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SISTEMUL EDUCAŢIONAL, ÎNCOTRO?
Dragii mei,
Dacă în fiecare număr al “Gazetei de Voineşti”
v-am prezentat proiectele în derulare la nivelul localităţii
noastre, acum, la sfârşit de an, trag un semnal de alarmă
privitor la sistemul de educaţie, atât la nivel naţional cât
şi la nivel local…
Nu sunt şi nu voi fi niciodată nostalgic după
regimul comunist, dar am apreciat şi voi aprecia

lucrurile bune, indiferent de cine sunt făcute.
Au trecut 26 de ani de la Revoluţia din 1989.
S-au făcut reforme, s-au schimbat legi, am învăţat ce
înseamnă democraţia, dar cel mai mult parcă a avut de
suferit sistemul educational din România. Şi spun asta,
fiindcă, atâta timp cât nu vom avea un popor educat, nu
vom putea avea un popor sănătos, nu vom putea
construi o infrastructură moderă, civilizată, europeană.
Continuare în pagina 3
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RUBRICA DOCTORULUI VETERINAR
Înainte de toate, vă spun că mă numesc Matei
Mihail, sunt medic veterinar concesionar la CSVA Cândeşti
şi CSVA Malu cu Flori, iar, din luna noiembrie, sunt medicul
veterinar din târgul de animale vii din comuna Voineşti.
Datorită faptului că ne aflăm în perioada sărbătorilor de iarnă,
iar în gospodăriile populatiei se sacrifică porcii, vă expun
succint câteva aspecte despre trichineloză, boală parazitară
produsă de nematode din genul Trichinella.
Această boală parazitară se poate întâlni la unele
animale ce interactionează foarte des cu omul (porc, şobolan
câine, pisică, cal), dar şi la animale sălbatice (mistreţ, urs, lup,
vulpe, bursuc) . Şobolanii reprezintă principalul rezervor de
trichinele, asigurând trecerea paraziţilor la porcul domestic.
Contaminarea se realizează pe cale bucală, prin
consumul cărnii şi a produselor din carne contaminate cu
chisturi sau larve. Simptomele prezentate de porcii infestaţi cu
trichineloză sunt slab evidenţiate: diaree, lipsa poftei de
mâncare, creşterea temperaturii corporale. Aceste semne
dispar după câteva zile. Diagnosticul la animalele în viaţă este
imposibil a se preciza. După sacrificare, diagnosticarea
trichinelozei este foarte importantă la animalele de consum
(porc, mistreţ, urs etc.), folosindu-se două metode: examenul

trichineloscopic pentru porcii sacrificaţi în gospodăriile
populaţiei şi metoda digestiei artificiale folosită în abatoarele
în care se sacrifică suine.
Omul se infectează prin consum de carne de porc
insuficient prelucrată termic. Semnele clinice diferă de gradul
de infestaţie a cărnii consumată. Dacă infestaţia cu Trichinella
spiralis este slabă, după două zile apar tulburări intestinale
(durere, diaree), febră (până la 40°C), în peste 80% din cazuri
apar edeme la nivelul capului şi dureri musculare. Formele
grave de boală apar atunci când larvele ajung la nivelul
plămânilor, cordului, dar şi la nivelul encefalului, iar
prognosticul este grav sau rezervat.
Concluzionând, este importantă efectuarea
examenului trichineloscopic pentru siguranţa consumatorilor!

 Doctor vetrinar
Mihail Gabriel Matei
Fiindcă se apropie cu paşi repezi sărbătorile,
vă doresc să aveţi un Crăciun fericit alături de cei dragi
şi un sincer “La mulţi ani”!

Îţi scriu Iisuse, de sărbători
Ne dăm că scriem în astă lume
De tot, de toţi şi pentru toate,
Dar ca să scrii, de mântuire,
De pocăinţă, de răpire,
Nu credeţi oare, că se poate?!
Să scrii mereu de anotimpuri,
De Moş Crăciun, sau Făt Frumos,
Sau de orice să scrii mereu?...
Eu scriu, doar de Isus Hristos
Şi Tatăl nostru Dumnezeu.
De Fiul său scriu totdeauna
Căci El viaţa mi-a schimbat,
Iertare-n dar şi mântuire,
Şi-aştept cu drag a Lui răpire,
Că Viaţa veşnică mi-a dat.
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Şi în curând o să-ţi cântăm,
Cum de la Tatăl ai venit
Ca într-o iesle să Te naşti
Şi cât de mult Ai suferit
Şi pentru noi că Ai murit.
Şi-Ai înviat apoi de Paşti.
Şi dacă-n inimile noastre
N-ai să Te naşti Isus iubit
Să ne dai pace, mântuire,
Blândeţea ta, dulcea iubire,
Degeaba noi ne-am mai născut…

Vă rog plângând acum s-alegeţi
Doar pe Isus că “El e Adevărul, Calea,
Sigur Şi singur El vă va da iertarea,
Primiţi şi Duhul Sfânt schimbarea
Nu de Satan manipulate.
Şi toată binecuvântarea
Doresc ca Tatăl să v-o dea
Şi-acum de sărbători şi pururi
Să mergem sus la El în cerul
În mult dorită şi promisă Patria sa.

