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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna noiembrie 2017 

Dragii mei,

Iarna încă nu și-a arătat col�ii, așa că ne-am

continuat activită�ile în același ritm alert. Tragem tare

toată perioada cât timpul ne va permite, iar apoi vom

trece la activită�i specifice sezonului rece.

CE AM FĂCUT?
- Am finalizat procedura de achizi�ie publică pentru
realizarea proiectului intitulat „Modernizare prin
asfaltare drumuri de interes local în satul Voinești”. Am
declarat firma câștigătoare și, dacă în termen de 5 zile,
nu vor fi depuse eventualele contesta�ii, vom semna
contractul de execu�ie. Ordinul de începere a lucrărilor
va fi emis în primăvara anului 2018.
- Au fost finalizate lucrările de construc�ie a casei
mortuare din satul Suduleni. În perioada următoare,
vom achizitiona toate dotările necesare, pentru a putea
întocmi procesul verbal de recep�ie finală.

- Cu beneficiarii de ajutor social, am efectuat o cură�enie
exemplară în cimitirul din satul Voinești și am igienizat
șan�urile pe ambele sensuri de mers între Voinești și
Suduleni. Vom continua aceste activită�i în toate satele
comunei.
- Dispensarul medical din satul Izvoarele a intrat în
proces de reabilitare. Va fi schimbată învelitoarea și vom

monta termosistem de izolare pe întreaga clădire.
Valoarea totală a investi�iei este de 40.000 de lei, sumă
suportată integral din bugetul local al comunei Voinești.
- În ședin�a Consiliului Local s-a aprobat, în unanimitate,
proiectul privind achizi�ionarea unui tractor cu lamă
pentru zăpadă. Acest utilaj ne va fi de mare folos, alături
de celelalte utilaje pe care Primăria le de�ine, pentru
lucrările de deszăpezire, cât și pentru celelalte lucrări pe
care le avem de executat în decursul anilor următori.
Valoarea investi�iei va fi de 150.000 de lei.
- Executivul Primăriei lucrează la întocmirea regulamen-
tului de organizare și func�ionare a tuturor cimitirelor  de
pe teritoriul comunei Voinești. Vă reamintim că
cimitirele din localitatea Voinești sunt proprietatea
comunei. În numerele viitoare ale “Gazetei de Voinești”
vă vom prezenta acest regulament, așa cum va fi el
aprobat în ședin�a Consiliului Local.
- Tot în ședin�a Consiliului Local, s-a acordat aviz de
principiu privind realizarea proiectului intitulat
“Construire pod peste râul Dâmbovi�a între satele Lunca
(comuna Voinești) și Sturzeni (comuna Cândești)”. Din
cauza costurilor foarte mari, acest proiect va fi depus
spre finan�are la Ministerul Dezvoltării Regionale prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a doua.

Nu închei înainte de a vă ura multă sănătate, fericire și
nu uita�i: NE �INEM DE CUVÂNT!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră - Dănuţ Gabriel Sandu
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CODUL BUNELOR MANIERE

Cum să ne adresăm unei adunări

Formulele  variază.  La  o  conferin�ă, vă  ve�i  adresa
cu un  solemn “Doamnelor  și  domnilor”, nu “Doamnelor,
domnișoarelor  și  domnilor”, cum  auzim  adesea. La  o
întâlnire  cu  o  echipă de  baschet, de  exemplu, ve�i  spune
“Dragi  prieteni”. La rostirea  unui  toast, ve�i  începe  prin  a  vă
adresa  celor  mai importante  persoane: “Stimate  domnule
ministru, stima�i oaspe�i”. De  asemenea, în  adunările
oficiale, vă  ve�i  adresa în  primul  rând  personalită�ilor,
începând  cu  cele  mai marcante. Există  o  ierarhie  care
trebuie  respectată  și  acest protocol  poate  fi  studiat  la
nevoie. 

Tot  mai  multe  persoane  apar  la  TV. Intimidate  de
reflectoare, de  camerele  de  luat  vederi,  acestea  uită  că
vorbesc  pentru  milioane  de  oameni. Putem, oare, să
acceptăm cu  simpatie  alocu�iunile  pe  care  ni  le  bagă  pe
gât  persoane infatuate,  care  nu  știu  să  ne  zâmbească  și
nici  să  ne  spună un  elementar  “Bună  seara sau bună  ziua,
stima�i telespectatori”? Ca  să  nu  mai  vorbim  de  grija  pe
care acestea  ar  trebui  să  o  aibă  fa�ă  de  ceea  ce  vor
să  ne comunice, de  tonul  pe  care  trebuie  să-l  adopte  în
general. De  exemplu, oricât  ar  fi  de  supărat, un  deputat  ar
trebui să  facă  un  efort  ca  să-și  controleze  nervii  și
să  se adreseze  colegilor  săi  cu  voce  calmă, fără  strigăte
și învective. 

Arta  oratoriei  se  înva�ă, iar  amatorismul  va  fi
întotdeauna  sanc�ionat  de  auditoriu. Și încă  un  amănunt!
Nu vei  fi  niciodată  ascultat  cu  aten�ie  și  respect  dacă apari
în  public  într-o  �inută  neglijentă. Cei  care  te  privesc pot
crede  că  ai  petrecut  noaptea  într-o  bodegă  și  nu  ai mai
avut  timp  să  treci  pe  acasă, să  faci  un  duș, să  te bărbierești
și  să-�i  pui  o  cămașă  curată  și  o  cravată. De  asemenea, nu
este  de  bun  gust, cum  cred  anumi�i demnitari, să  te  îmbraci
strident (în  culori  �ipătoare, sacouri  de  catifea  ori  stofe
lucioase  sau,  și  mai  rău, îmbrăca�i  ca  nişte  ginerici,  în  alb
din  cap  până  în picioare ). Hainele  trădează  omul!

