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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
- Raport de activitate luna mai 2017 -

Dragii mei,

Chiar dacă în luna mai ploile parcă nu au vrut să se

oprească, printre picături, cum spune românul, ne-am

continuat activitatea în cadrul proiectelor aflate în

derulare la nivelul localităţii noastre.

Ce am făcut?
• Pentru proiectul privind “Modernizarea prin asfaltare
drumuri de interes local în satele Gemenea-Brătuleşti şi
Voineşti”, am finalizat lucrările privind turnarea ambelor
straturi (binder şi strat de uzură) pe străzile Păpuşeşti
şi Bazinului de Apă în satul Voineşti. Se lucrează la
profilarea şi betonarea şanţurilor, pe ambele părţi sau
numai pe o parte (cum ne permite traseul şi conform
proiectului tehnic), iar apoi vor fi montate podeţe pentru
acces în gospodării, unde situaţia se impune. Fiecare
gospodărie va beneficia de un singur podeţ pentru
accesul în gospodărie, pe o lungime de 4 m. 
• Am demarat proiectul intitulat “Modernizare baze
sportive existente în satele Voineşti şi Izvoarele”.
Terenurile exintente vor fi nivelate, se va aplica folie de

protecţie, se vor monta plase din oţel sudate de Ø 6 mm,
se va turna beton (B300) care va fi elicopterizat, vor fi
tuşate corespunzător cu vopsea cauciucată, vor fi
reparate gardurile împrejmuitoare şi vor fi montate plase
noi la porţile de minifotbal existente. Valoarea totală a
acestui proiect este de 200.000 lei, fonduri suportate din
bugetul local al comunei Voineşti.

• Mulţi dintre dumneavoastră v-aţi întrebat de ce a fost
arat terenul de fotbal din Onceşti. L-am arat fiindcă
ne-am propus, în regie proprie, să înfiinţăm un teren de
fotbal modern. După arătură, terenul a fost discuit,
frezat, nivelat şi însămânţat cu 400 de kg de gazon de cea
mai bună calitate. Sperăm să avem, în satul Onceşti, un
teren de fotbal cu gazon excepţional.
• Pentru casa mortuară din satul Suduleni, am finalizat
procedura de achiziţie publică urmând ca, în prima parte
a lunii iunie, să emitem ordinul de începere a lucrărilor,
cu termen de finalizare şase luni.
• La intrarea în incinta Centrului de Sănătate Voineşti,
am confecţionat şi montat o poartă de acces în lungime
de 6 m, pe role, deoarece cele existente erau depreciate
fizic şi moral. Valoarea lucrărilor este de 2.500 lei, din
bugetul local.
• Din cauza ploilor însemnate cantitativ, strada Roşeşti
din satul Onceşti a fost distrusă. În regim propriu, cu
utilajele din dotarea Primăriei, am balastat şi profilat
strada şi am construit două podeţe tubulare, pentru
captarea şi dirijarea apelor pluviale.

Ne aşteaptă o vară în care vom avea foarte mult de
muncă, avem multe de făcut şi, prin intermediul Gazetei
de Voineşti, vă vom ţine la curent cu absolut tot ceea ce
se petrece în localitatea noastră. Nu uitaţi: NE ŢINEM DE
CUVÂNT!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră

Dănuţ Gabriel Sandu
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Un tip se duce la preot :
- Părinte, am păcate mari.
- Spune fiule, Dumnezeu e mare şi iartă.
- Părinte, în timpul războiului, am ascuns un evreu în beci.
- Fiule, ăsta nu e păcat, i-ai salvat viaţa. Mergi cu Domnul 
liniştit acasă.
- Da, Părinte, dar i-am cerut 20 de dolari pe zi.
- Fiule, asta nu este bine. Ai profitat de necazul lui. Dar, totuşi, i-ai
salvat viaţa. Mergi acasă, ţine post două săptămani şi fă rugăciuni.
Omul pleacă, nu prea convins, şi după 5 minute bate la uşa 
preotului din nou. Intră şi îl întreabă:
- Părinte, crezi că ar fi bine să-i spun că s-a terminat războiul?

☺☺☺

Intră un popă într-un restaurant, se aşează la masă, cheamă
ospatarul şi îl întreabă: 
- Fiule, balenă aveţi? 
- Nu, părinte. 
- Caşalot aveţi? 
- Nu, părinte. 
- Rechin aveţi? 
- Nu, părinte. 
- Atunci dă-mi o costiţă de porc afumată şi Dumnezeu mi-e martor
că am vrut să mănânc peşte.

☺☺☺

Ion şi Maria nu puteau avea copii, aşa că s-au dus la un preot
foarte priceput. Acesta le-a spus că trebuie să meargă la o biserică
din Paris, să aprindă o lumânare şi vor reuşi... Zis şi făcut. Peste
şapte ani, preotul trecând pe lângă casa lor, se hotărăşte să le facă
o vizită. Ajunge la ei, sună la uşă şi îi deschide o fetiţă.
- Bună ziua, mama e acasă?
- Nu, e la spital, la maternitate, naşte pe al şaselea frate…
- Şi tata?
- Tata e plecat până la Paris să stingă o lumânare…

^

BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi
dezvoltarea dăunătorului/bolii: viermele mărului G I, tr. I şi II,
molii miniere, afide, acarieni, rapăn tr. IV şi V, făinare tr. V şi
VI, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
MĂR 