 Daniel Popescu - Comuna Voineşti, sat Brătuleşti
Şi, totodată, cu ocazia sărbătorilor frumoase de sfârşit şi început de an,
atât colectivului Primăriei Voineşti, cât şi tuturor concetăţenilor mei,
vă urez multă fericire, sănătate, un An Nou numai cu şi prin
Domnul Isus Hristos şi La mulţi ani!
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SISTEMUL EDUCAŢIONAL, ÎNCOTRO?

Continuare din pagina 1
Sunt dezamăgit că, timp 26 de ani, guvernele care
s-au perindat la conducerea României au modificat Legea
Educaţiei, fie din patru în patru ani, fie din doi în doi ani,
rezultatele fiind din ce în ce mai slabe.
Am schimbat manuale şcolare, am schimbat sistemul
de notare, am introdus clasa pregătitoare, am modernizat
şcoli, licee, campusuri, s-au construit sute de săli de sport…
Rezultatele, însă, se lasă aşteptate…
Să ne amintim puţin şi să ne întrebăm:
- Este mai bine acum, cu examen de capacitate, în clasa a VIIIa, la nivelul fiecărei şcoli, sau era mai bine cu examen de
admitere la liceul dorit?
- Este mai bine fără examen de treaptă, în clasa a X-a, când
clasele se reduceau aproape la jumătate şi şcolile profesionale
erau pline, sau este mai bine acum, fără examen de treaptă şi
desfiinţarea şcolilor profesionale?
- Este mai bine acum, cu examen de bacalaureat supravegheat
video, sau era mai bine cu examen de bacalaureat în fiecare
liceu, în scris, la cinci materii, cu susţinerea obligatorie a unui
proiect sau a unei probe practice?
- Era mai bine când materiile la care se susţinea examenul de
BAC erau impuse de profilul liceului sau acum, când sunt
opţionale?
- Era mai bine în România cu centre universitare doar în
marile oraşe sau este mai bine acum, cu zeci de universităţi, de
stat sau private, aproape în fiecare oraş, devenite fabrici de
diplome pe bandă rulantă?
- Nu era mai bine când în sistemul educaţional funcţiona
echipa părinte-profesor în interesul elevului sau este mai bine
acum, când echipa părinte-elev este împotriva profesorului?

- Era mai bine când, la finalul clasei a XII-a, se făcea o selecţie
pertinentă a elevilor, în funcţie de rezultate, sau este mai bine
acum, când, fără examen de bacalaureat absolvit, poţi
continua studiile?
- A fost o perioadă când statul acorda sume de bani pentru
fiecare copil născut, cu scopul de a creşte indicele demografic
(şi ştim cu toţii cine au fost cei care au dat naştere la mulţi
copii), a fost o perioadă când se acordau sume de bani pentru
cei care se căsătoreau pentru prima dată (şi am văzut toţi cine
au fost cei care s-au căsătorit), dar niciodată statul nu a dat
burse substanţiale pentru frecventarea orelor de curs şi
rezultate excepţionale la învăţătură. De ce?
- Nu era mai bine când elevii mergeau cu drag la şcoală, cu
ghiozdanul în spate şi mapa în braţe, ambiţioşi, dornici să afle
lucruri noi, sau este mai bine acum, când abandonul şcolar
este în creştere, iar ghiozdanul a fost transformat în tabletă
sau telefon mobil şi prezenţa la orele de curs este facultativă?
- Nu era mai bine când diplomele de absolvire aveau valoare
sau este mai bine acum, când în fiecare zi vorbim de plagiat,
bacalaureat sustinut la 50 de ani sau diplome cumpărate ca la
librărie? Oare ce vom face cu ele?
Dragii mei, v-am prezentat câteva aspecte privind
sistemul actual de educaţie, care pe mine mă îngrijorează
profund. Sunt foarte dezamăgit şi recunosc că am stat foarte
mult să mă gândesc dacă este oportun să scriu acest material.
Încerc să trag un semnal de alarmă şi, măcar în ceasul al
12-lea, să încercăm să facem ceva în acest sens.
Iubiţi părinţi, în această ecuaţie, dumneavoastră
sunteţi factorul determinant. Copilul este cel mai frumos dar
de la bunul Dumnezeu şi nu cred că este fericire mai mare în
viaţă decât existenţa, sănătatea şi succesul copiilor noştri în
societate. Duceţi-vă copiii la şcoală, indiferent de dificultăţile
pe care le aveţi cu toţii, conştientizaţi-vă copiii că nu vor reuşi
în viaţă fără un bagaj bogat de cunoştinţe, învăţaţi-i că, dacă
vor să fie respectaţi, trebuie să respecte la rândul lor!
Dacă am deranjat pe cineva cu acest articol, îmi cer
scuze, dar este tot ceea ce simt de ceva timp în ceea ce
priveşte sistemul românesc de educaţie. NU UITAŢI! Îmi doresc
ca împreună, părinţi, profesori, elevi, administraţie locală,
biserică, spital, să punem umărul pentru a “însănătoşi”
grabnic sistemul de educaţie din localitatea noastră.