Cum ne adresăm doamnelor în societate?

În  acest  domeniu, au  apărut  schimbări  numeroase,
fa�ă de  codul  vechi  al  bunelor  maniere, dat  fiind  că  femeia
are astăzi  alt  rol  în  societate. Ea  împarte  cu  bărbatul
datoria de  a  asigura  existen�a  familiei, datorie  de  care  se
achită cu  multă  inteligen�ă, spirit  întreprinzător  și  mult
farmec.  În același  timp, femeia  a  devenit  o  persoană
publică – femeia savant, femeia  politician. Deosebirea  dintre
femeile  căsătorite și cele celibatare  nu  mai  are  nici  o
semnifica�ie (importan�ă). În  via�a  socială  și  de  afaceri, se
întâlnesc  femei  și barba�i  de  vârste  diferite. 

“Fetele  bătrâne“ de  altădată  sunt personaje  de
roman. Astăzi, ele  sunt  redactori, asistente sociale, medici
sau  femei  de afaceri  și  duc  o  via�ă  plină, în  care  nu  mai
rămâne  loc  pentru  plictiseală, tricotat, brodat  etc. Femeia
din  zilele  noastre  își  primește  prietenii într-un  interior
aranjat cu  gust  de  către  ea  însăși  și  își conduce  mașina  cu
dezinvoltură.  Unei  asemenea  femei  nu-i  mai po�i  refuza

titlul  de  doamnă.  Este  de  la  sine  înţeles  că, dacă
interlocutoarea  dumneavoastră  este  medic, îi  ve�i  spune
“Doamna  doctor” - titlu  pe  care  și  l-a  cucerit  prin  studiu
îndelungat. Corect  este, deci,  să  te  adresezi  cu: doamna
director, doamna  redactor, doctor, inginer, profesor și  nu  cu
doamna  redactoare, doctoră, ingineră, profesoară. Cât  de
hilară este  pentru  noi  astăzi  situa�ia  în  care  unei   femei
casnice, căsătorită  cu  un  ministru  sau  cu  un  medic, i  se
spune “doamna  ministru” sau “doamna  doctor”!

Cui şi când putem spune “Tu”?

Poate  nu  este  un  alt  moment  în  via�a  noastră
mai drag  ca  cel  al  primului “tu” rostit  de  prima  noastră
iubire. “Tu” și “dumneavoastră“ poate  fi frontiera  dintre
o  simplă cunoştin�ă  și  o  caldă  prietenie. Dintotdeauna,
codul  bunelor maniere  a  delimitat  grani�a  dintre “tu” și
“dumneavoastră“. Prima  regulă: tutuirea  nu  se  face  decât
când  ești  sigur  că este  bine  venită. A  doua : tutuirea  se  face
de  către  cel  mai în  vârstă, de  către  superior  și  de  către
doamnă - domnului. La  vârste  apropiate, la  cei  din  medii
sociale  asemănătoare, cu  același  grad  de  cultură,  este  chiar
ridicol  să  spunem mereu “dumneavoastră“. Dar, cred  că  nu
vom putea niciodată să spunem cu nonșalan�ă
“tu“  bătrânului  medic  care  ne-a operat  sau  profesorului
mult  mai  în  vârstă  care  ne-a  fost diriginte, chiar  dacă  am
terminat  o  facultate  și  am  devenit colegi  de  cancelarie.

Însă, ce  ne  facem  cu  cei  care  ne  înterpelează, în
magazine  în  special, cu  nepermisul tu? Auzim  adesea  cu
mare neplăcere  cum  ni  se  spune: Câte  salate  vrei? Asta  este
marfa, nu  o  fac  eu, o  vrei  sau  nu? Cobori?  Pentru astfel  de
persoane  există  o  solu�ie  eficientă. Încerca�i  să prelungiţi
pu�in  discu�ia  și, cu  un  aer  foarte  natural, să vă  adresa�i
persoanei  în  cauză  cu  “Dumneavoastră”  la  sfârșitul micului
“speak”. Apăsând  mereu  pe  cuvântul  “Dumneavostră”, ve�i
ob�ine  în  mod  sigur  efectul  dorit, dacă  nu  vi  se răspunde
chiar  cu  “Dumneavoastră”, măcar  ve�i  fi  tratat  cu  un
“Dumneata”. 

În  mod  greșit, se  crede  că  dânsul, dânsa, dânșii
sunt  pronume  de  polite�e, iar  el, ea , ei  sunt  forme
ireveren�ioase. Se  va  spune: “Am  vorbit  cu  domnul
director.  El  mi-a  spus  să  revin” și  nu “Dânsul  mi-a  spus  să
revin“. Regina  Angliei  a  făcut  o  vizită  în  România. “Ea  era
înso�ită  de... “ și  nu “Dânsa  era  înso�ită  de... “.

Azi, nu  se  mai  spune  părinţilor  “dumneata”, ci  li  se
spune  chiar  pe  numele  mic, în  loc  de  mama, tata. În  multe
familii, copiii  se  adresează  simplu: Sanda, Andrei. Dacă
atmosfera  este  destinsă  și  calmă, dacă  rela�iile  se bazează
pe  respect  și  afec�iune  profundă, totul  este OK. Nu  este
cazul  să  ne  formalizăm  și  să  considerăm  familia  respectivă
prost  crescută.

