
  

Ieri, a venit pe lume copilul ce-l doream 

S-a întâmplat așa cum o visam. 

Dar în călătorii eram plecat mereu 

Și-a învățat să umble fără să știu eu. 

Primele vorbe cand le-a spus, acasă nu eram, 

Și a crescut, și-l auzeam 

―Tăticule, ca tine am sa fiu când mă fac 

mare, 

Tăticule ca tine am sa fiu.‖ 

 

Leagănul pisicii și lingurița de argint cea 

bună 

Baiețelul cel trist și omul de pe lună. 

―Când vii acasă, tăticule?‖ ―Nu știu, 

Dar o să stăm de vorbă, promit, când am să 

viu.‖ 

 

Deunăzi baiețelul a făcut zece anișori 

―Mulțumesc tăticule pentru minge, mi-a spus 

din ochișori‖; 

―Hai să ne jucăm 

Hai să mă-nveți s-o aruncăm‖; 

I-am spus: ―Nu azi, că sunt pe grabă 

Și am cam multă treabă‖. 

―In regulă‖ a grăit, 

Și a plecat spășit, 

Dar zâmbetul nu l-a părăsit 

―Taticule, ca tine am sa fiu când mă fac 

mare, 

Taticule ca tine am să fiu‖. 

 

Leagănul pisicii și lingurița de argint cea 

bună 

Baiețelul cel trist și omul de pe lună. 

―Când vii acasă, tăticule?‖ ―Nu știu, 

Dar o să stăm de vorbă, promit, când am să 

viu.‖ 

 

Deunăzi s-a întors de la facultate, 

Si recunosc că-i un bărbat și jumătate. 

―Fiule, sunt mândru de tine. Nu poți să stai?‖ 

A dat din cap și mi-a zâmbit, dar vai, 

―Aș vrea cheile de la mașină să mi le dai, 

Și ne vedem noi mai târziu. Ce faci, nu mi le 

dai?‖ 

 

Leagănul pisicii și lingurița de argint cea 

bună 

Baiețelul cel trist și omul de pe lună. 

―Cand vii acasă, fiule?‖ ―Nu știu 

Dar o să stăm de vorbă, promit, când am să 

viu.‖ 

 

M-am pensionat de mult și băiatul meu a 

plecat de acasă 

L-am sunat deunăzi, într-o după-masă, 

I-am spus ―Aș vrea să te văd, dacă n-ai alt 

program.‖ 

Mi-a zis ―Cu drag, tată, dar am și eu ceva în 

plan. 

Vezi tu, slujba cea nouă… și copiii au gripă 

Dar mi-a facut plăcere să vorbesc cu tine, în 

pripă.‖ 

Într-adevar s-a facut mare și e exact ca mine. 

Băiatul meu cel drag, este la fel ca mine. 

 

Leagănul pisicii și lingurița de argint cea 

bună 

Baiețelul cel trist și omul de pe lună. 

―Cand vii acasă, fiule?‖ ―Nu știu 

Dar o să stăm de vorbă, promit, când am să 

viu.‖ 

În loc de introducere 
 

 

Revista Dobrogeană‖ este o publicaţie privată editată de U.D.T., liberă de orice constrângeri de natură 

politică sau ideologică, străină de partizanate sau comenzi impuse de interese de grup. 

Avȃnd în vedere dorinţa sinceră de cultivare şi promovare a valorilor  autentice în ţară şi în străinătate, 

revista are drept scop prezentarea culturii, civilizaţiei, tradiţiei, credinţei, istoriei, educaţiei, medicinei, 

artei, ştirilor, sportului, legislaţiei precum  şi altele în continuitatea şi diversitatea lor  din trecut, prin 

prezent spre viitor. 

Pentru ca viitorul să fie un loc minunat pentru noi actuali sau viitori părinţi trebuie să dăm o importanţă 

sporită copiilor noştri. Sănătatea atȃt fizică cȃt şi psihică a lor dar şi a noastră constă în sănătatea 

informaţiilor cu care ne hrănim dar şi a deciziilor pe care le luăm. Vă redăm un poem care ne arată ce 

înseamnă dragostea, din punctul de vedere al unui copil ( T-I-M-P) dar şi faptul că ei vor fi mai buni sau 

mai răi decȃt noi în funcţie de comportamentul nostru. 

 

Leagănul pisicii  

- Harry Chapin  
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Importanţa activităţilor fizice pentru prevenţia în sănătate 
Autor Traian Bocu  PhD ”Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca  

Tematica activităţilor fizice 

pentru prevenţia în sănătate a mai fost 

abordată în cadrul editorialelor 

revistei noastre, dar datorită 

importanţei şi actualităţii acesteia, 

revenim asupra ei. 

Subiectul prevenţiei în 

sănătate are o importanţă majoră 

pentru populaţia României. În mod 

cert, costurile privind activităţile 

pentru prevenţia în sănătate aplicate 

oamenilor sănătoşi sunt mai mici 

decât costurile tratamentelor aplicate 

oamenilor bolnavi. Prevenţia în 

sănătate, adică misiunea promovării 

şi menţinerii sănătăţii, prin obiective 

declarate, şi-o asumă mai multe 

instituţii, atît de stat guvernamentale, 

cât şi private neguvernamentale, non 

profit. Instituţiile guvernamentale 

sunt următoarele: Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi 

Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Fiecare sector menţionat contribuie la 

prevenţia în sănătate cu infrastructura 

proprie, resursele umane specifice 

profilului său şi cu o parte a 

resurselor financiare. În vederea 

atingerii obiectivelor este necesară o 

colaborare intersectorială între 

instituţiile statului implicate în 

politica prevenţiei în sănătate. În 

afară de practicarea activităţilor 

fizice, prevenţia în sănătate este 

legată şi de activităţi privind 

alimentaţia şi nutriţia populaţiei, în 

strânsă corelaţie cu acestea. De aceea, 

la finanţarea activităţilor fizice de 

prevenţie în sănătate este necesar să 

contribuie şi Ministerul Agriculturii. 

De asemenea, pentru prevenţia în 

sănătate este necesară dezvoltarea 

unei infrastructuri diversificate, 

raportată la populaţia existentă. 

Deoarece acest demers se realizează 

pe baza unor proiecte pe termen 

mediu şi lung, un rol important îl are 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. Pentru 

susţinerea financiară a activităţilor 

sportive de prevenţie în sănătate, se 

poate apela şi la bugetele locale sau la 

sponsorizări.  

 Dacă extrapolăm activităţile 

fizice din cadrul activităţilor generale 

pentru prevenţia în sănătate, 

observăm că acestea se regăsesc în 

misiunile primelor trei entităţi 

enumerate: activităţile fizice 

practicate regulat sunt recomandate 

populaţiei de către medicii 

epidemiologi şi de familie în cadrul 

profilaxiei primordiale şi primare ; 

practicarea educaţiei fizice şi 

sportului şi activităţilor sportive 

extraşcolare se regăseşte în curricula 

şcolară şi universitară ; iar practicarea 

activităţilor fizice care vizează în 

special populaţia ieşită din sistemul 

de educaţie se regăseşte în 

programele sportului pentru toţi.  

Dezvoltarea infrastructurii 

necesare practicării activităţilor fizice 

de către întreaga populaţie, iar apoi 

managementul sau organizarea la 

nivel central şi local al acestor 

activităţi pe infrastructura existentă, 

sunt două dintre variabilele care 

trebuie avute în vedere de către 

factorii de decizie în privinţa 

prevenţiei în sănătate. 

Infrastructura trebuie să 

asigure posibilitatea practicării 

diversificate a activităţilor fizice, 

conform opţiunilor cetăţenilor. 

Indicatorii urbanistici orientativi după 

care se calculează necesarul 

suprafeţelor sunt cei folosiţi în 

arhitectură şi construcţii, raportaţi la 

numărul populaţiei şi care prevăd un 

minim de 5 mp/locuitor, pentru 

amenajări de baze sportive în mediul 

urban. Infrastructura necesară poate fi 

asigurată prin lansarea de programe 

strategice naţionale sau regionale pe 

termen mediu şi lung, sustenabile 

financiar în formula de cofinanţare. 

De exemplu, la o primă 

vedere se observă fără efort faptul că 

există un deficit de infrastructură la 

categoria piscine acoperite de 

dimensiuni mijlocii (25 m), şcolare şi 

publice, construite pe grupuri de 

şcoli, cartiere, sectoare. În urma unor 

studii efectuate s-a constatat că la 

nivelul municipiului Cluj-Napoca, 

acest deficit se ridică la aproximativ 

16 piscine de dimensiuni publice, 

având o incintă de 600 mp. La nivelul 

judeţului Cluj, deficitul se poate 

calcula pornind de la necesarul de 46 

piscine publice, repartizate în 

principalele 5 oraşe din judeţ şi 

principalele comune. Menţionăm că 

este vorba de un calcul ideal care 

prevede o cotă de 0,04 mp de piscină 

acoperită pentru fiecare cetăţean (din 

cei 5 mp care revin unui locuitor). 

Construirea acestor piscine poate face 

obiectul unui proiect strategic pe 

termen lung, susţinut anual în 

colaborare intersectorială, care să 

asigure necesarul de spaţii menţionat 

anterior, raportat la populaţia stabilă a 

judeţului, de 690.100 cetăţeni.   

Managementul va trebui, de 

asemenea, orientat către găsirea unor 

soluţii de practicare a sportului de 

către populaţie, la costuri suportabile 

sau gratuit.  

O activitate importantă în 

prevenţia sănătăţii este cea a 

identificării factorilor de risc 

individuali şi înlocuirea acestora cu 

activităţi fizice, practicate sistematic, 

în ideea formării unui stil de viaţă 

favorabil sănătăţii. Tot în acest sens 

este nevoie de introducerea în 

curricula şcolară a unor noţiuni 

teoretice şi practice, la nivelul 

claselor a 5-a şi a 9-a, referitoare la 

activităţile sportive de educaţie 

pentru sănătate, care să ducă în final 

la formarea competenţelor sociale şi 

civice necesare. 

Printre pilonii de bază ai 

strategiei naţionale în domeniul 

sportului elaborată de MTS pentru 

perioada 2014-2020 figurează 

înfiinţarea unui Registru naţional de 

monitorizare a potenţialului biomotric 

al populaţiei şcolare. Acest registru 

trebuie văzut ca o bază de date asupra 

stării de sănătate a întregii populaţii, 

începând cu populaţia şcolară. Datele 

potenţialului biomotric se pot cupla 

cu cele ale examenelor medicale de 

bilanţ efectuate de către medicii 

şcolari.  

Materialul se bazează pe 

editorialele publicate în revista 

Palestrica Mileniului III (Palestrica of 

thr thirt Millennium) în perioada 

2013-2015, precum şi pe unele 

cercetări personale (Bocu T. Cercetări 

în educaţie fizică şi sport. Actualităţi 

şi perspective. Ed. Casa Cărţii de 

ştiinţă, 2008), Proiecte de lege 

privind prevenţia în sănătate 2016. 

traian_bocu@yahoo.com 

mailto:traian_bocu@yahoo.com
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Nutriția pe parcursul sarcinii 
Autor Gonul Iusein-Medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice la Spitalul Municipal Medgidia 

Nutriţia optimă este esenţială pentru mamă si făt! Ce trebuie sa 

avem in vedere? 

1. Un aport caloric adaptat, ce permite o creștere 

ponderală adecvată pe parcursul sarcinii. 

2. Un aport echilibrat de nutrienți (atât macro- cât și 

micronutrienți). 

3. Evitarea  toxicelor: alcool, tutun, droguri, anumite 

medicamente. 

 

Aportul caloric optim se stabilește in funcție de greutatea 

anterioară sarcinii și de gradul de activitate fizică. La gravidele 

normoponderale, în primul trimestru nu se recomandă 

suplimentarea calorică, din al doilea trimestru se va crește 

aportul cu aproximativ 350kcal/zi, iar în al treilea trimestru se 

vor adăuga aproximativ 150 de kcal la cele din trimestrul 

anterior.   

 

Macronutrienții de care este nevoie zilnic: 
1. Glucidele reprezintă o sursă de energie pentru creierul 

mamei, cât și al  fătului. Aportul suficient de glucide previne 

folosirea proteinelor ca sursa de energie și permite utilizarea 

acestora la dezvoltarea corectă a fătului.  Se preferă aportul de 

glucide complexe și se recomandă un aport limitat de glucide 

simple. Glucidele complexe  eliberează energia in mod 

progresiv in circulație, fara a creste rapid glicemia. Aportul de 

glucide pe parcursul unei zile trebuie sa reprezinte aproximativ 

45-65% din total. Aceasta inseamnă  între 200 si 290 de grame 

de glucide pentru un aport caloric de 1800 kcal/zi. Minimum 

zilnic necesar de glucide este de 130 g la o femeie neînsarcinata, 

175 g pe parcursul sarcinii și 210 g cand alăptează. Aportul 

optim de fibre este de 28g/zi. 

2. Proteinele sunt necesare pentru formarea celulelor noi, 

enzimelor și hormonilor. Aportul adecvat de proteine pe 

parcursul sarcinii permite dezvoltarea  corectă a fătului. 

Proteinele în organism sunt implicate și în menținerea  

echilibrului hidro-electrolitic, prevenind apariția edemelor și 

menținând valorile tensionale in limite normale. O atenție 

deosebită trebuie acordată și calității proteinelor, conferită de 

conținutul în aminoacizi. O parte din aminoacizi pot fi produși 

de către organismul uman(aminoacizi neesențiali), dar există 

anumiți aminoacizi care sunt obținuți numai prin aport 

(aminoacizi esențiali). Oul este produsul care conține toți 

aminoacizii esențiali . Femeile care evită/ nu consumă produse 

de proveniență animală ar trebui să consume variate produse 

vegetale bogate in proteine(tofu, lapte de soia, fasole boabe, 

linte, mazăre, nuci etc.). Aportul optim proteic este de 0,8 g/kgc/

zi în prima jumătate a sarcinii, iar apoi 1,1 g/kgc/zi. 

3. Lipidele joacă și ele un rol important in dezvoltarea 

corectă a fătului. Se recomandă un aport de aproximativ 30% 

din aportul caloric. Nu numai cantitatea contează, ci și tipul 

lipidelor: aportul crescut de lipide saturate și de acizi grași trans 

se poate asocia cu tulburări de creștere a fătului(greutate mică la 

naștere). În aceeași ordine de idei, o  atenție deosebită trebuie 

acordată acizilor grași polinesaturați  omega-3 și omega-6, cu 

rol important în dezvoltarea optimă a fătului. Surse de acizi 

grași omega-3: ulei de in, de soia, de nuci, de germeni de grâu, 

crabi, creveți, ulei de ficat de cod, pește: macrou, somon, cod, 

hering, sardine, anșoa, ton. 

 

Micronutrienții - vitamine și minerale, doze recomandate: 

1.Acidul folic - doza recomandată este de  600 µg/zi(doza 

maximă este de 1000 µg/zi).   

     Folatul se găsește în citrice, legume, vegetale verzi(spanac, 

broccoli), alune, brânzeturi, produse din făină integrală, lapte, 

carne de pui, ficat, porc, somon, ton. 

2.Fierul - doza recomandată :27 mg/zi(doza maximă tolerată 

este de 45 mg/zi). 

    Fierul se găsește în: ficat, carne roșie slabă, ouă, pește, pui, 

vegetale verzi, fructe uscate, cereale imbogățite, fasole și 

mazăre uscată. 

3.Calciul - doza recomandată: 1000 mg/zi(doza maximă tolerată 

este de 2500 mg/zi). 

   Produse bogate în calciu: lactate, brânzeturi, vegetale cu 

frunze verzi, legume uscate. 

4.Magneziul - doza recomandată: 350 mg/zi(400 mg/zi pentru 

adolescentele însărcinate).  

Produse bogate în magneziu: spanac, orez brun, nuci, alune, 

semințe de in, semințe de chia, soia, suc de portocale, cartofi, 

pâine albă, fasole boabe, linte, lapte, broccoli. 

5.Sodiul - doza recomandată este de 1,5 g/zi. O linguriță de sare 

conține această cantitate de sodiu. 

6.Potasiul - doza recomandată este de 4700 mg/zi.  

Surse alimentare de potasiu: legume, vegetale cu frunze verzi, 

cartofi, fructe(banane, citrice), carne, lapte. 

7.Zinc - doza recomandată este de 11-12 mg/zi(doza maximă 

tolerată este de 40 mg/zi).  

Surse naturale: carne slabă de vită, ouă, fructe de mare, lactate, 

cereale integrale. 

8.Iodul - doza recomandată este de 220 µg/zi.  

Produse bogate in iod: sare iodată, pește de mare/ocean, fructe 

de mare, ouă, legume. 

9.Vitamina D - doza optimă este de 10-15µg/zi (sau 400-600 

UI) (doza maximă zilnică este de 2000 UI).  

Vitamina D se gasește în uleiul din ficat de pește, pește gras, 

gălbenuș de ou. 

10.Vitamina A - doza optimă este de 770µg RE/zi (sau2500 

UI). 

 Vitamina A se găsește în: ulei de cod și de halibut, ficat, rinichi, 

grăsimea laptelui, ouă, morcovi, spanac, cartofi dulci, vegetale 

verzi sau galbene, caise, piersici, suc de portocale etc.  

11.Vitamina C – doza optimă este de 85 mg/zi. 

Surse: citrice, tomate, pepeni, ardei, verdețuri, varza proaspătă, 

căpșuni, ananas, cartofi, kiwi. 

12. Vitamina E – doza recomandată este de 15 mg/zi. 

Surse: germeni de grâu, uleiuri vegetale, vegetale cu frunze 

verzi, grăsimea laptelui, gălbenuș de ou, nuci. 

13. Vitamina B12 – doza optimă este de 2,6 µg/zi. 

Surse: Ficat, lactate, carne, ouă. 

13. Vitamina B6 – doza recomandată este de 1,9 mg/zi. 

Surse: carne de porc, tărâțe și germeni de cereale, lapte, 

gălbenuș de ou, ovăz, legume. 

14. Vitamina K – doza optimă este de 90 µg/zi. 

Surse: ficat, uleiuri vegetale, tarâțe de grâu.  

15. Tiamina – doza recomandată este de 1,4 mg/zi. 

Surse: ficat de porc, legume, cereale și pâine integrală, germeni 

de grâu, cartofi. 

16. Riboflavina – doza zilnică recomandată este de 1,4 mg. 

Surse: lactate, organe, vegetale cu frunze verzi, ouă. 

17. Niacina – doza optimă este de 18 mg/zi. 

Surse: pește, ficat, carne, semințe, ouă, alune, lapte, legume. 

18. Acid pantotenic – doza recomandată este de 6 mg/zi. 

Sursele cele mai bune: ouă, ficat, somon, drojdie, dar se găsește 

în toate alimentele(origine animală și vegetală). 

19. Biotina – doza optimă este de 30 µg/zi. 

 Surse: ficat, ciuperci, alune, drojdie, lapte, carne, gălbenuș de 

ou, cele mai multe legume, banane, grapefruit, tomate, pepene 

roșu, căpșuni.  

20. Colina – doza recomandată este de 450 mg/zi. 

Surse: carnea rosie, carnea de pui, carnea de curcan, peștele, 

gălbenuș de ou, lecitina, germeni de grâu. 
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Dobândirea cetățeniei de către copiii și nepoții românilor din Turcia 
Autor : Avocat Enghin Osman 

   În perioada anterioară anului 

1989 foarte mulți cetățeni români 

de etnie tătară sau turcă au hotărât 

să emigreze în Republica Turcia . 

Urmare a emigrării aceștia s-au 

căsătorit, au întemeiat familii , au 

avut copii și în acest moment chiar 

și nepoți.  

 Una dintre măsurile luate 

de regimul communist a fost 

retragerea cetățeniei și astfel 

emigranții au dobândit și rămas 

doar cu cetățenia turcă , multora 

din ei schimbându-li-se chiar și 

numele. Au fost cazuri numeroase 

în care întrucât nu dețineau actele 

de identitate li s-au atribuit date 

fictive de naștere.  

 Întrucât după intrarea 

României în Uniunea Europeană 

foștii cetățeni români au suscitat 

interes pentru redobândirea 

cetățeniei ori copiii și nepoții 

acestora au vrut să dobândească , 

pe linie directă, cetățenia română 

mulți dintre ei nu au știut cum să 

procedeze și eventual ce acte să 

obțină în vederea depunerii 

cererilor.  

 Potrivit art.10 din Legea 

cetățeniei române, cetățenia 

română se poate acorda 

persoanelor care au avut această 

cetățenie, precum și 

descendenților acestora până la 

gradul II inclusiv, au pierdut-o 

după 1989 și solicită redobândirea, 

cu păstrarea domiciliului în 

străinătate, dacă îndeplinesc în 

mod corespunzător prevederile 

legale, chiar dacă au o altă 

cetățenie. Însă e bine de știut că 

redobândirea cetăteniei de către 

unul dintre soți nu are nicio 

consecintă asupra cetăteniei 

celuilalt soț , adică nu va obține 

automat cetățenia română. Soțul 

cetătean străin sau fără cetătenie al 

persoanei care redobândește 

cetătenia romană poate cere 

acordarea cetăteniei române în 

condițiile prezentei legi.  

 Persoanele care au 

dobândit cetătenia romană prin 

naștere sau prin adopție și care au 

pierdut-o din motive neimputabile 

lor sau această cetătenie le-a fost 

ridicată fără voia lor, precum și 

descendenții acestora pană la 

gradul III, la cerere, pot redobândi 

sau li se poate acorda cetătenia 

romană, cu posibilitatea păstrării 

cetăteniei străine și stabilirea 

domiciliului în tară sau cu 

menținerea acestuia în străinătate, 

dacă îndeplinesc condițiile 

prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), 

c) și e) din Legea cetățeniei.     