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea
tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat 
următoarele condiţii:
- maximul curbei de zbor
- depunerea primelor ponte
- condiţii optime de temperature şi precipitaţii;

Folositi unul din amestecurile de mai jos, după caz:
- Coragen - 0,15/ha(0,01%) + Score 250EC – 0,225 l/ha(0,02%)
+ Bravo 500SC – 2,5 l/ha (0,25%)
- Calypso 480 SC – 0,3 l/ha + Fontelis – 0,75 l/ha(0,05%) +
Dithane M 45 – 3 kg/ha(0,2%);
- Insegar 25WG – 0,6 kg/ha(0,03%) + Bellis – 0,8 kg /ha

(0,06%) + Merpan 80WDG – 2,25kg/ha (0,15%)
- Proteus OD 110 – 0,75l/ha (0,05%) + Luna Experience – 0,75
l/ha (0,05%) + Captan 80WDG-2,25kg/ha
- Voliam Targo +1,1 l/ha (0,08%)+ Maccani -2,25kg/ha
(0,15%)

Pe solele unde se înregistreaza atac de acarieni se va adăuga
şi unul din acaricidele: Nissorun 10WP – 0,45 kg/ha sau
Envidor 240 SC – 0,6 l/ha sau Milbeknock EC – 0,75 l/ha sau
Kanemite – 0,625 l/ha (0,045%).

Tratamentul se va aplica în perioada:
Tr I: 13-17.05.2017
Tr.II: 23-27.05.2017

DOZELE SUNT RAPORTATE LA UN VOLUM DE 1.500 L APA/HA;

Întocmit,
ing. Şerban Victoria

Pastila de ras
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Sensul creştin al vieţii
Plecând de la cuvintele din Sfânta Scriptură care ne

spun: “Iar viaţa vesnică este aceasta: Să Te cunoasca pe Tine,
Singurul Dumnezeu adevarat şi pe Isus Hristos pe care L-ai
Trimis(IOAN 17,3), putem observa că scopul vieţii creştine este
acela  de a-L cunoaşte pe Dumnezeu în primul rând, iar în al
doilea de a cultiva această cunoaştere în viaţa cotidiană.
Numai că în zilele noastre, viaţa aceasta este în fond o “altă
viaţă” faţă de cea propusă de Creator. 

Regăsind valoarea vieţii numai în specificul ei teluric,
pământesc, fără profunzimea care să-i confere o finalitate, ea
este desprinsă de izvor, de Dumnezeu. Prespectiva creştină
asupra vieţii indică faptul că ea nu este un bun oarecare, ci
este un dar, cel mai important şi de cea mai mare valoare, care
este suportul vital pentru celelalte valori şi de asemenea un
cadru psihologic în care se realizează valorile. Ar fi un non-sens
ca singura finalitate a vieţii să se regăsească doar în vieţuirea
terestră fără nici o altă deschidere, omul se descoperă ca fiind
o persoană animată de lumina harului care vine dintr-o altă
ordine existenţială.

Creştinul mărturisitor gândeşte lumea aceasta în pre-
spectiva a ceea  ce va urma imediat morţii trupeşti, de aceea
în actele de martiraj din primele secole, datorită credinţei în
Înviere, creştinii erau nepăsători în faţa morţii, privind-o ca pe
o izbăvire, cu mult curaj, bărbăţie şi stăpânire de sine. Sfântul
Apostol Pavel ne aminteşte că, dacă Hristos n-a înviat, zadar-
nică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi cred-
inţa voastră “(I- CORINTENI15,14). În aceste cuvinte se
regăseşte  izvorul acelei puternice stări de spirit care a carac-
terizat întreaga concepţie creştină. De aceea această credinţă
rămâne forţa de inspiraţie fundamentală a bisericii din toate
timpurile care au urmat. Acest sentiment de bucurie
nemărginită s-a cristalizat într-o viziune totală asupra lumii,
formularea ei canonică, evoluţia şi fixarea în concept religioase
având loc în secolele ce au urmat prin scrierile Sfinţilor Părinţi
şi practica bisericească.     

Este demn de reţinut faptul că trăirea în lumina
Învierii, credinţa statornică în Iisus Hristos şi rugăciunea zilnică
au găsit un răspuns la toate problemele vieţii cotidiene.

Creştinul adevărat plin de Duh Sfânt a reuşit astfel să iasă
biruitor în lupta cu toate încercările, necazurile şi nenorocirile
vieţii, devenind puternic în valorile Evangheliei. Unele slăbiciu-
ni ale firii omeneşti, datorită în special păcatelor şi patimilor, s-
au transformat, prin forţa harului, într-o stare de mulţumire
lăuntrică şi pace sufletescă, plasându-l pe om în zona gândirii
pozitive, optimiste, găsind astfel o motivaţie puternică asupra
existenţei vieţii pe pământ, urmând calea virtuţilor morale
care îl înnobilează şi îl ridică spre înălţimea gândului smerit.

Este golită de sens viaţa din care este absent
Dumnezeu, aceasta nu are demnitate şi calitate, persoana
umană în care nu se manifestă realitatea transcedentă, unde
nu este prezent nimic înălţător se reduce la animalitate ,
actionând numai instinctual.

Mântuitorul Iisus Hristos este sensul vieţii omului,
deoarece El Şi-a dovedit iubirea şi dragostea de Fiu în faţa
Tatălui ceresc, jerfindu-se pe cruce pentru păcatele omenirii
întregi, rămânând Modelul suprem de dăruire totală prin slu-
jirea aproapelui, eliberându-l din robia păcatelor şi biruinţa
asupra morţii.

