Prof. Dr. İbrahim
Öztek’in
fikri
olduğu
ve
mimarisinin ise İbrahim Öztek’in
oğlu Mimar Kürşad Öztek’e ait
olduğu ifade edildi.
22 Temmuz'da yapılacak Türkiye
şampiyonasına, lisans sahibi tüm
aba,
serbest,
grekoromen,
karakucak, şalvar güreşçileri,
judo, kuşak güreşi, kuraş ve diğer
elbiseli
güreş
yapan
tüm
sporcuların katılabileceği açıklandı.
Mustafa KARAGÖL, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü
29 Ekim Cad. No:23, İhlas Medya Plaza. Medya Blok.,
Yenibosna-İstanbul
Telefon :+90 212 454 33 33, +90 212 454 29 57
Faks : +90 212 454 39 13
Email : mustafa.karagol@iha.com.tr
http://www.iha.com.tr
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Cooperare între “Federaţia Romȃnă de Hand to Hand Fighting”
şi “Uniunea Democrată Tătară”
Demonstrație de Kures: Kurash, Aba Gűreş și Koresh la
evenimentul “Liga Campionilor” desfăşurat în staţiunea
Mamaia vineri 10 august 2018 la Restaurant Dorna.
Mulțumim Federației Romȃne de Hand to Hand Fighting
și membrilor ei pentru posibilitatea de a promova Kureşul
la "Liga Campionilor". Mulțumiri : Președintelui Bogdan
Neagu; Vicepreşedinţilor : Sorin Radu, Ciocoiu Eugen
Marius, Mihai Gosav, Laurențiu Cozma; Arbitrilor: Ilie
Gidea, Iulian Mirică;
Restaurantului Dorna;
spotivilor
și
spectatorilor. Mulțumim
și celor care au făcut
posibilă demonstrația:
Arbitrul
Internațional
Florin
Nistor,
Vicecampionului
european
Gheorghe
Lozovanu, Medaliatului cu bronz la Campionatul
European Ionuț Mocanu, multiplului medaliat la judo
Ștefan Nistor și prietenului său medaliat la judo Şoimu
Sebastian , celor doi campioni locali Cherim Torgut și
Levent Ibram, Vicepreşedinţilor Cosmin Tănase și David
Bogdan, dar nu în
ultimul rând Membrilor
Consiliului de conducere
a Federației de Kureş:
Memur Derviș , Gelal
Timur, Sali Negiat,
Naim Ersin, Toader
Daniel, C. Bedreddin,
ş.m.a.
Sportul tradiţional al
turco-tătarilor kureş este
la fel de “bătrȃn” ca omenirea şi a fost transmis din
generaţie în generaţie, existȃnd aproape în fiecare colţ al
lumii cu mici diferenţe atȃt în denumire cȃt şi în
regulament. Turco-tătarii şi cei care au intrat în contact
cu ei sunt cei care au rezultate bune în aproape orice sport
de contact atȃt la campionatele mondiale cȃt şi la
olimpiade, deoarece acestea făceau şi încă fac parte din
viaţa de zi cu zi a acestora.
Ce au în comun sportul trupelor
speciale din Rusia şi părintele
sporturilor de contact din Asia? Întȃi de
toate dragostea pentru sport. Am
enumera încă 100 de puncte comune dar
este deajuns primul enunţat, pentru că
sportul, acest ambasador care nu are
nevoie de translator apropie inimile
oamenilor cum nimic pe lumea asta nu o
poate face.
Din negura timpului pȃnă în zilele noastre a fost păstrat
acest sport care face parte din marea familie de sporturi
tradiţionale ale turco-tătarilor. Această mostră de cultură
este prezentă în toate statele turco-tătare dar fiecare cu

particularitatea lui. Avantajul kureşului este că are reguli
simple şi poate fi practicat de orice sportiv.
Am prezentat stilul la ilic de piele fără mȃneci prezent în 2/3
din Asia, cel practicat de armata lui Genghiz Han cel mai mare
cuceritor din toate timpurile.
Apoi am prezentat stilul specific în Uzbekistan, cel practicat
de armata lui Timur un alt mare cuceritor invincibil, cel care se
practica acum în 70 state şi are 5 federaţii continentale.
În final am prezentat stilul
prezent şi în Romȃnia pe
filieră Crimeeană, dar pe
care majoritatea nu îl
consideră stil distinct ci
este inclus în
toate
variantele ca modalitate de
departajare a sportivilor
cȃnd aceştia sunt la
egalitate.
Pentru a face cunoscut
acest
sport
tradiţional
cititorului din Romȃnia UDT a lansat cartea „Lupte tradiţionale
turco-tătare” scrisă de Naim Belgin preşedintele organizaţiei
tipărită la sfȃrşitul lui 2017 şi lansată în data de 15.03.2018.
Uniunea Democrată Tătară va participa la Campionatul
Mondial de Aba Gűreş din Turcia Hatay ce se va desfăşura în
perioada 1-2 septembrie
2018.
Din
delegaţia
Romȃniei va face parte:
Preşedintele
Federației
Romȃne de Hand to Hand
Fighting Bogdan Neagu,
Preşedintele UDT Naim
Belgin, un reprezentant al
TVR Imireanu Dragoş
Cătălin, un reprezentant al
Media TV Sorin Radu,
Preşedintele de onoare al
UDT
(deputat
în
Parlamentul Romȃniei 2000-2004, subsecretar de stat 20082012) Sali Negiat, arbitrul internaţional Florin Nistor,
antrenorul lotului naţional Ersin Naim şi sportivii: Gheorghe
Lozovanu, Mocanu Ionuţ, Memet Duan, Petcu Alexandru
Gabriel şi Mihai Dorobanţu.
Campionatul Mondial de Aba Kureş în Turcia (1-2
septembrie -Hatay), va fi organizat de primăria condusă de Dr.
Doc. Lütfü Savaş în colaborare cu Federaţia
Mondială condusă de Prof. Dr. Ibrahim
Öztek unde şi-au confirmat participarea
peste 50 de ţări Vă reamintim că Romȃnia
are o medalie de bronz la campionatul
mondial de Aba Kureş în Turcia (Hatay
2015) prin Cătălin Brătulescu.
În data de 16 august 2018 UDT organizează
la Techirghiol “Festival de Kureş” în
colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al
Oraşului Techirghiol în cadrul evenimentului
“Zilele Marinei” şi “Zilele Lacului”.
Pȃnă la înfiinţarea Federaţiei Romȃne de Kureş
reprezentantul Romȃniei la cele trei stiluri este Uniunea
Democrată Tătară, care mulţumeşte tuturor pentru sprijinul
acordat.
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Romȃnia, prezentă la Campionatul Mondial de Koresh din Rusia
Claudia Pintilie, Ziarul Amprenta - 22 iunie 2018,
Pe 16 iunie, Uniunea Democrată Tătară a participat gȃndurile bune.
cu o delegaţie la Festivalul Sabantoi din Minger,
Republica
Tataristan –
Rusia. Vizita a
cuprins două
momente
importante:
Campionatul
Mondial
de
Koresh
şi
Congresul
Mondial
al
Tătarilor.
Cu
aproximativ
50.000
spectatori,
150 de sportivi din
peste 30 de ţări şi 40
de
jurnalişti
festivalul a fost o
demonstraţie de bună
organizare pentru toţi
cei interesaţi.
Romȃnia a invitat
încă şapte state să
participe la acest
festival internaţional. Cȃştigătorii au primit premii în
valoare de 50.000 de dolari. Cei șapte viteji au
primit fiecare în parte titlul de batîr, 3.000 de dolari,
medalia de aur,
diploma
şi
tradiţionalul
berbec. Șapte
premiaţi
cu
argint
au
primit
cȃte
2.000
de
dolari, iar 14
premiaţi
cu
bronz
au
obţinut cȃte o mie de dolari.
Datorită eforturilor UDT de a promova sportul turco
-tătarilor
preşedintele
Federaţiei
Mondiale
Minnakhmetov Zaudat Midekhatovich a mulţumit
delegației şi a transmis atȃt tătarilor din Romȃnia cȃt
şi locuitorilor ei, majoritari sau minoritari, toate

“Am
avut
surpriza
plăcută
să
aflăm că noi
suntem
apropiaţi
din
punct de vedere
cultural
cu
tătarii
din
Republica
Tataristan. În
momentul în care ne
întrebam dacă mai
există tătari în Rusia,
am fost martori la
Sărbătoarea
de
Bairam de vineri
15.06.2018 unde, în
centrul Moscovei, sau rugat peste un
milion de tătari. Am
întȃlnit tătari din
toate colţurile lumii, am experimentat produse
culinare apropiate de bucătăria dobrogeană dar şi
unele uitate. Am gustat kîmîz (airag), o băutură din
lapte de iapă
fermentată întrun
sat
Bogatyye Saby
cȃnd am fost să
cunoaştem
viaţa adevărată
a fraţilor noştrii
şi nu puteam să
facem asta în
Kazan sau Moscova. În Kazan, fosta capitală a
hanilor tătari, am cunoscut tătari care nu mai ştiu
limba tătară dar şi tătari care ne-au făcut să ne
simţim ca în Medgidia, capitala tătarilor din
Romȃnia”, spune Naim Belgin, preşedintele UDT.”
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Ceaiul verde - un bun remediu pentru celulită
Dintre toate beneficiile pentru sanatate ale
ceaiului verde, pierderea in greutate este cel mai
cunoscut. De asemenea, ceaiul verde este folosit
pentru detoxifierea organismului. Licoarea mai
este utilizata si in alte scopuri mai putin
cunoscute. Iata cateva dintre beneficiile oferite
de ceaiul verde, sfaturi si modalitati de preparare
ale
acestuia:
1. Specialistii in nutritie mentioneaza ca
polifenolii continuti de ceaiul verde produc
caldura suplimentara in organism si ajuta la
arderea
caloriilor.
2. Frunzele de ceai verde contin epigallocatechin
gallate (EGCG) care ajuta in lupta organismului
cu celulele canceroase fara a influenta in mod
negativ
tesuturile
invecinate.
3. Cercetatorii au confirmat in urma unor studii
aprofundate ca oamenii care includ ceaiul verde
in dieta lor au mai putine sanse sa aiba o greutate
crescuta decat cei care nu folosesc ceaiul verde.
4. Epigallocatechinele gallate (EGCG) ajuta la
moderarea pierderilor de energie pe parcusul
unei
zile
5. Ceaiul verde reduce riscul de aparitie
al
accidentului
vascular
cerebral.
6. De asemenea, ceaiul verde are un efect
favorabil asupra hipertensiunii arteriale si
a
colesterolului
rau
LDL.
7. Ceaiul verde contine catechinie, polifenoli
care diminueaza viteza de reactie a lipazelor
gastrice si pancreatice - enzime responsabile de
conversia
caloriilor
in
grasimi.
8. Catechinele distrug bacteriile care pot
provoca intoxicatii alimentare. Sunt eradicate
inclusiv toxinele produse de aceste bacterii.
9. O alta actiune a catechinelor este de a opri
evolutia si cresterea celulelor canceroase.
10. Ceaiul verde contine cofeina in cantitati
moderate, actionand prin supresia poftei de
mancare (cantitatile mari de cafeina, cum sunt
cele existente in cafea, pot cauza probleme
medicale, incluzand hipertensiunea si insomnia).
11. Ceaiul verde este indicat pentru mentinerea
unei igiene orale adecvate. Acesta contine fluor
care are rolul de a preveni aparitia cariilor.
Acesta contine inclusiv ingrediente care suprima

