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Tot înainte!
Bucurie mare. A venit vacanţa.
Serbare, soare, examene, bunici, cireşe,
mare, distracţie. După un an şcolar cu
trudă şi rezultate după posibilităţi, iată
că a venit şi timpul pentru relaxare. Încă
de la început, dorim tuturor elevilor o
vacanţă plăcută şi distracţie pe cinste,
iar celor care în această vară trăiesc
emoţiile examenelor le urăm mult
succes! Pentru elevii Şcolii Gimnaziale
Voineşti, am şi o veste bună: la
începutul anului şcolar 2015-2016 vor
găsi o şcoală nou-nouţă. Lucrările de
reabilitare au început deja şi vor fi
finalizate în timp util pentru a-i reda
celei mai faimoase şcoli de pe Valea
Dâmboviţei o înfăţişare pe măsura
prestigiului.
Şi dacă tot am început cu
veştile bune, vă spun că, până în
toamnă, vom continua lucrările la toate
proiectele aflate în derulare la nivelul
comunei noastre. În satele Izvoarele şi
Suduleni, după turnarea primului strat
de asfalt şi montarea tuburilor de
subtraversare, se lucrează la profilarea
şanţurilor şi construirea podeţelor
individuale la intrările în gospodării,
urmând ca, la final, să se toarne al
doilea strat de asfalt, cel de uzură. De
asemenea, noi sperăm ca, într-o lună, în
funcţie de vreme, să finalizăm lucrările
la proiectul “Sistem centralizat de
canalizare în satul Voineşti”. Proiectul
fiind pe ultima sută de metri, vă supun
atenţiei câteva lucruri referitoare la
acest obiectiv.
Lungimea totală a reţelei de
canalizare este de 7.721, 93 m, cu ţevi
din PVC cu diametre de 250 şi 315 mm.
Adâncimea de îngropare a conductelor
este cuprinsă între 1,2 şi 6 m în funcţie
de profilul terenului. Ca şi zone pe care
le deserveşte, sistemul de canalizare a
fost proiectat şi executat pe următoarele străzi: str. Principală (DN 72A),
str. Păpuşeşti, str. Bazinului de apă, str.
Morii, str. Moruju, str. Poştei, str.

Aldescu şi str. Gogeşti. Staţia de epurare
este una modernă, mecano-biologică
modulară cu o capacitate de lucru de
300 mc/zi. Datorită diferenţei de nivel şi
pentru o bună funcţionare a sistemului,
a fost prevăzută o staţie de pompare a
apelor uzate, cu două electropompe cu
debit de 10 mc/oră, care a fost
construită pe DN 72 A, la ieşire din sat
pe direcţia Târgovişte. În perioada
imediat următoare finalizării acestui
proiect, recomandăm racordarea
tuturor gospodăriilor care au acces la
această utilitate din mai multe motive.
Anul următor va fi depus spre
aprobare, în vederea finanţării din
fonduri europene, proiectul de
modernizare prin asfaltare a tuturor
drumurilor de interes local din satul
Voineşti. Având în vedere că vor fi
accesate fonduri europene
nerambursabile, condiţiile de eligibilitate sunt stricte, iar după turnarea
covorului asfaltic eventuale intervenţii
asupra drumurilor vor fi imposibile.
Având experienţe anterioare şi
din dorinţa de a evita situaţiile
neplăcute, vă rugăm să vă conformaţi şi
să procedaţi la racordarea gospodăriilor
la reţeaua de canalizare în cel mai scurt
timp de la darea în folosinţă. Lucrările
de racordare pot fi executate şi în regie
proprie (de către fiecare proprietar în
parte), cu o prealabilă consultare cu
reprezentanţii administraţiei locale
(Primărie şi Consiliu Local) deoarece
prin contractarea anumitor firme
specializate costurile lucrărilor cresc .

Vreau să vă spun, de asemenea, că
racordarea la sistemul de canalizare va fi
obligatorie pentru toate gospodăriile
care au acces la această utilitate. Cei
care vor refuza racordarea la sistemul de
canalizare vor trebui să dovedească
scriptic şi faptic evacuarea apelor uzate
în condiţii sigure pentru mediu
(vidanjare de către firme specializate
sau epurare în regie proprie prin staţii
de epurare ecologice individuale).
Referitor la costul serviciilor de
canalizare, vă pot spune că, odată cu
darea în folosinţă a acestui serviciu, se
va stabili, în şedinţă de Consiliu Local,
acest cuantum.
Dorim ca treptat, prin tot ceea
ce întreprindem la nivelul comunei, să
ridicăm gradul de confort pentru toţi
laolaltă şi pentru fiecare în parte şi de
aceea solicităm şi din partea
dumneavoastră deschidere la nou şi o
colaborare ireproşabilă, fiindcă orice
demers al autorităţii locale fără sprijinul
cetăţenilor este în zadar. Doresc pe
această cale să vă mulţumesc tuturor
pentru faptul că, de fiecare data, aţi
înţeles importanţa acestor proiecte şi
mă bucur să constat că, pe măsură ce
înaintăm cu proiectele, discuţiile pe
marginea acestora şi nemulţumirile sunt
din ce în ce mai puţine.
Închei prin a vă ura tuturor o
vară liniştită, concedii şi vacanţe plăcute,
iar gospodarilor mult spor la treabă!
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa
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CIREȘULE,
FRATE
AL MEU

