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Staþiunea d e c ercetare p omicolã
Voineºti a f ost s alvatã
Dragii mei,
Staþiunea de cercetare pomicolã
Voineºti a fost înfinþatã la
01.01.1950 ºi amplasatã în centrul
bazinului pomicol de pe Valea
Dâmboviþei, având ca obiectiv principal stabilirea soluþiilor tehnico-organizatorice pentru refacerea patrimonului pomicol ºi de a pune bazele
dezvoltãrii pomiculturii în cadrul
acestei zone – o zonã binecuvântatã

de bunul Dumnezeu.
Activitatea staþiunii a fost
structuratã pe trei direcþi prioritare:
cercetare ºtiinþificã , producþie
pomicolã ºi valorificarea cercetãrilor
proprii în sectorul pomicol.
Dacã în anul 1974 datoritã
dezvoltãrii intensive a plantaþilor
pomicole , S.C.P.P. se întindea pe
627 ha, în anul 2012, dupã aplicarea
tuturor legilor funciare, suprafaþa a
fost diminuatã la 91.9 ha.

În ultimii 4 ani am înaintat
memorii peste memorii pentru
salvarea acestei „perle” a comunei
noastre cãtre toate instituþiile statului. Am fãcut aceste demersuri
fiindcã am considerat cã dezvoltarea
comunei noastre (energie electricã,
apã, maºini, locuinþe) a fost legatã
ombilical de dezvoltarea constantã a
Staþiunii Pomicole Voineºti.
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Staþiunea de cercetare pomicolã
Voineºti a fost salvatã
Continuare din pagina 1
Pot spune cã, fãrã existenþa
S.C.P.P.-ului de-a lungul anilor,
Voineºtiul nu ar fi arãtat cum aratã
astãzi ºi nivelul de trai al nostru ar fi
fost cu siguranþã altul. Legile fondului
funciar ºi hotãrârile judecãtoreºti
definitive ºi irevocabile au afundat
SCPP cu fiecare zi ce trecea. Toate
aceste tergiversãri, lipsa unui act de
proprietate implicit ºi lipsa sursei de
finanþare nu au fãcut decât sã

împiedice desfãºura-rea în condiþii
corespunzãtoare a activitãþii de
cercetare ºi chiar sã se ajungã la
desfinþarea unitãþii pomicole de la
Voineºti.
În ziua de 14.02.2013 am
reuºit, în ºedinþa comisiei judeþene de
aplicare a Legilor fondului funciar, sã
aprobãm eliberarea titlului de
proprietate pentru 91.9 ha. Este o
mare realizare pentru tot ceea ce
înseamnã pomicultura pentru
cetãþenii Vãii Dâmboviþei, implicit

pentru voineºteni.
S.C.P.P. va putea primi de
acum fonduri de la ASAS pentru cercetare, pentru înfinþare de plantaþii noi,
putând astfel sã redevinã, într-un
viitor apropiat, ceea ce a fost înainte
de anul 1989 sau chiar mai mult decât
atât. Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Cu deosebit respect,
primarul dumneavoastrã
Dãnuþ Gabriel Sandu

Prin Voineºtiul merelor de aur
acum 100 de ani
Astãzi, când ne referim la
Voineºti, gândul ne duce la sensul
strict al delimitãrii satului cu acelaºi
nume de pe Valea Dâmboviþei, sau, în
sensul larg, omonim, al comunei care
s-a format în anul 1968, în urma
reorganizãrii administrativ-teritoriale a
României, formatã astãzi din satele
Onceºti, Gemenea-Brãtuleºti, Voineºti,
Lunca, Izvoare, Suduleni, Mânjina,
Manga. La rândul lor o parte a acestor
sate au fost comune sau sate
componente ale unor comune:
Gemenea, sat component al comunei
Voineºti (1930, 1968-prezent),
comunã între 1864-1930, 1931-1968,
Izvoare, sat component al comunelor
Pietrari (1874-1875, 1930, 1939-1940)
ºi Voineºti (1968-prezent), comunã
între 1864-1873, 1876-1930, 19311939, 1941-1968, Manga sat component al comunelor Pietrari (1864-1925,
1930-1950), Izvoare (1950-1968) ºi
Voineºti (1968-prezent), comunã între
1925-1930.
Satul Voineºti, despre care
dorim sã prezentãm câteva detalii este
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atestat documentar în 1597, ºi
reprezintã aºa cum aprecia ºi geograful Teodor Simion în lucrarea sa,
Culoarul Rucãr Bran.O poartã în
Carpaþi, apãrutã în anul 1990 la
Editura Sport-Turism din Bucureºti,
una din aºezãrile deosebite ale
meleagurilor dâm¬boviþene, constituind totodatã încã din vechime unul
dintre punctele importante ale drumului co¬mercial Târgoviºte - Braºov.
,,Natura ºi-a revãrsat cu
generozitate darurile ºi pe aceste
meleaguri: relieful dominat de terase,
ce coboarã lin dinspre dealurile subcarpatice, climatul blând, adãpostul
pãdurilor de foioase. La aceste daruri,
voineºtenii au adãugat, prin hãrnicia
lor, adevãrate nestemate locurilor. Ne
amintim încã din copilãrie dealurile cu
pomi având frunzele îngãlbenite de
boalã, în miez de varã, pigmentate cu
puncte mari ºi roºii, tânguindu-se
parcã în vântul molatec ºi cerând un
nesperatajutor. […] În vremea toamnei, un popas la Voineºti, în renumitele lui livezi, rãmâne de neuitat.