Asumarea misiunii şi a responsabilităţii de a fi creştin
înseamnă a recunoaşte că fiecare clipă a vieţii noastre provine
din veşnicia divină, că timpul vieţii noastre este echivalent cu
prezenţa proviatoare a lui Dumnezeu în ea. Practica rugăciuni
îi conferă lui Dumnezeu posibilitatea de a fi prezent în viaţa
omului în mod concret. Scopul rugăciunii fiind curăţirea de
patimi, îndepărtarea ispitelor şi prin dobândirea iubirii  creş-
tine obţinerea sănătăţii trupului şi a sufletului.

Putem concluziona că omul prin purtare de trup este
înrudit cu pământul, cu natura înconjurătoare , iar prin purtare
de suflet, de spirit,  este înrudit cu Dumnezeu,  cu lucrarea har-
ică. Datoria sfântă a gândirii umane este să conştientizeze
aceste două dimensiuni existenţiale, să le slujească după
specificul lor, idealul sau ţelul suprem fiind mântuirea sufletu-
lui şi a trupului, adică moştenirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Preot Vrăbiescu Constantin,

Parohia Gemenea-Brătuleşti

AVEM FARMACIE VETERINARĂ ÎN VOINEŞTI
S-a deschis în Voineşti, str.
Principală, nr. 130 (în
apropierea magazinului
PROFI), Farmacia Veterinară
SC BIOVET SRL, dr. vet.
Mîndroiu Nicolae. Programul
de funcţionare este de luni
până vineri, între orele 08:00
– 18:00 şi sâmbăta, de la ora
08:00 la 13:00. Duminica –
închis. Relaţii la numărul de
telefon 0245.679.271 sau
0729.169.383. 
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Cum să avem o inimă sănătoasă

Bolile de inimă fac anual milioane de victime, 
iar îngrijirea acestui motor al vieţii ar trebui să
devină o prioritate pentru toţi. Tot mai des 
auzim în jurul nostru de persoane care, deşi
în floarea tinereţii, cad răpuse de infarct 

miocardic sau stop cardiac. Iată numai câteva 
sfaturi menite să vă ajute să evitaţi aceste boli 
ale zilelor noastre, datorate în principal stilului 
de viaţă.

Ce poate face inima şi bolile ei
Inima, în regim normal, pompează 5 l de sânge pe minut, adică
7.200 l pe zi, bate de 60 de ori pe minut, deci de 31,5 milioane
de ori într-un an, ceea ce, trebuie să recunoaştem, înseamnă
multă muncă şi efort. Infarctul presupune blocarea unei
artere, ţesutul inimii nemaifiind alimentat cu oxigen, iar
stopul cardiac este urmarea unei dereglări a ritmului cardiac,
de exemplu a fibrilaţiei ventriculare, când inima bate de
200-300 de ori, după care se opreşte.

Încetaţi să mai fumaţi
Se ştie că fumatul are un rol nociv asupra sănătăţii în general.
Nicotina accelerează ritmul cardiac, contractă arterele şi
creşte presiunea arterială. Constituenţii nicotinei produc
angina pectorală, infarctul, arterita şi accidente cerebrale.
Riscul se accentuează o dată cu creşterea numărului de ţigări
fumate zilnic. Cei care încearcă să se lase de fumat pot încerca
să consume seminţe de floarea-soarelui şi o ceaşca de infuzie
de urzici sau ovăz zilnic, timp de 4-6 săptămâni. Seminţele de
floarea-soarelui au darul de a reduce pofta de nicotină, iar
infuziile fortifică vasele de sânge şi nervii, amortizând impactul
renunţării la tutun.

Lipsa de afecţiune conduce la boli ale inimii
Multe studii ştiinţifice au arătat că oamenii care sunt
înconjuraţi de afecţiune, care dăruiesc sau primesc zilnic
mângâieri şi atenţie au mult mai puţine probleme cu inima
decât ceilalţi. Dacă sunteţi singur puteţi adopta un mic animal
de companie: o pisicuţă sau un căţel care sigur vor şti să vă
răsplătească generozitatea, mângâierile şi dragostea. Nu faceţi
economie de mângâieri, de îmbrăţişări şi săruturi – nu
degeaba a fost numită inima responsabilă cu iubirea!

Algele marine prelungesc viaţa inimii
S-a demonstrat ca algele au darul de a stabiliza tensiunea
arterială, de a normaliza nivelul trigliceridelor, fosfolipidelor şi
colesterolului, dizolvă grăsimile din vasele de sânge. Algele pot
restabili eficienţa cardiacă, prelungi viaţa muşchiului inimii şi
stabiliza ritmul bătăilor ei.

Consumaţi alimente bogate în beta-carotine
Mâncaţi alimente bogate în beta-carotine: ele pot reduce
riscul unui infarct cu 40 la suta. Beta-carotenul poate fi întâlnit
în alimente ca: morcovii, spanacul, cartofii dulci, frunzele
verde închis, piersicile şi algele marine. Aveţi grijă ca zilnic
alimentaţia dumneavoastră să conţină cât mai multe astfel de
alimente.

