
� Nr. 97 � Anul 9 � aprilie 2017 � 8 pagini � Se distribuie gratuit

Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

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

Dragii mei,

Chiar dacă vremea se încăpăţânează să ne permită

trecerea la ţinuta de primăvară, asta nu ne împiedică

să ne desfăşurăm activitatea în ritm alert pentru toate

proiectele aprobate spre a fi implementate în comuna

noastră.

Ce am făcut?
• Am finalizat proiectul intitulat “Schimbare învelitoare,
reparaţii şi zugrăveli exterioare la biserica din satul
Onceşti”. Am primit Învierea Domnului aşa cum se
cuvine în casă nouă, frumos întreţinută. Pe această cale,
mulţumesc tuturor oamenilor de bine care au dat o
mână de ajutor la finalizarea acestei investiţii
• Pentru proiectul “Modernizare prin asfaltare drumuri
de interes local, în satele Gemenea Brătuleşti şi
Voineşti”, suntem foarte avansaţi cu lucrările. S-au
turnat ambele straturi (binder şi stratul de uzură) pe
străzile Valea Mare, Ţânculeşti şi Valea Teodoreştilor, pe
o lungime de 5 km, se lucrează la profilare, balastare,
compactare pe stăzile Bazinului de apă şi Păpuşeşti din
satul Voineşti, urmând cele două straturi de asfalt, iar la
sfârşitul lunii mai se va trece la profilarea şi betonarea
şanţurilor. Apelez la înţelegere din partea dumneavoas-
tră ca, în zilele în care se toarnă asphalt, să nu mai ieşiţi
din gospodării cu maşini, tractoare, căruţe, turme de ani-
male, fiindcă riscăm să distrugem iremediabil covorul
asfaltic.
• În regie proprie, am reuşit înlocuirea reţelei de
alimentare cu apă potabilă pe strada Păpuşeşti din satul
Voineşti şi strada Principală (vizavi de Biserică) din satul
Mânjina, ambele însumând o lungime de 380 m, lucrări
finalizate în întregime.
• În şedinţa ordinară a Consiliului Local, din data de
26.04 2017, am aprobat indicatorii tehnico-economici
privind realizarea proiectului “Casă mortuară în satul
Suduleni”. Acest proiect va fi achitat din bugetul local,
valoarea estimată fiind de 200.000 lei. Vom folosi,
pentru  zidirea acestui obiectiv cărămida rezultată din
demolarea Şcolii Lunca.  În perioada următoare, prin

compartimentul de achiziţii publice, vom demara
procedura de contractare execuţie lucrări şi sperăm ca la
finele lunii mai să emitem ordinul de începere a lucrării.
• Tot în şedinţa ordinară a Consiliului Local din această
lună, s-a aprobat necesitatea implementării proiectului
intitulat “After school - centru pentru copii defavorizaţi în
satul Gemenea Brătuleşti”. Ne-am propus ca acest
proiect să fie realizat prin fonduri europene, prin G.A.L.
Valea Ialomiţei, locaţia fiind fostul sediu “Încasări taxe şi
impozite din satul Gemenea Brătuleşti”. Grupul ţintă în
realizarea acestui proiect vor fi copiii orfani, copiii ai
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi copiii care
provin din familii cu venituri modeste. În această clădire
vom înfiinţa şi un cabinet pentru consiliere psihologică
pentru aceşti copii; o sală de lectură unde, printr-un
program de după-amiază copiii, supravegheaţi de un
cadru didactic, îşi vor face temele; un laborator de
informatică, unde informaticianul din cadrul Primăriei îi
va iniţia pe aceşti copii în vederea utilizării calculatorului.
De asemenea, vor fi amenajate grupuri sanitare
moderne, un părculeţ de joacă şi o parcare cu cinci
locuri.

Consider că şi luna aprilie a fost una bogată şi sunt sigur
că activitatea Consiliului Local şi a Primăriei Voineşti
se va intensifica în lunile următoare. Pentru locuitorii
satului Gemenea-Brătuleşti, strada Teodoreştilor, vin cu
precizarea că a sosit “Sfântul Aşteaptă”, iar pentru ceilalţi
locuitori ai comunei, că în continuare: NE ŢINEM DE
CUVÂNT!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră Dănuţ Gabriel Sandu
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Pe marginea unei şosele, într-un copac, un Matiz cu şofer cu
tot. Trece un Logan, şoferul observă Matizul şi opreşte: 
- Cum ai ajuns în pom, măi, omule, cu maşină cu tot? 
- Lasă-mă, domnule în pace, dacă ştiam că se sperie de câini
n-o mai luam!

☺☺☺

Judecatorul întreabă martorul la proces: 
- La ce distanţă v-ati aflat de locul accidentului? 
- La 6 metri şi 75 de centimetri. 
- Cum de ştiti aşa de exact? 
- Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi
întrebat la proces de vreun tâmpit şi am măsurat!

☺☺☺

Un şofer mergând pe drum cu maşina întâlneşte o blondă
autostopistă cu o canistră în mână. Omul se opreşte şi o ia. 
- Ce ai în canistră? 
- Benzină. 
- Pentru ce-ţi trebuie benzină dacă mergi pe jos? 
- Lasă că vă ştiu eu pe voi, cum intrăm în pădure, cum se 
termină benzina. 

☺☺☺

Un cioban stă la marginea drumului şi păzeşte o oaie. Vine un
şmecher cu un Porsche şi îl ia la mişto:
- Măi ciobane, hai să te plimb o tură cu Porsche, să vezi şi tu
maşină adevarată!