Geometria culturilor, cu merii încãrcaþi
de roadele în care pre¬dominã roºul ºi
galbenul, cu parfumul suav din preajma coacerii, compune un tablou de o
delicatã cromaticã, odihnitor ºi optimist. Înainte de a pãrãsi Voineºtii, mai
aruncãm o pri¬vire peste nesfârºitele
livezi desfãºurate ca în basme pe
dealuri domoale. Poate cã basmul cu
„Prâslea cel voinic ºi merele de aur”
s-a plãsmuit, demult, aici, la Voineºti,
în vreo noapte incendiatã de stele, la
streaºina verzuie a munþilor, prevestind parcã naº¬terea celui mai
reprezentativ bazin pomicol din
Subcarpaþii Munteniei”. (Teodor
Simion, op. cit. p. 61). Menþionat într-o
serie de documente din secolul al
XVII-lea ºi pânã în epoca contemporanã, admiministrativ, satul Voineºti, a
fost comunã a judeþului Dâmboviþa în
perioada 1864-1873, 1876-1950,
fãcând parte din plãºile Dâmboviþa
(1810), Ialomiþa - Dâmboviþa (1890),
Voineºti (1904, 1912, 1921, 1926),
comuna delimitând practic satul cu
acelaºi nume.
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Despre grija faþã de suflet
ºi viaþã moralã creºtinã
Am considerat cã este
necesar sã prezentãm în materialul de
faþã câteva aspecte legate de bunul
mers al vieþii noastre cotidiene din
perspectiva moralitãþii ºi spiritualitãþii
creºtine.
ªtim cu toþii cã omul are o
structurã dihotomicã , adicã este alcãtuit din trup muritor ºi suflet nemuritor
– pecetea identitãþii noastre care ne
cãlãuzeºte pe fiecare în veºnicie.
Datoria noastrã faþã de trup este sã-l
îngrijim cum se cuvine, sã-l hrãnim
sãnãtos, sã-l ferim de abuzuri, sã fim
curaþi, ordonaþi, buni chivernisitori ai
vieþii pe pãmânt. Sã trãim decent, sã
muncim cu seriozitate, încredere ºi
responsabilitate, sã fim optimiºti, sã
ne construim un nume bun în
societate.
Fãrã îndoialã faþã de suflet
avem obligaþia moralã sã primim cum
se cuvine revelaþia dumnezeiascã prin
credinþa puternicã, prin rugãciune
zilnicã ºi statornicã, prin post ºi
sãvârºirea tuturor faptelor celor bune.
Sfântul Ioan Gurã de Aur ne
relateazã cã unul din motivele
pentru care Dumnezeu l-a fãcut pe om
din trup ºi suflet, adicã dintr-un
element material ºi unul duhovnicesc
este acesta: Atunci când este stãpânit
de mândrie omul sã se smereascã
prin neputinþa ºi lipsa de valoare a
trupului sãu, iar atunci când îi vin în
minte gânduri de înjosire a firii sale
omeneºti sã prindã curaj gândindu-se
la valoarea sufletului sãu nemuritor.
De aceea, este bine sã
cugetãm la originea noastrã, sã ne
amintim din ce suntem fãcuþi ºi de ce.
Sã ne aducem aminte, fraþii
mei, cã prima comunitate creºtinã
s-a putut constitui ºi întemeia pe
sângele martirilor ºi viaþa moralã
exemplarã a primilor convertiþi
dedicaþi ºi dãruiþi total învãþãturii
mântuitoare a Domnului nostru Isus
Hristos, reuºind astfel sã-i uimeascã ºi

sã-i convingã pe cei mai înverºunaþi
adversari ai lor. Fideli Evangheliei
Domnului au mers pânã la jertfa
supremã încredinþaþi fiind cã trupul
poate muri dar duhul este permanent
viu astfel fãcând parte din ceata celor
aleºi ºi binecuvântaþi de Dumnezeu.
Creºtinismul a apãrut în lume ca o
primãvarã a spiritului menit sã
schimbe toate structurile societãþii de
atunci, sã înlãture mentalitãþile ºi
viciile lumii antice ºi pãgâne ºi sã
aducã principii noi de viaþã bazate pe
iubirea de Dumnezeu ºi de oameni
pentru a crea o lume nouã.
Aºadar, sã slujim sufletele
cu credinþã, sã sporim ºi sã înmulþim
virtuþile creºtine spre binele ºi folosul
duhovnicesc al nostru, al tuturor. Dupã
învãþãtura Sfântului Ioan Gura de Aur
nimeni nu poate spori în virtute dacã
nu este plin de harul Duhului Sfânt.
Pentru a dobândi har trebuie ca sufletul nostru sã aibã râvnã spre orice
lucrare sfântã. Cea mai mare lucrare a
lui Dumnezeu pe pãmânt, Împãrãþia
harului se desãvârºeºte numai în
Sfânta Bisericã. Aici trebuie sã ne
regãsim spiritual, sã regãsim starea
de pace launtricã, sã cãutam armonie
ºi comuniunea sincerã cu semeni
noºtri. Biserica este loc de vindecare,
nu loc de judecatã a sufletelor, ea nu
osândeºte pãcatele ºi oferã iertarea
lor prin pocãinþã sincerã ºi profundã:
„Veniþi la Mine toþi cei osteniþi ºi
împovãraþi ºi Eu vã voi odihni pe voi”
(Matei 11.28).
În lumea de astãzi însã,
constatãm, cu pãrere de rãu, cã
dimensiunea spiritualã ºi moralã a
vieþii omului s-a degradat sistematic în
comparaþie cu perioada primarã a
creºtinismului. O mare parte din
omenire a uitat cu totul de valorile
veºnice ale Evangheliei, preocupânduse cu altceva dãunator sufletului, dând
importanþã mai mare vieþii pãcatoase
ºi dezordonate. Ne punem cu toþii