 Pentru redobândirea 

cetățeniei române, de către 

persoanele care au pierdut 

cetățenia română înainte de 22 

decembrie 1989 și descendenți de 

gr.I ,II și III ai acestora sunt 

necesare următoarele:  

 cerere tip, care se 

completează la consulat;   
a. pașaportul solicitantului în 

original și copie legalizată sau 

"conformă cu originalul"          

*copie legalizată a buletinului de 

identitate sau cărții de identitate a 

soțului (pentru persoanele 

căsătorite cu cetățeni români);   

b. cazier judiciar din România 

(valabil 3 luni de la data 

emiterii);   

c. cazier judiciar din străinătate-

valabil 1 an de la data emiterii-

însoțit de traducere legalizată în 

limba română și fotocopie a 

originalului;   

d. acte de stare civilă (certificate de 

naștere, căsătorie etc.)-copii 

legalizate pentru titulari și 

ascendenți (părinți, bunici, 

străbunici), foști cetățeni români;   

e. acte de stare civilă (certificat de 

naștere, de căsătorie, deces sau 

divorț) în copii legalizate pentru 

titular și ascendenți (părinti, 

bunici, străbunici), foști cetăteni 

români declarație personală, 

autentificată din care să rezulte 

dacă a mai depus sau nu o altă 

cerere de redobândire a cetățeniei 

române;   

f. declarație personală autentificată 

din care să rezulte că în prezent 

nu întreprinde și nu sprijină 

acțiuni împotrivă ordinii de drept, 

ori a siguranței naționale și nici în 

trecut nu a desfășurat asemenea 

activități;   

g. declarație scrisă personal, la 

depunerea cererii, din care să 

rezulte menținerea domiciliului în 

străinătate sau stabilirea 

domiciliului în România. Aceeași 

opțiune se face și pentru copiii 

minori pentru care se solicită 

redobândirea cetățeniei române;   

h. copii legalizate ale certificatelor 

de stare civilă pentru copiii 

minori ai solicitanților și 

consimțământul pentru obținerea 

cetățeniei române dat prin 

declarație autentificată, de către 

minorii de peste 14 ani;   

i. acordul soților dat prin declarație 

autentificată, pentru dobândirea 

cetățeniei de către copiii minori;   

 Problema cea mai mare 

apare în cazul actelor de stare 

civilă ale foștilor cetățeni români , 

în speță dobândirea lor.  

 Aceștia le pot obține de la 

serviciile de stare civilă din cadrul  

  Primăriilor din localitatea 

în  care s-au născut. Termenul 

legal de eliberare a documentelor 

în România este de 30 de zile însă 

în majoritatea cazurilor acestea se 

eliberează mai rapid.  

 Astfel , dacă de exemplu 

un cetățean român născut în 

Localitatea Valu lui Traian vrea să 

obțină o copie a certificatului de 

naștere se va adresă serviciului de 

stare civilă din localitatea Valu lui 

Traian indicând data nașterii , 

numele purtat în România, numele 

părinților și orice alte informații 

relevante, aceștia urmând să 

verifice arhivele și să elibereze 

certificatul de naștere.  
Recomandăm ca cetățenii 

nevorbitori de limbă română să 

contacteze un traducător autorizat astfel 

încât să fie înțeleși cât mai bine. Unul 

dintre cei mai profesioniști traducători de 

limbă turcă este doamna AGIEMIN 

DENIS ce poate fi contactată direct la 

telefon : 004 0723 128 033.  
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Apa şi importanţa cunoaşterii naturii ei asupra noastra 
Gelal Timur-Preşedintele Clubului Sportiv “Timur Gelal” 

                                                                                                                    -Şeful comisiei  Sport  U.D.T.                     

“Existenţa este vibraţie” 

spune autorul unei 

descoperiri senzaţionale, 

Masaru Emoto, savant 

de origine japoneză. 
Fiecare lucru, fiinţă, tot 

ce există în Univers are 

propria sa frecvenţă care 

este unică, astfel că 

putem spune că întreg 

Universul este în stare 

vibratorie. Datorită fizicii cuantice acest lucru a 

putut fi dovedit ştiinţific. Muzica, cuvintele, în 

general toate undele sonore sunt vibraţii. 

Toate obiectele, lucrurile din jurul nostru pot 

fi impregnate cu ajutorul cuvintelor dându-le 

astfel nişte calităţi în plus. Apa de exemplu este 

cea mai sensibilă la frecvenţa diverselor vibraţii, 

preluând în modul cel mai fidel informaţiile 

transmise în mod vibratoriu. Şi deoarece ea se 

găseşte  în procent foarte mare atât pe Terra cât şi în 

corpul oamenilor, animalelor şi plantelor ea joacă un 

rol foarte important: de oglindă a lumii care ne 

înconjoară. De asemenea un simplu obicei de a bea 

in fiecare dimineata un pahar de apa pe stomacul 

gol poate avea efecte miraculoase asupra 

organismului uman. 

Ce a descoperit savantul japonez Masaru 

Emoto este că apa e vie, are memorie, 

inteligenţă. El a constatat că şi cuvintele scrise emit 

vibraţii pe care apa le poate percepe. Astfel scriind 

pe un pahar cu apa anumite cuvinte sau chiar 

aşezând un pahar de apă pe o hârtie pe care s-au 

scris anumite mesaje apa a preluat aceste informaţii 

sub formă de vibraţii şi în procesul de îngheţare a 

cristalizat în forme specifice după natura mesajului. 

De altfel şi medicul neurolog Dumitru Constantin 

Dulcan atinge şi dezbate această idee de ―inteligenţă 

a materiei‖ în cartea cu acelaşi nume (Inteligenţa 

materiei ) dar având alte baze de pornire fiind un 

subtil observator al naturii. Chiar şi cuvintele scrise 

cu intenţie pe hârtie prin intermediul mediului 

înconjurător (aerul de exemplu) comunică cu 

universul. 

În afară de calităţile fizice şi chimice a apei pe 

care le ştim cu toţii aflăm deci, că apa este o 

excelentă purtătoare şi transmiţătoare în acelaşi 

timp de informaţii. Astfel cunoscând calităţile apei 

s-a observat că aceasta cristalizează diferit : apele 

din lacurile montane nepoluate, apele de izvor şi în 

general apele naturale, curate, pure cristalizează 

asemănător fulgilor de zăpadă, cu forme hexagonale, 

cristalele având figuri de o geometrie perfectă spre 

deosebire de  apele poluate sau cele tratate  care 

produc cristale deformate,  asimetrice, amorfe. S-a 

mai observat, de exemplu, că în momentul în care 

apa naturală îngheaţă ea va cristaliza în forme 

hexagonale perfecte, însă dacă se intervine în timpul 

procesului cu informaţii care sunt contra naturii se 

vor forma cristale asimetrice. Astfel informaţiile 

prin cuvinte rostite (sau incantaţii ) sau scrise şi 

introduse în apă :  
 în concordanţă cu natura (iubire, dragoste, 

recunoştinţă, mulţumire, binecuvântare ) vor da 

apei (forme hexagonale, armonioase, geometrice 

a cristalelor) calităţile dorite generând energii 

pozitive ; 

 în disonanţă cu natura (ură, mânie – folosind 

termeni insultători, jignitori, supărători) vor da 

apei (forme amorfe, ciudate, dizarmonioase ale 

cristalelor) calităţi nedorite generând energii 

negative. 

Puterea cuvintelor noastre este dată de 

energia pe care o punem în ele, de  încărcătura 

lor emoţională cu ajutorul sunetelor care sunt 

chei ale energiilor universului, ale fiinţei noastre, 

cu care putem să impresionăm tot ce este în jurul 

nostru. Apa ca şi aerul care ne înconjoară este un 

foarte bun vehicul de informaţii, astfel după 

binecuvântarea apei de exemplu, ea devine apă 

informatizată deoarece a înregistrat emoţiile, 

sentimentele, trăirea efectivă transmisă de noi 

cuvintelor 

Astfel, în concluzie, mesajul apei devine 

diferit, apa comportându-se ca o entitate vie şi 

inteligentă rezonând cu emoţiile, gândurile, 

cuvintele noastre şi preluând în general vibraţiile 

şi energia mediului în care se află. 
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Educaţia, fata MORGANA 

 Autor ASLAN EGEVIT   

Dir. Ec. şi Manager de proiect 

       Trăim vremuri cel puțin 

ciudate, dacă mă gândesc la tot 

ceea ce se considera a fi normal 

acum 30 de ani sau acum 10 ani și 

ce mai este valabil acum din acea 

percepție . Cu siguranță omenirea 

a trecut prin perioade diferite de 

evoluție dar și involuție, de regres. 

Ceea ce cunoaștem din istoria 

relativ recentă este că știință și 

curiozitatea omului au dus la 

descoperiri uluitoare, care au 

purtat progresul pe culmi la care 

omenirea nu ar fi ajuns până 

acum. Dar constatăm că acest 

progres are și efecte secundare. În 

condițiile în care totul se 

desfășoară cu o viteză incredibil 

de mare , micile detalii care fac să 

se contureze rezultatele nu se mai 

observă . Deseori nu mai vedem 

pădurea de copaci. Copiii se jucau 

odată în natură , acum sunt 

sedentari, navigatori pe valurile 

internetului.                                    

      În contextul globalizării, 

gustul democrației mimate este 

mai dulce , generator de 

dependență ; oameni iubitori de 

libertăți prost înțelese vor să fie și 

ei ca alții din țări cu state vechi în 

ale drepturilor , dar nu vor și 

obligațiile pe care le au în 

societate. Egoismul și cinismul 

invadează mințile și sufletele 

concetățenilor , ce de curând au 

descoperit mâncarea 

din  abundență , hainele de firma , 

mașinile de fițe , telefoanele și 

gadget-urile care îi țin ocupați în 

permanență . Scopul este să nu 

gândească prea mult , astfel vor 

putea fi manipulați cu 

ușurință.                                           

               Stau și mă gândesc că cel 

ce a scris scenariul filmului 

―MATRIX‖ a avut ceva informații 

grele să transpună un mesaj grav , 

un semnal de alarmă într-un film , 

ca un avertisment, ca un strigăt 

disperat pentru trezirea la 

realitate . Iată cum acolo , ca și 

aici , în zilele noastre , sunt unii ce 

creează sisteme pe care le 

controlează și unde marea 

majoritate trăiește inconștientă într

-o lume ideală dar virtuală și pe 

care alții o preferă în detrimentul 

unei vieți reale, în afară de câțiva 

răzvrătiți ce vor să fie liberi , 

independenți și realiști. 

             În acest context, asistăm 

impasibili la o degradare a 

conștiinței ce ne face complici la 

distrugerea valorilor reale prin 

promovarea unei educații de 

proastă calitate . 

 O învățătoare îmi explica cât de 

benefică este sărbătoarea de 

―Halloween‖ , pentru că , de mici, 

copiii trebuie să învețe că în viață 

sunt și lucruri înfricoșătoare . 

Când aud astfel de explicații de la 

cadre didactice , primele care vor 

să introducă teme noi în școlii cum 

ar fi ―Halloween-

ul―,    ―Valentine’s day ―  ca fiind 

educative încă din școlile primare , 

sau de ce nu din grădiniță , când 

promovezi cultul prostiei în școli 

prin  a permite comportamente 

ciudate în numele libertății și a 

democrației , mă întreb dacă nu 

cumva eu sunt un ciudat și restul 

lumii este normală . 

           Vedem pe străzi multă 

violență , tineri care se consideră 

―open mind ― și imită vedete TV 

sau vor să fie precum cei din 

videoclipurile muzicale pe care le 

văd pe internet sau la TV , 

obrăznicia și teribilismul tinerilor 

care își formează caractere infecte 

și nu în ultimul rând consumul de 

stupefiante , alcool și țigări , căci 

dacă la adulți e tolerat, de ce să nu 

se creadă mai mari și cei mici , nu 

mai zic de adolescenți …În zilele 

noastre puțini tineri știu să facă 

ceva . Puțini cei care vor să 

lucreze și aceia pe bani mulți într-

o firmă în care nu are mult de 

lucru , să primească funcție și 

toate beneficiile așa cum este în 

Occident , că o să învețe tot ce 

trebuie pe cheltuiala 

angajatorului , libere plătite, 

concediu de odihnă și să le rămână 

timp și pentru distracție , că doar 

nu or să muncească toată viață... 

―Noi vrem să consumăm , nu să 

producem iar banii cresc în 

copaci . ― strig eu . 

   Nu au răbdare să își construiască 

o carieră . E mai simplu să te faci 

interlop , infractor , criminal . Fete 

mai mult dezbrăcâte decât 

îmbrăcate ,  visează o viață de 

lux , dispuse să treacă peste 

educație . Doritori de câștiguri 

rapide și ușoare prin videochat-uri 

și prostituție ajung ratați și 

nenorociți pe viață . 

          Să nu credeți că nu-i văd pe 

cei care reușesc totuși în această 

junglă a vieții . Avem olimpici , 

premianți la concursuri 

internaționale , medici 

profesioniști , meșteri iscusiți , 

profesori-doctori , sportivi cu 

performanțe , adevărați 

ambasadori , dar ce păcat că 

aceștia sunt doar excepțiile . Ce 

facem cu ceilalți ? Omenia a 

mâncat-o câinii . Fiecare se 

descurcă prin ―combinații‖, cum 

se mai numesc activitățile mai 

puțin ortodoxe pentru a-și câstiga 

traiul de zi cu zi . 

         În zilele noastre este foarte 

ușor să obții o diplomă de studii 

superioare în orice domeniu . 

Educația este și ea o 

afacere .Credință a ajuns și ea o 

afacere . Indiferent de religie 

Biserica , Instituția, este cu bani și 

pentru bani . Noi suntem complici 

pentru că avem cu toții în ADN-ul 

nostru păcatul . De sănătate ce să 

mai zicem . 

          Dar nu uitați că ce 

semănăm , aia culegem . 
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Statul de drept, cu politicienii care 

ne conduc , nu face nimic . Poate 

acesta este interesul celor pe care-i 

alegem să ne conducă : să distrugă 

tot ce este bun pentru interesele 

personale și de grup. După ei 

potopul …Dar fiți atenți :noi îi 

alegem ! Așa că ne merităm 

soarta! Și dacă pentru alte interese 

lumea este scoasă în stradă, și da , 

este scoasă , nu iese de bună voie , 

când vorbim de proastă educație , 

de reformele stupide ce nu au 

făcut decât să distrugă 

învățământul , despre lipsa de 

soluțîi din partea statului , nimeni 

nu iese să protesteze pe stradă . 

Până și profesorii protestează 

pentru interesul lor : salariul , care 

nu spun că nu este important , dar 

nu ar trebui să primeze , lăsând 

calitatea învățământului în voia 

sorții . Dacă un profesor abia 

obține notă de trecere la examenul 

de titulatura, ce pretenții mai avem 

de la elevi ? 

           Dragii mei , tot ce am scris 

în acest articol nu este ceva nou și 

ar mai fi încă milioane de situațîi 

din orice domeniu, unde fiecare 

situație s-ar reduce la o singură 

cauza: EDUCAȚIA . 

Da, cauza, pentru că educația 

reflectă calitatea rezultatelor 

acțiunilor noastre.Câtă importanță 

acordăm educației ? 

          Dumnezeu ne-a dat minte să 

gândim și liberul arbitru . Un nou 

născut este precum un computer . 

Computerul  la achiziție este gol , 

nu știe să facă nimic . În funcție de 

programele pe care le introducem 

el va reuși să răspundă la 

comenzile noastre . Așa și un copil 

nou-născut nu are nimic format . 

El se dezvoltă în funcție de mediul 

în care trăiește , iar caracterul și 

personalitatea sa, vor fi definite de 

educația pe care o va primi . Chiar 

și elementele moștenite pot fi 

controlate prin discernământ . 

          Este promovată 

destrăbălarea ; dacă ești  decent, 

ești înapoiat . Cine are 

responsabilitatea unei educațîi de 

calitate ? 

Un părinte îmi spune de ce este 

supărat : fiica sa de 16-17 ani a 

participat la un concurs de ―Miss‖ 

și cu toate că era îmbrăcată foarte 

―sexi‖ nu a reușit să urce pe 

podium . Câtă nedreptate! E 

talentată fata , dar nu e căutată . 

Important e că tatăl o susține . 

Adică aceasta este valoarea la care 

se raportează unii părinți . Și asta 

nu e o problema atâta timp cât 

acțiunea sa, nu deranjază pe cei de 

lângă el , dar unii nu înțeleg nimic 

din democrație și liberatatea de 

exprimare . Întâlnesc adesea 

oameni pe care îi apucă nevoile în 

stradă , în văzul tuturor , cu toate 

că acum găsești o toaletă în 

apropiere , într-un restaurant , într-

o benzinărie . Dar de câte ori nu v-

a deranjat vecinul ,  căci lui nu-i 

pasă dacă acțiunea sa te afectează . 

Așa înțelege el libertatea . Ori 

libertatea fiecăruia ar trebui să 

aibă o limita și aceea trebuie să fie 

acolo unde începe libertatea 

celuilalt . Dar ce putem face ? 

          Haideți să ne imaginăm o 

viață în care toată lumea este 

civilizată , în care adevăratele 

valori NU te pot duce pe căi 

greșite , unde te poți plimba 

oriunde și la orice oră fără teamă . 

O lume în care semenii tăi sunt cel 

puțin la fel de importanți ca și 

tine , unde spiritul civic este viu, 

unde patriotismul NU se confundă 

cu naționalismul și NU naște 

extremiști , unde în numele 

siguranței tale NU îți este invadată 

intimitatea, unde drepturile omului 

sunt respectate.. 

          Probabil veți spune că este 

idealist , imposibil de realizat , dar 

dacă v-ar plăcea această viață 

ideală , atunci scopul ar trebui să 

fie acesta și cel puțin, 

progresul ,  plusul de valoare pe 

care l-ați aduce, ar tinde către 

ideal . 

          ―Comparativ cu ceea ce 

putem fi ― a spus celebrul profesor 

William James ,de la Harvard, 

―comparativ cu ceea ce putem fi , 

suntem doar pe jumătate 

conștienți . Nu utilizăm decât o 

mică parte a resurselor noastre 

fizice și mentale . Pentru a face o 

afirmație generală , individul 

uman trăiește cu mult între 

limitele sale . El posedă diferite 

tipuri de forțe , pe care de obicei , 

nu reușește să le folosească .‖ * 

          Bernard Shaw, scriitor 

irlandez , laureat al premiului 

Nobel pentru literatură în 1925, 

spunea :‖ Dacă predai cuiva orice , 

persoana respectivă nu va învață 

niciodată ―. Învățarea este un 

proces activ . Învățăm 

acționând  *. 

           De aceea fiecare dintre noi 

trebuie să înceapă procesul 

educativ cu sine , să înceapă să 

acționeze în acest sens . Școlile și 

toate instituțiile educaționale 

trebuie să își revizuiască programa 

și să introducă studiul activ , 

ucenicia pe domeniile de activitate 

și practica în educația etică și 

civică . 

          ―Educația‖ , a spus doctorul 

John G. Hibben, fost președinte al 

Universității Princeton, ―este 

abilitatea de a te descurcă în 

situații de viață ― și nu cred că se 

referea la a calcă pe umerii 

celorlați pentru a răzbate . 

          Herbert Spencer un faimos 

sociolog , psiholog și gânditor 

britanic , spunea : ―Marele scop al 

educației nu este cunoașterea , ci 

acțiunea ―. Cu alte cuvinte , nu îți 

folosesc cunoștiințele la nimic , 

dacă nu le pui în practică . 

          În concluzie , dacă nu ne 

trezim la realitate și nu acționăm 

în sensul de a ne 

îmbunătății calitatea educației , să 

nu ne așteptăm că urmașii noștrii 

să trăiască mai bine și să fie mai 

fericiți.  Educația este cea mai 

importantă moștenire pe care o 

putem lasă . Iar dacă nu vom 

acționa , educația va fi în 

continuare doar o FATĂ 

MORGANA . 

 *Bibliografie :pasaje extrase din 

―Secretele Succesului‖ de Dale Carnegie 
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Turkvizyon concursul de interpretare din lumea turco-tătară 

Concursul Muzical Turkvizyon 

este o competiție anuală desfășurată 

între mai multe  țări turcice sau care 

au minorităţi de etnie 

turco-tătară. Romȃnia 

este ţara care a 

răspuns afirmativ 

acestei invitaţii.  

Concursul organizat 

în Turcia sau oricare 

ţară care doreşte şi 

este aprobată de catre 

Turkish Music Box 

Television (TMB) cu 

parteneri media din 

fiecare ţară, a ales din 

Romȃnia Uniunea 

Democrată Tătară ca 

colaborator activ în 

selectarea candidaţilor pentru 

competitie.  Din păcate în ultimii doi 

ani concursul nu s-a mai desfăşurat 

din motive independente de voinţa 

organizaţiei UDT. 

Cu toate acestea 

preselecţia pentru 

desemnarea 

reprezentantului sau 

reprezentanţilor ţării 

noastre s-a 

organizat. 

Ediţiile  

anterioare  au  fost 

cȃştigate de: prima 

ediţie  Genghiz 

Cutlacai a fost cel 

care ne-a reprezentat 

în 2013 la Eskisehir 

–Turcia, apoi   ,  în 

2014  Alev Gafar şi Genghiz Cutlacai 

ne-au reprezentat cu onoare în Kazan 

–Tatarstan, iar ultimul dar nu cel din 

urmă Edvin  Rachif  în  2015  care ne

-a reprezentat cu 

onoare la Istanbul—

Turcia programat  

iniţial  în 

Turkmenistan. Din 

2015 s-a organizat şi 

concurs pentru copii 

numit Bala 

Turkvizyon, iar cea 

care ne-a reprezentat 

a fost Irem Kayaali 

din Constanţa. 

Romȃnia îşi 

desemnase  

reprezentantul la 

concursul de 

interpretare Turkvizyon 2016 care 

din păcate nu s-a mai organizat dar 

trebuia să se desfăşoare 

în luna decembrie, în 

Turcia. Uniunea 

Democrată Tătară (UDT) 

a organizat a patra ediţie 

(13.11.2016)  a 

evenimentului cultural  

“Preselecţia 

Turkvizyon”,  la Casa 

Armatei din Medgidia 

(sala de spectacole) în 

prezenţa publicului şi a 

juriului format din: Florin 

Oprică (director Casa de 

Cultură I.N. Roman), 

Abdulvahap Uluata 

(profesor de muzică al Colegiului 

Național Kemal Ataturk), Aidîn Gelal 

(expert muzică turco-tătară), Edvin  

Rachif   (producător muzical),    

Claudiu  Iorga  Palaz   

(Vicepreşedintele  

Consiliului  Judeţean 

Constanţa), Mioara Gîrbă-

Ţuţu (Director general 

Alpha Media) ,Sali Negiat 

(Preşedinte de onoare al 

UDT), Naim Belgin 

(Preşedinte UDT). Dintre 

cei opt concurenţi înscrişi 

trei nu îndeplineau 

condiţiile şi unul nu a mai 

ajuns în intervalul adus la 

cunoştinţă.  Prestaţiile 

interpreţilor Asan Sedan,  

Elfin Regep,   Redivan 

Asan şi   Sunai Giolacai au fost 

extraordinare făcȃnd foarte dificilă 

departajarea lor. Într-un final Sunai 

Giolacai, a  obţinut cel mai bun 

punctaj din partea juriului. 

