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SSuunntteemm

aaiiccii ppeennttrruu 

dduummnneeaavvooaassttrrãã!!

AAtteennþþii llaa vviiiittoorruull ccooppiiiilloorr nnooººttrrii!!
Dragii mmei,

Lupta noastrã, a celor din Primãria
Voineºti ºi din Consiliului Local, 
pentru condiþii civilizate de trai,
muncã ºi educaþie continuã. Pas cu
pas, intrãm în rândul comunitãþilor
europene. Ne apropiem de echilibrul
ºi de prosperitatea unei comune
occidentale. Procesul de moderni-
zare a ºcolilor din localitatea 
noastrã, a liceului, a centrului civic ºi

a cãminelor culturale se aflã în plinã
desfãºurare. Acum ne putem mândri
cu una dintre cele mai moderne 
grãdiniþe din judeþ. Instituþia a fost
inauguratã în prezenþa preºedintelui
Consiliului Judeþean, Adrian
Þuþuianu, ºi a numeroºi ºefi din
aparatul de stat. Am reuºit sã 
finalizãm aceastã investiþie deosebit
de importantã pentru educaþia 
copiilor noºtri într-un timp record.
Unitatea noastrã de învãþãmânt
preºcolar poate rivaliza cu orice
instituþie de acest tip din þarã.
Spaþioasã, luminoasã, compartimen-
tatã eficient, dotatã cu mobilier
adecvat, decoratã cu gust ºi în 
culorile calde ale copilãriei. Apã

curentã, toalete concepute special
pentru cei mici. Nu mai vorbim de
faptul cã, în grãdiniþa noastrã unde
pot deprinde tainele învãþãturii ºi ale
socializãrii 40 de copii, existã reþea

de supraveghere  video. Unitatea de
la Voineºti este prima  din judeþ
care permite pãrinþilor sã vegheze în
orice moment, de acasã sau de la
locul de muncã cu ajutorul internetu-
lui, activitatea pe care copiii lor o
desfãºoarã la grãdiniþã. Este nevoie
doar de solicitarea de a obþine  de la
Primãrie parola de acces în sistem.
Visul nostru este ca, în urmãtorii
anii, sã mai construim în Voineºti o
grãdiniþã modernã. Grija pentru 
generaþia de mâine pentru mine, ca
primar al Voineºtiului, este prioritarã.

Cu mmult rresppect,
pprimarul ddumneavoastrã

Dãnuþ GGabriel SSanddu
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Tuberculinarea 
la bbovine

În cadrul acþiunilor sanitar
veterinare cuprinse în „Programul
Naþional de prevenire ºi  comba-
tere a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la
om“ ºi  „Programul de Identificare
ºi înregistrare al bovinelor,
ovinelor, caprinelor ºi
porcinelor“, în aceastã perioadã
se executã tuberculinarea la
bovine ºi recoltarea de probe de
sânge pentru examenul de labo-
rator în vederea depistãrii
Leucozei enzootice bovine
(LEB). Acþiunea se executã în
centre organizate, ce vor fi
anunþate în prealabil. Cele douã
acþiuni sunt gratuite ºi  obligatorii
pentru proprietarii de bovine.

De asemenea, se va
merge la aglomerãrile de ani-
male din zonã unde se va face
acþiunea de tuberculinare ºi
recoltãri de probe de sânge.

În timpul acestor acþiuni
se continuã identificarea viþeilor
nou fãtaþi pe care dumneavoas-
trã, crescãtorii, aveþi obligaþia
conform legii sã-i notificaþi, sã le
achiziþionaþi crotaliile ºi  sã
suportaþi contrava-loarea mano-
perei de crotaliere atunci când
vârsta acestor animale este mai
mare decât vârsta legala de 
crotaliere.

Astfel, la bovine, vârsta
legalã de crotaliere este pânã la
21 zile de la fãtare; la porcine
pânã la 60 zile de la fãtare; la
ovine ºi  caprine pânã la 6 luni
de la fãtare. Se înþelege cã se
crotaliazã tot tineretul acestor
specii ºi  acest lucru se face în

exploataþia de origine, tocmai
pentru cã legea interzice
miºcarea animalelor între
exploataþii ºi  circulaþia ani-
malelor pe teritoriul naþional –
neidentificate ºi  neînregistrate
(crotaliate cu aceste crotalii
auriculare).