întrebarea: ce putem face în faþa
acestei adevãrate avalanºe de
mentalitãþi, concepþii ºi învãþãturi
strãine de Duhul Evangheliei, în faþa
nepãsãrii ºi indiferenþei religioase, în
faþa unor obiceiuri ºi practici oculte, cu
influienþe orientale total paralele cu
viaþa creºtinã autenticã, sau în faþa
pericolului sectar. Rãspunsul este unul
sigur, fiecare dintre noi este chemat sã
cunoascã ºi sã aplice un sistem de
viaþã sãnãtos care sã se desfãºoare
pe principii de moralã creºtinã, de
respect reciproc ºi de bun simþ în care
sã triumfe iubirea, pacea, dreptatea,
bunãtatea, blândeþea, smerenia ºi
iertarea.
Sã descoperim în noi chipul
lui Dumnezeu prin har, sã luptãm
pentru o renaºtere duhovniceascã, sã
avem nedejdea ºi sã nutrim speranþa
unei vieþi mai bune.
Una din marile probleme cu
care se confruntã astãzi creºtinii este
cea legatã de formalismul sau superficialitatea credinþei noastre. Mulþi se
declarã creºtini, dar numai cu numele
cãci faptele lor lasã de dorit.
Atitudinea duplicitarã ºi
ipocritã îi face pe oameni robi ai
pãcatelor, pierzând astfel legatura
haricã cu Dumnezeu.
De asemenea, o grijã sporitã
trebuie sã avem pentru categoriile de
oameni care gândesc bine, trãiesc
cum se cuvine, dar datoritã slãbiciunii
firii ºi diminuãrii credinþei la fel ca în
parabola semãnãtorului rostitã de
Mântuitorul , la o vreme se leapadã de
ele, îmbrãcând haina mândriei, a
orgoliului nemãsurat, a lãcomiei, a
invidiei peste mãsurã, a desfrânãrii, ca
urmare a apariþiei ispitelor de tot felul
create de forþele malefice ale
întunericului.
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AªA D A!
A fost mândria ªcolii
Voineºti, iar acum este
mândria Colegiului Naþional
Ienachiþã Vãcarescu. Numele
ei este Amanda-Teodora
Preda -,,Ama” cum îi spun
prietenii.
Totul a început acum
patru ani, când era elevã în
clasa a VI-a ºi se califica
pentru prima oara la faza
naþionalã a concursului de
fizicã ,,Impuls-Perpetuum”. De
atunci, în fiecare an a mers la
faza naþionalã a acelui
concurs, iar în clasa a VIII-a
mergea ºi la Olimpiada
Naþionalã de Fizica(O.M.F)
Pasiunea ei pentru
fizicã, ambiþia nemãrginitã ºi
munca asiduã au fãcut ca anul
acesta eleva minune a
Colegiului(cls a X-a) sã obþinã
un binemeritat loc I la faza
judeþeanã a Olimpiadei de
fizicã din 2 februarie 2013,
calificându-se astfel pentru
faza naþionalã care va avea
loc la începutul lunii aprilie la
Satu Mare
Acum, îndrumatã de
profesori de excepþie, a
început cu o perseverenþã rar
întâlnitã pregãtirea pentru faza
naþionalã, sperã cã va
reprezenta cu cinste comuna
Voineºti ºi judeþul Dâmboviþa
ºi se va întoarce cu un premiu.
Este o faptã demnã de
toatã lauda, iar noi îi suntem
alãturi, îi urãm multã baftã ºi o
aºteptãm cu drag acasã, la
Voieneºti. Tot în aceastã
perioadã miracolul ªcoli
Voineºti va mai participa la
încã douã faze judeþene ale
olimpiadelor ºcolare : Limba
englezã ºi ºtiinþele pãmântului
(fizicã, chimie, biologie ºi
geografie)
Îþi mulþumim Ama ºi
suntem mândri cã locuieºti în
comunitatea noastrã!
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Scrisoare c ãtre... n imeni
Te-ai nãscut fãrã vina ta… A
fost vina sistemului care nu permitea
selecþia indivizilor pe cale medicalã.
Pãrinþii tãi n-au avut nicio vinã fiindcã
genetica ºi-a spus cuvântul. Ai crescut
în mod natural ºi statul te-a obligat sã te
duci la ºcoalã. Profesorii au fost nevoiþi
sã te treacã clasa, vai ºi-amar, pentru
cã la toate existã o normã. Norocul tãu.
Când nu te-a mai obligat
nimeni sã te duci la ºcoalã nu te-ai mai
dus, considerând-o pierdere de vreme.
Ai constatat cã dacã ºtii sã scrii cu litere
mari de tipar ºi cifre pânã la 9, eºti
eminent. Ai fost rebel ºi aºa ai rãmas.
Propriul tãu stãpân… dar nu stãpân pe
tine.
Þi-ai luat lumea în cap ºi ai
plecat precum nomazii de odinioarã, cu
cãþel cu purcel… Tu…fãrã. Te-ai aciuat
pe unde ai putut pânã ai prins rãdãcini.
Ai primit mila, tu ai transformat totul în
merit propriu. Dacã ai fost tolerat ºi
ignorant asta nu înseamnã cã vei fi pe
veci. Ai fost pe rând, câte puþin din
toate dar de fapt nimic. Asta poþi fi în
continuare fãrã sã te deranjeze ceva.
Ai fãcut ºcoala vieþii la ,,fãrã frecvenþã”
ºi ai devenit un mare nimeni. Altã
meserie nu ai.
Dupã ce te-ai bãrbierit prima
datã, te-ai uitat în oglindã ºi te-ai vãzut
un BOND. Ai spus cã trebuie sã profiþi
de acest lucru ºi e vremea sã te afirmi.
Cam târziu te-ai bãrbierit ºi cam
devreme te-a pãtruns setea de afirmare.
Ai considerat cã bagajul tãu de
cunoºtinþe dãdea pe afarã ºi nu te-ai
putut abþine. Þi-ai luat televizor, te-ai
uitat la el ca curca-n craci ºi n-ai înþeles
nimic. Ai vãzut filme ºi ai început sã ai
idoli. Viaþa ta a cãpãtat altã dimensiune.
Erai un Superman mic, cu muci.Te-ai
uitat din nou în oglindã ºi s-a spart. Þi-ai
luat alta, dar aceasta te minte: te face
când mare, când puternic, când deºtept.
Realitatea, ºtii ºi tu foarte bine ,ca este
alta ºi asta te enerveazã.
Tot prin fumul ºi ceaþa din capul
tãu þi-a rãsãrit ideea cã ai putea fi un
bun conducãtor ºi organizator. Þi-ai
încercat norocul dar acesta þi-a cârpit o
mare palmã dându-te cu capul de

