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SSuunntteemm

aaiiccii ppeennttrruu 

dduummnneeaavvooaassttrrãã!!

ÎÎnnvvããþþããmmâânnttuull,, pprriioorriittaattee ssuupprreemmãã
îînn ccoommuunnaa VVooiinneeººttii

DDrraaggiiii mmeeii,,

În prag de toamnã, vin
din nou în faþa dumneavoastrã
cu cele mai bune gânduri. 
Începem un nou an ºcolar în
cele mai bune condiþii, spun
eu, în toate unitãþile de
învãþãmânt din comuna 
noastrã. Pe perioada vacanþei
de varã am încercat sã
acoperim pe cât posibil  toate
solicitãrile ºi necesitãþile. Am
finalizat Ia termen lucrãrile la
ºcoala generalã Onceºti ºi am
demarat un proiect nou de
construire a unei grãdiniþe de
copii în satul Voineºti chiar în
curtea ºcolii generale. 

Am reuºim sã eliminãm

sistemul de învãþãmânt 
simultan din ºcolile Onceºti ºi
Gemenea-Brãtuleºti urmând
ca de anul urmãtor sã 
procedãm similar ºi cu ºcolile
Izvoarele ºi Suduleni. Vã pot
spune cã  transportul cu
microbuzul ºcolar se va
desfãºura la fel ca pânã
acum, respectându-se atât
traseele cât ºi orarul. 

La liceul tehnologic am
reusit sa asiguram provizoriu
desfasurarea orelor de curs în
condiþii optime în internatul
campusului preuniversitar. În
acelasi timp am deblocat
proiectul de reabilitare a
clãdirii principale a liceului
urmând ca în cel mai scurt

timp sã declarãm câstigãtorul
licitaþiei ºi cu noul  constructor
sã finalizãm lucrãrile începute
cu mai bine de ºase ani.

Aº dori sã transmit pe
aceastã cale tuturor elevilor
sincere urãri de sãnãtate ºi
succes în noul an ºcolar
2013-2014, cadrelor didactice
multã putere de muncã  
încununatã de satisfacþii 
profesionale ºi personale iar
pãrinþilor recoltã bogatã în
campania agricolã care tocmai
ce a început. Aºa sã ne ajute
Dumnezeu!

PPrriimmaarruull dduummnneeaavvooaassttrrãã
SSaanndduu GGaabbrriieell DDããnnuuþþ

DE VVÂNZARE  MMATERIAL SSÃDITOR PPOMICOL
ªI AARBUªTI FFRUCTIFERI

Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare
pentru Pomiculturã Voineºti, cu sediul în
Voineºti, str. Principalã, nr. 387, va
aduce la cunoºtinþã cã începând cu data
de 01 octombrie 2013 pune în vânzare:
- mere de consum ºi industrie;
- material sãditor pomicol ºi arbuºti 

fructiferi (afin fortificat).
Preþurile se vor stabili în funcþie

de cantitatea ºi calitatea produselor
livrate.     

Pentru relaþii ne puteþi contacta la
sediul unitaþii sau la unul din nr. de 
telefon: 0723.631080 sau 0245.679385.
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Începând cu data de
22.10.2013  va demara,  la nivelul
comunei Voineºti campania de
întocmire ºi depunere a dosarelor
pentru încãlzire a locuinþelor în
sezonul rece 2013-2014. 

Informaþiile  privind condiþiile
de acordare a ajutorului de încãlzire

ºi alte elemente care vã intereseazã
se gãsesc la Sediul Primariei
Voineºti-Serviciul de Asistenþã
Socialã (tel 0785 213 099).

AAsiistenþii SSociialii,
Liiþescu MMoniica

Oprea CConstantiin

Vin subvenþiile pentru încãlzire!

Nu ºtiu de ce anul acesta
ºcolar l-am simþit trist. Sã fie oare de
la înfrigurarea primei zile de ºcoalã
în care toþi am tremurat zdravãn
aproape ca-ntr-o zi de iarnã sau de
la mirosul cãrþilor zdrenþuite care
zãceau obosite pe bãnci întrebându-
ne parcã de ce le mai chinuim atât.

Anul acesta elevii au umplut
ghiozdanele cu „fascicule”, „manu-
scrise vechi si prãfuite” roase de
timp, pe care au fost nevoiþi sã le
scoatem din „muzeul” depozi-tului
de cãrþi vechi. Mi-am adus aminte,
cu emoþie, de mirosul proaspãt al
manua-lelor noi pe care , copil fiind,
le rãsfoiam cu bucurie, le îmbrãcam
ºi le purtam în ghiozdan cu mândrie.