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Dănuţ Gabriel Sandu
Şi fiindcă suntem la sfârşit de an, vă doresc multă
sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorinţelor,
sărbători fericite şi “La mulţi ani”!
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*****
Sfintele Sărbători
de Crăciun şi Anul
Nou să vă aducă sănătate,
putere de muncă şi multe
satisfacţii alături de cei
dragi.
La mulţi ani!
SC CRIST-1 SRL IZVOARELE

Fii voluntar
pentru comunitatea ta!
La Liceul Tehnologic Voinești, în cadrul Strategiei Naionale de Aciune
Comunitară, s-a creat o echipă de voluntari, profesori și elevi, coordonată de
profesor Marin Mioara. Această echipă are rolul de a promova voluntariatul la
nivelul comunităii locale. În acest sens, a fost realizat un plan anual de activităi,
în care au fost incluse și școlile arondate, echipă formată din 14 profesori și
aproximativ 120 de elevi. S-au realizat parteneriate cu Primăria Voinești, Primăria
Cândești și Școala Gimnazială Mănești, structura Drăgăești-Pământeni, ca
beneficiari ai proiectului.

*****
Fie ca Sfânta Sărbătoare
a Naşterii Domnului şi
trecerea în Noul An să vă
umple sufletul de bucurie,
încredere şi speranţă.
Crăciun fericit şi La mulţi
ani!
C.A.R POMICULTORUL
VOINEŞTI I.F.N

*****
Fie ca Noaptea Sfântă
a Crăciunului să vă aducă
pace în suflet, bucurie,
încredere şi sănătate,
iar toti cei dragi să vă fie
aproape.
La mulţi ani!
SC ILMI UNIC SRL VOINEŞTI

*****
Să găsiţi pe fiecare ramură
a bradului împlinirea
viselor şi cheia succeselor
viitoare, iar Moş Crăciun
să aducă un sac plin
cu realizări şi împliniri.
Crăciun fericit şi La multi
ani!
II ION CIPRIAN
GEMENEA-BRĂTULEŞTI
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Un vechi proverb spunea: „Cine
nu are bătrâni, să-și cumpere!”. Pornind
de la mesajul acesta, voluntarii au
solicitat primăriilor sus-menionate,
prin intermediul asistenilor sociali, să
nominalizeze 14 persoane în vârstă, cu
posibilităi materiale reduse și fără
sprijin material, ca putând fi beneficiari
direci ai unor activităi derulate.
Acestor persoane și nu numai lor,
voluntarii le vor acorda sprijin pe
parcursul anului școlar.
Astfel, în perioada 16-20
noiembrie 2015, planul de aciune a
inclus activitatea numită „Săptămâna
legumelor și fructelor donate”, în care
profesorii şi elevii voluntari au cooperat
şi au colectat peste 270 de kilograme de
legume și fructe (cartofi, mere, ceapă,
pere, gutui etc.), precum și o serie de
conserve din legume și fructe și alte
alimente (ulei, zahăr, făină, mălai etc).
Toate aceste produse au făcut obiectul
donaiilor către trei persoane din satul
Dragodănești, comuna Cândești, o
persoană din Capul Coastei și zece