- Bine, zice ciobanul, dar nu pot lăsa oaia singură aici!
- Dacă nu te poţi despărţi de oaie, leag-o de bara din spate 
şi fuge ea după noi, zice şmecherul.
Aşa face ciobanul. Leagă oaia de bara din spate la Porsche.
Şmecherul porneşte spre autostradă, încet-încet, oaia fuge
după Porsche. Ajung pe autostrada, şmecherul accelerează 
şi-i spune ciobanului:
- Hai să vedem ce se întâmplă cu oaia ta, dacă merg cu 60!
Ciobanu nu zice nimic. Se uită şmecherul în oglindă, oaia e
tot după Porsche. Mai accelerează, ajunge la 120. Oaia tot
după Porsche. Şmecherul devine nervos. Accelereaza la 160.
Oaia e tot după Porsche! Şmecherul vede că oaia tremura 
cu urechea stângă. Zice ciobanului:
- Măi ciobane, oaia ta e tot după noi, dar acuma văd că
începe să tremure cu urechea stângă. Ce vrea?
Îi răspunde ciobanul:
- Nu o lua în seamă, aşa face ea când vrea să depăşească!

☺☺☺

Doi nemţi într-un showroom din România admirau Dacia
Duster…
- Ia uite, ce gardă la sol, tracţiune 4×4, e solidă!
- Da, şi uite ce roţi mari şi late are!
- Bă, ai dracu’ românii ăştia, ar face orice numai să nu-şi
repare drumurile!

^

BULETIN DE AVERTIZARE
� Condi�iile climatice din ultimele zile au favorizat apari�ia și
dezvoltarea dăunătorului/bolii: viespea mărului, molia pielitei,
insecte minatoare, omizi defoliatoare, afide, rapăn, făinare,
monilioza, care pot cauza pierderi importante la culturile de
MĂR. Tratamentul se efectuează pe parcelele pe care s-au
realizat următoarele condi�ii: tratament de siguran�a după
înflorit, când 10-15% din flori au început să-și scuture petalele;
condi�ii optime de temperatura și precipita�ii. 

Pentru prevenire și combatere folosi�i unul din amestecurile
de mai jos, după caz:
- Insegar 25 WG - 0,6 kg/ha (0,04%) + Score 250EC - 0,225
1/ha (0,015%) + Captan 80 WDG - 2,25 kg/ha (0,15%)
- Actara 25 WG - 0,15 kg/ha (0,01%) + Chorus 50 WG - 0,45 -
0,75 kg/ha (0,03 - 0,05%) + Bravo 500SC - 2,5 1/ha (0,17%);
- Decis 25 WG - 0,045 kg/ha (0,003%) + Fontelis - 0,75 1/ha
(0,05%) + Manzate 80WP - 3 kg/ha (0,2%);
- Calypso 480 SC - 0,3 1/ha (0,02%) + Luna Experience - 0,75
1/ha (0,05%) + Antracol 70WP - 3-4,5 kg/ha (0,2-0,3%);
- Actara25WG-0,150 kg/ha(0,01%) + Topas 100EC-0,3
1/ha(0,02%) + Syllit 400 SC- 1,95 1/ha(0,13%)
- Decis 25 WG-0,045 kg/ha(0,003%) + Bellis - 0,8
kg/ha(0,06%) + Delan Pro -2,5 1/ha (0,17%)

DOZELE SUNT RAPORTATE LA UN VOLUM DE 1.500 L APA / HA;
Tratamentul se va aplica în fenofaza 10-15% flori cu petale
scuturate.

� Condi�iile climatice din ultimele zile au favorizat apari�ia și
dezvoltarea dăunătorului/bolii: Eurythoma schr., monilioza,
ciuruire, pătarea roșie a frunzelor, plum-pox, care poate/pot
cauza pierderi importante la culturile de PRUN. Pentru
prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentu-
lui numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele
condi�ii: rezerva biologica dăunători și agen�i patogeni.

Folosi�i unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după
caz:
- Calypso 480 SC - 0,2 1/ha (0,02%) + Dithane M 45 - 2 kg/ha
(0,2%);
- Actara 25 WG - 0,1 kg/ha (0,01%) + Signum - 0,5 kg/ha
(0,05%);
- Decis 25 WG - 0,03 kg/ha (0,003%) + Folicur Solo - 0,75 - 1
1/ha (0,075 - 0,1%)
- Karate Zeon - 0,15 1/ha (0,015%) + Captan 80 WDG - 1,5
kg/ha (0,15%);

Tratamentul I se va aplica: 25 - 29.04.2017.
Tratamentul II se va aplica la un interval de 8 zile de la primul
tratament. Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt.

Pentru protec�ia mediului înconjurător lua�i toate
măsurile ce se impun, respecta�ii cu stricte�e frazele de risc
înscrise pe ambalajul produselor de protec�ia plantelor. Având
în vedere începerea sezonului apicol activ, se impune necesi-
tatea asigurării protec�iei familiilor de albine împotriva intoxi-
ca�iilor cu pesticide. (Întocmit, ing. Șerban Victoria)

Pastila de ras
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UN PRIETEN DE NĂDEJDE – CARTEA!
Caragiale afirma, acum aproape un secol, că

“o carte bună de citire, în vârstă fragedă, este, poate, una din
împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe
cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât unei
cărţi căzute la vreme bună în mâinile unui copil, tot aşa
precum umbrele multor stejari seculari se datoresc căderii
unei ghinde pe pământ prielnic”.