Centrul Judeean de Cultură,
Departamentul Școală de Arte din Târgovişte
Str. A. I. CUZA, Nr. 15, Telefon: 0245.613.112
organizează cursuri în următoarele condiţii:

Cireșule pârguit
Eu vin la tine cu sfială
Căci tu mereu m-ai fericit
La tine liniște-am găsit
Și-atâta-ngăduială.
Și-n mini îmi sunt florile-i toate
Ce-n orice an mi-ai dăruit
Și te-ndrăgesc ca pe-al meu frate
Mai mult de-atâta nu se poate
De cineva să fii iubit.
La umbra ta, am râs și-am plâns
Tu îmi cunoști întreaga-mi fire
Câte trăiri în viaă-am strâns
Tu mi le ști și-i fericire
Când am cu tine întâlnire.
Tu mi-ai dăruit cercei
Și eu i-am pus după urechi
Atât de minunai ca ei
Găsești doar, poate la cei zei
Căci sunt cu totul, neperechi.
Cireșule, prieten al meu
Mult credincios și tot statornic
Ești darul de la Dumnezeu
Și-atâta cât voi trăi eu
Am să mă simt al tău datornic.
Că tu mi-ai fost mai mult ca frate
Mai mult decât frate mi-ai fost
Și-ai fost mereu, cea libertate
Ce îi arată că se poate
Vieii să-i găsești un rost.
Și-aș vrea să știi, dragul meu frate
Și cel din urmă al meu dor
Când zilele-mi s-or duce toate
Să îmi îngădui, de se poate
La umbra ta-mpăcat, să mor...
Zaharia Sacagiu (Zali ăranu)

 ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
- dosar cu șină;
- copie după certificatul de naștere / B.I. (14 ani);
- adeverină de elev/student/salariat;
- adeverină de venit + copie B.I. a unuia dintre părini;
- adeverină medicală (de la medicul de familie);
- taxă de înscriere - 38 lei;
- taxă eliberare diplomă– lei.

 TAXE FRECVENŢE/AN PENTRU ANUL 2014 – 2015
- Pictură, artă modernă și grafică - 376 lei/an școlar (curs 3 ani);
- Pictura – 376 lei /an sc.(curs 3 ani);
- Dans popular si de societate - 376 lei/an școlar (curs 2 ani) vârsta minimă
6 ani;
- Design vestimentar - 376 lei/an școlar (curs 3 ani) vârsta minimă 14 ani;
- Canto-muzică populară - 460 lei/an (curs 3 ani) vârsta minimă 14 ani;
- Canto clasic-muzicăușoară - 460 lei/an școlar (curs 3 ani) vârsta minimă
14 ani;
- Dans modem - 376 lei/an școlar (curs 2 ani) vârsta minimă 5 ani;
- Acordeon - 440 lei/an școlar (curs 3ani);
- Chitară - 440 lei/anșcolar (curs 3 ani) vârsta minimă 8 ani;
- Orgă - 440 lei/an școlar (curs 3 ani) vârsta minimă 8 ani;
- Pian - 440 lei/an școlar (curs 5 ani) vârsta minimă 4-5 ani;
- Teatru - 376 lei/an școlar (curs 2 ani) vârsta minimă 8 ani;
- Pictură pe sticlă - 376 lei/an școlar (curs 3 ani) vârsta minimă;
- Vioară - 440 lei/an școlar (curs 5 ani).

De la 1 iunie 2015 , s-a deschis C.A.R.
Pomicultorul Voineşti la parterul blocului din
spatele Primăriei, lângă unitatea C.E.C.
Pentru mai multe informații referitoare la tipurile
de împrumuturi și condiţii, vă așteptăm la sediul
nostru, unde vă stăm la dispoziție de luni până
vineri între orele 08:00 – 16:00.
Relații la telefon: 0245.679.100.
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Vara la ară
De 20 de ani, la Izvoarele ne învârteam într-un
carusel al incertitudinilor, al promisiunilor fără suport.
Generaii de politicieni au promis pe nerăsuflate de-a lungul
timpului, în oferta electorală pentru satul Izvoarele, în cap de
listă ASFALT. Anii treceau, iar promisiunile se vedeau transformate în triste amăgiri. Oamenii își pierduseră sperana. Nu
mai credeau chiar dacă în adâncul sufletului visau la un sat
normal, fără praf, vorba poetului G. Topârceanu:
„Când te duci pe drumul mare
La plimbare,
Este praf de nu te vezi”
De o lună de zile, s-a turnat la Izvoarele primul strat de asfalt.
E puin timp trecut de la acest fericit eveniment și am impresia că e un peisaj firesc din totdeauna. Poate e în firescul
lucrurilor să uităm tot ceea ce nu ne place. Pe lângă momentul istoric al asfaltării în localitate a apărut o nouă generaie