pereþi. Când te-ai desmeticit, printre
stelele verzi, ai vãzut umbra înºelãtoare a rãzbunãrii .
Dacã te duceai la ºcoalã când
trebuia, învãþai cã rãzbunarea e arma
prostului ºi nu mai trebuia sã o
dovedeºti tu.
Îþi place sã fii în locuri cu multã
lume. Adori ,,bãile de mulþime”, pãcat
cã nu s-a inventat ºi ,,sãpunul de
mulþime”.
Ai învãþat 30 de cuvinte ºi 10
expresii ºi eºti doctor în limba românã.
De scris ai scris doar preþuri la tarabã ºi
te cãzneºti sã completezi formulare.
Scrii, admiri ce ai scris ºi mai scrii încã
o datã. Tu înþelegi doar scrisul tãu
fiindcã scrii doar cu litere mari, de tipar,
ºi nu înþelegi alte scrisuri.
Umbli besmetic din uºã în uºã
fãrã sã ºtii ce vrei ºi fãrã sã ºtii ce cauþi.
Uºile pe care le deschizi sunt din ce în
ce mai puþine ºi într-un final o sã ajungi
ºi acolo unde trebuie. Suntem convinºi
de acest lucru. În puþinele sclipiri de
geniu ai luat hotãrâri înþelepte dar pãcat
cã te-a pãrãsit curajul. Noi încã
aºteptãm sã le duci la bun sfârºit. Þi-a
zis cineva cândva cã eºti ,,o frânã”. A
fãcut-o cu eleganþã, eºti nimic.
Te crezi salvatorul lumii, dar nu
eºti decât o simplã marionetã care
primeºti comenzi scurte ºi precise pe
care le execuþi imediat fiindcã altfel le
uiþi.
Ai încercat sã fii în rândul lumii
dar n-ai sã reuºeºti niciodatã. Nu
încerca marea cu degetul ºi nu-þi forþa
norocul fiindcã perversiunea se
pedepseºte. La potenþialul pe care-l ai
posibilitãþile tale sunt limitate.
Nu ºtim de unde ai apãrut, nici
unde vrei sã pleci. Nu ºtim cum ne va fi
fãrã tine dar chiar ne-ai fãcut curioºi.
Îþi suportãm de ceva vreme
apucãturile ºi ne-am cam sãturat. Tu nu
reprezinþi nimic pentru noi toþi. Faþã de
tine ne încearcã un amestec de
sentimente de milã, repulsie, greaþã dar
niciodatã urã.