Un alt aspect ce vreau sã
îl reamintesc crescãtorilor de 
animale este cel referitor la
nutriþia animale-lor. Pentru toate
furajele ºi concentratele pentru
pui, porci, viþei pe care le 
achiziþionaþi trebuie sã fie în 
termen de valabilitate, sã fie de
la producãtori autorizaþi ºi  
comerciali-zate de magazine
specializate (farmacii ºi  puncte
farmaceutice veterinare, maga-
zine de furaje). Mai trebuie sã fie
pentru fiecare categorie de
vârstã ºi  fazã de creºtere, sã
respectaþi proporþia de amestec
cu tãrâþe ºi/sau huruialã, sã aveþi
grijã la sursa de cereale din care
faceþi huruieli.

ªi pentru cã urmeazã
sezonul cald, o atenþie deosebitã
trebuie acordatã adãpãrii ani-
malelor ºi  mã refer aici la surse-
le  de apã, cantitatea de apã
administratã pe categorii de 
vârsta, de creºtere ºi  stare fizio-
logica a animalelor.

Încã un aspect: pentru toþi
cei care depuneþi dosare APIA
pentru subvenþia de animale
(bovine, ovine, caprine), de la
medicul veterinar vã este nece-
sarã o adeverinþã. Aceastã 
adeverinþã este electronicã, se
transmite în sistem, la solicitarea

dumneavoastrã scrisã. La
Cabinetul Medical Veterinar
existã un model de cerere, pe
care dumneavoastrã o completaþi
ºi  o depuneþi. Condiþia esenþialã
este ca animalele pentru care
solicitaþi subvenþie sã fie la zi cu
toate acþiunile sanitar veterinare. 

Dupã depunerea cererii 
dumneavoastrã, dacã întruniþi
condiþia amintitã, se transmite
adeverinþa în sistem, iar aceasta
va fi vizibilã pentru consultare la
APIA în douã zile.

Cererea prin care solici-
taþi eliberarea adeverinþei, o
puteþi  completa acasã, la toate
rubricile, inclusiv crotaliile ani-
malelor (numerele de crotaliu).

În speranþa cã acest 
articol a dus la o mai bunã
cunoaºtere a problemelor cu ºi
despre animale, vã doresc sãnã-
tate ºi spor la lucru.

Medic VVeterinar
Dr. MMîndrooiu NNicoolae

C.M.V. VVooineººti
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GGaazzeettaa ddee VVooiinneeººttii

„Omul nnu ee OOM ddecât ccând
se jjoacã...“

Zilele au trecut pe nesimþite ºi
iatã-ne ajunºi cu paºi repezi spre
sfârºitul de an ºcolar 2013-2014 !
Cu toate acestea, preºcolarii
Grãdiniþei cu Program Normal
Izvoarele, mai au foarte multe de
realizat.

Doresc sã-i felicit pentru activi-
tatea desfãºuratã cu ocazia
Cercului Pedagogic al educa-
toarelor, din 8 mai 2014, la care
au participat 42 de educatoare,
îndrumate de doamnele respons-
abil Cerc Pedagogic: Prof. Liliana
Moldovan ºi Prof. Liliana Oprea,
cât ºi de doamna director
adjunct: Pãdure Elena.

Activitatea de Cunoaºterea
Mediului, Domeniul ºtiinþe, obser-
vare: ”Animale domestice” a 
constat, în principal, într-o filmare
a copiilor la ferma de animale
domestice, ce aparþine domnului
Pîrvan Ion, din Comuna Voineºti.
Copiii au fost foarte entuziasmaþi
de ceea ce au vãzut la fermã,
dorind ca pe viitor sã devinã ei
înºiºi, mici fermieri.

Doresc sã menþionez cã pe data
de 31 mai 2014, la Primãria
Voineºti se desfãºoarã Concursul
Judeþean de interpretare artis-
ticã: ”Cântec, joc ºi voie bunã” -
ediþia a V-a, organizat de
Inspectoratul ªcolar al Judeþului
Dâmboviþa, Compartimentul

Învãþãmânt Preºcolar, sub îndru-
marea doamnei inspector ºcolar-
învãþãmânt preºcolar,  prof.
Victoria Tomescu. Concursul este
o manifestare artisticã organizatã
la nivelul învãþãmântului
preºcolar, la iniþiativa ºi cu spri-
jinul Inspectoratului ªcolar al
Judeþului Dâmboviþa. 

Respectând particularitãþile de
vârstã ale copiilor, se doreºte a
se crea o relevantã campanie a
valorii, a promovãrii ºi dezvoltãrii
talentelor copiilor noºtri, sã fim
iniþiatorii unei competiþii despre
valoare ºi identitate localã ºi
naþionalã, toate acestea 
concurând la o imagine de sine
pozitivã a preºcolarilor. 