de proiectani. Puini și vehemeni, ei depășesc în cunoștine
pe cei cu studii de specialitate. Ei cunosc ce este și ce nu este
bine făcut.
Dar e bine ca nici o umbră să nu ne tulbure bucuria… da
bucuria…, pentru că am uitat să ne bucurăm de lucrurile frumoase din viaa noastră, iar marea asfaltare de la Izvoarele
poate fi inclusă în rândul lucrurilor frumoase care ne înfrumuseează viaa.
Închei, glumind tot în versurile poetului, care, pot fi o sugestie pentru o investiie viitoare.
„Mie dai-mi străzi pavate
Maturate,
Dai-mi cinematograf”
Prof. Toma Cornel

FEMEILE ANULUI 2015
De câţiva ani, femeia nu a mai
fost doar o marionetă supusă, care nu
ştia decât să facă copii, mâncare şi să-şi
ridice bărbatul pe treptele sociale cât
de sus poate! Un proverb englez spunea
“Behind a strong man is an exhausted
woman!” ( În spatele unui om puternic
este o femeie epuizată!) şi văd că
româncele noastre, mame minunate,
gospodine desăvârşite şi, în acelaşi
timp, soţii se regăsesc cu siguranţă.
Femeia zilelor noastre a început să fie
“la vraie femme” cum marii scriitori o
descriau. Acest model a existat de-a
lungul timpului, remarcată mai mult sau
mai puţin, ignorată sau chiar invidiată.
Să revenim la realitate, unde
prezentul ne înfăţisează o femeie
complexă, vrea să fie informată, să
poată fi pregatită pentru un loc de
muncă, să-şi ajute partenerul cu
informatii utile, să ştie să răspundă la
intrebarile micilor “calculatorişti” care
vor să afle totul în timp record. Asa că,
înarmată cu multă răbdare, pătrunde
tainele calculatorului, internetului…
facebook-ului şi devine un Big Brother
în miniatură.
Partea interesantă este că, în
timp ce îşi supraveghează atent copiii,
află cum va fi vremea la Braşov, unde

soţul va pleca a doua zi cu mere, care
sunt preţurile la fructe în Hipermarketuri sau care este cea mai apropiată
cantină sau restaurant în zonă, astfel
încât partenerul să se hranească eco.
Surpriza este că în week-end va
fi şi ea la Brasov, aşa că Internetul îi
arată ce mijloace de distractie pot avea.
Dar, nu se multumeşte doar cu
generalităţi. Vrea o diplomă. Cu forţe
proaspete începe cursuri de operator
pe calculator, îşi face timp şi este
prezentă la fiecare curs. Pas cu pas,
parcurge fiecare etapă şi, greu sau uşor
pentru ea, face faţă. Îşi învinge
temerile şi expune la sfârşitul cursului o
mică prezentare, unde pentru încă o
dată îşi pune în valoare familia. Pentru
ca familia este şi rămâne cea mai
importantă, este sursa ei de energie.
Peste ceva timp, pune în aplicare ce a
învăţat la cursuri şi începe să trimită
CV-uri. Surpriză! Timpul trece şi… nimic.
Totuşi, nu îşi pierde răbdarea, face
cursuri în continuare şi îşi completează
CV-ul cu tot ce s-a mai perfectionat.
Totul revine la normal, banalul
ia loc emoţiilor de la cursuri, până ce,
într-o zi ploioasă, un telefon, la care nu
se mai asteptă, este primit. A doua zi
are programată o întâlnire, CV-ul ei a