Soacrelor  și  socrilor  ne  putem  adresa  cu  mamă  și
tată. Și  lor  le  putem  spune, dacă  sunt  de  acord, pe  numele
mic - Rodica, Florin.  În unele  cazuri, nu  se  depășeste
bariera lui  “Dumneavoastră”.  În  acest  caz, ne  putem  adresa
cu  “Doamna Silvia”, “Domnule  Andrei”.  Dacă  nu  le  convine
nici  una  din formule, recomanda�i-le, zâmbind, vezi  “Codul
manierelor  elegante”!
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Pro sau contra uniformei şcolare?

Controversata problemă a uniformelor

școlare provoacă dezbateri aprinse și probabil că

este un subiect care nu va fi niciodată epuizat.

Purtarea uniformei are și avantaje și dezavantaje,

deci este normal să apară controverse.

Avantajele purtării uniformei sunt multiple. În primul
rând, uniforma  men�ine un nivel minim de decen�ă si seriozi-
tate în cadrul școlilor, îi determină pe elevi să simtă cu mândrie
apartenen�a la o școală, la o comunitate pe care trebuie să
o cinstească prin disciplină si învă�ătură. În același timp,
uniforma școlară le reamintește elevilor care este scopul
prezen�ei lor în bănci. Așa se face că, în școli unde uniforma
este prezentă, copiii ob�in rezultate mai bune, pentru
că întregul sistem educa�ional este mai bine organizat și mai
orientat către performan�ă. De altfel, o unitate școlară care își
desfășoară activitatea după un sistem de valori propriu va dori
să se diferen�ieze de celelalte școli și printr-o anumită �inută
vestimentară adecvată și specifică. 

În al doilea rând, prin purtarea uniformei ar putea fi
reduse barierele economice și sociale dintre elevi. Copiii nu
ar mai fi marginaliza�i pentru că nu au haine de marcă sau
critica�i pentru gusturile lor vestimentare.  Ar în�elege mai
repede că o haină scumpă, de firmă, nu te face mai deștept
sau mai educat, ci î�i oferă doar un ambalaj care te deosebește
de ceilal�i. Uniformele școlare accentuează faptul că
individualitatea și exprimarea personalită�ii nu sunt
determinate de hainele de firmă sau de cele mai noi tendin�e
în modă. Mai mult, școlile în care uniforma este o tradi�ie
sus�in că aceasta ajută în reducerea violen�ei generate de
disensiunile în legătură cu hainele care sunt la modă.

În plus, este mai rentabil să se poarte uniformă.
Pe termen lung, uniformele sunt mai ieftine decât hainele și
mai rezistente la uzură. Achizi�ionate la început de an școlar,
ele pot fi purtate pe parcursul întregului an sau poate chiar
mai mult.

Există, cum spuneam la început, și dezavantaje ale
purtării uniformei. Obligativitatea uniformei poate determina
apari�ia unor alte abateri disciplinare. Elevii ar putea sim�i
nevoia să se exprime în alte moduri pentru a arăta că sunt
diferi�i sau pentru a-și impresiona colegii – machiaj puternic,
bijuterii opulente, revoltă împotriva celorlalte reguli ale școlii.

Sunt și voci care sus�in că uniforma este prea scumpă
în raport cu ceea ce oferă, dacă luăm în calcul că uniforma nu
poate fi purtată decât la școală, deci nu poate fi utilizată
pentru alte ocazii.

Trebuie să recunosc faptul că pentru mine atârnă în
balan�ă mai mult avantajele purtării uniformei decât dezavan-
tajele. Cred în puterea uniformei școlare de a conferi prestigiu
și o văd ca pe un element de diferen�iere, nu de nivelare. Dar
pentru a nu leza oameni care nu vor să audă de uniformă, care
asociază uniforma cu vremuri ce le trezesc amintiri neplăcute,
voi încerca să prezint o alternativă: adoptarea unui cod
vestimentar corespunzător unei institu�ii de învă�ământ. 

Codul vestimentar este mult mai pu�in restrictiv decât
uniformele. Ideea este ca elevul să respecte anumite limite
impuse de școală, limite bazate, bineîn�eles, pe decen�a
umană. Nu pot fi tolerate în școală fustele prea scurte, bluzele
prea mulate, decolteurile adânci, mesajele intolerante pe
haine, pantalonii rup�i, scur�i sau mula�i, culorile �ipătoare etc.
Unii elevi transformă mersul la școală în adevărate spectacole
de modă. Acest aspect distrage aten�ia elevilor de la studiu,
pentru că unii copii și adolescen�i își petrec mai mult timp
gândindu-se la ce vor purta a doua zi decât la lec�ii. 

Așa cum părintele adoptă o anumită �inută
vestimentară pentru a merge la serviciu, trebuie să se vadă,
vestimentar vorbind, că un copil merge la școală. Este
o chestiune de respect fa�ă de institu�ia de învă�ământ, fa�ă de
familie și fa�ă de sine însuși. Îmbrăcămintea decentă în școală
promovează un mediu mai serios, în care studiul, egalitatea de
șanse, respectul reciproc, sunt pe primul loc.  