Voineºtenii
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Implicarea ªcolii Gimnaziale
Suduleni în proiecte naþionale
Viitorul. Acest cuvânt poate suna banal
astãzi pentru majoritatea oamenilor, dar
pentru copiii noºtri oare cum va suna?
Tot mai multe probleme sunt ridicate de
acþiunile oamenilor asupra mediului prin
poluare, defriºare etc. În ultimi ani se
fac simþite prezenþa o serie de proiecte
menite a salva natura ºi, implicit, viitorul
copiilor noºtri. Plecând de la aceste
gânduri, cadrele didactice de la ªcoala
Gimnazialã Suduleni, au început sã se
implice, ºi sã implice elevii, în acþiuni
ecologice demarate de diverse instituþii
la nivel naþional. Astfel, pe parcursul
anului ºcolar 2011 – 2012, ºcoala
noastrã a fost implicatã în douã
proiecte: „Let´s do It România!”, proiect
coordonat de cãtre Centru Europa
Direct din Târgoviºte în cadrul campaniei naþionale cu acelaºi nume, ºi
proiectul „Colþul verde din ºcoala mea!”,
coordonat de cãtre compania naþionalã
Ecotic. Primul proiect, desfãºurat în ziua
de 12 mai 2012, a constat în ecologizarea zonei denumite „Canal”, care se
aflã în imediata apropriere a ºcolii, ºi a
drumului sãtesc care face legãtura între

unitatea noastrã ºcolarã ºi ªcoala
Primarã Izvoarele (acest proiect a fost
prezentat pe larg în paginile revistei
editate de noi sub numele de „Cuvinte
de adolescent”, ºi care poate fi consultatã pe site-ul „Didactic.ro”, la secþiunea
reviste ºcolare). Al doilea proiect s-a
desfãºurat pe parcursul întregului an
ºcolar, ºi a constat în strângerea de
echipamente electrice ºi electronice
defecte (DEEE). Ambele activitãþi au
fost rãsplãtite cu obþinerea unor diplome
prin care se recunosc meritele unitãþi
ºcolare.Pe aceleaºi considerente, de
creºtere a promovãri ºcolii la nivel
judeþean ºi naþional, în anul ºcolar 2012
– 2013, unitatea noastrã este implicatã
în alte douã proiecte: „ªcoala pentru o
Românie Verde” ºi „Baterel ºi Lumea
NON-E”. Primul proiect, coordonat de
cãtre Asociaþia Zibo Help, constã în
colectarea de cãtre elevi a hârtiei,
cartonului ºi a PET-urilor. De menþionat
cã, unul din sponsorii campaniei oferã
premii importante, în bani ºi rechizite
ºcolare, câºtigãtorilor competiþiei, fapt
ce conduce la o mobilizare activã a

elevilor în colectarea unor cantitãþi cât
mai mari. Al doilea proiect, promovat de
cãtre compania Environ, constã în
colectarea bateriilor uzate tip AA ºi a
echipamentelor de tip DEEE. ªi acest
proiect a fost îmbrãþiºat cu entuziasm
de cãtre elevii, fapt concretizat prin
colectarea unei cantitãþi destul de
importante de bateri: circa 15 kg, în
condiþiile în care premiul pus în joc de
cãtre organizatori constã într-un videoproiector ºi un ecran de proiecþie, bine
venite în procesul instructiv-educativ.
Profitând de faptul cã mã adresez tuturor locuitorilor comunei Voineºti, fac apel
la aceºtia sã sprijine, în limitele posibilitãþilor, cele douã proiecte în care este
implicatã ªcoala Gimnazialã Suduleni.
Astfel, sperãm ca împreunã sã reuºim
pãstrarea unui mediu curat pentru
urmaºi noºtri.

D’ale g emenenilor
“Omul sfinþeºte locul” - m-a
urmãrit de ceva vreme ºi am încercat
sã-mi aduc contribuþia la ceea ce
consideram cã nu merge bine în jurul meu.
Am fost împinsã de-un “falnic cuvânt” ,dar,
de fiecare datã, “cuvântul vieþii” mi-a tãiat
elanul . Am simþit cum sute de “oglinzi” aþintite spre mine dezgoleau ºi cele mai
ascunse amãnunte astfel încât portretul
devenea grotesc. M-am uitat în jur ºi am
vãzut aceleaºi “oglinzi” ºi alte portrete
“hidoase”; am înþeles cã uneori lucrurile sunt
vãzute “în oglinzi” ºi sunt înþelese în funcþie
“de oglinzile” în care priveºti. E bine sã
priveºti dintre oameni ºi prin oameni , cãci
fiecare e o “ fâºie de viaþã” ºi-o poveste. Se
pare cã locurile noastre “ sunt sfinþite”

dovadã stau “oamenii” ce s-au evidenþiat
aici ºi de care ne-am adus aminte nu
demult. În buna tradiþie a acestor locuri, sã
nu ne sfiim sã fim ºi noi “oameni” ºi prin
faptele noastre sã facem ca lucrurile sã
meargã mai bine. Sã trecem peste
ambiþiile unor hotãrâri pripite ºi sã
analizãm efectele faptelor noastre; sã
hotãrâm astãzi , nu pentru azi, ci pentru
mâine cãci “viitorul” se poate întoarce
împotriva noastrã. Sã lãsãm individualismul
ºi sã devenim membri comunitãþii din care
facem parte fiindcã existenþa noastrã este
legatã de o comunitate, nu doar de noi
înºine.