Nu neglijaţi usturoiul
Numeroase studii au confirmat abilitatea usturoiului de a
reduce tensiunea arteriala, fosfolipidele şi colesterolul. El
fortifică inima, ajută la creşterea răspunsului sistemului
imunitar, reduce trombocitele şi stabilizează nivelul zahărului
din sânge. Pentru prevenirea bolilor inimii consumaţi zilnic
câţiva căţei de usturoi crud sau gătit. Acesta vă va ajuta la
reducerea nivelului colesterolului, răspunzător de atacurile de
cord, şi la o mai bună circulaţie a sângelui.

Mare atenţie trebuie acordată alimentaţiei
Uleiul proaspăt presat obţinut din germeni de grâu sau
seminţe de in este deosebit de hrănitor. Cea mai mare greşeală
făcută în domeniul nutriţiei priveşte absorbţia excesivă a
hidraţilor de carbon, care sunt lipsiţi de valoare nutritivă şi
care se găsesc în: zahăr, dulciuri, făina, băuturi alcoolice.
Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grăsimi
şi cu cât excesul în greutate este mai mare, cu atât creşte şi
procentajul persoanelor care suferă de maladii coronariene
(angina pectorală, infarct miocardic, ateroscleroza).

Cerealele sunt o comoară pentru sănătate
Consumaţi în cantităţi cât mai mari cereale, vegetale, fasole,
fructe, peşte, seminţe şi iaurt. Cerealele reprezintă cel mai
important segment al unei alimentaţii echilibrate. Ele nu ar
trebui să lipsească din alimentaţia zilnică. Cerealele nerafinate
reprezintă surse valoroase de proteine, carbohidraţi, vitamine
B şi conţin, de asemenea, grăsimi, fier, vitamina E şi în mod
excepţional fibre vegetale. Fibrele acţionează în intestin,
absorbind toxinele şi antrenând substanţele nocive. Nu
neglijaţi nucile, brânza şi laptele.

Beţi ceai cu aromă de lămâie
El este atât de întăritor pentru inimă încât un bătrân spunea
despre el: Cei care beau ceai cu aroma de lămâie zilnic vor trăi
veşnic! Puteţi, de asemenea, să cufundaţi o mână de frunze
proaspete de lămâie într-un pahar cu vin alb pentru o oră şi
apoi să beţi conţinutul în timpul mesei. Sau preparaţi un oţet
cu aromă de lămâie şi folosiţi-l la salate.

Evitaţi sedentarismul şi faceţi cât mai multă mişcare
Încercaţi să vă petreceţi timpul liber stând departe de
televizor, de confortul cu care v-aţi obişnuit şi mergeţi la
plimbare, săriţi coarda, înotaţi sau faceţi exerciţii fizice cât mai
variate. Acestea vor ajuta la revigorarea plămânilor sau inimii
şi vă protejează de bolile cardiovasculare. Important este să
faceţi regulat aceste exerciţii, indiferent de vreme şi anotimp.
Dar, dacă suferiţi de o afecţiune cardiacă, dacă simţiţi dureri în
zona pieptului sau a umerilor, dacă sunteţi slăbit şi ameţit,
dacă rămâneţi fără respiraţie după eforturi de mică intensitate
ori sunteţi în vârstă şi nu aţi făcut mişcare fizică niciodată,
trebuie să vă adresaţi medicului înainte de a începe o
activitate fizică regulată.

Asistent medical comunitar,

Cornelia Ionescu
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În “Naturalis historia”, 35 - 36, Pliniu cel Bătrân relatează modul în care a procedat pictorul Apelles (astăzi am spune,
ca s-a documentat) pentru realizarea portretului unui patrician roman, înveşmântat în toga îmbrăcată peste tunică, croită astfel
încât să înfăşoare corpul, lăsând libere braţul şi umărul drept. Era încălţat, evident, cu celebrele sandale romane. 

Pentru acurateţea redării unor elemente ale tabloului, pictorul s-a adresat meseriaşilor care produceau veştmintele
sau încălţările, iar după definitivarea picturii l-a solicitat pe cizmar pentru a se pronunţa în privinţa fidelităţii cu care au fost
pictate sandalele. După ce şi-a exprimat părerea în privinţa lor, cizmarul a îndrăznit să se erijeze în critic de artă, încercând să
facă aprecieri critice şi asupra altor elemente ale tabloului. Indignat de insolenţa lui, Apellus i-a strigat: “Ne sutor, ultra
crepidam!”, Cizmare, nu mai sus de sanda! 

Locuţiunea lui Apelles a căpătat cu timpul o semnificaţie mai largă, vizându-i pe cei care îşi atribuie fraudulos
cunoştinte pe care nu le au sau care fac aprecieri asupra unor lucruri care depăsesc competenţa lor. Am avut şi noi, românii,
nefericirea de a suporta un sfert de secol tirania şi impostura unui cizmar, căruia nu s-a găsit nimeni care să-i strige: “ Ne sutor,
ultra crepidam!”,  Cizmare, nu mai sus de sanda!

Rusaliile sau Duminica Cincizecinii sau Pogorarea
Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, nu este o sărbătoare cu
dată fixă, ci se prăznuieşte în fiecare an la 10 zile dupa Înălţare
şi la 50 de zile după Sfintele Paşti. 