În cadrul festivităţii de 

premiere s-au acordat 

diplome de participare, 

diplome de recunoaştere a 

calităţii de expert al 

muzicii turco-tătare (Aidîn 

Gelal, Edvin Rachif, 

Abdulvahap Uluata, 

Genghiz Cutlacai ş.a.) dar 

şi titlul de ― tătar de 

onoare‖ pentru implicarea 

în rezolvarea problemelor 

comunităţii turco-tătare 

(domnilor: Ali 

Bozcalişkan, Osman Koray Ertaș, 

Valentin Vrabie, Claudiu Iorga Palaz 

ş.a.) 

Apoi în data de 27.11.2016 a avut 

loc preselecția Bala Turkvizyon 2016 

la sediul televiziunii Alpha Media TV 

unde din 15 concurenți înscriși 6 s-au 

prezentat la orele 15.00 cȃnd era 

programat concursul. Reprezentanta 

ROMÂNIEI la concursul 

internațional din Turcia a fost 

desemnată Alessia Duran Selma din 

Constanța, dar trebuie să remarcăm 

faptul că,  elevii doamnei profesoare 

Memet Sibel din colectivul şcolii 

gimnaziale nr 1 Mangalia s-au 

prezentat exemplar. 

Juriul a fost format din Mioara 

Gîrbă-Ţuţu (director televiziune), 

Abdulvahap Uluata (profesor muzică 

Colegiul Național Kemal Ataturk), 

Nurla Erol (Profesor , Director 

Scoală, Specialist instrumente 

muzicale şi şeful comisiei de educație 

al Uniunii Democrate Tătare), 

Genghiz Erhan (Profesor Muzică), 

Naim Belgin (președintele Uniunii 

Democrate Tătare). 

Mulțumim tuturor celor care au 

fost alături de noi la preselecțiile 

Turkvizyon, mulțumim partenerului 

media la aceste preselecţii, Alpha 

Media TV,  ―îi aşteptăm cu mare drag 

şi la evenimentele viitoare‖  ne 

urează în final președintele Uniunii 

Democrate Tătare. 
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Iurta, locuinţa din Asia 

Aceste locuinţe tradiţionale făceau 

parte cândva din peisajul mirific al 

stepelor Mongoliei şi ale 

Kazahstanului, dar şi munţii şi văile 

Kârgâzstanului. 

Cuvântul iurtă își are originea în 

cuvântul turcesc, care desemnează 

urma lăsată pe pământ de un cort care 

a fost mutat, putând în unele 

circumstanțe să semnifice și patria, 

relațiile de rudenie sau drepturile de 

proprietate feudală ale unei anumite 

persoane. „Iurtă‖ poate fi folosit în 

legătură cu modul de locuire în 

corturi numai în alte limbi decât cele 

turcice. În turca modernă, cuvântul 

„iurtă‖ este folosit ca un sinonim 

pentru „patrie‖. „Iurtă‖, înțeles ca 

structură de locuit, a intrat în limbile 

europene prin intermediul limbii ruse, 

unde se folosește cuvântul юрта 

(iurta) pentru a desemna 

respectiva structură. 

Kazahii folosesc pentru 

desemnarea cortului de 

tip iurtă cuvântul киіз үй 

(transliterat  kîiz uy), 

care se traduce prin „casă 

din pâslă‖. Kîrgîzii 

folosesc cuvântul боз үй 

(transliterat: boz uy), 

care se traduce prin „casă 

cenușie‖, din cauza 

culorii acoperământului 

cortului. Turkmenii 

folosesc atât cuvântul ak 

öý cât și gara öý, traduse 

prin „casă albă‖, 

respectiv „casă neagră‖, 

funcție de gradul de confort și 

eleganță a construcției. Mongolii 

folosesc pentru desemnarea iurtei 

cuvântul гэр (gher sau ger însemnând 

„locuinţă― sau loc), afganii kherga, 

jirga ori ooee. Pakistanezii o numesc 

gher ) ,)گھر indienii – ghar (घर), care 

se traduce prin „casă‖. Iranieinii 

numesc iurta xeyme ) ,)خیمه iar tadjicii 

folosesc mai multe denumiri, și 

anume: юрт, хонаи сиёҳ, хайма 

(„yurt‖, „xona-i‖ „siyoh‖, „xayma‖). 

Iurta este o structură rotundă, 

asemănătoare unui cort, căptuşită în 

interior cu covoraşe decorative, iar pe 

dinafară acoperită cu fâşii mari de 

pâslă din lână de oaie. Deşi nu 

cântăresc mult şi sunt uşor de 

asamblat, iurtele sunt rezistente. În 

plus, asigură confortul celor din 

interior atât în verile toride, cât şi în 

iernile aspre.  

În funcţie de tipul de lână folosit, 

iurtele pot avea nuanţe gri-cafenii sau 

pot fi de un alb strălucitor. Adesea, în 

iurtele kirghize şi kazahe se găsesc 

ţesături de lână colorate, ce au ca 

motiv tradiţional cornul de berbec. 

Odinioară, păturile şi covoraşele de 

pâslă realizate cu măiestrie erau o 

dovadă a avuţiei şi prestigiului unei 

familii. 

Piesa de rezistenţă a iurtei este 

inelul, sau roata, din centrul 

acoperişului, care uneşte toate 

elementele lui de susţinere. Acest inel 

solid şi greu dă stabilitate întregii 

structuri. Bucata de pâslă care îl 

acoperă poate fi dată la o parte pentru 

aerisire sau pusă la loc când vremea 

este urâtă. În nopţile senine, familiile 

o dau deoparte şi contemplă cerul 

înstelat prin deschizătura din 

acoperiş. 

Construcția iurtei 

Iurtele tradiționale sunt formate dintr

-un schelet din lemn, acoperit cu 

pâslă. Pâsla este obținută din lâna 

oilor nomazilor. Lemnul folosit 

pentru construcția structurii de 

susținere este cumpărat din alte 

regiuni decât cele ale stepelor, unde 

nu cresc arbori. 

Scheletul este format dintr-unul sau 

mai multe ziduri din șipci, o ramă 

pentru ușă, grinzi pentru acoperiș și o 

coroană. Unele tipuri de iurte au unul 

sau mai mulți stâlpi care susțin 

coroana. Structura autoportantă din 

lemn este acoperită cu bucăți de 

pâslă. In funcție de posibilități, pâsla 

poate fi acoperită cu carton asfaltat 

sau alte materiale rezistente. 

Structura este rigidizată cu ajutorul 

legăturilor din funii sau panglici. 

Structura este comprimată de 

greutatea acoperișului și, uneori, 

suplimentar cu o greutate atârnată de 

centrul acoperișului. 

Iurta este astfel concepută încât să 

fie demontată în bucăți mari, 

transportată cu ajutorul cămilelor sau 

iacilor și să fie reconstruită într-o 

nouă locație. 

Iurta din zilele noastre 

Când străbaţi drumurile Asiei, nu 

poţi să nu remarci iurtele ridicate din 

loc în loc. Unele sunt magazine, 

altele cafenele sau mici restaurante, 

în care clienţii pot descoperi aromele 

bucătăriei locale. Dar 

turiştii pot 

„experimenta― şi traiul 

tradiţional, înnoptând 

într-o iurtă fie în 

munţi, fie pe malul 

unui lac sau fluviu. 

Iurta nu lipseşte nici 

din obiceiurile funerare 

ale unor comunităţi din 

centrul Asiei: „ De 

exemplu în 

Kirghizstan, persoana 

decedată este aşezată 

în iurtă, iar membrii 

familiei şi prietenii vin 

aici ca să-i aducă un 

ultim omagiu―. 

În ultimele decenii, iurta şi-a făcut 

apariţia şi în ţările occidentale, mulţi 

considerând-o practică şi 

„prietenoasă‖ cu mediul. În Romȃnia 

există chiar şi un „hotel‖ cu iurte. 

Majoritatea iurtelor din zilele noastre 

însă sunt foarte diferite de cele 

construite odinioară. Acum se 

folosesc materiale moderne, mai 

sofisticate, iurta devenind o structură 

stabilă.  

Valoarea acestei locuinţe tradiţionale 

turco-tătare este incontestabilă, 

avȃndu-şi  rădăcinile în spiritul 

nomad al popoarelor din centrul Asiei 

şi stă mărturie de veacuri 

ingeniozităţii unor oameni pe cât de 

dârji, pe atât de adaptabili. 
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Istoria tirului cu arcul 
                                                                                                       Alexandru Matei : Prof. istorie şi istructor de tir cu arcul 

Arcul și săgețile reprezintă, fără doar și poate, 

una dintre cele mai ingenioase invenții ale 

speciei umane. Din momentul în care omul 

a învățat să confecționeze această 

formidabilă armă, viață sa a fost 

marcată, în mod ireversibil, de 

versatilitatea și eficiența sa.  

 Omul a găsit utilitate, dar și 

plăcere în tirul cu arcul, acesta 

devenind, de-a lungul istoriei, 

unealtă de vânătoare, armă de 

război, echipament sportiv, 

accesoriu de agrement și piesă de 

colecție.  

Primele dovezi ale tirului cu arcul 

apar la sfârşitul paleolitcului, în perioada 

de mijiloc a epocii pietrei(mezolitic). 

Inventarele microlitice ( în general silex), atestă 

folosirea arcului de către oameni îndeosebi în 

mezolitic. Arcul era folosit pentru vânătoare, care 

apare în picturile 

rupestre (Cuvea Mas 

d‘en Josep, Altamira, 

ş.a.m.d.). 

Dar prima dovadă a 

folosiri arcului ca armă 

de război o regăsim în 

picturile rupestere din 

Morella la Vella şi Les 

Dogues în Castellon. 

Odată cu venirea 

indoeuropenilor folosirea arcului scurt este atestată 

în continuare şi în timpul epocii bronzului şi la 

începutul epocii fierului, dar cu toate că apar în 

inventarele arheoligice arcul 

capată, pentru unii 

istorici,valoarea unei arme de 

vânătoare. Abia cu secolul al 

VIII-lea î. Hr., sub infulenţa 

modului de luptă a populaţilor 

de călăreţi răsăriteni(cimerieni) 

arcul începe să capete un rol din 

ce în ce mai important în lumea antică. 

Vechii egipteni au făcut din arc arma principală 

de război la 3501 î. Hr. Arcurile folosite de ei erau 

din lemn (self bow), cam de 

mărimea unui om iar vârfurile 

săgeţilor erau făcute din piatră sau 

bronz. Acest tip se schimbă odată cu 

secolului XVIII î.Hr. când are loc 

invazia hicsoşilor, un grup de triburi 

indo-europene, când este introdus 

arcul compozit, iar regatul egiptean 

îl preia ca atare.  

Războinicii regatului asirian de la începutul celui 

de-al doilea mileniu î.Hr. foloseau, alături de 

carele de război, şi arcurile compozite. 

Asirienii au introdus noul model de arc 

– arcul recurbat compozit. Fiind 

construit dintr-o gamă mare de 

materiale cu proprietăţi diferite, 

arcul a devenit mai scurt, mai rapid 

şi cu capacitate superioară de 

aruncare. Datorită mărimii reduse 

arcul putea fi mânuit cu uşurinţă de 

pe cal. 

Arcul compozit a fost arma de bază 

a Imperiului Persan. În imaginile 

sculptate ale „Nemuritorilor‖, garda 

regelui persan, apar arcurile compozite, 

şi mărturiile lui Herodot arată puterea 

acestora. În „Istorii‖, în bătălia de la Thermopylai, 

când faimosul corp spartan reuşeşte să ţină în şah 

armata persană, este învinsă datorită unei trădări. 

Chiar dacă Herodot nu 

menţionează explicit 

cum, conducătorul 

forţei de învăluire, 

comandantul 

„nemuritorilor‖, a 

reuşit să străbată fără 

probleme, cu arcurile 

mici, cărările de 

munte cu 1000 de 

oameni. Ajunşi în 

spatele greciilor au dezlănţuit o ploaie de săgeţi cu 

„armele laşilor‖ asupra inamicilor.  

În lumea romană, arcul este folosită ca arma 

secundară de către „sagittari‖, 

trupe înfiinţate în timpul 

războaielor cu Hannibal, când se 

recrutau mai ales mercenari.  În 

imaginile de pe Columna lui 

Traian, „sagittari‖ erau formate 

din arcaşi sirieni şi palmirieni. 

Fiecare țară din Extremul Orient 

se mândreşte, fără îndoială, cu traditia tirului cu 

arcul. 

Tirul cu arcul este practicat pe teritorul chinez 

încă din timpuri străvechi. Dovada 

este un text vechi, aproape 500 î.Hr. 

în care un erou chinez, salveaza 

lumea de apariția a nouă astre solare 

care pârjoleau lumea. 

Tirul cu arcul a fost una din probele 

de examen în instituțile de conducere 

ale Chinei până la începutul secolul 

al XX-lea. 
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Cu multe milenii în urmă, chinezii îi numeau pe 

coreeni ―barbarii de la răsărit‖ (Dong-Yi). Coreenii 

au interpretat caracterul chinezesc ‗Yi‘ (夷), 

combinat cu ―mare‖ (tae 大) şi ―arc‖ (gung 弓), ca o 

denumire a unui popor ce deţinea abilităţi 

nemaiîntâlnite în tirul cu arcul . Arcul în Coreea a 

fost una din mândriile naționale, dovadă că 

campionii mondiali ai acestui sport sunt coreeni, atât 

la probele masculine cât şi feminine. 

 În insule nipone, clasa războinică, samuraii, erau 

renumiți nu numai pentru folosirea sabiei lungi, 

katana, ci şi pentru folosirea arcului. Arcul japonez, 

Yumi, lung de aproximativ 2,20 m, este confecționat 

din lame de bambus lipite între ele, uneori cu lame 

de merișor. Mânerul este situat la treimea inferioară 

a arcului. Puterea arcului japonez nu este foarte 

mare. Ea este compensată însă de posibilitatea de 

întindere exterm de mare a corzii, ceea ce permite 

utilizarea de săgeți foarte lungi. 

Arcul mongol este un arc compozit, alcătuit din 

lemn de tisa, bambus şi tije tăiate din coarne de ibex 

siberian. Bucăţile care îl compuneau erau apoi lipite 

cu clei de oase, capetele arcurilor fiind legate cu 

tendon, iar coarda fiind făcută din intestine de 

bovina. Un arc relativ mic, perfect pentru tirul 

ecvestru, foarte puternic şi eficient, în mâinile unor 

războinici experimentaţi. O inscripţie funerară 

descrie performanţa lui Yesuggei, nepot de frate al 

lui Ginghis Han, care ar fi nimerit o ţintă situată la o 

distanţă de 536 de metri.  

În vestul Europei, în secolul XI-lea, normanzii 

folosesc cu pricepere detaşamente de arcaşi şi îi 

înving pe anglo-saxoni în batalia de la Hastings. 

După această bătălie normanzii devin noua clasă 

dominantă a insulelor britanice. Sub domnia lui 

Eduard I se preia de la arcașii galezi arcul lung şi  

folosirea detaşamentelor de arcaşi în luptă, 

transformându-l în faimosul arc lung englezesc cu 

profil in ―D‖. În secolele urmatoare arcașii vor 

deveni baza armatelor în Anglia. Regele englez 

Eduard al III-lea emitea o lege ―Archery Law‖ în 

1363 în care obliga ca toții bărbații să exerseze trasul 

cu arcul, după Liturghie. 

Odata cu apariţia şi dezvoltarea armelor de foc 

importanţa arcului de lupta a început să scadă. În 

Europa de Vest a 

fost complet 

înlocuit de armele de 

foc iar în zona 

Rasărit era folosit de 

către cazaci. 

Numai în zona 

Asiei a fost 

folosit până în secolele XIX – XX. 

Pe toată durata secolului XVII-lea s-au înfiinţat 

societăţi de arcaşi şi s-au organizat competiţii facând 

din tirul cu arcul un sport cunoscut şi apreciat. 

La începutul secolului al XX – lea tirul cu arcul a 

fost inclusă în program pentru prima dată, la ediţia a 

II-a a Jocurilor Olimpice Moderne, de la Paris din 

anul 1900, au participat 153 de sportivi din trei ţări. 

Proba de tir cu arcul, atât masculină cât şi 

feminină, a fost inclusă şi la ediţiile Jocurilor 

Olimpice din 1904 de la St. Louis şi din 1908 din 

Anglia. 

Mai apare la ediţia din anul 1920 din Belgia însă 

pentru următorii 52 de ani nu va mai fi inclusă 

printre probele olimpice. Drept urmare, în anul 

1931, din iniţiativa Franței, Poloniei şi Belgiei, ia 

fiinţă Fédération Internationale de Tir à l‘Arc 

(FITA)., la care, la sfârșitul secolui trecut , erau 

afiliate un numar de 124 de state din toate zonele 

Globului. Tirul cu arcul a câştigat tot mai multă 

popularitate așa încât în anul 1972 a fost reintrodus 

printre disciplinele olimpice. De atunci a fost 

prezent la fiecare ediție iar titlurile de campion 

olimpic se acorda atât la masculin cât şi la feminin, 

individual şi pe echipe. 

În anul 1988 se înființează, la Paris, European 

and Mediterranean Archery Union (EMAU). Din 

2011 numele Fédération Internationale de Tir à l‘Arc 

(FITA) este schimbat în World Archery Federation 

(WAF). 

           La Jocurile Olimpice ce au avut loc la 

Londra în anul 2012 a fost printre cele mai vizionate 

evenimente televizate. Deasemenea a fost printre 

cele 21 de discipline paralimpice care au participat 

la Londra 2012. 

Avantajele tehnice de la mijlocul secolului XX-

lea folosite în designul arcurilor şi săgeților cât şi 

disponibilitatea noilor materiale au dus la o creştere 

a acurateţii şi, ca şi consecinţă, la creşterea 

interesului pentru acest sport.  

Evoluţia tirului cu arcul este legată de evoluţia 

umană şi a rămas o disciplină fascinantă, care 

antreneaza trupul şi mintea şi atrage adepţi de toate 

vârstele de pe întreg globul.  
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Recomandări lectură 

Care a fost ultima carte pe 

care aţi citit-o? 

„Confesiunile unui asasin 

economic‖ de John Perkins, 

publicată în 2004, în SUA, şi în 

2010, în România  

Fragment 

―Apoi a început muzica - 

sunetele magice şi obsesive ale unui 

gama-long, un instrument evocînd 

imaginea clopotelor templelor. 

-Acest dalang interpretează 

singur toată muzica, mi-a şoptit 

Rasy. Tot el manevrează şi toate 

păpuşile şi le interpretează vocile, 

vorbind în cîteva limbi. O să-ţi 

traducem noi. 

A fost un spectacol 

remarcabil, îmbinînd legendele 

tradiţionale cu evenimentele 

curente. Mai tîrziu aveam să aflu că 

dalang-ul este un Şaman care face 

totul în transă. Avea peste o sută de 

păpuşi şi pentru fiecare glăsuia cu o 

voce diferită. Era o noapte pe care 

nu aveam să o uit niciodată şi care 

mi-a influenţat tot restul vieţii. 

După ce a încheiat o selecţie 

clasică de texte din Ramayana, 

dalang a scos o păpuşă Richard 

Nixon, completată cu nasul lung şi 

cu fălcile lăsate. Preşedintele SUA 

era îmbrăcat ca Unchiul Sam, cu o 

pălărie în stele-şi-dungi şi cu frac. 

Era însoţit de o altă păpuşă, care 

purta un costum din trei piese în 

dungi. Cea de-a doua păpuşă căra 

într-o mînă o găleată ornată cu 

semnul dolarului. Mîna liberă şi-o 

folosea pentru a flutura steagul 

american deasupra capului lui 

Nixon, în maniera în care sclavii 

fluturau evantaiele pentru a-şi 

răcori stăpînii. 

În spatele celor doi a apărut o 

hartă a Orientului Extrem şi 

Mijlociu, cu diferitele ţări prinse 

în cuie, fiecare pe poziţia-i 

respectivă. Nixon s-a apropiat 

imediat de hartă, a luat Vietnamul 

de pe cui şi l-a înde-sat în gură. 

Striga ceva ce se putea traduce cu: 

- Amar! La gunoi cu el. Nu 

mai avem nevoie de ăsta! 

Apoi l-a zvîrlit în găleată şi a 

luat în primire şi celelalte ţări. În 

orice caz, am fost surprins să 

observ că selecţiile următoare nu 

includeau dominoul statelor din 

Asia de Sud-Est. Mai exact, ţările 

aparţineau toate Orientului 

Mijlociu - Palestina, Kuweit, 

Arabia Saudită, Irak, Siria şi Iran. 

S-a întors apoi către Pakistan şi 

Afganistan. Ori de cîte ori azvîrlea 

o ţară în găleata-i, păpuşa Nixon 

scotea urlînd cîte un epitet, iar 

toate vituperaţiile sale erau 

remarci anti-islamice: „cîini 

musulmani", „monştrii lui 

Mohammed", „diavoli islamişti". 

Mulţimea devenise foarte 

irascibilă, tensiunea crescînd cu 

fiecare ţară nou aruncată în 

găleată. Spectatorii păreau sfîşiaţi 

între hohote de rîs, şoc şi furie. 

Din cînd în cînd, mi se părea că se 

simţeau jigniţi de limbajul 

păpuşarului. Eram şi eu intimidat; 

ieşeam în evidenţă din această 

mulţime, fiind mai înalt decît 

ceilalţi, şi eram îngrijorat că şi-ar 

putea dezlănţui furia asupra mea. 

Nixon a spus apoi ceva care mi-a 

făcut părul măciucă, după cele 

traduse de Rasy. 

- Pe asta dă-o Băncii 

Mondiale. Vezi ce se poate face ca 

să luăm ceva bani pe Indonezia. 

A ridicat Indonezia de pe 

hartă, făcînd gestul de a o azvîrli 

la gunoi, dar, chiar în acel 

moment, din umbră s-a năpustit o 

altă păpuşă. Aceasta reprezenta un 

bărbat indonezian, îmbrăcat într-o 

cămaşă imprimată şi o pereche de 

pantaloni kaki, purtînd o insignă 

cu numele său clar tipărit. 