Așadar, ar trebui ca to�i - părin�i, profesori, elevi - să
ne gândim mai atent la modul în care abordăm subiectul
uniformei școlare. Să fim mai responsabili, mai pu�in
înverșuna�i într-o direc�ie sau în alta, să ne respectăm și să
găsim calea cea mai bună de a ne educa și forma copiii.

Prof. Comănescu Gabriela

Vând teren extravilan, livadă, cu suprafa�a de 600 mp, situat pe teritoriul comunei Voinești,

sat Oncești, punct Ploștină, jude�ul Dâmbovi�a, cu număr cadastral, întabulat bun propriu din cartea

funciară 72911 U.A.T. Voinești Dâmbovi�a.

Terenul este un dreptunghi cu lungime de 120 m, lă�ime 5,50 m, S=0 ha 600 mp, pe care se află

un rând cu 15 meri pe rod, soiul “Generos”. Rela�ii la telefon 0726.286.407.
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Postul Naşterii Domnului (Postul Crăciunului)
Postul Naşterii Mântuitorului sau Postul Crăciunului,

aşa cum este cunoscut de către toţi credincioşii, este ţinut cu
stricteţe de credincioşi în întreaga lume. Prin intermediul
acestui post, Dumnezeu ne dă putinţa curăţării trupeşti şi
sufleteşti. Acesta închipuie ajunarea timp de patruzeci de zile
a Proorocului Moise, dar şi postul patriarhilor din Vechiul
Testament. 

La fel precum cei de atunci aşteptau venirea
Mântuitorului pe pământ cu post şi rugăciune, aşa se cuvine ca
toţi credincioşii să aştepte şi să întâmpine prin ajunare Mielul
lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria.

Acest post ţine 40 de zile, începând cu data de 15
noiembrie şi sfârşind la 25 decembrie, lăsând sec în seara
Sfântului Filip, pe 14 noiembrie. Totuşi, dacă această zi cade
fie miercurea, fie vinerea, postul începe încă din seara zilei de
14 noiembrie. În acest post, credincioşii ar trebui să consume
mâncăruri de post.

În acest post se obişnuieşte ca toţi credincioşii să
postească de carne, brânză şi ouă, în timp ce lunea miercurea
şi vinerea se consumă mâncare fără ulei (de exemplu, cartofii
fondanţi) şi fără vin. În zilele de marţi şi joi se face dezlegare la
untdelemn şi vin. Mai mult, sâmbetele şi duminicile, până pe
20 decembrie inclusiv, se dezleagă de untdelemn, peşte şi vin.

Dacă în zilele de luni, miercuri şi vineri Biserica
Ortodoxă prăznuieşte vreun sfânt mare, însemnat în calendar
cu cruce neagră, creştinii pot consuma untdelemn şi vin; iar de
hramul bisericii sau vreo sărbătoare însemnată în calendar cu

cruce roşie, se face dezlegarea şi la peşte. În zilele de marţi şi
joi, credincioşii pot consuma peşte, vin sau untdelemn.

În ziua de Ajun, se mănâncă abia seara şi doar grâu
fiert îndulcit cu miere, covrig, turte din faină şi poame,
deoarece cu seminţe a ajunat şi Daniil proorocul şi cei trei
tineri din Babilon, care au prevestit şi aşteptat Naşterea
Mântuitorului. De Craciun, indiferent de ziua în care cade, se
mănâncă de dulce.

Se mănâncă untdelemn şi se face dezlegare la vin în
datele de 16, 22, 23, 24, 25 şi 30 noiembrie, dar şi pe 4, 5, 6,
7, 9, 12, 13, 17 şi 20 decembrie, dacă aceste zile cad lunea,
miercurea sau vinerea, deoarece în aceste zile Biserica
praznuieşte Sfinţii mai importanţi.

Se face dezlegarea la peşte de când Biserica Ortodoxă
prăznuieşte Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, pe
21 noiembrie, indiferent dacă această sărbătoare va cădea
miercurea sau vinerea. De asemenea, credincioşii pot mânca
peşte în zilele de luni, miercuri şi vineri ale acestui post, doar
dacă în aceste zile cade hranul bisericii din enoria noastră.

Nu în ultimul rând, se face dezlegare la peşte în zilele
cu sfinţi însemnaţi, dar şi în zilele de 16, 22, 23, 24, 25, 30
noiembrie şi 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17 decembrie, dacă zilele
acestea cad marţi sau joi. Cu atât mai mult, când marţea sau
joia se întâmplă hramul bisericii.

Preot Cătălin Andrei Oprescu

Folclor, tradiţii şi prietenii

POEZIA SĂPTĂMÂNII

Am putea să fim mai buni!
De-am începe chiar de LUNI
Să-ntâlnim ziua de MARTI
Mai atenţi, mai cumpătaţi
Aşa ne lecuim de certuri,
Când intrăm în zi de MIERCURI
Să lucreze-n zi de JOI,
Chiar şi sufletul din noi.
Prea cuminte VINEREA
Să ne-nveţe a ierta.
SÂMBĂTA să fim curaţi
Şi cu toate împăcaţi.
Că DUMINICA, tot omul
Este aşteptat de Domnul!p

Prof. înv. preşc. Oprescu Elena – Grădiniţa Voineşti

Prof. înv. preşc. Cotea Mioara – Grădiniţa Voineşti 

“Fiecare copil pe care îl instruim este un OM pe care îl câştigăm”( V. Hugo)    

