Mesagerul de Costesti
Vanatorul ar trebui sa
fie primul protector al
animalelor salbatice
Pare un nonsenses ca cel care
vaneaza sa iubeasca vanatul dar
acest lucru se intampla. Desigur
ii lasam la o parte pe acei
practicanti care se gandesc
numai la carne, gurmanzii
padurilor, ei vor fi primii care
vor abandona acest sport.
Cel care are chemare “pana la
moarte” indiferent de greutati
(financiare cel mai des sau
fizice) manat de un dor ce nu se
stinge va fi mereu in mijlocul
naturii. Arma va fi pana la urma
un pretext ca oricare altul.
Vanatorul si nu braconierul nu
va avea regret fata de o zi in
care nu a impuscat nimic, are
acest templu divin – natura
atatea lucruri frumoase de
aratat. De altfel zilele in care nu
am impuscat nimic sunt
majoritare tragand concluzia ca
nu patima uciderii ne aduna
mereu in coasta. Suntem avizi
ca un burete de intalnirea cu
animalul
salbatic.
Sa-i
cunoastem locurile….
Ne vrajeste si ne face
dependent . Am observat
personal ca in fata unui cerb
capital ma trezesc dupa zeci de
secunde ca din transa. Cu o
putere nestiuta ma tintuieste in
admiratie.
Preferata mea este capra
neagra. Abisurile in care se

arunca ca un pastrav in apa
m-au fascinat mereu . Este
nobila ca si varful de tanc din
care-I place sa priveasca zarile.
Sus, tot mai sus, acolo numai ea
este stapana.
Aceste intalniri dau sens vietii
tale de vanator. Preocuparea ta
fata de numarul, hrana ….. de
care am nevoie animalul
salbatic te tine intr-un tonus
pozitiv. Daca in locul pe care l-ai
gospodarit sunt multe animale
salbatice deja viata iti este
implinita, n-ai trecut ca un
parjol prin acel loc ci ca un
gospodar ce-si poate admira
recolta.
Dorinta noastra a vanatorilor
este ca in viata noastra
vremelnica
sa crestempeste
optimi numarul animalelor
salbatice iar a mea personal sa
traiesc clipa cand semenii mei in
general vor vedea o caprioara sa
nu se mai gandeasca la ea ca la
o fiptura potentiala.
Catalin
Gheorghe,
stomatolog

medic

sunt ape minerale, bune pentru
bai , cu putere de vindecare in
tratamentul reumatic. Apele
minerale de aici sunt bogate in
iod si sulf.
Baile functionau inca din anul
1925 in casa familiei Pretorian.
De pregatirea apei calde cat si a
celei reci se ocupau femei din
sat. Apa era incalzita, in cazane,
cu foc de lemne.
Noua cladire a bailor este o
impunatoare
constructie,
ridicata cu peste 30 de ani in
urma, pe cheltuiala familiei
Sacerdoteanu.Cladirea aceasta
avea un numar de 14 camere si
o capacitate de 50 de locuri. Cei
veniti aici serveau masa la o
cantina-bufet,
iar
pentru
recreere li se punea la dispozitie
un televizor si un aparat radio.
Pana la 1 august 1972 , Baile din
Costesti
au apartinut de
statiunea
balneoclimaterica
Govora.
In prezent cladirea a intrat in
proprietate
privata.
Noii
proprietari au reabilitat cladirea
pastrand stilul arhitectonic si
decorativ.
Huruiala Diana, clasa a Vll – a B
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Cu peste 80 de ani in urma,
popa Matei Grigorescu, a
observat ca in satul Costesti
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Primarul comunei Costesti
Toma Marius Pestereanu ne-a
informat despre proiectele
realizate in perioada 2012 –
2014.

Am aflat astfel despre amenajarea
centrului civic al comunei Costesti
prin asfaltarea portiunii Primarie –
Casa Dumitru Martinescu si
amenajarea de parcari in centrul
comunei. A fost asfaltata portiunea
drum Capitanu – Podul Stoicanii
(500 m), a fost amenajata o parcare
la Scoala “Ferigile” si Dispensarul
Medical Uman si s-a facut
extinderea iluminatului public in
zonele Biserica Papusa, Biserica
Peri, grup case Petrescu Filimon,
Biserica 44 de Izvoare si cimitirul
Pietreni, ulita spre Ciorgan
Alexandru, ulita spre Prislop, grup
case Braian, grup case Gruiete –
Padurea Mare, cimitirul din
Costesti. Se asigura schimbarea
permanenta a becurilor arse si
montarea de lampi in zonele
neiluminate pe toata raza comunei
Costesti.
A fost extinsa incalzirea centrala la
Caminul Cultural “C.I.Popian” in
sala de dans, biblioteca si muzeu, sa facut reabilitarea toaletei
exterioare si amenajarea bucatariei
in interiorul caminului. A fost