persoane din comuna Voinești.
Beneficiarii au fost 14 bătrâni peste 65
de ani, cu grad de invaliditate, bolnavi,
persoane aflate în neputină și fără
sprijin familial.
Vom continua cu astfel de
activităi și în lunile următoare, mai ales
că se apropie sărbătorile de iarnă, iar
elevii voluntari și profesorii vor merge
să dea o mână de ajutor persoanelor
care au nevoie. Scopul acestor activităi
de voluntariat este acela de a imprima
elevilor sentimente de recunoștină,
solidaritate, dragoste faă de semenii
lor.
Voluntariatul se naște în inimă
și se dezvoltă acolo, făcând minuni.
Învăăm împreună ce înseamnă
prietenia, spiritul de echipă, responsabilitatea, ce înseamnă să îi ajui
aproapele, să te bucuri de viaă, să
plângi, să râzi, să simi o mână caldă
care te prinde înainte să cazi…

 Coordonator SNAC,
Prof. Marin Mioara
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Naşterea Domnului - Sărbătoarea bucuriei
Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos este prin excelenţă evenimentul
din istoria mântuirii care aduce cea mai mare bucurie în sufletele şi în casele credincioşilor.
Dacă la Paşte bucuria vine după o săptămână de tristeţe din cauza pătimirilor îndurate
de Domnul nostru Iisus Hristos, Crăciunul nu este umbrit de nicio urmă de tristeţe şi este trăit
din plin ca sărbătoare a bucuriei, de copii şi de părinţi deopotrivă.
Izvorul bucuriei noastre este Însuşi Dumnezeu, Care
nu a îngăduit ca neamul omenesc să rămână chinuit de diavol
pentu totdeuna şi ne-a trimis Mântuitor, chiar pe Fiul Său.
Coborârea lui Dumnezeu pe pământ prin Fiul Său este
manifestarea în plan văzut a iubirii milostive a lui Dumnezeu.
Sfânta Scriptură ne învaţă că la baza întrupării Fiului lui
Dumnezeu stă iubirea, atributul principal al lui Dumnezeu.
„Aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe Fiul Său
în lume”, iar continuarea textului Evangheliei ne linişteşte
sufletele cu nădejdea mântuirii: „că orice crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică”.
Bucuria este trăită de Crăciun ca o manifestare a
dragostei între oameni, după modelul dat nouă de Dumnezeu,
iar această dragoste se exprimă mai ales prin gestul de a face
daruri celor dragi. Fiecare om joacă rolul de Moş Crăciun şi
este dator să joace acest rol deoarece făcând aceasta urmează
sfatul lui Dumnezeu Tatăl, Care a făcut primul şi cel mai mare
Dar omenirii: Pruncul Mântuitor. Astfel, Hristos devine darul
veşnic făcut nouă de Dumnezeu, iar acest dar vine în lume
aducând multe alte daruri: iertarea păcatelor, biruirea morţii,
vindecarea bolnavilor, învierea morţilor şi nenumărate alte
binefaceri despre care ne vorbesc sfinţii Evanghelişti. De
aceea, cu ocazia Crăciunului, înainte de a aştepta daruri, ar
trebui ca noi să fim primii care dăruim. Darul, ca manifestare a
dragostei frăţesti face ca starea noastră de bucurie să nu
rămână doar pentru sine, ci să se răspândească şi la ceilalţi.
Bucuria deplină nu vine atunci când mă bucur doar eu şi altul
este în lipsuri, ci când eu mă bucur şi îi fac şi pe alţii să simtă
aceeaşi bucurie.
Cu adevărat, Naşterea Domnului poate fi socotită
sărbătoarea dragostei divine şi invingerea egoismului din
sufletele noastre. Bucuria Crăciunului se simte cel mai bine în
cadrul Sfintei Liturghii, pentru că Liturghia este slujba la care
îngerii slujesc în chip nevăzut cu preoţii jertfa cea fără de
sânge, iar ei au fost cei care au răspândit în lume bucuria
naşterii cântând primul colind „Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire” şi au
anunţat bucuria naşterii Domnului păstorilor din jurul
Betleemului: „Iată vă binevestesc vouă bucurie mare că vi s-a
născut Mântuitor, care este Hristos Domnul.” Deci,
participarea la Liturghia din ziua praznicului înseamnă
împărtăşirea aceleiaşi bucurii pe care îngerii au avut-o la