Acum am privit cu strângere de
inimã dezamãgirea elevilor care, cu
fiecare manual zdrenþuit primit, erau
tot mai triºti ºi se chinuiau sã
deschidã filele rupte îndoite sau
mâzgãlite. În ochii lor n-am vãzut
nicio bucurie. Dupã câteva zile au
venit ºi puþine manuale noi, dar asta
nu a mai bucurat pe nimeni cãci
dezamãgirea primei zile de ºcoalã a
fost prea mare.

În aceste condiþii vorbim de
analfabeþi, de tineri care n-au citit o
carte în viaþa lor, de învãþãmânt
neperformant, dar obligatoriu ºi gra-
tuit.

Cum gratuit, când pãrinþii
cumpãrã manualele elevilor?

Ne dorim manuale electro-
nice, dar au toþi elevii acces la ele?
Avem educaþia de a cãuta, de  a
cerceta, de a ne documenta singuri?

Elevii „învaþã” ce le preda
Domnul sau Doamna, cred cã e mult
sã deschidã chiar ºi manualul (dacã
îl au). Oare când deschid calcula-
torul vor deschide ºi „cartea de
limba românã” sau vor prefera alte
site-uri?...

Am mai avea multe între-
bãri, dar ne oprim aici fiindcã ne-aþi
considera prea  pesimiºti.

De fapt suntem ceea ce
trãim…

Prof. EElena  MMãnescu

D’ale  ggemenenilor…

Vã informeazã cã, începând
cu data de 18.09.2013, se pot
depune cereri de finanþare pentru
accesarea de fonduri europene,
pentru urmãtoarele mãsuri - cu
termenele aferente:

1.1.2. - „Instalarea tinerilor fer-
mieri“ (18.09.2013-20.10.2013)

1.2.1. - „Modernizarea exploataþi-
ilor agricole“ (18.09.2013 -
20.10.2013)

3.1.2. - „Sprijin pentru crearea ºi
dezvoltarea de micro-intreprinderi“
(18.09.2013 - 20.10.2013)

3.1.3. - „Încurajarea acti-vitãþilor
turistice“ (18.09.2013 - 20.10.2013)

4.2.1. - „Implementarea
proiectelor de cooperare“
(18.09.2013 - 20.10.2013)

Cererile se vor depune la sediul
GAL Valea lalomiþei, 

str. Preot Abramescu, nr. 4, ªotân-
ga.

Pentru mai multe informaþii, 
vã rugãm sa accesaþi site-ul nostru
www.valeaialomiteigal.ro sau sã ne
contactaþi prin e-mail: 
valeaialomiteigal@yahoo.com sau la
telefon: 0245 229 343.

GG..AA..LL.. VVAALLEEAA IIAALLOOMMIIÞÞEEII
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Mi s-a întâmplat de multe ori sã mã întreb
(retoric) de ce iubim vacanþele. Poate, pentru cã am
obosit ºi ele ne aduc odihna necesarã, poate pentru 
cã nu ne plac „greutãþile cotidiene” (munca, serviciul, 
disciplina, învãþãtura) ºi vrem sã fim mai liberi mai 
odihniþi sau … pentru cã în vacanþe vrem sã facem ºi
altceva care este foarte important pentru dezvoltarea
noastrã profesionalã. Depinde de fiecare din noi , cãci
fiecare om are nevoile  ºi visurile lui.

Cert este cã vacanþa mare s-a terminat, frigul a
pus stãpânire pe Voineºti ºi întreaga þarã, iar noi pãºim,
zilnic cu emoþie ºi teamã pe aleea umedã a ºcolii.

ªi pentru cã septembrie este un reper important
în viatã noastrã – începutul unui nou an ªcolar – aº
vrea sã  vã urez tuturor putere de muncã, sãnãtate ºi
realizãri remarcabile pe plan material ºi spiritual.