formarea placii bacteriene si a bacteriilor care
cauzeaza
respiratia
neplacuta.
12. Polizaharidele si alte componente din ceaiul
verde ajuta la mentinerea unor niveluri scazute
de
zahar
in
sange.
13. Ceaiul verde este bogat in antioxidanti, mai
ales vitamina E care incetineste procesul de
imbatranire.
14. In urma unor studii care au implicat subiecti
ce au consumat cate patru cesti de ceai verde in
fiecare zi, s-a constatat ca acesta previne
declansarea poliartritei reumatoide si poate
reduce simptomele la persoanele care au deja
aceasta
afectiune.
15. De peste patru mii de ani, chinezii folosesc
ceaiul verde pentru tratarea durerilor de cap si
chiar
a
depresiei.
16. Comparativ cu ceaiul negru ale caror frunze
sunt oxidate (fermentate) frunzele de ceai verde
sunt aburite si isi pastreaza capacitatile naturale
de
vindecare.
17. Ceaiul verde este indicat ca adjuvant in
tratarea a multiple boli cardiovasculare.
18. La persoanele care consuma constant ceai
verde s-a constatat o consolidare a sistemului
imunitar.
19. Ceaiul verde are in compozitie anumite
substante care pomoveaza termogeneza in
organism.
20. Compusii din ceaiul verde ajuta la reglarea
metabolismului si suprima pofta de mancare.
Acesta este principalul motiv pentru care ceaiul
verde este considerat o componenta importanta a
unei
diete.
21. S-a constatat ca la persoanele care au
consumat in mod constant ceai verde a crescut
nivelul de energie care ar putea fi consumat pe
parcursul
a
24
de
ore.
22. De asemenea, organismul arde grasimile cu o
mai mare usurinta in cazul in care ceaiul verde
este
inclus
in
regimul
alimentar.
23. In cadrul altor studii, s-a demonstrat ca
persoanele care nu au inclus ceaiul verde in dieta
lor au avut un metabolism scazut iar grasimile
din organismul lor nu erau topite cu aceeasi
usurinta ca in cazul celor care utilizau ceaiul
verde.
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24. Unele substante din ceaiul verde modifica
modul in care organismul utilizeaza hormonul
numit noradrenalina sau noepinefrina care este
responsabila de accelerarea metabolismului si
care, prin urmare, este deosebit de benefica in
cazul unei diete pentru slabit.
25. Ingredientele din ceaiul verde ajuta la cresterea
vitezei arderii grasimii si caloriilor si sunt un real
ajutor
in
cazul
oricarei
diete.
26. Mega-T un alt tip de ceai verde contine o mare
cantitate de extract de ceai verde care ajuta la
diminuarea
poftei
de
mancare.
27. Ceaiul verde Mega-T contine crom.
28. Cromul din ceaiul Mega-T ajuta la diminuarea
depozitelor de grasime din organism si stimuleaza
metabolismul. Prin urmare, in urma consumului
acestuia, grasimile vor fi arse mai rapid ca de obicei.
29. Un alt ingredient util regasit in ceaiul verde
Mega-T este planta garcinia cambogia care ajuta la
suprimarea cu succes a apetitului alimentar.
30. Persoanele care consuma cu regularitate ceai
verde, nu trebuie sa-si faca griji legate de
supraalimentare, intrucat ceaiul verde induce rapid
senzatia de satietate. Acest lucru inseamna ca oricine
va stii atunci cand consuma alimente in mod
suplimentar. Iar mai putine alimente inseamna mai
putine
grasimi.
31. Acumularea de cat mai putine calorii inseamna
un nivel mai scazut de energie, de obicei, iar
exercitiile fizice necesare pentru diminuarea
kilogramelor in plus vor fi mai dificil de realizat. Dar
cu ajutorul ceaiului verde energia va fi stimulata de
continutul
de
guarana.
32. In acest fel, ceaiul verde va putea furniza oricui
energia necesara pentru desfasurarea activitatilor
fizice care ajuta la scaderea in greutate.
33. Ginsengul siberian din ceaiul verde ofera
rezistenta
in
cazul
activitatilor
dificile.
34. Mai multa rezistenta, inseamna mai multe
activitati
finalizate.
35. Acesta creste inclusiv nivelul de energie.
36. Alte proprietati ale ceaiului de ginseng siberian
ar fi cele diuretice care induc transpiratia si implicit
pierderea de lichid, in timpul activitatilor fizice.
37. In multe cazuri, ceaiul verde este comercializat
alaturi de sugestii pentru o dieta si exerciti fizice
care ar putea reprezenta metode originale de pierdere
in
greutate.
38. Dieta cu ceai verde este o sursa excelenta de
polifenoli mai exact policatechine un grup de
antioxidanti care actioneaza asupra radicalilor liberi.
39. Radicalii liberi au efecte nocive asupra
organismului intrucat acestia sunt o cauza majora a
bolilor
si
a
imbatranirii.

40. Prezenta in dieta cu ceai verde a polifenolilor
policatechine, ofera oricui sanse mai mari de a trata
anumite afectiuni si de a mentine sanatatea optima, o
perioada
indelungata
de
timp.
41. EGCG-ul dintr-o dieta care contine ceai verde
interactioneaza cu substanta numita cafeina.
Interactiunea dintre acesti doi compusi incurajeaza
termogeneza din organism (mentinerea unei
temperaturi
inalte
a
organismului).
42. Totusi nici o dieta nu poate functiona ca un
miracol. Dieta cu ceai verde, la fel ca toate celelalte
functioneaza cel mai bine alaturi in functie de alte
eforturi personale si dietetice ale celor car doresc sa
slabeasca.
43. Dieta cu ceai verde implica retinerea de la
consumul unora dintre alimente pentru a se atinge
obiectivul dorit, si anume, pierderea in greutate.
44. Extractul de ceai verde este cel mai concentrat
produs de ceai verde care poate fi achizitionat.
45. Ceaiul verde a fost folosit din cele mai vechi
timpuri ca un remediu pentru indigestie, depresie
si
dureri
de
cap.
47. Ceaiul verde este considerat o alternativa
excelenta, naturala la alte suplimente pentru scaderea
in
greutate.
48. Conform unor studii recente privind beneficiile
pentru sanatate ale plantelor, s-a demonstrat ca
oamenii care utilizeaza extract de ceai verde, ca
supliment pentru diminuarea numarului de
kilograme, reusesc sa piarda intre 1-2 kilograme pe
luna.
49. Suplimentele de ceai verde sunt disponibile sub
forma unor tablete sau capsule standard.
50. Pentru pierderea in greutate sunt recomandate in
mod special suplimentele din extract de ceai verde
care cotin 90 mg de EGCG si 50 mg de cafeina.
51. Suplimentele de ceai verde trebuie sa se
administreze constant, de trei ori pe zi inainte de
mese.
52. Desi consumul de ceai verde nu are efecte
adverse, se va consulta medicul inainte de a-l utiliza
in mod constant.
Articol preluat
http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentrusanatate/52-de-beneficii-incredibile-ale-ceaiuluiverde_9453

19

Insula Ada Kaleh, minunăția scufundată în Dunăre 1970
Printre cele mai valoroase comori ale României,
cu o istorie de sute de ani – se numără şi insula Ada
Kaleh. Fâşia de pământ de 1,7 kilometri lungime şi
500 de metri lăţime
era populată de circa
600 de turci. Insula
era aşezată chiar în
mijlocul Dunării, la
trei kilometri în aval
de orăşelul Orşova.
Apele lacului de
acumulare
a
hidrocentrala Porţile
de Fier I au acoperit
în 1970 ceea ce
putea fi azi cel mai
atractiv
punct
turistic din România.
Ada Kaleh în limba turcă, însemnând “Insula
Fortăreaţă” şi a fost fost locuită încă din Antichitate.
Herodot amintea de Cyraunis despre aceasta şi o
descria “lungimea insulei este de 200 de stadii,
îngustă, plină de măslini şi de viţă sălbatică”.
Se pare că prima
atestare
documentară
este un raport al
Cavalerilor Teutoni din
22
februarie
1430,
despre
fortificaţiile
bănăţene, care vorbeşte
despre insula Saan cu
216 oameni. De la 1430
devine cunoscută ca
Ada Kaleh.
Din cauza poziţiei
strategice a insulei, în
conflictul
imperiului
habsburgic
cu
cel
otomaninsula Ada Kaleh a avut o importanţă
deosebită. În anul 1689 armata austriacă a construit
o fortăreaţă împotriva Imperiului Otoman. În
următoarele decenii, ocupaţia insulei Ada Kaleh s-a
schimbat de mai multe ori între Austria şi Imperiul
Otoman. În urma Tratatului de Pace de la Belgrad
din 1739, insula a rămas permanent turcilor, cu
scurte întreruperi temporare în favoarea austriecilor
între anii 1789 şi 1791.
Uitată la Congresul de pace de la Berlin (1878),
insula Ada-Kaleh a rămas posesiune turcă aflată sub
ocupaţie austro-ungară până în anul 1918/1920, când
a devenit teritoriu românesc. Majoritatea populaţiei
insulei era de origine turcă.

