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”Cunoscându-i pe cei 
din Clubul seniorilor, deși 
nu sunt pensionară, sunt 
alături de ei și îmi doresc, 
împreună și cu ceilalți 
consilieri, să aibă un loc al 
lor unde să se întâlneas-
că. Li s-a pus la dispoziție 
spațiul de la stadion, dar 
fiind centru educațional, 
este folosit foarte mult de 
copii, deci este destul de 
complicat să aibă acces 
și Clubul seniorilor.  Ac-
cesul era destul de limi-
tat. Seniorilor li se va gă-
si un spațiu unde vor be-
neficia de mai mult con-
fort și se vor putea în-
tâlni o dată pe săptămâ-
nă. Fiind învățătoare, așa 
cum ajut copiii, mi-am do-
rit să îi ajut și pe seniori, 
în mod special să cape-
te o formă legală, să fie 
constituiți ca entitate juri-
dică, pentru ca astfel, clu-
bul lor să poată fi sprijinit 
de autorități”, ne-a spus 
Sevasta Stan.

Consilierul local ne-a 
precizat că se simte foarte 
bine în compania membri-
lor acestui club pentru ca-
re a obținut la un moment 
dat sprijin pentru orga-
nizarea unui transport la 
munte. ”Am mers și eu în 
acea excursie,  mi-a plă-
cut și de atunci sunt ală-
turi de ei. Le-am oferit 
și un fel de consultanță 
ca să se poată constitui 
 într-o formă legală ca-
re să le permită să soli-
cite sprijinul comunității. 
Trebuie îndeplinite niște 
condiții pentru a putea 
solicita ajutorul primăriei, 
care este dispusă să le fie 
alături. E benefic că se în-
tâmplă astfel de inițiative 
și avem un astfel de club.  
Ne dorim să fie un exem-
plu pentru ceilalți. Odată 

ce vor avea și o bază le-
gală, cu siguranță că pri-
măria le va putea oferi și 
mai mult sprijin, astfel în-
cât să își poată dezvol-
ta activitățile, iar numărul 
membrilor să crească și 
să se ajute între ei”, a mai 
precizat Sevasta Stan.

Clubul seniorilor a 
împlinit patru ani 

C l ubu l  s en i o r i l o r 
din Corbeanca a apă-
rut în urmă cu patru ani, 
inițiatoare fiind Laura Bro-
dacs, o doamnă care ne-a 
povestit că a ajuns în Cor-
beanca în urmă cu șase 
ani, venind din Baia Ma-
re, pentru a-și însoți fii-
ca stabilită în această lo-
calitate, din vecinătatea 
Bucureștiului.

Laura Brodacs ne-a 
povestit că tocmai termi-
nase un tratament pentru 
cancer, din care a ieșit în-
vingătoare, dar  sănăta-
tea nu îi permitea să se 
întoarcă în câmpul mun-
cii. Se simțea însă ex-
trem de singură și deznă-
dăjduită, nu cunoștea pe 
nimeni la Corbeanca, ve-
nită din Baia Mare, la fii-
ca ei, după ce rămăsese 
văduvă. ”Familia mea tre-
buia să găsească o ca-
le de a-mi reda viața so-
cială, departe de casă. 
Știam că sunt multe per-
soane venite în Corbean-
ca din diverse colțuri ale 
țării. Mulți  dintre cei ca-
re au venit  și-au adus și 
părinții pensionari care își 
petreceau zilele în singu-
rătate. Așa s-a născut ide-
ea de a posta pe internet 
inițiativa organizării unei 
întâlniri a seniorilor din 
comună, cu scop de so-
cializare și îmbunătățire a 

calității vieții”, ne-a spus 
dna. Brodacs povestind 
că știa că în alte zone din 
țară, ca să nu mai vor-
bim din străinătate, exis-
tă numeroase inițiative si-
milare, care funcționează 
foarte bine.