reabilitat si acoperit Caminul
Cultural Pietreni si finalizat Caminul
Cultural Bistrita.
A fost finalizata baza sportiva din
satul Varatici (langa brutarie) tip ll
cu nocturna. S-a facut extinderea
alimentarii cu apa in: satul Pietreni
- zona Ruget 1,3 km – grup de case
(fara apa, pana acum) cu statie de
pompare, in satul Varatici sip e
ulita Valea Jidovii.

Un urmas al ieromonahului
Macarie la manastirea Bistrita,
arhimandritul Veniamin Micle –
cetatean de onoare al comunei
noastre

S-a reusit monitorizarea video a
comunei cu 8 camere amplasate in
puncte cheie.
Au fost reabilitate : Biserica Peri,
incalzirea centrala la Biserica
Grusetu si la Capela Costesti . A
fost amenajata bucataria de la
biserica Peri si au fost sprijinite cu
materiale de constructie bisericile
Secaturi si Ciorobesti.
Ansamblul de dansuri Floricica a
fost sprijinit financiar in deplasarile
facute la la festivaluri si emisiuni de
televiziune: Bucuresti, Sibiu, Bran,
Govora, Horezu.
Intalnirea fiilor satului “La obarsie,
la izvor” s-a desfasurat in prezenta
unor oameni de cultura de valoare
si a unor interpreti deosebiti de
folclor (Niculina Stoican, Nineta
Popa si Gelu Voicu).

"Nu e nimic mai interesant decât să te
întorci într-un loc care a rămas
neschimbat ca să îti dai seama cât de
mult te-ai schimbat tu."
Nelson Mandela

Veniamin Micle (numele de botez
Valer) se naste la 7 iulie 1939, în
Plopiş, jud.
Maramureş, in
legendara Tara a Chioarului. Isi
urmeaza studiile la Seminarul
teologic din Cluj (1954-1959), la
Institutul Teologic Universitar din
Sibiu (1962- 1966), studii de
doctorat la Institutul Teologic
Universitar din Bucureşti (19661968), cu specializare la Facultatea
de Teologie catolică din Strasbourg
(1968-1971)
şi
la
Insututul
ecumenic Tantur-lerusalim (1973).
Frate în mănăstirea Rohia (1954),
călugărit tot acolo în 1958,
ieromonah în 1959, protosinghel în
1975 şi arhimandrit în 1977.
Asistent la Institutul Teologic
Universitar din Sibiu (1972-1973),
profesor la Seminarul teologic din
Craiova (1973 - 1977), profesor şi
director la Seminarul teologic din
Bucureşti
(1977-1979),
preot
slujitor la mănăstirea Cozia (19791982), mare eclesiarh la catedrala
episcopală din Râmnicu Vâlcea
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(continuare din pagina 1 – Un
urmas al ieromonahului Macarie)
(1982-1983), stareţ al mănăstirii
Bistriţa din Oltenia (1983-1992),
preot slujitor la aceeaşi mănăstire
(din 1992 până azi).
Printre
lucrarile
sale
enumeram:
Monumentul
istoric-bisericesc
CoşunaBucovăţul
Vechi,
Mănăstirea
Polovragi,
Sfântul
Grigorie
Decapolitul,
Iniţieri
catehetice, Trepte spre amvon,
Cultul
sfinţilor,
Citirea
şi
interpretarea Sfintei Scripturi,
Medalioane bistritene.
(continuare din pagina 1 – raport)
A fost acordat sprijin financiar
domnului Dumitru Bondoc pentru
lucrarile: “Costesti – Valcea, 45 de
secole de istorie”, volumul al ll-lea
si “Partizanii din muntele Arnota –
Un dosar elucidat?”
A fost initiata “Ziua Recoltei”in
prima duminica din luna octombrie
(2013 – prima editie).A fost
asigurata prezenta
asistentului
comunitar pentru tratament la
domiciliu.A
fost
amenajata
primaria in interior si reabilitata
cladirea – anexa, in care se afla
garajul, ca Sala de cununii civile si
Sala Sedinte Consiliu Local.
Au fost amenajate fantani si troite
in punctele: Mlaci – Istocescu Ion,
Dealul Costestilor (langa Muzeul
Trovantilor), Canton CFR – Varatici,
Stog , Scoala – Nicu Ispas, a fost
amenajata zona campare Stog cu
inchiderea, pe partea de vest , a
terenului. A fost inchis cu plasa a
terenul din punctual Mlaci – Lot
scolar.
Se face intretinerea drumurilor de
tarla din toata comuna, realizari de
aparatori de maluri si punti.