Anul acesta prăznuim Rusaliile în zilele de 4 şi 5 iunie.
Rusaliile – de la latinescul “rosalia”, sărbătoarea trandafirilor –
a fost în era precreştină o sărbătoare păgână, preluată şi de
geto-daci din mitologia romană. A devenit sărbătoare creştină
după o predică a Sfântului Apostol Petru, în urma căreia peste
3000 de evrei care veniseră la Ierusalim pentru sărbătoarea
Cincizecinii, au primit taina botezului, convertindu-se la
creştinism. Astfel a luat naştere prima comunitate creştină
care a format nucleul ce a stat la baza intemeierii Bisericii Lui
Iisus Hristos. 

Pogorarea Sfântului Duh fusese proorocită cu multe
veacuri înainte de naşterea Mântuitorului, de Dumnezeu Tatăl,
prin Proorocul Ioil, apoi de Sfântul Ioan Botezătorul şi, ceva
mai târziu, de Iisus Hristos însuşi, în timpul Cinei celei de Taină.
Proorocirea s-a înfăptuit la 50 de zile după Paşti şi la 10 zile
după Înălţare, când Sfântul Duh s-a pogorât peste Sfinţii
Apostoli, sub forma unor limbi de foc, dându-le darul
glosolaliei, adică al posibilităţii de a vorbi în limbi diferite şi de
a înţelege rugăciunile creştinilor rostite în toate limbile
pământului. Încărcaţi de harul Sfântului Duh, Apostolii s-au
răspândit în toată lumea propovăduind învăţăturile
Mântuitorului. 

De Rusalii, atunci când sărbătorim Pogorarea
Sfântului Duh, există tradiţia să fie duse la biserică, spre
sfinţire crenguţe de tei sau de nuc, care simbolizează limbile
de foc ale Sfântului Duh, pogorâte peste Sfinţii Apostoli. După
ce sunt sfinţite, crenguţele se agaţă la icoane sau la streaşina
casei, existând credinţa că îi apără pe creştini de toate relele,
ba chiar că au şi puteri miraculoase, ajutând la vindecarea
bolilor sau la alungarea vijeliilor sau a grindinei. 

În fiecare an, în Ajunul Rusaliilor, creştinii sărbătoresc
Moşii de Vară sau Moşii de Rusalii. Atunci sunt pomeniţi morţii

(moşii), ale căror suflete se crede că, după ce îşi părăsesc
mormintele în Joia Mare dinaintea Paştilor, bântuie lumea
celor vii, întorcându-se în mormintele lor în Ajunul Rusaliilor. 

În mitologia românească se crede că cei care nu
respectă şi nu ţin sărbătoarea Rusaliilor, vor avea mult de
suferit, fiind pedepsiţi de Iele, făpturi fabuloase de origine
uneori celestă, alteori terestră, înzestrate cu puteri magice,
care-şi au sălaşul în păduri sau pe malurile apelor şi care se
adună noaptea pe lună, în poiene, în luminişuri de pădure sau
în câmpiile înflorite, scăldându-se goale în apa izvoarelor sau
dansând despletite. Ielele, cunoscute în mitologia românească
sub numele de Vântoasele, Şoimanele, Frumoasele,
Maiestrele sau Rusaliile, inspira teama mai ales atunci când
incing dansul lor, un ritual magic, încarcat de taine şi simboluri
inaccesibile muritorilor. Se crede că nu le fac niciun rău celor
care se feresc să le întâlnească, dar devin extrem de rele dacă
cineva le surprinde dansând sau călcă, chiar şi din greşeala, pe
locul unde au dansat. Fiind înzestrate cu puteri de seducţie, îi
amăgesc pe flăcăi, apoi le iau minţile, smintindu-i. 

În credinţele populare, pentru însănătoşirea celor
care “s-au îmbolnavit de Iele” , se recurgea la farmece, la
decântece de invocare sau de alungare ori la vrăji. În sudul
Romaniei şi în Molddova se credea că singurul leac pentru
însănătoşirea celor care au privit Hora Ielelor şi le-au fost luate
minţile, este Căluşul, un dans ritual, legat de Rusalii.  

Mitul precreştin al Ielelor, al Rusaliilor, s-a suprapus în
timp peste sărbătoarea Rusaliilor, devenită din sărbătoare
păgână, sărbătoare creştină, păstrându-se doar obiceiurile,
datinile, legendele sau superstiţiile legate de Iele sau de
Rusalce, fiicele lui Rusalin- Imparat, care îi urăsc şi se răzbună
pe foştii supuşi păgâni ai tatălui lor trecuţi la crestinism. 

P.S. În anul 2008, Parlamentul României a adoptat legea prin
care sărbătoarea Rusaliilor a fost declarată sărbătoare
legală, românii bucurându-se de atunci de o zi de odihnă în
plus.

De la o sărbătoare păgână, la Marele Praznic
Împărătesc al Rusaliilor

Cizmare, nu mai sus de sanda!

Pagină realizată de Mircea Vlad
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Echipa de fotbal AS SPORTUL VOINEŞTI a fost
înfiin�ată în anul 2016 şi înscrisă în campionatul judeţean de
fotbal în Liga a VI-a, având ca obiectiv promovarea în Liga a
V-a. După primele 3 etape, echipa s-a instalat în fruntea
clasamentului unde se află şi în acest moment, cu 9 puncte
faţă de locul 2 şi 13 puncte faţă de locul 3, cu patru etape
înainte de finalul campionatului.

În proporţie de 95%, echipa este promovată în
eșalonul superior, dar ne dorim să nu suferim nicio înfrângere
până la finalul campionatului, pentru a ne putea  bucura de
îndeplinirea acestui obiectiv. 

