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Proiecte finalizate, proiecte în derulare,
proiecte în curs de implementare
Dragii mei,
La începutul acestui an, am spus cã 2013 va
transforma localitatea noastrã într-un ºantier.
Au trecut deja ºase luni ºi unele proiecte au
fost finalizate, altele sunt în curs de executatre
ºi altele sunt în curs de implementare. În acest
numãr al „Gazetei de Voineºti“, vã prezint un
raport de activitate pentru primele 6 luni ale
anului 2013, privind realizãrile Primãriei ºi
Consiliului Local Voineºti.
I.PROIECTE FINALIZATE
1. Au fost finalizate lucrãrile de modernizare, reabilitare
ºi dotare la Cãminul Cultural din satul Manga. Astãzi, ºi
locuitorii din Manga ºi Mânjina se pot bucura de un
cãmin modern, cu apã curentã, cu grupuri sanitare, cu
bucãtãrie ºi mobilier suficient pentru desfãºurarea
activitaþilor culturale specifice zonei. Lucrãrile de
reabilitare au debutat în vara anului trecut, au fost
finalizate în aceastã lunã, iar valoarea investiþiei se
ridicã la aproximativ 100. 000 lei, bani din bugetul local.
Putem spune cã în cei cinci ani de mandat toate cele
patru cãmine culturale existente pe teritoriul comunei
Voineºti au fost reabilitate ºi readuse la viaþã.
2. Proiectul privind realizarea unei trapeze (salã de
mese) la Biserica din satul Brãtuleºti a fost finalizat
construindu-se astfel o clãdire în suprafaþã de 200 mp
dotatã cu energie electricã, alimentatã cu apã, grup
sanitar, bucãtãrie cu toate accesoriile ºi mobilier
complet. Inagurarea se va face în data de 30 iunie,
2013, când se serbeazã hramul bisericii. Valoarea
investiþiei se ridicã la aproximativ 50.000 lei, sumã
alocatã de la bugetul local. Mulþumim pe aceastã cale
preotului paroh Vrãbiescu Constantin pentru sprijinul
acordat, precum ºi tuturor enoriaºilor din satul Gemenea
Brãtuleºti care au înþeles necesitatea ºi utilitatea acestei
investiþii ºi ne-au fost alãturi.
3. Au fost finalizate ºi ultimele extinderi ale reþelei de