Secþiunile ºi genurile abordate în
cadrul concursului: 

Secþiunea I – artã vocalã ºi
instrumentalã (solist, cor, grup
vocal) 

Secþiunea a II-a – artã core-
graficã: 
a) dans modern, clasic, dans de
societate, fantezie coregraficã,
jocuri muzicale; 
b) majorete; 
c) dans sportiv; 
d) dans popular  

Secþiunea a III-a – artã teatralã
(monolog, dialog, scenetã)

Secþiunea a IV-a– recitãri. 

Comisia dde eevaluare ººi jjurizare:
inspector ºcolar de specialitate,
profesori de muzicã, profesori de
lb. românã, profesori de educaþie
fizicã, educatoare abilitate, meto-
diºti, directori ai unitãþilor partici-
pante. 

Premii aacordate:
premiul I, premiul II, premiul III ºi
menþiuni, diplome de participare
copii, diplome organizatori/juraþi.

De la Grãdiniþa Izvoarele vor 
participa copiii: Toma Patrick
Cristian ºi Bratu Diana Elena. Sã
le urãm succes! Sunt aºteptate
toate grãdiniþele din Centrul
Metodic Voineºti.

Dar ºi dupã data de 20 iunie
2014, când porþile grãdiniþei se
închid pentru foarte mulþi
preºcolari, Grãdiniþa Izvoarele
este implicatã într-un proiect:
Grãdiniþa de varã, derulat pe o
perioadã de douã sãptãmâni.

În final, urez tuturor copiilor
vacanþã plãcutã!

Prof. îînv. ppreºcolar
OPRESSCU  EELENA  AANGELICA,,

Grãdiniþþa ccuu PProgram NNormal
Izvoarele

FFrriieeddeerriicchh SScchhiilllleerr
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POVEªTI DDESPRE NNOI ªªI
VOI(NEªTI)

Dragi cititori, articolul de
astãzi cuprinde douã poveºti: una se
referã la excursia din aprilie, iar
cealaltã – la Evaluarea Naþionalã din
lunile mai-iunie.

Povestea I
Într-o zi înnoratã din aprilie,

am pornit spre apus ºi-am strãbãtut
Oltenia ºi Banatul. Ca niºte ade-
vãraþi pelerini, am vizitat, printre
altele, mânãstirile Govora, Bistriþa,
Horezu, Tismana, Sfântã Ana ºi
Prislop (monumentul pãrintelui
Arsenie Boca). Ne-au încântat Masa
Tãcerii, Coloana Infinitului, Poarta
Sãrutului din Târgul Jiu, dar ºi Casa
Memorialã a lui Brâncuºi de la
Hobiþa. Ne-am plimbat cu vaporaºul
pe Dunãre, am vãzut defileul de
aproape, am vizitat Bãile Herculane,
Timiºoara, Deva ºi Hunedoara ºi
castelele lor. Castelul Huniazilor a
fost chiar uimitor, mai ales cã ghidul
a fost nostim ºi bun povestitor. Nu
pot sã închei fãrã sã-i mulþumesc
domnului Savu pentru efortul fãcut,
mai ales cã acum formalitãþile 

necesare unei excursii sunt foarte
complicate.

Povestea a II-a
Atenþie, pãrinþi ºi copii, încep
Evaluãrile Naþionale.

28,29 Mai – clasa a IV-a
2,4 Iunie – clasa a II-a
5,6 Iunie – clasa a VI-a

Aceste evaluãri se desfãºoarã în
condiþii obiºnuite în aceeaºi salã ºi
sunt „dirijate’’ de un Administrator de
test ºi un asistent. Conþinutul
testelor este asemãnãtor celor inter-
naþionale ºi au ºi un scop statistic.
Nu trebuie sã ne speriem, doar sã
fim atenþi. Mult succes!

Prof. EElena PPãdure

Întoarcerea  lla ssuflet
Sufletul  e sfânt mister ºi bazã spiritualã,
În trãirea lui cea certã,dãinuind în veºnicie,
Adevãr ce stãpâneºte toata miºcarea  umanã,
Prin  puterea din prezent , dar ºi-n cea ce o sã fie.

O suflare care începe ca ºi viaþã într-o sãmânþã,
Printr-o creºtere divinã , protejatã de-o  Putere,
Ce cu o sigurã simþire, ne trezeºte din nefiinþã,
Fãrã nici o întrebare, de-a afla ce ne e vrerea.

Pe al vieþii circuit se bucurã sau trudeºte,
În ordinea cuvenitã, timpului ce se strecoarã, 
Perindându-se prin vai, sau pe culmea care creºte,
Când doar Timpul hotãrãºte, de e zi sau de e searã.