fost vizualizat! Emotionată, răspunde
cu mult profesionalism la întrebări,
creând o impresie minunată în ciuda
experienţei minime care o avea. Proba
practică, în faţa calculatorului, este o
relaxare pentru ea. Stăpână pe ceea
ce ştie, demonstreză că nu are o simplă
diplomă, ci ştie ce are de făcut.
Obosită, ajunge acasă, unde
redevine gospodină şi mamă iubită.
Seara emoţia revine, posibilul angajator
devine realul angajator sau mai bine zis
“Şefu’”. Adoarme bucuroasă că va fi,
alături de partener, un real ajutor
material, nu numai afectiv. Un salariu în
plus va reprezenta o etapă nouă, o
stabilitate şi o siguranţă. Totul va fi
bine!
P.S. Chiar dacă răspunsurile nu sunt
favorabile la început, nu trebuie să fim
dezamăgite. Noi, femeile, trebuie doar
să continuăm să ne perfecţionăm, să
fim ceea ce trebuie să fim, mame, soţii,
iubite, fiice, angajate, FEMEI, să fim noi
înşine, mereu cu zâmbetul pe buze,
deoarece noi reprezentăm NUCLEUL,
stabilitatea şi forţa familiilor noastre! Şi
nu uitaţi, ”L’eternel c’est la femme!”.
Prodan Ramona
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SIGURANŢA COPIILOR
ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ
Am convingerea că sunt în
asentimentul tuturor părinţilor
atunci când afirm că siguranţa
copiilor noştri este cea mai
importantă. Acest fapt ne dă
posibilitatea să ne desfăşurăm
activităţile cotidiene fără alte
griji. Având în vedere faptul că o
parte dintre elevi au luat
vacanţă, iar ceilalţi vor lua după
susţinerea examenelor, cred că
este benefic să vă aduc la
cunostinţă o parte dintre
recomandările Poliţiei Române
pentru perioada vacanţei.
Indiferent de locul unde decideţi să
petreceţi vacanţa de vară (acasă, la
bunici, la munte, în tabere şcolare),
pentru a nu deveni victima unei
infracţiuni, poliţiştii vă recomandă să
adoptaţi o conduită preventivă
întrucât un comportament neadecvat
sau agresiv sporeşte riscul producerii
unor evenimente negative.
 În cazul în care vă petreceţi vacanţa
în tabere şcolare, nu plecaţi în
drumeţii singuri, fără a fi însoţiţi de
adulţi.
 Evitaţi plecările pe timpul nopţii.
Nu vă îndepărtaţi de grup!
 Nu vă lasaţi atraşi de propunerile,
aparent încântătoare, ale unor
persoane necunoscute sau pe care le
cunoaşteţi de puţin timp.
 Evitaţi să intraţi în discuţie cu
străinii sau persoanele aflate în stare
de ebrietate, indiferent de motivul
pentru care aceştia vă abordează.
 Atunci când mergeţi în localuri
de alimentaţie publică sau de
divertisment, nu vă afişaţi în mod
excesiv cu bijuterii sau cu alte bunuri
însemnate.
 Nu consumaţi băuturi alcoolice sau
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substanţe interzise de lege.
 Nu oferiţi mobilul unei persoane
necunoscute, sub pretextul că îl
admiră sau că trebuie să dea un
telefon urgent.
 Nu vă urcaţi în autoturismele unor
persoane necunoscute indiferent de
ce vi se oferă.
 Atenţie la lumea virtuală! Nu
furnizaţi date personale sau despre
familia dumneavoastră.
 Nu dezvăluiţi parolele personale
altor persoane, nici măcar prietenilor
apropiaţi, în caz contrar adresa
dumneavoastră de e-mail poate fi
folosită pentru a trimite mesaje
jignitoare sau spam în numele vostru.
 Nu vă întâlniţi cu persoane pe care
le-aţi cunoscut pe internet.
De asemenea, pentru a nu deveni
victima unui accident de circulaţie, le
recomadăm celor mici:
 Să nu se joace pe drumurile publice
sau în apropierea acestora şi să aleagă
locurile special amenajate, unde nu
circulă maşini (parcurile, terenurile de
sport, curtea şcolii sau a grădiniţei)
 Să nu se deplaseze cu rolele /
skate-board-ul pe partea carosabilă
 După lăsarea întunericului sau în
alte condiţii de vizibilitate redusă, să
folosească îmbrăcăminte de culoare
deschisă şi accesorii care îi fac mai
vizibili în lumina farurilor
 Să circule doar pe trotuar. Pe
drumurile unde nu există trotuare, să
circule întotdeauna pe partea stângă,
cât mai aproape de marginea
drumului, astfel ca maşinile care
circulă pe partea carosabilă să vină
din faţa lor.
 În cazul în care se deplasează pe
bicicletă, să evite zonele aglomerate
şi arterele principale, unde se
înregistrează un trafic intens. Dacă
totuşi ajung cu bicicleta într-o