În ciuda expansiunii comunismului în România,
Ada Kaleh rămăsese singurul loc unde timpul se
oprise, unde oamenii trăiau după aceleaşi legi vechi
de sute de ani şi se
răsfăţau cu acelaşi
tabieturi: un fel de
cafea făcută în nisip
cu
o
aromă
deosebită,
un
parfum de trandafiri
unic, bijuterii făcute
manual la preţuri
modice şi tutun de
calitate
100%
natural.
Nicolae Ceauşescu a
căutat soluţii pentru
salvarea insulei, aducand pe insulă cei mai mari
specialisti români. Nu exista alta variantă decat
mutarea ei. S-au mutat toate monumentele, 1/4 din
fortificatii, mormântul lui Miskin Baba, considerat
un sfânt musulman de către locuitorii insulei, toate
mormintele si toate vietuitoarele. A fost o muncă
titanică, pentru care s-a
făcut
si
un
film
documentar. In ziua de
azi România nu ar mai
putea fi capabilă de o
astfel de operatiune.
Încercarea reclădirii lor
în aval pe insula Şimian
în anii următori, a fost
însă fară succes, iar
proiectul
a
fost
abandonat
deoarece
majoritatea locuitorilor
au preferat să se mute în
alte regiuni ale României
(de ex.Dobrogea) sau să emigreze în Turcia….
Deşi mulţi locuitori au sperat mereu într-un
miracol, inevitabilul s-a produs. Insula Ada Kaleh a
fost scufundată în primăvara anului 1970. Din
păcate, în prezent, totul este lăsat în paragină şi cu
greu se poate vedea un indicator pe care scrie Ada
Kaleh.
Au rămas doar legendele şi regretelor celor care
au locuit aici sau au vizitat măcar o dată un loc care
fusese unic în lume. În momentul de faţă mai există
o limbă de pământ stearpă şi un indicator pe care
scrie: Ada Kaleh.
Insula Ada Kaleh, minunăția scufundată in Dunare
1970 ”Atlantida din Romania” (documentar de arhiva)
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Competiție culinară în comunitatea tătară din Medgidia.
Salim Leman a avut cele mai bune bucate
Claudia Pintilie, Ziarul Amprenta - 22 aprilie 2018
Astăzi (22.04.2018), Biblioteca Municipală “I.
N .Roman” din
Medgidia a fost
gazda
unei
competiții inedite
organizate
de
Uniunea
Democrată
Tătară,
o
competiție
culinară, ajunsă la
cea de-a treia
ediție.
Sub
titulatura
„Tradiţie
şi
inovaţie în arta
culinară
turcotătară”
astăzi,
patru gospodine
din Medgdia, încurajate de un cvorum de aproape 80
de persoane, prieteni și rude, au pregătit câte patru
feluri de bucate
tradiționale tătărești
care au fost supuse
ochiului și papilelor
gustative drastice
ale juriului.
Pe
lângă
respectarea rețelor
tradiționale, juriul a
urmărit și noutatea
pe care gospodinele
au adus-o în fiecare
preparat cu care ele
s-au prezentat în
concurs.
“Fiecare
concurent a avut o
masă proprie pe
care și-a așezat
bucatele, masa a
fost numerotată, dar
juriul nu a știut cui
aparțin produsele.
Fiecare membru a
gustat preparatele care au fost jurizate după trei
criterii: gust, aspect și inovație. Să nu uităm de
tradiții, dar putem să actualizăm rețetele și cu
produse noi pentru că acum au apărut atât de multe

ingrediente, condimente noi la care înainte nu aveam
acces”,
spune
Ismail
Bulent,
responsabil
pentru Activitățile
UmanitarCulturale,
Știitifice
și
Comunicare din
cadrul
UDT
Medgidia.
Câștigătoare
a
fost
Salim
Leman,
o
gospodină
din
Medgidia care a
prezentat juriului
raviolli, șuberec,
poca și sultac.
Acestui
desert
tradițional tătăresc, sultac, i-au pus scorțișoară sub
forma steagului etnicilor tătari, detaliu care a luat
ochii
juriului.
Câștigătoarea
se
află
la
prima
participare.
Toți
cei
patru
participanți
au
primit premii în
bani. “Premiile au
fost în bani, dar nu
acestea au contact.
Noi
ne-am
reîntâlnit pentru a
ne aminti lucruri pe
care le-am uitat
legate de tradițiile
noastre”, a mai
spus reprezentantul
UDT Medgidia.
Evenimentul
se
dorește a deveni o
tradiție în rândul
etnicilor iar prin
acest
tip
de
concursuri
să
unească comunitățile locale de tătari.
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Claudia Pintilie; “Ziarul Amprenta”;22 aprilie 2018

Cugetări
Memur Derviş - Şeful comisiei de Culte a UDT
În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător
Astfel începe musulmanul
orice faptă, în numele lui
Allah, acesta fiind primul
verset din Coran. Cine este
Allah? El este Creatorul
tuturor lucrurilor, conform
versetului 62 din capitolul 39,
Cel care ne-a creat, să Îl
adorăm, 51/56. Cel care, nu
are asemănare, versetul 11
capitolul 42. Allah fiind Unic
în aceste trei caracteristici, şi
anume,
creaţie,
adorare,
caracteristici şi nume.
Aceste versete sunt din
Coran, Cartea
a cărei
cuvinte sunt de la Cel
Creator.
El
garantȃnd
integritatea ei, spunȃnd că El
va fi Cel care o va ocroti,
păstra.(versetul 9 capitolul
15).
Iar orice om ce doreşte săşi declară credinţa în El şi implicit în mesajul
Lui, mărturiseşte că : Nu există nimeni
adorat pe drept în afară de
Allah, iar Muhammed este
trimisul Lui.
Primul verset ce i-a fost
revelat trimisului lui Allah
este : ICRA, adică citeşte,
verset ce se regăseşte la
începutul capitolului 96,
( ordinea revelării nefind
aceeaşi cu ordinea din Coran).
“Citeşte în numele Domnului
tău care a creat, l-a creat pe
om dintr-un cheag de sânge.
Citeşte , iar Domnul tău este Cel mai
Generos. El l-a învăţat (pe om) cu condeiul.
L-a învăţat ceea ce nu ştia”.(capitolului 96,

versetele 1-5). Îndemnul, porunca, motivaţia,
cauzalitatea ş.a.m.d. fiind
evidente.
Această îndrumare către
învăţare şi cercetare o regăsim
şi în versetul 28 din capitolul
35 : „Întradevăr se tem de
Allah doar cei învăţati”, de
asemenea în capitolul 39
versetul 9 „Oare pot fi laolaltă
cei care ştiu cu cei care nu
ştiu”.
Aceste versete fiind revelate
la începutul revelaţiei, de
asemenea, în Mecca, trasând
astfel direcţia şi modul de abordare al
utimului mesaj divin ce a fost
revelat ultimului Trimis al
Creatorului omenirii, cel din
plemenea lui Ismail, fiul lui
Ibrahim, supranumit tatăl
profeţilor.
Dăruindu-i cea mai de seamă
minune
a
profetului
Muhammed, anume Cartea pe
care a garanta că o va ocroti şi care ca o
dovadă că El, Creatorul este Unicul ce
Cunoaşte viitorul, cunoscând
că ştiinţa va evolua a inclus în
acestă minune multe semne,
care nu puteau fi imaginate şi
înţelese în aceele timpuri şi
chiar multă vreme chiar după
aceea .
Minuni care au fost descoperite
de musulmani prin îndemnurile din
Cartea în care credeau. Iar când
musulmanii au renunţat să cugete
asupra mesajului de la cel Absolut,
cei ce au avut ştiinţă au rămas cel
puţin surprinşi de adevărurile
ştiiţifice din această carte, chiar dacă nu erau
musulmani, dar cu voia Creatorului au fost
îndrumaţi către adevărul absolut.
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Vești bune pentru bolnavii de diabet!
Medicul Gönül Iusein și-a deschis clinică la Medgidia
Locuitorii din Medgidia și din localitățile
învecinate, care sunt bolnavi de diabet sau au
probleme de nutriție, au la dispoziție o nouă
clinică de specialitate deschisă de medicul
Gönül Iusein. Noua locație se numește
Diamed Majestic Clinic și este situată pe
strada Kemal Agi Amet, numărul 38, din
Medgidia.
Chiar dacă aceasta a fost deschisă la
începutul lunii mai, ea a devenit funcțională
începând de sâmbătă, atunci
când a primit și „botezul”
celor prezenți la inaugurare.
Rude,
prieteni,
pacienți,
colegi sau foști colegi, toți au
ținut să fie aproape de tânărul
medic Gönül Iusein pentru a-i
ura succes în activitate.
„Este un vis îndeplinit cu
ajutorul soțului meu care a fost catalizatorul
acestei acțiuni. Altfel nu aș fi reușit. Totul a
pornit de la faptul că, la ora actuală,
Policlinica din Medgidia este distrusă. Neam dat seama că nu putem aștepta până ce
lucrurile vor începe să se miște deoarece
pacienții au nevoie de consultații. Am simțit
că trebuie să facem ceva și astfel a luat
naștere această clinică care oferă servicii
pentru pacienţii cu diabet sau cu probleme
nutriţionale. Aici includem obezitate,
malnutriție, diverse probleme de asimilare a
alimentelor. Există multe patologii care se
pot adresa acestei clinici. De asemenea,
oferim servicii pentru tulburări de
metabolism”, a declarat medicul Gönül
Iusein.
În ceea ce privește investiția, specialistul
a explicat că aceasta se ridică la peste
100.000 de euro, însă a precizat că aparatura
a fost achiziționată cu fonduri europene prin
programul Start Up România.
„Clinica beneficiază de aparatură
modernă iar pentru bolnavii cu diabet avem