- E vorba de un politician 

foarte popular din Bandung, mi-a 

explicat Rasy.  

Păpuşa aceasta a zburat 

literalmente între Omul cu găleata 

şi Nixon, pe care l-a prins de mînă. 

- Stai! strigă bărbatul. 

Indonezia e suverană. 

Mulţimea a izbucnit în 

aplauze. Apoi Omul cu găleata a 

ridicat steagul şi l-a înfipt ca pe o 

săgeată în indonezian, care s-a 

clătinat şi a murit într-o manieră 

foarte teatrală. Spectatorii au 

început să fluiere, să ţipe, să strige 

„huo!" şi să-şi agite pumnii în aer. 

Nixon şi Omul cu găleata stăteau 

acolo privindu-ne. Au făcut o 

plecăciune şi au părăsit scena. 

- Cred că ar trebui să plec, i-

am spus lui Rasy. El m-a luat 

protector pe după umeri. 

- E în regulă, mi-a zis. Nu au 

nimic împotriva ta, personal. 

Nu prea eram sigur de asta. 

Ceva mai tîrziu, ne-am retras 

la cafenea. Rasy şi ceilalţi m-au 

asigurat că nu fuseseră informaţi 

dinainte asupra scenetei cu Nixon 

şi Banca Mondială. 

-Nu poţi să ştii niciodată la ce 

să te aştepţi din partea 

păpuşarului, a completat un tînăr. 

M-am întrebat cu voce tare 

dacă totul a fost regizat în onoarea 

mea. Cineva a rîs şi mi-a spus că 

Eul meu e unul uriaş. 

- Tipic pentru americani, a 

adăugat el, bătîndu-mă cu 

înţelegere pe spate. 

 



13 

Indonezienii sînt foarte 

conştienţi în materie de politică, a 

spus tipul de lîngă mine. 

Americanii nu merg la spectacole 

de acest fel? 

O femeie superbă, licenţiată 

în limba engleză, s-a aşezat vizavi 

de mine la masă. 

- Dar tu nu lucrezi pentru 

Banca Mondială? m-a întrebat ea. 

I-am spus că sarcina mea 

venea de la Banca Asiatică pentru 

Dezvoltare (Asian Development 

Bank) şi de la Agenţia Statelor 

Unite pentru Dezvoltare  

Internaţională (United State 

Agency for International 

Development). 

- Şi, de fapt, nu sînt toate 

acelaşi lucru? Nu a mai aşteptat 

răspuns. Nu e aşa cum a arătat 

piesa din seara asta? Nu se uită 

guvernul tău la Indonezia şi la 

alte ţări ca şi cum ar fi un 

ciorchine de... 

Nu reuşea să găsească 

termenul. 

- Struguri, a sugerat unul 

dintre prietenii ei. 

- Exact. Un ciorchine de 

struguri. Poţi culege şi alege. 

Păstreaz-o pe Anglia. Mănînc-o 

pe China. Şi arunc-o pe 

Indonezia. 

- După ce ne veţi lua tot 

petrolul, a adăugat o altă femeie. 

Am încercat să mă apăr, dar 

nu eram deloc pregătit pentru aşa 

ceva. Voiam să mă dau mare cu 

faptul că venisem în această parte 

a oraşului şi că am rămas să asist 

la întregul spectacol anti-SUA pe 

care l-aş fi putut considera ca pe 

un afront personal. Voiam ca ei să 

vadă curajul meu de a face ceea 

ce făcusem, să-şi dea seama că eu 

eram singurul membru al echipei 

mele care se străduise să înveţe 

bahasa sau care avusese dorinţa 

de a le cunoaşte cultura. Voiam să 

le arăt că fusesem singurul străin 

care participase la spectacol. În 

loc de toate acestea, am încercat 

să reorientez conversaţia. I-am 

întrebat de ce credeau că dalang-

ul a singularizat numai ţări 

musulmane, cu excepţia 

Vietnamului. 

Auzind asta, tînăra 

absolventă de limbă engleză a 

izbucnit în rîs. 

- Pentru că ăsta este planul. 

Vietnamul este numai o 

acţiune de acoperire, a intervenit 

unul dintre bărbaţi, aşa cum a fost 

Olanda pentru nazişti. O treaptă. 

- Adevărata ţintă, a continuat 

femeia, este lumea islamică.  

Nu puteam să las această 

chestiune fără nici o replică. 

- Cu siguranţă, am protestat 

eu, nu aveţi cum să credeţi cu 

adevărat că SUA este 

antimusulmană. 

- Şi nu e? a întrebat ea. De 

cînd? Ar fi bine să-i citeşti pe 

unul dintre istoricii voştri - un 

britanic pe nume Toynbee. Prin 

anii cincizeci, el a prezis că 

adevăratul război al secolului 

următor nu se va purta între 

comunişti şi capitalişti, ci între 

creştini şi musulmani. 

- Arnold Toynbee a afirmat 

aşa ceva?  

Eram uimit. 

Da. Citeşte Procesul intentat 

civilizaţiei si Lumea si 

Occidentul. 

- Dar de ce să existe o 

animozitate între musulmani şi 

creştini? am întrebat. 

Au schimbat cîteva priviri pe 

deasupra mesei. Le era greu să 

creadă că puteam pune o întrebare 

atît de tîmpită. 

- Deoarece, a spus ea rar, ca 

şi cum s-ar fi adresat unei 

persoane mai încete la minte sau 

tare de urechi, Occidentul - în 

special liderul său, SUA - este 

hotărît să preia controlul asupra 

lumii, să devină cel mai mare 

imperiu din istorie. A ajuns deja 

foarte aproape de reuşită. 

Actualmente, Uniunea Sovietică 

îi stă în cale, dar sovieticii nu vor 

mai rezista mult. Toynbee a reuşit 

să întrevadă acest lucru. În spatele 

ideologiei lor, nu există vreo 

religie, vreo credinţă, vreo 

substanţă. Istoria demonstrează 

un lucru: credinţa - sufletul, 

încrederea într-o putere 

superioară - este esenţială. Iar noi, 

musulmanii, o avem. O avem mai 

mult decît oricine din lume, chiar 

mai mult decît creşti-nii. Aşa că 

aşteptăm. Devenim tot mai 

puternici. 

- Nu ne grăbim, a intervenit 

unul dintre tineri, dar, în timp, 

vom lovi asemenea şarpelui. 

- Ce gînd oribil! nu m-am 

mai putut abţine. Ce putem face 

pentru a schimba toate astea? 

Absolventa de la engleză m-a 

privit drept în ochi, zicîndu-mi: 

- Încetaţi să mai fiţi atît de 

lacomi şi de egoişti. Înţelegeţi că 

mai există şi altceva pe lume în 

afara imenselor voastre case şi a 

maga-zinelor de lux. Oamenii 

mor de foame, iar voi nu aveţi 

altă grijă decît să vă asiguraţi 

petrolul pentru maşini. Copiii mor 

de sete, iar voi umblaţi după 

ultima modă apărută prin 

magazinele de firmă. Naţiuni ca a 

noastră se îneacă în sărăcie, dar 

oamenii voştri nici nu ne mai aud 

strigătele de ajutor. Vă astupaţi 

urechile în momentul în care 

ceilalţi încearcă să vă spună toate 

astea. Îi etichetaţi drept comunişti 

sau radicali. Ar trebui să vă 

deschideţi inimile către cei săraci 

şi defavorizaţi, în loc să-i 

conduceţi către o sărăcie şi o 

aservire 

tot mai profunde. Nu a mai rămas 

prea mult timp. Dacă nu reuşiţi să 

vă schimbaţi, sînteţi condamnaţi.  

Cîteva zile mai tîrziu, 

popularul politician din Bandung, 

reprezentat de păpuşa care s-a 

opus lui Nixon şi Omului cu 

găleata, a fost lovit şi omorît de o 

maşină, iar şoferul a fugit de la 

locul accidentului.‖ 
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Diabetul gestaţional 

Autor Gonul Iusein-Medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice la Spitalul Municipal Medgidia 

       Diabetul gestaţional este diabetul 

diagnosticat pe parcursul sarcinii, care 

nu este un diabet propriu-zis("overt 

diabetes during pregnancy") - definiţie 

propusă începând cu 2010 de către 

IADPSG(The International Association 

of Diabetes and Pregnancy Study 

Group). Recomandările IADPSG pentru 

diagnosticarea diabetului gestaţional au 

fost adoptate de către ADA(American 

Diabetes Association) începând cu 2011. 

 

De ce apare diabetul 

gestaţional? 

În mod fiziologic, în primele 2 trimestre ale 

sarcinii se produce o creştere importantă a 

insulinorezistenţei, pentru ca , în ultimul trimestru 

aceasta să fie maximă, iar sensibilitatea la insulină 

să fie redusă la jumătate. Acestea au ca efect o 

triplare a secreţiei de insulină şi, implicit, 

menţinerea echilibrului glicemic. 

Insulinorezistenţa este indusă de creşterea 

nivelurilor plasmatice de hormon lactogen 

placentar, progesteron, estrogeni, cortisol, 

prolactină. 

Dacă există un deficit relativ al secreţiei de insulină, 

în acest context de insulinorezistenţă, are loc 

alterarea echilibrului glicemic, cu apariţia 

hiperglicemiei. 

 

De ce trebuie diagnosticat şi tratat 

diabetul gestaţional? 

Studiile efectuate au demonstrat că riscul de 

complicaţii materne şi fetale neonatale este cu atât 

mai mare cu cât hiperglicemia este mai importantă. 

Diabetul gestaţional se asociază cu: macrosomie, 

întârziere în maturizarea pulmonară fetală, hipoxie 

fetală, sindrom de detresă respiratorie, hipoglicemie 

prenatală , distocie de umăr sau alte traumatism ale 

fătului în timpul naşterii, hiperbilirubinemie, 

policitemie, hipocalcemie etc. 

Factori de risc pentru apariţia diabetului 

gestaţional: 

 Istoric familial de diabet zaharat sau obezitate 

pe linie maternă; 

 Exces ponderal (suprapondere sau obezitate) 

anterior sarcinii; 

 Vârsta mai mare a mamei(peste 35 de ani); 

 Fumat; 

 Exces ponderal rapid în primele 6 luni de 

sarcină 

 Exces de lichid amniotic 

 Valori tensionale ridicate(peste 

135/85mmHg) 

 Istoric de diabet gestaţional sau de 

feţi macrosomi la sarcini anterioare. 

 

Cum se face testarea? 

La prima vizită prenatală: 

 dacă glicemia à jeun este≥126 mg/dl

(confirmată ulterior) şi/sau hemoglobina 

glicată (HbA1c) este ≥6,5 % şi/sau 

glicemia întâmplătoare este≥200 mg/dl

(confirmată ulterior) = diabet zaharat  

 dacă glicemia à jeun este ≥92 mg/dl, 

dar <126 mg/dl= diabet gestaţional 

 dacă glicemia à jeun este<92 mg/dl, se va 

efectua un test de toleranţă la glucoză peroral cu 

75 g glucoză în săptămânile 24-28 de sarcină. 

Conform IADPSG – diagnosticarea într-o singură 

etapă:   

În săptămânile 24-28 de sarcină se efectuează 

TTGO cu 75 g glucoză anhidră, dimineaţa, după cel 

puţin 8 h de post: 

  dacă glicemia à jeun ≥126 mg/dl = diabet 

zaharat 

 dacă glicemia à jeun ≥ 92 mg/dl şi/sau glicemia 

la o oră ≥ 180 mg/dl şi/sau glicemia la 2 ore ≥ 

153 mg/dl, atunci diagnosticul este de diabet 

gestaţional. 

 dacă glicemia à jeun <92mg/dl, glicemia la o oră 

<180 mg/dl şi glicemia la 2 ore<153 mg/dl, se 

infirmă diabetul gestaţional. 

Conform NIH(National Institutes of Health)- 

diagnosticarea în 2 trepte: 

Treapta 1: În săptămânile 24-28 de sarcină se 

efectuează testare cu 50 g glucoză anhidră, în orice 

moment al zilei, determinându-se glicemia la 1 oră 

după încărcarea cu glucoză. Dacă glicemia este ≥ 

140 mg/dl, atunci se va trece la etapa următoare. 

Treapta 2 : Se realizează încărcarea cu 100 g 

glucoză anhidră, dimineața, după cel puțin 8 ore de 

post. Dacă glicemia este ≥ 140 mg/dl după 3 ore de 

la administrarea glucozei, se pune diagnosticul de 

diabet gestațional. 

Tratamentul constă în optimizarea stilului de 

viaţă (conform indicațiilor și sub supravegherea 

echipei medicale), iar la aproximativ 20% dintre 

paciente, la care nu se reuşeşte controlul glicemic 

astfel, se adaugă tratament constând în 

insulinoterapie adaptată individual.  

La 6 săptămâni după naştere, se va efectua 

un TTGO. Dacã valorile sunt normale,  screeningul 

pentru diabet zaharat  se va face din 3 în 3 ani. 
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SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE SPOR 

Prof. Dr. İbrahim Öztek* 

Uyuşturucu denince akla gelen üç önemli konu 

sigara alkol ve uyuşturucudur. Bunların her üçünde de 

hedef gençler veya  gençliktir. Bu kötü alışkanlıklarla 

mücadele edecek olanlar da yine gençler 

olmalıdır. Gençler bunların zararlarını iyi 

bilirlerse, bunlara karşı koyacak bilgilerle de 

donatılırlarsa, o zaman bu kötü 

alışkanlıklardan uzak duracaklar, hem de 

yaşıtlarını, arkadaşlarını bu alışkanlıklardan 

uzak tutacaklardır. Uyuşturucu ve kötü 

alışkanlıklardan korunmada ise en önemli 

mücadele veya kalkan, spordur. En büyük 

sporcu kitlelerini de yine gençler oluşturmaktadır. Eğer 

sporcular uyuşturucu ile mücadelede köklü bir eğitim 

alacak olurlarsa, o zaman uyuşturucu ile mücadele 

edecek, dünya çapında bir orduya sahip olmuş oluruz.  

Bugün, sevgili gençlerimiz, başta sigara, daha sonra 

bira ile başlayan içki ve giderek artan şiddetteki 

uyuşturucu ve zehirli maddelerin esiri yapılmaya 

çalışılmaktadır. Gençlik, düşmanlarınca zehirlenmek, 

pısırıklaştırılmak ve yutulmak istenmektedir. Ayrıca terör  

örgütleri gençlerimizi kandırmak için özel bir  gayret 

içindedirler. Son yıllarda öğrencilerin %20‟si sigara, %

18‟i alkol, %4,5‟ğunun uyuşturucu kullandıkları tesbit  

edilmiştir. Uyuşturucu kullanımı ilkokullara kadar 

inmiştir. Ggençlik, köylerde kahveleri, şehirlerde 

kafeleri doldurmakta, sorumluluk bilincinden 

uzaklaştirilmaktadir. 

Madde bağımlılığı 
Sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerden 

birinin kısa veya uzun süre, az veya çok miktarda 

kullanımı sonucu,  

 insanın merkezi sinir sisteminde meydana gelen 

tahribata bağlı olarak,  

 kendi başına karar verebilme (otonomi) yeteneğinin 

ortadan kalkması,  

 kişiliği oluşturan özel karakteristik yapısının 

kaybolması,  

 insani değerlerinin kısıtlanması,  

 ve özgürlüğünün sınırlanması sonucu ortaya çıkan 

yeni davranış biçimine madde bağımlılığı, yani kötü 

alışkanlık denir. 

Alışkanlık yapan maddeler; 

 ağızdan (tablet şeklinde yutarak)  

 solunum yolu ile (koklama) (sigara ve nargile 

şeklinde)  

 mukozalardan (burun ve ağız mukozası) 

 kan yolu ile (damardan enjeksiyonla) alınır. 

Sigara; beyinde uyuşturucununkine benzer 

etki yaratır ve beyin dokularında kimyasal 

reaksiyonlar oluşturur. İçinde bulunan iki bin 

kadar zararlı maddelerle, mide iltihabından 

ülsere, astım, damar sertlikleri, enfarktüs ve akciğer 

kanserinden idrar kesesi kanserine kadar pek çok organda 

ağır hasarlara ve hastalıklara neden olur.  

Alkol; başlıca mide ve barsak iltihabı (gastrit-kolit) 

karaciğer iltihabı (siroz) ve mide pankreas karaciğer 

kanserinin sorumlusudur. Sigara ve alkol insanın seks 

gücünü azaltır ve kısırlaştırır. Alkol içenin beyni uyuşur, 

ne yaptığını bilmez, saldırgan olur, büyük suçlar işler, her 

an katil olabilir. Aile içinde sevgi ve saygı biter aile 

fertleri birbirine düşman olur. En büyük aile 

faciaları ile trafik faciaları alkolden 

kaynaklanır. 

 Genetiği ile oynanmış tütün kısırlaştırıyor 

Uyuşturucu; Jeolojik konumu itibarı ile bazı 

ülkeler üretim ve tüketim alanında bulunur. Bu 

nedenle de bu bölgelerdeki gençlik giderek 

daha çok uyuşturucu batağına batmaktadır. 

En basit uyuşturucu olan tiner koklama eylemi, 

daha etkili zehirleyici ve uyuşturucu madde bağımlılığını 

davet etmektedir. Yüksek doz uyuşturucu kullanımı 

hayati organlarda kalıcı ve ölümcül hasarlar meydana 

getirmektedir. Testislerdeki etkisi, kısırlığa yol 

açabilecek düzeydedir. Son günlerde sıkça kullanılan 

Bonzai denilen zehir ise derhal ölümcül etkisini 

göstermektedir. Çocuk ve gençler arasında uyuşturucu 

kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Buna bağlı olarak; 

çeteleşme, hırsızlık, kapkaç, gasp ve ölümle sonuçlanan 

saldırılar artmaktadır. 

Aile içi sorunlar, sosyo-kültürel etkenler, ekonomik 

düzey, şehirlere olan düzensiz göç ve artan gecekondu 

yaşamına bağlı olarak, ailelerinden kopmuş ve kimsesiz 

çocuklar sokakta kalmaya devam etmektedir. 

Toplumsal kurumlar ve yerel yönetimler yeterince 

uyarıcı ve kollayıcı çaba içinde bulunmamakta, bu 

çocukların barınma, beslenme, giyim ve eğitim 

ihtiyacı giderek karşılanamaz hale gelmektedir. 

Çocuk yaştaki işçilerin sanayi alanında maruz 

kaldıkları tiner ve benzeri maddeler ile bazı zararlı 

yapıştırıcıların yerini alabilecek maddeler devreye 

sokulmamaktadır. Tedavi ve rehabilitasyona yönelik 

kurumlar yeterli değildir.  

Özellikle zeki çevik ve ahlaklı çocuk ve gençlerin 

geleceğe hazırlanmasında en önemli etken olan sporun, 

oyun ve okul çocukluğu çağından itibaren yaşamın 

vazgeçilmez bir parçası olarak kabullenilmesi, boş 

zamanların bu şekilde değerlendirilmesi çok 

önemsenmelidir. 
Mücadele: Uyuşturucu ile mücadelede en etkili yöntem 

arkadaşın mücadelesidir. İnsanı arkadaşı iyiye de, kötüye de 

yönlendirebilir. İyi arkadaş seçimi çok önemlidir.  Bunu aile, 

okul, basın yayın organları ve devlet takip eder. Çocuk 

muhakkak ana okulundan itibaren bir spor dalına veya folklor, 

müzik, kitap sevgisi ya da kültürel bir etkinliği 

yönlendirilmelidir. Uyuşturucu ile mücadelede en 

önemli kalkan spordur. Aile ve eğitime ait 

koşulları, tıbbi sosyal ekonomik ve adli boyutları 

olan bu konuda, öncelikle eğitime yönelik ve yasal 

önlemler ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. 

*Uluslararası Sigara Alkol Uyuşturucu ile 

Mücadelede Kültür ve Spor Birliği Başkanı 

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular 

Federasyonu Onursal Başkanı 

Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Ananevi Sporlar 

Federasyonu Kurucu Eşbaşkanı 

Türkiye Olimpian Derneği Başkanı 
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Voluntariatul în sport  
Autor Traian Bocu  PhD ”Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca  

Voluntariatul  

Dicţionarul defineşte 

voluntariatul ca o activitate 

desfăşurată în folosul altor persoane 

sau al societăţii, fără a urmări un 

câştig material (1). Cu alte cuvinte, 

voluntariatul este o activitate gratuită 

şi neremunerată şi asumată benevol. 

Aceasta nu înseamnă că activitatea 

voluntară nu generează costuri. 

 Voluntariatul în UE  

În concepţia Forumului 

European al Tineretului (European 

Youth Forum), principalele 

caracteristici ale voluntariatului sunt 

următoarele (2):  

 constituie o activitate 

neremunerată, dar aceasta poate 

include rambursarea cheltuielilor 

directe efectuate în vederea 

activităţii voluntare;  

 este non profit şi în principal este 

realizată de o organizaţie 

nonguvernamentală; în consecinţă 

nu poate fi motivată de câştigul 

material sau financiar;  

 nu trebuie sa fie utilizat pentru a 

substitui munca remunerată.  

În UE, cele mai frecvente sectoare în 

care sunt activi voluntarii sunt 

următoarele:  

 sportul  

 activităţile sociale, de binefacere 

şi de sănătate  

 organizaţiile religioase  

 cultura  

 activităţile de recreere (loisir)  

 educaţia, formarea profesională şi 

cercetarea.  

Un sondaj Eurobarometru 

realizat în 2006 arată că 3 din 10 

europeni solicită să activeze într-o 

organizaţie de voluntari şi că aproape 

80% dintre respondenţi consideră că 

activităţile de voluntariat reprezintă o 

parte importantă a vieţii democratice 

din Europa (3).  

În ţările Europei, 

voluntariatul reprezintă un factor 

economic. Sectorul voluntar 

contribuie în procent esti-mat de 5% 

la PIB-ul economiilor naţionale 

europene; voluntariatul generează 

costuri, care ajută la consolidarea PIB

-ului.  

Voluntariatul conduce la 

implicarea directă a cetăţenilor în 

dezvoltarea locală şi astfel joacă un 

rol foarte important în încurajarea 

societăţii civile şi a democraţiei. De 

exemplu, pentru majoritatea 

voluntarilor din sport, oferirea 

timpului lor unui club este o 

oportunitate pentru a contribui activ 

la comunitatea din care provin.  