Va ataºez si structura noului an ºcolar.
Anul ºcolar 2013-2014 începe pe data de 

1 septembrie 2013, se încheie pe data de 31 august
2014 ºi se structureazã pe douã semestre, dupã cum
urmeazã:

Semestrul II
Cursuri - luni, 16 septembrie 2013 - vineri, 20 decembrie
2013 (în perioada 2-10 noiembrie 2013, clasele din
învãþãmântul primar ºi 
grupele din învãþãmântul preºcolar sunt în vacanþã)
Vacanþa de iarnã - sâmbãtã, 21 decembrie 2013 -
duminicã, 5 ianuarie 2014
Cursuri - luni, 6 ianuarie 2014 - vineri, 31 
ianuarie 2014
Vacanþa intersemestrialã - sâmbãtã, 1 februarie 2014 -
duminicã, 9 februarie 2014

Semestrul aal IIl-llea
Cursuri - luni, 10 februarie 2014 - vineri, 11 aprilie 2014
Vacanþa de primãvarã - sâmbãtã, 12 aprilie 2014 - marþi,
22 aprilie 2014
Cursuri - miercuri, 23 aprilie 2014 - vineri, 20 iunie 2014
Vacanþa de varã - sâmbãtã, 21 iunie 2014 - duminicã,
14 septembrie 2014

Prof. EElena PPãddure
ªcoala  VVoineºti

PPOOVVEEªªTTII DDEESSPPRREE NNOOII ªªII VVOOII ((NNEEªªTTII))

Poliþia vvã iinformeazã
Dragi ccetãþeni aai ccomunei VVoineºti,

Aceastã perioadã se aflã
sub auspiciul începerii noului an
ºcolar, astfel, toþi cei care avem
copii care sunt  preºcolari , ºcolari,
liceeni ºi chiar studenþi ne gândim
cu emoþie la ceea ce va urma în
acest an ºi în mod special cei care
vor susþine examene .

De aceea, doresc sã vã
asigur cã Secþia 5 Poliþie Ruralã
Voineºti este alãturi de dumnea-
voastrã iar pentru noi  siguranþa
copiilor dumneavoastrã reprezintã o
prioritate. Vã rog ca pentru orice
problemã întâmpinatã la unitatea de
învãþãmânt pe linia siguranþei
elevilor sã vã adresaþi atât cadrelor
didactice cât ºi unitaþii noastre.

Dragi copii, vã doresc un an
liniºtit ºi plin de realizãri!

În continuare aº dori sã mã
refer la un alt aspect de importanþã
deosebitã pentru comunitatea 
noastrã , având în vedere cã este în
desfaºurare perioada de cules a
fructelor.     

ªtim cu toþii cã în aceastã
perioadã, de dimineaþa pãnã seara
fiecare gospodar depune eforturi
pentru a recolta produsele agricole
sau fructele, dar la fel de importantã
este ºi asigurarea din punct de
vedere al pazei a acestor produse.
Vã rog nu neglijaþi acest aspect
întrucât deºi Poliþia Voineºti 
împreunã cu Jandarmeria
desfaºoarã activitãþi de patrulare în
zonele livezilor, în conformitate cu

prevederile legii 333/2003,  aveþi
obligaþii pe aceastã linie.

De asemenea, vreau sã vã
reamintesc obligaþia de a înregistra
utilajele agricole la Primãrie fiindcã
depistarea pe drumurile publice 
constituie infracþiune , precum ºi
semnalizarea acestora în mod 
corespunzãtor cu sistem de 
iluminare ºi panouri reflectorizante.

În final, vã urez spor la 
treabã ºi fãrã evenimente!

Cu stimã,

ªEFUL SSECÞIEI 55 PPOLIÞIE
RURALÃ VVOINEªTI

Insppector pprincippal dde ppoliþie
Uþã NNicolae GGabriel
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Veºti nnoi
Dupã  perioada de

repaus ºi odihnã, vacanþe ºi 
concedii, a venit din nou vremea
sã ne întoacem la ceea ce 
înnobileaza pe om, dupã cum
zice vorba din bãtrâni, ºi anume
la muncã. ªi chiar dacã muncim
pe tot parcursul anului, parcã
toamna avem  mai mult spor.
Copii trec voioºi ºi plini de
energie cãtre ºcoli iar cei mari
care-ncotro, spre câmpuri ºi
livezi pentru a strânge roadele
muncii de un an de zile.

ªi chiar dacã vremea rea
bate la uºã noi, cei din adminis-
traþia localã, am îndrãznit sã
demarãm încã un proiect de
mare importanþã, zicem noi, 
pentru comuna noastrã ºi în 
special pentru locuitorii satului
Gemenea-Brãtuleºti.