În contextul educaţional actual, când televizorul,
calculatorul, internetul ocupă mult din timpul şi
preocupările elevilor, este mai important, dar şi mai greu să-i
orientăm pe copii spre lectura cărţilor, să-i convingem că o
cultură generală serioasă şi un echilibru interior se formează şi
se menţin în principal prin acei prieteni care nu trădează
niciodată, care ne stau mereu la dispoziţie şi care nu se supără
niciodată pe noi, anume CĂRŢILE. 

Gustul pentru citit nu vine de la sine, se formează de
către familie, grădiniţă şi şcoală şi poate fi stimulat şi cultivat
încă de la cele mai fragede vârste, astfel încât cartea să devină
un prieten constant al copilului, izvor de înţelegere şi
cunoaştere. 

Răspunsurile la întrebarea copiilor “Care-i faza cu
cititul?” sunt variate: 

Cititul îi ajută pe copii să fie mai inteligen�i, mai ales
dacă lectura este interactivă. Stilul interactiv de lectură
înseamnă adresarea de întrebări deschise copilului în timpul
lecturii. Când citim povești copilului, trebuie să facem pauze
din când în când și să îl întrebăm ce crede că urmează, de ce
un personaj a ac�ionat într-un anume fel sau cum altfel ar fi
putut să procedeze.

Cititul îmbunătă�ește capacitatea de concentrare a
aten�iei. Când copilul încă nu știe să citească, ascultarea
poveștilor pe care i le citește părintele îl ajută să se liniștească
și să își concentreze aten�ia asupra cuvintelor spuse de
părinte. Este un exerci�iu extrem de util pentru preșcolari, care
au nevoie să își exerseze răbdarea și aten�ia.

Cititul îi înva�ă pe copii despre limba pe care o
vorbesc. Ascultând povești și apoi citindu-le ei înșiși, copiii
înva�ă implicit despre ritmul vorbirii în limba nativă, despre
structuri și reguli gramaticale și despre semnifica�ia cuvintelor.

Cititul îmbunătă�ește rela�ia dintre părinte și copil.
Momentele petrecute din primii ani de via�ă în bra�ele
părintelui care îi citește o poveste copilului vor consolida
rela�ia dintre cei doi. Un părinte trebuie să îi citească acasă
copilului cu mult înainte ca acesta să înceapă școala, ca o
formă de legătură emo�ională.

Cititul facilitează apari�ia unor noi circuite

neuronale. Cititul duce la schimbări în structura
cerebrală, dând naștere la noi re�ele neuronale și
conectând mai multe regiuni ale creierului.

Cititul este o punte spre succesul profesional.
Se pare că abilitatea de a citi este asociată cu succesul
academic, oportunită�ile profesionale și venitul câștigat. Copiii
cărora li se citeşte de mici vor învăţa repede şi cu mai multă
uşurinţă să fie ei înşişi buni cititori. Cu cât li se citeşte mai mult
copiilor, cu atât sunt mai interesaţi să înveţe să citească, dar în
acelaşi timp au tocmai prin lectură un orizont mai larg din
toate punctele de vedere.

Căr�ile sunt companioni deosebi�i ai copiilor în zilele
lor mai pu�in bune. Când copilul se simte rău sau e plictisit,
trist ori lipsit de chef, căr�ile sunt cele care îi pot schimba
dispozi�ia emo�ională. Lectura îi ajută pe copii să fie mai
empatici și, nu în ultimul rând, le dezvoltă creativitatea. 

Acestea sunt doar câteva posibile răspunsuri, pentru
că beneficiile lecturii sunt nenumărate, jucând un rol
important în viaţa copiilor, un rol mai mare decât în viaţa celor
vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire
aproape toată viaţa şi influenţează dezvoltarea ulterioară a
copiilor. 

Să le citim copiilor este cea mai uşoară şi mai puţin
costisitoare metodă prin care îi putem ajuta să aibă succes la
şcoală, construind în acelaşi timp o relaţie sănătoasă şi
armonioasă cu ei, bazată tocmai pe trăirea frumoasă prilejuită
de lectura împreună. Şi nimic nu înarmează mai serios pentru
greutăţile vieţii decât clipele frumoase trăite în copilărie. Este
unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face
ca părinţi. 

Dacă într-o zi copilul va ajunge să deschidă o carte de
plăcere, singur, fără să-i spună părintele şi fără să i se spună de
la şcoală înseamnă că din acel moment copilul va avea toată
viaţa un prieten de nădejde: cartea!

Prof. Gabriela Comănescu

“Multum, non multa” – Spune mult în cuvinte puţine!
� “Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne
cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu
tâmpiţi”.  (Nicolae Steinhardt)
� “Nu are sens să angajezi oameni deştepţi şi să le spui tu ce
să facă. Angajezi oameni deştepţi ca să îţi spună ei ce să faci”.
(Steve Jobs)
� “Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai
mult noroc”.  (Thomas Jefferson)

� “Românului i-e greu până se apucă de treabă, că de lăsat,
îndată se lasă”.  (Ion Creanga)
� “Nu e destul să fii bun. Trebuie să fii bun de ceva”.  (Tudor
Arghezi)
� „Pe drumeagul din cătun/Venea ieri un rus şi-un tun;
/Tunul rus / Şi rusul tun”.  (Alexandru O. Teodoreanu)

Rubrică realizată de Mircea Vlad
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Despre bucuria Învierii
Mai întâi mul�umesc Bunului Dumnezeu că m-a ajutat, 

prin acest mijloc de comunicare, să împărtășesc 

credincioșilor aceste gânduri și pove�e cu privire la

învă�ătura bisericii noastre creștine.