Iar traseul vieþii sacre este bine rânduit,
Coroana a tihnei Sfinte într-un chip adevãrat,
Pentru  cine se înalþã, în timp va fi ºi smerit
ªi acel ce se smereºte, va fi sigur înãlþat.

Nu  avem  nimic  a  spune sau a vrea, ori de-a alege
Într-al  NAªTERII  miracol sau în a vieþii vâltoare,
Doar numai sã  ascultãm de acea Nescrisa  Lege,
Ce ne lumineazã calea , ca ºi-o aprinsã lumânare.

ªi  sã nu aºteptam SLAVA care vine de la oameni,
Suferinþa  provocatã de un  duhce nu-i supus ,
Printr-o comportare  DEMNA , culegând TOT CE  ºi
semeni...
Primeºti PLATA cuvenitã, nu  AICI, ci -ACOLO  SUS!

Paraschiva Prodan – pensionara - Gemenea
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În Cireºar eu m-am nãscut
Nu cã aºa aº fi ºi vrut
Cã viaþa ce-o trãim noi, toatã
Nu poate fi premeditatã

ªi în Cuptor m-am încãlzit
Râzând la soare, fericit
ªi noi puteri am cãpãtat 
La sânul mamei alãptat

Gustar, la rând veni ºi el
Gãsindu-mã mai mãricel
Gândind cã-i bine sã mã scalde
În adieri de vânturi calde

Rãpciune-atunci când a venit
Cu-ale lui roade m-a uimit
Lãsând pe oameni sã se-nfrupte
Din coaptele pomilor fructe

ªi m-am înfiorat niþel
Când a sosit ºi Brumãrel
ªi verdele crud al frunzelor
A tot pãlit uºor, uºor

Brumar, mai aspru, mai vârtos
În haine m-a fãcut mai gros
Iar pomii, ca-ntr-o mare tainã
Îºi leapã-a frunzelor hainã

ªi drept, bãþos, ca o andrea
Veni la rând ºi cel Îndrea
Punând pe câmpuri ºi pe case
Plãpumi de omãt pufoase

ªi, dupã-al nostru calendar
Vine ºi cel dintâi - Gerar
Vãlãtucind în zãri albastre
Fumul din vetrele noastre

ªi dintr-odat’ primim în dar
Pe mai micuþul Fãurar
Care topeºte ca-ntr-o tainã
Imaculata iernii hainã

ªi, uite-aºa, uºor, uºor
Bate la uºã Mãrþiºor
Fãcându-ne în dar acei
Frumoºi ºi unici ghiocei

ªi sã uitãm de-al iernii ger
Soseºte-n grabã ºi Prier
ªi-mbracã iar în hainã verde
Natura care-n zãri se pierde

ªi ca-ntr-un vis primim în dar
D’albele flori din cel Florar
Dând vieþii farmec ºi mister
Cu-al lor parfum pur, efemer

Pe nesimþite vine iar
Primul din viaþã Cireºar
În care-n orice an trecut 
Serbez al vieþii început.

Între 28 mai ºi 6 iunie 2014,
la nivelul întregii þãrii, ºi implicit  la
nivelul unitãþii noastre ºcolare, se
desfãºoarã Evaluãrile Naþionale la
clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-a. 

Aceste evaluãri sunt foarte
importante pentru elevii claselor
menþionate, în condiþiile în care vor
fi parte din portofoliul educaþional al
elevilor la momentul admiterii la
liceu. De aceea, atât elevii cât ºi
pãrinþii acestora, trebuie sã trateze
cu maximã seriozitate evaluãrile, de

ele depinzând viitorul lor. 
Tot în luna iunie, absolvenþii

clasei a VIII-a vor susþine  Evaluarea
Naþionalã,  în urma cãreia ei îºi vor
alege liceul pe care îl vor urma.
Timp pentru remedierea micilor
probleme legate de situaþia lor
ºcolarã, dar ºi de îmbunãtãþirea
cunoºtinþelor la cele douã discipline
de examen: Limba ºi Literatura
Românã, respectiv, Matematicã, ar
mai fi. Cu ajutorul cadrelor didactice
(pregãtirea suplimentarã este asigu-

ratã la cele douã discipline pentru
cei care sunt interesaþi) ºi al familiei,
elevii noºtri trebuie sã devinã
conºtienþi cã, aceastã evaluare, este
cea mai importantã din viaþa lor.
Sperãm cã vom depãºi cu brio
momentele menþionate si ne vom
bucura de rezultate! Succes!