Este vorba despre 
pro-iectul de modernizare prin
asfaltare a drumului DS 1190 -
mai exact strada Iuguleºti.    

Drumul ce va fi asfaltat
are o lungime de 1,7 km, începe
de la DN 72A,  ºerpuieºte printre
gospodãriile frumoase din zonã    

ºi se pierde undeva în inima
livezilor, aproape de pãdure. Þin
sã punctez o remarcã a 
constructorului, la preluarea
amplasamentului: ,,Numai în
Austria am mai vãzut drumuri
astfaltate printre vii ºi livezi….”
Da!... în Austria ºi în Voineºti a
fost rãspunsul nostru… ,,puþin”
ironic. 

Acest drum va avea,
dupã cum am mai precizat,
lungimea de 1,7 km, o lãþime de
5 m, din care 4 m platformã
carosabilã asfaltatã ºi acosta-
ment de 0,50 m de o parte ºi de
alta. ªanþurile vor fi  din pãmânt
tasat, profilat dupã cotele de
nivel. De asemenea sunt pre-
vãzute 11 podeþe tubulare de
subtraversare, care vor face

legãtura între
ºanturi 

pentru o bunã
ºi eficientã

captare a apei pluviale. Vor fi
amenajate 6 drumuri laterale pe
aceeaºi structurã rutierã, pe o
lungime de 25 m fiecare, precum
ºi  cinci platforme de încruciºare
pentru depaºiri în siguranþã. 

Dar, cum orice lucru are
ºi pãrþi negative, nici aici nu vor
lipsi. Mã refer la faptul cã 
perioada de derulare a proiectu-
lui se suprapune cu campania de
recoltare a fructelor în zonã. 

De aceea, apelam din
nou la înþelegerea cetãþenilor
pentru crearea unei atmosfere 
de cooperare ºi bunã întelegere
ºi evitarea conflictelor cu 
constructorul. Trebuie înteles cã
toate aceste demersuri sunt în
beneficiul satului ºi implicit al
comune noastre.

În speranþa cã, prin 
ducerea la bun sfârºit a acestui
proiect, vom mai face un pas
cãtre modernizarea rapidã a
comunei noastre, nu-mi rãmâne
decât sã vã mulþumesc ºi sã vã
doresc numai bine.

Cu ddeoosebitã ccoonsideraþie
Vicepprimar

Pooppa CClaudiu

ppaaggiinnaa 44
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SÃRBÃTORI ÎÎNCHINATE  
ÎN CCINSTEA SSFINTEI CCRUCI

Dintre sãrbãtorile ortodoxe
închinate cinstirii Sfintei cruci, cea
mai veche ºi mai importantã este
,,Înalþarea Sfintei Cruci”, oficiatã la
14 septembrie când se sãrbatoreºte
amintirea a douã evenimente
deosebite din istoria ei: Aflarea
Crucii ºi Înãlþarea solemnã în vãzul
poporului de cãtre episcopul
Macarie al Ierusalimului , în ziua de
14 septembrie 335 ºi Readucerea
Sfintei Cruci de la Perºi în anul 629,
de cãtre împãratul bizantin
Heraclios, care a depus-o cu mare
cinste în biserica Martyrion din
Ierusalim, dupã ce patriarhul Zaharia
a înãlþat-o în vãzul credincioºilor la
14 septembrie 630.

Dupã Cronica Alexandrinã
aflarea Sfintei Cruci s-ar fi întâmplat
în anul 320, dar istoricul Sozomen,
în Istoria Bisericeascã, o plaseazã
dupã Sinodul I Ecumenic, iar peleri-
na apuseanã, Egeria, în
,,Peregrinatio ad Loca Sancta”
spune cã aflarea s-ar fi întâmplat la
13 septembrie 335, ziua de sfinþire a
Bisericii Matyrion.

Dupã o cronicã anonimã
sãrbãtoarea s-ar fi înfiinþat în anul
335 când, la 13 septembrie s-a
sfinþit Biserica Sfântului Mormânt,
construitã deasupra mormântului
Mântuitorului, iar a doua zi , în 14
septembrie, fiind adunaþi acolo mulþi
episcopi ºi credincioºi , episcopul
Macarie al Ierusalimului, a aratat-o
pentru prima oarã spre a fi vãzutã ºi
veneratã. De atunci a rãmas ca zi a
sãrbãtorii ,,Înalþãrii” sau ,,Arãtãrii
Sfintei Cruci” ziua de 14 septembrie. 