intersecţie, să respecte semnificaţia
indicatoarelor şi să sporească atenţia
 Să nu staţioneze pe bordura
trotuarelor deoarece se pot dezechilibra şi ajunge în faţa maşinilor
 Traversarea străzii se face numai pe
trecerea de pietoni. Să nu fugă pe
trecerea de pietoni, să se oprească pe
marginea acesteia şi să aştepte ca
maşinile să se oprească pentru a le
permite traversarea
 Acolo unde sunt instalate
semafoare, să aştepte cu răbdare
apariţia luminii de culoare verde şi să
traverseze numai pe această culoare
 Deşi culoarea verde a semaforului
arată că se poate traversa în
siguranţă, şi în acest caz trebuie să se
asigure din ambele sensuri, pentru că
pot exista şi şoferi neatenţi. În
intersecţiile unde nu există semafor,
traversarea se va face numai pe la
colţul străzii, după o temeinică
asigurare.
ATENŢIE! Dacă se apropie de trecerea
de pietoni maşinile poliţiei, salvării
sau pompierilor, având în funcţiune
semnalele luminoase şi acustice, NU
TRAVERSAŢI, chiar dacă semaforul
arată culoarea verde!
În încheiere, vă reamintesc, dragi
părinţi, că sunteţi răspunzători pentru
siguranţa copiilor dumneavoastră. Nu
lăsaţi lucrurile la voia întâmplării, luaţi
toate măsurile de siguranţă necesare
şi nu gândiţi că “mie nu mi se va
întâmplă”, pentru a nu regreta mai
târziu. De asemenea, le doresc succes
tuturor elevilor care în această vară
susţin examene şi, evident, o vacanţă
liniştită alături de cei dragi!
Subcomisar de poliţie
Uţa Nicolae Gabriel
ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ
VOINEŞTI
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Părintele Arsenie Boca, Sfântul Ardealului
“Ultimul sfânt al românilor”,
“Sfântul Ardealului” sau “Biciul lui
Dumnezeu”, așa a fost supranumit
părintele care a marcat monahismul
românesc, aducând alinare în suflete și
fascinând mulimile cu darul său de-a
ști totul despre fiecare credincios pe
care îl privea în ochi. Astăzi, Arsenie
Boca este pentru muli o icoană vie, un
sfânt.
La 29 septmebrie 1910, în
Vaa de Sus, în judeţul Hunedoara, se
năştea Zian Boca, fiul lui Iosif Boca şi al
Cristinei. 19 ani mai târziu, în curtea
Liceului „Avram Iancu”, din Brad, şeful
de promoţie al absolvenţilor din acel
an, acelaşi Zian Boca, planta, în cadru
festiv, un gorun ce avea să se
numească, prin hotărîrea tuturor,
„Gorunul lui Zian”. Îi uimește pe toi
prin frumuseea sa sufletească și asceza
sa. Este hirotonit diacon în 1935, iar în
1938 termină Belle Arte. Anul următor
este trimis de mitropolitul Nicolae
Bălan în Sfântul Munte Athos, pentru a
deprinde viaa călugărească
La Muntele Athos a primit și
darul vederii. Îi apare Fecioara Maria,
care îl poartă prin văzduh, în mijlocul
unui munte unde se afla un mare sfânt
rus, Serafim de Sarov. Urcă apoi în
munte timp de 40 de zile, postind și
rugându-se și primind iniierea
spirituală de la acest mare sfânt rus.
Revine în ară îmbogăit cu experiene
minunate și intră în obștea Mănăstirii
Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus. În
Vinerea Izvorului Tămăduirii, din 1940,
este tuns în monahism, primind numele
Arsenie. În 1942 este ridicat la treapta
preoească și numit stare al Mânăstirii
Brâncoveanu pe care o renovează,
schimbându-i înfăișarea.
Rapid, faima părintelui Arsenie
Boca se răspândește în întreaga ară,
devenind simbol al Sâmbetei de Sus.
Faima sa s-a datorat în bună măsură
trăirii cu consecvenă a regulilor cele
mai aspre ale monahismului. Tot mai
muli oameni vin să îl vadă și să îl audă
pe “Sfântul de la Sâmbăta”, pe cel
renumit ca mare duhovnic.
Este arestat, pentru prima
dată, sub suspiciunea de legături cu
legionarii, în 1945. Dar este eliberat în

absena unor dovezi clare. În mai 1948,
este din nou arestat și anchetat, pentru
vina de a-i fi ajutat creștinește cu hrană
pe luptătorii anticomuniști din Munii
Făgărașului. Pentru aceste bănuieli, cât
și datorită notorietăii sale printre
credincioșii creștini, este schingiuit o
lună și jumătate, silit să dea repetate
declaraii, fiind apoi eliberat.
Mitropolitul Nicolae Bălan îl
strămută de la Sîmbăta la Mănăstirea
Prislop în noiembrie 1948, pentru a-l
proteja. Securitatea continuă să îl
hăruiască, iar la 10 ianuarie 1951 este
arestat din nou și dus la Ocnele Mari.
Datorită influenei pozitive asupra
deinuilor, este trimis la Poarta Albă în
cadrul șantierului deschis de regimul
comunist pentru Canalul Dunăre Marea
Neagră.
În închisoare a avut loc
minunea prin care părintele a reușit să
“iasă” prin zidurile temniei, pentru a fi
prezent la înmormântarea mamei sale. I
se dau trei ore liber, timp în care pur și
simplu dispare, gardienii dând alarma.
La exact trei ore revine și, chestionat
fiind de cei care îl păzeau, răspunde că
a fost la înmormântarea mamei sale.
Gardienii au sunat acolo și li s-a
confirmat prezena la înmormântarea
mamei, care avusese loc la Vaa de Sus,
la câteva sute de kilometri de locul
unde părintele era închis.
Se mai spune, pe baza
mărturiilor supravieuitorilor temnielor
comuniste, că ușa celulei sale se
deschidea în fiecare noapte, astfel că un
gardian trebuiea să stea permanent în
faa ei. Se spune că dispărea pur și
simplu, întorcându-se spre dimineaă.
Primul mare semn dumnezeisc
s-a arătat însa chiar după prima
arestare a sa. Se spune că, într-o
noapte, monahul a fost scos din celula
unde se afla, în arestul Securităii de la
Haeg, de doi miliieni brutali. Cei doi
l-au luat de subsuori, pe sus, în timp ce
îl insultau și îl batjocoreau. Părintele i-a
iertat, dar mâna dreaptă a unuia și
mâna stangă a celuilalt, adică exact cele
care l-au atins, s-au uscat în scurt timp.
Miliienii au rămas infirmi pe viaă.
Muli credeau că minunile părintelui
Arsenie Boca se săvârșeau prin foc, iar