Trăim, dragi cititori, vremuri foarte tulburi și
înfricoșătoare, păcatele noastre s-au înmul�it, nelegiuirile sunt
împotriva noastră. Necredin�a și tăgăduirea lui Dumnezeu,
căderea de la credin�a în El şi grăirea minciunii sunt mărturie
împotriva noastră a tuturor…. Adevărul se poticnește mai
mereu și faptele cinstite și frumoase cu greu își fac loc în
rândul oamenilor (Isaia cap 59).

Singura solu�ie din această tristă realitate este
întoarcerea la Hristos care a zis  “Eu sunt lumina  lumii, pentru
că oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric”, spune Sf.
Evanghelist Ioan, relatând cuvintele lui Hristos. Esen�a
credin�ei noastre este dată de evenimentul central al anului
nostru bisericesc, și anume Învierea Domnului Nostru Isus
Hristos prăznuită de Sfântă noastră Biserică zilele trecute.

Mari și pline de mângâiere sunt darurile ce primim de
la această Sfântă și deosebit de importantă, sublimă minune
săvârșită de Dumnezeu Omul Isus Hristos cu două mii și ceva
în în urmă. În primul  rând, ea este dovada de netăgăduit a
dumnezeirii Mântuitorului, apoi este piatra de temelie a
credin�ei creștine. De aici își au originea, formele de închinare,
prăznuirea Sfintei Duminici, puterea rugăciunilor, frumuse�ea
virtu�ilor de trăire Sfântă în sufletele a milioane de creștini.

Nu putem să nu ne bucurăm. Știm în cine credem,
în�elegem de cine ascultăm. Nu sol, nici înger, nu în�elept sau
legiuitor lumesc este Mântuitorul, ci este Acela înaintea căruia,
un ucenic, și anume Toma, a cărui prăznuire o  săvârșim în
următoarea Duminică după Paşti, a exclamat: “Tu ești Domnul
și Dumnezeul meu” (Ioan 20,28).

Din Învierea Domnului Nostru Isus Hristos izvorăște
de asemenea nădejdea. Cât trăim în lume întâmpinăm multe
nevoi și necazuri, lipsuri și încercări grele. În cele din urmă,
moartea ne înghite pe to�i, tiranul nemilos de care nimeni nu
scapă.

Dar, din această stare nenorocită ne-a izbăvit
Dumnezeu cel ce a Înviat. Domnul Nostru Isus Hristos a ieșit
biruitor din suferin�ă și din moarte, iar prin aceasta ne-a făcut
victorioși și pe noi, oamenii, membrii trupului Său tainic.

Minunea istorică a Învierii Domnului Nostru Isus
Hristos din mor�i ar trebui să se men�ină trează în
inimile noastre. Aceasta ar însemna să-l acceptăm pe Hristos
ca Stăpân al vie�ii noastre, să avem o legătura strânsă de iubire
cu El și să-L urmăm oriunde am merge, în orice împrejurare am
trăi, când ne rugăm și când muncim, când primim Sfintele
Taine, dar mai ales când arătăm milă și îndurare fa�ă de
semenii noștri în nevoi. 

Important este că, prin Învierea lui Hristos, noi,
oamenii, ne-am ridicat din întunericul egoismului și al
patimilor rele la viaţă nouă și sfântă. Fiecare dintre noi are
datoria să fie un “martor” al Învierii Domnului Nostru Isus
Hristos, prin felul cum luptă și reușește să calce pe urmele
Fiului lui Dumnezeu. 

A iubi și a ierta după cum El ne-a iubit, a face bine
semenilor noștri cum Isus S-a jertfit, a avea mereu aprinsă în
suflet candela vie�ii veșnice, acestea sunt Paştile cele
adevărate. Pe acestea vi le dorim din toată inima.

Hristos a înviat! Amin.

Preot Ivaşcu Marius Haralambie,

Sat Onceşti

O soluţie insolită pentru combaterea corupţiei
Corupţia nu a fost inventată de români, ci are o

istorie straveche, în cursul căreia a subminat din interior
marile imperii, contribuind decisiv la prăbuşirea lor. Şi Imperiul
Roman s-a confruntat cu probleme enorme, consecinţe ale
corupţiei generalizate din administraţie, care căpătase
proporţii catastrofale, ducând Imperiul în pragul disoluţiei. 

Au fost încercate (fără succes) mai multe soluţii,
istoria reţinând una radicală, dar şi insolită în acelaşi timp.
Constatându-se tendinţa funcţionarilor publici de a fura
pentru îndestularea familiilor acestora, precum şi practica de
a-şi plasa rudele în cele mai înalte funcţii publice, s-a luat
măsura pregătirii speciale a unor tineri deosebiţi, pentru a
ocupa cele mai înalte demnităţi publice. Aceştia erau castraţi
de mici, fiind puşi în acest fel în imposibilitatea de a-şi

întemeia familii. Aflându-se într-o astfel de stare, se credea că
nu vor mai fi tentaţi să fure, să concentreze puterea în mâinile
lor şi ale rudelor apropiate sau să acumuleze mari averi pe care
să le lase urmaşilor. Măsura scopirii celor mai înalţi funcţionari
publici nu a dat roadele aşteptate, aceştia dedulcindu-se
vechilor practici, continuând să fure şi, aşa cum era firesc, a
fost abandonată. 

Credeţi că ar fi util un astfel de experiment şi in
România anului 2017? Cunoaşteti pe cineva care ar fi trebuit
castrat în tinereţe, în încercarea de a-i stăvili impulsul de a
fura?