Prof. Mãnescu Elena

Prof. coordonator
ªcoala Gimnazialã Suduleni
Prof. dr. Iurea Ionuþ

STARE
CIVILÃ

21.01.2013 - 20.02.2013
CÃSÃTORII:
1. BUZATU MUGUREL –
FLORIN ºi MARCU
VERONICA

Le urãm casã de piatrã !
DECESE:
1. DUÞÃ VASILICA
2. PÎRVU ALEXANDRU
3. VASILE FILOFTEIA
4. LIÞÃ CONSTANTIN
5. STANCIU ELISABETA

Dumnezeu
s ã -ii o d i h n e a s c ã !
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Îndemn la învãþãturã
Numele meu este Savu Ancuþa Elena,
ºi sunt elevã în clasa a VIII-a, la
ªcoala Gimnazialã Suduleni. Sfârºitul
anului 2012 mi-a adus o mare bucurie,
pe care niciodatã nu o voi uita. În data
de 27 octombrie 2012, am participat la
un concurs de limba francezã, organizat de cãtre Casa Francofonã
Dâmboviþa, alãturi de alþi 95 de candidaþi, atât elevii de liceu cât ºi de
gimnaziu. În cadrul concursului am
prezentat un proiect, în limba
francezã, în faþa unui juriu format din
6 membrii din care 4 erau francezi,
având ca temã personajul literar care
mi-a marcat cel mai mult copilãria.
Din cele 95 de proiecte, au fost
selecþionate 10 proiecte câºtigãtoare,
cel prezentat de mine obþinând locul al
II-lea. Premiul a constat într-o excursie

de 2 sãptãmâni în oraºul Lyon, din
Franþa, în perioada 3 - 16 decembrie
2012, însoþiþi de cãtre 2 profesori
români. Aici, fiecare elev român a fost
gãzduit de o familie de francezi, pentru o integrare mai bunã. Programul a
fost unul divers, pe lângã diferitele
activitãþi pe care le desfãºuram dupã
un program bine stabilit (uneori alãturi
de elevii francezi), am vizitat ºi cele
mai reprezentative monumente ale
oraºului, fiind însoþiþi permanent de cei
2 profesori români. Este minunat sã
poþi vizita o þarã precum Franþa, ºi sã
poþi cunoaºte oameni deosebiþi ºi
generoºi, cum sunt francezi. Ei ne-au
primit cu cãldurã ºi bunãtate în familiile lor, fãrã sã ne cunoascã ºi, indiferent de ceea ce se spune despre
România ºi despre români, îi sfãtuiesc

pe toþi elevii, de toate vârstele, sã
participe la concursuri de acest gen,
sã înveþe ºi sã aibã ambiþia de a
câºtiga, pentru cã mie mi-au rãmas
întipãrite acele locuri, atât în minte cât
ºi în suflet. Vreau, totodatã, sã-i
mulþumesc doamnei profesor Iacob
Lidia, pentru ºansa pe care mi-a
dãruit-o ºi pentru încrederea deplinã
pe care a avut-o în reuºita mea.
Aceastã experienþã mi-a dat ºansa sã
vãd ºi o altã parte a acestei lumi, sã
cunosc o altã culturã, sã-mi fac noi
prieteni. Succesul meu mi-a dat aripi,
m-a însufleþit, m-a transformat într-o
altã persoanã: mai sigurã pe mine ºi
mai entuziasmatã.

Elev Savu Ancuþa Elena
ªcoala Gimnazialã Suduleni

Prin Voineºtiul merelor de aur
acum 100 de ani
Continuare din pagina 2
În perioada 1950-1968 a fãcut parte
din raionul Târgoviºte, ca din anul
1968 sã revinã la judeþul Dâmboviþa.
O scurtã perioadã de timp a fãcut
parte din comuna Gemenea (18731876). Din anul 1968, satul Voineºti,
este parte componentã pe lângã
celelalte 7 sate amintite anterior, a
comunei Voineºti, fiind localitatea
unde se aflã astãzi sediul administrativ
al comunei. În Catagrafia judeþului
Dâmboviþa la anul 1810, lucrare publicatã de preotul Alexandru PopescuRuncu la Târgoviºte în anul 1936,
(reeditatã în anul 2007 de Ion Bratu ºi
Mihai Gabriel Popescu) satul Voineºti
era consemnat ca având 39 de case
ºi o populaþie de 58 de bãrbaþi ºi 83
de femei, toþi români. Biserica din
Voineºti era veche, de zid ºi avea
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hramul ,,Sfinþii Voievozi”. Ca preoþi ai
satului erau menþionaþi: popa Stan
(bun la citire ºi cântare, de 60 de ani,
preoteasa lui fiind Stanca de 48 de ani
având douã fiice, Maria de 18 ani ºi
Irina de 13 ani) popa Radu (de 25 de
ani, preoteasa lui se numea Stana de
22 de ani având o fiicã Neaga de 5
ani ºi Maria de 3 ani) ºi diaconul Stan
(de 25 de ani, pe preoteasa lui
chemând-o Maria ºi având o fiicã de 3
ani tot Maria), dascãl fiind Andrei de
20 de ani, holtei, bun la citire ºi
cântare. Conform Marelui Dic?ionar
Geografic al României, vol. V, publicat
în 1902, Voineºtiul era prezentat astfel: ,,Voineºti, com.rur., jud.Dâmboviþa,
plaiul Ialomiþa-Dâmboviþa, situat pe
câmpie, la 28 kil. spre N.V. de
Târgoviºtea, pe ºoseaua jud.
Târgoviºtea-Câmpulung ºi pe lunca
malului stâng al râului Dâmboviþa. Se