alimentare cu apã pe strada Buliman din Brãtuleºti (200
m lungime) precum ºi la Izvoarele, pe strada principalã
(DN72A) în lungime de 300 m. Lucrãrile au fost realizate
în regie proprie, primãria achitând doar contravaloarea
conductei de PE ºi a carburantului consumat (aprox.
2.500 lei)
II. PROIECTE ÎN DERULARE
1. Se lucreazã intens la realizarea proiectului
„Reabilitarea campusului preuniversitar la Liceul
Tehnologic ºi construirea unei Sãli de sport în satul
Voineºti”, proiect realizat din fonduri europene prin
Programul Operaþional Regional ADR 3 Sud Muntenia,
contribuþia Consiliului Local fiind de aproximativ 300.000
lei.
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2. Al doilea proiect în execuþie, pe fonduri europene,
prin acelaºi program european, cuprinde „Restaurarea
ºi reabilitarea bisericuþei din lemn din satul Onceºti
precum ºi creearea infrastructurii” investiþie împãrþitã în
trei capitole:
- Modernizare prin asfaltare drum de acces (1,3 km) cu
ºanturi betonate ºi podeþe dalate, investiþie realizatã în
proporþie de 90 % urmând a fi finalizatã în urmatoarele
douã sãptãmâni;
- Construirea unui centru de informare turisticã ºi a
gardului de lemn ce împrejmuieºte cimitirul(600 m)
precum ºi construirea unei alei de acces la monumentul
istoric(175 m), din buºteni de stejar, investiþie realizatã
în procent de 40%, cu termen de finalizare de patru luni;
- Restaurarea monumentului istoric, lucrãri de execuþie
începute de douã sãptãmâni cu finalizare în luna
octombrie anul curent;
Pentru realizarea acestui proiect cofinanþarea
din partea Consiliului Local este de aproximativ 380.000
lei. Mulþumesc pe aceastã cale preotului paroh Stroe
Mihail pentru modul în care se implicã în derularea
acestui proiect, precum ºi locuitorilor satului Onceºti
pentru ospitalitatea de care dau dovada ºi pentru
sprijinul acordat;
3. Sistemul centralizat de canalizare în satul Voineºti, pe
o lungime de 7,8 km, precum ºi construirea unei staþii
de epurare, proiect în valoare de 4.100.000 lei, realizat
în asociere cu Guvernul României prin Administraþia
Fondului de Mediu, cu contribuþie din partea Consiliului
Local 5% din valoare, în plinã desfaºurare, cu termen
de finalizare 2015. Mulþumesc locuitorilor satului Voineºti
pentru înþelegerea de care dau dovada fiindcã
realizarea acestei investiþii aduce mare disconfort privind
distrugerea drumurilor, a conductelor de alimentare cu
apã, a gardurilor sau a podeþelor. Împreunã cu firma
constructoare ne strãduim sã reparãm în regim de
urgenþa stricãciunile provocate.
4. Aºteptãm cu nerãbdare prima rectificare de buget a
Guvernului României pentru deblocarea lucrãrilor la
Liceul Tehnologic Voineºti (necesar 960.000 lei) precum
ºi a extinderii ºi modernizãrii ºcolii generale Voineºti
(necesar 280.000 lei)
5. Se lucreazã la actualizarea P.U.G. al comunei
Voineºti pentru extinderea zonei de intravilan cu
aproximativ 100 ha, lucrare în valoare de aproximativ
80. 000 lei, sumã suportatã în întregime din bugetul
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local. Astfel, vor deveni zone construibile terenurile
situate în vecinatatea DN72A între Staþia Radio ºi satul
Gheboieni, între sediul SCDP Voineºti ºi satul Gemenea
Bratuleºti precum ºi a zonei situate pe DCL 121 (Spital
Voineºti-sat Manga). Lucrarea va fi finalizatã în primul
trimestru al anului 2014.
6. Ultimul proiect în execuþie este „Extinderea alimentãrii
cu gaze naturale pentru satul Gemenea-Brãtuleºti
(lungime 3,8 km) investiþie realizatã în procent de 90%
cu termen de finalizare în trei sãptãmâni. Valoarea
investiþiei este de 540.000 lei, ce vor fi suportaþi în
întregime din bugetul local. Cei care doresc sã se
racordeze la sistemul de alimentare cu gaze naturale se
pot adresa cu cerere scrisã la Ghiseul unic din cadrul
Primãriei Voineºti, taxa de racordare fiind între 1.200 si
2.000 lei în funcþie de distanþa dintre reþea ºi contor. În
funcþie de numãrul de abonaþi, în anii urmãtori putem
solicita Petrom OMV o nouã extindere a acestei reþele.
III. PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE
1. Prin GAL(Grupul de acþiune localã), pe data de 28.
06. 2013 a fost depus proiectul „Modernizare prin
asfaltare a satului Lunca, cu ºanþuri betonate” valoarea
proiectului 200.000 euro, fonduri nerambursabile din
partea APDRP - 74.000 euro, diferenþa fiind suportatã în
întregime din bugetul local. Estimãm în funcþie de durata
procedurii de achiziþie publicã în acest an sã putem da
ordin de începere a lucrãrilor.
2. Reabilitarea turlei Bisericii din satul Suduleni. Suntem
în stadiul de proiectare ºi avizare urmând ca în acest an
sã putem realiza ºi aceastã investiþie. Mulþumim pe
aceastã cale preotului paroh Nedelea Alexandru pentru
grija doveditã faþã de lãcaºul de cult precum ºi pentru
implicarea directã în realizarea obiectivului propus.
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BULETINE DE AVERTIZARE
Condiþiile climaterice din ultimele zile au favorizat apariþia ºi
dezvoltarea dãunãtorului bolii vierme mãr G. II, tr. 1 + II, molia
pielitei, molii miniere, afide, acarieni, rapãn tr. VII + VIII, fãinare
tr. VII + VIII care pot cauza pierderi importante la culturile: MÃR
Pentru prevenire ºi combatere, se recomandã executarea
tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat
urmãtoarele condiþii:
- maximul curbei de zbor
- condiþii optime de temperaturã ºi precipitaþii
Folosiþi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupã
caz:
- Calypso 480 SC - 0,02% + Topsin AL 70 PU - 0,1% + Merpan
80 WDG - 0,15%
- Proteus OD 110 - 0,05% + Topsin 70 WDG - 0,07% + Folpan
80 WDG - 0,15%
- Voliam Targo - 0,07% + Systhane Forte - 0,02% + Merpan 50
WP - 0,25%
- Karate Zeon - 0,015% - 0,1% + Flint Plus 64 WG - 0,125%
- Novadim Progress - 0,1% + Shavit F 72 WDG - 0,2%
Pe solele pe care se înregistreazã atac de acarieni se va adãuga unul din acaricidele: Sanmite - 0,075% sau Milbeknock 0,05%.
Tratamentul se aplicã în perioada:
- tr. I - 23.06 - 27.06.2013
- tr. II - 03.07 - 07.07.2013