contract cu CJAS, în limita prevăzută de
lege. În schimb, pe parte de nutriție
consultația costă 200 de lei”, a explicat
specialistul.
Gönül Iusein și-a început activitatea în
2013, ca medic specialist în Diabet, Nutriție
și Boli Metabolice în cadrul Spitalului Clinic
din Medgidia.
Ea spune că așteaptă venirea unui nou
coleg la spital care să preia activitatea în
domeniu deoarece dorește să
se ocupe în mod exclusiv de
clinica care tocmai ce a fost
inaugurată.
Gönül Iusein a absolvit
Facultatea
de
Medicină
Generală
din
cadrul
Universității Ovidius în anul
2007. În urma examenului de
Rezidențiat din toamna anului 2007 a optat
pentru
a
efectua
specializarea
în
Pneumologie, dar în primăvara lui 2008 s-a
lansat ideea de rezidențiat pe post. A câștigat
concursul pentru un post de medic specialist
în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, cu
locul de muncă la Spitalul Municipal
Medgidia, fiind necesar un stagiu de
pregătire de cinci ani
într-un centru
universitar. A optat pentru Cluj Napoca, unde
a petrecut un an și jumătate, timp în care și-a
format bazele cunoștințelor în diabet și
nutriție. După această perioadă a plecat în
Franța, unde a lucrat un an într-o secție de
diabet și endocrinologie și șase luni într-o
secție de cardiologie. Aici a căpătat
experiență confruntându-se cu diverse cazuri
în numeroasele gărzi efectuate în Serviciul
de Urgență.
În toamna anului 2011 s-a întors în
Constanța, pentru a finaliza rezidențiatul la
Spitalul Clinic Județean.
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Preluare: Ştire online publicată Marţi, 15 Mai
2018. Autor: Carmen MOCANU, Cuget Liber

“TOI” UN FESTIVAL CULTURAL TURCO-TATAR
„TOI”. Este primul eveniment de acest gen din Romȃnia. Prin termenul “Toi” tătarii de azi
înţeleg nuntă iar prin sunnet toi botez dar în trecut avea înţelesul de întrunire , sfat , festival,
petrecere etc.
Evenimentul este programat să se desfăşoare în perioada 28-30 septembrie 2018 cu sprijinul
Direcţiei Relaţii Interetnice (DRI), avȃnd ca parteneri Primăria şi Consiliul Local al
Oraşului Techirghiol, Asociaţia Turcilor “Osman Gazi” şi Partida Romilor Pro Europa.
Anul trecut am organizat un eveniment asemănător Toi’ului dar sperăm noi ca acest an să
adăugăm elemente noi. Evenimentul cuprinde 3 faze: 1) concurs de călărie 2) tir cu arcul
tradiţional 3) 3 stiluri de kureş
Anul trecut au participat 4 state iar acest an sperăm să aducem 10 state.
Sperăm să putem aduce chiar şi o iurtă nomadă cu sprijinul sposorilor generoşi.
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PROVERBE ŞI CITATE
1) „Țintește ce vrei, nu ce poți!” (Jack Canfield)
2) „Dacă nu ai un plan al tău, alţii te vor include în
planurile lor.” (Anthony Robbins)
3) „Oamenii se plâng deseori de lipsa de timp, când
adevărata problemă este, de fapt, absența unei
direcții în viață.” (John Fuhrman)
4) „În fiecare zi ar trebui să ascultăm măcar un
cântec, să citim ceva bun, să vedem ceva frumos
și, dacă e posibil, să spunem câteva cuvinte
frumoase.” (Goethe)
5) „Eu nu sunt ceea ce mi se întâmplă, eu sunt ceea
ce aleg să devin.” (Carl Jung)
6) „Dăruiește-i persoanei pe care o iubești: aripi
pentru a zbura, rădăcini pentru a se întoarce și
motive pentru a rămâne.” (Dalai Lama)
7) „Este simplu să fii fericit, dar este greu să fii
simplu.” (Eckart von Hirschhausen)
8) „Fii vigilent: ferește-ți mintea de gânduri
negative.” (Buddha)
9) Nu te baza pe alţii! Priveşte, învaţă, fă şi taci!
10) „Viața nu poate fi înțeleasă decât dacă privim în
urmă și nu poate fi trăită decât dacă privim
înainte.” (Soren Kierkegaard)
11) „Fii recunoscător pentru ceea ce ai și vei avea
mai mult. Dacă te concentrezi pe ceea ce nu ai,
nu vei avea niciodată destul.” (Oprah Winfrey)
12) „Crează o viziune şi nu lăsa niciodată mediul,
convingerile altor oameni sau limitele trecutului
să îţi afecteze deciziile.” (Anthony Robbins)
13) „Dacă ai încredere în visele tale, nu există limite
în ceea ce poți face.” (Necunoscut)
14) „Dacă poți, ajută-i pe alții, dacă nu poți face asta,
cel puțin nu le face rău.” (Dalai Lama)
15) „Pentru a fi campion, trebuie să crezi în tine
atunci când nimeni altcineva nu o face.” (Sugar
Ray Robinson)
16) „S-ar putea ca acțiunea să nu-ţi ofere fericire, dar
nu există fericire în lipsa acţiunii.” (William
James)
17) „Oamenii vor să schimbe totul, dar, în acelaşi
timp, ar dori ca totul să rămână la fel.” (Paulo
Coelho)
18) „Dacă am un scop, merg hotărât spre el chiar
dacă îl văd arzând în flăcări.” (Grigore Vieru)
19) „Banul îți poate fi și stăpân și servitor. Depinde
de tine ce relație vrei să ai cu banul.” (Lorand
Soares Szasz)
20) „Oamenii se împart în două categorii: cei
visători, care aruncă monede în apă și cei realiști,
care le scot din apă.” (Thomas Hobbes)

21) „Vorbind cu blândeţe şi ţinând în mână un
ciomag, veţi ajunge departe.” (Theodore
Roosevelt)
22) „Un om nu este terminat atunci când este învins,
ci atunci când renunță.” (Richard Nixon)
23) „Dacă vrei să ajungi sus, folosește picioarele
tale. Nu te lăsa purtat, nu te cățăra pe spinarea
sau pe capul altora.” (Friedrich Nietzsche)
24) „Oriunde te îndrepţi, fă-o din toată
inima.” (Confucius)
25) „Fiţi curioşi, fiţi îndrăzneţi!” (Steve Jobs)
26) „Fii fericit pentru acest moment. Acest moment
este viaţa ta.” (Omar Khayyam)
27) „Cred că unul dintre cele mai mari riscuri în
viaţă este să nu ai niciodată curajul să
rişti.” (Oprah Winfrey)
28) „Lucrează la visul tău sau altcineva te va angaja
să lucrezi la visul lui.” (Farrah Gray)
29) „Soarele nu va străluci până nu pui deoparte
umbrela. Fii liber!” (Autor necunoscut)
30) „Fă-o acum, nu mâine. Mâine este scuza
pierzătorilor.” (Farrah Gray)
31) „Dacă nu lupți pentru ceea ce vrei, meriți ceea ce
ai.” (John C. Maxwell)
32) „Persoanele care așteaptă ca toate condițiile să
fie perfecte înainte să acționeze, nu acționează
niciodată.” (Necunoscut)
33) „Vei ajunge la succes în momentul în care îi vei
ajuta pe cei din jurul tău fără să aștepți nimic în
schimb.” (L.S.S.)
34) „Ia decizii din inimă și folosește-ți capul pentru a
le face să funcționeze.” (Sir Girad)
35) „Când ştii cât valorezi, nu te opri până nu obţii
ce ţi se cuvine.” (Pierre Corneille)
36) „Dacă lucrurile merg rău, nu merge în direcţia
lor.” (Roger Babson)
37) „Singurul mod de a realiza lucruri minunate e sa
iubești ceea ce faci.” (Steve Jobs)
38) „Gândeşte mare şi nu-i asculta pe cei care îţi
spun că nu se poate face. Viaţa este prea scurtă
ca să gândeşti mic.” (Tim Ferriss)
39) „Simplitatea
este
sofisticarea
extremă.” (Leonardo da Vinci)
40) Oamenii slabi cred în noroc. Cei puternici cred
în cauză și efect.” (Ralph Waldo Emerson)
41) „Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod
repetat şi să te aştepţi să obţii alt
rezultat.” (Albert Einstein)
42) „Peste cinci ani vei fi aceeași persoană ca azi,
diferența o vor face persoanele pe care le
întâlnești și cărțile pe care le citești.” (Charlie T.
Jones)
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KURASH cucereste inimile romanilor
Acest sport intră în Romȃnia la sfȃrşitul anului
2014 atunci cȃnd Uniunea Democrată Tătară a intrat
în contact cu delegaţia Uzbekistanului la un seminar
internaţional ce avea ca
temă
sporturile
tradiţionale, Ei au fost
încȃntaţi că în Romȃnia
există deja o organizaţie
care studiază sporturile
turco-tătare
şi
care
pregăteşte un capitol cu
sportul lor naţional. Au
trimis
invitaţii
organizaţiei UDT şi de
atunci a început o
frumoasă colaborare.
Acest an am participat
la un turneu organizat de
preşedintele
ţării
în
memoria Emirului Timur (Tamerlan sau Timurlenk)
în data de 22.04.2018 cu o echipă
la un concurs de Kurash (Kureş)
în Uzbekistan (Shahrisabz). Acum
suntem invitaţi la Zilele Mondiale
ale Kurash-ului tot în Uzbekistan
perioada 4-7 septembrie 2018.
Urmează Campionatul European
şi Campionatul Mondial.
Noi nu participăm doar la
concursuri
internaţionale
ci
organizăm
în
Romȃnia:
concursuri,
cupe,
turne,
demonstraţii şi seminarii. Acest an
pe data de 10 august 2018 am fost invitaţi de
Federaţia Romȃnă de Hand to Hand Fighting să
facem o demonstraţie la
evenimentul Liga Campionilor
desfăşurat la Mamaia. Pe data
de 16 august 2018 am avut un
concurs intitulat “Festival de
Kurash” ce a reunit sportivi din
7 cluburi sportive. Federaţia de
Kurash din Uzbekistan a trimis
un obesrvator pentru buna
desfăşurare a concursului în
persoana domnului Umarov
Uygun
Director
Sportiv.
Concursul
este
parte
a
evenimentului organizat de
Primăria si Consiliul Local al
Oraşului Techirghiol.
Istoric
Kuraş este un sport cu o vechime de peste 3500
ani, datând din anul 1500 î.Hr. care se practica cu