Voluntarii şi organizaţiile de 

voluntari oferă adesea activităţi şi 

servicii vitale, care sunt folosite de 

către membrii comunităţii. Acestea 

pot varia de la serviciile din cluburile 

locale de sport, până la transportul 

pentru persoanele în vârstă sau 

servicii speciale de îngrijire a 

sănătăţii, care toate au un impact 

semnificativ aspra vieţii lor şi 

bunăstării populaţiei locale, precum şi 

asupra mediului local. Cluburile de 

sport reprezintă unul dintre cele mai 

bune exemple, deoarece mişcarea 

sportivă se bazează în principal pe 

voluntari din toată Europa. În 

majoritatea statelor membre, în 

domeniul sportului, în special, sunt 

atraşi nenumăraţi voluntari (de ex. 

Austria deţine 14% personal salariat 

şi 86% voluntari; Franţa aproximativ 

20% personal salariat şi aproape 80% 

voluntari, Olanda 13% personal 

salariat şi 87% voluntari). 

Angajamentul voluntar permite 

cluburilor sportive să menţină taxe 

reduse pentru membrii acestora, 

îndepărtând astfel barierele financiare 

de participare (3). În Cartea albă 

privind sportul, Consiliul Europei 

defineşte sportul ca „totalitatea 

formelor de activităţi fizice care, 

printr-o participare mai mult sau mai 

puţin organizată, au drept obiectiv 

expresia sau ameliorarea condiţiei 

fizice şi psihice, dezvoltarea relaţiilor 

sociale sau dobândirea unor rezultate 

pozitive în competiţiile de toate 

nivelurile‖ (***, 2007).  

 
Politica UE în ceea ce 

priveşte voluntariatul  

Voluntariatul ocupă un loc 

important în sectoare foarte diferite 

cum ar fi educaţia, tineretul, cultura, 

sportul, mediul, sănătatea, ajutorul 

social, protecţia consumatorului, 

ajutorul umanitar, politica de 

dezvoltare, cercetarea, egalitatea de 

şanse şi relaţiile externe. Comisia 

Europeană a identificat legături 

puternice între voluntariat şi 

următoarele domenii politice:  

 cetăţenia activă  

 tineretul  

 educaţia şi formarea profesională  

 ocuparea forţei de muncă şi 

politica socială  

 sportul  

 relaţiile externe şi dezvoltarea 

internaţională  

 mediul  

Un procent de 33% din 

irlandezi şi 36% din germani participă 

la activităţi de voluntariat în ţările lor; 

procentul cel mai ridicat - 60% se 

întâlneşte în Austria.  

Nivelul cel mai mic de 

participare la activităţi voluntare, din 

toate ţările membre UE îl are 

Bulgaria (10% din populaţie), urmată 

de România şi Polonia, cu câte 18% 

din populaţie şi Țările Baltice cu 

procente cuprinse între 24-27% din 

populaţie. În ţările din vestul Europei, 

ca urmare şi a fenomenului 

demografic de îmbătrânire a 

populaţiei sunt mai mulţi voluntari de 

vârsta a III-a, în timp ce în ţările din 

estul Europei, cei mai mulţi voluntari 

sunt tinerii, cu vârste cuprinse între 

15-25 de ani.  

Aproximativ 100 milioane 

persoane, domiciliate în ţările 

membre UE, deci aproximativ 24% 

din populaţia UE participă la activităţi 

de voluntariat. Aproximativ 20 

milioane de voluntari locuiesc în ţări 

din estul Europei, deci ei reprezintă 

aproximativ 20% din numărul de 

voluntari din ţările membre UE (4).  

 

Voluntariatul în România  

Deşi numărul voluntarilor în 

general, în România, este într-o 

uşoară creştere, la nivelul sportului 

acesta este în continuă scădere. 

Numărul exact al voluntarilor din 

România este destul de greu de 

stabilit, datorită faptului că nu există 

o monitorizare exactă a acestora. 

Studiul s-a bazat mai mult pe 

rapoartele trimise de către Direcţiile 

Judeţene de Sport, în urma cărora s-a 

aproximat un număr de 4000-5000 de 

voluntari la nivel naţional. Un număr 

exact ar putea fi aflat după numărul 

de contracte de voluntariat  
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înregistrate dar, din păcate, 

foarte puţine sunt înregistrate, 

activitatea de voluntariat practicându-

se fără încheierea vreunui contract. 

Astfel, din numărul estimat doar 300-

400 de voluntari au şi contract (Voicu 

& Voicu, 2003).  

Persoanele care fac 

voluntariat sunt în general în jurul 

vârstei pensionării, de obicei foşti 

sportivi sau persoane care au lucrat în 

domeniul sportului. Există şi un 

segment important la nivelul 

studenţilor care însă se implică 

selectiv, la evenimente mari: meciuri 

din cupa UEFA, turnee de tenis etc. 

În prezent, în România, repartizarea 

voluntarilor pe vârste se prezintă 

astfel: 16-24 ani - sub 1%; 25-34 ani 

aproximativ 10%; 35-50 ani 

aproximativ 10%; peste 50 de ani 

aproximativ 80% (Voicu & Voicu, 

2003). 

       În România sub 0,1% din 

populaţie face voluntariat sportiv, 

comparativ cu Finlanda (16%), 

Irlanda (15%), Olanda (11%), 

Germania (10,9%) Malta (9.2%). 

Aproape de România ar fi Estonia 

(1,1%), Grecia (0,5%) şi Lituania 

(0,1%) (Voicu &Voicu, 2013).  

La capitolul legislaţie, 

România stă mai bine ca alte state, 

având un cadru legal special pentru 

voluntariat, prin Legea 

Voluntariatului introdusă în 2001 şi 

completată în 2006 şi 2014. România 

este printre statele care au o definiţie 

legală a voluntarului. Austria, 

Danemarca, Germania, Franţa, 

Olanda, Anglia sunt state care nu au o 

definiţie legală specială. În Polonia, 

pentru a face voluntariat trebuie să 

dovedeşti că ai abilităţi şi eşti calificat 

pentru acea activitate. În Franţa, 

diferenţa dintre voluntari şi angajaţi 

este şi mai neclară, voluntarii putând 

fi remuneraţi pentru activitatea lor. În 

Olanda, pe lângă aspectul 

remunerării, statul obligă anumite 

persoane (ex: persoane în programele 

de reabilitare după executarea de 

pedepse cu închisoarea) să facă un 

anumit număr de ore de voluntariat, 

rezultând întrebarea dacă acele ore 

sunt într-adevăr ore de voluntariat.  

Voluntariatul în sport - 

legislaţie  

În România, principalul 

promotor al voluntariatului în sport 

este Ministerul Tineretului şi 

Sportului (MTS). În funcţie de timpul 

disponibil, ca şi voluntar, implicarea 

este diferită (Voicu & Voicu, 2003):  

pe termen lung - timp de 2-3 luni 

înainte de eveniment 

(aproximativ 4-6 ore/

săptămână);  

pe termen mediu - timp de o lună 

înainte de evenimente 

(aproximativ 6-8 ore/

săptămână);  

pe durata evenimentelor (6-8 ore/

zi).  

Se poate opta pentru 

prestarea lucrului în unul din 

următoarele puncte-cheie ale 

evenimentului: spaţiul de înscriere; 

puncte de informare; zona de start/

finish; zonele de rehidratare şi prim-

ajutor de pe traseu; zona de premiere; 

echipa mobilă, care se ocupă de 

branding, unbranding, logistică; 

echipa de IT (cabluri, reţelistică, 

scena de premiere) (Voicu & Voicu, 

2003).  

În ultimii ani, în România au 

început să se organizeze târguri de 

voluntariat care au ca scop să 

producă o schimbare în mentalitatea 

şi percepţia celor din jur asupra 

acţiunilor umanitare, unele din 

acestea pe domeniu sportiv. Ofe-rim 

spre exemplu Târgul de proiecte, care 

se organizează periodic de către 

Organizaţia Studenţilor Medicinişti 

din Universitatea de Medicină şi 

Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-

Napoca. Unul din proiectele oferite se 

intitulează Sport pentru sănătate, 

adresat copiilor de vârste diferite din 

şcolile clujene, care are ca scop 

conştientizarea rolului educaţiei fizice 

în formarea unui stil de viaţă sănătos. 

Proiectul include şi organizarea de 

activităţi sportive (Bocu, 2008).  

Noua Lege a voluntariatului 

aduce modificări substan-ţiale în 

reglementările din domeniu, faţă de 

situaţia anterioară (***, 2014).  

Contractul de voluntariat 

devine obligatoriu. În cadrul 

contractului de voluntariat trebuie să 

fie specificate drepturile şi obligaţiile 

voluntarului şi cele ale organizaţiei-

gazdă.  

Voluntariatul ca vechime în 

muncă. Noile prevederi stabilesc că 

activitatea de voluntariat se consideră 

experienţă profesională şi/sau în 

specialitate, în funcţie de tipul 

activităţii, dacă aceasta este realizată 

în domeniul studiilor absolvite.  

Pe durata perioadei activităţii 

de voluntariat, precum şi la încheierea 

activităţii de voluntariat, organizaţia-

gazdă, la cererea voluntarului, are 

obligaţia de a elibera un certificat de 

voluntariat la care este anexat un 

raport de activitate.  

Obligaţia organizaţiei gazdă 

de a suporta cheltuielile de hrană, 

cazare și transport pentru voluntar în 

desfăşurarea activităţii sale de 

voluntariat.  

Obligaţia organizaţiei gazdă 

de a suporta alte cheltuieli ocazionate 

de desfăşurarea activităţii de volun-

tariat, cu excepţia celor aferente 

muncii prestate de către voluntar.  

La concursurile organizate 

pentru ocuparea postu-rilor, dacă doi 

sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje 

egale, autorităţile şi instituţiile 

publice şi angajatorii persoane fizice 

sau juridice pot acorda punctaj 

suplimentar candidaţilor care prezintă 

unul sau mai multe certificate de 

voluntariat obţinute din activităţi de 

voluntariat, eliberate în condiţiile 

prevăzute de prezenta lege, în situaţia 

în care acestea constituie criterii de 

selecţie.  

 
References  

Bocu T. Cercetări în educaţie fizică şi sport-

actualităţi şi perspective. Ed. Casa 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, 

123-135.  

Voicu B, Voicu M. Values Study, 1999/2000 

as raported in 2003 for the 

Romanian Academy.  

***. Cartea albă privind sportul. Oficiul 

pentru Publicaţii Oficiale ale 

Comunităţilor Europene, 

Luxemburg, 2007, 7.  

***. Legea nr.78/2014 a Voluntariatului. 

Monitorul Oficial nr. 469/2014, art. 

10, 11, 15, 23.  
Websites  
http://dexonline.ro/definitie/voluntariat 

http://www.youthforum.org/

volunteering/ 

https://

alili2001.files.wordpress.com/2014/

12/ro9_a3-2_volunteering-in-the-

eu_v-1_ro.pdf     

http://www.caleaeuropeana.ro/voluntariatul-in

-tarile-din-europa-de-est/ 

http://dexonline.ro/definitie/voluntariat
http://www.youthforum.org/volunteering/
http://www.youthforum.org/volunteering/
https://alili2001.files.wordpress.com/2014/12/ro9_a3-2_volunteering-in-the-eu_v-1_ro.pdf
https://alili2001.files.wordpress.com/2014/12/ro9_a3-2_volunteering-in-the-eu_v-1_ro.pdf
https://alili2001.files.wordpress.com/2014/12/ro9_a3-2_volunteering-in-the-eu_v-1_ro.pdf
https://alili2001.files.wordpress.com/2014/12/ro9_a3-2_volunteering-in-the-eu_v-1_ro.pdf
http://www.caleaeuropeana.ro/voluntariatul-in-tarile-din-europa-de-est/
http://www.caleaeuropeana.ro/voluntariatul-in-tarile-din-europa-de-est/


18 

Stăpânii mărilor 

 Lumea este obişnuită cu o lume a mării dominată de 

Anglia, Franţa, Olanda, Portugalia, Spania, vikingi şi 

corsari sau cu poveştile despre Sinbad sau 

despre navigatori şi piraţi din Asia sau 

America, dar puţini ştiu despre importanţa 

mării pentru turci, despre navigatorii şi 

amiralii lor celebri, despre contribuţia 

acestora la arta navigaţiei şi, mai ales, 

despre aportul hotărâtor pe care aceştia şi l-

au adus în ceea ce priveşte extinderea 

Imperiului Otoman şi poziţionarea acestuia 

ca stăpân al mărilor. Mulţi au auzit de 

Barbarossa şi despre isprăvile acestuia pe 

mare, dar puţini ştiu că acesta era turc şi că a fost unul 

dintre marii amirali ai turcilor. Şi mai puţini ştiu că Piri 

Reis a fost un amiral turc, mare cărturar, unul dintre marii 

cartografi ai lumii, deşi mulţi au auzit de legendara hartă a 

acestuia. Şi exemplele ar putea continua. 

Primul amiral al turcilor poate fi considerat emirul Çaka 

Bey care, categoric, a avut chemarea mării. Acesta, după 

stabilirea turcilor selgiucizi în Anatolia, în anul 1071,  a 

pus bazele unei moderne facilităţi pentru acea vreme, un 

fel de şantier naval, unde a construit primele nave ale 

turcilor şi unde, ulterior, în jurul acestei prime utilităţi 

navale, se dorea dezvoltarea unei adevărate baze navale.  

După destul de mult timp, marina turcă, care intrase în 

anonimat, revine în prim plan. Practic, căderea 

Constantinopolului, la care a contribuit şi marina turcă, a 

marcat relansarea acesteia. Un alt mare amiral care s-a 

remarcat a fost Gedik Ahmed Paşa, cel care  a fost mare 

vizir şi comandant al armatei şi marinei (Kaptan-i Derya)  

în timpul sultanilor Mehmet Cuceritorul şi Baiazid al II-

lea.  

Barbarossa Hayreddin Paşa (c. 1478 – 4 iulie 1546), 

cunoscut de turci sub numele de Barbaros Hayreddin 

(Hayrettin) Paşa, a fost, poate, cel mai mare amiral al 

turcilor. El a marcat cu personalitatea sa şi faptele sale 

anii primei jumătăţi de secol XVI, asigurând pe deplin 

stăpânirea otomană în Mediterana, între bătălia navală de 

la Preveza (1538) şi cea de la Lepanto (1571). În epocă, 

mai ales în Italia, a fost cunoscut sub numele de 

Barbarosssa, adică Barbă Roşie, porecla trăgându-i-se de 

la fratele său mai mare, Baba Oruç, pe care aşa l-au numit 

europenii, pronunţând greşit numele său.  

Din 1518 sub comanda Sultanului Selim I, devine 

stăpânul Mediteranei, dovedind calităţi de 

comandant atât pe uscat, cât şi pe mare, 

practic, Mediterana de Est a devenit 

totalmente a turcilor. Una dintre marile sale 

calităţi, pe lângă curaj, a fost inventivitatea, 

în repetate rânduri găsind soluţii care l-au 

dus fie la victorie, fie l-au ajutat să 

preîntâmpine un dezastru. Un exemplu 

concludent este cel petrecut în timpul 

confruntării cu Andrea Doria, lângă insula 

Gerby, când a găsit o modalitate de a-şi 

aduce navele într-o poziţie favorabilă, folosind un mic 

canal din zonă. 

În anul 1532, după succesele obţinute, sultanul îl cheamă 

la Palatul Topcapi şi îl ridică la rangul de Kapudan-i 

Derya (Mare Amiral) al flotei otomane şi 

beilerbey (guvernator) al Africii, speriind 

toate ţările riverane, în Roma trăgându-se 

clopotele în semn de mare primejdie. Practic, 

până la Barbarossa, flota otomană nu a 

cunoscut manevra navală, abordând inamicul 

frontal, ca în luptele terestre şi dintr- o anexă 

care trebuia să ajute armata de uscat, devine o 

forţă de sine stătătoare, cu misiuni distincte şi 

cu comandă de sine stătătoare, astfel „de la 

Preveza înainte aveau să aibă o marină care 

să armeze flote de marinari, cu ţeluri pur maritime‖ 

Mijlocul secolului XVI a marcat impunerea Statului 

Otoman ca mare putere navală în Marea Mediterană, deşi, 

paradoxal, în acest secol, otomanii nu au folosit deloc 

velierele. Mai mult decât atât, ambiţiile Statului Otoman, 

bineînţeles alimentate de Barbarossa Hayreddin Paşa,  au 

vizat şi Marea Roşie şi Oceanul Indian, mai ales după 

cucerirea Irakului, când se ajunge la Golful Persic. 

Cel care  i-a urmat lui Barbarossa Hayreddin Paşa, 

Sokollu Mehmed Paşa, îl pomenim doar în treacăt, 

deoarece el are marele merit de a fi primul care a avut 

ideea construirii unui canal peste Istmul Suez, care să lege 

Marea Roşie de Marea Mediterană şi, în timpul viziratului 

său, Statul Otoman îşi impune controlul asupra Mării 

Roşii, dar pierde controlul asupra estului Mării 

Mediterane, după bătălia de la Lepanto, din 1571. 

Un alt mare amiral a fost, Kılıç Ali Paşa - Giovanni 

Dionigi Galeni (1519 - 21 iunie 1587), copil italian, luat 

ca sclav în timpul incursiunii lui Ali Ahmed, unul din 

corsarii lui Barbarossa şi care, ca mulţi alţi sclavi, de la 

statutul de sclav la galere, trece la islamism şi parcurge o 

carieră prodigiosă.  Ajunge comandantul marinei otomane 

pe  29 octombrie 1571, după dezastrul de la Lepanto, din 

care reuşeşte să salveze o parte din navele otomane şi să 

aducă o captură importantă, marele steag al Cavalerilor de 

Malta. De atunci i se trage şi numele de Kılıç – Sabie, cu 

care a fost onorat de către sultan.  

Marele său merit este acela că a refăcut flota otomană şi a 

recucerit o parte din teritoriile pierdute după bătălia de la 

Lepanto. 

Seydi Ali Reis, un alt mare amiral  din secolul XVI, a 

rămas în istorie prin călătoria făcută în Oceanul Indian şi 

cartea scrisă în urma călătoriilor pe mare, 

Mirat ul Memalik (Oglinda Ţărilor), fiind 

un om cu o vastă cultură generală, în 

armonie cu timpul său, matematician, 

astronom, geograf şi istoric renumit, dar, pe 

lângă toate acestea, el a fost un războinic 

neînfricat.  Descrierea luptelor cu 

portughezii demonstrează faptul că, pe 

lângă faptul că era un viteaz, în primul rând 

era un comandant destoinic, care a ştiut să-

şi conducă flota la victorie şi, practic, să 

instaureze dominaţia otomană în OceanuI Indian, 

izgonindu-i pe portughezi.  
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Cărţile lui de navigaţie şi astronomie, precum Mir "ât-ı 

Kâinât (Oglinda Universului) şi Kitâb ül Muhit: El Muhit 

fî İlmi'l Eflâk ve'l Buhûr (Carte despre mările regionale 

şi despre ştiinţa astronomiei şi navigaţiei)  sunt bine 

cunoscute şi conţin vaste informaţii despre tehnicile de 

navigaţie, metodele de determinare a drumului pe mare, 

calculul timpului, folosirea busolei, informaţii 

astronomice, vânt  şi curenţi, dar şi despre porturi, 

localităţile din zona coastelor şi insule şi i-au creat o 

faimă binemeritată printre contemporani. 

Tot din acea perioadă putem aminti pe Kemal Reis (c. 

1451 – 1511) care este considerat de istorici şi de către 

specialiştii militari ca fiind primul mare amiral al 

otomanilor care a început marile cuceriri otomane pe 

mare, în ultimii ani ai secolului XV enumerăm:  coastele 

Mediteranei, coastele Spaniei, Insulele Baleare, coastele 

Italiei şi insulele greceşti. Amintim că este unchiul altui 

mare amiral otoman, Piri Reis. 

Piri Reis (Căpitanul Piri), pe numele său adevărat Hadji 

Ahmed Muhiddin Piri, este cel mai cunoscut amiral turc 

şi aceasta se datorează vestitei sale hărţi, unde lumea este 

prezentată cu o 

precizie uimitoare. 

Fiind nepotul lui 

Kemal Reis, îl 

însoţeşte pe mare 

până la moartea 

acestuia în anul 

1511, participând la 

toate bătăliile navale 

din Mediterana 

acelui timp 

(împotriva Spaniei, a 

Veneţiei, a Genovei 

şi participând, 

efectiv, la bătăliile 

de la Lepanto din anii 1499 şi 1500). După moartea 

unchiului său se ocupă cu studiul navigaţiei şi, în anul 

1516, pleacă pe mare în calitate de comandant  de navă, 

participând la cucerirea Egiptului şi la izgonirea 

Cavalerilor Ioaniţi din Rodos. 

În anul 1547 devine amiral şi comandant al Flotei din 

Oceanul Indian, aducând servicii importante Statului 

Otoman prin recucerirea de la portughezi a Adenului, în 

anul 1548, capturarea  Muscat-ului în 1552, precum şi 

ocuparea unor insule cu poziţie strategică, Kish şi 

Hormuz, ultima găsindu-se chiar la intrarea în Golful 

Persic, în strâmtoarea cu acelaşi nume.  După acestea, a 

cucerit, tot de la portughezi, Bahreinul şi Qatarul.  

Lucrarea sa Kitab-i Bahriyye (Cartea Navigaţiei), este 

prima operă cartografică din lume şi mult timp a fost 

folosită ca o culegere de instrucţiuni nautice, dar şi ca un 

manual de geografie şi atlas al lumii vechi din Marea 

Mediterană. Astfel el nu face numai o descriere seacă, 

geografică, ci dă şi informaţii preţioase despre cum se 

navigă în zonele descrise sau cum se poate ancora şi 

staţiona la ancoră. 

Nu putem încheia prezentarea marilor amirali turci fără 

Turgut Reis, care completează galeria epocii de aur a 

cuceririlor navale ale Statului otoman. 

Turgut Reis (1485 – 23 iunie 1565) are, în linii mari 

aceiaşi poveste ca aproape toţi ceilalţi amirali. De mic 

este luat prizonier şi dus pe mare. Încă de la vârsta de 12 

ani este remarcat pentru priceperea şi curajul său, fiind o 

fire aventuroasă şi un foarte bun pilot şi artilerist. 

Ajungând amiral, cucereşte pentru sultan tot nordul 

Africii, devenind beilerbey al Mediteranei.  Nimic nu i-a 

mai stat în cale. Orice navă care naviga între Italia şi 

Spania trebuia să aibă acceptul statului Otoman.  