Naşterea Pruncului Sfânt.
Momente de bucurie oferă oamenii de Crăciun prin
vestirea Naşterii Domnului. Cei care colindă se aseamănă
îngerilor şi aduc bucurie în casă. Aşa se explică faptul că
obiceiul colindatului a reuşit să treacă în al treilea mileniu de
existenţă fără a-şi pierde valoarea, pentru că fiecare an
reprezintă un „astăzi” continuu, iar pruncul Hristos se naşte de
fiecare dată, aduce mereu bucurie oamenilor şi le
reîmprospătează nadejdea veşniciei.
Cu ocazia Crăciunului, toate familiile din lume au
motiv de bucurie. În toate casele pătrunde mai bine speranţa
în ziua de Crăciun şi îşi face loc credinţa că Dumnezeu nu îi uită
niciodată pe oameni, ci le poartă de grijă. Iisus s-a născut
într-o familie modestă, Iosif şi Maria au rătăcit mult timp prin
Betleem până să găsească loc de odihnă, însă cu toate acestea
Dumnezeu a binecuvântat această familie şi au primit cel mai
mare dar, dorit de orice familie de pe pământ: un Prunc
Dumnezeiesc, care va şterge pacatele lumii. Gândind la acest
lucru, în nici o casă nu ar trebui să fie urmă de tristeţe în ziua
Crăciunului, căci tuturor Dumnezeu le poartă de grijă şi va
rândui în aşa fel încât să se risipească durerea şi întristarea de
pe feţele oamenilor când va socoti el că este mai de folos
pentru mântuirea lor.
Ajutorul pentru cei săraci poate veni în mod direct de
la Dumnezeu, dar, de cele mai multe ori, el trebuie să vină prin
intermediul oamenilor. A lăsat Dumnezeu pe lume şi săraci ca
să pună la încercare dărnicia noastră şi a trimis în lume pe Fiul
Său făcut om ca să ne arate că izbăvirea oamenilor din
necazuri şi dureri o lucrează prin oameni. Aşa se explică de ce
în perioada Crăciunului se înmulţesc acţiunile umanitare şi
fericiţi sunt aceia care menţin acest obicei ca o permanenţă în
viaţa lor, care vestesc bucuria Crăciunului cât mai des cu
putinţă şi care reuşesc să aducă bucurie în casele oamenilor de
cât mai multe ori.

 Pr. Stroe Mihail - Parohia Onceşti
Cu ocazia marelui praznic al Naşterii Domnului,
rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate,
pace, spor în credinţă şi puterea de a fi mai buni.
La mulţi şi binecuvântaţi ani!
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*****
Sfânta Sărbătoare
a Crăciunului să reverse
asupra sufletelor şi caselor
dumneavoastră linişte
şi armonie, iar în Noul An
să aveţi reuşite depline
în tot ceea ce vă propuneţi!
FARMACIA
VINCA FARM VOINEŞTI

*****
În prag de sărbători, vă dorim
multă sănătate, dragoste,
împliniri şi fericire, iar Crăciunul
să vă aducă în suflete pace
şi lumină.
La muţi ani!
FARMACIA FLORA SRL VOINEŞTI

*****
E vremea colindelor şi a bucuriei,
când minunea Naşterii
Mântuitorului ne cuprinde
sufletele şi le înnobilează.
Crăciun fericit şi La mulţi ani!
MAGAZINUL „LA DOI PAŞI”
GEMENEA-BRĂTULEŞTI

*****
Fie ca magia Crăciunului
să vă umple sufletul de speranţă,
fericire şi bucurii. La mulţi ani!
“HANUL MĂRULUI” GEMENEA