cine îl atingea cu dușmănie, era ars de
para focului Dumnezeiesc.
Este eliberat, dar, pentru
scurtă vreme. Prigoana continuă, astfel
că, de Rusalii, în septembrie 1955 este
din nou anchetat și arestat. Securitatea
nu reușește să îi găsească o vină, pentru a-l închide mai mult timp. Așa că
este pus în libertate și se întoarce la
Prislop. În 1958, după impunerea unui
nou regulament monahal, părintele
Arsenie Boca și starea Zamfira
Constantinescu sunt nevoii să
părăsească mânăstirea, iar maicile sunt
obligate să intre în lume. Mănăstirea
devine cămin de bătrâni până în 1967.
Din acest moment și până la moartea
sa, în 1989, nu mai are voie să poarte
haina călugărească. Patriarhul Iustinian
reușește însă să îl aducă la atelierele de
pictură ale Patriarhiei.
Pentru a scăpa de teroarea
regimului comunist și de oamenii
Securităii, părintele Arsenie acceptă să
lepede haina duhovnicească și să o
îmbrace pe aceea de mirean. Nu însă
fără a renuna la stilul aspru de viaă
trăit în mânăstire.
Timp de 15 ani, din 1968 până
în 1983, pe zidurile Bisericii
Drăgănescu, de lângă București, părintele pictează predicile pe care obișnuia
să le ină, în faa a mii de credincioși, la
Sâmbăta de Sus. Iar duhul profetic al
părintelui se regăsește în toate creaiile
sale de pe zidurile bisericii. După
terminarea picturii de la Drăgănescu, se
retrage la Sinaia, alături de fosta obște
de la Prislop.
A fost înmormântat, după
dorina proprie, la Mănăstirea Prislop,
la 4 decembrie 1989, prorocind că aici
va fi loc de pelerinaj. Mormântul
părintelui Arsenie de la Mănăstirea
Prislop reprezintă în prezent unul din
importantele locuri de pelerinaj din
ară, zeci de mii de oameni venind în
fiecare an, aici, pentru a se ruga la
Sfântul Ardealului, una dintre cele mai
mari figuri duhovnicești ale ortodoxiei
noastre româneşti din sec XX .
Pr. Stroe Mihail
Parohia Gemenea
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Premianţii comunei Voineşti
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VOINEŞTI
Clasa a V-a
Premiul I: Miriă Cristina – 9,92
Premiul I: Păduroiu Daria – 9,92
Premiul II: Ilinca Raluca – 9,89
Premiul III: Iordache Ana-Maria – 9,60
Clasa a VI-a
Premiul I: Mândroiu Estera - 10.00
Premiul II: Arsene Diana – 9,96
Premiul III: Dumitrache Adina – 9,73

Clasa a VII-a
Premiul I: Barbu Alin-Ionu – 9,94
Premiul II: Gheboianu Bianca-Elena – 9,76
Premiul III: Vezeteu Ana-Gabriela – 9,61
Premiul III: Pleșeru Gabriela-Elena – 9,61
Clasa a VIII-a
Premiul I: Ciomag Ioana – 9,50
Premiul II: Savu Oana – 9,19
Premiul III: Bratu Alexandru – 9,05
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GEMENEA-BRĂTULEŞTI

Clasa a VII-a
Premiul I: Onea Ioana – 10.00
Premiul II: Zmărăndescu Toma-Cristinel – 9,88
Premiul III: Mocanu Miruna – 9,79

Clasa a V-a
Premiul I: Danciu V. Sorina – 9,78
Premiul II: Dumitrescu A. Ionu – 9,75
Premiul III: Oncescu L. Nicolae-Liviu – 9,71

Clasa a VIII-a
Premiul I: Safta Bianca – 9,91
Premiul II: Cristea Liviu – 9,88
Premiul II: Dîrstaru Silvia– 9,88
Premiul II: Pechea Dănu – 9,88
Premiul III: Mihăilă Sorina – 9,86

Clasa a VI-a
Premiul I: Pătru Mariana-Georgiana – 10,00
Premiul II: Dumitru Ana-Maria – 9,93
Premiul III: Savu Marius-Daniel – 9,81
Premiul III: Savu Georgian-Antonio – 9,81