Prof. ddr. IIurea IIonuþ
Profesor ccoordonator ªªcoala

Giimnaziialã SSudulenii

Prima ttreaptã iimportantã
în vviaþa eelevului: 

Evaluarea NNaþionalã

CCaalleennddaarruull vviieeþþiiii
Sacagiu Zaharia -Voineºti
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VViinnee vvaaccaannþþaa mmaarree!!

BBUULLEETTIINN DDEE AAVVEERRTTIIZZAARREE
Condiþiile climatice din ultimele zile au
favorizat apariþia ºi dezvoltarea dãunã-
torului/bolii: vierme mãr G I, tr. I + II,
molii miniere, afide, acarieni, rapãn tr.
IV + V, fainare tr. V+ VI,  care poate/
pot cauza pierderi importante la cul-
turile: MÃR
Pentru prevenire ºi combatere se
recomandã executarea tratamentului,
numai pe parcelele pe care s-au 
realizat urmãtoarele condiþii:
- maximul curbei de zbor – depunerea
primelor ponte;
- condiþii optime de temperatureã ºi
precipitaþii;
Folosiþi unul din produsele sau
amestecurile de mai jos, dupã caz:
- Coragen – 0,01%  + Score 250 EC –

0,015% + Merpan 80WDG – 0,15%;
- Avaunt 150 SC – 0,033% + Chorus
50 WG – 0,03% + Folpan 80 WDG –
0,15%
- Insegar 25 WG – 0,03% + Embrelia
– 0,1%;
- Voliam Targo – 0,07%+ Clarinet–
0,1% + Antracol 70 WP – 0,3% 
- Proteus OD 110 – 0,05% + Luna
Experience 400 SC – 0,05% +
Dithane M45 – 0,2%

Pe solele pe care se înregistreazã
atac de acarieni se va adauga unul
din acaricidele: Envidor 240 SC –
0,04% sau Sanmite 20WP – 0,075%
sau Milbecnock EC – 0,05%.
Tratamentul se aplicã în perioada: tr. I

– 13.05 - 19.05.2014       
- tr. II – 23 - 29.05.2014

PRUN
- Calypso 480 SC – 0,02% + Dithane
M45 – 0,2%;
- Fastac 10 EC – 0,025% + Merpan
50WP – 0,25%;
- Karate Zeon – 0,015% + Folicur Solo
– 0,075 – 0,1%;
- Lamdex 5EC – 0,015% + Topsin 70
PU– 0,07%;
Tratamentul se aplica in perioada: tr. I
– 13.05 – 19.05.2014    tr.II – 23.05 –
29.05.2014

ÎÎnnttooccmmiitt,, 
iinngg.. ªªeerrbbaann VViiccttoorriiaa

SC LLIMADI SSERV SSRL 
cu ssediul îîn ccomuna

Voineºti vvã ooferã
urmãtoarele sservicii:

Lucrãri de amenajare a terenului,
drumuri, terasamente, sãpãturi;

Transporturi de marfã diversã;
Transport agregate minerale

diverse sortimente ;
Amenajãri silvice ºi exploatãri

forestiere;
Furnizare  ºi transport la domicil-

iu  de material lemnos;
Organizeazã la cerere excursii

interne ºi internaþionale la preþuri
fãrã concurenþã;

Transport cu autocar categoria I,
de 50 locuri în þarã ºi în strãinãtate;

Reparaþii utilaje ºi maºini agri-
cole, rectificãri, lucrãri de
strungãrie, alezat, hornuit;

Spãlãtorie auto;

VVãã aaººtteeppttããmm îînn ssaattuull
GGeemmeenneeaa-BBrrããttuulleeººttii 

((ffoossttuull SSiilloozz –– BBuurrllããnneeººttii))

CCoonnttaacctt 00772244 3366 7755 3366,,
LLiivviiuu OOnncceessccuu

Dragi copii, pãrinþi ºi profe-
sori, cu toþii ne aflãm la finele unui
an ºcolar în care fiecare dintre noi
am încercat sã ne implicãm în buna
desfãºurare a procesului de
învaþãmânt astfel cã este normal sã
ne autoevaluãm pentru a identifica
aspectele negative ºi a lua mãsurile
necesare pentru a le remedia.