Lotul de jucători este format din: Zgâmbău Marian şi
Ciortan Dumitru (portari), Manea Marius, Popa Bogdan,
Nicolaie Laurenţiu, Ioja Daniel, Comănescu Cosmin, Bucur
Alexandru, Ana Aron, Călinescu Traian (fundaşi), Stan Bogdan,
Iamandache Traian, Palade Costi, Pană Marius, Tănase Andrei,
Niţă Georgian (mijlocaşi), Moraru Marius, Oprea Adrian,
Oprea Iosif, Badea Robert şi Sandu Iulian (atacanţi).

În acest moment, SPORTUL VOINEŞTI are acumulate
53 puncte, din 17 victorii, 2 meciuri egale şi 3 înfrângeri, fiind
singura echipă de fotbal ce activează la noi în jude� care nu a

suferit nicio înfrângere în acest retur de campionat, motiv  de
mândrie şi de speran�ă pe mai departe.

Aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără ajutorul şi
sacrificiul unor oameni cu suflet mare, care au fost sau care au
rămas lângă echipă.  Aş vrea să-i men�ionez aici pe domnul
Popa Decebal - președintele clubului, care ne-a sprijinit din
toate punctele de vedere şi fără ajutorul căruia nu am fi reușit
să realizăm ceea ce ne am propus, şi domnul primar Sandu
Gabriel, care ne-a fost întodeauna alături. Nu în ultimul rând,
mul�umim domnilor Gălie Gabriel şi Bucur Sandu care, la
rândul lor, ne-au ajutat cât au putut, dar care, din motive
subiective sau obiective, nu se mai află lângă echipă. În același
timp, mul�umim tuturor sus�inătorilor care au fost lângă noi la
jocurile de acasă şi din deplasare. 

În încheiere, vă invit să ne fiţi alături şi la ultimele 3
etape care au rămas de jucat şi să sărbătorim promovarea în
liga a V-a şi revenirea echipei comunei noastre într- un eșalon
superior.

� Antrenor, 

Marius Momel

NEDUMERIRE
Încă o dată ne-am pălmuit singuri primind prin efectul de boomerang “roadele” strădaniei noastre de a jecmăni

bezmetic Natura de toate resursele ei, pentru un iluzoriu trai facil tocmit în hârtia aia, falsă ca și inten�iile noastre, intitulată BAN,
uitând cu desăvârșire că avem datoria de a lăsa moștenire copiilor noștri un mediu sănătos.

La ce mai plângem că ne-au fost afectate planta�iile pomicole când noi înșine stricăm echilibrul climatic prin despădurir-
ile sălbatice chiar și în zone care, pe hârtie, sunt Spa�ii Protejate? Câ�i cunosc, oare, că din pădurile care existau pe Pământ mai
supravie�uiesc doar 20%? Dacă 80% din păduri au fost exterminate până acum cu mijloace rudimentare, plecând de la ferăstrău
până la banala drujbă, oare în cât timp vor dispărea și cei 20% rămași din păduri cu mașinăriile ultramoderne de defrișat parcă
desprinse din filme știin�ifico-fantastice? Oare, ne vom trezi înainte de a fi prea târziu? Oare, vor putea vedea și strănepo�ii noștri
codrii altfel decât în fotografii?

Eu, încă mai sper la întoarcerea cu respect fa�ă de Natură, care este de fapt căminul nostru, poate nu va reuși să
demoleze tot genera�ia asta bolnavă de înavu�ire și va veni vremea tinerilor în care îmi pun toate speran�ele că îi văd
preocupa�i de a planta, de a cură�a deșeurile lăsate de niște ignoran�i ca noi, dacă Natura ne-a creat, trebuie să găsească și un
remediu că, altfel, va fi cam așa:

Cum de m-a�i uitat
Și nu ști�i de mine?
Eu totul v-am dat

Și-n schimb am luat
RĂU, plată la bine.

Singur m-am lăsat
Călcat în picioare
Din zori la-nserat 
Nu m-am supărat

Chiar mi-era-ncântare.

Apă, aer, hrană
Și covor de flori

Pentru suflet prană
Ca cerească mană

Vi le-am dat comori.

Și mi-a�i mul�umit
După-a voastră fire

M-a�i batjocorit
Și m-a�i siluit

Câtă nesim�ire!

Cum pute�i să fi�i
Răi cu cin’ vă �ine?
Mă-ntreb ce sim�i�i
Când mă jecmăni�i?

Fie-vă de bine.

Dar voi ve�i afla
Cândva legea firii

Și ve�i regreta
Dar n-a mai conta
Ve�i fi da�i pieirii.

Și de ve�i vrea vină
De-o�i vrea vinova�i
Doar la voi pricină

În firea haină
Cerca�i să afla�i.

Că de avea�i minte
Câtuși de pu�ină

Nu făcea�i morminte
Pentru lucruri sfinte

Trăia�i în lumină.

N-am ce vă mai face
A�i ales de-acum

Chiar de nu îmi place
Ultima mea pace
V-o ofer postum.

Am să vă fac pierdu�i
Într-o altă stare
În veci neștiu�i
Și necunoscu�i

Cu totu-n uitare.

Asculta�i aci
Dreptul meu cuvânt
Când nu ve�i mai fi

Eu voi înflori
Și-oi întineri

Cum n-am fost nicicând.