În luna noiembrie, Grădiniţa Voineşti a participat, în colaborare cu Grădiniţa Petreşti şi alte grădiniţe din judeţ, la un
schimb de experienţă cu Grădiniţa “Mugurel”, din Chişinău – Republica Moldova, în cadrul Proiectului educaţional parteneriat
internaţional “Folclor, tradiţii şi prietenii”.  A fost un schimb de bune practici foarte valoros, cu oameni foarte primitori, fraţii
noştri de peste Prut, punându-se accent pe o educaţie de calitate. Pe parcursul anului viitor, ne vom bucura de vizita acestor
oameni minunaţi. Îi aşteptăm cu mult drag!
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REVELION 2018,
LA PRIMĂRIA

VOINEŞTI
Sunteţi aşteptaţi la Centrul Cultural Voineşti, să petreceţi momente deosebite, la trecerea dintre

ani, într-un cadru festiv, alături de rude, prieteni sau colegi. Un meniu deosebit vă va fi pregătit şi servit
de către o echipă de bucătari şi ospătari profesionişti, iar atmosfera va fi întreţinută de orchestra
condusă de Nae Călugărescu. Nu vor lipsi focul de artificii de la cumpăna dintre ani şi multe alte surprize!

Preţul este 300 lei de familie (două persoane) sau 150 lei de persoană singură. Pentru copiii sub
14 ani, preţul este 100 de lei de persoană. Înscrierile se fac la Belbe Alexandru, telefon 0733.913.694,
până la data de 15 decembrie 2015.

Din dorinţa de a se crea o atmosferă familiară, numărul de locuri este limitat la 300 de persoane.
Cei interesaţi sunt rugaţi să se înscrie până la data stabilită. Solicitările ulterioare nu vor mai putea fi
onorate! 

Recomandăm ca înscrierile să se realizeze pentru mese complete (10 sau 12 persoane pentru
fiecare masă). Rezervările făcute nu mai pot fi contramandate după data limită de înscriere.

Vă aşteptăm pentru a păşi împreună în anul 2018 cu încredere şi speranţa că va fi mai bun
pentru noi toţi!

NOSTALGIE 
DE TOAMNĂ
De ce plâng copacii, cu lacrimi de frunze
În fiece toamnă, ca în disperare
Ca și cum Natura ar vrea să se-amuze
Golași expunându-i, la a iernii ninsoare?

De ce ninge iarna, cu fulgi ca-n poveste
Ca și cum Natura, sătulă chromatic,
Vrea să-�i demonstreze, cât de frumos
este
Să te-mbe�i de albul, pur și fantomatic?

De ce primăvara, explodează-n toate
În culori și via�ă, ca-ntr-un etern vis
Ca și cum Natura vrea să î�i arate
Că via�a-i mai mult, decât paradis?

De ce vine vara, cu raze de soare
Care te mângâie, cum n-ai pomenit
Ca și cum Natura, în marea-i îndurare,
Vrea să afli cum e, să fii fericit?

De ce te iubesc, oare, în orice anotimp
Și-oricât te-aș iubi, nu-mi pare de-ajuns
C-aș vrea să rămânem, suspenda�i în
timp?
Cred că doar Natura poate da răspuns…

� Zali Sacagiu_Voinești

INTEGRAMĂ - SATE VOINEŞTI
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Bolile sezonului rece. Măsuri de prevenire

Din pricina temperaturilor scăzute, iarna
este cunoscută drept cel mai puternic inamic al
sănătăţii. În acest sezon, organismul este expus
la numeroase boli care pot provoca o serie de
complicaţii nedorite. Dintre acestea, cel mai
frecvent întâlnite sunt gripa, pneumonia, laringita,
infecţiile urinare şi degerăturile.

1. Gripa este o infecţie respiratorie contagioasă, cu potenţial

mic de ameninţare, dacă este tratată la timp. 

Simptomele gripei apar la aproximativ trei zile după expunerea
la virus şi includ: febră, frisoane, tuse, durere în gât, nas
înfundat, durere de spate, braţe şi picioare. Deşi manifestările
sunt asemănătoare cu cele cauzate de răceală, în cazul gripei
sunt totuşi mai severe şi durează mai mult timp. Cum ne
apărăm împotriva gripei? Vaccinurile împotriva gripei reduc
severitatea simptomelor şi protejează împotriva complicaţiilor
care ar putea să apară. În plus, adoptarea unui mod de viaţă
igienic, asigurarea unui aport constant de vitamine şi minerale
din fructe şi legume, hidratare şi somn suficient contribuie la
ţinerea sub control a virusului.

2 .Pneumonia este o boală ce se manifestă prin inflamaţia

căilor pulmonare sau a ţesutului pulmonar, în termeni popu-

lari fiind cunoscută şi drept “aprindere de plămâni”. 

Cauzele sale pot fi virale, bacteriene, micotice sau toxice,
agenţii patogeni responsabili de boală circulând fie pe calea
aerului, fie pe cale limfatică sau transportaţi din alte focare
infecţioase ale organismului. Simptomele pneumoniei sunt:
febră, frisoare, tuse, respiraţie defectuoasă şi durere la nivelul
cutiei toracice. Pentru a o preveni sunt indicate următoarele
acţiuni: vaccinuri antigripale, respectarea strictă a regulilor de
igienă, evitarea contactului cu persoane care au deja afecţiuni
ale tractului respirator, dar şi ocolirea aglomeraţiilor în
perioade de apariţie a epidemiilor.

3. Laringita reprezintă o inflamaţie ce se produce la nivelul

laringelui. 