�Mircea Vlad
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Vaccinarea. Prevenire. Protecţie. Imunizare.

O descreştere dramatică a cazurilor de boli preveni-
bile prin vaccinare a făcut ca multe dintre bolile infecţioase să
fie de domeniul trecutului în Europa. Nu este mai puţin ade-
vărat că aproape un milion de oameni în Regiunea Europeană
OMS nu beneficiază de vaccinarea de bază şi bolile prevenibile
prin vaccinare continuă să cauzeze îmbolnăvire, dizabilitate
şi chiar deces. 

Vaccinarea trebuie să fie o prioritate, deoarece
salvează vieţi. Vaccinarea salvează mai mult de 3 milioane de
vieţi în întreaga lume în fiecare an şi salvează mai multe mil-
ioane de la suferinţă prin îmbolnăvire şi dizabilitate pe viaţă
(estimare OMS). Când un vaccin este introdus şi acoperirea
vaccinală este ridicată, aceasta conduce la o scădere
dramatică a numărului persoanelor infectate. În mod contrar,
când acoperirea vaccinală scade, bolile reapar. 

Eşecul în a face vaccinarea o prioritate poate conduce
la reemergenţa şi apariţia în regiunea Europeană a bolilor cu
contagiozitate ridicată, precum rujeola, difteria sau chiar
poliomielita. Reacţiile grave sunt rare şi reacţiile uşoare la
vaccinare pot fi aşteptate cu o rată foarte scăzută. Comparând
riscul bolii cu riscul vaccinării, rezultă că din 1 milion de
persoane infectate cu virusul rujeolic, 1000 vor face encefalită;
în timp ce din 1 milion de persoane vaccinate cu vaccin ROR,
numai o persoană va face encefalită, consecinţă a vaccinului. 

Imunizarea poate proteja şi pe cei neimunizaţi prin
prevenirea răspândirii anumitor boli infecţioase: când suficient
de multe perosoane sunt imunizate într-o comunitate dată,
bolile nu se pot răspândi. Pentru rujeolă, o mare proporţie din
populaţie (>95%) trebuie să fie imunizată pentru a oferi acest
1 beneficiu, din cauza infecţiozităţii ridicate a bolii. Cu cât mai
multe persoane imunizate, cu atât mai multe vieţi salvate.

Vaccinarea este un drept de bază, dar nu accesibil
tuturor. În deceniile recente, lumea a cunoscut o imensă
îmbunătăţire în domeniul sănătăţii, dar beneficiile sunt
diseminate inegal în lume şi de-a lungul regiunii. 

Acoperirea vaccinală pentru bolile copilăriei este în
medie peste 94% (MCV1, DTP3, POL3) în Regiunea Europeană;
dar aceste date ascund mari inegalităţi. Ratele de acoperire
variază larg, de asemenea, în interiorul ţărilor. 

După ultimele estimări OMS-UNICEF, la nivel global
cel puţin 24 de milioane de copii sunt lăsaţi neprotejaţi.
Vaccinarea nu este numai o intervenţie eficace pentru a
diminua boala şi decesul; poate fi folosită ca o strategie pentru
a ajuta reducerea inegalităţilor în furnizarea serviciilor de
îngrijiri primare de sănătate.

Epidemiile reprezintă o ameninţare serioasă. Datorită
unor programe de vaccinare eficace, cei mai mulţi oameni din
ţările industrializate nu au experimentat nici o dată dezastrul
epidemiilor bolilor prevenibile prin vaccinare. Mulţi oameni
cred că aceste boli nu mai reprezintă o ameninţare, deoarece
nu sunt atât de vizibile cum erau altădată. De fapt, unii
consideră că vaccinul este mai periculos decât boala. În unele
ţări, aceste percepţii eronate au condus la scăderea acoperirii
vaccinale şi reapariţia bolilor transmisibile, inclusiv rujeola,
difteria şi rubeola. 

Virusurile nu respectă graniţe şi epidemiile se
răspândesc de la o ţară la alta. Bolile prevenibile prin vaccinare
nu reprezintă numai o problemă la nivel naţional, dar şi

regional şi internaţional. Din cauza acestei răspândiri globale a
bolilor, reemergenţa bolilor care sunt sub control sau deja
eliminate în regiune este o preocupare permanentă. Regiunea
Europeană OMS a fost declarată liberă de polio în 2002 şi o
mare parte de efort este investit în menţinerea acestui succes. 

Înainte de introducerea vaccinării de rutină în
copilărie, bolile infecţioase erau principala cauză de deces la
copii, la nivel global, şi epidemiile erau frecvente. Chiar în
zilele noastre, aceste boli cauzează suferinţă şi deces: rujeola,
Haemophilus influenzae type b (Hib), pertussis şi tetanosul
neonatal fiind ucigaşi de temut în rândul bolilor prevenibile
prin vaccinare. În fiecare an, 10,6 milioane de copii mor
înaintea împlinirii vârstei de cinci ani; 1,4 milioane din aceste
decese sunt cauzate de bolile care ar putea fi prevenite prin
vaccinare. Luând în considerare atât copiii cât şi adulţii, bolile
prevenibile prin vaccinare omoară 3 milioane de oameni în
întreaga lume, în fiecare an.

Prin acoperire vaccinală susţinută, incidenţa bolilor
prevenibile prin vaccinare scade. Aceasta necesită o
supraveghere de calitate înaltă pentru a monitoriza incidenţa
bolii. Variola care ucidea 5 milioane de oameni în întreaga
lume anual a fost eradicată în 1978 şi astăzi nu este decât
amintire. Cu eforturi determinate, eradicarea globală
poliomielitei este posibilă. Deja, lupta globală împotriva
poliomielitei a salvat 5 milioane de oameni de la paralizie. 