Răspunsul comunității 
a fost unul foarte bun și 
așa au reușit să se cu-
noască seniori veniți din 
Baia Mare, Iași, București, 
Bistrița, Bacău etc. ”În-
cet, încet au venit și seni-
orii din comunitate, adică 
localnicii, și am reușit să 
avem activități împreună 
în diferite locații. Înainte 
de pandemie, ne-am plim-
bat împreună prin parcu-
rile din Buftea, Mogoșoaia 
și București. Am organizat 
mai multe excursii de o zi 
și am vizionat mai multe 
spectacole, la teatrele din 
București. Pandemia ne-a 

obligat să trecem online, 
dar am ținut mereu legă-
tura unii cu alții”, ne-a po-
vestit Laura Brodacs.

 În primăvara aces-
tui an și-au reluat întâl-
nirile, și-au sărbătorit zi-
lele de naștere, au orga-
nizat excursii la Giurgiu, 
Pitești, Ploiești, Câmpu-
lung, Târgoviște, Prislop, 
Câmpina. Duminica se în-
tâlnesc negreșit pentru 
a-și savura cafeaua în di-
ferite locații. ”Așteptăm 
cu nerăbdare întâlniri-
le și ne bucurăm de tim-
pul petrecut împreună”, a 
mai spus Laura Brodacs 
menționând însă că mare-
le lor ”of” este că nu au 
un loc al lor unde să poată 
funcționa ca un club ade-
vărat și să își diversifice 
activitățile. ”La Baia Mare, 
din 1999 funcționează un 
club al seniorilor, înființat 

în cea mai frumoasă zonă 
a orașului, în parcul muni-
cipal. Primarul de atunci, 
a pus la dispoziția senio-
rilor un spațiu foarte ge-
neros în parc, într-o clădi-
re mare, cu o terasă su-
perbă. A făcut inclusiv un 
sfat al înțelepților în Ba-
ia Mare, deși era oltean, 
ajuns în Baia Mare, căsă-
torit cu o colegă studentă. 
Am iubit Baia Mare pen-
tru că a avut aplecare atât 
spre copii, eu lucrând în 
învățământ ca educatoare 
pensionară, cât și spre se-
niori. Din păcate, în Ilfov, 
la 20 km de București, am 
descoperit că sunt foar-
te multe persoane venite 
după copii, care din pă-
cate stăteau în casă și își 
plângeau efectiv de mi-
lă pentru că, exact așa ca 
mine, nu cunoșteau pe ni-
meni”, ne-a mai spus Lau-

ra Brodacs. 
Acum, iată că, 

administrația a primit soli-
citarea lor și se străduiește 
să îi ajute, astfel încât se-
niorii comunei să se poa-
tă bucura, într-un mod 
organizat că au cu ci-
ne să împărtășească pro-
blemele vârstei, dar și 
experiențele de viață. 

”Avem o pagină de Fa-
cebook a clubului unde am 
postat fotografii de la în-
tâlniri și numărul mem-
brilor a crescut constant.  
Am sărbătorit a patra ani-
versare a clubului. Pe pa-
gina de socializare  avem 
cam 300 de membri activi, 
simpatizanți, avem membri 
chiar din alte țări, desigur 
români plecați în altă par-
te care urmăresc activita-
tea noastră, ne aplaudă și 
se bucură pentru noi”, ne-
a mărturisit Laura Brodacs.

actualitate

Primăria şi consilierii locali din Corbeanca 
caută spaţiu pentru Clubul Seniorilor

Administrația dorește să îi ajute pe bunicii comunei să se poată întâlni și 
desfășura activități specifice vârstei

Primăria și Consiliul Local Corbeanca au decis să 
îi ajute pe seniorii din comună să beneficieze de 
un spațiu corespunzător pentru desfășurarea 
unor activități specifice vârstei. Sevasta Stan, 
profesor pentru învățământ primar la Școala 
din Tamași, și consilier local, ne-a declarat că 
în cadrul celei mai recente ședințe de consiliu 
al comunei Corbeanca, consilierii și-au anunțat 
disponibilitatea de a ajuta Clubul seniorilor 
cu un spațiu unde aceștia să se poată întâlni 
periodic pentru a desfășura diverse activități.  

Cristina NedelCu