*****
Fie ca bucuriile şi gândurile
frumoase ale prezentului
să devină amintirile frumoase
ale viitorului. Crăciun fericit
şi un An Nou plin de împliniri!
SC FEDERALCOOP VOINEŞTI
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Sufletul satului Manga
Sufletul satului Manga a
rămas Biserica şi Grădiniţa. Şcoala
s-a închis şi, în timp, se va dărâma.
Orice casă nelocuită îngenunchează
în faţa timpului… Grădiniţa a fost
rebilitată, au fost reparate acoperişul
, sala de clasă, cancelaria şi toaleta
copiilor, dar nu şi sala de festivităţi.
Aici s-a adunat o grămadă de moloz
ce stă direct pe duşumea, iar într-un
colţ sunt îngrămădite băncile mai
vechi chiar şi decât clădirea. Tavanul
s-a dărâmat într-o parte, dar sala are
geamuri noi de termopan.
Sunt legată sufleteşte de
satul Manga. Sunt venită de la câmp,
acolo unde cât vezi cu ochii… nu se
vede nimic, acolo unde schimbările
istoriei au adus sărăcie şi urâţenie.
Manga e satul care m-a adoptat.
E satul care miroase primăvara a
salcâm şi toamna a mere coapte.
E satul cu copii frumoşi şi cu oameni
curaţi la suflet. Şi, atunci , mi-am zis:
de ce să nu fac şi eu ceva pentru
Manga? Aşa că am mers la domnul
primar şi mi-am spus păsul. Dânsul a
fost foarte amabil, a spus că ne
permite să renovăm sala de festivităţi
a Grădiniţei, dar în acelaşi timp l-am
văzut sceptic. Nu crede că noi,
măngenii, vom putea să renovăm
singuri această sală, mai ales că
Primăria Voineşti nu are acum bani
pentru asta.
Consider că am făcut primul
pas pentru renovarea sălii de
festivităţi a Grădiniţei de la Manga,
pentru că am obţinut acordul
domnului primar. Pasul doi este acela
că domnul primar mi-a permis să
public un articol în ziarul local, articol
prin care să mobilizez locuitorii
satului Manga în demersul meu. Pasul
trei ar fi acela că, din sală, trebuie
să dispară molozul şi băncile vechi.
Oricum, sala are nevoie de mobilier
nou. Pasul patru ar fi ca cei care se
pricep la construcţii să mergă să
vadă sala şi să stabilească cum se
poate repara tavanul pentru că
acesta este cel mai mare hop. Dacă

tavanul nu ar fi fost dărâmat, simpla
zugrăvire a sălii era suficientă pentru
a schimba în bine interiorul sălii de
festivităţi. Pasul cinci, care poate deja
să înceapă, este acela ca noi,
măngenii, să strângem bani pentru
lucrările din sala de festivităţi.
Aşteptăm chiar şi sponzorizări!
Sala
de
festivităţi
a
Grădiniţei Manga poate găzdui orice
festivitate: serbarea copiilor de la
grădiniţă, serbarea unui sfânt la
biserică, un mic parastas sau chiar
Revelionul nostru, al măngenilor. Dacă
sala va fi renovată cu banii nostril,
normal că nu vom plăti chirie
nimănui, dar vom asigura curăţenia şi
reabilitare sălii în timp. Să nu uităm
că, în această locaţie, mulţi copii din
Manga au spus, într-un cadru festiv,
primele lor poezii, sus pe scenă, ca
nişte mici artişti şi l-au primit cu
drag pe Moş Crăciun.
Sper ca, prin acest articol, să
mobilizez măngenii. Am văzut că
există deja pe Facebook o pagină
dedicată satului Manga. Felicitări
celui care a creat-o şi o
administrează! Înseamnă că ne
putem mobiliza şi pe această cale.
Nu vreau să confer o tentă
politică acestei acţiuni, dar cum avem
un consilier PSD al satului Manga în
Consiliul Local al Primăriei Voineşti,
pe domnul Lămbuţă Nicolae, este
normal să-l folosim ca om de
legătură pentru această acţiune, mai
ales că s-a oferit personal să ne
ajute.
Hai să ne mobilizăm şi să
sărbătorim Revelionul 2016-2017 în
sala de festivităţi a Grădiniţei Manga!
Pentru că sufletul satului Manga
suntem noi, oamenii satului Manga,
satul care miroase a salcâm
primăvara şi a mere coapte toamna,
satul cu copii frumoşi şi cu oameni
curaţi la suflet…

Cu respect şi cu dragoste,
Anişoara Stavarache,
Medic veterinar
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POLIŢIA VĂ INFORMEAZĂ
Ne aflăm în perioada în care
fiecare dintre noi facem bilanţul a ceea
ce am trăit de-a lungul unui an, atât în
familie cât şi la locul de muncă. Desigur
că, dacă mă gândesc la activitatea
profesională, am constatat că au fost şi
aspecte negative cu care ne-am
confruntat, dar important este că am
identificat acele probleme şi le-am
rezolvat.
Am înregistrat, în acest an, şi
rezultate foarte bune, prin identificarea
autorilor unor infracţiuni grave ce au
avut loc în localitatea noastră:
o tâlhărie în satul Manga, mai multe
spargeri de anexe gospodareşti în satul
Onceşti şi alte fapte de furt. Pentru
eforturile depuse, le mulţumesc
politiştilor din cadrul Secţiei 5 Poliţie
Rurală Voineşti, precum şi Grupei de
Jandarmi Voineşti care ne-a sprijinit.
Şi, fiindcă sărbătorile de iarnă
sunt aproape, îmi vin în minte atât
gândurile frumoase pe care doresc să vi
le transmit, dar şi o serie de îndrumări
pentru prevenirea unor fapte
antisociale specifice acestei perioade:
- nu lăsaţi animalele nesupravegheate
în grădini, încuiaţi grajdurile cu lacăt pe
timp de noapte;
- dacă plecaţi de la domiciliu, lăsati casa
în supravegherea unui vecin, lăsati un