Condiþiile climaterice din ultimele zile au
favorizat apariþia ºi dezvoltarea
dãunãtorului/bolii: vierme prun G II, tr. I + II,
afide, omizi defoliatoare, pãtare roºie, ciuruire,
monilioza, care pot cauza pierderi importante la
culturile: PRUN
Pentru prevenire ºi combatere, se recomandã
executarea tratamentului numai pe parcelele
pe care s-au realizat urmãtoarele condiþii:
- maximul curbei de zbor - depunerea primelor
ponte
- condiþii optime de temperaturã ºi precipitaþii
Folosiþi unul din produsele sau amestecurile de
mai jos, dupã caz:
- Calypso 480 SC - o,2% + Dithane M45 0,2%
- Fastac 10EC - 0,025% + Merpan 50WP 0,25%
- Karate Zeon - 0,015% + Topsin 70WDG 0,07%
Tratamentul se aplicã în perioada:
- tr. I - 23.06 - 27.06.2013
- tr. II - 03.07 - 07.07.2013
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2. Reabilitarea turlei Bisericii din
satul Suduleni. Suntem în stadiul de
proiectare ºi avizare urmând ca în
acest an sã putem realiza ºi aceastã
investiþie. Mulþumim pe aceastã cale
preotului paroh Nedelea Alexandru
pentru grija doveditã faþã de lãcaºul
de cult precum ºi pentru implicarea
directã în realizarea obiectivului
propus.
3. S-a întocmit S.F. privind modernizarea prin asfaltare a tronsonului
de drum Valea Sponcei- Biserica
Suduleni (2,7 km)proiect ce va intra
în finanþare în anul 2014 prin
asociere cu C.J Dâmboviþa. Ne-am
propus ca la sfîrºitul anului viitor
satele Izvoarele ºi Suduleni sã
beneficieze de covor asfaltic.

4. În vara acestui an vom reabilita
ºcoala primarã din satul Onceºti prin
construirea de grupuri sanitare
moderne ºi prin înlocuirea tâmplãriei
existente cu tâmplãrie noua din PVC
cu geamuri termopane. Lucrarea va
fi finalizatã cel mai târziu la 31
august 2013, cu bani de la bugetul
local.
5. Vom demara în perioada imediat
urmãtoare lucrãrile de modernizare
prin asfaltare a DS 1190 (strada
Iuguleºti) din satul Gemenea
Brãtuleºti pe o lungime de 2,1 km,
investiþie realizatã în asociere cu
C.J. Dâmboviþa, în cote egale (50%
- 50%), proiect ce se va finaliza în
toamna acestui an. Valoarea
proiectului este de 1.500.000 lei.

acestor proiecte pentru Îmbunãtãþirea infrastructurii precum ºi pentru
cresterea nivelului de trai la nivelul
comunei noastre.
Dacã sunt multe sau dacã
sunt puþine aceste realizãri,
dumneavoastrã sunteti cei în
mãsurã sã decideþi, dar pentru
finalizarea tuturor avem nevoie de
sprijinul dumneavoastrã prin
achitarea în întregime a taxelor ºi
impozitelor datorate la bugetul local.
Cu speranþa cã vom avea
din partea dumnea-voastrã sprijinul
necesar, vã mulþumesc anticipat.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Cu deosebit resp
pect
Primarul Dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ

Avem nevoie de finalizarea
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Învãþãmântul nostru cel de toate zilele…
Varã. Soare. Vacanþã. Cred
cã sunt cele mai des întâlnite
cuvinte în aceastã perioadã. Cãldura
ne copleºeºte, dar trebuie sã o
îndurãm fiindcã este vremea ei.
Pentru copii vara înseamnã
repaus, relaxare ºi recuperare.
Fiecare elev îºi face un bilanþ cu
ceea ce a reuºit ºi cu ce nu. Se
împart premii, se fac liste de corigenþe, se pregãtesc examene.
Emoþii, transpiraþie, speranþe.
Pãrinþii sunt pãrtaºi la strângerea
roadelor copiilor. Unii mulþumiþi, alþii
dezamãgiþi, cãutând explicaþii sau
fãcând alte planuri pentru viitor. Se
fac rugãciuni cãtre „Cel de Sus”, se
pomenesc guverne, profesori,
autoritãþi. Cineva trebuie sã ajute,
cineva este vinovat, cineva trebuie
sã rãspundã. Dar, întotdeauna
„altcineva”. S-a împãmântenit printre
noi, românii, obiceiul de a scoate pe
altcineva „þap ispãºitor”.
Este adevãrat cã a scãzut
calitatea învãþãmântului ºi acest
lucru este reflectat prin rezultatele
obþinute de elevi în examenele pe
care le susþin la finalul fiecãrui ciclu
de învatamant. Fie cã este examen
de capacitate, fie cã este simulare a
examenului de bacalaureat sau
chiar examenul propriu-zis, rezultatele sunt înfricoºãtoare. Poate
vreodatã vom înþelege cã trebuie sã
ne asumãm fiecare dintre noi partea
din vinã.
Menirea autoritãþilor locale
este aceea de a asigura condiþii cât
mai bune de desfãºurare a cursurilor
în unitãþile de învãþãmânt. În acest
sens, putem spune cã, în limita
posibilitãþilor financiare ne-am fãcut
datoria. ªi acest lucru se poate
vedea în toate ºcolile de pe teritoriul
comunei.
Rolul învãþãtorilor ºi al profesorilor este acela de a-i învãþa carte
pe copii, de a le modela caracterele
ºi de a-i pregãti pentru drumul
anevoios al vieþii. De cealaltã parte,
cel mai important rol în viaþa copiilor
îl au pãrinþii. Educaþia începe de
acasã, din primii 6 -7 ani. Acolo se
pun bazele adevãrate ale educaþiei,
acolo se învaþã respectul faþã de
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ceilalþi, seriozitatea, generozitatea,
modestia ºi celelalte calitãþi ce
formeazã caracterul unei persoane.
Acolo copilul trebuie învãþat sã fie
bun ºi nu sã-i priveascã pe ceilalþi
ca fiind rãi.
O problemã de actualitate
este necesitatea de a elimina
învãþãmântul simultan din ºcolile
comunei noastre. ªi avem cazul
ºcolilor primare din GemeneaBrãtuleºti ºi Onceºti, care, din lipsa
elevilor, nu pot sã-ºi desfãºoare
individual cursurile, în sistem clasic.
Au avut loc douã dezbateri publice
în care au fost prezentate avantajele ºi dezavantajele atât ale sistemului de învãþãmînt clasic cît ºi
ale celui simultan. Noi, ca autoritate
localã, venim în sprijinul pãrinþilor ºi
în special al elevilor cu garanþia
asigurãrii transportului scolar în
continuare, cît ºi asigurarea celor
mai bune condiþii în ºcoli.
Au fost invocate de cãtre
pãrinþi fel ºi fel de motive care mai
de care mai puerile, mascând de
fapt orgoliul ºi încãpãþânarea
specificã plaiurilor mioritice.
Dragi pãrinþi, noi ne dorim
pentru toþi copiii comunei noastre
cele mai bune condiþii, în vederea
desfãºurãrii unui învãþãmânt de calitate la pretenþiile renumelui Voineºti.
Ar trebui sã facem front comun ºi sã
urmãrim acelaºi þel. Nu conteazã
unde învaþã copilul, ci în ce condiþii
ºi, mai ales, cât învaþã. Simultanul
este un sistem perimat care se
folosea pe vremea lui Ion Creangã,
când toþi copiii erau strânºi într-o
clasã, li se predau mai multe materii
deodatã ºi pricepea fiecare ce
putea.
Am primit reproºuri, pe de
altã parte, din partea unor pãrinþi, cã
nu ne implicãm în viaþa elevilor
Liceului Tehnologic. Cum cã noi,
autoritãþile locale, am fi vinovaþi cã
elevii nu merg la ore, ci umplu
barurile ºi restaurantele din comunã.
Total greºit. Am ºi eu câteva întrebãri pentru unii dintre pãrinþi: Când
aþi trecut ultima oarã pe la ºcoala
copilului dumneavoastrã? Când aþi
verificat ultima oarã temele copilului