Vaccinarea este fără îndoială una dintre cele mai cost
eficiente realizări de sănătate publică a timpurilor moderne.
Este unul dintre rarele servicii care costă foarte puţin, dar
oferă beneficii imense pentru sănătatea şi bunăstarea
populaţiilor. Vaccinarea are un impact economic semnificativ
mai mare în plus faţă de costurile cu tratamentul. Protejează
împotriva efectelor pe termen lung ale bolii asupra bunăstării
fizice şi mintale a persoanei şi în consecinţă abilitatea acesteia
de a-şi completa educaţia şi instruirea şi de a a-şi efectua
munca. Politicile de sănătate eficace şi cheltuielile trebuie să
fie văzute ca o investiţie, nu ca un cost. O stare bună de
sănătate impulsionează economiile, în timp de îmbolnăvirile le
slăbesc. 

Copiii depind de sistemele de sănătate pentru a
beneficia de vaccinare sigură, eficientă şi necostisitoare.
Intervenţiile de vaccinare de succes de-a lungul timpului au
avut ca rezultat realizări formidabile şi un declin semnificativ al
suferinţei şi decesului. Sisteme de vaccinare sustenabile şi
puternice pot asigura că fiecare copil primeşte vaccinul
adecvat în locul adecvat şi la momentul adecvat. Investirea de
resurse umane, tehnice şi financiare clădeşte capacitatea
de asigura servicii de îngrijiri primare de sănătate şi conferă
certitudinea că viaţa nici unui copil nu este pusă în pericol de
o boală prevenibilă prin vaccinare. O atenţie specială este
acordată activităţilor pentru a identifica şi ajunge la
populaţiile vulnerabile şi la care accesul este dificil –
promovând mesajul central că vaccinarea fiecărui copil este
esenţială pentru prevenirea bolilor şi protejarea vieţii. Să
prevenim, să protejăm, să ne vaccinăm! 

Asistent medical comunitar,

Cornelia Ionescu
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Sportul Voineşti, locul I în clasament!
AS Sportul Voineşti 2016 a început returul

competi�ional cu gândul de a continua pe aceeași linie, şi
anume păstrarea primului loc în clasament, care duce la
promovarea în eșalonul superior.  În perioada de iarnă, am
reușit să transferăm câ�iva jucători din zonă, care sperăm că ne
vor ajuta să ne îndeplinim acest obiectiv. 

Rezultatele din retur sunt: Unirea Nucet – Sportul
Voinesti 0-0;  FCM Târgovişte – Sportul Voineşti 4-5; Sportul
Voineşti- Viitorul Pietrari 4-2; Viitorul Valea Lungă – Sportul
Voineşti 1-1 ; Sportul Voineşti – Comerţul Viişoara 2-0. În
clasament, Sportul Voineşti 2016 se află pe locul 1, la diferen�ă
de 6 puncte de Viitorul Dobra şi la 7 puncte de Petrolul Iedera.

Pe această cale, mulţumim tuturor iubitorilor acestui
sport care au pus umărul la reuşitele echipei, pentru obţinerea
rezultatelor şi dobândirea locului de lider. De asemenea,
aducem mulţumiri preşedintelui Popa Decebal şi Primăriei
Voineşti pentru sprijin şi susţinere necondiţionată.

Închei prin a vă mulţumi şi dumneavoastră, cititorilor
Gazetei de Voineşti, şi a vă invita în număr cât mai mare la
stadion, pentru a ne susţine în reuşita promovării în esalonul
superior.

� Antrenor, Marius Momel

ERA... ODATĂ
Povestea ce î�i spun, dragă nepoată,
Să o �ii minte s-o po�i spune
La ai tăi copii ce-or veni-n lume
Să afle și ei că pe ăst Pământ
Era cândva un tărâm sfânt
Cum n-a fost și n-a fi vreodată,
Începe ca orice poveste
Despre ce-a fost și nu mai este
Începe cu

A FOST ODATĂ.

Nu-i deloc basm, e-adevărată
Cum tu mă vezi cu ochi uimi�i
Și eu te văd cu ochi topi�i
De al tău drag și fericire
Că-ntrebătoarea ta privire
Nerăbdătoare parcă-așteaptă
Povestea ce încerc a spune
Despre cea unică minune

Ce-a fost odată.

A fost odată ca niciodată
Un col� de rai pe-acest Pământ
Col� dăruit de Domnul Sfânt
Cu-atât de multă-mbelșugare
Cum nu mai este alt sub soare
O �ară-așa de minunată
Cum tu nicicând nu vei găsi
Oricât de mult ai rătăci

În lumea toată.

În �ara asta niciodată
Nu erau proști și nici bolnavi
Doar poate numai cei trândavi
Căci erau școli, erau spitale
Copiii-n case, nu-n canale
Cu-oprobiu era însemnată
Orice lichea și n-avea drept
Prostul să creadă că-i deștept

El vreodată.

Și spun s-audă lumea toată
Ho�ii erau la locul lor
La furt, n-aveau vreodată spor
Iar ceilal�i, o, ce buni erau
La greu pe-oricine ajutau
Fără să ceară vreo răsplată
Căci încă suflet mai aveau
La altuia bine nu râvneau

Ei niciodată.