bec aprins afară, nu comunicaţi unor
persoane străine că lipsiţi de acasă şi nu
postaţi pe reţelele de socializare
locaţiile unde vă aflaţi;
- în perioada vacanţei, aveţi grijă de
copiii dumneavoastră, să cunoaşteţi
unde se află aceştia şi ce anturaj au, să
nu folosească materiale pirotehnice,
întrucât sunt periculoase, atât pentru
sănătate existând pericolul unor
accidente, dar şi interzise la deţinere;
- circulaţi pe drumurile publice
adaptând viteza la condiţiile de drum,
folosiţi cauciucurile de iarnă în condiţii
de polei şi zapadă şi nu conduceţi sub
influenţa băuturilor alcoolice;
- nu consumaţi alcool în exces şi nu vă
implicaţi în conflicte;

 ŞEFUL SECŢIEI 5
POLIŢIE RURALĂ VOINEŞTI,
Subcomisar de poliţie
Uţa Nicolae Gabriel
În final, vă transmit toate
gândurile mele bune, să fiţi
sănătoşi şi să vă bucuraţi
de sărbători alături de cei dragi.
Crăciun fericit şi un an 2016
plin de realizări!

STARE CIVILĂ
19.11 - 11.12.2015

NĂSCUŢI
1. Enache GiovanniAlexandro
2. Niţulescu SofiaMaria-Lucia
3. Deliu Ştefan
4. Oncioiu ElenaSofia
5. Moraru Ştefania-Delia
6. Oncescu Sonia-Andreea

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

DECESE
1. Mirescu Eufrosina
2. Stan Florin
3. Dârstaru Traian
4. Drăgan Ileana



Dumnezeu să-i odihnească!

Mai este învăământul o prioritate?
Decembrie 2015. Au trecut 26 de ani de la prăbușirea
sistemului comunist în România. 26 de ani de schimbări
permanente ale sistemului educaional. Rând pe rând,
guvernele care ne-au condus au gândit o “reformă” a
sistemului, care a condus la denigrarea unuia dintre pilonii de
bază ai educaiei: DASCĂLUL.
Treptat, acesta a fost nevoit să se adapteze
schimbărilor de programă, manuale, birocraie și, nu în
ultimul rând, mentalităii societăii. Tot mai muli părini
reclamă DASCĂLUL de comportament necorespunzător faă de
elev, elevul reclamă DASCĂLUL de crearea unui disconfort
emoional și intelectual. Oare, numai cei doi factori importani
ai sistemului au dreptat? Oare, DASCĂLUL nu este supus unui
disconfort fizic și intelectual când este agresat verbal, fizic sau
comportamental de partenerii educaionali?

Până în decembrie 1989, DASCĂLUL era considerat un
reper pentru părinte și elev, regulamentele școlare fiind
respectate de toi, poate și pentru că singura posibilitate de
afirmare era prin studiu, chiar dacă condiiile de viaă nu erau
dintre cele mai bune.
Astăzi, regulamentul școlar nu mai este respectat
decât de DASCĂL, elevul și părintele considerându-l inadecvat
nevoilor personale: haine de firmă, tatuaje, frizuri
extravagante, telefoane de ultimă generaie, tablete, mașini
puternice etc. Poate a sosit momentul ca părintele să se aplece
mai mult asupra colaborării cu școala, pentru un viitor mai bun
al elevului.

 Prof. Iurea Ionu
Liceul Tehnologic Voinești
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*****
Staţiunea
de Cercetare-Dezvoltare
pentru Pomicultură Voineşti
urează tututor colaboratorilor
multă sănătate şi fericire, iar
sărbătoarea Naşterii
Domnului să vă aducă în
case belşug, pace, linişte
şi bucurii alături de cei dragi.
Crăciun fericit şi La mulţi ani!
Cu stimă,
Dr. ing Comănescu Daniel,
director S.C.D.P

*****
Crăciunul este sărbătoarea
ce ne aminteşte că viaţa este
o binecuvântare, este vremea
miracolelor, când visele se
împlinesc.
Sărbători fericite şi La mulţi
ani!
SC LIMADI SERV SRL

*****
Fie ca Sfintele Sărbători ale
Căciunului să vă aducă un strop
de bucurie şi pace în suflet,
belşug şi reuşite depline!
La mulţi ani!
SC POMPE AGRO SRL