În anul de învaþãmânt 2013-
2014, Sectia 5 Poliþie Ruralã
Voineºti împreunã cu Grupa de
Jandarmi Voineºti a desfãºurat un
complex de activitãþi în baza
“Planului de Mãsuri pentru creºterea
gradului de siguranþã a elevilorºi a
personalului didactic  ºi prevenirea
delicvenþei juvenile în incinta ºi în
zona adiacentã a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar” fãrã a
înregistra evenimente deosebite. Au
fost înregistrate mici incidente care
au fost soluþionate imediat, împre-
unã cu cadrele didactice, lundu-se
mãsurile necasare de prevenire.
Consider cã toate pãrþile implicate
ºi-au facut datoria în funcþie de
atribuþiunile pe care le-a avut.

Dupã un an de ºcoalã ºi
dupã o perioadã de examene o sã

vinã ºi o bine meritatã vacanþã în
care cu siguranþã fiecare copil va
încerca sã se simtã cât mai bine .

Astfel,  cred cã este nece-
sar ca noi adulþii sã discutãm cu
aceºtia ºi sã-I facem sã conºtien-
tizeze cã pot exista pericole în care
pot deveni victime. De aceea în
continuare o sã vã prezint câteva
sfaturi pentru cei mici dar ºi pentru
pãrinþi:
- nu lãsaþi copii nesupravegheaþi;
- atenþie la consumul de bãuturi
alcoolice ºi la anturajul pe care-l au;
- atenþie la locurile de scãldat ºi cu
cine merg acolo;
- nu lãsaþi copii in baruri sau la
jocuri electronice;
- þineþi permanent legãtura cu
aceºtia pentru a ºti unde se aflã;
- angrenaþi copii în activitãþi 
commune ºi faceþi-vã timp sã le
cunoaºteþi preocupãrile;

ªEFUL SSECÞIEI 55 PPOLIÞIE
RURALÃ VVOINEªTI

INSPECTOR PPRINCIPAL DDE
POLIÞIE

UÞÃ NNICOLAE GGABBRIEL
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CÃSÃTORII

DECESE

NÃSCUÞI
1. COBIANU  NICOL
– ANNAMARIA
2. ZÃVOIANU
PATRICK –ANDREI
3. VASILE  ANDREI –
CODRUÞ
4. DUMITRU  MARIA -CÃTÃLINA

ÎÎii ddoorriimm vviiaaþþãã lluunnggãã 
ººii ffeerriicciittãã!!

1. TOMA VASILE – 
CATALIN ºi TUDORACHE
IULIANA – ANDREEA
2.PÃTRU  GABRIEL ºi  BUTOI
IONICA
3.SÎRBU  CRISTIAN ºi  NÃLBEA
PETRUÞA - GABRIELA

LLaa ddoorriimm „„CCaassãã ddee ppiiaattrrãã““!!

STARE CCIVILÃ
1177..0044.. 22001144 - 2222..0055..22001144

1. VLAD  PETRANA
2. ONCIOIU  VASILE
3. DUÞÃ MARIEA
4. PLEªEA MARIA
5. MIRIÞÃ VERGINIA
6. STÃNESCU  MARIA
7. PISICÃ VASILE
8. IACOB  ELISABETA
9. BUCURA GHEORGHE

DDuummnneezzeeuu ssãã-ii 
ooddiihhnneeaassccãã!!

ªªccooaallaa VVooiinneeººttii 
aa ffoosstt rreepprreezzeennttaattãã

ccuu cciinnssttee  llaa
OOlliimmppiiaaddaa SSppoorrttuulluuii
ªªccoollaarr  llaa kkaarraattee ––

ffaazzaa jjuuddeeþþeeaannãã
Sala Sporturilor din oraºul

Pucioasa a fost gazda Olimpiadei
Sportului ºcolar la karate – faza
judeþeanã, organizatã duminicã, 11
mai 2014, de cãtre Inspectoratul
ªcolar Dâmboviþa, Asociaþia
Judeþeanã de Karate ºi CS Kidava
Pucioasa.

Clubul Sportiv Koryo
Dragomireºti a deplasat un lot 
format din 21 de sportivi, aceºtia
reprezentând ºcolile unde învaþã.

ªcoala Voineºti a fost
reprezentatã cu cinste de 5 sportivi
de la secþia de karate din localitate
unde au reuºit, dupã o comportare
excelentã, sã obþinã medalii 
importante, fiind apreciaþi de cãtre
organizatori, în special de cãtre
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dâmboviþa.

Astfel, sportivul Cristea
Valentin a  reuºit obþinerea unei
medalii de aur la Kumite, eleva
Dirstaru Camelia o medalie de
argint la kumite ºi o medalie de

bronz la kata, Cocoº Alexandru o
medalie de bronz la kata, Nedelcu
Alexandru douã medalii de argint la
kata ºi kumite, în timp ce sportivul
Ene Silviu a ocupat locul V la
ambele probe.