sau ce carte a citit ultima datã acesta? Nu cred cã este suficient sã-i
cumperi cele mai scumpe haine de
firmã ºi sã-l duci cu maºina, tot
scumpã, pânã pe treptele ºcolii.
Haideþi sã ne trezim la realitate ºi sã
privim lucrurile aºa cum sunt.
Considerãm cã trebuie totodatã
schimbatã ºi gândirea învechitã ºi
conservatoare cu o viziune modernã. Suntem obisnuiþi, ca români
sadea, sã aruncãm întotdeauna vina
pe altcineva pentru a ne sustrage de
rãspundere. Dacã rezultatele la
învãþãturã sunt cele pe care le
vedem cu toþii, cu promovabilitate la
Bac de 5-10 %, nu este de vinã
profesorul. Dacã elevul nu ajunge la
ore, nu este de vinã poliþia ºi nici
primãria cã nu-l fugãresc sã-I ducã
legat cu arcanul. Dacã barurile ºi
restaurantele sunt pline nu este vina
primãriei cã existã investitori pe raza
comunei.
Nu, stimaþi pãrinþi, de vinã
suntem cu toþii. Cu toþii am fost
elevi, am învãþat la ºcoalã. Unii
dintre dumneavoastrã v-aþi deplasat,
elevi fiind, kilometrii întregi pânã la
ºcoalã. De la limita cu Malu cu Flori
pânã la ªcoala Brãtuleºti, sau de la
limita cu Pietrari pânã la Suduleni.
Cu toþii am trecut prin testãri ºi
examene, am susþinut un examen
de admitere la liceu sau un examen
de bacalaureat. Dar ºcoala era
ºcoalã. Nu se punea niciodatã
întrebarea dacã iau examenul, ci cu
ce nota îl iau. Tot aºa ºi acum,
examinarea se face din materia
predatã la ºcoalã nu din alte materii.
Vrem nu vrem, aceasta este
realitatea. Dacã în rândurile de mai
sus am deranjat orgoliul cuiva, rog a
se mai citi încã o datã materialul ºi,
cu siguranþã, sentimentele vor fi
altele.
Închei prin a-i felicita pe cei
merituoºi pentru rezultatele obþinute
ºi a le ura tuturor elevilor care susþin
examene mult succes, iar celor care
au încheiat socotelile cu acest an
ºcolar, vacanþã plãcutã.

Cu deosebitã consid
deraþie,
vicep
primar Claud
diu Pop
pa
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ªcoala mea verde
Sub acest titlu, în perioada 27 mai – 14 iunie
2013, ªcoala Gimnazialã Suduleni a participat la o
campanie derulatã de cãtre Let’s do it România.
Aceastã campanie a fost structuratã pe trei etape,
fiecare fiind personalizatã.
Prima etapã a constat în organizarea unui
seminar în cadrul cãruia s-a prezentat, de cãtre cadrele
didactice, importanþa celor trei R (Reducere, Reutilizare
ºi Reciclare), ºi regulile pe care trebuie sã le respecte
elevi în colectarea selectivã a deºeurilor.
A doua etapã a constat în ecologizarea zonei
numitã „Canalul Valea lui Mihai” ºi strângerea de
deºeuri de cãtre ºcoalã (în cadrul acestei acþiuni au fost
colectate peste 400 kg de deºeuri: hârtie, carton, sticlã,
doze aluminiu, becuri, echipamente DEE), acþiune ce
s-a bucurat de sprijinul direct al Primãriei Voineºti.
Cea de-a treia etapã a constat în organizarea
unui seminar unde au fost invitaþi pãrinþi ºi cadre

ªcoala Gimnazialã Voineºti

didactice. Au fost prezentate rezultatele acþiunilor
derulate de cãtre ºcoalã în ceea ce priveºte ecologia,
importanþa colectãri selective a deºeurilor ºi, cea ce e
mai important, conºtientizarea de cãtre comunitate a
pãstrãri unui mediu curat ºi sãnãtos pentru copiii noºtri.