învecineºte: la E. cu Pietrari, la V., cu
Cândeºti, la N., cu Gemenea ºi la S.,
cu Priboiul. Se leagã cu com.
Gemenea prin ºoseaua judeþeanã
Târgoviºtea-Câmpulung, iar cu
celelalte prin drumuri neºoseluite. În
raionul com. se aflã Piscul Voineºtilor,
râul Dâmboviþa ªi piscul Burlãneºti, pe
care este un pod. Se compune din
douã cãtune : Voineºti ºi Burlãneºti,
cu 900 de locuitori. Are douã biserici;
o ºcoalã; douã mori. Se face târg
anual la 8 Noiembrie ºi la Florii”.
Almanahul Dâmboviþei apãrut acum
100 de ani, în 1912, (reeditat de Gica
Pehoiu ºi Mihai Oproiu în 2008la
Târgoviºte) ne oferã detalii semnificative despre comuna Voineºti precizînd
cã aceasta era compusã dintr-un
singur sat -Voineºti- ºi avea 1253 de
locuitori.
Continuare în pagina 7
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Despre grija faþã de suflet
ºi viaþã moralã creºtinã
Continuare din pagina 3
Aºa cum ne provãduieºte
pãrintele duhovnicesc Arsenie Boca
una din marile calitãþi ºi virtuþi creºtine
este ascultarea. Ea este cea care ne
duce pe drumul nostru în calea
mântuirii, cãci nu putem dobândi
mântuirea fãrã o ascultare
desãvârºitã. Apoi sã avem în vedere
spovedania deasã ºi cercetarea
conºtiinþei.
Într-o lume cu multe ºi mari
probleme, cu situaþii de depresie,
atacuri de panicã, dezechilibru psihic
sau slãbiciune emoþionalã, un sfat
duhovnicesc este ca fiecare dintre
dumneavoastrã sã gãsiþi ºi sã apelaþi
fãrã ruºine sau alte reþineri de orice
naturã la un duhovnic bun, care vã
cunoaºte sufletul, situaþia familialã,
starea materialã sau alte particularitãþi.
Terapia prin credinþã are un rol foarte

important pentru sãnãtatea sufletului ºi
a trupului vostru.
De asemenea, avem obligaþia
sã trãim în adevar ºi iubire. Iubirea
creºtinã este cea mai mare virtute,
„Porunca nouã dau vouã: sã vã iubiþi
unii pe alþii precum Eu v-am iubit pe
voi”(Ioan 13.34). Constatãm cu îngrijorare cât de departe suntem de
împlinirea poruncii iubirii. Dacã vedem
cã cineva este în suferinþã sau boalã
grea ºi îndelungatã, în loc sã venim ºi
sã ajutãm cu ce putem, sã fim solidari
cu el, mulþi dintre semenii noºtri râd ºi
dispreþuiec fãrã sã gândeascã cã
peste puþin timp luãm noi locul celui
care pãtimeºte.
Chiar dacã ar fi duºmanul
nostru, trebuie sã-l iertãm din toatã
inima, pentru cã rãutatea nu are ce
cãuta în inima ºi sufletul unui bun
creºtin”Iubiþi pe vrãºmaºii voºtri,
binecuvântaþi pe cei ce vã blesteamã,

faceþi bine celor ce vã urãsc ºi rugaþivã pentru cei ce vã vatãmã ºi vã
prigonesc” (Matei 5.44)
Ne confruntãm cu toþii cu
criza de ordin economic dar nu ne
dãm seama de gravitatea crizei
morale prin care trecem ºi care, de
fapt, genereazã criza economicã.
Amândouã nu pot fi înlãturate decât
cu ajutorul lui Dumnezeu punând în
practicã învãþãturile Evangheliei: sã
avem mereu în vedere cã nu existã
decât o singurã putere de înnoire a
neamului, o singurã luminã ºi un
singur crez: Isus Hristos care a
luminat istoria ºi sufletul neamului
nostru pânã în ziua de azi, Cel ce
rãmâne pe veacuri drept Cale,
Adevãrul ºi Viaþa! Amin.