Încetul cu încetul sãrbã-
torirea sfinþirii Bisericii Martyrion,
perceputã la început, ºi-a pierdut din
importanþã ºi deºi a fost celebratã
prin slujba zilei de 13 din Mineiul
ortodox pe septembrie, ea a rãmas
ca o înainte- prãznuire a sãrbãtorii

Înãlþãrii Crucii de a doua zi. 
Tot în aceasta zi se ser-

beazã ºi Aflarea Sfintei Cruci, care
se serba pânã atunci la date diferie,
la unii in Vinerea Patimilor, la alþii în
lunea Paºtilor.  Aflarea Sfintei Cruci
ºi Înãlþarea Sfintei Cruci au fost sãr-
batori separate, serbate la date
diferite. Astfel, în timp ce Înãlþarea
Sfintei Cruci serbeazã peste tot la
14 septembrie, Aflarea Sfintei Cruci
este sãrbãtoritã de Biserica
Apuseana la 3 mai, sãrbatoarea
având la origine aniversarea anualã
a sfinþirii basilicii ,,Sfintei Cruci” din
Roma, ziditã de Sfânta Elena în
amintirea Crucii carea se  arãtase
pe cer fiului ei. La abisinieni ºi în
Biserica din Alexandria, aflarea
Sfintei Cruci se serbeazã la 4 mai,
iar la copþi ºi arabi la 6 martie. Ca o
reminescenþã a acestei sãrbãtori de
la 6 martie, trebuie privitã ,,Duminica
Sfintei Cruci” din calendarul ortodox.

La Ierusalim, în ajunul sãr-
bãtorii se face ºi astãzi slujbã
arhiereascã a Privegherii cu  Litie în
Biserica Învierii iar a doua zi
Liturghie, proestosul slujbei poartã
Sfânta Cruce mergând în proce-
siune la locul aflãrii Sfintei Cruci
unde, dupã ce se face o rugãciune,
episcopul Taborului merge cu toatã
procesiunea la Golgota ºi face
înãlþarea solemnã a Sfintei Cruci ºi
Apolis.

La Constantinopol, sãrbã-
toarea de 14 septembrie era prece-
datã de patru zile pregãtitoare, în
care se fãcea închinarea Crucii, iar
în ziua de 14 septembrie se fãcea
înalþatea solemnã, sãrbãtoarea pre-
lungindu-se pânã duminica urmã-
toare.

Înãlþarea Sfintei Cruci se
sãrbãtoreste cu post, pentru cã ea
ne aduce aminte de Patimile
Mântuitorului.

Duminica a treia din Postul
Paºtelui numitã Duminica Crucii,
este a doua sãrbãtoare a Sfintei
Cruci în ordinea importanþei. Ea are
datã variabilã ºi a fost instituitã la
Constantinopol în secolul VIII.

Caracteristica slujbei la
aceste sãrbãtori este ritualul 
scoaterii solemne ºi venerãrii sau
inchinãrii Sfintei Cruci, care are loc
între Utrenie ºi Liturghie. El sim-
bolizeazã ceremionia liturgicã a
arãtãrii solemne ºi a venerãrii 
generale a Sfintei Cruci, care avea
loc la Ierusalim, iar apoi ºi la
Constantinopol, în Vinerea Patimilor
din cultul bizantin.

O altã sãrbãtoare a Sfintei
Cruci, mai puþin importantã(fãrã
þinere) este ziua de întâi august,
care coincide cu începutul postului
Sfintei Marii, ºi se numeºte
,,Scoaterea Cinstitului lemn al
Cinstitei ºi de viaþã fãcãtoarei
Cruci’’, în amintirea minunii liberãrii
grecilor din robia saracinilor, pe 
timpul împãratului Manuel
Comnenul, cu ajutorul Sfintei Cruci.
La Constantinopol se serba prin 
procesiunea cu lemnul Sfintei Cruci,
iar în unele biserici ruseºti se fãcea
sfinþirea apei mici.

Altã sãrbãtoare a Sfintei
Cruci, tot fãrã þinere este la 7 mai,
cînd pomenim prãznuirea apariþiei
semnului Sfintei Cruci pe cer, în 
timpul împãratului Constantin, fiul lui
Constantin cel Mare, fapt petrecut,
dupã câte se pare, în 351 ºi relatat
de cãtre Sfântul Chiril al
Ierusalimului într-o scrisoare împara-
tului Constanþiu.  Slujba zilei
aminteºte acest eveniment, slãvind
Sfânta Cruce.