Prof. dr. Iurea Ionuþ
Prof. coordonator ªcoala Gimnaziialã Sudulenii

PREMIANÞII NOªTRI
ªcoala Gimnazialã
Gemenea-B
Brãtuleºti

ªcoala Gimnazialã
Suduleni
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RUSALIILE
Duminica de Rusalii, în
calendarul nostru ortodox, este
numitã Duminica Sfântului Duh, iar
poporul nostru drept credincios îi
mai spune ºi Duminica Mare sau
Duminica Cincizecimii.
Dupã expresia Sfântului
loan Gurã de Aur ea reprezintã
„metropola sãrbãtorilor, încununarea
praznicelor ºi fructul fãgãduinþei
Domnului“, cãci Mântuitorul a zis:
„Dacã voi pleca, voi trimite alt
Mângâietor ºi nu vã voi lãsa orfani“
(loan 14, 18; 16, 17).
La cincizeci de zile dupã
înviere ºi la zece zile dupã înãlþarea
la cer, Mântuitorul Iisus a împlinit
fãgãduinþa datã Apostolilor Sãi,
împlinind, totodatã, lucrarea Sa
mântuitoare începutã o datã cu
Naºterea în Betleem. Aceastã
lucrare, care a culminat cu
rãstignirea pe cruce ºi învierea din
morþi, ar fi rãmas neîmplinitã ºi farã
folos pentru toþi oamenii din toate
timpurile ºi locurile, dacã n-ar fi
întemeiat Biserica ºi n-ar fi aºezat
într-însa Sfintele Taine prin
pogorârea ºi lucrarea neîntreruptã a
Duhului Sfânt în Bisericã.
Geneza cuvântului Rusalii
vine din latinescul ,,rosalia”, care se
traduce prin sãrbãtoarea trandafirilor. Coborârea (pogorârea)
Sfântului Duh sau Rusaliile este o
mare sãrbãtoare creºtinã care se
prãznuieºte în a opta duminicã (sau
la 50 de zile) dupã Sãrbãtoarea de
Paºte.
Aceastã datã este consideratã adevãrata zi de naºterii a
Bisericii creºtine, în care se
comemoreazã pogorârea Sfântului
Duh asupra Apostolilor, ucenicii lui
Iisus Hristos, precum ºi asupra
Bisericii creºtine.
În Ajunul (sâmbãta)
Rusaliilor se þin Moºii de Varã pentru
care se organizeazã târguri unde
oamenii gãsesc cele necesare
pomenilor, dar ºi prilejul de a se
întâlni. Se crede cã sufletele morþilor
(moºilor), dupã ce pãrãsesc
mormintele în Joia Mare (cea de
dinaintea Paºtilor), se preumblã
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printre cei vii, iar în Ajunul Rusaliilor
revin în lumea lor. Pentru spiritele
acestora oamenii sãvârºesc rituri de
îmbunare, împodobesc gospodãriile
ºi mormintele cu ramuri de tei sau
nuc (acestea simbolizând limbile de
foc ale puterii Sfântului Duh) ºi fac
pomeni fastuoase, practici care s-au
pãstrat pânã astãzi. Caracterul
precreºtin al acestei sãrbãtori se
regãseºte în mitologia româneascã
în cultul Rusaliilor, despre care se
spune cã semnificã sufletele fetelor
moarte de tinere, iar dupã alþii,
fiicele lui Rusalim împãrat.
Rusaliile sunt cunoscute sub
nume diferite: iele, zâne, soimane,
milostive, doamne, împãrãteselevãzduhului, ursoaice, etc. Rusaliile
erau respectate, dar nu îndrãgite
pentru cã aduceau tot felul de boli.
Oamenii nu ºtiu câte sunt ºi
nu le spun pe nume, ca nu cumva
sã le supere. Rusaliile umbla
îmbrãcate în alb, danseazã în
vãzduh ºi cautã locuri neumblate.
Locurile unde au jucat, rãmân arse
ºi neroditoare. Din unele legende
aflãm cã Rusaliile rãpesc din când
în când un tânãr frumos ca sã joace
cu el. Când este eliberat, tânãrul nu
are voie sã le descopere altora
cântecele lor ºi nici sã le
mãrturiseascã semenilor ce a vãzut.
În caz contrar, sunt pedepsiþi cu
moarte sau paralizie. Nu scãpau de
pedeapsa nici cei care nu respectau
timpul lor - sâmbãta dinaintea
Duminicii Pogorârii Sfânþului Duh
pânã luni dupã-amiaza din
sãptãmâna a doua de dupã Rusalii.
Pentru a apãra gospodãria
de invazia Rusaliilor, oamenii
obiºnuiesc ºi astãzi în virtutea
tradiþiei, sã arboreze la porþi, în
foiºoare, pe ganguri sau la intrãrile
în case, ramuri verzi de tei, planta
consideratã a avea proprietãþi
apotropaice.
În aceste zile de sãrbãtoare,
dupã terminarea slujbelor religioase
preotul iese cu credincioºii pentru a
sfinþii apa folositã la stropitul
semãnãturilor, iar creºtinii
împodobesc mormintele cu flori ºi

frunze verzi de nuc sau tei.
Duminica Mare care încheie
Ciclul Pascal, cunoscutã ºi sub
denumirea de Pogorârea Sfântului
Duh se suprapune peste sãrbãtoarea popularã a Rusalilor,
sincretismul lor îngreunând
disocierea obiceiurilor ºi practicilor
creºtine de cele precreºtine.
Moºii de varã þinuþi în
Sâmbãta Rusaliilor sunt unul din
cele mai importante momente ale
cultului morþilor. De Rusalii se dau
de pomana vase de lut sau de
porþelan, cãni, strãchini ºi vase de
lemn împodobite cu flori ºi umplute
cu lapte, vin, apã sau dulciuri. În
unele zone, Moºii de varã încep
încã din dimineaþa Sâmbetei de
Rusalii, când pomenile amintite mai
sus se trimit pe la casele vecinilor.
Dar, ritualul de pomenire are loc mai
ales în cimitire, unde mormintele
sunt curãþate ºi împodobite din timp,
iar lumânãrile ard întreaga perioadã
în care se desfãºoarã ceremonialul
de pomenire.
Împãcarea sufletelor morþilor
ºi întoarcerea lor fãrã incidente în
morminte depinde de bogãþia ofrandelor ºi de respectarea ritualului. În
aceste zile au loc slujbe de
pomenire oficiate de preot, dupã
care acesta parcurge întregul cimitir
pentru a sfinþi fiecare mormânt.
Parte dintre ramurile de tei
sau nuc folosite la Rusalii sunt
pãstrate peste varã pentru a putea fi
folosite în practicile de alungarea
furtunilor ºi grindini. Altã datã,
preotul ºi enoriaºii ieºeau în câmp în
ziua a doua de Rusalii pentru a sfinþi
apa ºi stropi câmpul înãlþând
rugãciuni ºi având nãdejdea cã nu
va bate grindina.
Duminica Mare a asimilat ºi
elemente specifice renovãrii
timpului. Acum se deschidea
sezonul culegerii plantelor de leac,
de ceai, ce se considerau a fi
contaminate pânã la aceastã datã
de cãtre Rusalii.