Preot Constantin Vrãbiescu
Parohia Gemenea-B
Brãtuleºti

Prin Voineºtiul merelor de aur
acum 100 de ani
Continuare din pagina 6
În localitate funcþiona o singurã
ºcoalã, cu douã posturi, unde
profesau cei mai bine vãzuþi dascãli ai
timpului din judeþul Dâmboviþa: Ioan
Dumitrescu ºi Iosif Rãdulescu. La
Voineºti erau douã biserici unde preot
paroh era Constantin M. Popescu
licenþiat în Teologie. Miºcarea
cooperatistã era reprezentatã în
comunã de douã instituþii: Banca
Frãþia ce avea un capital de peste
25.000 (1912) ºi Magazinul de
Consum Valea Dâmboviþei. Ambele

erau conduse de învãþãtorul Iosif
Rãdulescu ºi Petre M. Diþescu, ultimul
fiind proprietar din localitate care se
ocupa ºi cu vanzarea-cumpãrarea de
terenuri þãrãneºti. Primar al comunei
Voineºti era Niþã Ion. Localitatea
Voineºti avea o judecãtorie, un oficiu
poºtal, un spital unde erau trataþi
bolnavii de pelagrã ºi era reºedinþa
plasei cu acelaºi nume. De asemenea
portul era bine reprezentat în comunã.
Se dorea pentru o mai bunã
dezvoltare a comunei, ºi în acest
context a deplasãrii mãrfurilor dar ºi a
persoanelor racordarea feroviarã a

localitãþii. De altfel, proiectul unei cãi
ferate pe Valea Dâmboviþei, de la
Târgoviºte la Gemenea (Capul
Coastei) fusese propus cu cinci ani
înainte la 18 februarie 1907, de cãtre
Consiliul General al Judeþului
Dâmboviþa.

Lect. univ. dr. Iulian ONCESCU
Universitatea Valahia din Târgoviºte
Asociaþia Românã
Pentru Promovarea Valorii
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POLIÞIA LOCALÃ,
ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ

Anunþ

Înfiinþat în decembrie 2008,
Serviciul de Poliþie comunitarã,
transformat în 2012 în Serviciul de
Poliþie Localã s-a dovedit în decursul
timpului a avea o eficienþã deosebitã.
Dacã au existat la început comentarii
vizavi de înfiinþarea acestui serviciu, cu
timpul acesta ºi-a demonstrat utilitatea.
Cei doi agenþi ai serviciului au
asigurat ºi asigurã ordinea publicã în
fiecare zi de miercuri a sãptãmânii în
târgul sãptãmânal, au participat alãturi
de jandarmii ºi poliþiºtii Biroului de
Poliþie în diverse patrulãri ºi intervenþii,
au fost prezenþi la toate activitãþile cu
caracter de adunãri populare.
Totodatã, au fost implicaþi direct în
acþiuni de igienizarea comunei, din
primãvarã pânã în toamnã, iar pe
parcursul iernii la acþiunile de

deszãpezire.
Începând din 01 februarie
2013, în fiecare zi de joi, agenþii poliþiei
locale desfãºoarã o activitate de
patrulare prin comunã. Acest program
de patrulare cuprinde, prin rotaþie,
toate satele, va fi permanent ºi are ca
scop intrarea în contact direct cu toþi
membri comunitãþii, în vederea însuºirii
problemelor cotidiene ºi soluþionarea
acestora.
Aºadar, nu ezitaþi sã contactaþi
poliþiºtii locali pentru a le aduce la
cunoºtinþã problemele cu care vã
confruntaþi. Toate solicitãrile
dumneavoastrã vor fi consemnate,
aduse la cunoºtinþa conducerii ºi
trimise cãtre serviciile competente,
pentru o soluþionare decentã ºi
promptã.

Puteþi apela oricând Serviciul de Poliþie Localã ºi la
numerele de telefon:
0728 985 618 - Agent Anghelina Constantin
0767 023 550 - Agent Duþã Rãzvan.

Stimaþi cetãþeni, ne
cerem scuze pentru
neplãcerile produse de
dereglarea programului de
ridicare a gunoiului menajer,
fapt datorat unor decizii de
care nu ne considerãm vinovaþi. Din aceste motive ne
vedem nevoiþi sã vã acordãm
unele explicaþii pentru clarificarea situaþiei. Prin adresa
nr 529/24.01.2013, SC
SUPERCOM SA ne înºtiinþa
cã, de la data respectivã,
programul de ridicare a
gunoiului menajer se va
modifica, desfãºurându-se în
zilele de miercuri ºi sâmbãtã
ale sãptãmânii.
Ulterior, prin adresa
cu numarul 827/ 06.02.2013,
societatea sus menþionatã a
revenit asupra deciziei
anunþându-ne cã programul
de colectare a gunoiului va
reveni la programul
cunoscut, adicã, o datã pe
sãptãmânã, ºi anume, în ziua
de joi.
În concluzie, veþi
preda în continuare gunoiul
menajer numai în ziua de
JOI a sãptãmânii. Pentru
amãnunte legate de modul
de colectare al gunoiului
menajer sau alte probleme
legate de acest serviciu vã
puteþi adresa oricând la
telefon 0723 142 662viceprimar, Claudiu Popa.

Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
e-m
mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web: www.primarievoinesti.ro
INFORMAÞII UTILE
telefoane:
0723 142 661 – Primar
0723 142 662 – Viceprimar
0245 679 324 – Primãrie-rrelaþii cu publicul
0245 679 450 – Fax

pagina 8

Nu ezitati sã ne contactaþi pentru rezolvarea oricãrei
probleme legate de administraþia localã. Pentru anunþuri
publicitare gratuite în Gazeta de Voineºti ne puteþi
contacta la unul din numerele de telefon de mai sus.

Suntem aici pentru dumneavoastrã!