După multe episoade petrecute pe mare, în anul 1520, îl 

întâlneşte pe Barbarossa, care devine protectorul şi cel 

mai bun prieten al său. Participă, practic, la toate luptele 

navale din Mediterana şi, după moarte lui Barbarossa, 

devine comandantul suprem al marinei otomane. Oare 

Barbarossa a văzut ceva aparte la acest tânăr? În mod 

sigur. În 1540, Turgut Reis este luat prizonier de către 

Giannettino Doria, nepotul marelui amiral Andrea Doria 

şi timp de patru ani a fost înlănţuit pe o galeră genoveză. 

Unul dintre ultimele acte ale lui Barbarossa a fost 

obţinerea eliberării lui Turgut Reis, în anul 1544, la 

Genova, pentru suma 

de 3.000 coroane, fapt 

pe care genovezii, mai 

târziu, l-au regretat 

amarnic. Un om care a 

tras patru ani la 

galerele lor nu avea 

cum să aibă sentimente 

paşnice faţă de ei. 

Bătălia de la Ponza, din 

data de 5 august 1552, 

unde învinge flota italo

-spaniolă aflată sub 

comanda lui Andrea 

Doria, este, practic, 

consacrarea sa ca amiral şi ca stăpân al Mediteranei. 

Recunoaşterea oficială îi vine de la sultanul Suleiman 

Magnificul care îl numeşte, aşa cum am arătat, beilerbey 

al Mediteranei, fapt ce confirmă că Mediterana era, de 

facto, sub puterea Statului Otoman. Încercarea Sfintei 

Ligi a regelui Filip al II-lea al Spaniei de a elibera 

Mediterana se soldează cu înfrângerea de la Djerba, în 

anul 1560, în faţa flotei otomane condusă de  Turgut Reis 

şi Piyale Paşa. 

Moare eroic pe 17 iunie 1565, pe timpul asediului 

Maltei, asediu ordonat  de către sultan ca urmare a 

faptului că o navă turcească,  fusese capturată şi jefuită de 

către cavalerii de Malta. 

Sunt multe de spus despre stăpânii mărilor, cei care au 

reuşit să atingă această performanţă în doar câteva decenii 

dar chiar dacă nu am reuşit să prezentăm totul, măcar v-

am trezit interesul.  

Inspirat din articolul „Mari amirali turci şi influenţa 

acestora în poziţionarea geopolitică şi geostrategică a 

imperiului otoman‖ scris de Dr. Romulus HÂLDAN 
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Ţurca 
Regulamentul jocului de ţurcă 

Descriere şi regulament 
Ţurca este un joc tradiţional 

jucat de două echipe în două 

etape, fără contact direct cu 

adversarul, jucătorilor fiindu-le 

solicitată îndemânarea şi răbdarea, 

totodată contribuind la dezvoltarea 

spiritului de echipă şi cel 

competiţional. 

Echipele sunt alcătuite din câte 

minim cinci membri din care unul 

este rezerva, având numit un 

căpitan de echipă, cu semnul 

distinctiv – banderola . Echipele 

pot fi mixte. 

Terenul de joc: o suprafaţă 

plană având forma unui sfert de 

cerc cu raza de 50 de metri; la 

colţul de 90 de grade se află o 

groapă de 20/5cm., adâncă de 

7cm., cu aspectul general de fund 

de barcă, în afara terenului, cu 

vârful pe punctul de întâlnire al 

celor două laturi. Pentru păstrarea 

formei acestei gropi de-a lungul a 

mai multor folosiri, A. S. Clubul 

Român de Ţurcă a conceput un 

dispozitiv construit din lemn, de 

forma unui paralelipiped, având 

această groapă pe una din feţe 

(vezi schiţa). 

Se evidenţiază distanţa de 5 

metri de la groapă printr-o linie 

albă continuă în formă de 

semicerc. Liniile fac parte din 

suprafaţa de joc a terenului. 

Ţurca se joacă cu un o bâtă 

(baston) şi un băţ (ţurcă), cu 

dimensiunile după cum urmează: 

– bâta are o lungime de 80cm 

iar băţul (ţurca) o lungime de 

22cm., grosimea bâtei este de 2cm 

la un capăt şi 3cm la celălalt, cu o 

creştere uniform-liniară de la un 

capăt la celălalt; 

 

ţurca (băţul) are grosimea de 

2cm, la ambele capete având 

formă tronconică pe o lungime de 

4cm., descreşterea fiind uniform-

liniară până la diametrul de 1cm. 

– bastonul şi ţurca sunt 

confecţionate din lemn, cu 

următoarele limite de greutate: 

bastonul – între 300 şi 330 grame; 

ţurca – între 53 şi 56 de grame, 

diferenţe datorate umidităţii 

diferite a materiei prime. 

Jocul de ţurcă nu prescrie un 

echipament anume dar, este 

recomandat să se poarte ochelari 

de protecţie iar echipele îşi pot 

alege însemne. 

Regulament 
Locul fiecărei echipe, respectiv 

la ―aruncare‖ sau la ―prindere‖, se 

hotărăşte prin tragere la sorţi. 

Fiecare echipă trebuie să-şi 

declare de la început ordinea de 

intrare în joc a membrilor ei. 

Înlocuirea cu rezerva se face 

nelimitat, doar în momentul în 

care echipa îşi schimbă poziţia pe 

teren: la Aruncare sau la Prindere. 

In cazul în care căpitanul trece ca 

rezervă banderola va fi predată 

unui jucator activ, urmând ca 

acesta să fie căpitan. 

Primul membru al echipei de la 

aruncare începe jocul aşezând 

ţurca transversal pe groapă şi 

aruncând ţurca spre terenul de joc, 

folosind bâta drept pârghie. 

În cazul în care ţurca iese de pe 

suprafaţa de joc fără a fi atinsă de 

echipa de la prindere, jucătorul 

este eliminat. 

În cazul în care ţurca iese de pe 

suprafaţa de joc după ce a atins 

unul sau mai mulţi jucatori de la 

prindere, jucătorul de la aruncare 

va trece direct la lovire, 

înregistrându-se un pas la echipa 

de la prindere. 

În cazul în care ţurca atinge 

pământul după care în traiectoria 

ei atinge un jucător, jucătorul de la 

aruncare va trece direct la lovire. 

Echipa de la prindere, dispusă în 

teren la minimum 5 metri de 

aruncător, va încerca să prindă 

ţurca, ceea ce dacă se întâmplă, 

duce la schimbarea aruncătorului 

cu următorul din echipă. În cazul 

în care ţurca atinge pământul (în 

terenul de ţurcă) după ce este atins 

de un jucător sau mai mulţi de la 

prindere, aceştia (echipa) vor 

beneficia de un pas bonus, ce 

poate fi efectuat (cu elan) pentru a 

se apropia, din locul de unde a 

căzut ţurca, spre groapă. Pasul 

bonus se poate efectua oricând sau 

se poate cumula în contul echipei, 

aceasta hotărând momentul 

folosirii acestor paşi, moment în 

care contul ajunge la zero; paşii 

bonus nu se pot folosi fragmentat, 

ei vor fi executaţi de catre 

jucătorul care încearcă atingerea 

bâtei cu băţul. 

Aruncătorul aşează bâta 

transversal pe groapă iar echipa de 

la prindere (cel mai apropiat 

jucător sau cel ce a atins băţul), 

prin aruncare de pe loc, va încerca 

să atingă bâta cu băţul, eliminând 

astfel jucătorul şi obligând 

următorul jucător să ocupe poziţia 

de la aruncare.  

 

continuare → 
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Ţurca-continuare 

Jucătorul de la prindere, cel care 

aruncă băţul spre baston, va avea 

în mod obligatoriu amândouă 

picioarele pe pământ în momentul 

efectuării respectivei aruncări iar 

când se află în interiorul 

semicercului de 5 metri poziţia 

corpului în momentul aruncării va 

fi dreaptă. 

După epuizarea tuturor 

drepturilor de joc ale echipei de la 

aruncare, se produce schimbarea 

poziţiilor din teren ale celor două 

echipe. 

În caz de nereuşită a echipei de 

la prindere, se trece la etapa a 

doua a jocului: acumularea de 

puncte, sau „la lovire‖. 

Aşezând băţul longitudinal pe 

groapă cu un capăt în interior, 

jucătorul de la lovire îi va lovi (cu 

bâta) jumătatea ieşită astfel încât 

să-i imprime o mişcare 

ascendentă, timp în care îl va lovi 

din nou, aruncându-l la o cât mai 

mare distanţă de groapă. Băţul 

poate fi lovit în orice moment în 

care e în aer şi în interiorul 

cercului de 5 metri; dacă atinge 

pământul (în teren sau în afara lui) 

fără a fi lovit, se consideră 

greşeală. 

Dacă după prima lovitură băţul 

cade în groapă fără a fi atins de 

bâtă, lovitura se va repeta, fără a fi 

considerată greşeală. 

Dacă după ce a fost lovită, ţurca 

iese de pe suprafaţa de joc pe una 

dintre laturile drepte ale terenului, 

lovitura va fi considerată greşeală. 

„Lovitura de ţurcă” (băţul iese 

de pe suprafaţa de joc peste linia 

de 50 de metri) se premiază cu 

100 de puncte. 

Jucătorul de la lovire are dreptul 

să refuze lovituri reuşite, refuzul 

considerându-se o greşeală. 

Dacă după ce a fost lovită ţurca, 

aceasta se rupe sau din ea se 

desprinde una sau mai multe 

aşchii, lovitura se repetă fără a fi 

considerată greşeală. 

Scăparea bastonului din mână în 

momentul lovirii, se consideră 

greşeală. 

(Notă: în funcţie de nivelul 

competiţiei şi în acord cu 

participanţii, organizatorii pot 

hotărî ca jucătorii să execute 

doar două lovituri, cu 

posibilitatea de a refuza doar 

prima lovitură) 

În caz de nereuşită, la trei 

greşeli (sau două, in funcţie de 

nivelul competiţiei), se schimbă 

aruncătorul cu următorul din 

echipă, asigurându-se astfel 

ordinea declarată la începutul 

jocului. 

Dacă echipa de la prindere 

reuşeşte să prindă băţul lovit de 

aruncător, înainte ca acesta să 

cadă la sol, pe suprafaţa de joc sau 

în afara ei, se face schimb de 

poziţie pe teren între echipe. Dacă 

băţul atinge pământul după ce a 

atins un jucător de la prindere, 

echipa de la prindere va fi 

penalizată cu 100 de puncte, care 

vor fi scăzute din punctajul 

echipei. Aceeaşi penalizare de 100 

de puncte va fi aplicată echipei de 

la prindere şi în cazul în care băţul 

de ţurcă atinge pământul, fiind 

apoi prins sau atins de unul din 

jucători. 

În caz de reuşită, jucătorul va 

aprecia de pe loc, cu glas tare, în 

termen de 10 secunde de la oprirea 

băţului pe sol, câte lungimi de bâtă 

sunt în linie dreaptă de la locul 

unde a căzut băţul (mijlocul 

acestuia) până la varful gropii de 

―aruncare‖, fără a apela la nici un 

alt fel de măsurare. Dacă în 

termen de 10 secunde jucătorul de 

la aruncare nu a licitat, lovitura se 

consideră greşeală. Dacă echipa de 

la prindere validează distanţa, 

aceasta, transformată în puncte, se 

adaugă la punctajul echipei de la 

aruncare. Validarea sau 

invalidarea se va face de către un 

singur reprezentant al echipei 

(căpitanul), o singură dată, în 

interval de 10 secunde de la 

licitarea aruncătorului, prin „da‖ 

sau „nu‖, fără a apela la nici un fel 

măsurare. Dacă echipa de la 

prindere nu invalidează în acest 

interval de timp, validarea se 

produce în mod automat. 

În caz că echipa de la prindere 

nu este de acord cu licitaţia, se va 

trece la măsurarea distanţei 

respective iar eventualele diferenţe 

se vor soluţiona în felul următor: 

a. în caz că distanţa măsurată e 

egală sau mai mare decât valoarea 

licitaţiei, se vor înregistra echipei 

de la aruncare dublul numărului de 

puncte conform aprecierii iniţiale; 

b. în cazul în care distanţa e mai 

mică, echipei de la aruncare i se 

vor scădea numărul de puncte egal 

cu dublul distanţei licitate. 

Măsurarea se va face de către 

arbitrul de teren. Se poate apela şi 

la ajutorul unei rulete-panglici. 

Pentru respectarea corectitudinii 

jocului se recomandă ca pe lângă 

arbitrul de teren, să asiste la meci 

un arbitru de margine şi un arbitru 

de marcaj, responsabil cu 

completarea foii de arbitraj. 

Echipa care atinge prima 

punctajul de 1.111 puncte este 

declarată învingătoare. 

Notă: În cadrul unor concursuri, 

turnee etc, organizatorii îşi rezervă 

dreptul de a reduce durata 

meciurilor la varianta scurtă (până 

la 555 puncte), sau declararea 

echipei câştigătoare după 60 de 

minute sau 120 de minute de joc, 

aceasta fiind echipa cu cel mai 

mare punctaj. În caz de egalitate 

după scurgerea minutelor de joc se 

trece la lovituri de baraj, fiecare 

dintre cei patru jucători executând 

lovituri, câte una, o singură dată, 

fără posibilitate de refuz, măsurate 

cu ruleta. 

La epuizarea celor 120 de 

minute, jucătorul aflat la groapă 

îşi va finaliza aruncarea, apoi 

loviturile, meciul încheindu-se cu 

aceasta. 
Întocmit de Asociaţia Sportivă Clubul 

Român de Ţurcă (31 Iulie 2010 – 5 

Ianuarie 2011) 

Sighetu-Marmaţiei str. Independenţei 

8/77; 435500 Maramureş, 

tzurca@gmail.com, telefon: 

0742.881.137 

mailto:tzurca@gmail.com
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Kureş - Aba Gureş , sportul tradiţional al turco-tătarilor şi bilanţul pe 2017 

Sportul tradiţional al turco-tătarilor (kureş -aba gűreş)  

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. 

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-aba gűreşului este că are reguli 

simple şi poate fi practicat de orice sportiv de la judo la 

lupte la curea sau practicant al stilurilor înrudite. 

Acesta a depăşit condiţia de sport local şi s-a 

răspȃndit foarte mult în Europa şi Asia. În mai puţin de 

zece ani acest stil a fost acceptat şi 

dezvoltat în peste patruzeci de ţări 

precum: Georgia, Afganistan, Germania, 

Azerbaidjan, Bashkortostan, Bulgaria, 

Ciuvasia, Daghestan, Gagauzia, 

Hakassia, Iran, Kazahstan, Kirghizstan, 

Ucraina (Crimeea), Cipru Republica 

(Turcă), Kosovo, Ungaria, Macedonia, 

Mari-El, Mongolia, Moldova, 

Uzbekistan, Polonia, România, Rusia, 

Sandzak, Serbia, Tatarstan, Tuva, Turkmenistan, Grecia 

și Yakutia. În aceste ţări s-au pregătit antrenori, sportivi 

şi arbitrii. Acest an Turcia va găzdui cea de-a VIII a 

ediţie a Campionatului Mondial de Aba Gűreş iar 

Germania cea de-a IV a ediţie a Campionatului 

European. Este un sport uşor de practicat de practicanţii 

altor sporturi de contact, chiar şi de femei. 

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 a organizat în 2017 patru 

competiţii naţionale de Kureş şi 

una intenaţională (15 octombrie în 

cadrul evenimentului Kurultai, 

eveniment realizat cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Constanţa) la 

care au participat atleţi din patru 

ţări. UDT a reprezentat Romȃnia 

participȃnd la campionatul 

mondial de Aba Kureş în Turcia 

(3 septembrie -Hatay) şi campionatul european  de Aba 

Kureş în Germania (19 noiembrie Stuttgart—Aalen).  

La competiţiile naţionale titlul de arslan batîr kureşci  

(leul luptătorilor curajoşi) a fost cȃştigat de următorii lei: 

Memet Mergean, Memet Servent, Ciocoiu Florian, 

Mahsun Rasim, Saledin Baiar, Lozovanu Gheorghe, 

Mihai Ţurcanu, Mocanu Ionuţ, Popa Iulian, Amet Radu, 

Isleam Ruhan, Mustafa Selciuk, Moise 

Flavius şi Ibram Levent. 

La competiţia internaţională din cadrul 

evenimentului Kurultai (15 octombrie) 

Romȃnia a cȃştigat următoarele medalii: 

Aur prin Iulian Popa, Argint prin 

Lozovanu Gheorghe, Bronz prin Mihai 

Ţurcanu, Iftodi Ion, Bogdan Neagu şi 

Mihai Gosav. 

La Campionatul European de Aba Kureş 

din Germania (19 noiembrie Stuttgart—

Aalen)  Romȃnia a cȃştigat  Argint prin 

Lozovanu Gheorghe şi Bronz prin Mocanu Ionuţ (foto). 

La campionatul mondial de Aba Kureş în Turcia (3 

septembrie -Hatay), organizat de primăria condusă de  

Dr. Doc. Lütfü Savaş în colaborare cu Federaţia 

Mondială condusă de Prof. Dr.  Ibrahim Öztek unde au 

participat peste 40 de ţări Romȃnia a fost reprezentată cu 

onoare de Naim Belgin, Sali Negiat, Gelal Timur, Vălean 

Purece, Gheorghe Lozovanu, Iulian Popa, Mihai Ţurcanu 

şi nu în ultimul rȃnd de Florin Nistor în 

calitate de arbitru internaţional (foto 

mijloc). Vălean Purece s-a calificat, dar 

în drumul său către podium s-a 

accidentat în penultimul meci, în 

semifinale cu cel care avea să cȃştige 

medalia de aur. Accidentarea nu ia 

permis să continue lupta cu mai slabul 

său oponent pentru bronz în ultimul 

meci şi a renunţat. Vă reamintim că 

Romȃnia are o medalie de bronz la campionatul mondial 

de  Aba Kureş în Turcia (Hatay 2015) prin Cătălin 

Brătulescu (foto sus). 

Brigada de arbitrii: Florin Nistor - Billy (ex arbitru 

internaţional), Lucian Constantin Costache (profesor 

judo), Silviu Nedelcu (antrenor judo), Cherim Torgut şi 

Naim Ersin 

Comisia de Jurizare: Gelal Timur - Preşedintele 

Comisiei (antrenor şi multiplu campion la judo), Toader 

Daniel (antrenor lupte şi multiplu medaliat), Sali Negiat 

(deputat în Parlamentul României [2000] şi Preşedinte de 

onoare U.D.T.) 
Comisia de validare a concurenţilor: Aidin Abibula, Caiali 

Rami-Birol, Bolat Romi, Achif 

Tansu, Melen Murat, Esed Yasin, 

Cutlacai Edis, Stroe Vasile, Gevat 

Cherim, Gemal Iusein, Tănase 

Cosmin, David Bogdan, Toader 

Daniel-Eugen, Iulian Talapan, 

Cutlacai Ergun, Chiamil Bedreddin, 

Baiar Saledin, Mahsun Rasim, Burak 

Isleam, Genghiz Erhan şi Mercin 

Ziadin. Fotograful evenimentului : 

Omer Secil. 

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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Romanya’da uluslararası KURULTAY 

13 - 15 Ekim 2017 tarihleri arasında 

Romanya‘nın Köstence ve Tulça şehirlerinde 1. 

Romanya Kültür ve Spor Kurultayı gerçekleştirildi.  

Kurultay; Romanya Demokrat Tatar Birligi ve 

Romanya Uluslararası Aba Güreşi Federasyonu 

Başkanlığınca düzenlendi.  

Kültür Spor ve Sosyal etkinlikler çerçevesinde 

yapılan kurultaya, evsahibi Romanya, Türkiye, 

Bulgaristan ve Moldava katıldı.  

Programın birinci gününde, Köstence ve 

Tulça‘nın tarihi yerleri ziyaret edildi. Tulça ili 

sınırlarında Babadağ kasabasında Gazi Ali Paşa 

Camii, Sarı Saltuk Baba ve Koyun Baba türbeleri 

görüldü. 

Türbelerde dualar edildi. Mecidiye, Omurça ve 

Hasança gibi Türk yurtlarına gidildi. Sokollu 

Mehmet Paşanın, eşi  Esmehan Sultan (II. Beyazıt‘ın 

kızı) adına yaptırdığı cami ile Köstence‘deki Kral 

cami incelendi. Şehir gezileri yapıldı. Akşam 

yemeklerinden sonra geleceğe yönelik sportif ve 

kültürel plan ve projeler geliştirildi. Bunlardan en 

önemlisi 2018 yılı içinde Romanya‘da yapılacak 

olan Balkan Uluslararası Aba Güreşi 

Şampiyonasıdır. 

Romanya Köstence Belediye Meclis üyeleri, Judo 

ve Güreş Kulüpleri, Tatar güreşi kulüpleri ve en 

önemlisi Rusya‘nın geliştirmiş olduğu ―Hand to 

Hand Fight Federation‖ Silahlı Kuvvetler ve 

Emniyet Kuvvetleri İçin Dövüş Sanatları 

Federasyonu tam destek veriyor. Hatta bu 

federasyonun başkanı Boğdan Neagu ve Asbaşkanı 

Mihai Gosav Baş güreşler için mindere çıktılar. 

Gösterdikleri bu yüksek performans ve Uluslararası 

Aba Güreşine verdikleri destek için, Başkan Prof. 

Dr. İbrahim Öztek tarafından kendilerine birer 

madalya ve bayrak takdim edildi. 

İkinci gün sabah deniz kenarında kumsalda atlı 

gösteriler ve at yarışları yapıldı. Burada tüm 

sporcular bir araya gelerek tanışıldı ve birlikte anı 

fotoğrafları çekildi. Öğleden sonra ise spor 

salonunda Kurultay‘ın bir parçası olarak geleneksel 

okçuluk, ok atışları, geleneksel giysileri ile eski 

bahadırlar /savaşçılar gösteriler yaptılar. Bu 

etkinlikler televizyon ekiplerince kayda alındı ve 

yetkililerle röportajlar yapıldı. 

Daha sonra Uluslararası Aba Güreşi 

yarışmalarına geçildi. Ekipler son derece güçlü ve 

teknik sporculardan oluşuyordu. Sporcuların 

yaklaşık tümü 3 Eylül günü Hatay‘da yapılan 8. 

Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası 

Şampiyonasına katılan sporculardı. Uluslararası 

hakemlerimizin yönettiği yarışmalarda sonuca etki 

edecek bir etkende yaşanmadı. Yarışmalar; ciddi, 

disiplinli fakat kardeşlik havası içinde geçti. Türk 

takımı teknik olarak göz doldurdu. Beyazıt Kemal 

Halil yönetimindeki Bulgar sporcular da teknik 

olarak Türk takımından aşağı kalmadı.  Nitekim iki 

birinciliği de Bulgar sporcular kazandı. 

  Şampiyonada Türk takımı birinci oldu. 

Türkiye‘nin ardından Bulgaristan ikinci, Romanya 

üçüncü ve Moldova/Gagauzya diğer üçüncü oldu.  
MÜSABAKA SONUÇLARI: 60Kg: Popa Iulian (1) 

Ro, Ozadal Buniamin (2) Tr, Colioglo Serghei (3) R.Md, 

Angelev Victor (3) R.Md.;  70kg :   Martin Ivanov (1) 

Bg, Akkuş Cuma (2) Tr, Uygan Sukru (3) Tr, Chelioglo 

Nicolai (3) R.Md.; 80Kg    Dogru Oguz (1) Tr, Franjev 

Alex (2) R..Md., Martin Angelov (3) Bg, Iftodi Ion (3) 

Ro, ; 90Kg    Ivan Stefano (1) Bg, Lozovanu Gheorghe 

(2) Ro, Ţurcanu Mihai (3) Ro, Karaca Selahattin (3) Tr; 

+90Kg  Çayirci Mahmut (1) Tr, Ivaylo Nanchev (2) Bg, 

Bogdan Neagu (3) Ro, Mihai Gosav (3) Ro ; TAKIM 

SONUÇLARI  Turcia (1),  Bulgaria (2),   Romȃnia (3)  

Bulgaria (3)  

Müsabakalar son derece ciddi, kıran kırana, fakat 

o derece centilmence ve kardeşçe sürdü. Herkes bir 

birine son derece saygılı ve hakkına riayet ederek, 

verilen kararları saygı ile karşıladı.  

Müsabakalar; Uluslararası Kuraş ve Uluslararası 

Aba Güreşi hakemimiz Aydın Öztek, Uluslararası 

Serbes Güreş ve Uluslararası Aba Güreşi Hakemi 

Florin Nistor ve Uluslararası Aba Güreşi Hakemimiz 

Hikmet Sabuncu tarafından yönetildi. 

Sporculara madalya ve diplomaları yanı sıra 

aldıkları derecelere göre para ödülü verildi. 

Romanya Uluslararası Aba Güreşi Başkanı ve 

Romanya Demokrat Tatar Birliği başkanı Belgin 

Naim ile, Timur Celal Spor Komitesi Başkani ile 

Romanya eski milletvekili ve Onursal başkan Necat 

Sali ile organizasyon komitesi üyelerinin çalışmaları 

ve misafirperverliği misafirlerini son derece mutlu 

etti. 

Bundan sonra  19 Kasım günü Almanya‘da 

yapıdigi 2. Avrupa ve 4. Almanya Uluslararası Aba 

Güreşi Şampiyonası bulunduk. 2018 yılı başlarında 

da Balkan Şampiyonası, Macaristan, Bulgaristan, 

Gürcistan ve İran turnuvaları ile Uluslararası Aba 

Güreşi, dev adımlarla dünyaya yayılan orijinal bir 

Türk Sporu olarak, spor dünyasında yeni bir güneş 

olarak parlıyor. 

Geleneksellikten modernizasyonla Dünya spor 

arenalarına taşınan Uluslararası Aba Güreşi 

sporunun basit ve kolay anlaşılır kuralları ve hakem 

jestleri ile çok kısa bir zaman içinde birçok güreş tipi 

sporun yerini alacağına kesin gözü ile bakılıyor.  

Bu sporun gelişmesinde ve yaygınlaşmasında iki 

bilim, spor ve kültür adamımız; Hatay Büyükşehir 

Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile aynı 

zamanda Türk sporunun duayenlerinden Türkiye 

Olimpian Derneği başkanı Prof. Dr. İbrahim 

Öztek’in verdikleri emek büyük önem taşıyor. 
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Sport şi caritate, antidot pentru nepăsare 

O tradiţie pe meleaguri dobrogene „Cupa Prieteniei‖  

Uniunea Democrată Tătară a organizat al 3-lea an 

consecutiv evenimentul sportiv în 

scop caritabil intitulat Cupa 

Prieteniei, primele două ediţii s-au 

organizat la Medgidia iar cea de-a 

treia  ediţie s-a organizat în 

colaborare cu Primăria şi Consiliul 

Local  al Comunei Castelu precum şi 

cele 10 echipe. După o lună de 

spectacol fotbalistic prima fază a 

evenimentului  s-a încheiat pe 25 

februarie  2018 orele 15.00, odată cu 

festivitatea de premiere astfel: Locul 

I Asancea UDT [Valu Traian],  

Locul II Nogaylar [Valea Dacilor- 

Iusuf Ilhan], Locul III F.C. Nord 

[Medgidia- Omer Şener],  Locul IV 

Sportul Tortoman [Lucian Chitic]; 

Titlul de sportivi inimoși:    Fundatia Timpuri Noi,  

F.C. IMUM 95,  F.C. Castelu,  Young Boys,  Ali 

Baba  şi   F.C. Victoria ; 

Titlul de susținători ai 

prieteniei și evenimetelor 

caritabile: Media TV și 

Alpha Media TV;  Premiul 

Fair - Play : Echipa Young 

Boys; Premiul Fair - Play : 

Sportivului Tenea Teodor; 

Cel mai bun portar Marius 

David; Cel mai tehnic jucător 

Mustafa Dogan; Arbitrul Anului: Andrei Tudose;  

Arbitrul Turneului: Gemambet Edvin, Iusuf Ilhan şi 

Baciu Cosmin. Amintim de Cupa Prieteniei prima 

ediţie  din 2016 cȃnd din 16 echipe înscrise s-au 

remarcat: Loc 1 F.C. 

Foisor ( Murat 

Şenol) , Loc 2 

U.D.T. Medgidia 

(Iusuf Ilhan), Loc 3 

Partida Romilor 

( Iulian Talapan) şi 

Loc 4. U.D.T. Asancea (Valu Traian). Apoi în 2017  

din 10 echipe înscrise s-au remarcat: Locul 1 Partida 

Romilor ( Iulian Talapan), Locul 2  U.D.T. Asancea 

(Valu Traian) , Locul 3  

U.D.T. Medgidia (Iusuf 

Ilhan) şi Locul 4 : F.C. 

Viitorul Castelu 

Meciurile s-au desfăşurat 

în fiecare sâmbătă şi 

duminică din luna februarie 

cu începere de la ora 13.00 

iar programul pentru următoarea săptămână a fost 

afişat în fiecare zi de miercuri ora 

20.00. 
Pentru sponsorizare cupa prieteniei precum 

şi alte activităţi ale UDT: Asociația Uniunea 

Democrată Tătară CUI cont: RO20 RZBR 

0000 0600 1915 2683, Raiffeisen Bank, CUI 

24419791. 

Dosarul cu venituri și cheltuieli a fost 

pus la dispoziția tuturor celor care au 

venit în centrele de plasament și 

pediatrie la finalul evenimentului, 

pentru transparență. 

La festivitatea de premiere cele 10 

echipe au votat destinația donațiilor 

iar U.D.T. nu a avut drept de vot la 

acest capitol ci doar propuneri. Dacă 

în primul şi al doilea an destinaţiile 

au fost relativ aceleaşi: secţia 

pediatrie, centrul de plasament şi o şcoală din judeţ 

cel de-al treilea an nu s-a mai putut vizita secţia 

pediatrie din cadrul Spitalului 

Municipal Medgidia din 

cauza lipsei copiilor 

abandonaţi. Cei 66 copii din 

centrul de plasament ce 

aparţine de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Constanţa 

ne-au primit cu bucurie în 

data de 7 martie 2018. Apoi, 

în data de 19 martie 2018 a venit rȃndul copiilor 

dintr-o şcoală a judeţului Constanţa să primească 

vizita echipelor participante. 

Astfel adevăraţii 

campioni a-i Cupei 

Prieteniei sunt 

copiii, spun 

organizatorii. Şi 

adaugă, noi am vrut 

să sensibilizăm în 

primul rȃnd pe cei care au participat direct, ăsta a 

fost scopul schimbării formatului cȃnd am propus ca 

fiecare participant să doneze un articol vestimentar 

pe lȃngă taxa de participare. 

În al doilea rȃnd am vrut să 

ajungem la inima fiecărui 

copil vizitat dar în special al 

celor „părăsiţi‖ să simtă că 

au un partener pe care se pot 

baza. 
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KURASH 
-STILUL UZBECILOR- 

  Kuraş este un stil clasic uzbec, un sport 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. 

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 

cerinţelor şi 

standardelor 

internaționale ale 

sporturilor 

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.kurash-

ika.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 patru 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. 

Poza 2: Echipa 

Romȃniei la 

Campionatul 

European de Kurash-

Grecia (Amindeo) 

2016 : din dreapta 

Merabi Iliadis 

(Preşedintele 

Federaţiei Europene 

de Kurash), Naim 

Belgin (Preşedinte 

U.D.T.), Alex Ferariu (medaliat cu aur la 60 kg), 

Adrian Panaite (medaliat cu argint la 80 kg), Gelal 

Timur (şeful comisiei sport) 

Poza 3: Echipa Romȃniei la Campionatul European 

de Kurash din Turcia (Istanbul) 2017: din dreapta 

Mocanu Ionuţ (Campion Naţional Romȃnia 2017), 

Gherghe Lozovanu 

(medaliat cu bronz) 

împreună cu soţia şi 

copilul, Florin Nistor 

(arbitru internaţional 

invitat special la CM), 

Naim Ersin (şeful 

delegaţiei romȃne la CM 

şi CE 2017), Eugenia 

Costache (medaliată cu 

argint) împreună cu soţul 

şi Cherim Torgut 

(campion naţional şi 

arbitru de Kurash) 
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The importance of physical activities for prevention in healthcare 
Autor Traian Bocu  PhD ”Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca  

The topic of physical 

activities for prevention in healthcare 

has been addressed before in the 

editorials of our journal, but due to 

its importance and high current 

interest, we discuss it here again. 

The subject of prevention in 

healthcare is of major importance for 

the Romanian population. The costs 

for prevention activities in healthcare 

that benefit healthy persons are lower 

than the costs for treatments 

administered to sick people. 

Prevention in healthcare, i.e. the 

mission of promoting and 

maintaining health, through declared 

objectives, is assumed by several 

institutions, both governmental and 

private non-governmental, non-profit 

organizations. The governmental 

institutions are the following: the 

Ministry of Health, the Ministry of 

National Education and Research, 

and the Ministry of Youth and 

Sports. Each of the mentioned sectors 

contributes to prevention in 

healthcare with its own 

infrastructure, specific human 

resources and part of financial 

resources. For the achievement of 

objectives, an intersectoral 

collaboration between the state 

institutions involved in healthcare 

prevention policy is required. 

Besides the practice of physical 

activities, prevention in healthcare 

also involves activities related to the 

population’s diet and nutrition, in 

close correlation with these. This is 

why the contribution of the Ministry 

of Agriculture to the financing of 

physical activities for prevention in 

healthcare is necessary. Also, 

prevention in healthcare requires the 

development of a diversified 

infrastructure, in relation to the 

existing population. Because this is 

achieved based on medium-term and 

long-term projects, an important role 

is played by the Ministry of Regional 

Development and Public 

Administration. The financial support 

of sports activities for prevention in 

healthcare can also use local budgets 

or sponsorships. 

Taking into account physical 

activities as part of the general 

activities for prevention in 

healthcare, it can be seen that these 

are included in the missions of the 

first three mentioned entities: the 

regular practice of physical activities 

is recommended to the population by 

epidemiologists and family 

physicians as part of primordial and 

primary prevention; the practice of 

physical education and sports and 

extracurricular sports activities is 

comprised in the school and 

university curriculum; and physical 

activity practice by the population 

outside the education system in 

particular is found in sport for all 

programs. 

The development of the 

infrastructure required for the 

practice of physical activities by the 

entire population, and the 

management or the organization of 

these activities at central and local 

level using the existing infrastructure 

are two of the variables that should 

be considered by decision makers 

regarding prevention in healthcare. 

The available infrastructure 

must allow a diversified practice of 

physical activities, according to the 

citizens’ options. The reference 

urban indicators for the calculation of 

the necessary surface areas are those 

used in architecture and construction, 

depending on the number of the 

population, and require a minimum 

of 5 sq m/inhabitant for the 

development of sports facilities in 

urban environment. The necessary 

infrastructure can be ensured by 

launching medium-term and long-

term national or regional strategic 

programs, financially sustainable 

through a co-financing formula. 

For example, at first glance it 

can be easily seen that there is an 

infrastructure deficit in the category 

of medium-size (25 m) indoor 

swimming pools, for school and 

public use, built by groups of 

schools, districts, sectors. Studies 

have shown that this deficit in Cluj-

Napoca is estimated at 16 public- 

sized swimming pools with a surface 

area of 600 sq m. In the entire Cluj 

county, this deficit translates into the 

need for 46 public swimming pools, 

distributed in the 5 main towns and 

in the principal communes of the 

county. We mention that this is an 

ideal calculation, according to which 

0.04 sq m indoor pools are assigned 

to each citizen (of the 5 sq m 

attributed to each inhabitant). The 

construction of these swimming 

pools could be the object of a long-

term strategic project, annually 

supported by intersectoral 

collaboration, which might ensure 

the necessary facilities mentioned 

above to the stable population of the 

county, amounting to 690,100 

citizens.   

Management should also be 

aimed at finding solutions to 

facilitate the practice of sports by the 

population, at affordable costs or on 

a free basis. 

An important action in 

healthcare prevention is to identify 

individual risk factors and replace 

them with systematic physical 

activities, for the formation of a 

lifestyle favorable to health. This also 

requires the introduction in the 5th 

and 9th grade school curriculum of 

theoretical and practical notions 

referring to sports activities for 

health education, with the final aim 

of developing the necessary social 

and civic competences. 

One of the main pillars of the 

national sport strategy elaborated by 

the MTS for the period 2014-2020 is 

the creation of a National Register 

for monitoring the biomotor potential 

of the school population. This 

register should be seen as a database 

on the health status of the entire 

population, starting with the school 

population. Biomotor potential data 

can be associated with data on 

periodic medical examinations 

performed by school doctors.  

 

This material is based on 

editorials published in the Palestrica 

of the Third Millennium journal in 

the period 2013-2015, as well as on 

personal research (Bocu T. Cercetări 

în educaţie fizică şi sport. Actualităţi 

şi perspective. Ed. Casa Cărţii de 

Știinţă, 2008) and law projects 

regarding prevention in healthcare, 

2016. 

traian_bocu@yahoo.com 

mailto:traian_bocu@yahoo.com
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Şahul şi originea sa 

Şahul este un joc a cărui istorie a fost scrisă mai 

mult de către legende. Există mai 

multe versiuni despre originea 

șahului, cele mai răspândite dintre ele 

consideră ca țară de origine India, 

Persia și China. Perioada în care a 

apărut jocul de șah se apreciază că a 

avut loc între secolul III și secolul VI. 

Izvoarele istorice atestă faptul că se 

juca șah prin secolul VI în Persia. 

Jocul s-a răspândit prin secolul VII o 

dată cu extinderea islamică în 

Orientul Apropiat, Africa de Nord, 

Bizanț, Italia, Europa de Est și 

Spania. In evul mediu șahul era 

considerat de nobili ca un joc de elită. 

Prin secolul XVI se vor modifica mult 

regulile de joc, astfel se poate vorbi că în acel timp a 

apărut sahul modern. In acel timp era un joc 

răspândit mai ales în Spania, Franța, și Anglia 

ulterior în Rusia de unde provin cei mai mulți 

campioni mondiali de șah. 

Predecesorii jocului de șah sunt originari din 

India din timpul Imperiului Gupta, care în forma din 

secolul al șaselea a fost 

cunoscut ca chaturaṅga 

care se traduce „patru 

divizii [militare]‖(asa cum 

puteti observa in figura 

numarul 1) care sunt 

reprezentate de piesele 

care au evoluat în pionul, 

calul, nebunul și turnul 

modern. 

Pentru a înţelege mai bine vă vom arăta un final 

de partida de acum 1000 de ani. 
DIAGRAMA ALBUL MUTĂ ŞI CȂŞTIGĂ 

1. Rh8+ Kxh8; 2. Bf5+ Kg8; 3. Rh8+ Kxh8; 4. g7+ Kg8; 

5. Nh6#. or 

1. Rh8+ Kxh8; 2. Bf5+ Rh2; 3. Rxh2+ Kg8; 4. Rh8+ 

Kxh8; 5. g7+ Kg8; 6. Nh6#. 

De menţionat că nebunul 

muta 2 patrăţele în diagonală 

avȃnd posibiliatatea de a sării 

peste o piesă. 

Pentru restul Europei 

versiunea şahului persan 

a devenit populară mai 

tȃrziu. Undeva prin 

secolul al 9-lea şahul a 

invadat Europa de Vest 

şi Rusia, iar pȃnă în anul 

1000 se juca în toate regiunile Europei. 

Modificările jocului au început în jurul anului 

1200, însă cu toate acestea şahul a cunoscut o 

perioadă de dezvoltare intensă abia la mijlocul 

secolului al 15-lea, iar schimbările aduse şi care se 

pastrează pȃnă în prezent au provenit 

de la musulmanii din Spania şi sudul 

Italiei. S-a introdus regula prin care 

pionii merg două pătrate pe prima 

mutare, în timp ce regina a atins 

statutul de cea mai puternică piesă. 

Ca o curiozitate prima carte despre 

şah din lumea occidentală apare 

undeva la 1500, care era doar o 

traducere a unei cărţi scrisă în limba 

arabă de către învăţaţii musulmani, 

cei care au răspȃndit acest joc pe 3 

continente ca mai apoi să devină o 

practică mondială. 

O altă curiozitate a jocului este că în 

trecut piesele se mutau în urma unui 

zar pe care musulmanii l-

au eliminat din două 

considerente: 1) jocul nu 

mai era doar de strategie ci 

era şi de noroc într-o 

oarecare măsură 2) 

aspectul religios care 

interzicea jocurile de noroc  
O altă curiozitate este că 

Biserica decretează jocul de şah 

ca fiind unul diabolic încă de la 

preluarea lui în Occident. Perioada de apogeu a condamnării 

şahului pare a fi constituită din secolele al XI-lea şi al XII-

lea,mai apoi însă autorităţile ecleziastice renunţând la această 

practică. 

Regina nu există nici azi în unele ţări dar prima regină 

atestată pe tabla de şah 

chiar dacă nu era cea mai 

puternică piesă de pe 

tablă este cea din cadoul 

oferit lui Ferdinand de 

Aragon de către Isabela 

de Castiglia. Ceea ce a 

vrut să fie un gest politic 

prin mesajul său acela de 

a-şi unii regatele pentru a 

lupta împreună a devenit 

azi regulă. Toate aceste 

reguli: transformarea unui rege într-un general cu puteri mari şi 

alipirea celor 2 armate care luptă cot la cot împotriva altui 

adversar iar mai apoi regulile referitoare la pioni şi la elefanţi 

sau cum îi ştim noi astăzi nebuni au facut ca jocul de şah să 

devină unul din cele mai frumoase şi iubite jocuri. Nu în 

ultimul rȃnd complexitatea acestui joc şi implicit dificultatea 

unică a acestuia similar într-o oarecare măsura matematicii, 

constituie în genere (în domenii diverse) o provocare şi o mare 

atracţie pentru cei ce vor să îşi dezvolte: inteligenţa, răbdarea, 

disciplina şi puterea de concentrare. 
U.D.T sprijină şahul organizȃnd  turnee de amatori, acest 

an 2018 fiind destinat elevilor din şcoli. Primul din acest an 

este programat la şcoala C-tin Brîncuşi în colaborare cu C.S. 

Medgidia. 

http://1.bp.blogspot.com/-dG11EfbbmJ4/T4KtNsbLtXI/AAAAAAAAAXo/QmbncO_5AHQ/s1600/diagrama+saH.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-prh-fEREUb8/T4KtnmJQdMI/AAAAAAAAAXw/JRIbyjWU1Mc/s1600/chatuturaji-color.gif
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BİNİCİLİKTE TÜRK DAMGASI 

AHMET TÜZÜN Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği Başkanı 

„Yeryüzünün kanatsız kuşu‟ atı Türkler 

ehlileştirdi, tüm dünyaya hediye etti ve biniciliği 

öğretti… Türkler tarih sahnesine, âdeta atlarının nal 

sesleri ile çıktılar… Türk‟le at, etle tırnak 

gibiydi. Türkler için ata binmek 

vazgeçilmez bir şeydi. Hatta at, Türkler 

için sadece bir binek hayvanı değil aynı 

zamanda bir dosttu. Bu sebeple Türkler 

atlarını hiç yanından ayırmazdı ve 

oyunlarında, savaşlarında ve 

seyahatlerinde sürekli kullanırlardı. 

Türkler için, “Daha yürümeyi öğrenmeden 

ata binmeyi öğrenirler” ifadesi kullanılırdı. 

At Türk‟e kardeşi kadar yakındır. “At için binici 

Türk, gerisi yük” sözü de atla Türk‟ün yakınlığını 

anlatan güzel sözlerden biridir. Şeyh Edebali; “Atın 

iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Doğru 

bildiğinden şaşma” der.   

Atı ehlileştiren ve ata ilk binen Türklerdir. 

Kaşgarlı Mahmut‟un “At Türk‟ün kanadıdır” sözü, 

Türklerin bu asil hayvana nasıl bir gözle baktıklarını, 

ona ne kadar büyük bir değer verdiklerini pek güzel 

ifade eder. Türkler, âdeta at sırtında doğar ve at 

sırtında ölürlerdi. Orta ve Ön Asya'da yetişen cüsse 

itibariyle biraz küçük, ancak yorgunluğa, sıcak ve 

soğuğa, her türlü eziyete, sıkıntıya fevkalâde 

dayanıklı, çok süratli ve eğitilme kabiliyeti yüksek 

Türk atları, sahiplerini Çin Seddi'nden Orta 

Avrupa'ya kadar şerefle taşımışlardır. Nitekim bütün 

Türk devletlerinde sefer gücünün esasını süvari teşkil 

etmiş ve bunlar savaşların kazanılmasında büyük rol 

oynamışlardır. Osmanlı Devletinde de, gerek 

Kapıkulu süvarisinin ve gerekse Tımarlı Sipahinin 

önemi çok büyük olduğu gibi, vezir ve 

beylerbeylerinin kapı halkı hemen hemen tamamen 

atlıydı. 

Türk tarihinin her döneminde at önemli bir yer 

tutmuştur. Avusturyalı tarih bilimci Hoopers atın ilk 

evcilleştirme hareketinin İç Asya‟da Türkler 

tarafından yapıldığını, Macar tarihçi Allfoldin de, bu 

konudaki ilklerin Altay Türklerine ait olduğunu öne 

sürmüştür. Alman tarih bilimcisi Portriatz ise “Eski 

çağlarda at” adlı eserinde atın M.Ö. 6000 

dolaylarında Türkler tarafından evcilleştirildiğini 

iddia etmiş ve iddiası için bazı bulguları delil 

göstermiştir. 

M.Ö. 2. yüzyılda Doğu Hun İmparatorluğu‟nda 

her yıl sonbahar aylarında büyük toplantılar yapılır 

ve ülkedeki atlar sayılırdı. Çin kaynaklarına göre, 

Hunlar, bir milyon süvariye sahipti. Eski Türklerde 

nüfus sayımı, süvari sayısına göre yapılırdı. 

Türk, atın sadece binicisi değildir; onun hem 

sahibi hem seyisi, hem eğiticisi, hem canbazı, hem 

baytarı ve hem de binicisidir. Türk, atı; silahı ve 

hanımıyla birlikte kutsal kabul etmiştir: At, avrat, 

pusat… Bugün Anadolu'da ve Türk 

coğrafyasının her yerinde “tay, kısrak, at, 

aygır, yılkı” gibi kelimeler 

kullanılmaktadır. 

Yaklaşık olarak M.Ö. 4000 yılları 

dolaylarında Türkler tarafından bir çekim 

hayvanı olarak arabalara koşulan at, askeri 

amaçlarla savaş sınıfı oluşmasında sonuç 

olarak da Asya‟nın ve öteki kıtaların tarihi 

ve siyasi hayatının oluşum ve değişiminde 

etkinlik kazanmıştır. Türkler onunla uzaklıkları 

emmişler, derisinden giysi ve ayakkabı yapmışlar, 

kısrakların sütünden mayalanma ile sağlanan 

“kımız” adı verilen ve keyiflendirici içkiyi 

yapmışlardır. Ayrıca yele ve kuyruklarını da 

değerlendirmişlerdir. Kemiğinden kaymak için araç, 

kıllarından ağ, gözleri güneş ışığından koruyan bir 

tür gözlük örmüşlerdir.  

Eski Türklerin ilkel atları yakalayabilmek için 

türlü yöntemler kullandıkları, kitabelerde yazılıdır. 

Kementin de ilk kez Türkler tarafından kullanıldığı 

bilinmektedir. Karluk Han buzullar içinden ünlü bir 

atı alıp çıkardığı için ad almıştır. Eski Türklerdeki 

”Türk atsız, kuş kanatsız” sözü çok şey anlatır. 

ATIN VATANI ORTA ASYA 

Atın vatanı Orta Asya‟dır. Tüm tarihi kaynaklar, 

atın vatanı olarak orta Asya bölgesini 

göstermektedir. Kırgız stepleri ile Gobi havalisinin 

atın vatanı olduğu konusunda görüş ve delil birliği 

vardır. Eski Türklerin “Yılkı” adını verdikleri at 

sürülerinin, ırk ve evcilleştirilmeleri ile ilgili bilgiler 

çok geniştir.  

Eski Türklerde at yarışları, eş seçiminde de 

kullanılıyordu. Bu yarışlar iki türlü oluyordu; 

birisinde atlı kızlar bir grup halinde yarışa başlıyorlar 

ve arkalarından atlarını grup halinde koşturan 

erkekler içlerinden birini yakalayıp atlarının 

terkilerine alıyorlardı. Daha sonra eş olarak seçtikleri 

bu kızlarla evleniyorlardı. Diğer türlü ise eğer kızın 

isteyeni çok olursa yarışa kız tek başına başlıyor, 

daha sonra ardından atlarını koşturan erkek 

grubundan kim kızı yakalarsa o evlenme hakkını 

elde ediyordu. 

Türkistan‟da 3 yaşından sonra çocukların büyük 

koyunlara bindirildiği, 8 yaşında at sırtında gezilere 

başladıkları, 12 yaşında da mükemmel bir binici 

oldukları belirtilir. Kızların da bu konuda 

erkeklerden aşağı kalmadıkları bilinir. 
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Eski Türklerde görülen “atla 

bütünleşme", Osmanlı Türklerinde de 

sürmüştür. At, Osmanlı, Türklerinde itibar, 

saygı ve sevgi unsuru olarak kabul edilen 

bir yoldaş olmuştur. Atalarımız bunlarla 

başarıdan başarıya koşmuşlar; üç kıta 

üzerinde hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Anadolu Selçuklularında 100 bin 

süvariden oluşan bir ordu bulunuyordu. 

Osmanlı imparatorluğunda ise, 16. 

yüzyılda bu sayı 250 bine yaklaştı.  

Ata ve atçılığa özel bir sevgisi olan 

Atatürk, aynı zamanda çok iyi bir 

biniciydi. Onun emir ve direktifleriyle 

Türk Atlı Sporları gelişmişti. Ünlü İtalyan mimarı Viotti 

Violli tarafından yapılan ve günümüze kadar gelen 

Ankara Hipodromu, Atatürk'ün emriyle inşa edilmişti. 

Atatürk, atçılığı ve yarışçılığı teşvik amacıyla, "yarış 

Islah Encümenini" kurdurmuştur. Bu encümen de ilk kez 

1926 yılında başlayan ve sonradan klasikleşen "Gazi 

Koşusunu " başlatmıştı. 

Günümüzde bütün Türk topluluklarında binicilik 

tarihte olduğu gibi canlı tutulmakta, ve büyük Türk 

coğrafyasında “yorga yarışlar”, “dörtnal yarış”, “aygır 

yarış”, “kunan çabu”, “tay yarış” ve “beyge yarış”lar 

halen yaşatılmaktadır. 

Amerikan Bilimsel Gelişme Birliği (AAAS)" 

tarafından yayınlanan haftalık Science dergisinin 

(07.03.2009) sayısında yer verilen araştırma ile, atı ilk 

kez ehlileştiren Türklerin, bunu yaklaşık 5 bin 500 yıl 

önce gerçekleştirdiği belirtildi.  

İngiliz Exeter Üniversitesinden Alan Outram 

tarafından Kazakistan'ın bugünkü Akmola eyaleti içinde 

yer alan tarihi Botai kültürüne ait bölgede yapılan 

araştırmalarda bulunan arkeolojik bulgular, atların bu 

bölgede 5 bin 500 yıl önce de insan hayatının bir parçası 

olduğunu tespit etti.  

Savaşçı Türkler'in çevreye hakim olmağa başlaması, 

dünya savaş tarihinde 3 bin 500 yıllık "Savaş Atı Çağı" nı 

açmıştır. Hun Türkleri, Çin topraklarında atlı savaşın 

bilinmediği bir zamanda kendi özgün kültürleri ile 

göründüklerinde, savaş atlarını da yanlarında 

getirmişlerdi. 

Böylece savaş 

atı, doğuya 

doğru yayılmış 

ve Orta Asya ile 

Doğu Asya'da 

savaş atı 

yetiştiriciliği ilk 

olarak Hunlar'ın 

yayıldıkları Şan

-Si bölgesinde 

görülmüştür. 

Çin 

belgelerine 

göre, Hun 

Türkleri'nden önce Çin'in kuzey kavimleri atlı savaş 

yöntemini bilmiyorlardı. Çinliler de atı önceleri yalnızca 

savaş arabalarında kullanmakta olup MÖ, 4. yüzyılda 

Türkler'le ilk karşılaştıkları zamana kadar 

atlı bozkır kültürünü bilmemekteydiler. 

Çin tarihlerine göre Türkler her yıl at 

güreşi düzenler, birinci gelen atın soyunu 

türetirlerdi. Çinliler, Türk atlarının 

güzelliğine ve gücüne hayrandılar. En 

güzel Türk atlarına "Kan Terleyen Atlar" 

adı verilirdi. 

AHAL TEKE ATLARI 

Ahal Teke atı resmen bir Türk atıdır. 

Bilim adamları Ahal Teke atını, 5000 yıl 

evvel insanlar tarafından ilk 

evcilleştirilmiş olan at türü olarak 

görürler. Orta Asya‟da Türk halkları 

arasında ve özellikle Türkmenler‟de yaygındır. Ahal 

Teke'nin adı Manas ve Dede korkut gibi Türk 

destanlarında geçer ve Türkmenistan'ın Ahal vilayetinde 

yaşayan Teke kabilesinden gelmektedir. 

Ahal Teke kanı, Avrupalı at soylarının pek çoğunda 

bulunur. İngiliz tam kan at ırkının defterinde kayıtlı bütün 

damızlıkların soyu, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 

İngiltere'ye gitmiş olan üç aygıra dayanır. Bunlardan biri 

Kuzey Afrika'dan gitmiş olup muhtemelen Arap atıdır. 

Ancak diğer ikisi özellikle de İstanbul'dan gelen "Byerly 

Turk" kesin olarak eski Türkmen atıdır. Alman at 

ırklarını etkilemiş olup bu ırkları ıslah eden en ünlü 

aygırın adı Almanca'da "Turkmen Atti"dir (Türkmen Atı 

isminin Almanca telaffuzu). Avrupada‟ki at soyları 

bugüne kadar hâlâ ara sıra Ahal Teke damızlıkları ile 

çiftleştirilip, böylece asilleştirilirler. Almanya‟da 

Neustadt kentinde bulunan bir Trakyalı at çiftliğinde, kısa 

zaman önce tekrar Ahal Teke çiftleşmeleri ile Trakyalı 

atları (Trackhaner) asilleştirilmiştir. 

Türkistan‟da özel günlerde, dayanıklı bozkır atları ile 

uzak yerleşme bölgeleri arasında 100 kilometreyi aşan, 

dayanıklılık yarışları yapılırdı. Alman Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi Eski Genel Sekreterinden Carl Diem, 

eski Türklerin düzenledikleri at yarışları hakkında geniş 

bilgi vermektedir. Diem, bu yarışlardan birinin 126 

kilometreyi bulan bir uzaklıkta koşulduğunu ve yarışa 61 

atın katıldığını, 29 atın yarışı tamamlayabildiğini 

belgeliyor. Yarış süresince 4 binici ve 9 atın öldüğü 

Diem‟in 

kayıtları 

arasındadır. 

Yarışları 

binlerce kişi 

merakla izlerdi. 

Yarışlar 

sonrasında ödül 

dağıtımı da 

büyük ilgi 

toplardı. Ödül 

kazanan binici, 

ödüllerin hemen 

hemen hepsini 

konuklara 

dağıtırdı. At sahibinin kazandığı birincilik gururu, yeterli 

görülürdü.  
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Cina prieteniei, solidarităţii şi a unirii în 

oraşul Sultanului Abdulmegid 
  

Tradiţionala masă de iftar ,,Cina Prietenei‖, 

eveniment organizat în onoarea  binecuvȃntatei luni 

a Ramadanului 

de Uniunea 

Democrată 

Tătară în fiecare 

an de la 

înfiinţare (2008) 

pȃnă în prezent 

este o activitate 

menită să aducă 

la cunoştinţa comunităţii dobrogene a obiceiurilor şi 

tradiţiilor  musulmanilor şi creşterea gradului de 

înţelegere şi  acceptare reciprocă, pentru că trăim 

împreună de sute de ani dar nu ştim lucruri 

elementare unii despre ceilalţi.  

Trăim în armonie pentru că ne cunoaştem, şi de 

aceea organizăm acest tip de evenimente, astfel, în 

data de 30.06.2016, ora 21.00, am organizat o cină 

tradiţională mai mare ca de obicei, împreună cu 10  

organizaţii pentru aproximativ doua mii persoane in 

Piaţeta Decebal,  din municipiul  Medgidia , 

―Comunitatea Musulmană din Romania‖  dȃnd încă 

un exemplu bun de armonie şi bună convieţuire a 

comunităţii muslumane cu celelalte comunităţi ale 

localităţii.  

Postul, valoarea comună a tuturor comunităţilor 

este un exerciţiu de voinţă şi o cale prin care suntem 

educaţi să ne abţinem de la înşelãtorie şi fapte 

necuviincioase, altfel abţinerea de la mâncare şi 

bãuturã nu are nici o importanţă 

Unirea noastră a musulmanilor şi-ar fi pierdut 

din însemnatate dacă nu ar fi inclus şi celelalte 

comunităţi , mai ales creştinii din Medgidia care au 

sprijinit evenimentul  atȃt moral cȃt şi material. 

Reprezentantul Republicii Turcia Viceconsulul 

Murat Yalcin a luat 

cuvȃntul şi a lăudat acest 

spirit de solidaritate, 

prietenie şi unitate întȃlnit 

în Romȃnia apoi a urat 

pace tuturor. 
 Mulţumim cu această ocazie 

partenerilor noştri: 

Asociaţia Osman Gazi, 

Asociaţia Culturala Mehmet 

Niyazi, Fundaţia Balcani,  

Asociaţia Musulmanilor din 

Romania , Uniunea 

Minorităţilor Turcă Tătară 

Musulmană din Romȃnia, S.C. 

Sultan Prodexim SRL, Salis 

Taco, Foişor Market, Majestic Doors şi Fundaţia Timpuri Noi. 

Din inimă către inimă 

Program de Ramadan şi Kurban 
 

Acest proiect presupune mai multe activităţi  de 

natură caritabilă realizată în colaborare cu alte organizaţii 

neguvernamentale pentru a acoperi zone importante într-

un timp scurt (30 zile în luna Ramadan dar doar 4 zile în 

Kurban Bairam) dar şi pentru a nu ajunge la  localităţi 

deja vizitate. În 2008 după înfiinţare am luat legătura cu 

organizaţiile existente şi care au înţeles necesitatea unei 

coordonări eficiente şi a unei ―uniri‖ de dragul binelui 

general. Trebuie să recunoaştem că au existat şi 

organizaţii pentru care nu era important interesul general 

ci doar cel politic, astfel că au refuzat colaborarea. Anual 

am împărţit 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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ŞAH 
Rezolvaţi următoarele diagrame: 

Rȃndul 1: două diagrame de şah elementar în care la prima mutare este şah-mat 

Rȃndul 2: 2 mutări; Rȃndul 3: 3 mutări; Rȃndul 4: 4 mutări 

Rezolvare (ŞAH): R1 Tură la C8; Tură la F3; R2 Regină la F8 apoi Cal la E7 cu şah (pentru a îndepărta regele apoi 

este mat cu tura); Regină la F8 apoi  Tură la A8 cu şah ca să atacăm decisiv cu Elefant (Nebun) la C4;  R3 Regină la 

B8 cu şah la care adversarul poate veni cu o singură apărare Tură la D8 distrusă foarte repede de Regină şi apoi Tură;  

Regină la D5 cu şah, dacă se apără cu Tură la F7 urmează şah cu Tura la F8 şi finalizare cu Regina, dar dacă fuge cu 

regele după prima ameninţare se termină mai repede cu Tură la F8; R4 Tură la G3 (dacă ia cu pionul din H2 partida 

se termină cu Regină la G2), răspunde cu pion din F2 laG3, Regina şah în H1, Regele este obligat să ia şi partida se 

termină cu Tură în F1; Regină cu şah în H7, adversarul este obligat să ia apoi Tură în H4 obligȃnd Regele să fugă în 

G8, Elefantul (Nebunul) vine în H6 cu şah după care urmeză şah prin deschidere în F8 cu Elefantul (Nebunul) 
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COLORAŢI 

 
―Cel mai vechi prieten al omului‖ 

Desenaţi steagurile următoarelor naţiuni 
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COLORAŢI 

―CORABIA LIBERTĂŢII‖ 
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A 

B 

C 

Pentru copii isteţi 
Care dȃră este a rachetei? A;B;C 

Unde ajungi urmȃnd săgeţile? 
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Reţetă şuberek 

 
Şuberek-ul este una dintre  plăcintele  tradiţionale tătăreşti. 

În România, este preparată în special de comunităţile de tătari 

şi turci stabilite în zona Dobrogei.  

 Aluatul este foarte simplu de făcut: făină, apă şi sare. Din 

aluat se întind foi cu diametrul de 10-15 cm pe care le umplem 

cu carne tocată (de vită ori oaie) condimentată după gust cu 

sare, ceapă, piper şi mentă.  

Ingrediente 

Pentru aluat:  
500 ml apă călduţă 

făină cât cuprinde  

sare.  

Pentru umplutură:  

1 kg carne tocată de vită sau oaie, după preferinţă sau se 

pot combina  

4 cepe  

sare 1 linguriţă 

piper  

mentă  

apă sau iaurt (doar dacă se foloseşte carne de vită 

degresată) 

ulei pentru prăjit  

 Mod de preparare: 

Se frământă aluatul din apă călduţă, sare şi făina adăugată 

treptat, astfel încat să nu fie nici foarte moale, nici foarte tare. 

Din aluat se fac biluţe mici care se lasă acoperite cu un ştergar 

până la prepararea cărnii. 

Se pregăteşte apoi compoziţia pentru umplut şuberekul. 

Ceapa se curăţă şi se taie marunt.  

 Într-un bol se pune carnea tocată , se adaugă ceapa tocată, 

piper (sau alte condimente după gust),  sare şi mentă uscată 

după gust. 

Se amestecă totul foarte bine, iar pentru a  întinde mai bine 

compoziţia de carne pe foaie se adaugă apă sau iaurt astfel încăt 

să nu fie nici tare şi nici prea apoasă. 

 Foile se întind cu o vergea scurtă şi groasă. Din fiecare 

biluţă se va face o foaie subţire în jur de 2-3 mm, în forma de 

cerc cu un diametru de 10-15 cm. Pe o jumătate din foaie se 

adaugă o lingură de compoziţie care se va întinde pe aceasta, 

iar cealaltă jumătate se va plia peste ea. Se apasă apoi cu 

degetele bine pe marginea  foii  iar apoi se taie marginea cu o 

unealtă specială. 

Se prăjesc şuberekurile într-o tigaie cu ulei încins, pe 

fiecare parte până când vor deveni aurii. Se servesc calde  

alături de:  airan; iaurt; compot; pepene verde; etc. 

Poftă bună! 

Ştiaţi că...? 

 
 1. România a dat naștere unor personalități care și-au pus 

puternic amprenta în evoluția acestei lumi. Printre aceștia 

merită să-i amintim pe Nicolae Constantin Paulescu – 

descoperitorul insulinei, Eugen Pavel- inventatorul Hyper CD-

ROM-ului, Aurel Perșu- primul inginer auto care a realizat o 

mașină ale cărei roți se găsesc în interior pentru o 

aerodinamicitate mai mare, Petrache Poenaru – inventatorul 

stiloului, Emil Racoviță- fondatorul biospeologiei (știință care 

se ocupă cu studiul organismelor vii din peșteri) și mulți alții. 

Chiar mai mult, ingineri români și-au adus contribuția la 

dezvoltarea aeronauticii. Henri Coandă, Traian Vuia și Aurel 

Vlaicu sunt doar câteva nume care au fost considerați pionieri 

ai aviației. 

2.  În 1895 a fost inaugurat podul de la Cernavodă, proiectat și 

construit de Anghel Saligny, la acea vreme cel mai lung pod 

din Europa. 

3. În lumea animalelor recordul la sărituri este deținut de 

antilopă cu labe negre care sare peste 12 m. Cangurul cenușiu 

sare peste 8 m, delfinul 5 m, elanul 4 m. 

4.  Numai 10 minute sunt suficiente pentru o cămilă ca să-și 

bea porția sa de apă de 125 litri. Ea rezistă fără apă 14 zile, însă 

pierde 30% din greutate în acest interval de timp. 

5.  Albinele nu văd culoarea roșie, în schimb pot vedea razele 

ultraviolete, invizibile pentru ochii noștri. 

6.   De 2 ori: 1) Timișoara a devenit în 1889 primul oraș din 

Europa care a avut iluminat public electric. 2) Timișoara a fost 

primul oraș european care a introdus tramvaiele trase de cai, în 

anul 1869. 

7.      Cămila își poate crește temperatura corpului cu aproape 6 

grade Celsius, înainte să transpire, pentru a evita pierderea 

lichidelor din corp. Nici un alt mamifer nu poate face asta. 

8. Limba Balenei Albastre cântărește mai mult decât un elefant. 

9. Pisicile au peste o sută de corzi vocale, pe când câinii au 

doar în jur de zece. 
10. Măcăitul unei raţe nu produce ecou, și nimeni nu știe de ce. 

11.  Există până la 2700 de limbi vorbite în lume? 

12.  Limba română este limba oficială în România, Republica 

Moldova și Provincia Autonomă Voivodina din Serbia. 

13. Fotosinteză implică aproximativ șaptezeci de reacții 

chimice distincte. 

14.  Un an durează pe fiecare planetă, în zile sau ani 

pământești? MERCUR 88 de zile VENUS 225 de zile 

PĂMÂNT 365 de zile MARTE 687 de zile JUPITER 12 ani 

SATURN 29 de ani URANUS 84 de ani NEPTUN 165 de ani 

PLUTO 248 de ani 

15.  Sângele homarului este albastru deschis. 

16. Pentagonul are dublu numărul de toalete de care este 

nevoie. Când a fost construit legea impunea băi separate pentru 

albi și negri. 
17.  Dacă forma lunii este de seceră (în formă literei C) - luna 

este în descreștere, iar când este în formă convexă (în formă 

literei D) - luna este în creștere? Litera descrie exact invers faza 

lunii - D - în Creștere, C - în Descreștere. 

18.  Al 2-lea fluviu al Europei (după Volga) și al 26-lea din 

lume, Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră 

(Germania) și se varsă în Marea Neagră în apropierea pădurii 

Caraorman, care în limba turcă însemna tot Pădurea Neagră. 

19. Semnificaţia  degetului mare ridicat  în timp ce restul sunt 
prinse în pumn în arenă pe vremea gladiatorilor  însemna că 

luptătorul trebuie să moară şi invers să trăiască, să rămână pe 

pământ pentru că ei nu îşi îngropau morţii ci îi ardeau ca 

sufletul să ajungă la zei în ceruri. 