Pr. Savu Ioan
Parohia Manga
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Suntem aici pentru dumneavoastrã!

Staþiunea de Cercetare Dezvoltare
pentru Pomiculturã Voineºti:
trecut, prezent ºi, sperãm noi, viitor!
SCDP Voineºti a luat fiinþã
la 1 ianuarie 1950, fiind una dintre
primele staþiuni pomicole din þarã.
Prezenþa sa în comuna Voineºti a
condus la formarea ºi consolidarea
unui bazin pomicol recunoscut ºi
apreciat atât pe plan local, cât ºi pe
plan naþional, transformând o zonã
relativ sãracã într-una prosperã din
punct de vedere economic.
Rezultatele obþinute în activitatea de
cercetare a Staþiunii Voineºti ºi aplicarea lor în producþie se datoreazã
cercetãtorilor, care s-au dedicat încã
de la început scopului pentru care
aceasta a fost înfiinþatã.
De atunci ºi pânã în
prezent, Staþiunea Voineºti a trecut
prin mai multe transformãri, unele
chiar drastice, în ceea ce priveºte

suprafaþa de teren deþinutã. Dupã
ani de retrocedãri, Academia de
ªtiinþe Agronomice ºi Silvice
Gheorghe Ionescu Siseºti Bucureºti,
a devenit proprietarã pe terenul pe
care îºi desfãºoarã activitatea
Staþiunea de Cercetare Dezvoltare
pentru Pomicolã Voineºti. Prin eforturi comune, Consiliul Judeþean,
Prefectura Dâmboviþa, Primãria
Voineºti ºi A.S.A.S. au reuºit sã
obþinã, cu greu, titlul de proprietate
pentru cele 91,9 hectare de teren
ale Staþiunii. S-a pus punct, astfel,
proceselor aflate pe rolul instanþelor
de judecatã, în urma cãrora S.C.D.P.
Voineºti risca sã rãmânã fãrã alte
suprafeþe considerabile de pãmânt.
Una dintre problemele
Staþiunii pomicole s-a rezolvat prin

STARE CIVILÃ

21. 05 – 21.06. 2013
DECESE:
1. NEAGU ELENA
2. STÃNICÃ PETRE
3. CRIÞU NICULINA

obþinerea de cãtre ASAS Bucureºti a
titlurilor de proprietate. Sperãm ca
printr-o bunã colaborare cu CJ
Dâmboviþa, Primãria Voineºti, ASAS
Bucureºti, Ministerul Agriculturii ºi
alte instituþii abilitate, SCDP Voineºti
sã beneficieze de fonduri necesare
desfãºurãrii activitãþii de cercetaredezvoltare.
Mai sunt multe probleme de
rezolvat, dar cu toate greutãþile
întâmpinate în plan financiar ca ºi în
ce priveºte fondul funciar diminuat,
actualul colectiv a reuºit sã menþinã
activitatea de cercetare-dezvoltare la
un nivel competitiv ºi sã îºi facã
simþitã influenþa pozitivã asupra
pomiculturii din zonã.

Dr. ing
g. Daniiel Comãnescu

4. MILOIU SALOMIA
5. CHELARU ION
6. GEORGESCU LUCREÞIA
7. LAZÃR ELISABETA
8. TOPORAN CORNELIA
9. SAVU CONSTANTIN
10. CAZACU ION

Dumnezeu sã-ii
odihneascã!