Semnez: PĂMÂNT

� Zaharia Sacagiu_Voinești

Sportul Voineşti promovează în Liga V-a
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Miriţă Sebastian-
Florin
2. Oprea Tudor-
Mihail
3. Deliu Anais-Maria
4. Oncescu Flavia-
Maria

5. �încu maria-Yasmina

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Vasile Ionuţ-Vicenţiu şi
Marinescu Cătălina-Nicoleta
2. Ristea Alexandru-Cătălin şi Stoica
Andreea-Elena
3. Șontea Petruţ şi Răduţă Elena-
Costinela
4. Preda valentine-Gabriel şi Banu
Elena-Larisa
5. Vlad Mircea şi Amarandei Mihaela

Cornelia 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
21.04.2017 - 19.05.2017

DECESE

�1. Filip Maria

2. Paraschiv Aurelia

Dumnezeu 

să-i odihnească!

Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail:

consiliullocalvoinesti@yahoo.com

adresa web:
www.primarievoinesti.ro

Telefon & Fax:
0723.142.661 – Primar 

0723.142.662 – Viceprimar 
0245.679.324

Relaţii cu publicul
0245.679.450  – Fax 

POVEŞTI DESPRE NOI ŞI VOI(NEŞTI)
(Dacă v-a fost dor de noi… am revenit!)

“Povestea” de astăzi poate fi numită şi “Jurnal de vacanţă” sau “Ecou…
din vacanţă”. De ce? Pentru că, în perioada 24-27 aprilie 2017, Şcoala Gimnazială
Voineşti (domnul profesor Savu Teodor, mai precis) a organizat o excursie în Delta
Dunării şi pe litoralul Mării Negre. Vremea a fost răcoroasă, dar însorită , iar
condiţiile de masă şi cazare deosebite.

În prima zi , ne-am urcat în
autocarul domnului Grigore Constantin,
ce ne-a condus în mai toate excursiile, şi
am pornit la drum.  Am ajuns la Galaţi, am
trecut Dunărea cu bacul şi apoi am vizitat
câteva mânăstiri dobrogene. A doua zi a
fost cea mai emoţionantă: o excursie cu
vaporaşul “Europolis”, în Delta Dunării. Şi
acum Delta ne-a oferit acea feerie
acvatică, sălbatică, liniştită şi solemnă,
fiindcă nu degeaba este considerată un
“colţ de Rai” unic în Europa.

În ziua a treia, am ajuns la Marea Neagră unde ne-au impresionat
albastrul ei intens, Cazinoul, reprezentaţia de la Delfinariu şi plimbarea pe
spectaculoasa pasarelă de la Mamaia. Nu-i aşa că regretaţi că nu aţi fost cu noi?

Prof. Elena Pădure

Mulţumim, prieteni dragi,
oameni cu suflet!

� Doamna Simona Bobea, reprezentantă a Asocia�iei Ovidiu Ro, a fost în
vizită la grădiniţele cu program normal din Izvoarele, Suduleni şi  Manga, împre-
ună cu doamna asistent social Monica Liţescu, din cadrul Primăriei Voinesti, pen-
tru a le vorbi copiilor despre importanţa cunoaşterii, în cadrul proiectului
“Caravana-Poftă de carte”. Au fost prezentate reguli despre igiena personală şi
hrană sănătoasă. La sfârşitul întâlnirii, copiii au făcut degustări de fructe şi
legume.  Atât copiii, dar şi părinţii au fost foarte încântaţi de lucrurile aflate, iar
invitaţii au fost plăcut surprinşi de curiozitatea celor mici şi isteţimea răspun-
surilor primite. 

� Doamna Ionescu Cornelia,
asistent medical comunitar în cadrul
Primăriei Voineşti, ne-a surprins în mod
plăcut cu o vizită la Grădiniţa Izvoarele.
Tema întâlnirii a fost “Ascultă-ţi
inimioara!”. Doamna asistentă a vorbit cu
cei mici despre importanţa sănătăţii, dar
şi despre regulile de igienă personală.
Informaţiile au fost foarte utile iar fiecare
dintre cei prezenţi a primit un mic cadou
constând în produse de igienă personală.
Evenimentul a fost realizat şi cu implicarea Primăriei Voineşti. Mulţumim, pe
această cale,  pentru sprijinul acordat , dat fiind faptul că darurile au adus o mare
emoţie şi bucurie în inimioarele lor de copii. Mulţumim,  prieteni dragi, oameni
cu suflet!

Prof. Inv. Presc. Oprescu Elena, Grădiniţa Izvoarele
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După cum v-am obişnuit în numerele trecute ale
“Gazetei”, rubrica “Aşa Da! Aşa Nu!” este dedicată unor cazuri
deosebite care ne onorează sau, dimpotrivă, ne revoltă. De
această dată, avem datoria de a fi recunoscători pentru un
gest care a făcut posibil ca demersurile noastre să nu fie
îngrădite, iar activitatea să-şi urmeze bunul mers.  

Având în derulare proiectul de extindere a reţelei de
energie electrică între satele Voineşti şi Lunca, se impunea
postarea unor  stâlpi de susţinere a reţelei aeriene pe o
proprietate privată. În acest sens, aveam nevoie de acordul
scris al proprietarului care să ne permită accesul la stâlpii de
înaltă tensiune existenţi, atât pentru amplasarea noii reţele,

cât şi pentru intervenţiile ulterioare.
Contactând proprietarul terenului vizat, răspunsul a

venit prompt şi a fost unul pozitiv şi hotărât. Aşadar, lucrările
se vor desfăşura conform programului, iar zona va beneficia, în
cel mai scurt timp, de toate utilităţile, dintre care cel mai
important: curentul electric.