O comportare meritorie,
care confirmã forma bunã în care se
aflã lotul voineºtean de karate,
urmând o perioadã de pregãtire
intensã pentru o comportare la fel
de reuºitã la Cupa Koryo
Dragomireºti, care va avea loc pe
31 mai 2014, la Cãminul Cultural din
localitatea Dragomireºti, judeþul
Dâmboviþa.

Antrenorul clubului,  Viorel
Marinoiu, apreciazã atenþia de care
se bucurã lotul voineºtean din
partea conducerii Primãriei Voineºti,
rezultatele obþinute fiind rodul unei
colaborãri fructuoase între cele
douã pãrþi implicate în activitatea
sportivã : Clubul Koryo ºi Primãria
Voineºti.

Telefoane uutile: 00723 1142 6661 –– PPrimar ;; 00723 1142 6662 –– VViceprimar; 00245
679 3324 –– PPrimãrie ((relaþii ccu ppublicul); 00245 6679 4450 –– FFax
Adresa: VVoineºti, sstr.Principalã, nnr.145; 
e-mmail: cconsiliullocalvoinesti@yahoo.com; wweb: wwww.primarievoinesti.ro
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DDEESSPPRREE VVIIRRTTUUTTEE ªªII PPÃÃCCAATT
Virtutea creºtinã este

deprinderea statornicã de a face
binele  datoritã puterilor fireºti ale
omului ºi ajutorului harului dumneze-
iesc. Biserica noastrã ne învaþã cã
virtuþile se împart în douã categorii:

Virtuþi creºtine teologice, adicã 
virtuþile care se dobândesc cu 
ajutorul harului ºi se întãresc prin
stãruinþa statornicã a noastrã. 

Virtuþi creºtine morale, adicã 
virtuþile care sunt înnãscute în om ca
puteri ºi se dezvoltã în chip
desãvârºit ca deprinderi cu ajutorul
lucrãrii harului lui Dumnezeu.

Virtuþile teologice sunt 
credinþa, nãdejdea ºi dragostea
(ICorinteni 13,13). Acestea constituie
cea mai bunã zestre spiritualã a
noastrã în lupta contra pãcatelor ºi
pentru dobândirea mântuirii. Sfânta
Scripturã ne spune cã între virtuþile
teologice, cea mai mare este
dragostea. “Ci acum rãmân acestea
trei, credinþa, nãdejdea ºi dragostea”
(I Corinteni 13,13). Iubirea este cea
mai însemnatã virtute teologicã 
pentru cã este dovada biruinþei
asupra pãcatului. Dacã credinþa ºi
nãdejdea  mai pot fi în sufletul
creºtinului împreunã cu pãcatul,
iubirea nu poate trãi decât acolo
unde pãcatul este biruit definitiv.

Credinþa ºi nãdejdea ne
apropie de Dumnezeu, dar în acelaºi
timp ne aratã ºi depãrtarea dintre noi
ºi El. Iubirea însã ne uneºte în forma
desãvârºitã cu Tatãl ceresc ºi ne
chezãþuieºte dobândirea asemãnãrii
cu El.

Dacã credinþa ºi nãdejdea
mai pot lãsa pe credincioºi sã
rãmânã despãrþiþi unii de alþii, iubirea
nu îngãduie aceasta, ea îi aproprie
pe oameni, îi înfrãþeºte ºi îi face sã
munceascã cinstit ºi corect ºi sã 
trãiascã în pace.

De aceea, Mântuitorul Isus
Hristos face din iubire semnul dupã
care pot fi cunoscuþi adevãraþii Sãi
ucenici. „Întru aceasta vor cunoaºte
toþi cã sunteþi ucenicii Mei, dacã veþi
avea iubire unii cãtre alþii” (Ioan
13,35).

Înþelepciunea creºtinã este
puterea sufleteascã a omului 
transformatã cu ajutorul lui

Dumnezeu în deprindere de a vedea
în orice împrejurare ce anume cere
legea moralã creºtinã ºi care sunt
mijloacele cele mai potrivite pentru
înfãptuirea hotãrârilor luate.

Dreptatea creºtinã este 
puterea sufleteascã a omului, trans-
formatã în deprindere cu ajutorul lui
Dumnezeu, de a-ºi împlini toate
datoriile sale în funcþie de însemnã-
tatea lor.

Cumpãtarea creºtinã este
puterea sufleteascã a omului de a-ºi
împlini trebuinþele de hranã, precum
ºi de a-ºi orândui simþãmintele, 
vorbele ºi în general toate faptele
sale, situându-se în limitele îngãduite
de rânduielile creºtineºti.