Continuare îîn ppagina 66
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În curând se împlineºte un an
de când administraþia publicã localã
reprezentatã de d-nul primar Gabriel
Sandu ºi CS Koryo Karate, preºedinte
Viorel Marinoiu, au demarat proiectul
,,Karate ,pentru educaþia copilului
tãu’’,considerând necesar sã punctãm
câteva aspecte asupra impactului pe
care l-a avut implementarea acestuia
în cadrul comunitaþii voineºtene.

CS Koryo Karate este un club
foarte cunoscut la nivel naþional fiind
afiliat la Federaþia Românã de Karate,
desfãºurându-ºi activitatea în secþii din
urmãtoarele localitãþi :
Bucureºti,Târgoviºte, Râncaciov,
Dragomireºti  ºi Voineºti.

Secþia Voineºti a luat fiinþã în
octombrie 2012, în cadrul proiectului
,,Karate pentru educaþia copilului tãu’’,
iniþial participând 46 de sportivi legiti-
maþi. Dupã aproape un an de muncã
susþinutã , de antrenamente , stagii de
pregatire ºi competiþii, lotul de sportivi
care reprezintã secþia Voineºti se
poate lãuda cu un palmares deosebit.

Astfel din cei 46 de sportivii
legitimaþi, 36 au reuºit sã obþinã centu-
ra portocalie, gradul 8 kyu, urmând ca
în luna decembrie a acestui an sã
susþinã examenul de centurã verde.
Majoritatea  sportivilor au participat la

stagii de pregãtire în urma cãrora mulþi
au reuºit clasarea pe podiumul de 
premiere al unor competiþii zonale ºi
judeþene. Dintre aceºtia menþionãm
sportivii : Mihãilã Eduard (locul I) Cupa
Dragomireºti, Ciocea Diana (Locul
II)Cupa Dragomireºti, Dîrstaru
Camelia (Locul II), Comãnescu
Alexia(locul III), Neguþ Rebeca (locul
III), Cocoº Alexandru (locul III) ºi mulþi
alþii.

Karate reprezintã un mod de
viaþã –spune Viorel Marinoiu,
preºedintele ºi antrenorul clubului
Koryo. Practicarea acestui sport 
modeleazã personalitatea elevului
punând accent pe respect ºi respon-
sabilitate, tocmai  acele calitãþi care ne
lipsesc multora dintre noi în aceste
vremuri. Cãutarea continuã a celei mai
eficiente tehnici pentru a-þi invinge
adversarul, va face ca ºi în viaþa de zi
cu zi sã cauþi sã fi eficient, sã fi cel
mai bun în orice domeniu de activitate.

Practicarea karate-ului nu
este accesibilã pentru cei leneºi ºi
nehotãrâþi, pentru ignoranþi , pentru cei
superficiali. Karate înseamnã o
cãutare ºi învãþare continuã,
deschidere spre nou, curiozitate ºi
interes pentru tot ceea ce inseamnã
…viaþã !

Consider cã obiectivele
proiectului au fost atinse, mulþi elevi
reuºind performanþe deosebite, ºi  þin
sã mulþumesc administraþiei publice
locale ºi în mod special domnnului pri-
mar Sandu Gabriel,  pentru modul în
care se implicã în educaþia copiilor din
comuna Voineºti, pentru deschiderea
de care dã dovadã în orice problemã
ce þine de comunitatea voineºteanã.

Închei prin a anunþa cã
momentan ne desfãºurãm activitatea
în sala de spectacol a Cãminului cul-
tural Voineºti, lunea ºi miercurea între
orele 16 – 17.30, invitând totodatã toþi
elevii care doresc sã se iniþieze în
tainele artelor marþiale.

Viiorel MMariinoiiu
3 DDan kkarate SShiito RRyu

Dîrstaru Camelia ºi Comãnescu
Alexia pe podiumul de premiere

SSÃÃRRBBÃÃTTOORRII ÎÎNNCCHHIINNAATTEE  
ÎÎNN CCIINNSSTTEEAA SSFFIINNTTEEII CCRRUUCCII
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În serviciul divin zilnic al
Bisericii ortiodoxe, mai avem doua
zile pe sãptãmânã consacrate 
cinstirii speciale ºi permanente
Sfintei Cruci, miercurea ºi vinerea.
În aceste zile, slujbele cinstesc cu
patimile Domnului ºi Crucea
Rãstignirii, altarul pe care
Mântuitorul S-a adus pe sine jertfã
sângeroasã pentru mântuirea 
noastrã.