Cauzele pot fi: infecţia virală a laringelui sau infectiile
bacteriene, întâlnite, ce-i drept, în cazuri mai rare. Laringita
survine, de obicei, pe un organism sănătos, însoţind una din
formele de îmbolnăvire ale sezonului rece: răceală simplă,
guturai, viroză respiratorie sau gripă. Ca măsuri generale
de prevenire, amintim: îmbrăcămintea şi încălţămintea
adecvată pentru sezonul rece şi evitarea băuturilor reci de la
frigider.

4. Infecţia urinară este o afecţiune a tractului urinar,

prezentă la nivelul uretrei sau vezicii urinare, cu extindere

spre rinichi. 

Aceasta este anunţată de o durere lombară unilaterală sau
bilaterală, urinat des, însoţit de durere, hematurie (urinarea cu
sânge) şi miros particular al urinei. Pentru a ne feri de astfel de
infecţii, prezente preponderant la femei, este recomandată
urinarea cu regularitate, consumul frecvent de apă, purtarea
lenjeriei din bumbac, evitarea băilor cu spumă şi consumarea
vitaminei C.

5. Degerăturile sunt leziuni ale ţesuturilor, provocate de frig,

în urma situaţiilor de expunere la temperaturi scăzute.

Părţile corpului cel mai des afectate de degerături sunt: zona
feţei, urechile, încheieturile, mâinile, picioarele. Pielea
degerată este albicioasă, rigidă şi mai degrabă se manifestă
amorţeala decât durerea. 

Măsurile de igienă personală (spălarea cu apă și
săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse)
sunt esen�iale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afec�iuni
respiratorii și, în special, prin gripă. De asemenea, este
recomandat să se evite zonele aglomerate și expunerea
prelungită la frig. Respectarea unui regim de via�ă sănătos
(alimenta�ie bogată în proteine, legume și fructe, odihnă și
mișcare, mers pe jos, cu bicicleta, patinaj, sporturi diverse)
este esen�ială pentru men�inerea unui corp sănătos. 

Fitoterapeu�ii recomandă cât mai multe alimente cu
efect antibiotic și antiviral, ca: usturoi, ardei iute, ceapă sau
praz, dar și cât mai multe fructe și legume proaspete, evitând
alimentele procesate și pe cele bogate în grăsimi. Mineralele și
vitaminele pe care le con�in întăresc imunitatea și protejează
împotriva răcelii. Nu trebuie ignorată nici hidratarea: ceaiuri
calde cu lămâie, de preferat neîndulcite, apă la temperatura
camerei sau sucuri naturale.   

Pe lângă o dietă sănătoasă, bogată în fructe și legume
și săracă în grăsimi animale, suplimentele alimentare pot ajuta
la întărirea sistemului imunitar. Printre cele mai cunoscute
este echinacea, care poate fi luată pe toată durata sezonului
rece. Mai au efecte benefice produsele apicole, mai ales
lăptișorul de matcă și polenul crud, suplimentele cu usturoi,
vitaminele B, C, D și ceaiul verde, care are un puternic efect
antioxidant.

Chiar dacă este iarnă, nu trebuie să găsim scuze și să
devenim sedentari. Sunt suficiente plimbările în parc, un
abonament la sală sau exerci�iile simple acasă! Dacă ne sim�im
obosi�i, lipsi�i de vlagă sau am început să tușim, să avem dureri
de cap și de gât ori nasul înfundat, trebuie să ne tratăm până
nu se instalează gripa sau răceala. 

Cea mai frecventă greșeală pe care o fac părin�ii,
atunci când copilul se îmbolnăvește, este să-l trateze „după
ureche“. Este foarte important ca el să fie consultat de un
medic pentru a-i prescrie un tratament adecvat.  În cazul
copiilor, unele antibiotice pot fi extrem de toxice pentru
aparatul auditiv (pot da hipoacuzie) şi pentru aparatul
vestibular (provocând tulburări de echilibru), afectările fiind
uneori ireversibile.

Asistent medical comunitar Cornelia Ionescu
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Duţă Raul-Gabriel
2. Comănescu
Andrei-Gavril
3. Bîrlan Mario-
Andrei
4. Prodan Vasile-Cristian
5. Mitrescu Alexandru-Georgian
6. Arsenie George-Constantin

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Bucur Florin-Cătălin şi
Ene Monica-Elena 
2. Moraru Adrian și Tudor Maria 
3. Mihai Silviu-Bogdan şi Radaslavescu
Andreea-Elena 
4. Duţă Elvis şi Condruţ Elena-Angelica
5. Găiţoiu Silviu-Georgian şi Stan
Maria-Bianca
6. Toader-Stan Adrian şi Totu Cristina
7. Vîrcescu Alin-Constantin şi Laţea
Ana-Maria

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
23.10.2017 - 22.11.2017

DECESE

�1. Mândroiu Constantin 
2. Chişavu Elena
3. Brînzică Filareta 
4. Neguţ Constantin 
5. Neguţ Ioan 

Dumnezeu  să-i odihnească!

Telefoane:
0723.142.661 – Primar 

0723.142.662 – Viceprimar 
0245.679.324 – Relaţii cu publicul

Fax: 
0245.679.450 

e-mail: 
consiliullocalvoinesti@yahoo.com

adresa web: 
www.primarievoinesti.ro

^Pastila de ras
- Un ungur rămâne blocat într-un lift
din Cluj. Apasă butonul pentru a lua
legătura cu dispecerul și aude:
- Pentru limba română tasta�i 1. Pentru
limba maghiară tasta�i 2.
Se gândește el un pic, apasă tasta 2 și
aude:
- Ce-i, bozgore, te-ai blocat în lift, ai?