*****
Sărbători fericite! Noul an să
vă fie presărat cu realizări,
împliniri, sănătate şi fericire.
Să aveţi parte de lumină
în inimă şi în gând.
La mulţi ani!
SC AUTO SERVICE ADI ŞI
CLAUDIU SRL
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OMUL ŞI STRADA
Trece timpul ca nebunul… E decembrie. Suntem români…
Sărbătorim… Simţim “magia sărbătorilor”… Vine Crăciunul, trebuie să fim
mai buni… Primim sau oferim cadouri… Suntem fericiţi… Sau cel puţin aşa
trebuie… Dacă nu, ne prefacem… Doar suntem români…
E vremea colindelor… Colindăm, din casă în casă, pe la prieteni, pe
la rude… Colindăm pe stradă... Petrecem pe stradă… Strada a devenit, mai
nou, cel mai bun prieten al românului… Şi totuşi…
Încheiem un an 2015 cu bune şi
rele, cu realizări sau decepţii, un an care
a început într-o notă optimistă şi se
încheie cu mari emoţii, într-o ceaţă
densă... Se pregătesc din nou măsuri de
austeritate. Noul guvern, cel “apolitic”,
de tehnocraţi, ne anunţă cu zâmbetul
pe buze că veniturile (pensii, salarii,
alocaţii, ajutoare sociale etc) vor
îngheţa... Nu-i nimic, zicem noi, românii,
e ceva normal, e iarnă şi iarna, pe ger,
îngheaţă toate… Culmea, din primăvară,
cică, toate aceste venituri s-ar putea să
mai şi scadă… Cum?!? Păi, primăvara nu
încep să crească toate? Nu se trezesc la
viaţă… alea-alea? Vom trăi şi vom
vedea. Trăiască Iohannis… Trăiască
Cioloş… Trăiască tinerii “frumoşi şi
liberi”… Trăiască neamul lor… Noi toţi,
ceilalţi, de ce să trăim bine?
Când totul intrase pe un făgaş
normal, când se vindecaseră rănile
provocate de “tăierile” lui Boc şi ai lui,
când pensile, salariile şi celelalte
venituri începuseră să prindă curaj, când
preţurile alimentelor, carburanţilor şi
utilităţilor începuseră să se dezumfle,
când fondurile europene începuseră să
curgă, nu doar să ţârâie, iar subvenţiile
agricole erau acordate cu regularitate,
“Generaţia Facebook” a considerat că
suntem în pericol de a depăşi, cu nivelul
nostru de trai, ţările scandinave, aşa că:
“Jos guvernul!”, “Jos regimul!”, “Jos
corupţia!” etc. Şi, iată-ne, din nou jos…
Tinere “frumos şi liber”, ai nota
10! Treci la loc! Pe sistemul: “Ai grijă
ce-ţi doreşti, că s-ar putea să ţi se
întâmple”. Nu-i nimic. Trăim vremuri
modern, iar forma de conducere a tării

nu mai este republică parlamentară…
Nu! De ce ţara să nu fie condusă de
“stradă”?
Şi la noi, “la ţară”, la fel se
întâmplă. Eşti primar? Vrei să asfaltezi
un drum? Vrei să faci canalizare, să
aduci utilităţi? Iese omul în stradă. Şi
românul este priceput la toate, mai ales
când iese în stradă! Face analize,
măsurători, planuri, verifică, îşi dă cu
părerea... Mai compară cu vecinul…
Se mai ceartă cu cei deghizaţi în
muncitori… Suntem o ţară de arhitecţi,
proiectanţi şi diriginţi de şantier…
Onoare muncii!
Am apelat întotdeauna, prin
intermediul “Gazetei de Voineşti”, la
colaborare, transparenţă şi înţelegere.
Nu am obosit. Poate vreodată vom privi
în urmă şi vom recunoaşte că, totuşi, se
mai schimbă câte ceva în bine în ţara
asta... Abia atunci vom putea privi
înainte cu încredere… Până să-i
schimbăm pe alţii, zic să ne schimbăm
pe noi înşine…

 Viceprimar Claudiu Popa
Suntem la final de an şi sărbătorile
bat la uşă. Să ne bucurăm alături
de cei dragi de clipe frumoase,
care, odată ce trec, nu se vor mai
întoarce… Închei prin a vă ura un
sfârşit de an frumos, sărbători cu
bine alături de cei dragi, iar
gândurile bune să vă însoţească
pretutindeni. Crăciun fericit şi La
mulţi ani!