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SUDULENI
Clasa a V-a
Premiul I: Niă Ionu-Dragoș – 9,92
Premiul II: Mihai Ana-Maria – 9,85
Premiul III: Diaconu Florin-Daniel – 9,82
Clasa a VI-a
Premiul I: Tănase Iulia Cristina – 9,76
Premiul II: Radu Marian-Gabriel – 9,70
Premiul III: Barbu Elena-Adriana – 9,40

pagina 6

Clasa a VII-a
Premiul I: Dumitru Andreea-Georgiana – 9,85
Premiul II: Iova Selena-Maria – 9,79
Premiul III: Danciu Corina-Andreea – 9,55
Premiul III: Oncescu Lorena-Elena – 9,55
Premiul III: Popescu Flaviu-Benoniu – 9,55
Clasa a VIII-a
Premiul I: Stoica Ioana – 10,00
Premiul II: Petre Denisa-Melania – 9,91
Premiul II: Rădu Andrei Haralambie – 9,91
Premiul III: Stroe Maria-Corina – 9,88
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Sudoare, succes, satisfacţie…
Iată-ne ajunşi la final de an şcolar, un an care, pentru
Şcoala Gimnazială Suduleni, a însemnat progres şi calitate.
În şcoala noastră s-au derulat două programe naţionale având
ca tematică mediul: „Şcoala pentru o Românie verde” şi
„Patrula de Reciclare”.
Dacă primul program ne-a adus satisfacţii materiale
(numai anul acesta am reuşit să atragem 1.500 lei fonduri
extrabugetare), cel de-al doilea proiect ne-a adus mult
râvnitul titlu de „Cea mai activă patrulă” la nivel judeţean,
aşteptând să ne primim şi binemeritata răsplată oferită de
organizatori.
În paralel, am reuşit ca, prin munca şi dăruirea unor
elevi, să obţinem rezultate şi la unele concursuri şcolare. La
Concursul Naţional Epistolar HOMO LUDENS, secţiunea Limba
Engleză, elevele Tănase Iulia (clasa a VI-a), Gheboianu Bianca
(clasa a VII-a), Pleşeru Gabriela (clasa a VII-a) şi Stanciu
Beatrice (clasa a VII-a) au obţinut Menţiuni, eleva Vezeteu
Anca (clasa a VII-a) şi elevul Radu Marian (clasa a VI-a) au
obţinut Premiul al III-lea, iar la secţiunea Limba Franceză,

eleva Pleşeru Gabriela (clasa a VII-a) a obţinut Premiul al
II-lea.
Participarea la alte două concursuri ne-a adus
rezultate la fazele judeţene, prin eleva Vezeteu Anca (clasa a
VII-a), care a obţinut Menţiune la Concursul de fizică şi chimie
pentru elevii din mediul rural – „Impuls Perpetuum” şi elevele
Gheboianu Bianca (clasa a VII-a) şi Pleşeru Gabriela (clasa a
VII-a) care au obţinut tot Menţiune la Concursul „Memoria
Holocaustului”.
Aceste rezultate ne îndreptăţesc să considerăm că nu
contează locul unde studiezi dacă ești perseverent, ai ambiţie
şi cadre didactice care să sprijine eforturile elevilor şi al
părinţilor în împlinirea lor ca OAMENI.
Prof. dr. Iurea Ionu
Profesor coordonator Școala Gimnazială Suduleni

Succes în lumea
prejudecăilor!
În acest an şcolar, Liceul
Tehnologic Voineşti a avut şi are motive
de mândrie. Avem elevi care ne
reprezintă cu cinste şi onoare la diverse
competiţii şcolare, reuşind, nu de
puţine ori, să depăşească, prin
rezultatele obţinute, licee cu prestigiu
din judeţ şi chiar colegii naţionale. Este
o mândrie pentru catedra de Istorie să
vă aducă la cunoştinţă faptul că, anul
acesta, am reuşit să obţinem şapte
premii la fazele judeţene ale diverselor
concursuri şi olimpiade şcolare
organizate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice:
 Olimpiada de Istorie: Prioteasa
Corina Florentina (clasa a IX-a) şi Bucura
Vasile Răzvan (clasa a XI-a) – Menţiune;
 Sesiunea de referate şi comunicări
ştiinţifice ale elevilor din învăţământul
liceal la disciplina Istorie - secţiunea
Istoria Românilor: Oprea Cristina
Marinela (clasa a X-a) – Locul I şi
Prioteasa Corina Florentina (clasa a IX-

a) – Locul al II-lea;
 Sesiunea de referate şi comunicări
ştiinţifice ale elevilor din învăţământul
liceal la disciplina Istorie - secţiunea
Istorie Universală: Bucura Vasile Răzvan
(clasa a XI-a) – Locul al II-lea;
 Concursul naţional „Memoria
Holocaustului”: Oprea Cristina Marinela
(clasa a X-a) – Locul al II-lea;
 Concursul naţional „Cultură şi civilizaţie”: echipajul format din Prioteasa
Corina Florentina (clasa a IX-a), Oprea
Cristina Marinela (clasa a X-a) şi Oprea
Alina (clasa a XII-a) – Locul I.
Aceste rezultate, alături de cele
obţinute la Olimpiada de Limba şi
Literatura Română şi Olimpiada de
Matematică la care elevii noştri au
obţinut premii pe măsură, ne dau
speranţă şi încredere că învăţământul
voineştean este pe calea cea bună.
Profesor dr. Iurea Ionu

STARE CIVILĂ
18.05.2015 - 22.06.2015

CĂSĂTORII
1. Nedelcu SilviuAdrian şi Margalina
Cristina-Georgiana

Le dorim „Casă de piatră“!