mare plăcere în diverse ocazii (nunţi, botezuri,
sărbători cȃmpeneşti etc) oriunde se adunau şi se
întâlneau oameni în hainele de zi cu zi, dar azi există
un echipament modern
constând dintr-o jachetă
albastră
sau
verde,
pantaloni albi și o centură
roşie,
reprezentȃnd
culorile
steagului
Republicii Uzbekistan.
Cu două decenii în urmă,
Kuraş a fost reînviat de un
binecunoscut
maestru
al
Kurashului
uzbec,
al
Samboului şi al Judoului
Komil Yusupov , care a
început o amplă cercetare de
descoperire a Kurash-ului
istoric și să-l modernizeze
astfel încȃt să răspundă
internaționale ale sporturilor

cerinţelor şi standardelor
competiționale şi ale luptelor.
În mod tradițional, regulile Kurash-ului
interzic lupta la sol. Odată ce genunchiul
unuia dintre luptători atinge solul, arbitrul
oprește meciul, iar concurenții trebuie să
repornească lupta lor din poziția inițială
verticală (în picioare).
Nu este permisă priza pe picioare sau
pantaloni, să se folosească tehnicile de
forţare a articulațiilor, lovirile și
strangulările.
Acest lucru face din Kurash un sport cu
adevărat rapid, dinamic și interesant de
urmărit.
De asemenea, îi ajută pe sportivi să evite
rănirile și luate în ansamblu, Kurash este
unul dintre cele mai sigure stiluri de arte
marţiale pentru a fi practicat.
Asociația Internațională de Kurash (IKA) a fost înființată în
1998(Adresa site-ului: www.kurashika.com).
Kurash are adepți în întreaga lume Romȃnia, Bolivia, Brazilia, Canada,
Rusia ,Grecia, Italia, Spania, Marea
Britanie, India, Japonia, Ucraina, Iran,
Turcia și Africa de Sud.
În prezent, IKA uneşte cinci federații
continentale și mai mult de 70 federații
naţionale în Asia, Africa, America,
Australia și Europa.
Romȃnia la Campionatul European de
KURASH din
Grecia (Amindeo)
2016 prin Uniunea Democrată Tătară a
cȃştigat două medalii, aur la 60 kg
prin Alex Ferariu şi argint la 80kg prin
Adrian
Panaite.
În
2017
la
Campionatul European de KURASH
din
Turcia (Istanbul) Romȃnia a
cucerit alte două medalii, argint prin Eugenia Costache şi
bronz prin Gheorghe Lozovanu.
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GHICITORI
1) Ce obiect se udă în timp ce te usucă?
2) Ce are față și două mâini, dar nu are brațe și picioare?
3) Ce trebuie spart mai întâi și apoi poate fi folosit?
4) Se naște iarna, crește cu rădăcinile în sus și moare vara.
5) Ce trece peste apă și nu se udă?
6) Mărgelat și înfoiat, în curtea mare respectat.
7) Iarna-n frig, vara-n soare, neschimbat e la culoare.
8) Farfurie umblătoare, cu cap, coadă și picioare.
9) Din flori, plicuri cu dulceață adună de dimineață.
10)Nu-i pisică, nici motan. E dungat și roșcovan.
11)Animal cu trup tărcat și cu gât nemăsurat.
12)Anotimp iubit, alb, împodobit.
13)Lungi urechi, picioare lungi, doar cu pușca îl ajungi!
14)Petale cu flori micuțe, așezate-n cutiuțe, să poți picta cu ele oameni, case,
floricele.
15)Și un an de mă privești, tot pe tine te zărești.
16)Are roți, dar nu-i căruță. Are uși, dar nu-i căsuță. Se numește?
17)Fel de fel de pălării sunt ascunse în bălării.
18)Ce îți aparține, dar îl folosesc mai mult alții?
19)Câte luni din an au 28 de zile?
20)Apar noaptea, fără să fie chemate, dispar dimineața, fără să fie furate.

***

Răspunsuri: 1) Prosopul; 2) Ceasul; 3) Oul; 4) Țurțurele; 5) Luna; 6) Curcanul; 7) Bradul; 8) Broasca
țestoasă; 9) Albina; 10) Tigrul; 11) Girafa; 12) Iarna; 13) Iepurele; 14) Acuarelele; 15) Oglinda; 16)
Mașinuța; 17) Ciupercile; 18) Prenumele; 19) Toate; 20) Stelele.
http://www.totuldespremame.ro
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O istorie pe care nu trebuie să o uităm: “OINA”
Oina (sau hoina) este un joc sportiv
tradițional românesc. Jocul de oină era răspândit pe
întreg cuprinsul țării, având un număr mare de
denumiri și variante: în Banat i se spunea „lopta
mică”
sau
„pila”,
în Transilvania „de-a lunga” sau
„lopta
lungă”,
în
zona Sibiului „fuga”,în Muntenia și
în Moldova „hoina” și apoi oina,
în Maramureș „ojerul” sau „oirul”,
în Dobrogea „de-a lunga” etc. În
unele părți oina se juca și de către
fete, sub numele de „oiniță”.Este
asemănător cu jocuri sportive
comune altor țări, cum ar
fi Schlagball-ul german, pesäpalloul
finlandez,
jocul paumedin Franța, respectiv Cluiche Corrul irlandez.
Jocul solicită calități sportive complexe (viteză
bună de alergare, reflexe rapide în mișcările de
autoapărare față de loviturile mingii, precizie în
aruncarea și lovirea mingii cu un baston sau bâtă).
Istoric
Jocul de oină este practicat continuu cel puțin
din secolul al XIV-lea conform cronicilor și
hrisoavelor timpului, fiind menționat prima dată
documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu
Vodă.[1] Altă atestare documentară apare în anul
1596, când cosmograful italian Gian Lorenzo
d´Anania menționează jocul de oină în
lucrarea Sistemul Universal al Lumii la capitolul
descrierii Valahiei Superioare.
Referiri
la
oină
se
găsesc
și
în
lucrarea Diaetetica a lui Stefan Matyus din 1762
tipărită
la
Cluj,
apoi
preotul
Nicolae
Stoica din Hațeg care în anul 1763 relatează anii
petrecuți la Timișoara unde juca cu copiii în curtea
bisericii „lopta
mică”.
Cel
care
aduce
transformări
radicale
în
jocul de oină,
dându-i
caracter de joc
sportiv,
este
Spiru
Haret,
considerat a fi
părintele oinei.

Prin „Reforma învățământului” din 1898 cât și prin
alte decizii ministeriale, el a introdus practicarea
obligatorie a oinei în școlile de toate gradele. «Oina
poate aduce o viață nouă în școala română, fiind un
admirabil mijloc de educație fizică,
adevăratul tip de joc sportiv
românesc», spunea Spiru Haret.
La 9 mai 1899, la București s-a
ținut primul campionat național de
oină, învingătoare fiind echipa
liceului
Nicolae
Bălcescu din Brăila.
În Monitorul Oficial nr. 49 din 3
iunie 1912 se publică integral
regulamentul jocului, astfel fiind
recunoscut oficial jocul de oină.
La începutul lunii decembrie 1912,
la București, este înființată „Federația Societăților
Sportive din Romania” (FSSR) care cuprindea și
„Comisia de Oină”.
Federația Română de Oină este fondată în iunie
1932.
După cel de-al doilea război mondial, oina își
recâștigă popularitatea ,organizându-se o serie de
competiții pe plan local și național cum ar fi: Cupa
Speranțelor, Cupa Regiunilor, Cupa României,
Campionatul național de seniori și juniori, Cupa
Orașelor,
Cupa
Satelor,
Cupa
Liceelor
Agroindustriale,
Campionatul
Universitar,
Dinamoviada, Spartachiada, Cupa Federației,
Campionatul Școlar și altele.
La 29 iunie 1949 se înființează „Comisia
Centrală de oină” care pune bazele pentru formarea
în școli de antrenori, arbitri, instructori și se
modifică regulamentul de joc. În această perioadă
oina cunoaște un drum ascendent devenind foarte
populară în întreaga țară.
După anul 1990 oina a cunoscut un mare regres,
care a dus până
aproape
la
dispariția
jocului.
În ultimii ani,
Federația
Română
de
Oină a demarat
o
amplă
acțiune
de
revigorare
a
acestui sport.
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Teren
Terenul este împărțit în trei zone principale:
 zona în joc, care este de
60 x 32 de metri.
 zona de bătaie, lungă de
5 metri și separată de
zona în joc cu ajutorul
liniei de bătaie.
 zona din fund, o zonă
lungă de 5 metri în care
jucătorii se află în
siguranță și delimitată de
zona în joc cu ajutorul
liniei de fund.
 zona din spate ("zona de fond") - o zonă de 5m
lung în condiții de siguranță pe durata de delimitat de pe în zona de joc de linia spatelui
Un jucător al echipei la bătaie va trebui să
parcurgă următoarele linii în ordine:
 linia de plecare (în partea stângă a liniei de
bătaie)
 linia de sosire (în partea stângă a liniei de fund)
 linia de întoarcere (în partea dreaptă a liniei de
fund)
 linia de scăpare (în partea dreaptă a liniei de
bataie)
Zona în joc este de asemenea împărțită în pătrate
și triunghiuri. La intersecția liniilor din interiorul
zonei în joc există cercuri de 2 metri care determină
pozițiile mijlocașilor și mărginașilor. Cele două
semicercuri sunt folosite pentru
servirea și bătaia mingii. Există și o
linie de așteptare pentru jucători
care își așteaptă rândul.
Jucători
Sunt două echipe de 11 jucători,
una la bătaie iar alta la prindere.
Rolurile echipelor se schimbă la
pauză.
Jucatorii echipei la prindere sunt
amplasați în următoarele poziții:
 3 mijlocași
 3 mărginași de ducere
 3 mărginași de Intoarcere
 1 fundaș care este liber
să se deplaseze în zona
de fund
 1 fruntaș care este liber să se deplaseze în
zona de bataie
Jucătorii echipei la bătaie își schimbă rolurile pe
parcurs ce trece repriza. Rolurile sunt ordonate
astfel:
 să aștepte
 să servească mingea
 să bată mingea