A fost realizat si amplasat bustul
domnitorului Matei Basarab si a
fost asfaltata o portiune de 1,7 km
de drum spre manastirea Arnota.
Proiecte in derulare – pe fonduri
europene: achizitionarea de utilaje
pentru serviciul public (un buldoexcavator), reabilitarea imobilului
primariei Costesti si elaborarea de
materiale promotionale .
Proiecte pe fonduri locale si
bugetul de stat: amenajare salii de
spectacol a Caminului Cultural
“C.I.Popian”
si
extindere
alimentare cu apa in satul Bistrita.
Proiecte de viitor in 2014: asfaltare
drumuri satesti si comunale prin
PNAR – masura 322 a 6 km de
drumuri,amenajarea unul loc de
joaca pentru copii langa terenul de
la brutarie, reabilitarea toaletelor
interioare pentru Scoala “Ferigile”
si reabilitarea fantanilor si troitelor:
Stoican – Varatici, Lunca, Baragan –
Bistrita.
INFRACTIUNEA DE INSELACIUNE
In ultimul timp, s-a vorbit
despre diferite cazuri ale unor
persoane care au fost inselate.De
multe ori ceea ce a stat la baza
acestor intamplari a fost naivitatea,
dorinta de a economisi bani si de
ce nu, lipsa cunostintelor asupra
legislatiei in vigoare.
Codul penal, prevede la art. 244,
infractiunea de inselaciune , in
alin.1 fiind prevazuta definitia
acesteia astfel : ’’Inducerea in
eroare a unei persoane, prin
prezentarea ca adevarata a unei
fapte
mincinoase
sau
ca
mincinoasa a unei fapt adevarate,
in scopul de a obtine pentru sine
sau pentru altul un folos
patrimonial injust si daca s-a
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pricinuit o paguba se pedespseste
cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani’’.
Pentru a intelege mai bine aceasta
fapta, dar si cum sa o recunoasteti
si sa nu deveniti victima acesteia,
vom prezenta mai multe cazuri
concludente, precum si o serie de
sfaturi, dupa cum urmeaza:
-Numitul C.C.E., din orasul Babeni,a
reclamat faptul ca a cumparat de la
doua persoane necunoscute un
numar de 25 de bidoane a cate 10
litri fiecare, cu motorina, platind
pentru acestea suma de 1000 lei,
iar ulterior a constatat ca in
bidoane nu este motorina.
Reclamantul a prezentat cele 25 de
bidoane, a cate 10 litri fiecare si s-a
constatat ca in interiorul acestora
este un lichid galben-verzui ce
emana un miros slab de petrol.
-Numitul
V.S.
din
comuna
Pesceana , judetul Valcea, a
reclamat faptul c-a fost inselat cu
suma de 800 de lei de niste
persoane pe care nu le cunoaste, in
sensul ca un grup de 3 persoane se
deplasau cu un autoturism, l-au
abordat pe drumul comunal chiar
in fata gospodariei pretinzand ca
ginerele sau le-ar fi cerut sa-i
confectioneze un cazan din arama
pe care i l-au si prezentat,afirmand
ca le-a platit drept arvuna suma de
500 de lei din valoarea totala de
2.500 de lei a acestuia, urmand ca
in schimbul bunului pe care i l-au
dus in curte trebuia sa le plateasca
doar o anumita parte din intreaga
suma tocmita initial, restul urmand
a fi achitati de acesta. In aceste
circumstante,
reclamantul
a
declarat ca i-a invitat in curtea
gospodariei si in imobil avand
incredere in cele afirmate. Cazanul
era nou confectionat avand un
volum de cca. 70-80 litri, si in acest

mod au reusit sa-l determine sa-i
creada de bunele intentii si in mod
benevol le-a inmanat suma de 800
lei crezand ca bunul va ramane in
posesia sa.
In desavarsirea
activitatii infractionale acestia l-au
determinat pe reclamant sa caute
prin casa un pix si o coala de hartie
pe care sa fie consemnate chitanta
de mana aspectele covenite,
moment prielnic pentru acestia de
a parasi in graba respectiva
gospodarie, nu inainte de a-si lua
cazanul din camera unde il
introdusesera fara ca acesta sa
observe acest aspect decat atunci
cand era prea tarziu.
-numita L.E., aflandu-se in comuna
Stoenesti, judetul Valcea, a fost
inselata prin metoda ghicitului de
trei persoane necunoscute, care iau sustras un lantic din aur si o
pereche de cercei din aur, in
valoare de aprox. 1000 lei. In urma
verificarilor efectuate, au fost
identificate
persoanele
necunoscute, iar prejudiciul creat a
fost recuperat in totalitate.
Politia Costesti va recomanda:
-cumpararea de produse petroliere
de
la
vanzatori
autorizati,
intelegem dorinta de a economisi
banii, dar aceasta se poate intoarce
impotriva dumneavoastra si veti
avea o paguba in loc de economii.
Acest sfat se aplica si pentru alte
bunuri, precum bijuterii.
-in cazul in care locuiti la casa,in
special in mediul rural, nu primiti
persoane necunoscute in curte, cu
atat mai putin in casa.Aveti grija la
persoanele care va propun afaceri,
precum vanzarea-cumpararea de
cazane, cumpararea de fier vechi
sau produse alimentare.Acestia vor
folosi diferite motive sa intre in

curte sau locuinta pentru a observa
unde va tineti bunurile de valoare,
iar ulterior sa si le insuseasca pe
nedrept.
-nu fiti naivi, nu va lasati pacaliti de
propunerile de ghicit in palma.
Aceste persoane actioneaza in
grup, in timp ce o persoana va
’’ghiceste in palma’’, celelalte va
ghicesc in buzunare sau genti
bunurile de valoare sau banii si fara
ca dumneavoastra sa observati, vi
le sustrag. De asemenea, daca
aceste persoane va propun sa va
foloseasca bijuteriile pentru a face
’’vraji”, refuzati-le, o sa ramaneti
fara bunuri. Metoda de a insela in
acest caz este aceea de a pune
bijuteriile intr-o hartie sau batista,
se rostesc cuvintele ’’magice’, vi se
restituie o alta hartie, fara bijuterii
de aceasta data, cu mentiunea sa o
desfaceti cand ajungeti acasa
pentru ca astfel nu se mai
implineste vraja.
-in cazul in care sunteti in varsta si
nu aveti posibilitati de deplasare ,
si vreti sa depuneti la banca o suma
mare de bani, dar intr-o alta
localitate decat cea de domiciliu,
aveti grija ce persoana alegeti sa o
imputerniciti sa faca tranzactii in
locul dumneavoastra, exista riscul
sa ramaneti fara bani in mod legal.
-daca aveti procese in instanta,
alegeti-va ca reprezentant un
avocat, recunoscut fiind de
incredere, evitati organizatiile
neguvernamentale
cu
nume
pompos si care va promit ca o sa va
rezolve toate problemele in mod
gratuit,
mentionam
ca
reprezentantii acestor organizatii
nu pot decat sa va ofere
consultanta
juridica
si
nu
reprezentare in instanta, dar
pentru a va lamuri exact asupra

acestor probleme in cazul in care
lucrati cu astfel de ONG-uri cereti si
studiati statutul de organizare,
acolo sunt prevazute atributiile
acestora, astfel puteti afla ce poate
face acea organizatie pentru
dumneavoastra.
Fiti atenti la cei ce va inconjoara,
nu toti sunt de incredere si nu toti
va vor binele!
Daca ati fost victima infractiunii
de inselaciune, in cazul in care
infractiunea este recenta(sa nu fi
trecut mai mult de o ora de la
savarsirea infractiunii) sunati la
112, iar in celelalte cazuri adresativa cu plangere la subunitatea de
politie de care apartineti!

In perioada 18-20 august, in
Biblioteca Publica “G-ral Nicolae
Ciobanu” a fost organizat “Atelier
de scriere creativa”. Invitata,
Claudia Groza, autor de carte
pentru copii.
Bibliotecara
Magureanu

–

Mihaela

Silvia

A.S. Minerul Costesti - Promovare
in Liga a IV-a dupa noua ani de
munca. (sursa-Razvan Milosteanu)