Și tinerii râdeau la soare
Nu arunca�i peste hotare
Bătrânii se topeau de drag
Că zilnic le veneau în prag
Îmbătrâneau cu ochi senini
Numai de fericire plini
Și apele erau curate
Aveau chiar pești cum nu se poate
Și codrii verzi și reci izvoare.

Pe ramuri, păsări cântătoare
Flori, nu gunoaie pe câmpii
Măiastru tril de ciocârlii
Și, Doamne, n-ar ajunge vie�i
Să-�i  spun de-atâtea frumuse�i !...  

Mă iartă-acum, dragă nepoată,
Că m-am lăsat purtat de val
Dar lucruri fără de egal
Ce le aveam în amintire
Mi-au inundat întreaga-mi fire
Nici nu credeam să se mai poată
Zile să am să-�i povestesc
De-acel tărâm  dumnezeiesc

De altădată.

Dar nu se știe niciodată
Căci văd în ochii tăi senini
Numai de fericire plini
Speran�ă pentru viitor
Și-atunci devin încrezător
Că s-ar putea să se mai poată
Ca tu cât și ceilal�i copii
Să reclădi�i din temelii

O �ară mult mai minunată.

� Zaharia Sacagiu_Voinești  

În Japonia, toţi cetăţenii, cu o singură excepţie, au obligaţia de a se închina în faţa Împăratului. Singurii care nu au
această îndatorire sunt dascălii, a căror enormă importanţă socială este apreciată de toţi japonezii, suprema recunoaştere fiind
aceea că fără dascăli nu ar exista nici împăraţi. Astfel îi onorează japonezii, dar şi Împăratul lor, pe cei datorită cărora sunt astăzi
ceea ce sunt. 

Este adevărat că şi dascalii japonezi impun prin calităţile lor, prin nivelul extrem de înalt al pregătirii, precum şi prin
autoritatea şi respectul de care se bucură în comunităţile lor. Ar putea fi aceştia un model şi pentru dascălii din România? S-ar
putea bucura ei, în comunităţile lor, de autoritatea şi de respectul de care se bucură dascălii japonezi?

Mircea Vlad  

Dascălii şi Împăratul
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NĂSCUŢI
1. Soare Denis-

Nicolas

2. Marcovici

Mateo-Ionuţ 

3. Tutealcă

Andreea-Maria

4. Gălie Antonia-Georgiana 

5. Preda Constantin-Cezar

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

STARE CIVILĂ
20.03.2017 - 21.04.2017

DECESE

�1. Bisioc Stana

2. Milea Iosif 

3. Drăghici Maria

4. Joiţaru Ion 

5. Bobirică Costică

6. Filip Maria

Dumnezeu să-i odihnească!

Telefoane:
0723.142.661 – Primar 

0723.142.662 – Viceprimar 
0245.679.324 – Relaţii cu publicul

Fax: 
0245.679.450 

Adresa: 
Voineşti, str.Principală, nr.145

e-mail: 
consiliullocalvoinesti@yahoo.com

adresa web: 
www.primarievoinesti.ro

Nu ezitati să ne contactaţi pentru
rezolvarea  oricărei probleme
legate de administraţia locală. 

OBIECTIV:
Cupa României Karate Shito Ryu
Vacanţa de Paşte s-a încheiat, iar lotul voineştean de karate shito ryu aparţinând

CS Koryo şi-a reluat pregătirile. Obiectivul declarat al clubului pentru această

perioadă îl repezintă Cupa României de karate shito ryu, care va avea loc în data

de 14 mai 2017, la Complexul Olimpic Român din localitatea Izvorani, unde

sperăm să obţinem calificarea la Campionatele Europene din luna iunie din

Slovacia.

Urmează o perioadă extrem de intensă pentru sportivii noştri, spune sensei

Marinoiu Viorel - preşedintele şi antrenorul CS Koryo, vârful de formă trebuind

atins în luna iunie, la Campionatele Europene. Pentru acest lucru, am conceput

un plan de pregătire care include, pe lângă antrenamentele la sala din

Voineşti, participarea în perioada 29-30 aprilie la un stagiu de pregătire con-

dus de shihan Miguel Fernandez Vazquez – şeful Federaţiei Europene de Karate

Hayashi Ha Shito Ryu Kai şi  organizarea Cupei Koryo Dragomireşti, ediţia a

XXI-a, unde vom definitiva lotul care va participa la Cupa României.

Rezultatele obţinute până acum de sportivii lotului reprezentativ al clubului,

dublate de condiţiile foarte bune de antrenament puse la dispoziţia noastră de

către administraţia publică voineşteană, ne fac să privim cu încredere spre viitor,

cu reale şanse de a reprezenta din nou România la competiţiile internaţionale.

Reamintesc tuturor celor care doresc să se înscrie la cursurile de karate că o pot

face lunea şi miercurea, între orele 17:00 – 18:30, la Sala de Sport a Liceului

Tehnologic din localitatea Voineşti.

FOARTE IMPORTANT!
În urma îngheţului târziu de primăvară, înregistrat în perioada
21-24 aprilie 2017, s-a produs calamitarea culturilor agricole din
comuna Voineşti. Toţi fermierii ale căror culturi au fost afectate
sunt aşteptaţi, în cel mai scurt timp,  la Ghişeul Unic al Primăriei
Voineşti, în vederea formulării şi depunerii cererii de constatare şi
evaluare a pagubelor.

� Secretar - Popescu Otilia
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VISE

“În natură, nimic nu se câştigă, nimic nu se
pierde, totul se transformă…”. Aşa se pronunţa,
acum peste două secole şi jumătate, chimistul
francez Antoine Laurent Lavoisier. 