Folosirea semnului Crucii

atât de frecvent de cãtre creºtini în
viaþa de zi cu zi, precum ºi prezenþa
nelpsitã a Sfintei Cruci, în toate
locurile supuse evlaviei creºtine,
aratã în modul cel mai elocvent
posibil preþuirea ºi respectul cu care
evlavia ortodoxã a înconjurat tot-
deauna semnul sfânt al Jertfei
Domnului Isus Hristos ºi al mântuirii
noastre.

Preot SStroe MMiihaiil AAliin
Parohiia GGemenea-OOncestii

DDEECCOORRAAÞÞIIUUNNII
EEVVEENNIIMMEENNTTEE

- NNunþi
- BBotezuri

- MMese ffestive
Huse, aaranjamente fflorale,

baloane, aartificii.

Servicii iireproºabile; ppreþuri
negociabile! 

Tel: 00723.192.0842
0765.464.331

e-mmail:
nistormihai10@yahoo.com

KARATE PPENTRU EEDUCAÞIA CCOPILULUI TTÃU 
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CÃSÃTORII

DECESE

NÃSCUÞI
1. PREDESCU   CONSTANTIN –
FABIAN
2. PÎRVU  PAUL – ALEXANDRU
3. VOINESCU  DAVID - VALENTIN

LLee ddoorriimm vviiaaþþãã lluunnggãã 
ººii ffeerriicciittãã!!

1. ZOIA MIHAI —CÃTÃLIN

DDuummnneezzeeuu ssãã-ii ooddiihhnneeaassccãã!!

1. DIÞU  CONSTANTIN – IONUÞ
ºi  SACAGIU  ELENA-ANCUÞA
2. STANCU  CONSTANTIN –
CÃTÃLIN   ºi  PISICÃ IONELA
3. TIÞA IONEL – GABRIEL
ºi DILIMAN ANDREEA- ROXANA
4. GLONÞU ALIN – CONSTANTIN
ºi  NEGOESCU  CARMEN
5. MATEI CONSTANTIN
ºi  CÃLINESCU  ELENA-DANIELA
6. STOICA CONSTANTIN
ºi   ªERBAN  VIORICA- LUMINIÞA

CCaassãã ddee ppiiaattrrãã!!

STARE CCIVILÃ
2211..0088.. 22001133 - 2211..0099..22001133GGâânndduurrii ddee îînncceeppuutt

ddee aann ((ººccoollaarr))
16 septembrie 2013.
Sunã clopoþelul! A sosit
momentul în care ne-am
regãsit cu toþii: elevi,
pãrinþi, profesori. Este
începutul unui nou drum
care, sperãm, sã ne
aducã mai multe satis-
facþii ºi bucurii, decât cel
din anul precedent. Un
vechi proverb românesc
spune cã „Dacã ai carte, ai parte”.
Tocmai de aceea ºi în acest an vom
continua sã fim o ºcoalã activã,
implicatã în proiecte naþionale, în
problemele comunitãþi, în educarea
elevilor, într-un cuvânt în obþinerea
unor rezultate foarte bune. Pentru a
ne îndeplini aceste dorinþe avem
nevoie de sprijinul (tot mai consis-
tent) pãrinþilor ºi al bunicilor, pentru
ca elevii noºtri sã devinã mai
conºtienþi de importanþa ªCOLII în
viaþa lor. Nu este de ajuns, dragi
pãrinþii, sã vã spuneþi: „ne-am 

ocupat de haine ºi mâncarea copi-
ilor, mai departe este treaba ºcolii”.
Trebuie sã vã implicaþi mai mult în
educarea copiilor, sã le acordaþi
atenþia de care au nevoie, pentru ca
ceea ce noi le insuflãm în timpul
orelor de curs, sã se consolideze ºi
mai mult în dezvoltarea lor. Vã
aºteptãm sã fiþi mai aproape de
ºcoalã!

Prof. ddr. IIurea IIonuþ
Prof. ccoorddonator ªªcoala

GGimnazialã SSudduleni

FFOOAARRTTEE IIMMPPOORRTTAANNTT
Asociaþia de Sprijin a ªomerilor
Dâmboviþa (A.S.S.D), cu sediul
în Târgoviºte, str. Cornel Popa,
nr. 69A, organizeazã GRATUIT
pentru persoanele fãrã loc de
muncã CURS DDE CCALIFICARE
pentru meseria de Confecþioner-
asamblor, articole textile. La
finalul cursului se asigurã ANGA-
JARE. 