☺☺☺

Gheorghe și Vasile stau pe prispa
stânei. După deal, la orizont, apare un
deltaplan. Vasile îi zice lui Gheorghe:
- Iete, bă, Gheo, ce păsăroi pă cer. Ăsta
cred că ne mănânca oile. 
- Lasă, zice Vasile, îl aranjez eu. Şi ia
pușca și trage un foc.
- Ai nimerit-o, mă?
- Nu știu, zice Vasile, dar văd că la om 
i-a dat drumul…

☺☺☺

La aniversarea a 20 de ani de căsătorie,
un ungur cheamă la el o familie de 
prieteni români. La începutul mesei,
gazda �ine un toast, încercând să 
vorbească românește cât mai corect:
- Aș vre se mol�omesc lui Dumnezeu
pentru cei doizeci ani petreco�i alăture
de so�ia me...
- Alături de so�ia mea…, îl corectează
prietenul român.

- Alăture de so�ia te… numai de 4 ani.

☺☺☺

Un român şi un ungur se duc la pescuit.
După ceva vreme, unul prinde
peştişorul auriu. Acesta începe să se
roage:

- Lăsaţi-mă înapoi şi vă îndeplinesc la
fiecare câte o dorinţă. Primul începe
ungurul: 
- Bă, peştişorule, cunoşti Marele Zid
Chinezesc? 
- Da... 
- Ia-l şi înconjoară Ungaria cu el, să nu
mai calce niciun român pe acolo.
Ia peştişorul zidul şi imediat înconjoară
toată Ungaria. 
Vine rândul românului să-i ceară ceva: 
- Peştişorule, Marele Zid Chinezesc are
ferestre?
- Nu. 
- Are uşi? 
- Nu.
- Atunci umple-l cu apă

☺☺☺

Un cioban ardelean stătea pe iarbă, în
apropierea unei fântâni. Un om se duce
la fântână cu intenia de a bea.
- Nu bea, omule, e otravită!
- Nem tudom.
- Apoi bea, dar încet, că-i rece. 

Nou brand la voineşti: karate!
Comuna Voinești este foarte

cunoscută în �ară și în străinătate pentru
produc�ia excepţională de mere și
pentru Staţiunea de Cercetări Pomicole,
care reușește crearea de noi soiuri de
fructe ce uimesc Europa! Dar, ambi�iile
voineștenilor nu se opresc aici și acum
încearcă brevetarea unui nou brand…
karate shito ryu!

Sâmbătă, 28 octombrie 2017, s-a
încheiat a doua edi�ie a “Cupei Mărului
Voinești” la karate shito ryu, competiţie
care a reunit la start 87 de sportivi de la
cluburi din jude�, printre care: Hiwako
Târgoviște, Yama Sport Club Târgoviște,
Munteanu Sport Club Târgoviște și,
bineîn�eles, CS Koryo Dragomirești, cu
sec�iile din București, Târgoviște, Raciu,
Gura Șutii, Dragomirești și Voinești.

Concursul a fost organizat de
către Asocia�ia Club Sportiv Koryo
Dragomirești, în colaborare cu Primăria

Voinești, domnul primar Gabriel Sandu,
fost sportiv de performan�ă (fotbal), care
în�elege, ca nimeni altul, rolul
culturii și al sportului în educa�ia și
sănătatea tinerei genera�ii.

Vă mul�umim, domnule primar,
pentru tot ceea ce face�i pentru
dezvoltarea sec�iei de karate și promitem
rezultate bune cel pu�in ca și până acum.
Oss! De asemenea, mul�umim preotului
Oprescu Cătălin, din Voinești, pentru ca
ne-a dat din nou posibilitatea de a gusta,
împreună cu to�i participan�ii, din
delicioasele mere de Voinești.
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Să ne păstrăm cură�enia!
Zilele trec grăbite, săptămânile și lunile asemenea,

iar noi, prinși cu treburi și alergături, constatăm că s-a mai dus
un an… Cum zicea un puști deunăzi, “mai sunt câteva zile
până… la iarnă”. Și, fiindcă tot veni vorba de începutul lunii
decembrie, vă spun tuturor “La mulţi ani, dragi voineşteni!”,
“La mulţi ani, români de pretutindeni!”, cu ocazia zilei noastre
na�ionale - 1 decembrie.

Luna noiembrie a adus cu sine, pe lângă vreme
mohorâtă și zile ploioase, și începutul postului Crăciunului.
Postul, cum bine știm, înseamnă rugăciune, medita�ie și
cură�ire interioară, a sufletului și a spiritului. În cele șase
săptămâni, suntem îndemna�i să fim mai buni, mai
în�elegători, mai iubitori, mai blânzi și mai darnici. Este drept
că fiecare face cum şi cât poate din toate acestea... 

Pentru noi, cei din administraţia locală, luna
noiembrie a fost un bun prilej să pornim curăţenia în comună.
În fiecare zi, o echipă mixtă, formată din angaja�i ai Primăriei
și beneficiari ai Legii 416/2001, a adunat deșeurile și a igienizat
spa�iile publice, redând localităţii strălucirea pe care o merită.
Sperăm că a�i observat strădania noastră în aproape toate
satele comunei! Și pentru că această acţiune a stârnit
curiozităţi, vizavi de anvergură și de multitudinea
participan�ilor, vin cu câteva precizări suplimentare. 