DECESE



1. Săvuică Floarea
2. Rădulescu Elena
3. Neaga Ion
4. Bucur Mihail
5. Stroe Vasile
6. Niculăescu Nicolae-Cornel
7. Rafira Daniil
8. Dumitru Anuţa
9. Anton Anişoara

Dumnezeu să-i odihnească!
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PSD Voinești, alegeri interne
Dragii mei,
În perioada 01.05.2015 – 02.06.2015,
la nivelul Organizaiei PSD Voinești au
avut loc alegeri pentru birourile
organizaiilor pe secii de votare,
alegeri pentru organizaiile de femei,
tineret și pensionari, finalizate pe data
de 05.06.2015, când, în cadrul
conferinei comunale a PSD Voinești, a
fost ales prin vot secret Biroul
Comunal.
Adunările generale s-au desfășurat pe
fiecare secie de votare, cu participarea
masivă a membrilor de partid și, în
urma propunerilor și votului exprimat,
au fost aleși președinii organizaiilor
sătești, după cum urmează:
- Pentru organizaia satului Oncești a
fost ales președinte domnul Roșu
Vasile;
- La organizaia Gemenea Brătulești a
fost ales președinte domnul Cutoi
Gheorghe;
- În satul Voinești președinte de
organizaie a fost ales domnul
Comănescu Daniel;
- Pentru satele Izvoarele, Suduleni și
Lunca, arondate unei singure secii de
votare, președinte ales a fost domnul
Șontea Neculae;
- Satele Manga și Mânjina şi-au ales
președinte în persoana domnului
Lămbuă Nicolae;
- Tinerii PSD-iști din localitate l-au
desemnat președinte pe Belbe
Alexandru Georgian;
- Organizaia de femei va fi condusă de
doamna Gîlie Anișoara;
- Pensionarii localităii noastre vor fi
reprezentai de domnul Bucura
Neculae, veteranul consilierilor locali.
La toate cele opt adunări generale au
fost aleși delegaii care au participat la
conferina comunală a PSD, conferină
ce a avut loc în data de 05.06.2015, la
sala de festivităi a Căminului Cultural
Voinești. Au participat 220 de membri
de partid.
În cadrul conferinei a fost prezentat un
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raport privind activitatea organizaiei
PSD Voinești, în perioada 2012 – 2015,
un raport al primarului despre
proiectele implementate în această
perioadă și propunerile de proiecte
pentru următorii ani, precum și un
raport al președintelui Consiliului
Judeean Dâmboviţa - domnul Adrian
uuianu, privind activitatea acestei
instituii în perioada 2012 – 2015.
După epuizarea ordinii de zi, s-a trecut
la propuneri și alegerea prin vot secret
a Biroului Comunal PSD Voinești. În
urma voturilor exprimate, componenţa
biroului comunal PSD Voinești este
următoarea:
- Președinte: Popa Constantin Claudiu;
- Vicepreședinte: Toma Cornel;
- Vicepreședinte: Neagu Ionu Ovidiu;
- Vicepreședinte: Erculescu Florin;
- Secretar: Ciortan Dumitru;
- Trezorier: Bucura Neculae;
- Membru: Oncescu Iulian;
- Membru: Cristescu Bogdan;
- Membru: Nicolae Mihai;
- Membru: Tutealcă Dănu;
- Membru: Barbu Alina.
Tot în cadrul conferinei comunale, au
fost aleși delegaii la conferină

judeeană a PSD Dâmboviţa, cât și
candidaii pentru funcii în cadrul
Consiliului Judeean al PSD.
Referitor la persoana mea, vă pot
spune că am fost președinte al
Organizaiei PSD Voinești timp de 8 ani,
în perioada 2007-2015, și nu am dorit
să mai candidez în continuare pentru o
funcie în cadrul biroului communal.
Asta nu înseamnă că am făcut un pas
înapoi. Rămân membru al PSD, partid
în care activez din 1998 și, atâta timp
cât voi dori să candidez pentru o
funcie, voi candida numai pe liste PSD.
Întotdeauna voi candida pe aceeași
listă cu domnul Popa Claudiu,
președinte al Organizaiei PSD Voineşti.
Nu vom candida NICIODATĂ unul
împotriva celuilalt.
Sunt sigur că și la următoarele bătălii
electorale Organizaia PSD Voinești va
obine, cu sprijinul dumneavoastră,
rezultate care să ne menină pe locuri
fruntașe la nivelul judeului Dâmbovia.
Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Sandu Gabriel Danuţ