Acte nnecesare îînscriere:
- Buletin/Carte de identitate;
- Certificat de naºtere;
- Certificat de cãsãtorie(unde
este cazul);

- Ultimul act de studii;
- Carte de muncã;
- Decizie încetare contract de
muncã;

Documentele trebuie prezentate
în original ºi xerocopie.
Certificatele de calificare /
absolvire sunt recunoscute la
nivel naþional ºi în statele U.E. 

Date dde ccontact-mmobil: 00720 0045
587, ttel/fax: 00345.401.332,
0245.620.753; ee-mmail:
assd_tgv@yahoo.com
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INFORMAÞII UUTILE
telefoane:
0723 1142 6661 –– PPrimar 
0723 1142 6662 –– VViceprimar 
0245 6679 3324 –– PPrimãrie -rrelaþii ccu ppublicul
0245 6679 4450 –– FFax

Adresa: VVoineºti, sstr.Principalã, nnr.145
e-mmail: cconsiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa wweb: wwww.primarievoinesti.ro

Nu eezitati ssã nne ccontactaþi ppentru rrezolvarea  ooricãrei
probleme llegate dde aadministraþia llocalã. PPentru aanunþuri
publicitare ggratuite îîn GGazeta dde VVoineºti nne pputeþi 
contacta lla uunul ddin nnumerele dde ttelefon dde mmai ssus.

Suntem aaici ppentru ddumneavoastrã!

La finalizarea Proiectului de
modernizare prin asfaltare a Strãzii
Bisericii din satul Onceºti, am fost
pe deplin multumiþi, cetãþeni ºi
administraþie localã, atât de calitatea
lucrãrilor precum ºi de termenul
scurt în care s-a realizat proiectul.
Sperãm cã acest drum va fi tratat 
ca atare, va fi pãstrat aºa cum se
cuvine: curat, fãrã buruieni pe 
margini, fãrã apã uzatã deversatã în
ºanþuri. Ne-am înºelat însã…Dupã
doar câteva luni, pe alocuri situaþia
nu este pe mãsura aºteptãrilor 
noastre.

Ne-am bucurat, pe de
cealaltã parte sã constatãm cã totuºi
sunt ºi persoane responsabile care
au ceea ce ar tebui sã avem cu toþii,
fãrã sã ne coste nimic: spirit civic. 

ªi dacã tot ne-am luat angaja-

mentul cã
vom face 
publicã orice
faptã sau 
persoanã care face
cinste comunei noas-
tre, vom prezenta ºi în
numãrul prezent al Gazetei un astfel
de caz.

Se numeºte Andreescu
Lucian, are 20 de ani ºi este din
satul Onceºti. Locuieºte pe strada
prezentatã mai sus ºi dã dovadã de
ceea ce se numeºte grijã faþã de
bunul public. Dupã finalizarea
lucrãrilor la drumul cel nou, 
ºi-a amenajat exemplar spaþiul din
faþa casei ºi întreþine periodic atât
ºantul cât ºi acostamentul ºi 
porþiunea de strada din dreptul
gospodãriei. Nu a plantat pomi fruc

tiferi, nu a cultivat ceapã, cartofi sau 
sfeclã. Doar  scuare cu flori ºi pietre
de calcar. 

L-am surprins de mai multe
ori în acþiune, trecând peste ceea ce
alþii considerã ruºinea de a þine în
mânã o mãturã, o lopatã sau o
sapã, în vãzul lumii. Considerãm cã
toþi putem face cât de puþin pentru
comuna noastrã, iar de aceea, când
întâlnim astfel de oameni nu putem
decât sã spunem: cinste lor !
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SSUUCC DDEE MMEERREE NNAATTUURRAALL
Producem suc de mere dupã tehnologie nemþeascã,  efectuãm servicii de procesare

mere la standarde europene cu preþuri avantajoase. Punctul de procesare este 
situat în localitatea Voineºti nr.145 (în spatele Primãriei). Acceptãm ca platã mere 

la schimb. Putem furniza la comandã ambalaje pentru suc (pet, sticlã). 
Contact: 0786042013 

Aºa DDA!