Sunt multe lucruri în viaţă care ni se par ciudate,
abstracte, fără sens, pe care, oricât am încerca să le
înţelegem ori să le găsim răspunsuri, sfârşim prin a le
percepe ca atare şi a le accepta pur şi simplu, deşi nu ni
se pare corect... Corect ar fi ca pe acestea, de neînţeles,
să le putem transforma în vise şi să ne trezim din nou la
realitate după consumarea lor…. Fiindcă de ceva vreme
se pare că am nevoie să visez mai mult ca de obicei…

Am visat într-o seară, că stăteam la o masă, cu un creion
în mână, în faţa unei coli albe, încercând să scriu ceva
pentru Gazetă... Priveam pe geam cum afară ninge cu
fulgi mari, peste pomii înfloriţi, la televizor vedeam, în
transmisiune directă, zeci de maşini înzăpezite, iar calen-
darul de perete arăta 20 aprilie. Priveam din nou, prin
geamul aburit, cum crengile pomilor se aplecau sub
stratul tot mai gros de zăpadă, apoi, din nou, la calendar
şi m-a trecut un fior rece… M-am trezit brusc… De
ce oare n-a fost chiar vis? De ce s-au transformat
anotimpurile? Oare, se vor schimba şi oamenii?

În alt vis, se făcea că eram în Sfânta Noapte a Învierii
Domnului, în mulţimea ce aştepta, după rânduiala
creştină, în faţa bisericii, să primească Lumina divină…
Lume de toate vârstele, stropi de ploaie, vorbe în şoaptă,
aşteptare… Deodată, în liniştea nopţii se aud tot felul de
zgomote: pocnituri, chicoteli, râsete, behăieli, înjurături,
veselie… Mă apropii de locul cu pricina… Câţiva tineri
frumoşi (foarte posibil “liberi şi rezistenţi”) aprind
petarde, beau, fumează, se înjură, râd şi fac ca toate
jivinele pământului… Lângă biserică… Preotul aduce
lumină şi o împarte celor prezenţi… Merg să iau şi eu, că
doar de-asta am aşteptat un an Învierea Domnului şi
Paştele… Hristos a Înviat!… Tinerii rămân pe poziţii, nu
vor lumină, şi-aşa sunt destui cei care au luat, să ia cei
care au nevoie… Ei au ratat intrarea în rândul celor
mulţi… La întoarcerea spre casă, văd pe tot drumul
diverse sticle goale, pachete de ţigări mototolite, pungi
de seminţe şi alte ambalaje goale luate de vânt… Mai
devreme nu erau… Ce bine era dacă rămânea doar un
vis…

Altădată, se făcea că eram cu alergătura de zi cu zi, prin
comună… Ne pregăteam să asfaltăm nişte drumuri sau

ceva de genul… Era dimineaţă şi suna telefonul. La
celălalt capăt, o voce dezamăgită ne anunţa că nu mai
putem continua lucrările fiindcă pe timpul nopţii a fost
furată motorina din rezervorul unui utilaj care lucra pe o
stradă din Voineşti, iar de la alt utilaj ce lucra la un drum
în Gemenea Brătuleşti s-a furat un arbore cardanic, piesă
foarte importantă în funcţionarea acelui utilaj. N-apuc să
închid telefonul că începe din nou să ţârâie… Suntem
anunţaţi că la Căminul Cultural din Suduleni a fost
vandalizată copertina anexă. Au fost rupţi peretii din
o.s.b., uşa din termopan a fost arsă cu ţigările şi
brichetele, tencuiala de pe pereţi a fost murdărită şi
scrijelită iar în preajmă sunt gunoaie cât vezi cu ochii...
Mă duc să văd despre ce este vorba şi constat că toate
cele auzite sunt adevărate… Nici de data asta n-am avut
norocul să visez… Pun mâna pe telefon şi sun la Poliţie.
Declar cele întâmplate şi se deschide o anchetă. 

Iarăşi încep să visez, de data asta cu anticipaţie… Visez că
făptaşii vor fi descoperiţi şi ceva îmi spune că sunt tot din
categoria celor care n-au luat Lumină pentru a-şi lumina
minţile… În continuare mai visez voci spunând: “Ce aveţi
cu fi-miu, că nu e el oaia neagră…”; “Ce dacă a spart,
plătesc!”; “Poliţia e de vină, că nu patrulează…”; “Nu mă
înţeleg cu el (copilul), n-am ce-i face…”. Peste toate, se
aude ca un ecou: “Aşchia sare şi ea cât poate de departe
de trunchi…”. 

Din păcate, uneori, în natură, lucrurile se transformă
numai în rău, iar asta îi afectează pe cei care fac şi
gândesc bine… Dar, aceasta-i legea tranformării… Dacă
nu putem controla natura, ci doar ne supunem ei, cred
că oamenii şi comportamentul acestora poate fi
controlat. Ştiu că voi inflama din nou orgoliile unora, dar
mi se pare nefiresc ca anumite exemplare ale specie
umane să aducă, prin comportamentul lor, prejudicii
materiale şi morale societăţii şi comunităţii pe care noi
ne-o dorim mai bună şi chiar muncim pentru asta.

Vreau să visez în continuare că vom trăi într-o
comunitate modernă, cu toate beneficiile şi facilităţile
vremii prezente, că vom creşte şi educa noi generaţii care
să respecte prestigiul şi valorile comunei noastre, iar,
cândva, să ne fim recunoscători unii altora… Iar dacă
nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, ci totul se
transformă, să sperăm măcar că nu vor reuşi unii să
distrugă, cât vom putea noi construi...

Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa


