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Dragii mei,
Trãim cu toþii într-o
o zonã binecuvântatã de Dumnezeu, în
care principala ocupaþie ºi sursã de venituri este pomicultura. Ani ºi ani de-a
a rândul, generaþii ºi generaþii au trudit ºi
au îngrijit cum au ºtiut mai
au înfiinþat plantaþii de pomi, le-a
bine ºi au cules roadele. Acum, în aceastã perioadã, parcã
satisfacþia nu mai este aceeaºi, din mai multe cauze:
producerea fructelor este costisitoare, preþul a scãzut,
desfacerea se face foarte greu, vremea a luat-o
o razna ºi mai
a introdus ºi norma pe
nou, începând de anul trecut, s-a
venitul agricol. Aceasta din urmã s-a
a dovedit a fi cea mai
neînþeleaptã mãsurã luatã de cãtre autoritãþile centrale,
fiindcã producãtorul agricol este taxat indiferent de producþia

obþinutã, indiferent de vârsta plantaþiei. Având în vedere cã
rolul nostru, al primarilor, este acela de a fi în slujba
cetãþeanului ºi a ajuta comunitatea pe care o reprezinþi, am
gãsit o soluþie, zic eu, salvatoare pentru pomicultura
voineºteanã ºi implicit dâmboviþeanã. Prin memoriul nr.
7741 din 10 iunie 2014, întocmit de Primãria Voineºti prin
primar, Consiliul Local prin consilier Dumitru Troneci,
S.C.D.P. Voineºti prin director Daniel Comãnescu ºi A.P.D.
prin preºedinte Ion Oprea ºi avizat de preºedintele CJD
Adrian Þuþuianu, ne-a
am adresat ministrului Agriculturii,
Daniel Constantin, în vederea adaptãrii normei pe venitul
agricol, în concordanþã cu situaþia realã din teren. Vã prezint
în continuare acest memoriu, spre cunoºtinþa tuturor.

DOMNULE MINISTRU DANIEL CONSTANTIN,
Avem deosebita onoare de a vã
face cunoscut urmãtoarele aspecte privind
situaþia bazinului pomicol VOINEªTI, din anul
anterior ºi cu consecinþe ºi în prezentul an
agricol, în continuare, prezentându-vã în
detaliu.
Mãrul de Voineºti pe cale de a
deveni un brand, nu-ºi mai poate îndeplini
þinta datoritã unor factori socio-economici ºi
climatici din ce în ce mai potrivnici în ultimii
ani.
Dacã de mai bine de o jumãtate de
secol singura sursã de venit a locuitorilor din
zonã a fost valorificarea fructelor, în ultimii ani,
aceºtia sunt nevoiþi sã-ºi abandoneze pomicultura ca îndeletnicire moºtenitã din tata în
fiu ºi sã-ºi caute venituri alternative în þarã
sau în strãinãtate. Ar fi o mare pierdere
pentru patrimoniul pomicol dâmboviþean ºi
naþional ca bazinul nr. 1 al þãrii sã se destructureze ºi sã-ºi piardã potenþialul productiv.
Cauzele care duc la situaþia semnalatã sunt

determinate de mai mulþi factori ºi anume:
- dezechilibrul atmosferic cu veri excesiv de
cãlduroase ºi secetoase, cu ierni nefireºti în
evoluþia temperaturilor ºi precipitaþiilor au
produs o perturbare totalã în biologia pomilor,
fãcând ca, în anul 2013, fenofazele însoþitoare înfloritului sã se deruleze în 3-4 zile, iar
în anul curent au durat 2-3 sãptãmâni, cu
repercusiuni negative în polenizarea pomilor
ºi asigurarea unei încãrcãturi normale pe
pom, mai ales cã pe toatã perioada înfloritului s-au succedat ploi permanente. În aceºti
ani, lipsiþi de producþie, cheltuielile înregistrate
cu efectuarea lucrãrilor nu au mai fost recuperate;
- oboseala solului datoratã existenþei plantaþiilor pe acelaºi teren (peste 4 decenii) a dus la
epuizarea maximã de fertilizanþi, mai ales cã
aportul cu gunoi de grajd s-a diminuat, prin
împuþinarea drasticã a ºeptelului, iar
îngrãºãmintele chimice s-au scumpit excesiv
de mult;

- cãderile de grindinã au devenit tot mai dese,
iar plantaþiile clasice ºi intensive nu permit
instalarea sistemelor antigrindinã ºi nici
achiziþionarea lor pentru plantaþiile pretabile,
din cauza costurilor;
- îmbãtrânirea forþei de muncã ºi mobilitatea
redusã a celei active pentru activi-tãþi
sezoniere duc la executarea lucrãrilor din
tehnologie în condiþii de dificultate;
- plantaþii de tip clasic în procent de peste
70%, îmbãtrânite ºi cu capacitate redusã de
regenerare, chiar dacã tehnologia aplicatã de
pomicultorii cu experienþã a fost cea
adecvatã;
- fãrâmiþarea drasticã a suprafeþelor
exploataþiilor odatã cu reconstituirea dreptului
de proprietate a dus la diminuarea acestora
la suprafeþe cuprinse între 0,2 ha pânã la 2,5
-3 ha , în procent de peste 90 % din numãrul
lor ºi, datoritã acestui fapt, nici reconversia în
pomiculturã nu poate prinde prea mult contur;
(Continuare în pagina 2)
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ministrului Agriculturii
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- producþia în declin ºi preþul de valorificare
foarte scãzut, cauzat de concurenþa neloialã
a fructelor din U.E. ºi import, aduse în afara
cadrului legal, au fãcut ca piaþa de fructe sã
elimine de la un an la altul producãtorii
autohtoni ºi autentici;
- capacitatea foarte redusã de investiþii în
condiþionare,
depozitare,
procesare,
ambalare ºi transport nu permite valorificarea superioarã a fructelor pe piaþã ºi pe
reþeaua supermarketurilor;
- costurile ridicate necesare înfiinþãrii unui
hectar de livadã de mare densitate dupã
standarde UE, nu dau posibilitatea fermierilor sã-ºi întinereascã patrimonial pomicol;
- lipsa unui sistem de creditare cu perioade
de graþie pânã la intrarea livezilor pe rod,
zãdãrniceºte dorinþa fermierilor de a-ºi
întinerii patrimoniul pomicol ºi de a-ºi achiziþiona utilaje pentru mecanizarea lucrãrilor;
- din lipsa unor unitãþi de procesare în zonã,
marfa de industrie este valorificatã prin distilare sau ia calea exportului la preþuri derizorii,
începând cu 0,30 RON/kg;
- gradul redus de asociere datoritã cadrului
legal greu de aplicat menþine un numãr mare
de exploataþii individuale ce nu au acces la
forme colective de valorificare ºi cu atât mai
puþin la export;
- situaþia economicã precarã a staþiunii pomicole din zonã nu-i dã posibilitatea acesteia
sã producã material biologic cu rezistenþã
geneticã la boli ºi în cantitate suficientã,
motiv pentru care, pomicultorii sunt nevoiþi sã
aducã pomi de plantat din afarã, la preþuri
mult mai mari, a cãror autenticitate este
îndoielnica ºi mai puþin adaptaþi la condiþiile
climatice ale zonei;
- lipsa unei pieþe de gross faciliteazã
înmulþirea unor negustori intermediari care
menþin preþuri derizorii la fructele de consum
în stare proaspãtã, luate de la producãtorii
care nu au posibilitatea de a merge la piaþã,
mai ales cã spaþiile comerciale de aici sunt
acaparate tot de intermediari;
Þinând cont de aspectele
semnalate, solicitãm, în limita posibilitãþilor,
sã se aducã anumite înlesniri în activitatea
pomicultorilor din zonã cum ar fi:
- programul de reconversie a pomiculturii în
perioada 2014-2020 sã poata fi accesat ºi de
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micii producãtori - acest program ar duce la
dezvoltarea fermei familiale din România
(0,5 ha - 3 ha), atenþie, ferma familialã din
România nu este aceiaºi cu ferma familialã
europeanã. Pentru a ajunge la nivelul
european, ferma familialã din România are
nevoie de sprijin deosebit. Dacã nu se
doreºte dezvoltarea fermelor familiale (0,5
ha - 3 ha ) acestea nu se vor dezvolta, ci,
dimpotrivã, vor dispare, membrii acestor
familii vor avea nevoie de asistenþã socialã.
-normele de venit pentru pomiculturã trebuie
sã se apropie de venitul real obþinut de
producãtori, astfel încât sã fie acceptat ºi
plãtit de aceºtia.
În condiþiile vitrege ale anului
anterior cât ºi a celui în curs, în care
producþia de mere nu a putut ºi nu va putea
asigura
decât minimum de existenþã al
fermierilor autohtoni, aceºtia, la ora actualã,
vor fi în imposibilitatea achitãrii taxelor ºi
impozitelor pe venit pe suprafaþã;
- acces la credite cu dobândã redusã în
vederea achiziþionãrii de utilaje ºi instalaþii
necesare mecanizãrii lucrãrilor;
- cadastrarea gratuitã a terenului în vederea
îmbunãtãþirii pieþei funciare ºi înlesnirea
comasãrii terenurilor;
- facilitarea investiþiilor în vederea dezvoltãrii
activitãþilor necesare în procesare ºi valorificare;
- asigurarea de spaþii comerciale în pieþe
destinate strict producãtorilor precum ºi
modalitãþi de valorificare prin reþeaua
supermarketurilor prin asigurarea prioritãþii
fructelor autohtone;

- sprijinirea staþiunii pomicole din zonã cu
fonduri pentru a avea posibilitatea sã
producã material sãditor necesar înfiinþãrii
noilor plantaþii dupã standarde U.E.;
- dezvoltarea reþelei de învãþãmânt cu profil
agricol în zonã, prin înfiinþarea de clase cu
specialitatea în pomiculturã;
- reorientarea interesului consumatorilor
cãtre fructele româneºti care sunt mai
gustoase, mai puþin chimizate ºi mult mai
sãnãtoase, graþie tehnologiei tradiþionale ºi
condiþiilor pedoclimatice specifice;
- acþiuni de adaptare la schimbãrile climatice
prin promovarea tehnologiilor adecvate ºi
alcãtuirea unei noi zonãri a pomiculturii dupã
parametrii actualilor factori de climã;
- dezvoltarea altor forme de activitãþi
economice pentru valorificarea producþiei
locale precum vânzarea din fermã, agroturism etc.
Þinând cont cã aceste probleme
au fost culese din întâlnirile cu pomicultorii
din Bazinul Pomicol Voineºti, ele regãsinduse în toate localitãþile din Valea Dâmboviþei,
vã rugãm sã analizaþi ºi sã dispuneþi
mãsurile necesare dezvoltãrii zonei
pomicole ºi crearea condiþiilor egale de
dezvoltare atat a fermelor mari cat si a producãtorilor mici si mijlocii, pe de o parte, iar
cu bunãvoinþa dumneavoastrã ºi a întregii
echipe de specialiºti, sã se promoveze
pentru fermierii locali, cel puþin pentru anul
2014, un amendament sau o decizie prin
care aceºtia sã fie scutiþi sau sã achite
într-un procent redus impozitul pe norma de
venit. Cu stimã!
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CEL MAI GREU AN ÎN POMICULTURÃ
DIN ULTIMUL DECENIU
Dupã 2013, an acceptabil în
pomicultura dâmboviþeanã, dar cu
probleme deosebite în unele zone,
anul 2014 i-a dus la disperare pe
producãtori, prin:
 Plecarea în vegetaþie
timpurie a pomilor din cauza temperaturilor ridicate în prima parte a
primãverii;
 Ploile ºi umezeala în exces
pe perioada înfloritului;
 Diferenþele mari de temperaturã între noapte ºi zi;
 Atacul bolilor (Rapãn ºi
Fãinare) aproape imposibil de combãtut în condiþiile de umiditate excesivã
din aceasta perioadã;
 Cãderi de grindinã în unele

zone;

 Cãderea a doua fiziologicã
din aceste zile golesc pomii de puþinele
fructe rãmase.
Toate acestea duc cãtre un
dezastru în pomicultura dâmboviþeanã.
Pentru a veni în sprijinul pomicultorilor
Primãria comunei Voineºti a transmis
un memoriu în data de 10.06.2014
cãtre Ministrul Agricultiurii Daniel
Constantin prezentînd în detaliu toate
problemele comunitãþii. Deasemenea
în aceasta perioadã au fost date publicitãþii, de cãtre A.N.A.F, Normele
anuale de venit pentru veniturile din
activitãþi agricole valabile în anul 2014.
Am reuºit sã impunem norme

care sã reflecte realitatea ºi sã nu fie o
povarã în plus pe producãtor. La pomii
pe rod, norma de venit a scãzut de la
3.800 în 2013 la 1.039 în 2014. Asta
înseamnã cã pentru un hectar de pomi
pe rod ce depãºeste limita de impozitare (peste 1,5 ha) pentru care s-a plãtit
anul trecut impozit + CAS - 817 lei
anul, acesta se va plãti 223,5 lei.
În numãrul viitor vom reveni cu
detalii privind normele de venit la alte
culturi.

Ing. Ion Oprea,
Director Camera Agricolã Judeþeanã
Dâmboviþa
Preºedinte Asociaþia Pomicultorilor
Dâmboviþeni

Tânãra Parohie Lunca
în postul Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel
Postul Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Pavel este cunoscut în popor sub
denumirea de Postul Sânpetrului. Este
rânduit de Bisericã în cinstea celor doi
apostoli ºi în amintirea obiceiului lor de a
posti înainte de a întreprinde acte mai
importante (Fapte 13,2 ºi 14,23). Postul
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel era
numit în vechime Postul Cincizecimii,
datoritã darurilor Sfântului Duh, care
s-au pogorât peste Sfinþii Apostoli.
Primele mãrturii despre Postul
Apostolilor Petru ºi Pavel le avem din
secolul al IV-lea, în Constituþiile
Apostolice. Mai târziu vom gãsi
informaþii despre acest post la Sfântul
Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul
Cirului ºi Leon cel Mare. Potrivit cercetãtorilor, acest post era þinut la început
numai în cercurile monahale ºi abia mai
târziu s-a extins ºi la credincioºi.
Postul Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Pavel nu are o duratã fixã, deoarece
începutul lui este în funcþie de data
variabilã a Sfintelor Paºti. Anul acesta
postul a început luni, 16 iunie ºi þine
pânã în ziua de 29 iunie.

Acest post începe întotdeauna
în lunea dupã Duminica Tuturor Sfinþilor,
prima duminicã dupã Rusalii Pogorârea Sfântului Duh. Þinând seama
cã menþinem Pascalia calendarului
neîndreptat, Sfintele Paºti se pot sãrbãtori între 4 aprilie ºi 8 mai. Astfel, se
poate întâmpla ca Duminica Tuturor
Sfinþilor sã fie dupã 29 iunie ºi Postul
Sfinþilor Petru ºi Pavel sã se desfiinþeze.
Aºa s-a întâmplat în anii 1945 ºi 1956,
când Învierea a fost prãznuita pe 6 mai.
În cele douã cazuri, Sfântul Sinod a
hotãrât sã se þinã trei zile dinaintea
sãrbãtorii Sfinþilor Apostoli. O situaþie
similarã am avut ºi în anul 1983, când
am sãrbãtorit Sfintele Paºti pe 8 mai, iar
Postul Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel a
fost numai de douã zile, 27 ºi 28 iunie.
În Postul Sfinþilor Petru ºi
Pavel, sâmbãta ºi duminica se mãnâncã
peºte. Avem dezlegarea la peºte ºi pe
24 iunie, atunci când sãrbãtorim
Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul.
Dezlegarea la peºte avem ºi luni, marþi
ºi joi, numai dacã în aceste zile
prãznuim un sfânt cu doxologie mare ºi

cu cruce neagrã în calendar. Când o
astfel de sãrbãtoare cade miercuri sau
vineri se dezleagã la untdelemn ºi vin.
Dacã sãrbãtoarea Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel cade miercuri
sau joi, se face dezlegare la peºte, vin ºi
ulei.
Aceastã perioadã de post mai
este numitã în tradiþia popularã ºi postul
Rusaliilor sau al verii.
Apropo de varã, locuitorii
Parohiei Lunca dar ºi cei care strãbat
acest frumos sat au bucuria de a merge
pe asfalt. Bucuria a fost cu atât mai
mare deoarece a fost vizitat ºi de
preºedintele CJD, Adrian Þuþuianu
însoþit de domnul primar Sandu Gabriel
Dãnuþ.
Suntem cu toþii entuziasmaþi de
acest proiect pus în aplicare de cãtre
primarul nostru, iar aceste cuvinte nu
sunt elogii, ci doar simple constatãri din
partea Bisericii ºi a locuitorilor satului
Lunca. Spor la treabã ºi un post liniºtit!

Preot Paroh Mihai Ionuþ Andrei
Parohia Lunca
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FACEREA DE BINE…

Sã vã povestesc acum poveste!

Am un cumnat (fratele soþiei) care nu
s-ar putea certa nici cu cel mai certãreþ
om de pe Pãmânt. ªi s-a cugetat
cumnatul meu sã facã un gard la
marginea proprietãþii lui, lângã un drum
pietruit, ºi m-a rugat pe mine sã pun
bulamacii în beton ºi sã întind sârma
plasã. Pânã aici, nimic nou sub soare.
Numai cã vecinul de peste drumul
pietruit l-a rugat pe cumnatul meu sã se
retragã cu gardul, ca sã rãmânã drumul
mai lat, sã poatã intra ºi ieºi ºi el cu
utilajele din curte, ºi aºa s-a fãcut, fãrã
vreo platã sau altceva în schimb. Ba,
chiar ºi un nuc de al cumnatului a
rãmas în afara gardului ºi mâine,
poimâine, de îl va tãia, s-ar putea sã
aibã probleme, deoarece acum pare a
fi pe domeniul public. Pânã ºi vecinul

de gard al cumnatului meu a cedat o
porþiune de teren pentru a se alinia
gardurile ºi sã poatã „petentul” de drum
mai lat sã intre în curte cu utilajele.
Numai cã, sã vedeþi nãzdrãvãnie. Pe
locul cedat, ba chiar ºi puþin în drum,
„petentul” a „parcat” o stivã de buºteni
ºi, culmea, are ºi loc sã intre ºi sã iasã
cu ale sale utilaje din curte. Acuma,
uitai sã vã spun, poate ºi vârsta o fi de
vinã, la ceva timp dupã ce am fãcut
acel gard, am rãmas în panã cu
tractorul cam la un kilometru de
„petentul” nostru. Fiind el locuitorul
primei case pe drumul unde eram eu în
necaz (drum lãturalnic, de aceea, nici
nu erau case prin apropiere), afarã
burniþa, am alergat într-un suflet la el,
convins cã nu mã va lãsa la greu. La

noi, þãranii, existã o lege nescrisã,
indiferent de-i zi sau noapte, nu laºi un
om la necaz. Ei, aº!!! Mi-a zis „omul?
…” cã nu a pornit tractorul de o lunã ºi
jumãtate. O fi fost setat oare cumva sã
porneascã numai dupã ce vor trece
douã luni?!… Am plecat „cu suta” de la
el ºi am sunat pe cineva care locuia
mai „aproape”, cam la zece kilometri. A
venit OMUL în timpul cât i-a fost
necesar sã strãbatã drumul pe acea
vreme rea ºi m-a ajutat.
De aceea, nu pot decât ca sã
vã rog sã meditaþi la un lucru: De multe
ori FACEREA DE BINE E… MARE
INSULTÃ pentru mama noastrã care
ne-a dat viaþã!

SACAGIU ZAHARIA

D’ale gemenenilor…
Ne apropiem de ultimele zile
ale anului ºcolar 2013-2014, prilej de
bucurie pentru ºcolari: Vine vacanþa!
Ne-am obiºnuit ca în fiecare an ºcoala
româneascã sã mai experimenteze
ceva, dar, ca anul acesta, parcã nu am
mai trãit niciodatã sentimentul nemulþumirii, al frustrãrii ºi compasiunii pentru
ce se petrece în învãþãmânt. Vrând
nevrând, am fãcut parte din experimentul “ Evaluarea Naþionalã (clasa a II-a,
clasa a IV-a, clasa aVI-a)”, dar nu ºtiu
pentru ce? Cui i-a folosit?
Pentru elevi ºi pãrinþi testarea
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înseamnã 2/1/0/9, iar pentru profesori
reprezintã misiunea de a traduce un
cod ºi a-l raporta la o finalitate
“necunoscutã”.
Noi credeam cã fiecare va
înþelege cât va putea din toate acestea
ºi în ansamblu ºcoala româneascã se
va umple de cobai care devin inutili
dupã ce se dovedeºte cã “experimentul
a eºuat”.
Dacã profesorii au obligaþia a
se implica activ în crearea unei culturi a
calitãþii la nivelul mediului social, cei
care ar trebui sã susþinã aceste obli-

gaþii (forurile decizionale) se pare cã
ºi-au propus sã demonstreze cã
“ºcoala româneascã naºte tâmpiþi” sau
sã aducã sublimul de altã datã la
ridicolul contemporan care genereazã
atitudini morale ºi civice îndoielnice ce
slujesc mai bine interesele momentului.
Cu speranþa cã aceste gânduri
vor rãmâne doar ale unui pesimist
revoltat ºi nu se vor confunda cu
realitatea, vã urez: Vacanþã plãcutã!

Prof. Mãnescu Elena
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HOINÃRIND, PÃRINÞI ªI COPII,
PRIN VOINEªTI
De multe ori m-am întrebat ce
aº rãspunde dacã un strãin m-ar
întreba ce-i pot spune despre satul
naºterii mele ºi ce l-aº sfãtui sã
viziteze. Dar, dacã locul meu ar fi luat
de pãrinþi, oare ce le-ar spune ei
copiilor despre Voineºti? Atunci m-am
hotãrât...
Spuneþi-le cã Voineºtiul este o
aºezare veche ºi povestiþi-le legenda
despre Voinea, întemeietorul satului în
vremuri de demult.
Luaþi-i ºi duceþi-i în drumeþie
spre Gemenea ºi arãtaþi-le vechile guri
ale minelor de aur, exploatãri romane.
Opriþi-vã în dreptul crucii
ridicate de soþia lui Mihai Viteazul la
Burlãneºti, pe partea dreaptã a drumului spre Bran, în amintirea oºtenilor
munteni cãzuþi în luptele de apãrare a
þãrii de invazia turcã. Vorbiþi-le despre
ce înseamnã iubirea de neam ºi de
patrie!
Urcaþi-i spre Vârful Mare sã
vadã locul numit „Pãrul lui Buliman“,
unde un turc, rãmas în memoria

colectivã a fãcut dreptate unui român,
în detrimentul conaþionalului sãu. Apoi
coborâþi-i spre Muret ºi explicaþi-le cã
denumirea este tot una turceascã,
rãmasã ca simbol al trecutului viu, dar
a cãrei amintire s-a pierdut.
Participaþi toatã familia duminica la slujba de la una din cele douã
Biserici, ctitorii boiereºti (cea de la deal
datând din 1795 ºi cea de la vale, ceva
mai nouã, de la mijlocul secolului al
XIX-lea) ºi învãþaþi-i pe copii sã
respecte tradiþia ºi pe strãmoºi!
Arãtaþi-le locul casei în care
Tudor Vladimirescu ºi-a dormit ultima
noapte, dupã care a fost ucis miºeleºte
prin trãdare la intrarea în Târgoviºte.
Mergeþi cu ei la locul primei
ºcoli din Voineºti (doar amintirea ei ºi
câteva poze ºterse au rãmas). ªcoala
a fost ridicatã pe un pãmânt dat de
familia marilor boieri Diþeºti. Vorbiþi-le
despre rolul jucat de aceºtia în viaþa
comunitãþii, „sine ira et studio“ (fãrã urã
sau pãrtinire), despre donaþiile lor pe
care s-au ridicat instituþii importante -

bancã, actuala primãrie, cãminul cultural, Poiana Târgului unde s-a construit
noua ºcoalã.
Mergeþi ºi le arãtaþi monumentul eroilor ridicat, ca în toate satele
româneºti dupã Primul Rãzboi Mondial,
la iniþiativa reginei Maria, pe care se
aflã trecute numele voineºtenilor cãzuþi
în rãzboaie. Vorbiþi-le copiilor despre
jertfa lor ºi despre respectul ce li-l
datorãm.
Plimbaþi-i prin sat sã vadã
casele noi, mari ºi frumoase, rezultat al
muncii pline de hãrnicie ºi al priceperii
oamenilor. Vorbiþi-le despre legãtura
indisolubilã dintre voineºtean ºi
pãmânt, despre nobleþea ocupaþiei de
a îngriji un pom, care te rãsplãteºte cu
rodul lui frumos!
Abia atunci vom dovedi cã
suntem trup ºi suflet voineºteni!

Prof. Înv. Preºcolar Oprescu Elena
Angelica GPN Izvoarele
Prof. Marieta Andrei

Biserica Duminica Tuturor Sfinþilor din Gemenea Onceºti
s-a
a transformat sub ochii noºtri, devenind comoara nestematã a
comunei Voineºti
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NÃSCUÞI
Cupa K oryo D ragomireºti

Voineºteni de nota 10!
Sâmbãtã 30 mai 2014,
Cãminul Cultural Dragomireºti a fost
neîncãpãtor pentru sportivii care au
dorit sã participe la cea de-a XVIII-a
ediþie a Cupei Koryo Dragomireºti la
karate shito ryu.
Competiþia, devenitã tradiþie la
Dragomireºti, a fost organizatã de CS
Koryo Dragomireºti, reprezentat de
profesor-antrenor Viorel Marinoiu, în
colaborare cu Primãria Dragomireºti,
reprezentatã prin Dragoº Vlãdulescu,
ºi Asociaþia Judeþeanã de Karate
Dâmboviþa, reprezentatã de preºedintele Daniel Munteanu.
La startul competiþiei s-au
aliniat 124 de sportivi de la 6 cluburi din
Dâmboviþa, membre ale Asociaþiei
Judetene de Karate, care s-au întrecut
la cele douã probe tradiþionale de kata
ºi kumite individual.
CS Koryo, gazdã fiind, a
participat cu un lot format din 67 de
sportivi de la secþiile din Bucureºti,
Târgoviºte, Voineºti, Vãleni, Râncaciov
ºi Dragomireºti.
Secþia de karate din Voineºti a
fost reprezentatã de 19 sportivi, care,

luptând cu abnegatie ºi dãruire, au
reuºit sã cucereascã 5 medalii de aur
prin Neguþ Rebeca, Ciocea Diana,
Nedelcu
Alexandru,
Dumitraºcu
Sebastian ºi Oprescu Bogdan, 6
medalii de argint ºi 9 medalii de bronz.
De remarcat cã au participat
pe lângã lotul reprezentativ al secþiei ºi
mulþi sportivi începãtori care au reuºit
sã se ridice la înãlþimea aºteptãrilor.
„A fost un test util pentru
sportivii clubului – spune
Viorel
Marinoiu, preºedintele ºi antrenorul CS
Koryo, în urma cãruia am selecþionat
cei mai în formã sportivi care vor
participa la Campionatele Europene de
la Nove Zamky din Slovacia. Elevii
sunt bine pregãtiti, beneficiem de
condiþii bune de antrenament puse la
dispoziþia noastrã de cãtre Primãria
Voineºti, iar primarul Sandu Gabriel se
intereseazã personal de bunul mers al
activitãþii de karate din comuna
Voineºti. În aceste condiþii, este firesc
ca rezultatele sã aparã ºi îi suntem
recunoscãtori pentru aceasta“, încheie
preºedintele Clubului de Karate „Koryo
Dragomireºti“ - Viorel Marinoiu.

1. MIRIÞÃ BIANCA GABRIELA
2. VINTILESCU
GABRIEL – ªTEFAN

Le dorim viaþã lungã
ºi fericitã!

CÃSÃTORII
1. BADEA ROBERT –
VLAD ºi BLÎNDU ANIªOARAGEORGIANA
2. ZAMFIRACHE FLORIN – COSTIN
ºi TIÞOIU LUMINIÞA

Le dorim „Casã de piatrã“!

DECESE
1.
2.
3.
4.
5.

SÃNDULESCU VASILE
MÃRÃCINEANU ELENA
MIRIÞÃ ION
IORGA IOANA
VINTESCU ROZALIA

D u mn e ze u sã -ii o d i hn e ascã !

Telefoane:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324 – Primãrie, Relaþii cu
publicul
Fax:
0245.679.450
Adresa:
Voineºti, str.Principalã, nr.145
e-m
mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web:
www.primarievoinesti.ro
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A venit vacanþa mare, motiv de
fericire maximã, pentru toþi elevii,
indiferent de vârstã... De acum, timp
trei luni, va dispãrea stresul trezitului
de dimineaþã, al temelor, precum ºi
emoþiile deschiderii catalogului sau
„scoaterii unei foi de hârtie’’…
Clopoþelul a amuþit ºi el,
retrãgându-se într-un colþ de sertar,
pentru a-ºi drege glasul… Oare, a câta
oarã? Planurile de vacanþã au fost
fãcute, deci sã nu mai lungim vorba…
Plecarea elevilor în vacanþã,
reprezintã, pentru noi, administraþia
localã, un bun prilej de a relua lucrãrile
de reabilitare, pe ici pe colo, rãmase în
urmã, din diverse motive.
Pe final de an ºcolar a fost
inauguratã grãdiniþa din satul Voineºti,
dar au mai rãmas, totuºi, multe de fãcut
pentru unitãþile de învãþãmânt de pe
teritoriul comunei.
La Liceul Tehnologic, lucrãrile
sunt avansate, urmând ca în cel mai

scurt timp sã fie finalizate, iar la
începutul noului an ºcolar elevii sã
pãºeascã pragul unei unitãþii de
învãþãmânt cu adevãrat europeanã,
unicat în judeþ.
Pânã atunci, vom continua
reabilitarea celei ce a rãmas, parcã,
Cenuºãreasa unitãþilor de învãþãmânt,
ºi anume grãdiniþa din satul Manga.
Fostã ºcoalã, transformatã în grãdiniþã
din lipsã de copii, aceastã clãdire ºi-a
aºteptat, în tãcere, rândul, fãrã a pune
întrebãri ºi fãrã a cere explicaþii. ªi,
iatã, momentul a sosit...
În proiectul de reabilitare, se
are în vedere reparaþia acoperiºului ºi
schimbarea tâmplãriei vechi cu
tâmplãrie din PVC ºi geamuri
termopan. Vor fi reparaþi toþi pereþii
interiori cât ºi cei exteriori, pãstrânduse arhitectura deosebitã.
Vor fi reparate pardoselile, se
vor turna ºape de egalizare, din beton,
urmând a fi placate cu gresie ºi parchet

Vorba este ca ºi focul,a
Încãlzeºte ºi dezmiardã,
Dar când iºi extinde jocul,
Nu poate decât sã ardã.
Vorba este de argint,
În al grãirii tezaur,
Mãiestria-n traiul Sfânt,
E tãcerea, cea de aur.
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Vorba este ca ºi-o piatrã,
Temelia o zideºte,
Când în van e aruncatã,
În cãdere, ea loveºte.

melaminat de trafic intens, de cea mai
bunã calitate.
Se va amenaja un grup sanitar
modern, atât pentru copii cât ºi pentru
cadrele didactice, cu apã curentã, ºi se
va construi fosã vidanjabilã pentru
captarea apelor uzate. De asemenea,
va fi reamenajatã cancelaria ºi va fi
construitã o magazie pentru lemne.
Sperãm ca, prin eforturile
fãcute, sã redãm satului Manga încrederea în viitor ºi, totodatã, sã încurajãm
tinerii sã umple din nou grãdiniþa ºi mai
pe urmã ºcoala cu urmaºi ai
voineºtenilor, mândri de numele lor.
În încheiere, le urez tuturor
elevilor o vacanþã plãcutã, iar celor
care încã nu au încheiat ,,socotelile” cu
ºcoala, în acest an, mult succes.

Cu deosebitã consideraþie,
viceprimar Claudiu Popa

Vorba dulce, mult aduce,
E proverbul din bãtrâni,
La o Pace, ea conduce,
Tot cu ea, averi aduni.
Ca ºi-o piatrã aruncatã
De zidari, când construiesc,
În final, e cautatã
ªi ziditã-n loc ALES.

P. Prodan – pensionarã
Gemenea-B
Brãtuleºti