Am primit mai mereu, din partea cetă�enilor, reproșul
că nu folosim beneficiarii Legii 416/2001 pentru a face
cură�enie în comună. Bine, în viziunea multora acest lucru ar fi
însemnat ceva de genul: unul sau mai mul�i asista�i sociali
(dacă se putea să fie chiar pe alese!) să se prezinte la poarta
dumnealor pentru a igieniza spa�iul din dreptul curţii.
Proprietarul l-ar fi luat în primire și l-ar fi pus la șmotru cum
ar fi știut el mai bine, pentru a avea satisfac�ia că “cel plătit din
banii lui i-a făcut toate poftele și de acum își merită ajutorul…”.
Crede�i-mă, știu bine ce zic! Iată că nu se întâmplă aşa. Noi,
cei de la Primărie, ne îndeplinim menirea cum putem mai bine. 

Este adevărat, s-a stârnit o isterie na�ională fa�ă de
beneficiarii de ajutor social, dar lucrurile nu stau chiar așa cum
apar în sursele mass-media. Sunt unii dintre aceşti beneficiari
care, în nemernicia lor, apar în fa�a camerelor de filmat și spun
cu nonșalan�ă că nu pot merge să-și onoreze zilele de muncă
în folosul comunităţii, pentru că sunt bolnavi, îi doare spatele
sau au “astupuș”. Tupeul lor stârnește, în loc de milă, repulsie
şi le atârnă de gât eticheta de paraziţi. Nimic mai fals!

Pentru cei care nu ştiu, precum şi pentru aceia care
ştiu legea numai parţial, beneficiarii de ajutor social sunt
persoane sau familii care nu deţin case, proprietăţi, nu au
venituri sau au venituri mici, au copii în întreţinere, nu-şi pot
găsi loc de muncă sau nu au capacitatea de a se adapta unui
loc de muncă. Aceştia, în baza legii, depun acte doveditoare şi
dosarele întocmite sunt aprobate după o atentă verificare.
Deci, nici primarul, nici asistenţii sociali nu întocmesc dosare

sau acordă ajutoare sociale după bunul plac!
Am făcut aceste precizari, deoarece foarte mulţi

considerau, de pe margine, că beneficiarii de ajutor social sunt
ocrotiţi de autorităţi din diverse motive. Vă spun, de
asemenea, că, tot în baza legii, în comuna Voineşti, asistaţii
sociali au prestat permanent zilele corespunzătoare de muncă.
Li s-au acordat puncte fixe pentru întreţinere periodică şi
păstrarea curăţeniei (cămine culturale, terenuri de sport, staţii
de aşteptare a mijloacelor de transport în comun, dispensare,
biserici sau alte proprietăţi din domeniul public) sau au
participat la activităţile zilnice organizate în localitate şi fiecare
dintre ei s-a achitat de obligaţii conform legii. 

În ultima perioadă, am demarat o campanie generală
de curăţenie la nivelul comunei şi, pas cu pas, vom trece prin
toate satele pentru a igieniza domeniul public. Sunt vizate
drumurile şi acostamentele, şanţurile de captare a apei
pluviale (modernizate sau nu), terenurile de sport şi locurile de
joacă pentru copii, târgul săptămânal, căminele culturale,
şcolile şi grădiniţele, bisericile şi cimitirele. Vor fi curăţate,
deopotrivă, atât spaţiile din intravilan, cât şi cele din
extravilanul localităţii. Aşadar, beneficiarii de ajutor social vor
putea fi văzuţi de către fiecare dintre cetăţenii comunei şi sper
că nu vor mai exista discuţii cu privire la activitatea acestora!

Ne dorim curăţarea comunei, dar acest lucru ne-ar
plăcea să fie şi în mintea şi în sufletul fiecăruia dintre cetăţeni.
Activităţile noastre, fără sprijinul fiecăruia dintre
dumneavoastră, au efect doar temporar. Iată de ce, la
începutul acestui material, am realizat o paralelă între
curăţenia spirituală, impusă de postul religios, şi curăţenia
materială din viaţa noastră, amândouă fiind, deopotrivă,
importante. Nu cred că există om care să nu aprecieze
curăţenia, tocmai de aceea consider că orice efort în acest
sens este răsplătit cu satisfacţie. 

Închei cu credinţa că zilele până la sfintele sărbători
de Crăciun vor fi motive numai de gânduri pozitive şi fapte
bune. Vă doresc tuturor numai bine!

Cu deosebită consideraţie,

Viceprimar Claudiu Popa

SC BIOVET-SERV SRL Voinești, farmacie şi cabinet medical veterinar, vă oferă produse rodenticide (raticide)

autorizate, de ultimă genera�ie, pentru combaterea șoarecilor și șobolanilor în gospodăriile dumneavoastră, pentru beciuri,

pivni�e, fructiere, magazii. De asemenea, oferim și sta�ii de intoxicare în care se administrează aceste substan�e. 

Vă mai  oferim batoane de sulf pentru pivni�e și beciuri, substan�e insecticide pentru combaterea muștelor în

adăposturile de animale și pentru casă: patroane fumigene pentru combaterea cârtitelor.

Vă oferim și servicii de dezinfec�ii, dezinsec�ie și deratizare în gospodăriile dumneavoastră cu evaluarea gratuită

a lucrării.

Dr. Mîndroiu Nicolae, medic veterinar - Telefon: 0729.169.383