să aștepte să fugă
să fugă pe culoarul de ducere
 să stea în zona de fund
 să fugă pe culoarul de
întoarcere
Fiecare echipă are un căpitan
(baci). Al doilea mijlocaș
este
deseori
căpitanul,
deoarece el poate arunca
mingea în orice jucător
advers.
Ambele echipe au dreptul la
cinci jucători de rezervă.
Regulament
Oina este un joc sportiv practicat în aer liber, pe
un teren dreptunghiular, preferabil acoperit cu iarbă,
între două echipe de câte 11 jucători.
Jocul începe când cineva din echipa la bătaie
aruncă mingea în aer în timp ce un alt jucător din
aceeași echipă trebuie să o lovească cu un baston din
lemn și să o trimită cât poate el de departe. După
aceea, dacă mingea este prinsă de echipa din teren,
jucătorul trebuie să alerge (cu sau fără alt coechipier)
pe culoarul de ducere iar apoi pe culoarul de
întoarcere încercând să nu fie lovit de către echipa la
prindere. Dacă oprește mingea cu palma, nu este
considerat "lovit". Jucătorul nu are voie să prinda
mingea și trebuie să îi dea drumul imediat. Dacă
jucătorul este lovit pe culoarul de ducere, acesta este
nevoit să se ducă în zona de fund. Dacă este lovit pe
culoarul de întoarcere, el este
eliminat din joc.
De fiecare dată după ce mingea
bătută aterizează pe unul din caree/
triunghiuri i se acordă un punct
echipei la bătaie. Se acordă două
puncte dacă mingea trece de linia de
fund și niciun punct dacă mingea
iese din teren pe lateral.
Echipei din teren i se acordă două
puncte de fiecare dată când reușesc
să lovească un jucător care fuge pe
culoare.
Echipament
Bastonul de bătaie
Bastonul (sau bâta) de oina este
confecționat dintr-un lemn de esență
tare, cum ar fi fragul sau frasinul. Are forma unui
trunchi de con și are lungimea între 90 și 100 de
centimetri. Mânerul are șantulețe din doi în doi
centimetri pentru a nu aluneca din mâna jucătorului.
Mingea
Mingea este confecționată din piele, are
diametrul de opt centimetri si cântărește aproximativ
140 grame.
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Gaziantep
Un sport cu ilic şi priză fixă

În data de 22.04.2018
Uniunea
Democrată
Tătară a participat cu o
echipă la un concurs de
Kureş-Aba Gűreş în
Turcia (Gazi Antep) cu
ocazia zilei copilului (23
aprilie) cu o delegaţie
condusă de Belgin Naim
preşedinte UDT din care
au făcut parte sportivii:
1) Catrina
Alexandru
Octav; 2) Cotiga
Andrei
Tudor;
3) Trandafir
George
Iulian
însoţiţi
şi
de
Toader
Daniel
arbitru colaborator
UDT,
multiplu
campion la lupte şi
maestru antrenor
de lupte.
Am avut onoarea
să fim întȃmpinaţi
de doamna Primar
al
Municipiului
Gaziantep
Fatma Șahin
(1.700.000
locuitori),
domnul
președinte
Mehmet

Emin
Bay,
domnul
deputat al Konya Halil
Etyemez
(Președinte
EYAD)
și
domnul
Președinte al Federației
de Aba și Kuşak Güreş
Şahin HOPUR.
Am oferit cadou cartea
“Lupte tradiţionale Turco
-Tătare doamnei primar şi
am avut onoarea să
înmȃnez medaliile şi
diplomele tinerilor
sportivi.
Acestă întȃlnire a
fost benefică pentru
ambele
ţări,
Romȃnia , prin
UDT fiind invitată
la
“Jocurile
Mondiale
ale
Nomazilor” ce se
desfăşoară
în
perioada 30 august 9 septembrie 2018
în Kirghizistan.
Mulţumim tuturor
pentru sprijin,
urează în final
Uniunea
Democrată
Tătară.
***
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Reţetă

Din inimă către inimă
Programul de Kurban
continuă

MINUNI
PENTRU ALUAT
1 LITRU DE APĂ
½ KG DE FĂINĂ
3 LINGURI DE ZAHĂR
3 LINGURI DE ULEI
1 PLIC DE PRAF DE COPT
6-7 OUĂ

PENTRU SIROP
1 LITRU DE APĂ
1KG.ZAHĂR
1 LĂMÂIE

Acest an sărbătorim Kurban Bairamul în intervalul 21
-24 august 2018. Pentru cei care vor să doneze sau să ne

sprijine în această activitate ni se pot alătura.
Reamintim ce presupune acest proiect : mai multe
activităţi de natură caritabilă realizată în colaborare cu
alte organizaţii neguvernamentale pentru a acoperi zone

importante într-un timp scurt (doar 4 zile în Kurban
Bairam) dar şi pentru a nu ajunge la localităţi deja
2 PLICULEŢE DE ZAHĂR VANILINAT
vizitate. În 2008 după înfiinţare am luat legătura cu
Se pune 1 litru de apă la fiert şi când începe să fiarbă organizaţiile existente şi care au înţeles necesitatea unei
adăugăm 3 linguri de zahăr, 3 linguri de ulei, 1 plic de praf
coordonări eficiente şi a unei “uniri” de dragul binelui
de copt şi făina.
general. Trebuie să recunoaştem că au existat şi
Se amestecă până când aluatul începe să se desprindă
singur de marginea cratiţei după care se lasă la răcit.

După ce s-a răcit aluatul se adaugă ouăle unul câte unul
amestecând până ce aluatul nu are cocoloaşe.
Se prăjesc în ulei până devin aurii după care le punem în organizaţii pentru care nu era important interesul general
şerbet şi le aşezăm în tavă.
ci doar cel politic, astfel că au refuzat colaborarea. Anual
Se ornează cu nucă de cocos sau nucă măcinată.
Poftă bună!

împărţim peste şase mii de pachete preponderent în
perioada celor două sărbători dar nu am ţinut cont de
apartenenţa etnico-religioasă a celor pe care i-am vizitat.
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Relația Special Olympics-Jocurile Paralimpice
Traian Bocu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Dizabilităţile pot fi clasificate în şase mari categorii:
dizabilitatăţi motorii; dizabilitatăţi senzoriale;
dizabilitatăţi
intelectuale; dizabilitatăţi psihice;
dizabilitatăţi cognitive; dizabilităţi asociate (mai
multe dizabilităţi grave asociate). Clasificarea nu
este fixă.
Se pune problema ameliorării integrării sociale, a
unui procent cât mai mare dintre persoanele afectate
de unele din aceste dizabilităţi, prin intermediul
activităţilor fizice şi sportive competiţionale
organizate. Astfel, la cel mai înalt nivel există
Jocurile Mondiale Special Olympics (Special
Olympics World Games) pe de o parte, care se
ocupă de dizabilităţile intelectuale şi Jocurile
Paralimpice (Paralympic Games) pe de altă parte.
Jocurile Mondiale Special Olympics sunt un
concurs internațional sportiv adresat persoanelor cu
dizabilități intelectuale, organizat de Organizaţia
Special Olympics (1). Dizabilităţile intelectuale se
referă la limitări semnificative în procesul de
învățare, gândire, rezolvare a problemelor şi de
dezvoltare a abilităților de viață de zi cu zi. Toate
persoanele cu dizabilități intelectuale sunt capabile
de învățare și pot desfăşura o viață normală de zi cu
zi, cum ar fi posibilitatea de a comunica eficient, de
a interacţiona cu ceilalţi şi de a avea capacitatea de
autoingrijire (2).
Special Olympics este cea mai mare organizaţie din
lume de sport pentru copii si adulţi cu dizabilităţi
intelectuale, care asigură formarea pe tot parcursul
anului concursuri care cuprind mai mult de 4,5
milioane de sportivi din 170 de țări. Competiții
Special Olympics au loc în fiecare zi, toate în jurul
valorii de concursuri locale, naționale și regionale,
inclusiv mondiale, totalizând mai mult de 94000 de
evenimente pe an. Organizația Special Olympics (ca
și Comitetul Internațional Paralimpic) este
recunoscută de către Comitetul Internațional
Olimpic. Cu toate acestea, spre deosebire de Jocurile
Paralimpice, Jocurile Mondiale Special Olympics nu
sunt în directă legătură cu Jocurile Olimpice, iar
Comitetele regionale Special Olympics nu sunt
modelate pe structura Comitetelor olimpice
naționale.
Jocurile Mondiale Special Olympics, alternează: de
vară și de iarnă. Jocurile Mondiale Special Olympics
au loc o dată la doi ani, având în vedere alternanţa
vară-iarnă, la jumătatea intervalului dintre Jocurile

Olimpice (3).
Fundaţia Special Olympics din România a fost
înfiinţată în noiembrie 2003, ca parte integrantă a
mişcării sportive internaţionale Special Olympics,
iniţiată în 1968 de Eunice Kennedy Shriver, sora
preşedintelui american John F. Kennedy. Această
organizaţie
contribuie la integrarea socială a
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, oferindu-le
şansa de a-şi descoperi şi dezvolta potenţialul şi
calităţile sportive prin intermediul programelor de
pregătire şi a evenimentelor competiţionale,
organizate pe tot parcursul anului. Cel mai recent
eveniment Special Olympics de vară la care a luat
parte şi România au fost Jocurile Mondiale de vară
Special Olympics 2015 (Special Olympics World
Summer Games 2015), pentru copiii cu dizabilitati
intelectuale din lume, a avut loc în perioada 25 iulie
si 2 august in Los Angeles. Echipa României a
participat cu un număr de 29 sportivi care au
concurat la inot, gimnastica artistica, bocce, tenis de
masa, fotbal unificat si atletism (4). Următoarele
Jocurile Mondiale de vară Special Olympics, ediţia a
XV-a vor avea loc în anul 2019, locaţia nu a fost
încă stabilită. Au depus oferte Australia, Germania,
Africa de Sud.
Cele mai recente Jocuri Mondiale de Iarnă Special
Olympics (Special Olympics World Winter Games)
au avut loc în Pyeongchang, Coreea de Sud în
perioada 29 ian-5 febr. 2013, iar următoarea ediţie
de iarnă, a XI-a, va avea loc la Graz și Schladming,
Austria în perioada 14-25 martie 2017.
În afară Jocurile Mondiale Special Olympics şi
Jocurile Paralimpice, există separat Jocuri Mondiale
pentru
persoanele
cu
deficiențe
de
auz (Deaflympics).
Jocurile Paralimpice, pe de altă parte constituie un
eveniment internațional major poli-sportiv, care
implică sportivi cu o gamă de dizabilități fizice care
impun desfăşurarea competiţiilor pe ramuri de sport
adaptate şi pe subcategorii de handicapuri. Având în
vedere marea varietate de handicapuri pe care
sportivii Jocurilor Paralimpice le au, există mai
multe categorii, în care sportivii concurează.
Dizabilitățile admisibile sunt defalcate în zece
categorii. Aceste categorii sunt defalcate în
continuare în clasificări, care diferă de la sport la
sport (5). Persoanele cu deficienţele de vedere se
includ Jocurilor Paralimpice.
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Există Jocuri Paralimpice de iarnă și de vară, care
începând din 1988, de la Jocurile Olimpice de vară
de la Seul, Coreea de Sud, se desfășoară imediat
după Jocurile Olimpice. Toate Jocurile Paralimpice
sunt reglementate de către Comitetul Paralimpic
Internațional (IPC). Următoarele Jocuri Paralimpice
vor avea loc anul viitor 2016, la Rio de Janeiro, în
continuarea JO. În istoria lor, Jocurile Paralimpice sau dezvoltat pornind de la o mică adunare de
veterani britanici după al doilea război mondial în
1948 pentru ca pe parcurs să devenă una dintre cele
mai mari evenimente sportive internaționale de la
începutul secolului 21. Primele competiții sportive
paralimpice au avut loc pentru sportivi în fotolii
rulante în anul 1948, paralel cu Jocurile Olimpice.
După 1960, au fost organizate in mod regulat Jocuri
Paralimpice iar începând din anul 1992 ele se
desfășoară la trei săptămâni după Jocurile Olimpice
de vară, în acelaș locaţie cu acestea. Primele Jocuri
Paralimpice de iarnă s-au organizat în Suedia în
anul 1976 (6).
Prima participare a României la Jocurile
Paralimpice a fost la ediția de vară, în 1972, la
Heidelberg (Republica Federală
Germania).
Reprezentanții României au participat în competiție
abia 24 de ani mai târziu, în 1996, la Atlanta (SUA).
România a câștigat trei medalii în istoria Jocurilor
Paralimpice, toate fiind câștigate de Carol-Eduard
Novak, la ciclism. Sportivul a câștigat medalia de
aur la proba urmărire C4 pe pistă, la Jocurile
Paralimpice de la Londra (2012) și încă două medalii
de argint.
Prima competiție organizată pentru sportivii cu
dizabilități, care a coincis cu Jocurile Olimpice, a
avut loc în ziua de deschidere a Jocurilor Olimpice
de Vară de la Londra, din 1948 (7). Organismele
Paralimpice depun eforturi pentru a obţine
recunoaşterea unui tratament egal cu sportivii
olimpici fără handicap, dar cu toate acestea, în
momentul de faţă există un decalaj mare între
finanțarea sportivilor Olimpici și sportivilor
Paralimpici.
Atenţia acordată din partea societăţii pentru
categoriilor de sportivi Special Olympics şi
Paralympics şi eforturile de incluziune a acestora
prin activităţi sportive organizate, este oglindită în
numeroase cercetări ştiinţifice publicate în reviste
străine şi româneşti de specialitate (Stănescu, 2009;
Croitoru, 2010 ; Bota et al., 2014; Teodorescu et al.,
2007).
Având în vedere amplitudinea domeniilor Special
Olimpycs şi Paralimpic şi nevoia de incluziune
socială a membrilor acestor categorii cu dizabilităţi
prin activităţi sportive, ridică problema formării
specialiştilor care să se ocupe de educarea şi

pregătirea cetăţenilor cu dizabilităţi, precum şi
organizarea competiţiilor cu profil specific.
Sugerăm intensificartea eforturilor în direcţia
introducerii unor cursuri pentru studenţii de la
facultăţile de educaţie fizică, axate pe problematica
dizabilităţilor.
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Türk Dünyasında bir güreş çeşidi:

KUŞAK GÜREŞİ
Ahmet TÜZÜN : Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği Başkanı
Kırım-Tatar lehçesinde “küreş” denilen bu güreşler
daha ziyade hıdırellezde ve “tepreş” denilen
eğlencelerde ve düğünlerde yapılır. Romanya ve
Türkiye’deki Kırım Türkleri arasında yaygın bir
eğlence töreninin adı olan “tepreş/
tepreç”in, “depreşmek” veya Arapça
ferahlama, eğlenmek için gezme anlamında
“teferrüç”
fiilinden
geldiği
belirtilmektedir. Kırım Türkleri baharın
gelişini,
ekinlerin
toprakta
baş
göstermesini “ekinler tepreşti” şeklinde,
halkın kış mevsiminin ataletini atmak ve
silkinmek için düzenlediği eğlence
törenleri ise “tepreş” ile ifade etmektedir.
Tepreş
törenlerinde
Kırım
Türk
geleneklerine göre yapılan güreşler diğer
geleneksel güreş çeşitleri gibi davul-zurna
eşliğinde yumuşak toprak veya yeşil düz
çim zeminde eğlence amaçlı yapılmaktadır.
Yaş ve ağırlıklarına göre üç boya ayrılan güreşçiler,
bele sarılan iki metre uzunluğundaki özel dokuma
kuşaklardan tutarak rakibin iki omzunu yere getirmesi şalka düşmesi- için mücadele ederler. Mahalli
organizasyonlarda belli bir giyim şartı aranmasa da,
pehlivanlar soyunmaz fakat ceket ve ayakkabılarını
çıkarırlar.
Türkiye’de
gösteri
amaçlı
bazı
organizasyonlarda
sarı gömlek, beyaz
kuşak,
lacivert
pantolon
tercih
edilmektedir.
Güreşin kaidelerini
bilen tecrübeli ve
tanınmış
pehlivanlardan bir
baş hakem ile iki
yardımcı
hakem
güreşleri
yönetir.
Baş
hakem
tarafından
isimleriyle sahaya
çağrılan güreşçiler
birbirlerinin bellerini
ellerindeki
kuşaklarla
-bel
bağlaşmakiyice
bağlarlar. karşılıklı kuşak bağlaşırlar. Güreşler ayakta
her iki güreşçinin belindeki kuşaktan tutarak başlarken,
“koşbel almak” -iki eli kavuşturarak rakibi sarmak,
sımsıkı tutmak- ve ayaklardan tutmak yasaktır.
Üçüncü boy genç güreşçilerin müsabakası ile başlayan
güreşlerde, üçüncü boy için onbeş, ikinci boy için
yirmi, birinci boy için ise yirmibeş dakikalık süreler

uygulanır. Hakemlerin müsabaka esnasında güreşçilere
durumlarına göre verdiği puanlarla belirtilen sürelerde
yenme/yenilme sağlanamazsa süre on dakika uzatılır.
Birinci boylarda başpehlivanlık güreşlerinde rakiplerini
yenen güreşçi başpehlivan ilan edilirken,
büyük ödüle de “koyun” veya “tokuz” dokuz parçadan oluşmuş giyim kuşam
hediyesi- lâyık görülmüş olur. Ödüller
koç, koyun, kuzu, dana gibi hayvanlardan
oluşurken, güreş alanının kenarına
“cülde” denilen sırığa asılan mendil,
peşkir, havlu, çevre ve gömleklerden de
oluşmaktadır.
Türkistan coğrafyasında hayli yaygın olan
kuşak güreşi bugün Türkmenistan’da milli
spor olarak yapılmaktadır. Anadolu’ya
kuşak
güreşinin,
Türkmenistan’dan
Kırım’a göç eden Kırım Türkleri
tarafından getirildiği iddia edilmektedir. Günümüzde
kuşak güreşinin Kore’de “şirim, ssileum, ssirı” adları
ile yapıldığı belirtilmektedir.
Dünyada kuşak güreşine benzer geleneksel güreşler
pek çok ülkede farklı kurallarla da olsa yapılmaktadır.
Kuşak güreşinde ödül olarak kazanana genellikle para,
altın veya koç verilir.
Tokmaklar davula vurdukça, zurnalar tarihin ötesinden
güreş
harmanına;
sırtı yere gelmeyen
pehlivanlar getirir.
Güreşçiler davulun
ritmine
bırakırlar
kendilerini…
GÜREŞ ALANI
Güreşin
yapıldığı
alana (Azbar) adı
verilir. Bu alan köy
meydanı,
harman
yeri,
çim
alan,
olabilir.
Spor
salonlarında ise judo
veya
güreş
minderlerinde
yapılabilir. Yapılan
alanın güreşçilerin
sakatlanmasını
önleyecek ve hareketleri engellemeyecek şekilde çim
alan olmalı sporcunun sakatlanmasını önlemek için
sahanın temizlenmesi, tümsek ve çukurların
olmamasına dikkat edilir. Alanın miktarı her çift
güreşçi için en az 12 m çapında yuvarlak alan olması
gerekmektedir. Kalabalık güreşlerde ise alan: aynı anda
45 çift güreşçinin güreşeceği büyüklükte olmalıdır.
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KUŞAK GÜREŞİNDE HAREKETLER
Sporcuların kuşakları kuşak hakemi tarafından sıkı
şekilde bağlandıktan sonra Güreşçiler Meydan
Hakeminin emrine girer. Sporcuların birbirlerine başarı
dilemesinden sonra Meydan Hakemi “Kuşak tutuşun”
der. Güreşçilerin sağ elleri içten sol eli dıştan gelecek
şekilde birbirlerinin kuşaklarından kavrarlar. Güreşçilerin
iki elini birleştirmesi yasaktır.
Eller kuşaklara bağlandıktan sonra Meydan Hakemi
sözle “Kureş” derken iki sporcunun da omuzlarına hafifçe
değer. Hakemin komutu olmadan güreşçiler ellerini
çözemezler, çözdükleri zaman yenik sayılırlar. Güreş
alanının dışına çıkma anında, meydan hakemi “Tokta”
komutu vererek güreşi durdurur. Tekrar kuşaklardan tutuş
pozisyonu aldıktan sonra güreş başlatılır.
Tokta
(Dur):
Hakemin sporculara
kurallar ile ilgili,
yasak hareketlerin
yapılması halinde
ve tehlike alanına
çıkıldığında “tokta”
komutu verilir. Her
iki
sporcu
da
“tokta” komutundan
sonra kesinlikle bir
hareket yapamazlar.
“Tokta”
komutundan sonra
yapılan
teknik
geçerli sayılmaz.
YENME
YENİLME
BİÇİMLERİ

VE

KUŞAK GÜREŞİNİN MERKEZİ KIRIM
19 Aralık 2008’de, Kırım Mühendis ve Pedagoji
Üniversitesinde Kırım Tatar Milli Kuşak Güreşi
Federasyonu’nun
kuruluşu
konusunda
yapılan
konferansta Kırım Tatar Milli Kuşak Güreşi
Federasyonu’nun tüzüğü kabul edildi ve federasyonun
organları kuruldu. Konferansta, federasyon başkanı
olarak 1972’de Münih’te yapılan 20. Yaz Olimpiyat
Oyunları şampiyonu Rustem Kazakov, Federasyon
Birinci Başkan Yardımcısı Kırım Özerk Cumhuriyeti
Spor ve Beden Eğitimi Komitesi Başkan Yardımcısı
Cafer Bekirov, Federasyon Başkan Yardımcısı ve
Sekreteri olarak da judo ve sambo güreş ustası, antrenör
Seydamet Yagyayev seçildi.
Bütün Dünya Kırım Tatarları Kurultayı çerçevesinde 18
Mayıs
2009’da
Kırım Mühendislik
ve
Pedagoji
Üniversitesi’nde
yapılan toplantıya
Türkiye
Geleneksel Sporlar
Federasyonu
Asbaşkanı
Fahrettin Şolpan,
Romanya
Temsilcisi Negiat
Sali,
Avrasya
Kültür ve Spor İş
Birliği
Derneği
Başkanı
Ahmet
Tüzün, Kırım’dan
Rüstem Kazakov,
Cafer Bekirov ve
Seydamet Yagyayev’in katılımıyla yapılan toplantıda
kuşak güreşinin temel ilkeleri ve talimatları belirlendi.
Düzenlenen bildiri metnine bütün üye ülkeler imzalarını
attı.
Kuşak güreşinin merkezi Kırım’ın Kezlev bölgesinde ve
ayrıca Akmescit’te her yıl geleneksel Türk Kültürü
Festivali kapsamında uluslararası kuşak güreşi turnuvası
yapılıyor. Ayrıca Romanya’nın Köstence, Mangalya gibi
kuzey bölgelerinde her yıl ilkbahar, yaz ve sonbaharda
yapılan kuşak güreşleri büyük ilgi görüyor. Tataristan’da,
Çuvaşistan’da, Başkurtistan’da, Altay, Hakas ve
Yakutistan’da ve diğer Türk bölgelerinde de kuşak güreşi
yapılıyor.
Kuşak güreşi Türkiye’de ağırlıklı olarak Eskişehir ve
civarında
yaşayan
Kırım
Türkleri
tarafından
yapılmaktadır. Ayrıca bu güreşler mahalli etkinliklerin
yanında,
Türkiye
Geleneksel
Spor
Dalları
Federasyonu’na bağlı olarak resmi müsabaka yönetmeliği
çerçevesinde muhtelif tarihlerde de yapılmaktadır.

a) Güreşçi kuşaktan elini bıraktığı an yenik sayılır.
Yenen güreşçinin sağ eli meydan Hakemi tarafından
yukarı kaldırılarak galip ilan edilir.
b) “Şalka” düşen (sırtın, belin veya kalçalarının yere
gelmesi) güreşçi yenik sayılır.
c) Herhangi bir nedenle sakatlanarak güreşi bırakan
güreşçi yenik sayılır.
d) Baş güreşleri hariç diğer boylardaki güreşçiler
birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, hakem kararı ve
ihtaren yeniş olur.
e) Güreşçi kurallarda belirtildiği şekilde koyan koltuk
oyununu ani olarak yapmayıp 15 saniyeden fazla
bekleyip tekrar nizami tutuşa geçmezse yenik ilan edilir.
f) 3 İhtar alan sporcu yenik sayılır. Yenilen güreşçi
elenir.
g) Güreşçi müsabaka esnasında sakatlanırsa en fazla 3
dakika bir süre ile oyun durdurulur, eğer bu süre 3
dakikayı aşarsa sakatlanan güreşçi yenik sayılır.
h)Şalka düşmeyle rakibini yenen güreşçi 0 ceza puanı
alır. Kaybeden 4 ceza puanı alır. İhtarla rakibini yenen Ahmet TÜZÜN
Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği Başkanı
güreşçi 1 ceza puanı, yenilen 3 ceza puanı alır.
i) İhtarlar eşitse altın puan uygulanır. İlk ihtar veya şalka ayarhan@gmail.com
düşmede maç sonuçlanır.
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ABA GÜREŞİNİN MUHTEŞEM YÜKSELİŞİ
DÜNYA KUPASI (1-2 EYLÜL 2018)
Röportaj; Sinan Beratlıgil
Uluslararası Aba Güreşinin iki başkanı, ikisi de
bilim adamı, ikisi de spor adamı. Biri, Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı, Hatay’ın yeniden
mimarı, son derece başarılı bir yönetici Doç. Dr.
Lütfü Savaş, diğeri
Türk
sporunun
duayen
ismi,
yılların federasyon
başkanı, kültür spor
ve
bilim
adamlarımızdan
Türkiye Olimpian
derneğinin başkanı
Prof. Dr. İbrahim
Öztek. Her ikisi de
değişik
alanlarda
başarıdan başarıya
koşan,
yorulma
bilmez insanlar. Kendi işleri yanı sıra Türk sporuna
hizmette de yarış içindeler. Her ikisi de on yıldır
Aba Güreşi sevdası ile Türk spor folklörünün bir
parçası olan ve unutulmaya yüz tutan Aba güreşinde
buluştular. Aba Güreşine öyle bir coşku ile sarıldılar
ki, bugün Dünyanın nerede ise dörtte birine Aba
Güreşini öğrettiler.
Dünyanın en eksi sporlarından biri olan Aba
Güreşinin mazisi 5000 yıl öncelerine dayanıyor.
Türklerin dört önemli sporundan biri. Bunlar ok
atma,
kılıç
kullanma, binicilik,
ve yıkışma, yani
güreş.
Türkler
insanın
bedenen
gelişiminde önemli
rol oynayan bu
sporlarla
alpleri
yetiştirmişler. Yani
yenilmez
savaşçılar,
cengaverler,
kaptutiler,
serdengetiler. Bu
dört spora önem
verdikleri
sürece
Dünya
fatihi
olmuşlar. Gittikleri her yeri fethetmişler. Gittikleri
her yre de bu sporları götürmüşler. Saece bu mu,
daha niceleri, öyle ki Türkler bundan 4500 yıl önce
Orta Asyada dünyanın ilk Olimpiyatlarını yapıyorlar
ve gençler nerede ise 20 dalda yarışıyorlardı.
Bugün artık Hatay sınırlarından Türkiye sınırlarına,

oradan da Asya ve Avrupa sınırlarına uzanan Aba
Güreşi, Uluslararası Aba Güreşi ismi altında
yüzlerce hakemini antrenörlerini ve sporcularını
yetiştirdi. On yıldır yapılan Dünya Kupası
şampiyonalarında
da Hatay ilimizde
artık kırk kadar
ülke yarışır oldu.
Bu yıl da Hatay, 22
temmuz
2018
tarihinde Hatay’ın
Anavatana
katılışının 79. Yılı
kutlamaları
çerçevesinde
Türkiye
çapında
büyük
bir
şampiyonaya
ev
sahipliği yapacak. Bu şampiyonada derece yapan
sporcular 1-2 Eylül günleri yine Hatay’da yapılacak
olan
9.
Dünya
Kupası
Şampiyonasında
yarışacaklardır. Yarışma alanı Mersah, Dünyanın ilk
ve tek Aba Güreşi müsabaka alanıdır. 3000 seyirci
kapasiteli bu eser de Hatay Büyükşehir belediye
başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile Prof. Dr. İbrahim
Öztek’in fikri olup, Mimarisi İbrahim Öztek’in oğlu
Kürşad Öztek’e aittir.
Uluslararası
Aba
Güreşi
Dünya
Kupası
Şampiyonası
dünyanın
en
kapsamlı ve en
muhteşem
geleneksel
spor
organizasyonudur.
Tarih,
kültür,
gelenek, görenek ve
birçok
zenginliğimizi
dünyaya
tanıtan
çok
özel
bir
organizasyondur.
Türkiye
şampiyonası; lisans
sahibi tüm Aba,
Serbes,
GrekoRomen, Karakucak, şalvar güreşçilerine, judo, kuşak
Güreşi, Kuraş ve diğer elbiseli güreş yapan tüm
sporculara açıktır.
Bu şampiyonanın talimatı aşağıda mevcut olup,
katılımcılar için gerekli açıklama bulunmaktadır.
Selam ve Sevgilerimizle.
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