Persoana în cauză a dorit să-şi  păstreze anonimatul,
dar noi nu ne putem abţine în a spune: Mulţumim, doamnă
Elena B.!

Viceprimar,

Claudiu Popa

AŞA DA!

Bunicii, oameni cu argint în păr şi aur în inimă!
Văd zilnic în Voinești bunici care

își �in nepo�ii de mână în drum spre
școală sau spre grădini�ă, care își
așteaptă grijulii nepo�ii după terminarea
orelor sau care participă la ședin�e în
locul părin�ilor. E minunat să îi vezi atât
de implica�i în educarea nepo�ilor,
purtându-le de grijă, oferindu-le
dragoste necondi�ionată micu�ilor. Este
motivul pentru care m-am gândit că
acești bunici merită aprecia�i, chiar și
doar în câteva cuvinte dintr-o gazetă.

Bunicii aceștia sunt o sursă
inepuizabilă de mângâieri pentru
nepo�ei. Aceste prime manifestări de
tandre�e intensifică rela�ia afectivă între
bunici și nepo�i. Și este dovedit faptul că
acei copii care au avut șansa să profite
din plin de dragostea bunicilor au mai
multă încredere în ei, pentru că se simt
valoriza�i.

Mul�i bunici oferă, pe lângă
dragoste, un suport în educarea
nepo�ilor: îi ajută la teme, le dau sfaturi

nepre�uite sau, prin joc și activită�i ale
vie�ii cotidiene, le creează ocazii de a
învă�a cu plăcere. Nu înseamnă că se
substituie părin�ilor, ci că îi sus�in pe
părin�i și îi  completează, pentru că
aceștia nu au mereu timpul necesar de a
se implica în educa�ia copiilor. 

Cunosc bunici din comuna
noastră care sunt pentru nepo�i un
factor de stabilitate, în sensul că atunci
când familia este monoparentală, unul
dintre părin�i lipsind din diverse motive,
bunicii oferă un echilibru copiilor
printr-un mediu familial stabil. În astfel
de cazuri, prezen�a lor este salvatoare.

În sfârșit, rolul bunicilor se
definește și prin faptul că sunt
responsabili cu răsfă�ul. Alături de ei,
nepo�ii trăiesc o sărbătoare. Au voie să
mănânce mai multe dulciuri, să se culce
mai târziu, să se uite la televizor mai
mult, să sară în pat… Pe scurt, au
permisiuni “speciale” pe care nu și le
permit cu părin�ii. 

Judecând după lumina din ochii
bunicilor pe care îi întâlnesc pe holurile
școlilor, cred că au și ei de câștigat din
această legătură afectivă. Așadar, toată
lumea câștigă: nepo�ii - că au șansa de
a-și cunoaște bunicii, oameni cu inima
de aur; părin�ii - că au un ajutor pre�ios;
bunicii – că, odată cu nepo�ii, se reîntorc
în lumea copilăriei și retrăiesc fericirea
pură a unei legături privilegiate; școala –
că are alături oameni în�elep�i, cu expe-
rien�ă de via�ă. 

Prof. Gabriela Comănescu    

Ciubăr-vodă, personaj mitic sau real?
Pe tronul Moldovei a stat, pentru scurt timp (mai

puţin de două luni) un anume Ciubăr-vodă, personaj aproape
mitic evocat şi de Ion Creangă în Moş Nichifor Coţcariu: “Cam
pe vremea aceea trăia moş Nichifor în Ţuţuieni, pe când
bunicul bunicului meu fusese cimpoiaş la cumetria lui moş
Dediu din Vânători, fiind cumătru mare Ciubăr-vodă (...)”. 

Cine a fost de fapt Ciubăr-vodă? În anul 1448 se afla
pe tronul Moldovei Petru al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun. În
schimbul sprijinului acordat de Iancu de Hunedoara la
înscăunarea sa, domnitorul moldovean a participat în fruntea
a 3.000 de oşteni la marea bătălie purtată de Iancu împotriva
turcilor la Kossovopolje (Campia Mierlei, octombrie 1448).
Înfrângerea grea suferită în memorabila bătălie, a fost urmată,
la scurt timp, de moartea lui Petru al II-lea. Fiind deschisă lupta
pentru succesiunea la tron, într-o vreme extrem de tulbure

pentru Moldova, un aventurier de stirpe nobiliară maghiară,
Cuspor de Monoszlo, fost slujitor şi apropiat al lui Petru al
II-lea, s-a instalat la cârma Moldovei în ianuarie 1449. Nu
poate fi vorba de o domnie, ci mai degrabă de un fel de
guvernare, după cum subliniază chiar Nicolae Iorga în Istoria
romănilor: “n-a fost decât o simpla ocupaţie, fără nicio pre-
tenţie din partea unui străin fără drept de a se înscrie între
domnii Moldovei”. 

Cuspor, deşi a stat mai puţin de două luni la conduc-
erea Moldovei, a fost un personaj cât se poate de real, rămas
în tradiţia populară sub numele de Ciubăr-vodă, aşa cum a fost
consemnat de altfel şi în Letopiseţul de la Bistriţa.

�Mircea Vlad