pagina 7

Nr. 51  iunie 2013

Gazeta de Voineºti

D’ale
gemenilor…
Vine vacanþa! Toþi ºcolarii se gândesc cu bucurie la zilele lungi de
varã în care vor fi liberi-fãrã teme ºi
profesori. Cei mai silitori ºi-au
împletit cununã, alþii mai indiferenþi
nu ºi-au încheiat socotelile cu
ºcoala. De „dragul ei” vor mai trece
ºi peste varã pe la ea . Alþii au de
demonstrat ce au învãþat în anii de
ºcoalã ºi vor susþine examene. ªi
ce examene! Deºi astãzi „examen”
înseamnã mult mai puþin decât pe
vremea pãrinþilor lor, elevii au rezultate mult mai slabe ºi reuºesc cu
greu sã promoveze, sunt mult mai
puþini cei ce triumfã ºi în urma „examenului” li se recunoaºte truda de
peste ani. Pentru ei „examenul” e
inutil deoarece ºcoala a fost un
„spectacol de stradã” în care ei
jucau doar ca sã demonstreze celor
din jur cine sunt - nu vã gândiþi cã
prin ceea ce ºtiu, nu! ci prin ce „fiþe”
mai afiºeazã. Dar dacã ºcoala nu le
trebuie pentru altceva, de ce sã
înveþe? La ce le ajutã?
„Succesurile” vin din tupeu ºi bani.
Cu tupeul stau bine, banii vin de la
pãrinþi, deci elevii noºtri sunt pe
drumul „succesurilor“ . Ei trebuie
doar sã se bucure de ele. Ce bine
cã vine vacanþa... Sã ne bucurãm
cu toþii!

Profesor,
Mãnescu Elena

Aveþi probleme
cu autoturismul
dumneavoastrã?
P.F.A. TUTEALCÃ DANUÞ
vã oferã servicii de diagnozã
computerizatã pentru toate
mãrcile auto, cu testere originale
de reprezentanþã.
Relaþii la telefon: 0722. 227.498
(Dan-Onceºti)!
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AªA DA!
Revenim la rubrica deja
consacratã pentru a prezenta un
nou caz care face cinste localitãþii
noastre. Este vorba despre Pechea
Dragoº, un tânãr de 17 ani care s-a
întors dintr-o competiþie internaþionalã cu rezultate remarcabile. Sportiv
de performanþã, legitimat la doua
cluburi(CS Târgoviºte ºi LPS Piteºti)
ºi component al lotului naþional de
judo, Dragoº Pechea, este multiplu
medaliat la campionatele judeþene,
zonale ºi naþionale.
În data de 2 iunie a participat la Turneul internaþional de judo
„Winner Judo Turnier”, desfãºurat în

Elveþia, unde a obtinut medalia de
aur.
Putem spune încã o datã
cã, atunci când rezultatele vorbesc,
cuvintele sunt de prisos. Felicitãri ºi
mult succes în continuare!

Sfaturi de vacanþã
pentru copii ºi pãrinþi
Drag
gi pãriinþii ºi drag
gi copiii,
Ne aflãm la sfârºitul unui an ºcolar
pe care fiecare dintre dumneavostrã
l-aþi trecut cu bune ºi cu rele, dar cel
mai important este cã niciunul dintre
elevii ºcolilor din localitatea nostrã
nu a fost victimã a vreunei infracþiuni
ºi nu a fost implicat în sãvârºirea de
fapte antisociale.
Gândul mã duce acum la cele trei
luni de vacanþã în care copiii noºtri
vor beneficia din plin de timp liber
pentru a petrece clipe de neuitat.
Totuºi, cu toþii cunoaºtem cã la anii
copilãriei teribilismul este mai
accentuat, de aceea este recomandat ca noi, pãriþii, sã avem un
control asupra activitãþilor pe care
aceºtia le desfãºoarã. În acest sens
vã fac câteva recomandãri :
- copiii sã nu meargã nesupravegheaþi la scãldat;
- sã nu se joace pe stradã pentru a
nu fi victime ale accidentelor de
circulaþie;
- sã cunoaºteþi permanent unde
sunt copiii dumneavostrã;

- sã nu consume bãuturi alcoolice,
substanþe halucinogene, psihotrope
sau alte substanþe interzise;
- sã nu rãmânã singuri pe drum
dupã lãsarea intunericului;
- sã nu meargã în zone de pãdure
decât însoþiþi de persoane care
cunosc traseul ºi zona respectivã,
sã nu se despartã de aceºtia;
- sã nu intre în contact cu persoane
strãine;
- sã nu se implice în scandaluri;
- fetele sã nu meargã la întâlniri cu
baieþii decât dacã îi cunosc foarte
bine;
- luaþi orice altã mãsurã de precauþie
pe care o consideraþi pentru a vã ºti
copiii în siguranþã;
În speranþa cã începutul anului
ºcolar ne va gãsi pe toþi bine ºi
sãnãtoºi, vã doresc vacanþã plãcutã,
iar pãrinþilor un concediu liniºtit.

ªeful Secþiieii 5 Poliiþiie Ruralã
Voiineºtii
Inspector priinciipal de poliiþiie
Uþã Nicolae Gabriiel