Bãrbãþia creºtinã este 
puterea sufleteascã a omului de a nu
fugi din faþa greutãþilor, ci de a lupta
cu rãbdare ºi îndrãznealã pentru 
înlãturare lor.

Dupã învãþãtura Sfintei
Biserici, pãcatul este cãlcarea
conºtientã a legii dumnezeieºti, adicã
neîmplinirea voii lui Dumnezeu (IIoan
3,4). Se poate vorbi de pãcate
uºoare ºi grele. Pãcatele uºoare
slãbesc numai, nu nimicesc cu totul
legãtura noastrã cu Dumnezeu;
pãcatele grele însã ne îndepãrteazã
de Creator ºi atrag dupã ele pedepse
grele. Pãcatele grele sunt: mândria,
iubirea de argint, desfrânarea, invidia,
lãcomia, mânia ºi lenea. Pãcatele
grele au urmãri dezastruoase pentru
viaþa moralã a creºtinului, de aceea
trebuie sã fie evitate ºi ocolite pentru
a nu a avea suferinþe grave. Tot
pãcate grele sunt ºi cele împotriva
Duhului Sfânt ºi cele strigãtoare la
cer. Pãcate împotriva Duhului Sfânt
sunt ateismul sau necredinþa,
deznãdejdea ºi ura împotriva lui
Dumnezeu ºi a semenilor, iar
pãcatele strigãtoare la cer sunt
uciderea (inclusiv a pruncilor),
sodomia, asuprirea vãduvelor,
orfanilor ºi sãracilor, oprirea plãþii
lucrãrilor ºi necinstirea pãrinþilor.

În aceastã luptã
duhovniceascã a noastrã ne sunt
aproape oameni buni ºi plini de 
virtuþi, care prin sfaturi folositoare ºi
prin exemplul lor ne ajutã sã ne
îndreptãm spre o viaþã de sfinþenie.

Din nenorocire, cei mai mulþi oameni
îi invidiazã nu pe cei buni, ci pe cei
rãi, adicã pe oamenii vicleni ºi înºelã-
tori, duplicitari, pe lacomi ºi avari, pe
cei care sunt în stare de orice pentru
interesul lor, pentru bogaþii ºi funcþii,
afectându-i ºi nedreptãþindu-i fãrã
mustrare de conºtiinþã pe ceilalþi. În
acest context, sfântul apostol Pavel
ne aminteºte cã „plata pãcatului este
moartea, iar harul lui Dumnezeu viaþa
veºnicã în Hristos Isus Domnul nos-
tru (Romani 6,23). Sfântul Ioan Gura
de Aur ne învaþã cã nimeni nu poate
spori în virtute dacã nu este plin de
harul Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt
nu locuieºte în suflete cãldicele, ca
sã dobândim har trebuie ca sufletul
nostru sã aibã râvna spre orice
lucrare a lui Dumnezeu. 

Dintotdeauna Biserica lui
Hristos a propovãduit prin învãþãturã
sa evanghelica despre bogãþia
netrecãtoarea a virtuþilor ºi foloasele
lor binefãcãtoarea pentru oameni.
Sfântul Ciprian al Cartaginei ne
aminteºte faptul cã cine are pe
Dumnezeu ca Tatã Creator ºi
Proniator, trebuie sã priveascã ºi sã
înþeleagã Biserica în calitatea ei de
mamã iubitoare, punct esenþial ºi 
crucial de reper duhovnicesc pentru o
concepþie ºi mentalitate de viaþã
solidã ºi sãnãtoasã. De aceea este
necesar sã ne apropiem de bisericã,
sã participãm efectiv ºi afectiv la
viaþa ei pentru a primi Cuvântul lui
Dumnezeu, urmând în viaþã calea
cãtre Hristos, împãrtãºind-se de toate
virtuþile pãmânteºti. Sã avem în
vedere ca obiectiv al vieþii cinstea,
corectitudinea, responsabilitatea,
seriozitatea ºi armonia dintre semeni.

Sã ne abatem fãrã întârziere,
iubiþi fraþi creºtini, de pe drumul
pierzãtor al rãutãþii ºi sã mergem pe
drumul mântuitor al virtuþilor, pentru
cã astfel în aceastã viaþã trecãtoare
vom primi binecuvântarea lui
Dumnezeu ºi în cealaltã ne vom
bucura de bunãtãþile nestricãcioase
ale Împãrãþiei Cerurilor. Amin!

Preot pparoh
Constantin VVrãbiescu

Parohia GGemenea BBrãtuleºti


